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Fundado em 1919

Nas recentes eleições
na Belgica, venceu o

Partido Socialista Cris
tão, integrado por cato
Iícos, sende seu presi
dente Auguste de Schri
ver, incumbido de for
mar novo gabinete.Sta. Oatarina � N. 1.328õa-Feira, 28 de Fevereiro de 1946
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Fcb rte c de

que lhe posso dizer", -

rematou o nosso entre
vistado - "como sendo
o melhor elogio a Volta
Rectonda, isto é, que uma

bon usina inspira confio
eriça e estimula outras
iniciativas".

-x-

"Sucessos preliminares"
no tratamento da tuber
culose com o "Strepto
mycin", foram revelados
recentemente em uma con

venção a Academia Ame
ricana de Pediatria.
Ao mesmo tempo, foi

feita uma advertencia de
que a droga em apreço
não constitue substituto
pera o cuidado sanitario
ou tratarrrento cirurglco e,

que alem disso é produ
zida ein quantidade tão

pequenas que é apenas
disponivel para pesquisas.
O relato foi feito pelo

dr. H. Corwin Hinshaw, I - O empregador deverá, mensalmente,
e pelo dr. William H. Fel- recolher ao Instituto, por iÍttermedio do corres

drnan, da Clinica Mayo, pendente do respectivo municipio, as contribui
em Rochester, Minnesota, ções devidas por sua empresa. sendo que 5% de
os quais declaram, ade- verá ser descontado do salario dos seus empre
rnais, que de 54 casos gados e 5% será pago pelo empregador, perfa
tratados com ôtrepromy- zendo o total de 10% do salario do empregado.
ein, 16 evidenciaram, num Nas localidades em que houver Agencia o paga
periodo de quatro a oito mento serà feito nas mesmas.

semanas, "provas concre- . II - No caso de não ter sido designado
tas de melhoras". Ex- correspondente para o municipio, deverá o em

pressetarn a esperança pregador remeter as contribuições a esta Delega
que o Streptomycin se cia por intermedio de Banco ou, ainda, por carta
torne valioso no combate com valor declarado ou vale postal, Caso o em
a febre tifoide, desinteria pregador esteja em atraso nos seus pagamentos
bacilar, colera e peste quando da visita dos fiscais, deverá efetuar o pa
bubonica. gamento aos mesmos, exigindo, sempre, prova de

(S.I.H.) identificação.
III - Quando da visita dos fiscais desta

Delegacia, o _empregador deverá facilitar o ser

viço dos mesmos, prestando-lhes todas as infor
mações que forem solicitadas e pondo a sua dis
posição os livros da empresa. O empregador de
verá atender da mesma maneira os correspon
dentes do Instituto, exigindo, sempre, a prova de
identificação,

IV - Para apuração das importancias que
lhe sejam devidas, é facultado ao Instituto pro
mover a verificação dos livros do empregador,
fazendo judicialmente se esses se opuzerem a

tal verificação. A falta de elementos 'constantes
da escrita do empregador que permitam o levan
tamento de debito, poderá o Instituto levanta-lo
com qualquer elemento que disponha.

V - O não recolhimento, na 'epoca pro
pria, das contribuições devidas sujeitará o empre
gador aos juros de 1% ao meso Poderá, ainda,
ser imposta ao devedor, por falta de recolhimen
to, multa, podendo esta variar de Or$ 100,00 a

Cr$ 10.000,00.
(Continua no proximo numero)

, -x-

O snr. General Dutra,
Presidente da Republica
mandou reintegrar em

seus cargos os snrs.

Hercolino Cascardo e

Roberto Sisson, oficiais
da marinha, reformados
por atividades comunis
tas em 19�5.

-0-

O ministro da Fazen
da baixou portaria au-

Ohegou dia 25 a Florianopolis, onde veio
passar os dias do carnaval, o snr. Senador Nereu
Ramos, ilustre leader da maioria.

torizando o aumento dos
preços de cigarros e

charutos, em consequen
cia de aumento de im
postos estabelecidos na

mesma portaria. Os ci
garros sofrerão os se

guintes aumentos: de
Cr$ 0,80 para 1,00, de
1,00 para 1,20, de 1,20
para 1,50, de 1,50 para
2,00, de 2,00 para 2,50.

Os maços de cigarros

já marcados com os

preços atuais serão re

marcados, podendo essa

sobremarca ser aplicada
até março proximo, por
meio de carimbos e eti
quetas. Os mesmos au

mentos incidem sobre
as cigarrilhas. Só se oo

brara o preço aumenta
do aos cigarros remar

cados.

o primeiro trabalho da' do, o quel em ultimo ca- trago excelente impressão
Organização das Nações 50 serà imposto por força Ela tem uma .stgnificação
Unidas, em sua Assem- das clrcunstancles. de extraordinaria impor-
bleia Geral inicial, foi a Essa guerra serä a tancia positive, - não só

eleição doe funclonerios, rnals horrivel de todas pera o futuro como para
conselho e membros dos elas, pois será com raios o presente deste

.
pais. E

comitês, pera seu funcio- mortireros e abrangerá uma usina moderna, bem
namento. todo o mundo. concebida, e os trabalhos
As delegações das ein- -x- de construção que vi,

quente e uma nações No ano passado a ca- honram seus engenheiros."
membros da ONU elege- pltal de São Paulo regis- . Quizemos inquirir do
ram o snr, Paul Henri. tou e tinha em trafego sr. Huffard sobre os as

ôpaak, da Belgica,' como 44.852 veículos a rnotor, pecros tecnicos da usina,
presidente. Os vice-presí- sendo 17.000 auromoveis ou seja, o seu plano, sua

dentes são os chefes das pertlculeres, 3.013 de alu- localização, e ele nos deu,
delegações dos EE. UU., guel, 11.506 camlnhões.] então, a mais direta, a

Reino Unido, Russia, Fran- 895 onibus, 1.004 motoci- \ obletive e a mais anime

çe, ChiOll, Africa do Sul cletes e 1.456 autornovels dora das respostas:
e Venezuela. oficiais. I

- "O que lhe ?evo di:
Representantes das re- -x- I zer, em resumo, e que e

publicas americanas ape- Comunica a Agencia uma boa usina, quando é
recem em lugares impor- Nacional do Rio: boa, atrai e estimula ou

Jantes. Ao dr. Eduardo Acaba de chegar ao tras iniciativas e outros
. Zulete Angel, de 001010- Brasil o sr, Paulo Huffard, empreendimentos, pois
bia coube dar inicio aos um dos mals famosos inspira confiança no futu
trabalhos da primeira rnls- índustrlals americanos, roo Eu proprlo direi, nos

são, como presidente in- diretor da "Union Carbí- Sd organíseção mesma,
rerlno. A Venezuela tem de and Cerbon Co.", da está inreressada nesse

uma vlce-presldencla e qual são subsidiarias, en- empreendimento que
.

é
assim, automaticamente, tre outras potentes orga- índlreternenre relacionado
se torna membro de im- .nízações, d "Electro Me- com Volta Redonda.
portante comissão diretora. talurgical Co.", a "Nlaga- Segundo entendimentos
O Uruguai e o Panamá ra Falls Co.". nossos com a conhecida

estão, ternbem, represen- Embora em viagem de organização "White Mar
rados na comissão em a- turismo, acompanhado de rins", vamos construir uma

J
preço, em virtude de os sua esposa e filha, o ilus- usina proxima de Volta
delegados desses paises rre visitante está aprovei- Redonda, visando justa
chefiarem dois "dos comi- tando o ensejo pera co- mente uma localização
res da Assembleia Geral nhecer as principais iní- ideal assim e que há oito
os presidentes dos comi- clativas brasileira') e to- qullomerros da maior usi
tes (meis o presidente da mar contacto com alguns na do Brasil, instalaremos
Assembleia Geral e sete dos nossos capitães da o nossa, menor evidente
vice presidentes) cornpo- industria e do comercio. mente, para produzir cer

rem a comissão diretora. Uma das primeiras visitas' ta quantidade de ferro-Ii-
as presidentes dos co- do sr, Paulo Huffard foi gas, eletrodos, carburetos,

mites da Assembleia Ge- a Volta Redonda. gazes raros, como o neon

ral são: Politico e Social No seu regresso, que produtos sintéticos e ma
dr. D. Z. Manuilsky, da se deu ontem, colhemos teriais plasrtcos. Nossa
Ucraina; Economico e fi- suas impressões E o que produção de ferro-liga es

nanceíro, Waclaw Kinder- ele nos declarou, ao meso perarnos vender a propria
ski, da Polonia; Social, mo tempo, é um depoí- usina de volta redonda
Humanitario e Cultural, mento interessantissimo pera mistura em SUdS
Peter Frazer, da Nova sobre a nossa primeira grandes fornadas e produ
Zelandla; de Curadoria, usina pesada e uma novi- ção eventual de aços es"
dr. Roberty MacEachen, dade digna de registro. peciais. E os outros pro
do Uruguai; Orçamente- Iniciando suas declarações dutos esperamos destina
rio, Fairz al-Khoury, da disse:' los ao novo e prornissor
Siria; Legislativo, dr. Ro- -. "De Volta Redonda mercado brasileiro. Eis o
berto Iírninez, do Panamá.
O comite de estado

----------------------------------'---

Maior do Conselho de
Segurança é composto
pelos chefes do Estedo
Maior (ou seus represen
tantes) dos EE. UU., Rei
no Llnido, Russia, França
e China. O nosso ceptenario es-

O Conselho de Segu- tá tão sem valor que de
rança, que pode invocar 5éIpareceram todas as fa
a força armada na defeza pricas que com o gover
da paz, conta com dois no concorriam para a

membros do H,emisferio sua fabricação.
Ocidental, alem dos EE. Agora fabrica-se libras
UU. são o Brasil (até esterlinas. É isso pelo
1948) e o Mexico (até menos o que a policia
1947). Os "Cinco Gran- paulista acaba de desco
des são membros perma- brir.
nentes. Outros membros Tendo denuncia da
não-permanentes do Con-, existencia da fabricação
selho de Segurança são a da moeda ingleza, a poli
Australia (1948), o Egito cia iniciando os seus tra

(1947) a Holanda (1947) balhos de investigações
e a Polonia (1948). a policia curitibana, desde
O Canadà, a Polonia, logo, deu com o fio da

Cuba, o Perú e os EE. meada, localizando a pes
UU. fazem parte do Con- soa que, segundo tudo
selho EGonomico-Social indica, era 0 desconheci
por periodos que variam do fornecedor de "libras
de 1947 a 1949. esterlinas" á praça de

(S. I. H.) Curitiba. Deteve, então, o

comerciante Miguel Man
sur, representante de uma

importante firma desta
capital.
Uma vez na Delegacia

bibras

I. A. p� c.
(conclusão do numero anterior)

Do pagamento .de contribuições

-x-

Prediz-se que haverà
mais uma guerra antes

que se consiga um gover
. no de equilibrio no muno

firme Marciano dos San
de Falsificações, para on- tos & Cia. Ltda. estabe
de fora levc:do, Miguel Iecida em São Paulo, a

Mansur, ante as provas rua 11 de Ag-osto, 224,
que lhe exibiu a policia, 10. andar. E explicou,
declarou que, de falo, co- ainda, que tinha conheci-I
nhecia as moedas exibi- menfo de que essa firma IEI

· -

das como s�ndo as mes- era a unica que trabalha- elçOeS
mas que ele importara de va com as medalhas fa-
São Paulo, porem, com bricadas pela, "Industria
a diferença de que estas Metalurgica Langone S.
não eram entregues a A.", estabelecida a rua

praça de Curitiba como Pedro Alvares Cabral, n.

"libras esterlinas", mas 85, ainda de São Paulo, Os primeiros resultados das eleições
sim 'como medalhas de medalhas essas que esta- domingo, na Argentina, são os seguintes:
adorno. vam sendo transformadas
E explicou qúe existia, em ':Iibras esterlinas".

na capital paulista uma Detidos os fabricantes
industria mêtalúrg'ica es- Comunicando-se com a

pecialisada, que 'cunhava, Delegacia de Falsificações
as libras esterlinas, ba- e Defraudações, a espe
nhavéhls e as vendia pa- cializada curitibana solI
ra serem usadas como citou, do delegado Tava
medalhas, e, que desco- res do Carmo, providen
nhecia completamente a cias no sentido de ser

repentina transformação. ;realizada uma diligenci a
A fabrica era de S. Paulo !tia fabrica dé "moedas
Miguel Mansur, então, !inglesas" e devidamente

contou que era represen· jinvestigado o rumoroso

tante, em Curitiba, da caso .

na

Argentina
de

José Tamborini - 2.572
CeI. Peron - 1.311

III-----MUDAS--··
Frutiferas e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros,Macieiras,
Jaboticab�iras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coniferas, Palmeiras, etc., etc.
F'eçarn catalogos Ilustrado

L E. O P O L DOS E I D E L - tJOI'upá
__________________________________________.u
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Banco Popular e·Agrícola :.�:.� NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"
: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU g

:� AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g
:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

' :: FRACOS E AN�UIC081 O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
:: :: T_I Comarca de [aragué do Sul, Estado de Sãnta Cata-
:: ABONA ..

JUROS As SEGUINTES TAXAS
:: VINHO CREOSO'rADO rina, Brasil, na forma da lei, etc•..

g g .. S I L V E I R A • • Faz saber a todos os que o presente edital
:: Deposilos com juros- d disposição-(sem .límíre) retirada livre 2010 :: ....._...... de primefra praça, com o prazo de vinte dlas virem
:: í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 :: Tos... ou dele conhecimento tiverem ou lnteressar possa,
g com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%:: R••Eri.d..

que, findo esse prazo, hão de ser arrematados por
:: Dep, iníclal Cr$50.000,00 cjretlradas sern, s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4% :: quem mais der e maior lance oferecer, em frente as
::

Deposilos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas :: Bronqttft.. portas do Edificio do Forum, no dia 12 de março
:: mjavíso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2·}.; 180 dias 6'/. E.erofulol. do corrente ano, as 10 horas da manhã, os seguiu-
:: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2' [; Por 12 meses 6'/. :: Con..t.sc:.... tes bens pertencentes aos menores Alberto, Irene,
:: D

'

d d
.. VINHO CREOSOTADO Werner é Cilly Gruetzmacher:

:: evera ser a o o aviso previo de 2 meses pare retirada. :: "É UM GERADOR OIS SAÍlDIL a) De um terreno sito em Treis Rios, neste munici-
..

D�p. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reH- ..

pio, fazendo frente no Rio Itapocu, travessão doe
:: radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5'/. fundos com terras dos herdeiros de Aristides Mello
:: Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com :: e de ôchmldr, extremando de um lado com as de

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern evlso .... 5 1/2'/. •. rt:::;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::'li Emilio Gruetzrnacher e do outro lado com as de

�� �!rir!�::i�!-gi����oat:técr2�oJg,�·go�;��;ir�:P�e���::s �r� 5?0?O,?0. C�t �� !i Correio -do Povo ii !�2�r�V�:�t��\�0���g��0� aar:��o��1 1�R��·8��5,2��

::j
Faz todas a.s operações bancarias, como sejam: cobranças, descontos,

::

:i::::.::••:i:::.::: :i:i
valor de e-s 400,00; de uma casa construída no

:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. Rua MI. Deodoro N. 136 ..
mesmo terreno, avaliada em Cr$ 2.500,00, a Cr$

H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

':1
Telefone H' 39 • C. Postal, 19 ii 263,60, conforme transcrição sob n=. 8.133, no L.

:: Serviço atencioso e rápido :: JARAGUÀ DO SUL ii 3D., do oficial do Registro de Iaragué do Sul, snr.
:: ::

., ii MarIo Tavares da Cunha Mello, aos 21 de [anel-
�::i(::i:;::mrt:f:g:.:;�:::::2;:é!Jr::.5:(::�**::::;:3��::):::�� II ASS::;U�:'::AL II �t�t���rrf���t:i�� 'k�o����c�i,Or�n�';,"�'e:�:���
-1111 1111== !! e-s 35,00 ii dos herdeiros de Aristides Mello, e de ôchmídr, en-

.... .... ...

-

....--!! ii tre terras de Alberto Klitzke e de Emílio Gruetzrne-
........ .. ..;..

Ir �lU�IIT�10· TrIlO> IT
'-:". . ...:, ..

DIR. RESPONSAVEL ii eher,. com a area de 10.858 2/75 msã., de uma casa

II P II .ffi � 1m ro IR lU 1lJ)RfU ,r
....
::!

....
:

R
·

...:1.1..: !·I.:.:..:I
lRl�:.:�:ELER

..1:1 �:�:;o�i�?�1�ã���:i�.��!�adj�e:"o�i�o���
,I....:!,i.:;.:!o .:!.....::.:1.....:: RU:-:::::::�!Ol58 . "U " " __._�.:�: .. :.:��._ __} ����!rM�Oc!.a���u�ld:;e���ef�� �:1�4lavares

.

da

::.:i:·::.:;:: B .i.·:i: c) De um terreno sito em Tres Rios, nesre municipio
/ fazendo frente no rlo ltapocu, fundos em terras dös

.,S
.. Anunciem neste herdeiros de Aristides Mello e de Schimdr, entre

.

ii li Secção de lavagem, Deposito. de Lubrííí- ii

I
terras de Emilio Gruetzmacher e de Alberto Klírzke,

.:!I:;.
T

i.:!E.·:i jornal com area de 67.862 2/3 ms2., a area de 10.858 2/15

C b I A ms2., de uma casa construida no mesmo terreno, a

ii ii cantes, om ustive e ccessorios, :1 :1. N : :

quantia de e-s 263,636 4/11 conforme transcrição
::::

L b i d b
---------- sob n. 8.140 no L. 3 D., do oflcial do registro de

ii ii u ri ícaçäe, carga e aterias A Casa Real, Ieragué do Sul, sr. Mario Tavares da Cunha Mello,
iiO' II

n

I
:: aos 21 de Janeiro de 1946.

:::: e concertos. de pneus, ii ii possue um graúde d) De um terreno sito em Tres Rios, neste muni cí-

ii ii U
.

I!. sortimento em arti- pio, fazendo frente com o rio Itapocu, travessão dos

�.�:::::::::::::!.} ��:::::::::::::!.} gos de couro: fundos com terras dos herdeiros de Arístldes Mello

SACOLAS _ CARTEIRAS- e de ôchrnldr, entre terras de digo extremando de
-��������������------�����-�--��- ClliTAS, e�. mm ladooom�ITasdeAl�rtö Kli�� e de outro

lado com as de Emilio Gruetzmacher, com a area

(defronte o Cine Buhr) total de 67.862 2/3 ms2., avaliado em Cr$ 2.500,00,
======== a area de 13.572 40/74, no valor de Cr$ 500,00, con-

forme transcrição, sob n. 8.i34, no L. 5 D., do ofi

Pequena Propriedade cial do registro de Iaragué do Sul, sr, Mario Tava
res da Cunha Mello, aos 21 de Janeiro de 1946.
Assim serão os referidos bens arrematados por quem
mais der e maior lance oferecer, no dia, hora e lu
gar acima mencionados, podendo os tmeSITlOS bens
serem examinades por quem Interesse tiver no lu
gar Tres Rios, neste municipio.

E pera que chege a noticia a publico,
se passou o presente edital que será afixado no lu
gar do costume, as portas do forum, e pnblícado
pelo jornal local "Correio de Povo". Dado e passa
do nesta cidade de jaraguá do Sul, aosdezotro dias
do mez de fevereiro de mil novecentos e quarenta
e seis. Eu 1. Alfredo Emmendoerfer escrevente jura
mentado em exercicio o, subcrevi.

assinado Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito
da Comarca - Esta conforme o original, do que dou
fé .

_ jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1946
O escrevente juramentado em exercicio.

j. Alfredo Emmendoerfer

0000000000000000000000000000000000000000 Industria de
oooooo�oooooooooooooooooooooooooooooo Janssen00; CUIDADO 0000

10000000000000000000000000000000000;;
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo��

IERIGO!!
I; Não deixe que: teu di;heiro se gaste,
0000 sem saberes no que o empregastes.

0000 Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo

I ��l��!��e�!��
2::'6:S2Z:S

nela o encontrarás pelo preço mais ba

�OO
--- rato da P R A ç A. ----

0000 JIIIIF' Não se esqueça .....
� Chapéus (os melhores); Guarda·chuva

�OO (idem); Casemiras; Linhos; Camisas; Gra-
�� vatas; Meias; Pijamas; etc ... etc... (tudo
2::'6:S2Z:S enfim), é encontrado na CAS! TOBIAS, pe,
0000 ·Ios preços mais CAMARADAS da praça.
0000 _--- Concede-se descontos especiais --- ,

000000 R. Pres, Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

NUNCR EXISTIU IGURL

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba t1:e receber: 'rIP.!VENID!

"MEDICAÇÄOAUXILIAR Edital de
primeira Praça

Compra-se .

ou aluga-se
dentro ou proximo do
perimetro urbano.
-

Informações na Típogra-
fia Avenida

PARA FERrOAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Madeiras
S. A.

Asembleia Geral Exiraordinaria
•

Pelo presente são convidados os snrs.

acionistas ·desta Sociedade para participarem da
Assembleia Geral EXlraordinaria a realizar-se no dia
26 de Março, do corrente ano, as nove (9) horas,
na Sede Social, a Avenida Getulio Vargas, n. 668,
nesta cidade de jaraguá do Sul, afim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1°.) - Extinção do cargo de diretor-gerente
2°.) - Alteração dos Estatutos Sociais·
3°.) - .Assuntos de interesse social

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1946

CARLOS LEOPOLDO MEY
Diretor - Presidente

s. A,carai

A diretoria da S. D. Acaräi convida
a todos os seus presados sacias para· o

grande baile carnavalßsco, que terá lugar
no dia 2 de março, em sua sede sociaL

OBSERVAÇÃO: As propostas· para no

vos associados somente serão aceitas até
a vespera do dia anterior ao baile.

Luiz G. Airoso
Secretario

FABRI·CA DE

eAb"MflaUaO"

I

de MAIA & ANTUNES
séde em Porto de Areias Grande, munici
pio de Araquarí (ex-Paratí). Venda perma
nente no deposito do Linguado, aceita.-se
qualquer pedido para todo ponto do Estado.

CORRESPONDEDCIA PARA

João Anunciação Maia

SÃO FRANISO DO SUL - Alameda Ipiranga

Compra-se casa

Procura-se comprar uma casa com 15 a

25 morgos de terra, com pequena pastagem, dis
tante até 6 kl. de Jaraguá. Ofertas a

JOÃO HA\N"ZLE:R
Rio Molha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P r e fe i t u r a M uni c i p ai CI e

Balanceie - da Despesa Orçamenlaria, referenle

Codigo
-

Local

8 2
8 21
8 21 1
8 23
8 23 1
8 24
8 24 1
8 5
8 50
8 50 1
8 54
8 54 1
8 8
8 84
8 84 1
8 84 2
8 84 3
8 84 4
9
9 2
9 24
9 24 i
1 14
1 14 1
1 2
1 21 1
1 21
1 3
1 30
1 30 1
1 30 2
1 30 3
1 34
1 34 1
2

2 4
2 40
2 40 1
2 5

2 54
- 2 54 1

2 8

_-----
2 84
2 84 1
2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5
3
3 O
3 02
3 02 1
3 03
3 03 1
3 03 2

Titulos
- Continuação -

Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal variavel

Operarios do serviço de estradas e pontes
Material de consumo

Para o serviço de estradas e pontes
Despesas diversas, .

Combustivel p. o transp. d pessoal e mato

Serviço de Limpesa Pública
Pessoal variavel

1 Cocheiro
Despesas diversas

Forragem p. o serviço de limpesa pública
Iluminação Pública

'

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade
Iluminação pública de Corupá
Iluminação pública de Retorcida
Energia para motores.. etc...

Encargos Diversos
. Indenizações, Reposições e Restituições

Despesas diversas
Restit, de imo. e taxas d. exercic. encerrados

Despezas diversas
Percentagem para a cobro da Div. Ativa.

SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO
Pessoal variavel
Percentagem de fiscalização
SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

Fiscal Geral - Padrão H
Fiscal distrital - Padrão E
Fiscais (2) Padrão F á Cr$ 4.800,00

Despezas diversas

Quotas de lançamento do imp.sj lnd.e Prof.
SEGURANÇA PUBLICA E ASSIS
TENCIASOOIAL
ASSISTENCIA POLICIAL
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão D
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGU
RANCA PUBLICA
Despesas diversas

Serviço de inspeção de veiculos
SUBVENçÕES, CONTRIBUIçÕES
E AUXILIaS
Despezas diversas

Ao Estado p. manutenção do Des. Policial
Ao Asilo Colonia S. Tereza (Leprosario)

ASSISTENCIA SOCIAL
Despezas diversas

Esmolas á indigentes
Assistencia medica-Iarmao. a indigentes
Assistencia hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Amparo a Maternidade e infancia

EDUCAçAO PUBLICA
ADMINISTRAçÂO SUPERIOR
Material permanente

Aquisição de moveis e utensílios
Material de consumo

Material didatico em geral
Reparos de predios escolares

- continua-

Prctctnra Mll1lIillnCnlDali die
,

Jaraguã d!((J) §1Ulli
.

Reqllerimentos Despachados
DIA 5-2-46

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

imp. de uma bicicleta, comprado de Otto Ewaldo. ��mmOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOIOO�OO
Idem.

Jaraguá do
ao 'mês, de Janeiro de

Sul
1946

DESPEZA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I, Total

Edital de Ia. praça

4.806,00 4.806,00

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

,
Faz saber a todos os que presente edital de

primeira praça, com o prazo de dez (10) dlas virem

ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa,

que findo esse prazo, há de ser arrematado por

quem mals der e maior lance oferecer, no proximo
dia 28 do corrente, as 10 horas da manhã, o bem

penhorado a Calopreso & Cía., na ação executiva

que lhe move Ambrosío .Paulíno, a saber: .

L) 90 (noventa) barris vazios pera acondi

cionamento de aguardente, avaliado em Cr$ 2.500,00.
2.) 4 (quatro) tuneis pare fabricação de aguar

dente, avaliado em Cr$ 1.800,00.
cujos bens constantes do auto de penhora e avalia

ção de folhas dos autos da referida ação executiva

será levada em primeira praça de venda e arremata

ção, pelo preço de Cr$ 4.300,00, para pagamento da

importancia devida a Arnbroslo Paulino. Assim se

rão os referidos bens arrematados por quem maís

der e maior lance oferecer, no dla, hora e lugar aci
ma mencionados, podendo os mesmos ser examine

dos por quem Interesse tiver, no lugar Estrada Itapo
cusinho na filial da firme Calopreso & Cía., onde se

acham localtsados os dltos bens. E pera que chegue
a noticia ao conhecimento de todos, se pessou o

presente edital que será afixado as portas do Forum

no lugar de Costume e publicado. pelo jornal "Cor

reio d o P o v o ", que se edita nesta

cidade. Dado e passado nesta cidade de Iaragué do

Sul, aos nove dies do mez de fevereiro de mil no

vecentos e quarenta e seis. Eu, Ney Franco escrivão

o subscrevi. - (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito. Esta conforme original, do que dou fé.

Iaraguä do Sul, 9 de fevereiro de 1946

O Escrivão
NEY FRANCO

400,00 400,00

ONDE
COMPRAREI MAIS BARATO

das
, ft· Suspensórios

apéos
�

� Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERleO BRUHNS,
JARAGUA. DO SUL Rua C�1. Emilio JourdllD, 82

100,00 100,00

00000000000000000000100000000000000000000

IE Ir ID1 te s t � le s s IDlJl a n ID1
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVA PARA ARADOS

:::::::,::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::.:: :::::::�:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::�::�(;�,:::::}::::�

Dr. LUIZ DE' SOUZ.&
ADVOGADO

600,00 600,00

177 - Horeeie Lunelli - brasileiro, transf.

imp. de um carro de lavoura, comprado de Jorge
Denck. Como requer.

.

178 - Morem Angelo - italiano, rransferencia

imp. de um terreno com a area de 97.777 mts2. idem.
.

179 - Rabock Francisco, bras. requer transf.

imp. de urna casa, sita a rua sete de setembro com

prado de Carlos Bock. Idem.
180 - Heinz lQodolfo Kolbach - brasileiro.

requer lrçença pera estabelecer-se com uma oficina
de consertos, a rua Nereu Ramos, e colocar urna

taboleta com os dizeres "A Eletronica" Enrolamen
to de motores e dínamos e consertos de radlos e

aparelhos eletricos.
181 - Gustavo Maul - bras. reguer transfe

rencia imp. terreno com a area de 255.700 mt2. sito
a esrr. Faxlnal, vendido a Lili Kannenberg. Idem.

194 - Edmundo Bayer -- bras. requer tranf.

imp. de um carro de lavoura, comprado de Guilher
me Erdmann. Idem.

194 - A. Alvino ôtrannenn - bras. requer
transf, lmp relativo a sua casa de generos alirnen

ticíos, fabrica de banha e açougue, sito a estrada

I
Rio Novo, vendi�o a Lourenço Roberti. Idem.

195 - GUIlherme Jungton - bras requer transf.

imposto de uma bidcleta, vendido a Miguel Arnoldo.
Idem.

141 - Pedro Zimmermann - bras. requer
transf. imp. de um carro de lavoura, vendido a Eu

genio Wolf. idem.
142- - Afonso Borchardt - bras. requer transf.

imp. de carro de lavoura adquirido de Alberto Bor
chardr, idem.

143 - Rudolfo Siebert - bras. requer transf.
imp. de um carro de lavoura adquirido de João Ei

chinger. Idem.
144 - Sociedade Industria e Comercio Aguar

dente Lrde. requer, trensf, imp. de um carro adqui
rido de Celopreso & Cia. Idem.

145 - Sebastião Waldrich - bras. requer rransf.

ímp. de uma bicicleta, adquirido de Rafaél Zapella.
Idem.

•

146 - Alvino Konell - bras. requer transf.
irnp. de uma bicicleta, adquirido de Hilberto Raduenz
idem,

147 - Albano Krursch - bras. requer transf.

imp. de um' carro de lavoura adquirido de Carlos

Marquardt. Idem.
.

148 - Albano Krutsch - bras. requer transf.

imp. de um carro de mola, de dois anlrnais, vendi
do pera Domerode. Idem.

149 - Herbert Marquardt - bras. requer trens
ferencia imp. de um caminhãosinho, adquirido de
Alfredo Stahl. idem.

150 - Adolfo Murara - bras. requer tr,:lnsf.
196 - Herbert Erdmann - bras. requer transf. imp. de urna bicicleta, adquirido de Francisco Olivio

480,00 480,00

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

Resídencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::;.:::::::::�:::::!:::':;::::.:_:::::�f:::;:::::.::::::::::;::::::::::::::::::::::.

Vieira, Idem
.

151 - Wlgando Reinke � bras. requer baixa:
do imposto de urna bicicleta, vendido pare munici-.

pio de Pomerode .. idem
152 - Curt Vasel - bras. requer transf, ímp,

terreno com a erea de 1.856 mts2 sito a rua CeI.,
Procopio Gomes de Oliveira, vendido a ReinoIdo,

Stein. idem
.

155 - Paulo ôchíocher • bras. requer transf,
irnp. terreno com a flrea de 420 mt2. situado a rua;

Rio Branco, vendido a Henrique Iacobí. idear
154 - João Ambrosio - bras. requer transf.

imp. terreno com a area de 975 mt2 sito a rua Rio,

Branco. adquirido de Paulo ôchlochet, idem.

155 - Paulo ôchíocher - bras. requer trensí.
imp. terreno com a aree de 560 mtã. sito a rua Rio
Branco, vendido a Helmuth Neumann e Henrique
Jacobi. Idem

.

156 - Verdi Francisco Lenzi - bras. requer
traesf. imp. terreno com a area de 2.500 mt2 edjfi�
cado com uma casa de madeira, situado a rua Mal.
Deodoro da Fonseca, adquirido de Francisco dos

Santos Dlamplona. idem.

360,00 360,00

150,00 150,00

.197 - Willy Kamehen - brasileiro, requer
transf. imp. de um carro de lavoura, comrado de
OUo Lipinski. Idem.

DIA 8-2-46

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

- DIretor: ARTUR MÜLLER -

�������������

STIL CATARINA
- 5A.- FEIRA, 28 DE Fevereiro DE 1946 -

.lniversarios
Fizeram anos hontem

o sr . .João Marcato, in
dustrial desta cidade, e
a menina Eliza, filha do
sr. Lauro Braga. Hoje
aniversaria-se a sra.
Fritzi Fiedler, esposa do
sr. Max Fiedler, pro
prietario do Bar Catarí
nense. Amanhã passa a
data natalicia do sr. Rolf
Kellermann.

noita�o -CornoUaleSCH
Na noite de 2 de mar

ço proximo, abrír-se-ão
as portas do· salão
Buhr para dar lugar a
mais grandiosa noitada
carnavalesca, intitulada
"CARNAVAL NA ROÇA"
com a qual a A. A. Bae
pendi brindará os seus
socios.

.

A original ideia dos
organizadores da festa Conrado Hornburgperspectiva, mereceu

e

desde logo o mais Iran- Elly Müller
co apoio e aplauso por Ele, brasileiro, soltei-
parte da numerosa Ia- ro, lavrador, domiciliado
milia alvi-anil, que se e residente neste distri
prepara febrilmente pa- to sendo filho de Erwin
ra com o seu traje dar Hornburg e de Bertha
maior realce ao magní- Hornburg.
fico baile. Alguns recor- Ela, brasileira, solteira '

rendo. ao velho baú, on- lavradora, domiciliada e
de sempre ha a classica residente neste distrito
"andorinha" e cartola, sendo filha de Alvino
ou uma. fatiota de mil Müller e de Alvina Bor- ---------
oitocentos e tanto, per- chardt Müller.
fumado com naftalina, Edital N' 1972 de
possivelmente ainda. ha- 26-2-46
ja tambem o vestido de
casamento da vovosinha Arno Krüger e Ruth
e a botina, do contrario Vogt
a tia resolve o assunto,
enfim, será um espeta
culo notavel.
Os trajes serão pre

miados pela orígínalída
de, havendo ainda outras
surpresas de sucesso
sem precedentes.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I S dias, Si
alguem souber de algum im-

Edital N' 1973 de pedimento acuse-o para os

26-2-46 tins Iegaes. ..

ARTUR MULLER· Oficial
Arthur Dallmann e Er- _

na Wallow QUEIJO
Ele, brasileiro, solteiro

PARMEZÃO

•
- -
• Notas Locais

lavrador, domiciliado e

I @)Y@) ®Y@) @!@ .®!@)residente neste distrito,
• • • •

�"!"!"!'''!''''''!''!''!!!!'''''!''!''!'''!''!''!'�'!'''!!!'!!'!'!!'''!'!''!''!''!'!!'!'!'!!!!!'''!!!!!'''!'''!'!!!!''!''!''!''!'''!''!'!!!''!''!'!'!!!'!!'!!!'!!'!'!'!!�sendo filho de Guilher- Cure seus males e poupe :: ::

�: g�t�mt�l�a��. Ottí-
seu bopn:a��noh��O com- II DR.DESLÄSOALLÄRIZ EÄMINDO I!

Ela, brasileira, solteira

f a rma c Ii a li ta u a
11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS 1l

lavradora, domiciliada e 11 u ,ii ESTADOS DE SANTA. CATARINA E PARANÁ ·iiresidente neste distrito, !! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS i!sendo filha de Germano de ROBERTO Til. HORST ..

Wallew e de Ida Schvarz • li HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H
Wallew. a que dispõe de maior H • .Joinville - H

sortimento na praça e ofe- :: ii

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
@l.® @,;@ ®i® @'!®

NA ROÇA

N. 1.328

1-I�ll!S!i�ll=li=l!=!i=il-il=:=ii!S!i!!Il=m!!!!!il=i!ll· mIFebr 5
(Sezões, Malárias, :1'-I

", Impaludismo
_._

� Maleitas, Tremedeira II
I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m

!_�.I"'_� "Capsu las Antisezonicas l_m'lm Minancora" !li DIA 17 O TORNEIO COMERCIAL
::: Em Tódas as Boas Farrnacias

III Até O dia 10 as inscriçõesII É . II Conforme soubemos, a data de 17 de março
m um produto dos Laboratorlos MINANC0RA II ficou. marca�a pa;ra_ a real�zação do Tornei? Co-
i!! - Joinville - Sta. Catarina- -I-Ü

mercíal, As I!lscrIçoes serao f.echadas no día 10.

III
.

!I
No proximo numero publicaremos o regula-

.._!i!iiiii!!!5!!!!I�!�:-!l!i!!!il!�l=:!IiE\i!!!!i!!!l:�il=ii�:i!! mento deste magno festival.
_

Final des eleições
Foi 'publicado, pelo Diario Oficial, o resultado

final das eleições realisadas em Santa Catarina.
Pelo mapa fornecido pelo Tribunai Eleitoral o re
sultado foi o seguinte:

LEGENDAS
PSD
UDN
PRP
PTB
Em branco
Anulados

votos
110.090
69.173
8.771
13.915
7.181
2.044ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

EDITAL N' 1970 de
19-2-46

Hary Marquardt e wal-]·li Kühne

1Ele, brasileiro, solteiro
lavrador, domiciliado e

Iresidente neste distrito
sendo filho de Gustavo
Marquardt e de Emma
Joanna Schaade Mar
quardt.
Ela, brasileira, soltei

ra, lavradora, domicilia
da e residente neste dis
trito sendo filha de Gui
lherme Kühne e de Ma
ria Mantau Kühne.

EDITAL N' 1971 de
25-2-46

A diretoria da A. A. Baependí
tem o grato prazer de convidar os
seus socios e exmas. familias para a
NOITADA CARNAVALESCA que fará
realizar em a noite de 2 de marco, nos
salões do Cine Buhr.

'

IMPORTANTE:
Não haverá reserva de mesas.'

Para o maior brilhantismo de festa
pede-se o comparecimento de todos
em traje caracteristico.

.

Haverá premios para os trajes mais
originais.
Transcrevemos a seguir o teôr do

convite expedido
Inconvite

Meu pessoá do arraiá do Jaragá
Vanceis fica tudo inconvidado prá

vim na festança qui nois imo faze no
dia 2 di marco di noítí na

.

casa do
Nhô Bua.

'

Quiremo aperveni a meneeis qui di
garvata não podi intordozi pro modi
a nossa lei não permiti.
Tambem não podi urza ispora sem

ruzeta.
,

Contando com vanceís e teu pessuá
nois fica muito :agardecido.

MDO BAEF'ENDÍ

mlLfiD

Devido ao pessimo estado das nossas rodo
vias não poude seguir para Joinvile a embaixada
representativa do Baependi afim de enfrentar o
Cruzeiro daquela cidade.

Tambem o Metalurgica F. C. deixou de vir
devido o mao tempo reinante.

Os. deputados mais votados pelo voto de prefe-.
rencia, excluídos os que foram tambem eleitos
para o Senado, são os seguintes:
Aderbai Ramos da Silva (PSD)
Max Tavares do Amaral (UDN)
Altamiro Guímaräes (PSD)
Otacilio Costa (PSD)
Cônego Fontes UDN)
Henrique RUPl? Jor. (UDN)
Jorge Lacerda (PRP) ,

Carmosino Camargo (UDN)
Wanderley Junior (UDN)
Orlando Brasil (PSD)
R. Grossenbach (PSD)
Placido Olimpio (UDN)
Heriberto Hulse (UDN)
Rogerio Vieira (PSD)
Bayer Filho (UDU) .

Hans Jordan (PSD)
Osvaldo Cabral (UDN)
Gualberto Ramalho (PTB)
Votaram 211.174 'eleitores.

20.488 - eleito
14.434 - eleito.
14.346 - eleito
9.808 - eleito
9.606 - eleito
8.572
8.538
8.443
7.756
6.907 - eleito I

5.933 - eleito
5.906
5.529
5.469 - eleito,
5.493
4.224 - eleito
4.166
1.280

o PSD fez, pelo quociente partidário, quatro (4)
deputados.
A UDN, por seu quociente, fez dois (2) deputa

dos.
O PSD teve uma sobra de 16.242 votos.
A UDN teve uma sobra de 22.247 votos.

Assim. com esses 16.242 votos o PSD, pela
Lei Eleitoral. fez mais 5 deputados.

A UDN com 22.247 votos de sobra nada fez
alem dos eleitos pelo quociente partidario.

Ficaram sem representação 5.6.158 eleitores,
sornando os votos da UDN sobrados, Ie os votos
do PRB e PTB que ficaram aquem do quociente
eleitoral, com os nulos e em branco.

(Do "Diario da Tarde")
j

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste dístní
to, sendo filho de Car
los Küger e de Bertha
Küger.
Ela, brasileira, solteira

Ilavradora, domiciliada e
.- '--_ residente em Estrada

Rm In � � I � Il ��:��"xdV�g:�n�� 1:!!::
Artur Müller, Oticial do

R egistro Civil do r
o Distrito

da Comarca T araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece- amaelinho, bom

recebeu novamente.(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Real·
Defronte o Cine-Buhr

ENGENHO

RAU
LIMITADA

Agradecimento

Dr. Wal�8miro Mazurec�en.
e.'A DE ._']DIE

Rua Mal. Floriano n. 152- - JÁRAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças 1-
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- lndutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis. Esportes POR AOM

Levamos ao conhecimento de nossos amigos
e parentes, o falecimento de nosso inesquecivel
filho

OSWALDO BACHMANN
na Idade de 21 anos.

Agradecemos a todos que nos consolaram
neste transe, enviaram flores e acompanharam o

enterro, especialmente ao Padre Alberto, e bem
asim ao Dr. Alvaro Batalha.

João José, Baehmaen e senhora

Socie�a�B Recreativa Cruzeiro �o Sul
Domingo dia 3 de Março das 2 horas em

se diante, será levado a efeito na sede desta Socie
dade uma grandiosa Domingueira e côrso

,
carna

valesco, para a juventude deste Distrito. A noite
o Baile Social a Fantasia, abrilhantado pelo Jazz
"Bando da Lua" de Rio Negrinho.

Corupá, 28 de fevereiro de 1946

A Diretoria

VITOR BERNARDES EMMENDOERFER

Devido ao mao tempo reinante não
realizaram os prelios Baependí x
Cruzeiro e Acarai x Metalurgica

I Aniversaria-se hoje o sr. Vitor Bernardes
Emmendoerfer, alto procer da S. D.. Acaraí, Ao
Vitor os parabens do "Correio do Povo".

Vasco 6 x Libertad 1
., Jogando domingo ultimo com o Libertad

campeão Paraguaio de Futebol, o Vasco da Gama
alcançou um espetacular triunfo de 6 tentos a 1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


