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Ao aniversariante os
,

d "Ccumprimentos o or-

reio do Povo".
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o

.)

A resolução do presidente
da Republica de entregar á União
Democratica Nacional e ao Parti
do Trabalhista Brasileiro o gover
no dos municipios nos quais essas

correntes politicas sairam vitorio
sas nas urnas, é um atestado elo
quente de que o general Gaspar
Dutra vê na força da opinião pu- Iblica um significado tão alto e tão

puro no seu autentico sentido mo

ral, que mister se torna aprovei
tá-la, conferir-lhe o justo lugar
que lhe cabe na cupula do edííí
cio formador da personalidade na

cional e permitir que ela partici
pe ativamente do pensamento e

da realidade brasileira, como um

plano fundamental da' obra admi
nístraflva que ora se inicia.

O exemplo de respeito á dig
nidade dos partidos vencedores, a
tendencia à conciliação, o amor

da paz, tão mutilados entre nós
por obra de uma falsa concepção
politica, que só tem servido para
manter e desdobrar os atritos in
ternos, ncarlcia-os o general Gas
par Dutra por tal forma que, afi-

. nal, nasce no Brasil, convertido e

transíormado o patríotísmo em sua

mais alta significação - na verda
deira inteligencia de amor' e ser

vir o povo segundo os interesses
do seu credito perante as urnas

na consonancia das vontades cole
tivas, na benigna reação contra a

formula aqui vigente �-desde tem

pos imemorais e que consistia em

só se confiar o poder àqueles
partidos que se submetessem in
tegralmente ás ordens do palacio.

Terá o Partido Trabalhista
Brasileiro - que apoiou o gene
rai Dutra nas eleições - á díre
ção dos municipios em que ven

ceu. O Partido Social Democrati
co, como corrente maxima, será o

participe mais ativo da politica
governamental. Mas a União De-

MOMENTO
NACIONAL

mocratica Nacioual não permane
cerá estranha aos novos rumos do
país, recebendo os governos mu

nicipais dos lugares em que alcan
Ç0U maioria, com o que o presi
dente da Republica demonstra
clara e insofismavelmente que
tanto nos cimos mineiros como

nos espigões baianos, ou onde
quer que se pronuncie com as vir
tudes de nossa historia, o pensa
mento coletivo sairá vitorioso, não
tendo necessidade de ir mendigar
ás portas do Catete os que con

tarem com as maiorias de opinião
e se dispuserem a contribuir pa
ra a tranquilidade e o renasci
mento das nossas íntítuiçöes libe
rais.

Entregando as Prefeituras mu

nicipais às correntes vencedoras não
conchavou o presidente da Republi-
<ca a adesão da, U.D.N ao seu go
verno. Este se impõe pela sua mo

ralidade, pela sua índependencia,
pela sua perseverança, pela sua cor

reção, pela sua fidelidade, pela sua

honra. Não se reparte o chefe do
governo entre ideais e tnteresses

particulares, entre os deveres a curn

prir e as 'caricias do apoio partida
rio desta' ou daquela facção. Com
a tempera do soldado e a atitude
que lhe vem de uma natureza im

pregnada de hebttos contraídos á
primazia ilimitada do esplrito derno
crarico, o general Dutra se consa
gra inteiramente ao trabalho hones
to pela grandeza do pais, não clau
dicando, não temendo, não tergiver
sando, mas apenas procurando e

aplicando as formulas de melhor
atender à consciencia coletiva, ma

neira unice do seu governo e do
seu próprio pensamento.

'

O Brasil precisa da colabora
ção deslnteressada de todos o seus

filhos. Todos devemos gravitar em

torno do mesmo grande ideal que
anime o general Gaspar Dutra. O
momento nacional exige coesão, a

beneficio dos Inreresses permanen
tes de todos os Estados e de todos
os municipios.

Da ,,4 Noite", S. Paulo

Aos Waldemar Luzecccdcres "

,
'

Damo') abaixo as prin- nos mUmClplOS de Tuba
cipais exigencias da Por- rão (Agua Santa Càtari
taria n. 87, de 164-46. do na e Santo Anjo da Ou
sr. Ministro' da Agricultu- arda) e- Palhoça (Caldas
ra sobre a caça em nös� da Imperatriz);

,

so Estado. d) numa faixa de um

O periodo geral de ca- ,quilometro de cada lado
,ça é de 1 de maio a 51 do leito das·vias ferreas
de agosto., e rodovias publicas;
Os periodos especiais

são: '

a) de mutuns, jacus,
jacupemba, jacutinga, Jao
e inhambus de 15 de ju-

- nho a 51 de agosto;
,

I b) de codornas e per
dizes - de 1 de maio a

51 de agosto;.
'

c) de narcejas - 15 de
dezeinbro a 15 de feverei-,
ro:

d) de macuco, marre

cas, marrecões, caneleira
e piadeira de 1 de Junho
a 50 de setembro;
e) de pombos saleiro -

de 1 de janeiro a 51 de
março.

É proibida a caça:
,a) à noite �m todo o

Estado;
b) no muniçipio de flo- E' prOibida a caça,

rianopolis; nem poderão ser captura-
c) nos terrenos com· dos ou abatidos, a lontra,

,preendidos em uma faixa a ariranha, os tamandu
'de seis (6) quilometras ás, a preguiça. a ema, o

em torno das f estancias cervo, a tinta, o lobo
hidro minerais, existentes@(guará).,

e)' de veados - nos mu

nucipi05 de Camboriu,
Itajai, JoinviIle, Laguna,
Jaguaruna, Cresciuma,
Urussanga e nos distri
tos da sede dos Munici
pios de São José, Palho
ça e Biguaçu;

f) de codornas e per
dizes - 'nos municipios
de São José, Palhoça,
Laguna, Porto União e

Cçmoinhas;

g) de jacutingas e ma

cucos - nos" municipios
de Blumellali, Canoinhas,
Porto União, Jaraguá,
São José e Iguaçu.

Esteve neste munici
pio onde veio rever

amigos, o snr. Walde
mar Luz, atualmente re·

sidíndo em FJorianopo
liso

Leopoldo Reiner,
I

NOTAS E
NOTICIAS Posse �e Perou

O Brasil está empenha
do em dar, na posse do

Movimentada uma reu- terior, instalaram ume- di-
coronel Juan Peron, as

nião levada a efeito pela radura politica e econo-
rnaoires demonstrações de

Liga do Comercio do mica naqueles trabalhos, prestlglo e amizade. Assim
Rio de Janeiro. á custa do terror. � nossa embaixada espe-
Dentre os assuntos em Sobre os impedlrnentos

foco se destacou o exces- da legislação trabalhista cial que viajará em tres

navios de guerra, entre
so. de livros comerciais, a esta nacionalisação:

os quais o "Marcilio Di-
existentes no pais por - Entre um direito rra- f' d I

. .

d balhista e o direito do as", será ehe ra o pe o
exigencra as novas con- 10M

.

rribuições ao Tesouro Brasil, não pode haver genera
d OIO'S onteíro,

Nacional. hesitação. Amo multo as
ministro _a Iler�a._

.
.

b h'
, Integrarêo a mlssao o

foi lido, deste respei- leis tra alistas, mas amo
d O in Aveli

lo, interessante trabalho rnaís o Brasil. Sempre sena or deorgt doos Oll'ce�
d

.

d d A t t' I' no e os epu a
e autoria o ar. rman- que es e esnver envo VI- .

AI A
.

To-res
do Martins de Freltas, do, devem ser afastadas no

.

ves,
.

curcio I.
consultor juridico da ré- considerações de outra e RUI Almeida.

.

feridà instituição. ordem que contrariem os
Altas patentes da. Mari-

Referiu-se o orador a seus verdadeiros interea- n�a e da Aeronautlee �a
um memorial elaborado ses, Posso garantir que

rao parre da representaçao.""
pelo associado, sr. Anto-: os brasileiros atualmente
nio de , Freitas Quintela I

submetidos a miseria e

no qual focalizou o rnes- ao terror pelos comunis- Artigo 7. - São tambem

mo a questão da exibili-I tas estrangeiros serão Ii- inelegiveis, desde que não

dade feita ao comerciante ,_vres e não périas, cerno afastados definitivamente

de manter inumeros livros, são atualmente. das respectivas funções;
bem como sua exibição Sobre o cararer das I - pare presidente e

aos agentes do fisco. providencias que seriam vice-presidente da Repu-
A solução apresentada adotadas: blica:

para o caso é a seguin- - Serão inicialmente
.

a) até u m.ano, o. pre

re: deverá ser mantido adrnlnlsrratlvas apenas. ,sldente, o vice-presidente
um "Dlario", cuja escrita Policiais, se o caso exi da Republica que tiver

espelha tudo quanto ha giro O governo porá em assumido a presidencia;
de ser exibido. outro li- pratica as medidas na- b) até 6 meses, os go

vro - intitulado "Mensa- cionalisadoras. Se nada vernadores cos Estados,
rio" - para uso exclusi- houver, melhor. ôe houver os inrerventores nomea

vo do comerciante. Este reação, então' só nos res- dos conforme o artigo,
será Indevassavel as vis- tará garanti-Ias com pro- os mtnlstros de Estado e

tas da Fazenda Publica. -viden�ías de ordem poli- o prefeito do 'Distrito fe-

Depois de considera- cíal. �A verdade é que, deral;
ções sobre 'a multlpllca- por uma questão de pru- c) até 5 meses, os mí

ção dos livros de escrita, dencia, a policia tem es- nistros do Supremo Tri

declarou compreender a tado de braços cruzados bunal federal, e o procu

situação em que se deba- diante da situação de ter- rador geral da Republica,
te o comercio.

I

ror. Mas não poderà se os juizes, o procurador
Assim, por exemplo, na- manter nesta atitude. O geral e os procuradores

da menos de 50 livros orador comunista da reu- regionals da Justiça Elei

diferentes são exigidos nião do Sindicato, de que toral, 05 chefes e sub

pare o lançamento da es- lhes falo na parte escrita, chefes das forças arma

crita. disse contar com o apoio das; os secretaries de
. São, relembrados os dos comunistas estrangei- Estado e chefe de Policia.

velhos ternpos e compa- ros. O Brasil, porem, es- II - Peta governadores
rados com os atuais tá dtsposto a fazer curn- dos Estados;
A supressão dos livros prir suas leis e exerxer a a) até 1 ano, o' presí-

coisa considerada "diflcil, soberania nacional dentro dente, e o vice-presidente
pois fazem os mesmos do seu proprio territorio. da Republica que tiver

parte integrante de todo O ministro informa ,que assumido a presidencia e

u.m sistema. Representa já deu conhecimento de nos respesctivos' Estados,
"Diario" 'simples rascunho tudo ao presidente da Re- os governadores, e os in

do movimento comercial, publica. Informa tambem terventbres nomeados con

não podendo,' por si SÓ, d� um telefone que rece- forme o artigo;
, informar sobre o histo.ri- beu anfes da reunião do b) afé 6 meses, os se-

co das transações. Tam- sindicato, advertindo-o de crefarios de Estado. os'

pouco lhe é dado forne- que lá não fosse, que per- chefes de Policia, os

cer pormenores e con- deria seu tempo" que o membros do Poder Judi
signar o pagamenlo ' dos sindicato era dominado ciario e o Procurador ge
tributos. pelos comun.istas estran- raI nos respectivos Esta-

Dá-se como exemplo o geiros. E perguritou-Ihe dos;
Ci'lSO das vendas mercan- se sabia o novo nome de c, até 5 meses com

tis. Santos: Prestesgrado. excepção dos referidos
f Novos metodos de fis- Acrescentou: estavam es- na letra "a" deste nume

calisação poderão, s�- perando um grande carre· ro,. os que foref!1 inelegi
gundo opina o consultor, gamento de

armamento.I,vels p�ra presidente da

<!onjurar o mal, não es- A objeção do minisiro so- Republica. I

tando este na escrita pro- bre as dificuldades de III - para o Senado fe

priamente dita, ma� nos tal coisa, dada a fiscali-I deral e a CãlTlara dos De

impostos criados - diz o saçã_o' das autori'dades, putados, até 3 meses, as

Diario Carioca. lembro.u-Ihe o recente de- pessoas referidas nos ns.

-o - I saparecimento de 55 ma- I e II, nas mesmas ;::on-

O senado americano

I quinas
de escrever do dições neles estabeleci-

aprovou a lei que proro- serviço. E perguntou-lhe: das:
.

ga o serviço militar. "Quem esconde 55 maqui- I� - p�ra as Assemblel.as
-0- nas de escrever não po- Legislativas Estaduãls,

O snr. Ministro do Tra- de esconder por exemplo, até 2 meses, os governa-

balho, entre outrds, fez 55 metrdlhadoras". dores e seus secretarios,
a imprensa as seguintes Deliberou ainda o go- nos respectivos Estados;'
declar.ações sobre a ques- verno ajustar de seus car- V - para prefeitos mu

tão comunista de Santos: gos todos os funcionarios nicipais, os que lenham

"Já propuz ao meu co- comunistas. exercido o cargo até sei,s

lega da Viação naciona- Tambem ja e"ra tempo meses ante.s da eleição.
lisar o porto de Santos. de tomar qualquer med'ida. Paragrafo unico - Os
Isto Quer dizer: afastar 00-00 disgosilivos deste artigo

do trabalho os agentes A Comissão da Cons- aplincam-se por igual aos
provocadores estrangei- tituição aprovou os se- titulares efetivos e inte

ros que, a serviço de in- guintes dispositivos da rinos dos cargos meneio-

teresses e ordens do Ex- futura carta magna: nados.

Viajou hontem para
São Paulo, o sr. Leopol
do Reiner, proprietario
da Tipografia Avenida
desta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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seu bom dinheiro com-

.l AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 11 ' prando na

�:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul
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a que dispõe de maior

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
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..

• rece seus artigos á

f:l::l:::
mjavíso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias

6'/'!:::::l::: preços vantajosos.

f Dep. a prozo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6';. Rua Mal. Deodoro, 30' - JARAGUA
Deverá ser dado o aviso .previo de 2 meses para retirada. M\!tR\ é)+tn\ tn\!tR\�
Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,.00). Dep. inicial o-s 20,00, com reti- (' ��I� \EI��

:: radas semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 5'j. ( __"._

Dep.·�limitad{lS4Um.j..te...at-é '<:;;1"$ ,50.-000,.00) .... Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso ... 51/2'/.
:: Dep, Especiais-(Iimite até cr$ 100.600,00). Dep. inicial cr$ 5Q.OOO,00 com

retiradas sem avlso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . '6'/. ..

:: Faz todas as operações bancarias. corno sela"",: cobranças, descontos,' ::

::j
passes. deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc, ::
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13 .de Maio

T.ÖN(l:O,$.jb.��tj(R·
P·OR. El«H�(IA

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Abril arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Iaragué do
Sul e na Intendencia de
Corupá, a TAXA de FIS
CAUSAÇÃO e SERVI
ÇOS DIVERSOS (Ilumi
nação Publica).
Não satisfazendo o .pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança Iudlclalmenre.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 6 de Maio de
1946.

, F. VOSGERAU

Tesoureiro

Transcorreu, desapercebidamente. ou melhor

em. "branca nuvem" como diria o poeta, mals um

aníverserserío do 13 de Maio. Esta efeméride. é uma

das mais importantes da historia do Brasil," princi
palrnenre, para a gente de cor, ela tem uma signi
ficação toda especial pois representa o dia da sua

índependencia economia e liberdade individual.

Antigamente, quando esse dia era eonsiderado

feriado nacional todos os pretos, especialmente os

do Estado de S. Paulo e de Minas, se lançavam á

rua em extraordinarias manifestações de jubilo, com

partido, naturalmente, por toda a população. Na ci

tada data, a gente de c�r costumava organizar ro

marias bailes publicos e festas de toda a especíe;
eram preferidos os certames noturnos, ao er livre,
onde prevalecia a alegria e o bom humor. O que

resultava rnaís interessante eram os pequenos tabo

leiros rransportados por pretas, a maoiria vestidas

a balaria, o que não podia faltar em tais festas.

Nestes raboleíros podiam ser apreciados os petiscos
caracteristicos da nossa gente cabloca como "pipo
ca", "passoca", amendoim torrado, "pamonha", ba

tata assada ao forno, "cús-cús" e até o classico

"quentão" onde é imprescindivel em todas as manl

festaçöes desta indole.
Nos rernpos da nossa mocidade estavernos bas

tönte interessedes em alguma dessas �festas porque

nos era dado apreciar, com toda a. magnitude, a in- -

teligencia inventiva da nossa gente de cor, especial
mente nos momentos em que se dedicavam a parte
rnelodica, em cujos momentos havia algum que na

sua llrica rustica cantava alguns versos folclóricos,
sern métrica, naturalmente, [mas em muitos casos

ineditos e de sua propria lavra. Nos lembramos

perfeitamente ter estado presentes numa de tais ro

marias num dos bairros paulistas, onde a alegria e

a sarísfação enchia o coração dos presentes. Quan
do chegou o momento do canto, em que eles dizem

ser desafio e que é precisamente uma das cenas

rnais interessantes e pitorescas desta classe de ex

pensões, todos os que queriam tomar parte em tal

certame e que ja estavam munidos do respectivo
violão, se colocavam em forma de roda ou circulo.

Imediatamenta era dada a ordem de· começar o "de-

s afio" e um dos pretos presentes avançava uns pas
sos dentro do circulo e começava q seu canto. Pre

cisamente conseguimos reter a nossa memoria a

"quadra" do primeiro que tinha o valer de "desa

fiar" os demals concorrentes e que se a nossa me

moria não falha começou da seguinte forma:

Quem qulzer cantá comigo
� Que lave a 'gue'la" com sabão

r
.

-.

Que se não" live bem Ievada
'

Comigo não canta não

Depois deste, primeiro cantor aparecen um mu

lato, com voz um tanto afónica, que \ respondeu da

seguinte forma:
Sai daí "pata choca"
ôe não tu vai ve
Que ti dou uma cacetada
E tu logo vai morre

Seguidamente a este canto se estabeleceu um

"pequeno "sururú" que ia degenerar em "Iorobodó"

se são tivesse havido a intervenção das pessoas

que, ao parecer, eram as organizadoras d� festa.

Restabelecida a calma avançou um preto forte e com

voz um tanto afectada e melodiosa �Iançou ao ar,

com entusiasmo, as notes seguintes:
'

Eu sou roceiro
O meu nome é João Boeiro
Vou fazer trinta janeiros
Em abril se Deus qulzer
E Deus me fez o cantador mals afamado

Para morrer crucificado,
Num coração de mulher

E' excusado dizer que quando terminou esta

canção todos os presentes, especialmente o :elemen
to femeníno, aolaudíu com grande entusiasmo e pe

dindo "bis". O cantor que "'gostaria de morrer cru

cificado" provavelmente por desconhecer outras can-

çonetas, desistiu de cantar oútra VeZ. ,

Finalmente um mulato, bem vestido, todo bran

co, começou a entoar modirihas ja conhecidas per

tencentes_ao folclore nacional. Entre elas destaca

mos a seguinte:
Eu fui entra num galilheiro
Agachadinho assim

Q
, ,uando fui pega nos ovo.' . zas.

1\ galinha cuspiu ni mim
Para terminar, achamos que seria conviniente

estimular e fomentar estas festinhas na zona catari

nense afim de enriquecer. cada dia mais, o folclore

Iiacio'nal o que seria, não somente um passatempo
bastante agradavel, senão que, ao mesmo temp<?,se es

tabeleceria o ambiente para o desenvolvimento mtelec

tual desta gente sertaneja.

,.

Motorista
oferece-se motorista com

pratica, profissional, pa
ra capital Oll inter.ior.

Illiil!!!ii=I!�!!=!!=!!=!!=!i====--=!i=H=!i=i!==!!!
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m ,._, ._, 'Maleitas, Tremedeira, m
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A.F.

ATENCÃO!
,

-----

Tratar com o sr. Gus
tavo Nazario, nesta ci
dade.

NQVA LOJA!

A já conhecida firme CASAS BUERGER
LTDA., irá 'estabelecer dentro de poucos dlas,
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao

lado da Cia Telefonlee. uma filial de seus

acreditados esrabelecimentos.

Grandes sortimentos de Chapéus, Fazendas,
Roupas Feitas, Armarinhos, Miudezas em geral'

.

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

Dr. Waldemiro Mazureehen
e.sa 81 sau_ß

Rua Mal. Floriano n. 152 '- JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Diathermia Ondas ·curias e Ultra--:urtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
I. Raios Intra.vermélhos e azuis.

DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

ONDE
,

COMPRAREI'MAIS BARATO -

Fazendas

,.,
Suspensórios

Chapéos Sedas

Perfumes • EIC." etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa • ERICO BRUHNS,
JARAGUÃ DO SUL Rua C�1. Emilio Jourdl1D, 62

,

liA NOTICIA"

Chãos para casas' Dr. LUIZ DE·SOUZA.
ADVOGADO

.................... � � .

....................................................................
1

.

DR. SADALLA AMIN

VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano

Informações no escritorio do sr. Fr. Fischer
Rua Marechal Deodoro

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

Re�idencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:: ::: :::: ::: : :::::: ::::: ::::::::: ::: :::::::::::: ::: :: :::::::::: :: :::: :::::: :::::::::::: :: ::::::: ::: :::::: :::::: ::::: :::: ::: ;ii;;;;;;ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiliiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiili'

CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ESTAVOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEI�

HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

_ .Joinville -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de

Balancete da Receita Orçamentaria, referente

Codigo ILocal

3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3
3 4
3 42
3 42 1
3 44 .

3 44 1
3 44 2
3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

4
4 1
411
4111
4 11 2
4 9
4 94

) 4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4

5
5 1
5 14
5 14 1
.5 14 2

I 5 2
5 24
5 24 1

Õ 24 2
6
6 4
6 41
6 41 1
6 9
6 90
8·g0 1
• 5U
• 91 1
ft
8 O
8 00
8 00 1
8 01
8 01 1

8 1

811
8 11 1

8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

Titulos

Despezas diversas
Aluguel de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDA
RIO E COMPLEMENTAR
Pessoal fixo

Vencimento de professores de ·escolas iso
ladas, sendo os "TITULADOS" Normalis
tas Padrão E à Cr$ 420,00 e Complemen
taristas Padrão-D á Cr$ 360,00 e os ;,NãO
TITULADOS" Padrão C a Cr$ 300,00
Gratificação a professores que regem os

cursos desdobrados sendo os"TITULADOS'
Complernedtaristas á Cr$ 120,00 e os ,NãO
TITULADOS" á Cr$ 100,00
Idem a professores substitutos

ORGÃOS CULTURAIS
Material permanente

Aquisição de material para a biblioteca
Despezes diversas

Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

.

Serviço de inspeção
Pessoal fixo

. Gratificação ao Inspetor .

Despesas diversas

Viagens de interesse do serviço
Subvenções, Contribuições e Auxílios

Despesas diversas

C�ntribuição ao Estado para manutenção
dos Cursos Complementares anexo aos

Grupos Escolares Abdon Batista desta ci
dade e Tereza Ramos do distrito de Corupá
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno que
cursará o Liceu Industrlal de Santa Cata
rina inclusive transporte

Saude Publica
Assistencia Hospitalar
Pessoal varíavel

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação ao medico de Corupä

Serviços Diversos
Despesas diversas

Desobstrução de córregos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpesa de valos, bceiros e sargetas
Combustivel para transporte' pessoal e ma

terial
Fomento

Fomento da produção vegetal
.

Despesas diversas
Auxilios a centros agricolas
Aquisição de sementes e transporte

Fomento da produção animal

Despesas diversas

'Aluguel do predio e agua para um serven

te de laboratorio do C. I. P. O. A. (Ser
viço Federal)
Compras de Remedios

Serviços industriais
Industrias Fabris e Manufatureiras
Pessoal variavel

Operarios da fabrica de tubos e cimento
Serviços diversos

.

Pessoal fixo
Zelador do Csmiterio - Padrão D

Pessoal varia\'el' ,

Operarios do serviço de cemitérios

Serviço de utilidade Publica

Administração Superior
Pesoal fixo

Auxiliar Tecnico - Padrão K'
Pessoal xariavel

Gratificação ao engenheiro para exame e

aprovação de plantas
Construção e Conservação de

'Logradouros Publieos
Pessoal variavel I

Operarios .

do . serviço de ruas, praças e

jardins
Material de consumo

Para o serviço de ruas praças e jardins
Despesas diversas

.

Combustivel para o transporte do pessoal
e material

�continua-

Jaraguá do
ao mês de Abril de

Su I
1949

RECEITA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

•

10.464,00 3.960,00 14.424,00

400,00
4�o,oo

200,00
240,00

600,00
720,00

175,00 175,00

1.080,00 360,00 1.440,00

120,00 120,00

2,415,'00 2.415,00

20000 1.200,00 1.400,00,

200,00
450,1)0
100,00

450,00
300,00

450,00 150,00 600,00

1.080,00 360,00 1.440,00

650,00,400,00 250,00

2.340,00
I'

780,00 3.120,00

1.050,00 350,00

4.856,00 9.816,80

.

, �OOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOO�OOOO

IE Ir 101 e s t � l e s s m cal 101 n Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, fiaruanla
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SEOAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

00000000000000000000,100000000000000000000

.
.

Dr. �rllninio Tavares
Professor Cotedrotico de Biologia do lostittu!o de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe elos serviços cttntcos e cirurglcos do especlalldode no

I
Hospital de Carldad.e de Florianópolis,

.
Assistente do. professor David Sanson •. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, do ASsl�tencla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

I BL U ME NAU, . STA. CATARINA

�r�

��!!!J
Parque v. s. vai se preocupar com costu--

retra, para fazer o seu casaco, para o frio

que se está aproximando?.. Quando a

CASA SONIS lhe. pode fornecer estes

ja confeccionadosl ... E QUE CASACOS '.'

.

talhados na ultime moda e em pura lã ...
V. S. encontrará: casacos curtos, treis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por
preços exepcionaís. Lá mesmo v. s. encon

trará, cortes de lã para casacos e talheurs,
assim como tambern uma grande variedade
de fios de lã em cores belissimas, lenços de
seda para cabeça em cores llndleslrnas e

tantas outras novidades que não é possivel
enumerar.

fr::::::::�i
ii ASA
�.::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS

(proprietaria FRANCISCA BUCH)

JARAGUÁ DO SUL

Moveis Estofados it
EI.g::�������:�v. s. 'IIencontrará só nos afamados MOVEIS

i'ESTOFADOS CRUZEIRO.
Poltronas pera redío > Divãs - Tape-

tes - Passodeíres, tudo V. S. encontra-

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 319. - Fone 22

-===0= ==_

.. ' At· ,.",ençao.�
r:

O - FREGUÊS - QUE - FAÇA - PREÇO

Iniciou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da

..

•

CASA
\

TOBIAS
Aproveitem! pois esta grande baixa dos

preços das mercadorias terá fim em

31-6- t 946

R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benlamln Oonstant s-n.

com D erea de 10.250 mt2.
A tratar com o proprletarto

-

F. Frederico Moeller

. ............... -IDE AL �""""................
--

--

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

ll························
....... .,; ..........................................

.

;I;�....�.:...� ..;.�...::-�..!!..� ..:;.�.e��..��..c;...�';'...�••�•.•�.:.�I!�
ASSUCAR DE BAUNILHA

SAL REFINADDO (para cosinha)
.

MATA MOSCAS
-

I FABRICANTE: _llltE•• 11111.
Raa D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE �. �

----------,...... - Fundado
1919

- Diretor: ARTUR MÜLLER -

A pedidos
([ ((J) �1lllna �a

Locais
... �

.

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

ANIVERSARIOS
•

Festejou hontem o seu

primeiro' aniversario na
tslícío o interessante ga
roto Orílando, filho do
dístínto c.asal Isaura
Tarcicio Mota.

por Quinta Ferino -

UOla explicação, do Pôvo
ao Prefeito do Municipio.

. \

Edital

Jaraguá do Sul por iniciativa do Snr, Prefei-
to Municipal desta cidade. receberá uma delega-

����������������������������������������� ç�e�o�nchefi�ape� 'ilip��mo Coma�
ÃNO XXVII - JARAGUÁ DO SUL 5A. FEiRA 16 DE Maio DE 1946 1 347 dante Geral da Força Publica do Estado Exmo.����������������.���.����������� �'.anrum �.. ��Coro���,,�mdere�u�se�s iliM._.��iiiiiiiõiiiii�õiiiii�õiiiii�iiiiiiiii�iiiiiiiiiii

18 e 19 do corrente mes um torneio amistoso de
LivrosNovos tenís, entre aquela delegação e a Seção de TENIS

(Ed'
-

OI b ) da A. A. Baependí.içoes o o
Aos vencedores do referido torneio será pe-

. lo Sr. Prefeito, oferecido um lindo bronze "Pre-
FIGURINOS NOVOS feitura Municipal de Iaraguá do Sul".

Desde já os associados da A. A. Baependí e

Vende-se na Tip. Avenida e exmas. famílias. assim como, todos os admira
dores do arístocratíco esporte, ficam convidados
a assistir as lindas partidas de tenis que irão ser

,

disputadas naqueles dias.
Haverá completo serviço de bar e churras

cada.

G� Rodolfo Fischer . Ímposto
.

Territorial
A pessôa que redigiu o boletim que o Pré

feito Herbster assinou e fez publicar na "A NO
TICIA", de 12 do corrente, não tem o menor co
nhecimento das coisas locaes ou. o que quasi
acreditamos, tez uma perfídia terrivel pera com
o subscritor do boletim.'

.

'

E. por isso. nós que agimos politicamente -na
vida pública municipal por muitos anos podemos
e devemos, em nome do pövo de Jaraguá do Sul,
dar uma explicação ao Prefeito afim de que êle
não tórne a rabiscar o seu nome por baixo de
coisas cinicas e monstruosas como as que foram
alegadas no referido jornal. \

Coméça a rnusa inspiradora do folhetim di
zendo que Herbster foi reconduzido á Prefeitura
Municipal com "aceitação unânime do diretório
do P.S.D. e, }llodestiâ a parte, com manííésto re
gosijo da quasi totalidade da população do Mu
nicipio" ...

Não é verdade!
Quando foi da indicação de um .nome para

a Prefeitura, por parte do Diretório. houve uma
reunião dos lideres pessedistas locaes. Apenas Faz anos hoje o sr,cinco (5) compareceram. Dez (10) ficaram em G. Rodolfo Fischer, cor-casa. A unanimidade foi, portanto só dos cinco retor dé seguros nesta Heleodoro Borgesque foram na onda.

I

. praca I escrivãoA aceitação unânime de Herbster remetido A" R d l� F' h Quero deixar aqui ·0 meu publico tes-o sr. o o 10 ISC er
temunho de gratidão ao Dr. Alvaro Batalha, .

pela
de volta ao nosso municipio, como prefeito. tarn- os melhores votos de ----.------bem não é verdadeira. .

. felicidades do Correio

1
perícia com que operou e restabe�ec�u minhasÉ que nem o diretório em pêso, (como de- ---------- duas filhas e tambem as bondosas rrmas do Hoa-veria ser!) e nem a "quasi totalidade da popu-

do Povo.

A' C R I pital São J�sé, pelo carinhoso tratamento díspen-Iação do Municipio" se regozijaram. Ainda na mesma data asa ea , sados as doentes. .

.
A prova dessa afirmativa vamos enconjrar; festeja seu aniversario

< ,....-ne--t-elegrama--que- a -'22 "de "Tevereíro último foi a senhorita Onelia de
passado ao Dr. Interventor e publicado na pagina Oliveira.
2, do "Diário Oficial do Estado". do dia 27! daquêle mez. Diz êle :

-"Nêste momento quando os amigos e cor

religionários do ten. Leonidas lhe orere ..

cem uma churrascada em homenagem ao
seu retôrno á frente' da administração �ê�- Dia 18, a senhora Edte municipio, tomamos a liberdade de Ielí-

wíges VOI'gt, esposa doít V E' I t d
-

o (defronte o Cine Buhr)Cl ar a . xcia. pe a acer a a nomeaça snr. Francisco Albertoque VEIO DE ENCONTRO ao desêjo abso-
Voigt. _luto da. maioria da população." - , \ '

----------

Os amigos e correligionários que assínaram]")
.êsse despacho eram apenas 58 (cincoenta e oito)!' Não somos bôbos de queimarmos todos osDêsses, 20 (vinte) são funcionários públicos! nossos cartuchos. de entrada! Ainda temos muitoE, vejam só que horror, dos quinze (15) do tempo. Somente nas vesperas dos pleitos estadudiretório APENAS 8 (oito) não pudéram de deí- ais e municipais é que nós, os da Coluna da Rexar de assinar tambem. sistencia, vamos tirar as mascaras de certas Iígu-Não vemos, pois. motivo algum para aquêle ras travessas e levianas.

pérfido "modéstia a parte" que encaixaram no Travessas e levianas por causa das travesboletim que o snr .. Prefeito assinou, princípalmen- suras politicas que andaram fazendo numa cidate si se leva em conta que um funcionário da de vizinha, pouco antes do pleito de dois de dePrefeitura andou de casa em casa convidando zembro, embóra já pertencessem ao. diretóriogente para ír comer churrasco. do P. S. D.
Quer dizer,: justamente. que essa história de Travessas e levianas por não terem honrado"quasi totalidade da população" e "unanimidade o compromisso politico assumido, antes do aindado diretório" só pode valer como simples fôrça célebre plebiscito do Clube Aimoré, com cértade expressão ou, melhor ainda, como dizia com corrente partidária e. que lhes deu essa vitóriamuita graça cérto amigo nosso, como um estu- que não estão sabendo prezar.pendo brinco de linguagem...

-x--x-x-De outro lado, aquéla cousa de "VEIO DE
ENCONTRO''', no telegrama, 'é muito significativa, .JARAGUAENSES!· A COLUNA DA RESIS
Dá a impressão de que, si não houve erro típp-: TENCIA VOS CONCITA A UNIÃO E A LUTA PO·gràríco no. "Di.ári? Oric.ial". alguem não perce- LITICA PELO BOM NOME DO NOSSO POVO!beu a realIdade alí manííestada.

Ai está bem patente o prestigio do homem UM DAQUI, PARA ISTO AQUI!,

que. veio pela segunda vez" "DE ENCONTRO" ao
.

. -x x-x-
nosso municipio, dêsse mesmo municipio do qual - No dia 10 o caminhão da Prefeitura' foiIól ditador-carrasco durante quasi oito anos, pe- buscar a canoa da pescaria em Garibaldi.

, riodo êsse durante o qual tambem teve oportuní> - Hontem a limousine da Prefeitura foi adade de jogar na cadeia o seu atual amigo do São Francisco com o socio do sr. Preíeíto, foi apeito-e Presidente do P.S.D. municipal.
. I São Francisco tratar de negocios particulares, leHoje paramos por aqui. Na proxima .quínta vando de contra-peso um proeminente membrofeira volveremos.

.

do diretorio {�OJitiCO. .

_

Amanhã passa a data
natalícia dos snrs. Orcar
Schneider e Aleixo To
melín,

NUNOR EXISTIU IGUR

PARA fERiDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.

Ue c c [! R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

De ordem do snr. Co
letor, torno publico que
110 corrente mez de Maio
arrecada-se nesta Co
II�toria, o imposto acima,
referente ao 1'. semestre
do vigente, exercicio. .

Os Contribuintes que
não satisfazerem' seus pa
gamentos no preso mar

cado, poderão satísfezel-o
no proximo mez de Junho
com a multa de 20%.
• Terminados os supraci
tados presos serão extra
idas as certidões de divi-

\
das pera a cobrança exe
cutiva.

Coletoria \ Estadual de
Ieregué do .sul 1 de Maio
de 1946.

possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS-

CINTAS, etc.

Os diretores tecnicos

1- QUEIJO
PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na Casa Real
Defronte o Cíne-Buhr

O ANJO PROTETOR DE SEUS FlLHO,S É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Verrniíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA' QUALQUER IDADE. CONFOR

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

« ternedies

CÕlJ1Fre hoje _ mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinh?

E um produto JOS Laboratorios Minancora

JOINVILLE

Agradecimento

Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1946

Ignacio Tomaselli

Fecularia Rio Molha S.[I;,A.
Assembleia Geral Extraordinaria

Ficain, pelo presente, convidados os snrs.
acionistas desta Sociedade a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinaria, na sua sede,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, as 14 horas do
dia 1. de Junho proximo vindouro, para delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Aumento do capital social
2 - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 1946

Walter Breithaupt
Adolfo Antonio Emmendoerfer

Diretores

«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


