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Preços e ·Iucros na aonstituinte
timo goiano, advogam a

mudança da capital da re

publica pera o Triangulo
Mineiro e planalto de Goi
az, respetivamente.
O falador sr. Barreto

Pinto, trabalhista, criticou
o snr, João Neves da Fon
toura, Ministro do Exte
rior, pondo em duvida a

palavra deste a um jor
nalista.
Intervieram no debate o

snr. Amaral Peixoto e
Souza Costa.
O sr. Pinto esquentou

se e mandou que o ex
mlnisrro da fezende em
vez de defender o snr.

Neves, treta-se da sua de
Iaza pois já lhe foram fel
tas acusações gravlssí
mas.

Enquanto o sr. Souza
Costa falava, surgiu um
sério íncldente entre o sr.
Barreto Pinto e o sr. Vi
torino Freire, pessediere
do Maranhão.:IO primeiro
chamou o segundo de
"irresponsevel." Este lhe
disse: 'Doméstico, sente
se", "Cala boca, cachor
ro!" - exclamou o snr.
Barreto Dinto.
O sr. Vitorino, ameaçan

do sacar de um revólver,
investiu conrra o sr. Bar
reto Pinto e só 'a inteÍ'fé
rencia de grande numero
de representantes, impe
diu que chegassem as
vias do fato.
Tendo se exaltado os

animos a esse ponto, o
sr. Souza Costa deixou o
microfone.
E assim vai 'passando

o ternpo, pera a lavagem
da roupa suja dos Cons
tituintes, até que o proje
to tão esperado venha ã
discussão. ,

Ha 'pouco, 'um amigo
vindo do Rio Grande do
Sul falava-me sobre li
enorme diferença dos pre
ços das mercadorias en
tre o Brasil e Argentina.
As cotações do pais

visinho estavam deixando
alarmado o comercio fron
teiriço, pois a 'população,
ricos e pobres, compu
nha procissões em dire
ção as cidades porrenhas
para fazer suas compras,.

canalisando para ali, día
.riamente, milhões e mi
lhões de cruzeiros, levan
do a falencla ínumeras
casas comerciais brasilei
ras.

Só em Llruguaíana es
te ano fecharam -rnais de
40 estabeleclrnentos.
Os preços �J.iferem em

todas as rriercadorlas,
mesmo nas importadas,do nosso país. Um- casa
co que custa em Llruguet,
ana 900 cruzeiras, com

pra-se em Los Libres, ci
dade fronteiriça, por .500.
Agora mesmo, a "Re

vísta do Globo", de Por
lo Alegre, estampou em
interessante reporragem os

seguintes preços:
A manteiga de.._la. qua

lídade é negoctáda em
Líbres a Cr$ 12,00 o qui
lo, ao 'passo que em Llru-
guatana custa (quando
existe) 18,00. Levando
vasílhe, qualquer fregues
comprará um litro e meio
de bom azeite por 7,00.
A graxa custa 3,50 em
Libres e 6,50 em Uruguai
ana.O kg. da farinha de tri
go, lá, custa 1,20, cà; 2,40;
Arroz em - Urugúaiana;
2,90, em Libres, 2,00.
Qúilo da bolacha em Uru
guaiana; 5,40; a mesma
bolacha em Librf's: 1,50.
Massas alimentieias em

Uruguaiana: 4,00; em Li
bres 2,10, Em Libres se
vende o quilo do char
que sem osso a 5,00; em,

Urüguaiana Ise vende o

quilo de charque com os
so a 8,00. A carne está
valendo 2,50 o quilo, em
Libres; em Uruguaiana é
adquiridit a 5,80. Um H
tro de Vermouth Onzano
argentino custa 15,00;
um litro de Vermouth Cin- Por certo que pátria é
zano brasileiro custa 22,00. alguma coisa mais doUm enorme vidro de Pie- que o pedaço de terrakIes em Libres custa 6,00; I dentro da qual historica
uma lata de sardinha es- mente vive um grupo hu
panholö, 3m azeite de oli- mano unido por nexos
va, 7,00 ... E por ai se de indole politico e espivai.

. ritual. permanentes e iden-Isso aind'a não é nada. tificados atraves do ternO açu.car brasileiro, () nos- po. Pátria é qualquer coi
sa gostoso açucar per- sa mais do que uma coinambucano tipo usina de sa ideal: é uma realida-1 a. é vendido em Libres de organica, positiva, prea 3,00 o quilo. Em � Uru- sente em todas as rela
guaiana, os armazens ções de vida de um povendem um açucar escu- vo. A idéia e a realidade
ro tipo moido, de mau de uma pátriB é entretan
gosto, a 4,40 o quilo! to forte que, resistindo ás
Mas não á só comesti- crises de dissolução so

veis que se adquire em cial como a que vimos
Libres pela metade do assistindo, tonia a con
preço pago no Brasil. Re- gregar os membros des
logios, por exemplo, são sa pátria ou os atrai com
encontrados desde Cr$ violencia quando esses
80,00 (e bons relogios). mem)?ros . estejam disse
Um relogio de Cr$ 500,00 minados pelas distancia'5
é artigo de luxo. Tecidos Indiscutivel a

-

verdadei
de lã que em. Porto Ale- ra substancia da patria e

A Assembleia Consti-
-ruínte tem tido umas sesgre custam 90,00 o metro tal Cr$ 2.700.000,00, lu: sões agitadas e bem inteem Líbres são vendidos �ro an�a,� e-s 6.2?0.000,00, ressentes do ponto de20,00. Com o dinheiro Calorlc - capital Cr$ vísta escandaloso.que se compra, aqui uma 14.700.000,00, lucro anual Trata-se ali de tudo,lata de creolina, lIa a gen- Cr$ 50.�00,��0,00; "�n- menos da Constituição,te pode adquirir um íras- glo-Amencan - C.?p�tal cujo projeto ainda nãoco de bom perfume. E as Cr$ 4.200.000,00, _lucro chegou ao plenario.peles? Acho melhor nem anual Cr$ 50.000.000,00; Os comunistas choramfalar . , ." "Standard Oll" � capital as. prisões dos seus agen-Como vem os leitores, Cr$ 77.000.000.00, lucro tes agitadores.é quasi inacreditavel. Um anual Cr$ 45.000.000.00; O snr. Flores da Cucomerciante argentino in- mas o balanço acusa, 10- nha comunicou a casaterpelado sobre essa di- �o. �m �egui.da, .. ".suvera- que' o snr. Batista Luzarferença declarou aquela uívít nao distribuido - do fora recebido em Buepublicação, que eles con- Cr$ 150.000.000,00.. E o
nos Aires como "ernbaltentam-se com lucros mo "Monitor Mercantil" de xador dos marmiteiros".derados: vendem barato, 26 de outubro ultimo di- Os srs. José ßonlfaclomas vendem muito gan- vulgava esta lista de gran- Iucelino Kubischek e Pe�hando maís que se tíves- des lucros extraordinarios dro Ludovico os doissem preços exagerados. na qual se lia, entre ou- primeiros min�irosje o ul-Emquanto isso, numa rras companhias nacionais,

convenção politica. no as seguintes estrangeiras: -----------Rio um convencional re- "Frigorifico Wilson"-lata'va os lucros exorbi- Cr$ 115.000;000,00; "Com- espíritos mais sonhadotentes das grandes em- panhie ôwift" - Cr$ .. res, a quem seduz o granpresas e firmas resulran- 30.000000,00; • Frigorífico de sonho generoso da abres da exploração não só Anglo"-Cr$ 67,000.000,00; soluta fraternidade univerdo comercio intermediario, "Elevadores Atlas" - Cr$ sal e a quem as frontel
mas diretamente do povo. 44.000.000,00." ras de uma pátria da sernDisse aquele procer poli- Agora criam-se as ICo- pre ideia de uma limitarlco: "No entanto, um missões de Preços. Oxa- cão, essas fronteiras sãodos melhos pesse-rempos lã que elas venham a con- aceitas como uma necesdestes ultimos anos é ler tribuir para o bererea- sidade de divisão do tre
os balanços de certas

em-,
mento dos generos ali- baIho humano. A pátria é

presas. Porque nos dis- menticios, que, ao par do admitida como a familiatrai, nos ensina e nos edi- politico, é um dos res- dentro do Estado: umafica. Não .quero, por pa- ponsevels- pela anarquia separação' meramente funtriotismo, por patriotice quê gera a da qual se cional do todo.
ou por patriotada, rratar aproveitam os adeptos de Seja como for, não édas companhias nacionais Luiz Carlos Prestes pera' possível prescindín-se da
em cujos balanços há bolcheviquisar o Brasil. idéia de pátria. Ela é decoisas maravilhosas. No A ftscallsação deveré fesa, organização, proreino das lndusrrlas tex- começar e atingir os gran- cesso de vida. Sem elateis chega-se a magia. des magnatas 5! não se teremos a promiscuidadeVejamos porem apenas limitar aos pequenos co- e a retroação, fontes geestes b�lanços:' "Mappin merciantes, cujos lucros redores da anarquia eWebb Lirnited" - capital já são pequenos devido pródromo da disrrulção.Crê 2.600.000,00, lucro a ganancia daqueles. Sonhar - como sonhamariual Cr$ 3,000.000,00: alguns "profetas univer-"Kodack Limlted" - caPl- J. JUSTO salistas" de nossos dias-

com a "pátria-mundo" e
com o "povo-humanida
de" é cair brutalmente no

vago da utopia. Em nada
se opõem os conceitos de
pátria e de fraternidade
humana, assim como em
nada se chocam as ideias
de famiIia e de Estado.
Ao contrario: esses con

.

ceitos se integram. São
gradações, não antago
nismos. São degraus har
moniosos da convivencia
humana: familia, região,
Estado, universo.

.

.GERALDO N. SERRA
O que tem despresti _

a moral. Isto explica Is- giado o conceito de párllel, pois até hoje ande- tria tem sido o abuso
jos e dispersos, os filhos que dele fazem os demadó profeta não desistem gogos e os politicos. Esda sua união em Israel,' se proprio abuso atesta a
apesar de ciganarem por sua existencia eterna, umasecu!os e seculos. vez que o instinto do ho-Pátria é. portanto, mais mem a ele se apega, certo
que uma convenção es- da sua eloquencia em to
piritual, uma condição de do o coração do homem.
coexistencia humana. É o Ameaçar uma pátria é
processo identificador dos mobilisar em ação de de
povos, destinado a carac- todo o grupo humano
teriza-Ios e a tornar POS- Que historicamente. 1\ pásivel a vida em comum. tria "sente-se" na digniE' a :forma pela qualodade de cada individuo
instinto humano dividiu I que dela faz parte. Isso
os yarios grupos pelas quando ela é presente,mais invia_s regiões da organica e vital.
terra, paCificando-os e Enfim, é bem certo quecoordenando-os de manei- no dia em que a ideia de
ra a tornar possivel, den- patria for riscada do di
tro de agrupamentos har- cionario dos povos, a hu
moniosos, incansavel e manidadp., transformada
eterno trabalho de cuItu- num tumulto indiciplinadora e de progresso da e anarquico, iniciará sua
propria humanidade. barbarisação e, de�ois a
Por outro lado, para os sua propria destruição.

Notas e
�. G. Rodolfo Fischerl §EGUR.O§ ]82'1[ G.I8H.A:L

DI...Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone. 53

,.

Conceito
de Pátria Continua no cartaz a

falta de trigo, que obri
gou o governo a tomar
uma serie de medidas
entre as quais as seguin
tes: pedir ao Sindicato
da industria do Trigo
para fabricar rcom a ma
ior lurgencia possivel
grandes quantidades de
farinha de milho; reco
mendar-lhe a incorpora
ção dessa farinha a fa
rinha de trigo na pro
porção de até 20 por
cento; recomendaI" a fa
bricação, para o consu
mo, de pão de farinha
de milho; solicitar á Co:
missão Central de Pre
ços um tabelamento pa
ra o milho e para a fa
rinha de milho necessa
a aludida incorporação;
solicitar da mesma co
missão o tabelamento da
farinha de trigo, afim de
evitar especulações; pe
dir ao ministerio da Via
ção e Obras Publicas Ainda não chegou 3:0prioridade para os trans Rio o senado� GetulIo
portes ferroviarios, ro-I Vargas, que alI está sen
doviarios, maritimos e do esperado.

Noticias

Homenagem �os
Expe�icionariol

Os Expedicionarios Ja
raguaense oferecerão ás
autoridades e amigos, no
dia 26 do corrente, uma
churrascada no campo
da A. A. Baependí, as 9
horas.
Nenhuma homenagem

nos poderia satisfazer
mais do que a inclusão
entre os homenageados,
os nomes dos diretores
do "Correio do Povo".
Os bravos que tanto

se distinguiram na luta
na Italia, onde quatro
deles ficaram para sem

pre, nos emocionaram
com essa gentilesa, pois
o que por eles temos
feito, ê muito pouco por
quem ariscou a vida
por nós.

fluviais de todo o carre
gamento de milho, Iarí
rinha de milho, farinha
de arroz e raspa de
mandioca; pedir ao Lo
yd Brasileiro para se
rem enviados com ur

gencia para Buenos Ai
res todos' os vapores
necessarios para o trans
porte do trigo, ja, posto
ali a disposição do go
verno brasileiro.

-0-
O :quadro dos gene

rais do ;Exercito em

tempo de paz foi fixado
em 36 generais de bri
gada, 4 de brigada tec
nicos, 1 de :brigada me
dico e 1 de [brigada ín
tendente.

_ --,-x- _

. As medidas tomadas
contra os agitadores co
munistas já tiveram ini
cio com o afastamento
dos seus adeptos dos
postos-chaves nas admí
nistrações publicas e em

presas autarquicas.
As intervenções nos

sindicatos também es
tão sendo levadas a efei
to pois, alem da ocupa
ção policial da dos ma
rítimos em Santos, tarn
bem foi feita a interven
ção na dos bancários,
sendo preso o seu pre
sidente,
Emqu�nto isso, os jor

nais continuam a escla
recer o povo sobre as
miseraveis IIianobràs co
munistas � seus chefes
milionarios .

Na Assembleia Cons
tituinte depois dos vio
lentos ataques do snr.
Otavio Mangabeira con
tra o credo· comunistas
e seus chefes outros fa
tos interessantes foram
revelados.
Imãginem so que, o

snr. Luiz Carlos Prestes,
que se diz pobre,. é o

principal acionista do
jornal "Tribuna Popular"
onde tem nada menos
que 5 milhões de cru
zeiros.
Pergunta-se de onde

veio esse dinheiro?
Da Russia, natural

mente!

I

-0-
Com a decretação da

intervenção na estrada
de ferro Leopoldina
Railway, terminou a gre
ve dos gperarios que ali
fora declarada para pe
dir aumento de salario.

-0-
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1 Banco Popular e Agrícola [ii IJa����:ld��UI
. Do Vale do Itajaí

•

Matriz: BLUMENAU

.: AGENCIAS INSTAL<\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava," IE A1UQ11-11] TI

.. Jaraguá do 'Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul .. \lli ll@ll

..

..
. .

..

.. ABONA. JUROS S SEGU INTES TAXAS
..

De ordem do sr, Pre-
::. Depositos com juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre .. 2% feito Municipal torno pu-

..
í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

..

blico que durante o -mês

..
com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%.. de Abril arrecada-se na

:: Dep. lnícial Cr$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% I
.. Tesouraria da Prefeitura

:: Depositas com aviso-Reto dlaria' até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas Municipal de Jaraguá do

mjavlso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2-/.; 180 dias 6'/.
.. Sul e na Intendencia de

.. Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. .. Corupá, a TAXA de FIS-

f::
Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses pera retirada. .

CAUSAÇÃO el SERVI-
..

Dep. populares-(limite até Cr� 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- .. ÇOS DIVERSOS (llumi-
.. 'lP nação Publica).

radas semanais sem avise até Cr$ 1.000,00 5'/. ..

Não satisfazendo o pa-
:: Dep. Iimilados·(Limite até Cr$ 50.000,0,0) Dep. inicial Cr$ 20.000,00, com

..

gamento no referido mês,
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern evíso .... 51/2'/. .. ficará o contribuinte sujei-

.. Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com .. to á multa de 20% sobre

retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeiros semanais 6'/ o imposto no brimelro ------------.--------

"1'
Faz todas as operações bancarias, corno seJ�rn: cobranças, descontos, :: mês; sendo então feita a O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

:: passes, depositas ern contas correntes, depositas de valores, etc. etc. ::' cobrança judicialmente.
g MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ g1 Tesouraria da Prefeitu- LOMBHIGUEIDA MINANCOD\A:: Serviço atencioso e rápido :: ra Municipal de Ieragué f' P
:: :: do Sul, 6 de Maio .de
;i!;ii�••

•
••
•
••
+.......•••••••••� ••••••••

'••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••21;;.;; 1946.
;!!iii:·.,.··.,.··.,.··,,:.:..··.,.·..,.··�··,,··,,··,.. ·_··:·:·,.··.,.··.,.··.,.·����··I..+.:.:•• :..;.··...••.... ·h··"··_··,,··,�··,.:·.,.··.... ·,,�:.;.EI!;;!

CO.TRA CASPA.
QUEDA DOS CA· LivrosNovos

BELOS f DEMAIS (Edições Globo)

AFECCOES DO FIGURINOS NOVOS
tDURO CABELUDO.
T,ÓNICO_ $l'P.'f-ÄR'
POR EJ<CELf_NClA

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

DEPARTAMENTO- ESTADUAL DE ESTATISTICA

Imposto Territorial AGÊNOIA MUNIOIPAL DE ESTATÍSTIOA

, Faço público, devidamente autorizado pela au

toridade superior, para conhecimento geral e princi
palmente pera ciência dos empresários, proprietá
rios, arrendatários, ou quaisquer pessoas que, índí

vídual ou coletivamente, sejam responsáveis por

q,ualquer casa ou lugar em que se realízerp DIVER

SOES PÚBLICAS, que a cobrança do tributo cria

do por força dos Convênios Nacionais de Estatísti

ca Municipal terá inicio, neste Municfpío,' A PARTIR'í

DO PROXIMO DIA 1°. DE JUNHO.
.

.

A partir da referida data, por conseguinte, a rea

lização, no Munícípio, de espetáculos ou de qual
quer outra forma de diversão pública em lugares
como teatros, cinemas, circos, clubes, salões de ra

dlodifusores, dancings, cassinos, sociedades, par

ques, campos ou quaisquer outros locais. aC,essívei_s
. ao público por meio de entrada paga, íícarã condi-

Cole!orra Estadual �e clonada, na forma da lei, a oposíção do sêlo de es

Iaragué do Sull de MaIO
tanstlca devido nos respetivos ingressos.

de 1946 Ficam convidados, por conseguinte, a compa-
recer a esta Agência ou Coletoria Federal, os res

Heleodoro Borges ponsáv.eis pela realização de qualquer espetáculo su-

escrivão
jeito ao sêlo de estatística. para recebimento das

instruções indispensáveis ao cumprimento da lei.

Iaraguã do Sul, 25 de maio de 1946.

EMILIO DA SILVA

Agente Municipal de Estatística

F. VOSGERAU

Tesoureiro

Grande FESTIVAL

Vende-se na Tip. Avenida

Edital

De ordem do snr. Co
letor, torno publico que
no corrente mez de Maio
arrecada-se nesta Co

letoria, o imposto acima;
referente ao 1'. semestre

do vigente exercício.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos .no preso mar

cado, poderão satlsfazel-o
110 proximo mez de Junho
com a multa de 20%:
\
T

.

d
.

errruna os os supracr-
tados presos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

.

cutíva,

QUEIJO

DOMINGO, 2 de Junho
.

REALlZAR-SE·A' UM GRANDE FESTIVAL NO PATEO DO

GRUPO ESCOLAR

"DIVINA PROVIDENCIA"
EM BENEFICIO DO MESMO ESTABELECIMENTO

'.'

Constará de varios divertimentos publicos como:

Tombola, Leilão, etc. - Churrasco,
Bebidas, 'Cafés, Doces, etc.

. Pelo comparecimento de todos, muito agradece A COMISSÃO

PARMEZÃO
(Mineiro legitimo)

V. S. enco�trará na Casa Real
Defronte o Cine-Buhr

----I
I

@
Encontram alivio _imediato com o uso do

� II
Santa Catarina

(@ I n C O m p a p a,v e 1 @j II AS���TIl��,�AL
I Pl!ilnfíÍl dI! Hogien Pl!lnll!Jm! � II DI·RT�",;:oNm:L
"� o PEITORALMAIS�ONDE�IDO NO BRASIL � II GE-R-E-NTE!:i:ê) , @ 'l! PauUno Pedri

::

3'(@����@i®@i®@i®��@i®@i®®.;®@Jt \.�:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.:

-PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
·COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I Construtor

Comunico a quem interessar, que a par
tir de 1. de Junho, iniciarei novamente as

minhas atividades como CONSTRUTOR, ofe
recendo meus serviços como anteriormente.

Iaragué do Sul, 15 de maio 1946

ADÃO MABA

Constr. licenciado n. 617 L.

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
,

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu filhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

.)

- jOINVILLE

EDITAL
.......1 .

"

/

liA NOTICIA" ,

DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

Ur.' . Wal�emiro . Mazureehen
®asa .E salBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia d� adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

• Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização
.

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NA.RIZ B GARGANTA DO 11
DR. SADALLA ·AMIN II
CONJUNTO DB APA.RELHOS MODERNOS, UNIC? NOS li

ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANA ii
::

«RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
HORARIO: 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 i:::I::_ ..Joinville -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO» _58. feira 23-5-46-

P refei t ura M u n icipal Ci e J a rag u á do
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de Abril de

Sul 1�!!�I!=!!�!!=m!EEmE�II�!!=m!i!!!l!=u=:=il=!11949_1Febres (Sezões, Malárias, :,

l-Impaludismo-------,---------------
.'.

Maleitas, Tremedeira IRECEITA ORÇAMENTARIA

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 1
9 3
9 31 '.

9 31 1
9 34
9 34 1

.

9 34 2
9 4
9 44
9 44 1
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1
9 84 1
9 84 3
9 84 4
9 84 5
'9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

Código ILocal Titulos
,

- Continuação -
Construção e Conser�ação de Rodovias

/ Pessoal variavel
Operarios do serviço de estradas e pontesMaterial 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. oserviço de limpesa públicaIluminação Pública
Despesas diversas

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

Encargos Diversos
Indenisações, Reposições e Restituições- Despesas diversas
Restit. de imp. e taxas d. exercic. encerrados
Encargos 'I'ransitórios

Pessoal varia vel
Para admissão de estra-numerários

Despesas diversas
Constr. d. pred. escol. e aquis. respec. terenos
Salário-família

Premios d. seguros e indenizo por acidente
Despesas diversas

Seguro contra acidento de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas diversas

,

Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C.
Contribuição a L.B.A.

Para cust.e emol. prev. p. Decr-Ieí 93 d 1-442
Subv. concedidas p.Iei a diversas instit.

Diversos
Despesas diversas

Despesas imprevistas
Despesas policiais e iudiciarias
Aquisição de placas

Anterior I Do mês I Total I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

:.

�
=

I�' "Capsul�s Äntisezonicas
i Minancora"- 1_'·m �
I� Em Todas as Boas Farmacias I
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA Iiii - Joinville - Sta. Catarina- I1·1·1·1........1!!!!!!!!!!!!!!1�_'I!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!I!!!!II!!!!11!!!!!!!I!_II!!!!!!!!!!!!I!!!E!!!I!!!'-!!!!!I!!I!!!!II!!===I!::....._I.iiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiii.I_.'iiiiiiiiiiii,iliiiiiiiiiii'�,iiiiiiiiiiliiii&iiilill_�liiiiiIiiii'_lü;

31.838,80 34.962,90

12.073,90 4.801,10

3.1�8,00 5.296,60

1.200,00 400.00

500,00 100,00
-

1.284,60 2.569,20
914,80
62,10 124,20

- 69,10 55,60
,

,

1.800,00 600,00
/

- 1.070,00
5.500,00 1.840,00

66.801,70

16.875,00

8.484,60

1.600,00

400,00

3.855,80
914,80
186,50
124,70

2.400,00

1.070,00
7.340,00

'.

1.710,70

4.096,00
891,10 494,20
39,80 22,50

840,00, 420,00
<'

888,80 490,00
343,00

_' 2.429,Q.Q -- .. r

142.244,20 81.215,50 223.459,70
223.459,70

1.710,70

4096,00;
1.385,30

62,30

1.260,00

1.378,80
343,00

I 2.429,00

428.660,90Discriminação de saldos
Na Tesouraria
Nos Bancos r

26.752,90
178.46R,30
205.201,20

Contadoria da [Prefeitura Muni�ipal de Iaragaé do Sul, 6 de maio de 1946
E. Píazera - Contador Leonidas C. Herbster - Prefeito

ç--"\ �-�.''''-- �'
) I� l, .'-',

�:!.E!Jm!�I,!!! )
Porque v. S. vai se preocupar com costu-·'
reira, para fazer o seu casaco, pera o frio
que se está aproximando?..·, Quando a
()ASA.. SONIS lhe pode fornecer estes
ja confeccionados! ... E QUE CASACOS ...

talhados na ultime moda e em" pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, rreis quartos e compridos, no que he de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo V. S. encon
trará, cortes de lã pera casacos e talheurs,assim como tambem uma grande variedade
dé fios de lã em cores bêlíseirnas, lenços de
seda pare cabeça ern

, cores Iindlsslmas e
tantas outras novidades que não é posslvel
enumerar.

rr=::::::::\i
:: ASA
�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS
(proprietaria FRANCISCA BUCH)
JARAGUÁ DO §U�

Vende-se
Acha-se a venda uma boa Motocicleta

Zuendepp, pouco usada em perfeito estado.
marca

PREÇO: e-s 5.000,00

A tratar com o ônr. Leopoldo Seidel, Corupá.

FABRICANTE: A�I'!ltI•• IIIUEHl
•••R.u.a_D•.•p.e.dr.o_II_N.,.6.9__.J.a.ra.g.u.á.1d.O_S.UI...• COMPRAREI MAIS BARATO

_

Fazendas ft: Suspensórios
Chapéos �

� Sedas

Pois isso V. S. sempre. co�segue
.

.

na Casa - ERICO BRUHNS,
Industrial I

J!RAGul DO SUL Rua C�1. Emilio JoordßD, ,62

Estatística

. Haill! I!m liilribüldi

�DE'AL== .
.-

� .

I'" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ��glll� M A R C A DOS BON 5 P R o D o TOS :111�jc�.::;..··�·o:..··,.·��.:;,..··�··,.··,.··:·,.··,.··.··,.··....··,..··.··...·'i�
ASSU()AR DE BAUNILHA
SAL R1ßFlNliDDO (para eosinha)

MATA MOS(;AS

Reqlstc
A Agencia Municipal de Eetatística de Ieraguä,do Sul, leva ao conhecírnenro dos 'Senhores Indus

triais, estabelecidos com matriz e' filiais nêste rnunl
cipio, que, a partir desta publicidade, deverão se di
rigir à Repartição de Esrarlsrica, na Prefeitura Muni
cipal, afim-de receberem os Boletins do RegistroIndusrrlal relativo ao anp de 1945, cujos Registrosdeverão ser concluidos dentro do preso de 15 (quinze díes), a contar da data do recebimento. O� in
teressedos, que, já ultimaram o registro, são convidados a assinarem os Boletins; em poder desta
Agencia.

Iaraguà do Sul, 20 de maio de 1946

Emilio da ôíva - Agente

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

Realizar-se-á em a noite do _ dia 25 do
corrente, no Salão "Irmãos Wolf, um Iorrnl
davel Baile, o qual será abrilhantado pelo co
nhecido Jazz "Gadotri".

,

Para o qual convida-se a todos.

, ,.

ATENÇÃO I
........-

NOVA LOJA.!
A já conhecida firrna : CASAS BUERGER

LTDA., irá- estabelecer dentro de poucos .diae,
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao
lado da Cia Telefonlee. uma filial de seus
acreditados estabelecimentos.
Grandes sortimentos de Chapéus, Fezendes... Roupas feitas, Armarinhos, Miudezas em geral

Aguarde...!

M::ei:;::':":S :a4 � 'S
"[ROZ[1809' I

f �
JI

Elegancia, distinção e bom gosto V. S.

Jencontrará só nos afamados MOVEIS\ ESTOFADOS CRUZEIRO. '

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape- Jtes - Passodelras, tudo V S. encontra-
rà á Rua' Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - fone 22

-=:::===�o�......====_

ONDE

Perfumes Erc., etc.•

Vende-se
Um bom terreno com 20 mts. de frente e 70

mts, de fundo com boa casa, sito na Rua PROCO
PIO GOMES. Para. mals informações. na

-Tip. AVENIDA

Chãos para casas
VENDEM-SE

diversos no perímetro urbano
Inforrnéções no escritorio do sr. Pr, Fischer

Rua Marechal Deodoro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I FIndado

�19 CORREIO ,DO O. mais completo mes- ver de um cavalheiro

tre de linguas até hoje rico, coloca-se ao seu

- DIretor: ARTUR MÜLLER -
conhecido no mundo foi lado um traje velho pa-

���������������������������I���������������� o c�ebre c�ili� Mez- rn cle mud� e ��na

.

A.NO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL 5A. FEIRA, 25 DE Maio DE 1946 ST�, CATARINA N. 1.349 zoíantí,
.

que nasceu em sua jornada de 49_ dias
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bolonha, na Italía; êsse atê o outro mundo. O

principe da Igreja Iala- objetivo desse costume

va corretamente 114 é evitar que se rasgue

idiomas, além de 72 día- ou deteriore o traje com

letos. O idioma que mais que enterram o morto,

tfI d] Tl)) p.�n°�* tfllII1lr'n° "] custou a aprender foi o magnifico e absoluta-

\lliCUL ll\� ..)) � lL� � @ chines, que lhe tomou mente novo, e do qual
quatro meses de estudos. êle necessitará no ins

'Mezzoíantí foi professor tante de ser apresenta
de línguas de Lord By- do aos deuses.

.
.
..' ron o imortal poeta in- -x -

Entende o sr, Prefelto, no ertlgo que assinou gle� A Construção do maior

e fez publicar em "A Noticia", de 12 do corrente,
.

-x- ônibus do mundo foi re-

que existem Quislings em Jar?g�á do �u�. ;, Se o corpo humano con- centemente terminada

Óra, a figura de um Quisling da logo a ídéa tinuasse a crescer na em Nova York. Esse vei-

de uma rerra ocupada e de alguern a governa-la mesma proporção do prí- culo, construido para o

centra a vontade da maioria absoluta dà população. meiro ano de vida, um transporte de tropas,
E, além disso, ainda, aproveitando-se dessa situa- menino de 10 anos de suporta normalmente 260

çäo "quislinguica" pera sentar o páu no pôvo, bo- idade teria 22 metros de pessoas.
rar gente na cadeia ii béssa e gôsar a coisa públi- altura.
ca como propriedade sua.

Assim, perguntamos:
Em face da conduta do soro Prefeito Herbster,

nêsres úliimos oito anos, nesta terra, não teria sido

muito melhor si ficasse calado ou, toda vez que

qnizésse chamar alguem de Quisling, olhasse bem

fixamente um espêlho ?] ...

ESPORTES

Tenis - A embaixada da Força Policial

Resultado do torneio.

A visita ao munlcíplo de uma brilhante embai

xada esportiva da nossa gloriosa Força Policial, de
veria ter merecido de quem a convidou e de quem

organisou o torneio uma recepção maís condigna.
O município nunca recebeu tão destacada visi

ta de qualquer uma entidade esportiva. No caso

presente, ainda mals deveria ser o entusiasmo e o

carinho da recepção e das homenagens, por tratar-sé

de cerca de 16 oficiais da nossa tradicional corpo

ração policial, cheia de serviços prestados ao Esta

do e a coletividade.
Mas tudo falhou lamentavelmente. Não foi so

mente o rernpo que tirou o brilho da partida espor

tiva. Fez-se em torno dessee brilhantes militares

um segredo, como se viessem em missão militàr to-

mar de assalto uma fortalesa. .

Não foi dito a nlnguern a hora de sua chega
da, não se proporcionou aos mesmos qualquer con
tato com o povo; nem uma homenagem, nem uma

simples recepção em um dos nossos salões.

O "Correio do Povo" foi tão boicotado que,

mesmo por intermedio de um amigo, não conseguio
saber os nomes dos componentes da embaixada, já
não pleiteamos qualquer convite pare a festa ou

churrascada, se é que a houve, para não' parecer

que quizessernos tirar o brilho das estrelas locais ...

mas queríamos apenas transmitir aos nossos leito,

res oe nomes dos oficiais que honraram o .municí

pio com sua visita.
O resultado do torneio amistoso entre a equi

pe da Força Policial e a da A. A Baependi, que

gentilmente nos foi fornecido pelo Dr. Francisco

Cardoso Junior, foi o seguinte:

DUPLAS DE CAVALHEIROS

Cap, Aldo Femandes » Ten. Leandro da Silva, ven
ceram Pedro Bina Martins e Guilherme ôchulz,
por 6 X 3 - 6 X 2.

Dr. Ar! P. Oliveira - Heinz Zahler venceram cap,

Pedra Pires - Ten. José Veloso, por 6x5 - 5x7 - 6x2.

Dr, Francisco 'Cerdoso Junior - Mario Tavares da Cu

nha Melo, venceram Ten. Walmor Borges - Ten.

Aderbel Alcantara por 5x7 - 6x5 - 6x1.

Wolfgang Weege - Dr. Arí P. Oliveira, venceram Ten.

Gilberto _Silva - Ten. Rui S. Souza, por 6x5 - 6x1.

Willy Sonnenhohl - Walter Carlos Hertel, venceram

Major Lere Ribas - Ten. Paulo Sarni, por 6x2 - 7x5.

Por conseguinte terminou o jogo levando a

melhor os locais por 4 X 1.
O jogo transcorreu com a maxima camarada

gern esportiva, espírito de solidariedade e cevalhei

rIsmo, sendo de lamentar que o máo ternpo tivesse

tirado em parte o entusiasmo festivo.

-x-x-

Futeból.
No' jogo reelísado domingo ultimo entre a S. D.

Acaraí e E. C. Riachuelo, de Ioinvílle, houve um em

pate de 1 a 1.

Finalmente, domingo o pri
meiro classico da cidade

Domingo no gramado do Acarai teremos um

espetaculo epolgante; Baependi e Acarai, numa

luta de gigantes degladar-se-ão em disputa da su

premacia da cidade.
O prelio que é o primeiro classíco dos eter

nos rivais jaraguaenses está despertando grandes
Interesses do publico esportivo local, que pelo
que tudo indica deverá dirigir-se em grande mas

sa para a praça do Acarai.

CAIXA POSTAL,19

TELEfONE '. '!.9

A pedidos

_ por Quinta Ferino

-x-

-x-x-x-

-x-

A virtude do homem Nos Teatros do Japão,
não pode ser avaliada pagando um acréscimo

pelo que ele faz de ex- no preço, o espectador
traordínárío, e sim pelo

I
tem o direito de pôr-se

que faz de comum. de pé, mesmo que tire-

-x- .

-

a vista do espetáculo ao

Na China, quando se de-I público que está na sua

posita no ataúde o cada- retaguarda.

Oamjnhã o
Notas Locais•

- -
•

•
- -
•

Perdeu-se um nas florestas que ornamentam os

meio-fios das calçadas do centro da cidade.

Gratlflca-se bem a quem encontrar o veiculo

ou conseguir com que a Prefeitura mande fazer a

devida capínacäo.

BEBE. O casal J a c o b
Alfredo E:mm�endoerfer
Maria da Costa Emmen-

-x-x-x-- doerfer registou no dia

JARAGUAENSES ! 19 do corrente o nasci-

Llní-vos conrra essa ocupação injustificada! mento de mais um me-

,

Suetenrel-a é passar um atestado de íncapaci- nino.

dade ao nosso pôvo t I
ANIYERSARIDS. - Aniversa-

riou-se no di" 19 do
corrente (9 snr. Felipe
Frenzel, diretor presi
dente da Empresa de

Transportes Frensel S/A.
Ao aniversariante, en

bora tardiamente envia

mos nossas felicitações.
Dia 21 dona Teresa

Bürger; día 22 o snr Au
gusto . Tomelim; dia 25 o

snr, Au"g usto Knaben
residente em Guarami

rim, a menina Alverita

Krelling, residente em

Corupá; o menino Brau
lio Bruhns e o snr. Síl
víno Piazera, comercian-
te nesta praça; dia 24 o

snr Francisco Pedroni;
dia 23 as senhoras De
laudina Soares dia 25 �

Helena Mueller, esposa
do sr. João O. Mueller.

Ainda no dia 24 do
corrente passa o ani
versario natalicio da ex

ma sra, Frieda Janssen

Mey, esposa do sr. Leo

poldo �ey.
fimóo/u de 'lua/idade
FERMENTO (��
8AUNILHA .;: ,,�

PÓS PARA PUDINS l �

I Clin:r�de!!�i!�!O�!��r��aßta
I Professor Coledratico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis'

Ex·Chefe Glos serviços cllnlcos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade 'de Florianópolis,

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

Ex-Interno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Med!cina da IUniversidade do Rio de Janeiro '

BI. U ME NAU STA. CATARINA

fSCRITORIO AVENID�
Adalberto Cardoso Fiedler

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÖES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21 - End. Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A
. SANTA CATARINA

Aceita representações para Crescluma. bem

como para todo o sul do Estado.

Dá reíerencías ......�

Violenta BAIXA
FRODUTO Oft

I
ínänsíría die Calcados

: (Go§cllil'Erm21((})§ s, Ao
CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL

�,' SANTA CATARINA I�
�®eJa��àBàe��

I
dos preços das mercadorias da CASA TOBIAS, até 31-6-46

Rua Presidente Epitacio Pessoa - 652 - JARAGUA DO SUL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


