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Na rocento rounião ào BluID9nau: A palavra .

da Eomundo
..

Chegou nos noticia do que foi a actuação do tural, o delegado do Bra e mais esse discurso, que lisboa Muller, que estava
I A tr � tnma�n notavel discurso pronun nosso preclaro patricia no sil ia encontrando novos começära tranquilo e sem ao seu Ir db, abria os oíboe,

S IDBuluaS u uaS, ciado em lima pelo !lOS memöravel certarnen inter accentos, uma emphase a ilustração de mímica, foi ficava pensativa, mudava
80 íllustrado . coestaduano nacional de lima, o mo objectivado por gestos !ld· de expr,Pssão com rapidez.
dr. Edmundo da Luz Pin desto registro que óra fa- miráveis que estavam per Parecia conversar comsigo

Reuniram-se esta semana, no salão do Fo- to, espirito de escól que zemos vale apenas como feitamente sincronizados mesma.

rum de Blumenau, os Prefeitos do vslle do o Brasil inteiro .admíra, testemunho da adrníração com o oalor das palavras Si todos os delegados
.

d tri di' doublê de politico e di- que tributamos a Edmun- , e com a intensidade das tiveram phrases bem oen-Itajahy e os In 1)S naes e acticinios, especial- plornata, que integra, a con do Luz expoente de oul suas idéas. sadas e momentos orato-
mente convocados, sob a presidencia e orienta- vite do sr. Presidente da tura, que lhe foi berço. Tao üuida, tão bem ac rios de grande brilho, é
ção do sr. Irrterventor federal, dr Nereu Ramos. Republica, a representação Entre os commentarios centuada, tão musical e justo reconhecer us Ed-

- S.5. íez- se acompanhar do sr . dr. Secreta- brasileira á Conferencia da imprensa peruana, que fresca discorria a oração, mundo ja Luz Pinto a to-

rio da Fazenda e do seu Ajudante de Ordens. Pan Americana realizada remos destacar o que vem '

que a verdade é que com- I dos superou. Basta dizer

E ti t P f't d 8J eaguella capital, no velho, diario o «Unjver prehendernos directamente I que nenhum dos concor-
S iveram presen os os re ei os e tu- ,

id,

.,.

-

I Já nos oceupamos do ·sab e que tem occupa o

o. portuguez,
sem necessi �

I rentes necessitou traduzir
menau, de Indayal, de Timbó, de Rodela, de I papel saliente que nos tra- as columnas dos nossos darie de traductores. O sr. a magnifica oração impro-
Hamrnonia, de Rio do Sul I:! de [aragua. I balhos do citado conclave collegas 'de quasi todos os Edmundo da Luz Pinto I.visada. E esta se deixou

A reunião transcorreu na melhor harmonia I de juristas americanos des Estados: soube pronunciar tão bem comprehender por 81.'a mu-

de vistas declarando de inicio, o sr. Interventor I e.npenbor� o dr. Ed�undo 4Ante honrem, na ses alguns vocabulos do seu SiC2, seu calor, e o dêste
. '.' I da Luz Pirite. E e nos são .plenaria pan arnerica- idioma que nos pareceu animado com que Edmundo
q�e convocara, os presentes para que fossem grato sobremodo o regís- na, o delegado brasileiro, gJzar as bellezas rnusicaes da Luz Pinto soube acom-

�studa�as medld�s. l_lrge tes para o Incremento

I troo
da preciosa peça

.

ora' sr, Edmundo da Luz Pino que aceentuarn e prolon panhat as suas phrases,
industriá de lacticinios. I torta - de acabo relevo to; num improviso chek, garn a phrase em uma vi Graças a esse eminente

foi apresentado aos presentes um graph i �atriotico e jurídico - que de fogo e. de colorido, bração cheia de matizes -delegado brasileiro, nos

co das oscillações da exportação de manteiga flco�_nos annaes daquella nos ensinou a beleza do expressives. acercamos da sua grande
..

t . od to: d
.

d d leit 'Il reunião de doutos para seu idioma. Começou len A sala, pouco a pouco, patria, o Brasil, amamos
queijo e ou ras pr� uc os erIva os o _:1 e. maio! gloria do Brasil e tamente,- parecia que ter- se foi orientando para um o ..erbo portuguez - o

Essa exportaçao como se sabe nao vem de Santa CatharinB. Quan- minaria em poucos minu· Dr. lIdm-undo da Luz Pinto s6 ponto. Todos olhavam idioma mais fresco e fIo
mantendo' o seu nivel certo desde 1939, ora do os grandes orgãos da tos. Porém, a medida que $ o orador brasileiro. O sr. rido que existe e nos srn

declinando .. ora em breves altas. Capital do Paiz, e mesmo avançava em seu giseur- brilhante um entusiasmo r. Melló Pranco fitava' o sem iimolil inundados por uma

E�tudad?s os fado�es� que contribuem para
do estrangeiro,l' se occu-Iso, que -dlscorria como s� I�rico. P<;mc? a. pouco, sl:!a l pestanejar uma ;,,6 v�z. onda generosa de ameri·

essa smgularldade de nlvel, encontra-se logo. a pam dessa o ação e do nascesse de uma fonle na fIg,ura se fOI aQlmando maIs. A snr... Rosalina Coelno canismo.»

falta de materia prima, motivada pela peste que
dizimou o gado, - e o eXistente não produziu
a quantidade de leite que seria precisa para
a industrialização. .

Medidas urgentes são' ne'
c·essadas; a preferencia de uma raça de gado
que satisftiça as exigencias do fabrico de pro·
duetos em condições de competirem com simi ..

lares. E o sr, Interventor deu, então, o seu mo�

do de vêr, como pontu de partida para solução
do problema.

O Esta:lo não póde-disse - arcar, actual·
mente, com as despezas enormes que decorre- IIriam da creação de uma Estação de Monta em

cada Iilunicipio, ao mesmo tempo." I

Torpa-se preciso encontrar uma formula que
permitta ao Estado attender ao maior numero

de municipios, no menor tempo possivel.
Após troca de idéas foi lembrada a creação

de um imposto sobre o litro de Itite, pago pe
lo colono e pelo usineiro, afim de serem adqui
ridos reproduetores para os proprios colonos.

. Com isto resultaria um melhor gado e canse'

quentemente, maior e melhor producção de leik
Por ultimo ficou assentado que cada Pre·

feito procurasse fazer estatística sobre 11 media
mensal de produção de leite em suas regloes,
para que póssa o Governo estudar a creação de
um "imposto que não pése· demasiado ao colono
e ao -industrial.

narios PU
blioas

'O Globo", f;)m seu ser- \.

viço telegraphico, imfor,
ma: ...

U d "A commissio reviso
m ecreto importante' ra de projectos de de

cretos·leis e regulamen
fntre 01\ decretos··leis Estabelece tambem que tos, ptesidida pelo minis-

firmados na Sf.>mana pelo serão espulsos do terri - tri) da Jll,stiçß. detf.rrmj·
sr. Presidente da Repu- todo nacionalos extran' nou. o estudo dI) ante·

blica, figura ö que con. geiras que se valerem proJecto d? estatu�o dll8
funcciofiarlOS pubhcos, ocede prazo para o regis· deste decieto para, por qual será remettidOB ao

tro civil. meio de declarações ou chefe d.o governo na pro.
Norm.alizancto uma si· testemunhos falsos, at- xima segunda.feira, afim

tuação que de facto vi" tríbuir-se a si mesmos de ser asalrnado.
h d '" f'lh

'

Segundo podemos sa-
n a �rean o não peque- aos ��us I os ?U a bet', o trabalho elaborado
nas difficuldades, ore ..

que.m q�er que �eJ�, a, pelo "Dasp"soffreu gran., Aço obtido com o carvão
lerido decrelo, em seu naCIOnalIdade brasIleira. des modifwações; sedo cO.que de Cresciuma mais digno de applau-
artigo primeiro, declara A falsificação de de- expurgado ·de muitas sos.

que "os nascimentos OC· darações sujeita o res· incongruencias e illega E� presença. de altas Viação. Como é

natu-Ido
o Estâdo, especial- Não se coinp�ehen�e

corridos no Paiz desde ponsavel ás penas do ltdad98 que o torns,!am autondades reahzaram ..se I t.
-

t d
. menteinaquella cidade em mesmo que ate hOle

. . nadaptavel ás ftnahda. ra a no ICla em causa o J1. de J�nelro de 1879 e art. 25?, d� Consolida· äes citadas pelQ gover. no Rio, nas officinas da . cuja redondeza existe a �raguá não possua um

não regIstrados no tem- ção das Leis Penaes. no". Ilha do Vianna. novas e a maior sensação em to· grande bacia oarbonifera. cinema capaz pelas
po proprio deve�ão ser extraordinarias experien. suas installações de não
levados a registro :até IF====������E�L�I=X=I=R=T�A=P�A�J�Ó�S I cias com o carvão ca' IICt-nO a�e()'n� � ser criticado pelos que
30 de junho de 1939, thârinemie, conseguindo- 1iariamente nôs visitam.

)
- medicamento vegetal, pre- • , Cmediante: a petição do paradocom a .SALSA IN. se grande quantldade.de .' . _ ..

.

_

om· a sua popu-
despacho do juiz togado DIOENA., planta usada aço com' o carvão coque Com a sahlda do SOCIO clonar provisonamente, laça0 e o seu progres-
do civil do' lagar do g:�Ó:,I�:i��ç:: ioib�ei:; fabricado em Cresciuma Erich Doubrawa, desap· no Salão da Sodedade S0 a nossa cidade pode
nascimento, ou da resi· mais energica do que em 1929, pelo enge- pareceu a Empreza Cil!e �e' Atiradores. muito bem possuk e man-

.

d qualquer outro depurativo. Ch I P' C t I t't
.

d Sb' co •

dencia . do reglstran o, INfALlVEL NA CURA nheiro ar es; Ittet.
.

en ra I cons I um o·se ou emas que o sr. ter um bom cmema. Lo 15-

si tiver doze ou mais
._

DO RHEUMATISMO e O referido c�rvão en- a nova Empreza eine Reinaldo Rau pretende to e o que deve procu-
annos de idade; b) de' 1MPUl.fißgE DO

contrava·se exposto ao matographica «CINE Q. construir em nOSSa ci- rar fazer a nova tmpre.
c1aração nos termos dos E contra Ulceras de Bauru,. tempo ha cerca de 14 DEON", composta dos dade, em terreno que za. InstaUe um bom ap-
arts. 56 e 68. do regu-

feridas antigas, Ulceras
annos, sendo adq�irido. srs. Reinoldo Rau, abas· possue á rua Presiden- r,arelho em lsalão con-Malignas, etc"ule· ....

lamento approvado pelo Tapajós Liquido pelo industrial sr. Hen- tado industrial de nossa te Epibicio, um predio digno, com mobilia que
decreto, n. 18.543, de 24

. (uso externo) rique Lage na recente praça, e E. Piazera, este com as installações ne� se pareça e verá que a

de delembro de 1928, .-SaGA O �Q e não sofra mais viagem que fez ao sul encarregado da parte te- cessarias a um bom ci- frequencia compensará
se tiver, menos de 1.�· GLaboratorio ,arante a cura. - Unico Agente no Sul do Brasil I do Estado em Icompa. chnica. nerna, conforme o nos- de sobra o capital em-

, ... L_._R_�.O_M_A.......NI;;ii0iílriW.__siaillt.iií'l��P.�'l0iíi.iir.iliijianiíi5.;l0�oi;ii;;lliiii$d. ,nhia do sr. ini.str().· a O eine passou & .• fUßc·, SOli progresso. ada pa a o .

'.

\

Ro{/isfroCivif

�\
.
,.

A columna de fumaça branca sur gio, enfrm ao alto da tradicional chaminé da (::apeíl� �·X[inc- A mul4
tídão, apinhada na praça de S. P�df 0, teve um grande frenito. Estava eleito o novo rhef . d� Egreja
Catholica do Mundo. O Cardeal P��c�ilh, esco.hido pelo Conclave, reinará sob o nome d- f>:o XIL

I

e um r ça
'na Luz na Gonfafsncia ao Lima
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Chegou hontenl, a noi
te, a Jara�uà o Interven
tor Federal, dr. Nereu
Ramos, que se destina,
como tem sido noticiado,·
aos municipios do norte
catharinense .

Essa 'excur.são do ii·
lustre Chefe de Governo
tem por finalidade, além
da visita officiaI que é

I Dr. Arno Hoeschl
I
I

feita, o trato diredocom
as diversas zonas que
ella abfangerá, er a ianu
�uração de varias Gbras I
publicas.
,

fazem parte da comi
tiva interventorial" a exma.
sra, Beatriz Ramos, di·
�na esposa do dr. Ne
reu Ramos, e altos re·

"

presentantes da noss�

vida publica.
Em Jaraguá o Inter- Deverá entrar em fé-

ventar Federal e sua co' rias segunda·feira proxi·
mitiva mandaram reser- ma, ausentando-se tem
var aposentos. no «Cen· porariamente da Comar-
(tr.a! Hotel», onde foram I ca, 'o sr· Juiz de Direito,
visitados pelos elemen· dr. Arno Pedro Hreschl.
tos de maior destaque Durante a sua ausen'
no m.eio local. cia será substituido pelo

. HOl,e, em carro espe- sr. Francisco Fischer Ju
cml, hgado ao trem da nior, ]. supplente,
tabella, os iIlustres vi- O dr. Arno Hreschl
si.tantes continuaram a seguirá para a região
viagem, sendo acompa' serrana, .acompanhado de
nhados á «garre» por sua exma. esposa e filho.
crescido numero d.! ami·
gas e admiradores.
Muito boa viagem, são Annuncios nesta folha

os nossos vetos. são de maior exilo

o Intervent()r . Nereu Ramos em

visita aos-·municipio�.d.o norte

o E:.statuto )

dos funccid-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RUA ENGENHEIRO NIEMEVER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando fran
camente em descontos de, Duplicatas de facturas, Letras de
cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta cor.
rente sob caução, a. taxas modicas e a prazos razoaveis. Faz em

prestimos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de J, 2 eS annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
DEPOSITOS POPULARES :_ Limite de 10:000$000 • • • 40/e

Deposito inicial Rs, 100$000, no minirno. Deposites
subsequentes minirnos de 50$000. Retiradas minimas
�s. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

SG$Ooo e a importancia que exceder do limite e as

contas enterradas antes de 60 dias.
Nota importante. - Os cheques desta conta

não estão sujeitos ao sello.
DEPOSiTOS LIMITADOS - Limite de Rs, 50:000$000 - . 3'/.

Deposito inicial Rs, 200$COO. Depositos subsequentes
minimos de Rs. 100$0'00. Retiradasminímas Rs 50$000.
Demais condicções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) ....• , 2'/.
Deposito inicial Rs, 1:000$000. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs, 1 :000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE l\VISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO FIX0
lli6mu6 . �
De 12 mezes . .. , . 5'/.
De 2 mezes com renda mensal 4,5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,5'/.

DEPOSITOS Banearios 1'/.
O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des

c:ontos,emprestimos em conta corrente garantida, cobranças, trans
ferencias, de fundos, custodia de titulos e valores, etc.

Tem agencia em todas as eapiteas e cidades maia impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades, Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo.

Pomada Minancora
E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de

" animais.
NUNCA EXISTIU

IOUAL!! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a cMI
NANCORAlt úlee
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de [olnvílle, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas ssmelhantes l l !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPOMA·
DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em

suas latinhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.
de JOINVILLE.

CLlNICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg•.Krankenhau� _de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospítaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - laboratorio d: Analises.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala alemão.

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luca
MEDICO

Oonsultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
Clíuíca geral, cirurgia e partos.

Tratamento antírabíeo pela vaceína e o 801'0

ant rabíeo do Instituto ?inheiroB de São Paulo, que
permítte a08 feridos por anlmaes atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no municipio.

Attende chamados a qualquer hera.
Telephone N· 44

U8 Preside e
.

tacto Pessoa In.

Ii\.rr.tITOGEI$88,�: D!;f�BOMMEL
mA- !!!I!f�

.. ,,__,.,. .... """... .,.c'� ••.•• "
.'

,._ .••• '"".,... ..:.,:..;,-.;;."'.:..""', "''','I".M·

Officina Univorsal
AO PUBLICO
'Pedro Pedrone, estabelecido com a Officina

Mechanica «Universal> á rua' O. Elisa Stein,
nesta cidade, vem, por este meio, publicamente,
protestar contra a campanha de difamação lhe
movida por certos inimigos gratuitos, com o fim
de prejudical-o commercialmente, e pondo ainda
em duvida os seus conhecimentos teehnicos.

Declara, que com seus trabalhos de garan
tida: perfeição conseguiu angariar vasto circulo de
freguezes, e chama a attenção do respeitavel pu
blico, que continua a sua disposição, executando
todos os serviços mechanicos, inclusive solda au

togena (systema de sua propria invenção), em

melhor acabamento por preços razoáveis.
Approveitando a occasião, vem também trans

crever um dos attestados que Ih>; foram conferi
dos por importantes firmas onde já trabalhou:

"Attestado
Attestamos que o sr . Pedro Pedrone,

foi empregado em nossa officina, na quali
dade de mechanico, tendo se revelado hat ii
profissional, cumpridor de seus deveres, e

retirando-se do serviço de livre � exponta
nea vontade, nada havendo que o desabone,
tendo permanecido à nosso serviço durante
dez mezes.

I

Curityba, 3 de Fevereiro de 1939.

EDITAL N. 883
Henrique Ziele e Berta

Liesenberg. .

Ele, solteiro, operarIo,
com trinta e tres anos de

idade. brasileiro, natural de
Blumenau, domiciliado e

residente nesta cidad� �

rua Emílio [ourdan, filho
I�gitimo de Frederico Zie·
le natural da Allemanha e

d� Margaretha Ziele, na��
ral de Blumenau, domíet

liados e residentés neste

distrito no lugar Jarag�á.
. Ela, solteira, domestica,
com trinta e um anos de

idade, brasileira, natural de
Blumenau. domiciliada e re

sidente nesta cidade a rua

Cei Emilio )ourdan, fil�a
legitima de Gustavo LIe·

senberg. natural. d� Blu
menau e de MarIa LIes�n
berg, falecida, sendo .aque,
Ie domiciliado e residente
em Pombinhas, neste Es
tado.
[araguã, 1-3-39.

EDITAL No. 884
José Finta e Irma Ram

low.
Ele, solteiro, lavrador,

com vinte e sete anos de
idade, brasileiro, natural
deste distrito, domiciliado

,

e residente neste distrito I(

a estrada Garibaldi, filho
legitimo de Estefano Fín
ta, lavrador, natural da

Hungria a de Juliana
Schiessl Finta, lavradora,
natural da Hungria, dorní
ciliados e residentes neste
distrito. , r.
Ela, solteira, domestica,

com vinte 8 um annos de
idade. brasileira, natural
de Blumenau, domiciliada
f residente neste distrito a

estrada Ribeirão da Luz,
filha legitima de Augusto
Ramlow, falecido e de Ma
ria Fischer Ramlow, la
vradora, natural de Blu
menau, domiciliada e resi
dente neste distrito a es

trada' Ribeirão da Luz.
Jarsguá, 1-3-39.

Jaraguá, 24 de I'eve
reiro de 1939.

JORDÃO,ALVES
DAVID.

IHOTEL GLGRIA
�-

, ...
"'''

(Antic;;lo Lôporta)

,

"

,
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centos e trinta e nove. te Juizo, J,oão Balloek,
Eu Ney Franco, escrt- a saber: 10.) um tereno

vã�, o subscríví. Assina- fazendo um frente no

do) Arno Pedro Hoesehl- Ribeirão Tres Rio do

Juiz de Direito da Co Sul, travessãe dos tundes
marca-Está conforme o no lugar Ribeirão Fran·

origi!lal do que fé. cisco de Paula, extre
. jaraguà, 17 de leverei mando por um lado nas

"0 de 1939. terras de José Schvinaky
O escrtvão e pe lo outro lado com

NEY FRANCO as terras d.e João Mi
guel da Silva, contendo

Edital de pri� a erea d� 112$50� (cento
_ e dose míl e quinhentos

melra Praça mettos quadrados) que
foi avaliado em Bs.

O Doutor.ArDO Ped.ro 3:500$900 (trez contos) e'
Hoeschl, JUIZ de direito

quinhentos mil reis cujosda comarca de Jaragu�, bens constantes do auto
Estado d.e Santa. ?atharl de penhora de folhas e
na, Brasll, na forma etc. avaliados comforme au
Faço sabe_r 808 que.o de avaliação de : folhas

presente edital da pn- 43, dos autos da referida
meira pr!lQa,. com o pr�. acção são levados em
zo de �elz días (l?) VI

praça de hasta pubU..

rem ou dele conhecímen-
ce de venda e arremata

to tiverem que, findo ção pejo valer total de
este prazo hão, de ser

Rs 4:000$000 (quatro
arr.ematados por quem contos de reis). Assim se.
mais der e maror lance 'rio OB referidos bens ar ..
oferecer, no día sete de rematados por que maior
março pro_?rlmo vmdo lance eterecer, no día,
uro, as delZ horas (10) hora e local acima referi
ho��s� as portas do dos, podendo OB mesmos
edtttcío do for0!ll da com

serem examinados, por
arca, os �6gumtes bens

quem Interesse tiver,.ímoveís penhorados a
a referida estrada

Miguel Kock e sua mn- Ribeirão Tres Rios do
lher Thereza Ko?k, na do Sul, onde se acham
aç�o exeeutíva hínothe localísados dítos benscatía que lhe move, nes E para que chegue a no

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

tícía a publico, mandei

E R V I N KASS N E R passar este edital que
será. afixado no logar de
costume e publicado
pela imprensa local.
Dado e passado nesta

Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho- cidade de Jaraguá a08

ras e craanças. Completo jogo de :

perfumes dos vinte e quatro días do
maís apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para mez de fevereiro do
dentes, pastas dentitricias, escovas para roupa, esco ano de mil noveeeotos
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, etc. e trinta e nove. Eu, Ney

JORNAES E REVISTAS. Franco, escrivão o subs
crevi. assinado Arno
Pedro Hoeschl-Iduta de
Direito) Estavam coladas
estampínhas e stadoaes
no valor de dois mil e
quinhentos reis,lnclusive
o selo de saude do esta
do de quinhentos reis de
vídamente tnutílíaados
com data e carimbo.

Prefeitura Municipal de laraguá
Quadro sintético da Despesa, relativo ao mes de Dezembro- O Doutor Arno Pedro

X E R C I C I O O E 1 9 3 8 Hoeschl, Juiz de Direito
______...__..!:E::..;.._:.�...!::...��=----!"�:---!:.......::�,---=:..==::::_:_��_=,r=;..__:;--..,__:::_--- da Comarca de Ja •

O S
DESPESA

Total Despesa á E t d d S tT I T U L fi do mês fixada rsgua, 8 a o e an a
R Catarina, Brasil, na for-

ma da leí etc ..
Faço saber a08 que o

presente edital virem,
que por este Juízo fo
ram arrecadados, arre

lados e postos em ad
ministração os bens deí
xados por Rosa Stulzer,
que era natural da Rn·
magia e que faleceu sem

herdeiros presentes, pe
lo que onví-to aos her
deiros sucessores da di
ta finada a virem habi
litar se !lO prazo de no

O Tesoureiro França Vosgerau venta dias (90), e re

querer o que for a bem
de seu direito. E, para
que chegue a, noticia
de todos, .se passou o

presente dita) que será
afixado no legar de cos

tume e publicado pela
Imprensa local e Diario
Oficial do Estado, FIo
rianopolis. Dado e pas
sado nesta cidade de
[araguä, aos dezese te
dlas do mez de feverei
ro do ano de mil nove-

t. ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
53:920$000 57;751)$000§ 1 Administração e Fiscalísação 48:599$900 5:220$100

« 2 Divida Passiva t 1:453$500 7:347$700 18:801$200 14:850$coo
« l Educação Popular 22:448$400 4:030$100 :l6:478$500 . 41:336$000
«;;.4 Higiene e Assistencía Publica 6:785$200 1:549$800 8:335$000 12:40C$000
« 5 Agricultura 1.268$100 1:647$400 2:915$500 8:900$000
c 6 Despezas Policiais e Judiciarias 4:462$400 439$800 4:902$200 5:367$200
« 7 Serviços Gerais 8:172$900 1:689$700 9:862$600 11:500$000
c 8 Auxilios Diversos 5:349$300 500$000 5:849$300 5:986$000
c 9 Obras Publicas 138:630$640 18:063$100 156:693$740 13'):310$800
c 10 Despeza Patrimonial 1.650$000 150$000 1:800$000 1:800$000
« 11 Eventual 14:271$200 6:389$300 20:660$500 5:500$000
c 21 Caixa Especial . 11:000$000

Saldo que uassa para o mês de Janeiro
10:563$060 263.191$540 47:027$000 310:218$540 301:700:000

C-I. distrito - - --

Em atxa 2. 33:832$910 128.386$770
No Banco 83.990$000 438605$310

.

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Dezembro de 1938
O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAS O HERBSTER, Prefeito.

Quadro sintêtico da RECEITA, relativo ao mes de Janeiro de 1939
EXERCICIO DE 1939

Renda
previstaT I T U L O S � ARRECAfAÇlO Il anterior do mês

RECElTA ORDINARlA
1. TRIBUTOS

1 - Imposto de Licenças
2 - Imposto Predial Urbano
3 - Imposto Territorial Urbano
4 - Imposto sobre Diversões Publicas
5 - Imposto sobre a Produção Agricola e Pastoril
6 - Imposto de Capitação .

7 - Imposto Pecuário sobre Gado mai.or _e m�nor .

8 - Imposto sobre Industrias e Prohssoes (inclusive
Patente por venda de Bebídas e Fumo)

9 - Imposto sobre Gado abatido
10 - Taxas de Serviços Publicos

_

11 - Taxa de Melhoria e Valorização de Imóveis
2. - RENDAS

12 - Emolumentos
13 - Rendas Indústriais
14 - Rendas Patrimoniais

RECEITA EXTRAORDINARlA
15 - Divida Ativa
16 - Multas e Rendas Evuntuais

RfCEITA ESPECIAL
17 - Receita Especial

SALDOS DE 1938

Em Caixa 1. Distrito
2.

9:559$960
33:832$910
82:000$000

TOTAL
No Banto

O Fesoureíro : França Vo,gerau.
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Janeiro de 1939.

O Contador: Attreâ« Moser
.

VISTO: LEONIDAS O. HERBSTER, Prefeito.

76:138$200 76:138$200 70:000$000
21:000$000
19:500$000
6:000$000

.

91:900$000
261$000 261$000

118:000$000
15:000$000
7:000$000872$500 872$500

423$800 423$$800 2:000$000

810$800 310$800 5:000$000

46$800 �6$800 7;000$000
3t1$800 38$800 3:000$000

7:80'7$800 7807$800 24:600$000
85:899$700 125:392$870 390·000$000

211.292$570

Decreto N. l0. ,> I to:.. M�nicipal de Jaraguá; no uso de suas atribui-

Cria uma escola mixta no lu çoes,
Resolve:

gar Jarara,ca.
I Nomear, as complementalistas Edwiges Ma-

O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Pre-· côdo, Lady Gomes e Alice Silveira, para regerem
feito Municipal de jaraguà, no uso de suas atri- as Escolas Mistas, respectivamente,

.

de Ribeirão
buições, e tendo em vista a proposta apresentada Grande da Luz. Itapocú-Hansa e Itapocusinho, to-
pelo sr. Inspetor Escolar; das neste distrito, percecendo os vencimentos con-

Decretl1 : sIgnados em lei. Comunique .. 8e.
Art. 1 - Fica criada, no lugar denominado Prefeitura MunicIpal de jSl'sglJâ, 22 de feve-

Jararaca deste distrito, uma escola mixta. reiro de 1939.
Art' 2 - Revogam,s8 as disposições em con�

trario, entrando o presente decreto imediatamen.
te em vigor.

Prefeitura de Jaraguá,22 de fevereiro de 1939.

aal LEÔNIDAS C. HERBSTER
.

Renato Sans.

Resolução n. 31
O Tenente Leünids8 Cabral Herbster, Pre·

feito Municipal de jaraguá, no uso de suas 8tri·

bujções ;-
Resolve:

Exonerar, a pedido, a complem'enttlrista Ma�
ria de Lourdes Passos, do cargo de professora da

ESGolc. Mixta de Ribeirão Grande da Luz, a con·,

tar do dia 1 do corrente mês.
.

Comunique se.
.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ, 22 de feve
reiro de 1939.

aa) Leonidßs C, Herbster.

Resolução no, 32
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei

to Municipal de Jaraguá, no uso de suas atribui

�ões;
. ResolvG:

Exonerar, Helen'l Pomianc)wsky, do cargo de

prof6ssora interiua da escola mixta de Itapocu-
8inho.

Comunique-se
Prefeitura Municipal de Ja;raguá, 22 de feve·

relro de 1938.
a) Leonidas C. Herbster.

aa) Leonidas C. Herbster.

lia) Leonidas C. Herbster.

Ressollução n. 35
O Tenente Leonidas Cabral Hesrbster, Prefeito

Municipal de Jaraguá, no. uso de suas atribuições.
Resolve:

Exonerar, a pedido, Vitorio Ficriani, do cargo
de professor provisorio, da Escola Mista de Pedra
d. Amvlar.Alto, distrito de Hansa.

Comunique.se.
Prefeitura MuniCipal de jarB.guá, 27 de feve

reiro de 1939.

Bdltal para
habilitação de
herdeiros

Está conforme o orJginal
do que. dou fé.

jaraguã, 24 de re�erei·
ro de 1939.

-

O escrivão
NEY FRANCO

CASA DE ARTIGOS FINOS PARP,
SENHORAS E CAVALHEIROS

Cálculo de qualquuer
estrutura e em con
creto armado
e ferro

Planta, execução, fis
salízação e direção
de obras.
Aparelhamento com

pleto para constru·
ções de pontes em

concreto armado.

Omar Carnei ro Ribeiro
/ �©Hftru� �

�

(0) mH�im© r�ur$O
--

Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar Apartamenton, 11

Postal, 784.

_._ PARAN A

Caixa

Balanço Geral do Ativo e Passivo da
Firrrla Artefatos de Tecidos JARA
GUÀ S. A., levantado em 31.12.1938

I ATIVO I

aa.) Leonidss C. Herbster.

Requerimentos despachados
Mês de Fevereiro

Dia �4
1.584 - Azia Bechara _ Requer tJ:ansferen

cia impostos de sua casa commercial - Faça.se
a transferencia solicitada.

1.585 - Werner Carl Friedriech Gosch
Requer -vistoI'ia instalação sanitária e alvará de
"Habite·se" de sua Q8sa - Como requer, de Q.
cordo com fi informa�ão.

.

Dia 25
1.581 - Ricardo Hesse - Requer licença

para construir uma cerca em frentf' ao Beu ter.
reno - Sim, obedecendo ao alinhamento dado.

1.586 - Tufi Maffud -Requer trans:lerencia
imposto sua bicicleta - Como requer.

1.587 - Nestor Luz _ Requi:lt baixa lança
mento imposto sjautomovel - Sim.

Jaraguá, 1°. de março de 1939
Renato Sans, Secretário Municipal

CURITYBA

TITULOS PASSIVO

Bens Imoveis .20:000$GOO

Maquinas e Utencilios 95:677$900
Bens Moveis 279$400

Ações Caucionadas 30:000$000

Despezas de Instala,ão 7:353$200
Materia Prima 15:252$700

fabricação
.

13:599$000
Caixa 71$700

Letras a Receber 5:525$900

Augmento Pl'edio 4:118$400

Contas Corrent98 18:367$100
Divarsas Contas 5:424$600

Capital 180:000$000
Deposito da Diretoria 30:000$000
Letras a Pagar 3:553$800
Contas Correntes 2:116$100

215:669$900 215:669$900

Resolução n. 33 ·1 PETO·OLINA MIN·ANCOOAO Tenente Leonldas Cabral Herbster, Prefel.
to Municipal de Jaraguá. no uso de suas atribui·
�õe8;

.

Resolve; INomear, interinamente, o complementarista
Amaddoe Cardoso, para reger a Escola Mixta de

Jararaca, ueste distrito? percebendo os vencimen
tos con"Jigqados em leI.

Communique se.

Prefeitura MuniGipal de jaragná, 22 de feve
reiro de 1939.

i
f

,
Resolução n. 34 . !O Tenentel:.eonida8 Cabrai Herbst�r, Pretei" ._. _

O Tonico capilar por excelencia!
Destina"se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORlOS MINANCÓRA

S.

J a r ag u á, 31 de Dezembro de 1938.

ARTHUR BREITHAUPT.

WALDEMAR GRUBBA.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da

A melhor
Bicicleta

*
-* ..

WANDERER

/

Cartas Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

A's 8 horas da noite:

I. _:. Arte, Cultura e Tradução fi. 18.
2. - Belém colonial.
3. - WoltganR' Lubmll e Dorit Krelsler, em:

Uma Noito no Danubio

LAVANDO· SE COM O SABÃO

Virgem Especialidade
s�9Ä��!RÇt",
Esp !GJALIDADE. I

de WETZEL & CIA" - JOINVILLE (Marca registrada)
ECONOMíSA-SE TEMPO E DINHEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


