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"Continua trabalh�ndo a tua. g'éba,. d�ntro do .�PitÔ't(i�LtJ,e!:brdem·;:.e _:d� �,:s.peito, !mperativGs do 'Es��dO N�cj�.nal; para que o
meu Delegado possa completar aquI a obra de que fOI Imcu_bldo pelo Governo do Estado .

_

•

(Pê,lavras do Interventor Nereu Rãmos no ímprovtso de domingo �ultimo ao responder' a 'saudação do sr. Arthut" MueUer, em .nome do. lllU�icipiO)
.

,

�,

Anno XXII "'''' Jaraguá Sabbado, 15 de Maio de 1940 "''''.

I : , .1

! OBsto que, noMita B
Uma commissäó de destacados membros do commercio e
dlS industrias jaraguaenses foi especialmente, na manhã de

R,..;\' J
-

c segunda-feira apresentar âo sr. Interventor Federal - hos·
-. - euacror e oao respo

pedado lia residen'ciéi do dr. Arno Pedro Hoeschl - as,
s. Catharina "'.. N 1031 homenagens do seu, respeito e do seu applauso pela obra

••

sobremodo digna e palriotica que está realisando
no Estado

nistingue.
'DirectorMproprietario: HONORATO TOMELIN Caixa Po st.:'! 1 N. 12

A visita ao IntervBntor NBfBU Ramos ao nosso Ulunicipio Arnoldo L. Schmidt, Fee'·
deríco Moeller, Werner
Oosch, Artbur BreHhaupt, '

Heíuz e Roberto Mar·
quardt, João e José Em-'
mendörfer, Conrado Möl.
ler, representantefl, das
índustrtes, e'Max Mel··
dola, .gerente da filial do
Banco Agrteola e Com
mereíal de Blumetrau.

O nosso jornal, pelo
seu Director, esteve pre
sente a eSS8 prova de
fidalga cortezia e apreço.

Chegada a Jaraguá ,_ A saudação do.municipio ,_ Brilhante impr,oviso
do Chefe Catharinense ,_ Inauguração, do grupo escolar "TherezaRamos"

A Europa em
,

Guerra
'

Oameliri substituido
por WeygRDd

Paris. (A.N. - Brasil)' -
(' general Weygand foi
nomeado substttuto de
Gamelin no commando
supremo das forças al
líadas •

•
I

", ':'. '
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Rompendo o cerco
Ra:phael de HoUanda

Quando se consolidou,
na Alemanha o nacional
sodalismo,'ou, <tout court»,
O «nazismo», a politica in
Q'lesa começou a preparar
o cêrco do qual, acreditava
se em Londres, participaria
em ultima instancia tôda
a Europa.
Eram visínhos da Alema

nha, a Holanda a Belgica,
o Luxemburgo, a Tchecos
lavequía, a Polonia, a Li
tuania, a Dinamarca e a
Suissa. Exceção feita des
te ultimo pais, todos' 08
outros se encontravam ou
sob a "british influence",
ou, então, .ligados á Fran
ça, que tinha, também, fron
teira comum com a Ale
manha, mas separada pela
dlsmiIitarisação do territo
rio do Reich â margem es

querda do Rheno, segundo
o estabelecido por uma das
muitas clausulas draconia
nas do Tratado de Versa
lhes isto é, a «paz de guer
ra-, imposta, em Junho de
1919, por Clemenceau, em

gritante desacordo com os
14 pontos de Wilson. Pa
ra cristalisar' o almejado
cêrco, foi armada aSche
coslovaquia, .que seria a

lança apontada contra o

coração da Alemanha, se

gundo disse, há pouco,
discursando na Camara dos
Comum, o fogôso tribuno
sr. Lloyd George.
Com o mesmo objectivo,

recebeu a Polonia notável
ajuda, tanto assim que con
seguiu formar um exercito
optimamente equipado e

municiado. Relativamente á
Befgíca, são conhecidos os
seus esforços: a construção
de fortificações dirigidas
contra a Alemanha e outras
medidas evidentemente ins·
piradas pelo Estado Maior
francê'3, Não se, descuida'
vam tambem da Russia as
homens de Downihg Street
numero dez, que sabem
até mesmJ misfurar a,zeite
cam agua sempre que se
encontra ttn jôgo o inte·
resse iliglês.
Empenhado em promo

vêr a redenção da Alema
nha humilhada e vilipendia.
da pelas imposições de Ver
salhes, e, por outro lado,
visando a concretisação
de um velho ideal dos po
vos germanices - a uni
dade nacional - começou
Q sr.Adolf HiUera travaras
suas batalhas diplomaticas.
Efectivou a' miJita:-isação
da Rhenania� Relilisou o

Escritorio de advoc'lcia
Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende·se neste escritorio para servi -

ÇúS judiciarios e administrativos.
FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO eALEMÃO

(Das 7 á 17 horas)
Rua'Marechal DeodoroJARAGUA'

BANCO BRASIL Estatutos (Ja Ipiranga
Sport Club

DO
TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS

: Depositas com Juros (sem limite) - 2 % a. a.

«Anschluss» com a Áustria. Deposites Populares (limite 10:0UO$) 4 % a. a

Quebrou a lança que era o Depositas Limitados (limite 50:000') 3 ajo a, a.

Estado Tcheque. Depositas a Prazo Fixo:

Quando, finalmente, ten- Por 6 me!tes - - - - . - - - 4 % a. a·

tava resclvêr, por meios Por]2 meses - - - . - - • - 5 ajo a. a.

pacifico, o caso dos terri Depositas com retirada mensal da renda, por meio

torios alemães em podêr de cheque (deposito mínimo 1:000$):
Por 6 meses· - • - - - - 3 1j2 ajo a, a.

da Polonia, a politica in- Por 12 meses - - - .

-, - - 4 lj2 ajo a. a. Condições ídentícas ás de Depositas áPrazo Fixo
glêsa Iez estourar a guer- O BANCODOBRASIL FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI
ra. Essas factos são de MOS EM CONTA CORRENTE GARANTIDA,COBRANÇAS,TRANSFERENCIAS DE FUNDOS,etc
ontem. Devem estar name .

moria de tôdos. Espelham Tem agencias nas seguintes praças:
a luta do povo alemão con Distrito Federa; Minas Gerais Rio Grande do Norte

tra a politica de cêrco de Direção Geral
.

ABararbgaucaernia NMaotSaSlor6Agencia Central '

que foi principal artifice o Agencia Metropolitana da Ban- Bello Horizonte Rio Grande do Sul
sr. Neville Chambertain. deira Carangola' Bagé
Iniciada a guerra, viu-se AgenciaMetropolitanada Gloria Cataguazes Cachoeira

Agencia Metropolitana de Ma· Guaxupé Caxias
O Reich Alemão deante de dureira Juiz de F6ra livramento
um Imperative categórico: Agencia Metropolitan do Meyer Ponte Nova Passo Fundo
vencêr para não perecêr. Teofilo Otoni Pelotas
Ora, quando um povo lu Alagoas Treis Corações Porto Alegre

Mace!6 e Penedo Uberaba Rio Grandeta pela própria existencía, Amazonas Uberlandia Uruguaianacerto que tem diante de si Manaus Varginha Santa Catarina
um inimigo irnplacavel.não Bahia Pará Blumenau
se justificam as meias Bahia (São Salvador) Belem Joinville
medidas. Versalhes foi uma Feira de Santanna Paraíba do Norte C'fa!olo�aanUolPOolísIlhéus Cajazeíras lO ri

lição. Confiantes nos pos- Itabuna Campina Grande Araraquara
tulados de Wilson, os ala' Jequié 'li João Pessoa Barretos

-

d joazeiro Paraná Baurúmaes epuzeram as armas.
Santo Amaro Curitiba BebedouroConheceram, depois, o que São Felíx jacarêsínho Botucatú

era a <paz> do Direito e Ponta Grossa CernpínasCearáda JI1stiça».. Dahi va de Crato Pernambuco Catanduva
terminação que, hoje, em Fortaleza Garunhus Chavantes

Francadia, os anima. Senhores Sobral Recife
Jaúdas intenções do adversa Espir.ito Santo Pi:I�!ianó lins

rio que procura formar uma I C�ch?eira de Itapemerim Parnaíba Piracicaba
coligação européa, senão I Vitöria Teresina Presidente Prudente

d· I R
.

h d Gows· Ribeirão Preto
mun Ia, trata o eic �'Goiana Rio âe Janeiro Rio Preto
romper o ==. e de es-

Maranhão Barra du Piraí Santes
magar, uma a uma, as for' São Luiz Campos São João da Boavista

I bilí d Itaperuna São Pauloças contra e e m� ursa as.
Mato Grosso Macaé TaubatéCom a �xtenç!,o da guer- Campo ÇJrande Níteroi Sergipe

ra á Bélgica e a Holanda, Gorumba Nova lguassú AracHjú
trata, agora, e prcpaganda J Cuiabá Petropolis Acre - Rio Branco

anglo-judaica de impressio Está instalando as seguintes sub-agencias:
nar as tres Arnericas. Sa
bem porem os povos a- Ama!onas - P<]rto. Velho. ,.' '. Para - Santarem, Maraba,meneanos O

•

cammho que Igarapé Assú.
devem seguir. Somos 211 Maranhão - Caxias, Pedrei-
Republicas que se comple', ras, .Co�6. .

tarn umas ás outras. Rea . Pi'fu't. - Campo .Malor, .�e-
I· C t' I rtpen, PlIacuruca, PICOS, Untao,1samos em ._nosso . �m I' Joaquim Tavora.

,nente. a COla0

eSPlrttuaI'j Ceara' - Aracati, Iguatu, Ca
Ccnstruimos nossa civili mocim, Crateús, Quixadá, Sena

seção e estamos em con-
dor �ompeu.

• I R'tO Grande do.Norte -

dlÇÕES de defende·Ia, Au- I Caic6, Assú.
mentando o nosso inter-I Paraíba - Patos, Alagoa do
cambio comercial, podere- Monteiro, Itabaiana, Ouar;tbira.
mos prescindir, num futu· Perna17!bucC! - Carl;laru, Pa!-

,
• .

. mares, TImbauba, ,GOIana, VI-
ro prOXlmo, do mtercam' t6ria Limoeiro. Rio Branco� Afo
bio, com a 'Europa calci gados de Ingazeira, Triunfo,
nada pela guerra. Por con' Bom Conselho.

. .

seguinte, s6 uma politica
I d/slí'!cti�s UnY�XosaSa:�IA��:

nos convém: a do isola' de Ipanem�. '

menta. Cumpre'nos, por

I
Sergipe - Propriá, Maroim,

isso encarar os factos a Estancia e Anápolis.
'f '. -

E Baia - Bj:lfra do Rio Grande,luz rIa da razao. sta a Caetité, Serrinha, Canavieiras,verdade que s� escapa aos Castro Alves, Bom Jesus da La·
«doentes emotivos», aos pa, Marclcás, Mundo Novo, Len-
«nervosos», ou, então,aos �_. �� � __

pobres de . espirita super'
alimentados com a literatu'
ar barata das!catroêidadesll
que fizeram.época em 1914...

(Especial da UBI)

Das AssembJeas

Art. IV - A assembleia gerfli ordicaria terá
lugar no segundo Gomingo do mes de Janeiro d�
cada ano, se!ldo' eleita e empossada a diretoria e

apresentado o relatorio da gef'Ui9 anterior.
§ 1 - As l:tss€mbleia8 extraorninarf88 serao

convoccdas pelo presidente com 15 dias de au'·
tecedencia.

Dispo8,ie,ões geraes
. Art, V - Os presentes estatutos somente po·

derao 'ser reformados por assembleia para esse
rim especialmente convocada e com a vo:-taQlio,de
dois te!'ços dos socios presentes.

Art. VI - A assembleia geral que dissolver
a sociedade resolverá sobre o destino dos bens.

Art. VII - A joia e mensalidade serAu fixa·
das aDnualmente na primeira 8ssembleia.

Art. VIII - A primeira diretoria é composta
dos senhores Octaviano Tissi, presid�nte; JoAo
Filipp, vice pr�sidente; JoA" S,Uveira e Antonio
Kiatkowski, respetivamente 1. e 2. secretarios;
Antonio FiJipp e Henrique Tissi, respetivamente 1.
e 2, tesoure!ros; Albano Menel: procurado; Libe·
to Tis8Í, Walnemirfol Silvano e Guilherme Pince
gher membros do conselho fiscal.

Retorcida, (; de maio de 1940.

Octaviano Tissl, presidente
João Sllve/,.a" se'cretario 'I
Antonio Flllpp, tes(Íu�euro.

Depositas de Aviso Previa (deposito iniêial
mínimo ]:000$) Sede e ,fins da socledade

Art.. t. A sociedade denomtnat-se-a cJpiránga
Sport Club» 9 foi tuudada aos 5 de maío de 1940,
tendo por fins proporcionar a seus associados
esportes e dtvertímentos lícitos. Sua Séde será em
Retorcida e seus fundos constituir·se·lio dos dona
tivos, joias, mensalídades e renda de festivaes.

Admfutatração
Art. II - A admínlstração da sociedade será

feita por uma diretoria composta de um presíden.
te, um vive-presidente, um primeiro e um segun
do secretario, um primeiro e um segundo tesou
reiro, um procurador e tres membros do conselho
fiscal, sendo todos eleitos anualmente em janeiro
de cada ano, por votação secreta e maioria de
votos.

§ 1. - O presidente convocará e presidirá
as assemblees geraes e reuniões da diretoria, eu
torísarâ pagamentos e representará a aocíedade
em juizo e töra dele.

§ 2 - Ern seus impedimentos e ausencías o

presidente será substítutdo pelo více-presídente.
§ 3 - O primeiro secretario será substituidô

pelo segundo e terá á seu cargo a escrituração.
§ 4 - O primeiro tesoureiro quando ímpe

dido será iaubatítutdo pelo segundo, recebendo
Importauclas, pagando contas aütortsadas pelo
presidente, escríturanrto o livro caixa e apresen .

tando anualmente um balancete do mesmo e dan
do quando pedidas pela diretoria as informações
que a mesma necessitar.

-Díreítos e deveres .dos socios

Art. III - Toda pessoa maior de Hf'anos
que tenha bom comportamento Ipoderã ser socío,
uma vez que seja proposto por outro' aocío e ,a:
ceito pela diretoria,

§ - Para poder gosar das regalias de a8SO'

cíado, todo socío deverá estar quite com a so

ciedade, podendo votar e ser votado, assístído
lhe o direito de representação centra qualquer
ato contrario a08 Interesses da sociedade.

§ 2 - Qs socíos ficam sujeitos as (',briga"
ções dos estatutos da sociedade, BS detíberações
das .assemhleus geraes e BS ordene emanades da
diretoria por íntetmedío de seu. presidente, de
vendo nos esportes em geral obedecer aos regu
lamentos e ordens do diretor esportivo,

§ 3 - Os socies não repondem pelas obri
gações· .so�jaes.

§ 4 - O socio que ,näo cumprir suas cbri·
gaçõel!l 80ci8es, ti ver mau compúrtame�to, ser con
denado criminalmente, ou que duraDte tres mezes
nä.o pagar SUBS mensalidades e a joia será es"\

cIuMo. nllo t{ludo direito 8 qUl:llquer provento da
sGciedede, devendo, encaminharem seU8 pedidos
por escrito.

Para retiradas mediante prévio aviso:

De 30 dias - - - 3 lj2 ajo a. a.

De 60 dia!!· - . - - - . - - 4 ajo a. a.

De 90 dias - - . . . - - - 4 Ij2 % a. a.

Letras Premio : Sêlo proporcional.

ções, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo,
bína, Valença, Bomfim, Con- gí das Cruzes, Itapetininga, Ava
quista, Poções, Rio Novo, ItaPi-I' ré, Santa Cruz do Rio Pardo,
ra, Alagoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassü, Santo
Espirita Santo - Colatina, Anastacio, Duartina, Marilia, Tu

Santa Tereza, João Pess03, São pan, PirajuÍ, Promissão, Araça
Mateus. tuba, Valpar!lizo, Cafelandia,
Goiaz - Ipamerí, Rio Verde Brclgança, Itapira, Pirassununga,

e Burití., 1 imeira, Rio Claro, São José do
Mato Grosso - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Nevo Hori

Ponta Porã, Tres Lagoas, Mara- zonte, Monte Aprazível, Miras
cajú, São Luiz de Cáceres e Po- sol, Nova Granada, Olímpia,
xoreu.

, Orlandia, São Simão, Sertãosi·
Minas Gerais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito,

Montes Claros, Pirap6ra, Janua- Pederneiras, Barirí, São José dos
ria, ArassuaÍ, Carlos Chagas (ex- Campos e Iguape.
Urucú), Fortaleza, Pitanguí. For- Paraná - Londrina, Toma
mig", São Domingos do Prata, zina, União· da Vitoria, Irati,
GovernadorValadares (ex-Figuei- Cornélia Procopio.
ra do Rio Doce); Aimorés, São
João d'EI Rei, Bicas, Lima Du·
arte, Caratinga, Passos, Alfenas,
Campos Gerais, Araxá, Ituiutuba,
Patos, Lavras, Ouro Fino.
Distrito Federal - Campo

Grande.
Rio de Janeiro - Cantaga

la, Cabo Frio, Rezende, Bom
Jesus de Itabapoamll.

Santa Catarina - Cruzeiro
e Mafra.

Rio Grande do Sul - San
to Angelo, José Bonifacio, San
ta Cruz, São Borja, Santa Ma
ria, Lageado, Bento Gonçalves,
Vacaria, Jaguarão, Alegrete, Sã'l
Gabriel, D. Pedrito, Cruz Alta,
Quarat

Edificio Emerich Ruysam

HOTEL BECKER
Rua Cei, Emilio Jourdan , Jaraguá do Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vi� á Estação ferres. Dispõe de opt'imas accomoda
ções e affe rece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
CONFORTOHYGIENE ,PRESTEz..A

Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis,.)
Proprietario: Carlos Albus. '

Casa Sonis
Da Francisca Buch

Av. Getull� Va,.gas (defrunte á Pnçll. 7 de Set.)
Acaba de receber um novo e variado sortimento de

Roupinhas para creanças
> (meninos e ,meninas)· das u I-t i mas creações.

Ja recebeu : Orande sortimento de artigos de malha,
em lã e algodão e fios de lã, para a época de il;lv9rno.
Sempre em stock, linhas de todas as cores e quali

dades para serviço manu"'} ,e a machina.

fi
----..--..�....--�--------------..----.......

-

1--
tiNTAS, :ESMALTES,

VERNIZES
E COMPOSIÇÖES PARA TODOS OS FINS I

COM RESULTADOS MAXIMO:; DE
PERFEIÇÃO, DURABILIDADE

.

E ECONOMIA.
1 O O" P O R C E N TOP U R O,

l ;

i f Distribuidores
I

.� .

'JoI� trr�odalo ". �",-" R_ • de Março .
�

�=�-=�...,.."....,.........,J O I !li V I L L B

"

RecoDheço' verdadeiras as firm8s supra ,de
Octaviano Tts81, JoAo Silveira e de Antonio Filipp
do ,que dou fé.

Em test. '(signal publico) da vii.'dade.
Jaraguá, 20 d'e maio de 1�40.

Gullhe,.me Humbel'to Emmendoerle,.
Escrevente- juram,entadoDeputado, coronel -e jornalista

Os attestados firmados por p�8soa8 de E.alta
posiç&o Bociàl e possuidoras de intensiva cultura
intellectllal contapl na vida. dos, preparadl)B, pois

, emaqadO,s, de péssoa� dotadas de grand� criterio
e �sclarecida 'intelligen�ia traduzem d verdade
dos fa·ctos. q Sr. coronel' JoAo Menezel3, intellJgente
deputado pelo adianta;d!) Estatto de Sllrgipe e con-
ceituado redac.tor do ..Correio de Aracaj••, por _.-------------------_
este attestádo declara que, sofrendo de incommo·

: do da�»Ff}ncnite . .conseguio debeHalo, apenas com

aIg(Imas colheres de PEITORAL DE ANGICO PE
LOTENSE.,

Arap�jú, Esta,dO do SergiRe. .

I

"

. Este- excell�nte r\e'mediQ coou.ora TQsses, Bron-
Icliltls: TyslcB' .no começo, ResfrIados,; Catharro
Pulmonar, tfös ',velhvs, dbs crean9&B, acba se á vê'n
.da em tGdras ás pharmacias, drogarias e ca8as de
commerêio 'áa cam�panhlJ. O seu preço 1B0dlco,.es
tá 80 alcance tia bolça �8i8 modesta,

Pedir sem'pre o v8Fdadei-ro.medicamento:
PEITORAL 'DE. AN�ICO PELOTENSE

,

Cônfirmo este atfestado Dr.E.L Ferreira de.
Araujo (Firma reconnecida).

.
. .

..' ':,

,Li�é1lça N. 511 de 2(; de Março de 1906
. Dep08fto'�al:- 'labor(ÚorioPeitoráZ de Ängico Peloten8e.

, , ,Pelotas, R. G. do Sul .' .
,

VENDE·S-É EM TODA PARTE' ',' ,.'

DL LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escrlptorio - Avenida"Getulio Vargas-lr,
. I l

Residencia: HOTE[. BECKER

o NO M E REGISTRADO
DE UMA VARIEDADE DE

.

r,

Q�Allnjo' protetór de seu.s ,filhQs
.

_, "

.

é a

LQl)lbrigue.ir�M1nancora
- VermUugo suave e de pronto efeito.

h Dispensa' putga�te' e diéta!'
Serve para qualquér fdsde, conforme on"

(I, . 2.1 3 e 4). ,

Protejlt a- sadde .:de s�us filbos e a 81,la
prõpriar E.vitará ,multas ,doenç,as e poupará
dinh�iro em, reme�fc8. "

Compre.,hoje mesqto uma uLQMBRIG�I_
R4 M,INA�QRA" para seu' rilhlnbo. .,

,1 E um produto dM LABORATORiOS "MI.
NANCOR�:' - Join·viJel i;

_ ... J' .:... '1
�'-1 rt � j

;,
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Registro Clvll!_
,

Artur Mueller Escrivão
e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de [araguâ, Estado de San
ta Catarina, Brasil.
faz saber que, compare ,

ceram em cartorio exibindo
os documentos exigidos
pela Iei afim de se habili
tarem para' casar se :

Transporte na Rede de
Viação Paraná-Santa

Catbarlna

I uI
Pomana Minane-ora "WANDERER"Rio, - o ministro da ra pôr em pratica todas

Viaçäo ottíctou ti Com- as proviilencias qu� ve-

E' a pomada ideal! missão de Defesa da E nham 6 ,aer suscltadas
'. , . 'na commtssão de con·CURA TODAS AS COnOmHI. Nacíonal, mfor." trole do serviço do pi-F E R I DAS, tanto êd d

"

C 't bhumanas como de mando que a Re e e � nho em un y 3, para
animais. Viação Paraná senta Ce ! transporte desse produ.

NUNCA EXISTIU tharina está prompta pa' cto, '

IG��L I

I
Exigencias para o I Consul allemio

A Farm,acla Cruz, exercicio da pro.. transferido para
ue Avare, (S.Paulo)

f· ão de en"a� New York
curou com a cMl ISS .,--
NANCORA- úlce- nbeiro Porto Alegre. - Pelo

I governo allemão acaba
ras que uern 0.914 Rio'. - De aeoordo

de ser transterído o snr.conseguiu curar. com a declsäo do Con
Frederico Ried, consul

Dna, Carolina Palhares, de [oinvill=, curou com s�lh� Federal d.e Enge. geral nesta capital, para
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! nharía e Archttectura, identi'co cargo :em Nova
Têm havido centenas de curas semelhantes ! !! para o fim _de ser o por- York. .Para subatítutl.o
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e t�dor de diploma expe- nesta capital deverá ehe-

clinicas particulares. dído por e8�ola extran
gar ainda este mez o sr.

AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada g�i�a admittI?o ao exer
Richard Paullg, vIce.con.

Minancora » nunca existiu a nã� ,ser. em �ua� CICIO?a pI'oiI8sã� de eu.
sul em Nova York, agora

latinhas originais com o emblema simbölico acima. genheuo no Brssíl, deve
promovido a consul ge.

Recusem imitações! Exijam. a verd�d�ira MINAN· antes de tu.do, fazer pro- ral, tendo �sido antes se
CORA em sua latinha original., va da qualIdade, de bra

creturto dé legação na
REPAREM BEM AO COMPRAR! stleíro nato aSSIm como

embaixada allernã de Wa-
E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA:t de haver prestado o ser-

shington. (A.N.)de JOINVILLE
_,

viço milHar. em nosso '

• .:acR Paíz e revalidado o seu

diploma.

A MELHOR BIGYGLETAEdital n. 1.070
Walter Schumacher e

Adele Rahn.
Ele, solteiro, lavrador,

nascido neste distrito, aos

31 de desernbro de 1916,
domiciliado e residente nes

te distrito no lugar Gari
baldi, e sendo filho legiti
mo de Ferdinando Schuma
eher e de Emilia Hoppe
Schumacher.
Ela, solteira, domestica,

nascida neste distrito, aos

26 de abril de 1913, domi
ciliada e residente neste
distrito no lugar' Rio do
Sen o, e sendo filha leglti
ma de Alberto Rahn e de
Berta Konell Rahn, Cure �eus mates e' poupe seu bom dinheiro
[araguâ, 17-5-1940, comnrandó na

Edital n. 1.071 '

Bergíldo Ignacio e Oti-

!'r'--;�.:t::
...��-,-:-";."";"-'í lia Cipriano.

',�>-'>'--UJ_ E �.N_,.dC()) ; Ele, solteiro, operario, nas'

Communidade Catholica .de Santa Falsif.·ca"�o de., II \/!',)' J,�"'I :._o.mE.,n)" "')TADC' I cido em Luiz Alves, aos.8 a que dispõe de maior sortirnento na praça e offerece� .

._,,,,, .. :;::....�:::�::..'_,_"""':..!._.:::

j! de outubro de 1916, dorni- seus i artigos á preços vantajosos.Luzia, Itapocusinho estampilhas [.,0 ,I r , Ci,. _'vOu 'lO ,., ••• �dv.ir.
ciliado e residente neste

,

,

DOMINGO 9 de J unh o DOMINGO
Rio. -- Um telegram- " rrnp«g,d(,""..._ ..... ,

í distrito, nesta cidade e

sen-u'IJ'DE"R"ANDO AOn"O"STil f!ßMESLançamento da pedra fun- �;mct; ��:r!o ��I�'�f: d�Ú �;:�!�� :::I:'��dOI '
I

�Od!il��fi�e ����ãO I�:aa�� . JJ D:' 'u Uu
.

,,'
damen4al de loreloa de effectuado a prisão de l�

Brorrchites
, Ela" solteíra, domestica,a oe -

'II-::.._,,"_:��.',_:I',
' nascida neoste distrito, aos4 L

.
uma cuadrítha de 15 :in- . éscrophulo..Sanaa uZla dividuos, que fabricavam -::;::tl' Convalecançll. 12 de maIo de 1923, do·

.

I A
" tini d' Il� miciliada e residente nesteDe manhã· haverá missa so emne. pos es a - estampilhas e !Varios va·

\, INd:--' CREOSOTADO distrito no lugar Boa Vis-ciar-se-ha GKANDIOSA fESTA POPULAR para lorf;\s. e CI'" go ado' de .õúd.
f'lh d J �.ro' •

I Haverá· Segundo o despacho, ......�---_.��__I ta, e I a e ose, '-'Iprt�'a qual convidamos o povo em gera: -: até agora '�()i a:::,rehen- '

"

"

l no. e de Donab Stlva CI-
café, doces, tombolas, churrasc;o. bebIGª,s, etc;�etc.

dido m�ió Iß�ihão -(ú� 'es' O"'Almirante sal.. II?�,lano.
A Commissão. 'tampilhas', 'nó! valor de da b "

.

I i Jaraguá, 17-5-1940.
200 reis ca'dã ,uma.

n a .In c ou a
Edital n. 1.072.

As retei*id88 flstampi- lua viagem a Carlos Beleti e Adelaide
lhas eraQl. fabl'icadas em Portugal Amercu .

Buenos ..Ures, schando·
R' _ Em missl1ó de I' EI�, -solteiro, lavrador,

se à ire�te da quadrilha 10.,
,.' naSCido em N9va Trentro,

ü arabe Murana de tal, confr�t�rDJZaçâo e para aos' 15 de junho de 189!l,
residenlé em Montevideo aflSOCla. se �s grlmdes domiciliado e residente nes

e Anten:lf Ft'ancisc.o Cam- com�emoraçoe� que s� te dilStrito, nesta cidade"
pos, re idente em Bue· realIzarã(l tJID LIsboa pe· filho de Demetrio Beleti e
nos Ay,res. lC? dupl�o oeD�enario por- de Ana Nichelalte.
A q '. drilha tinha lar- tuguez, zarpou, com des-

Ela, solteira,' domestica.
)C ga ra ficação em varios tino a Portuß'al, o �avio. nascida em Ilhota, aos 2S.ÍlIIIIIÍ I!III....... munic lus do Ri<) Gran- escola cAlmmmte Salda· d'" desembro de 1911 do·

.

d oha:t. t;
'I' d 'd t

'

t'de ao Sul, p,resuDlln o·
A b do do mesmo Da Il'!ICl �a a ,e. resl en �nes e

se q f\giil ainda em
ar ,'�

dlstnto, Cidade e sendo
outro Estados. vio.�s�olfj, segue uma

filha de João Amer:a e deb911I.sslilla pliica de broD-
Ana Maba. ,

ze, offe;,"ta da nossa Ma· Jaraguá 17-5-40.dnha de Guerra a sua "

'

co-irmã portugueza. Edital n. 1.074
, Outros mimos serAo of· felix Weinfurter e Olgaferecidos á Portugal.

'

Berm\zki.
Ele, solteiro, lavrador,

nascido em Encruzilhada,
neste Estado, aos 15 de
março de 1917, dcmicilia
do e residente neste dis'
trito digo no distrito de
Encruzilhada, e sendo filho
legitimo de J<;>ão Weinfurter
e deStanislawa Weinfurter. 1 o Premio - Uma parelhll de cavallos
Eb, solteira, domestica. 2'0 » - Um cavallo - N. S02 .

nascida neste distrito, aos; 3'0» Uma' novilha - N. 46 "17 de junho de 1920, do 4'0:t Uma bomba par-a agua - N. 750.miciliada e residente neste- 5'0:t Uma mula -, N. 723 "Por motivo de viagem dishíto no lugar Garibaldi 6'ó:t Uma garafa ge vinho cMrtropol •. N.591enfie·se: 1 mobilia de
e send::; filha legitima de 7'0» Uma garafa de (vinho «Borbeca. , N.807uarto (6 peças), 1 mo- Carlos Bernazki e de Mar· S'o» Uma garafa de Kümel _ 5391cycleta «Wanderer», 1 ciana Breinack. '9.0 _ -, Uma foice - N. 585adio de 7 valvula8, 1 J á 18 5 940aragu, -

-. 10.0» ,- Um facão - N. 777Icycleta,· 1 vitrola por' E para qUê chegue aQ Os que ainda não receberam os premios é favoratH com discos e 1 es· f","'.,,,, p-� ""jrn d� :< t .. rr',,,nh,, conhecimento de todos pas- procuraI os na Casa Parochial.crivaninha com cadeira
'

sei o presente edital que Pe. :ALBERTO,estufada.
Ph· d PI t- será publicado pela imprenOs interessados pode' armaCla e an ao

sa e em cartoJrio onde se.
rão 8€1 dirigir á esta re· Estará de plantão ama'

rá afixado' durante 15 dias.
dacção. nhã a Pharmacia "CentraI".

S· I b d'I a guem sou er e Im-'

pedimentos acuse os para
.

BIN11 .fins legaes.CA['CE ,·!.lXIR DE NOGUEIRA Dé ordem öo sr. Chefe da 10.a Circunscri·
A.,.tur Mueller ção de Recrutamento convpco Oß sc.rteBdol' da(J '.:medio que tem depUfddo Escrivão Distrital e on' classe de ,1918-1 excluidos por eXBllentes do 13.0

o 5dngue de tres gerações I cial do Registro Civil. B. C., no corrente ano, a se apresentarem diTe.
� .tam�mte ao Batalhão, com a possivel brevittade'.
&dverten'-ia'

sob pena de serem considerados insubmissos, os

I... .. �eguintes cidadãos:
\'P"or eata o abaixI) dasig- Henrique KaczürowRkt, Hans8. - Franch!Co
Dado adverte ás' pessoas José Lobo; Hansa, Estra'lß Isabel - JoAo Ban'
que sem SU8. licßcça e kardt. Hfinsa, Estrada São Jo.ão - .Alberto Kopsch,
ainda na sua ausencia, Agostinho BlaDske, Hallsa - Artur Kanzler, Ja..
penetrtlram em sua resi raguá - Alfredo Fischer, Jaraguá, Estrada Rio do
denciB. Cerro - Malvino Guilhermino Silva, Jaraguà-

ARNOLDO VOGEL Atacilfo Vilela Veiga, Paulo ZlIz, Jaraguá - In·
[tapocú, nQc€ncio Michels, Curityba - Oscar Emílio Born-

I holdt, Hansa - José Aloisio Grubba, residente em

fPublicidade' ne.a'ocio de .São Francisco. Rua Fe�n8ndes Dias.
. �' Jafflguá, 22 de maIO de 1940,

IP�ata. Resultado: nego· Tte. LS'1nids8 Herbster,
CIO de ouro. Presidente da J. A. Militar.

-.

Carlos Hcepcke S/A.
"

fäliaí : , Ioinville

PharDlacia (Nova
de ROBERTO M. HORST

devid ....mente registrado na Ordem dos Ad'1logados do Brasil, com
escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfrecio
Klug� Aceita cauzas civis, comerciais e cr-iminais e encarregá-se
de inventarios., elabora contratos de sociedades em nome coletivo,
em comand'ita simples, de capital e industria, por quotas, de so·

ciedades anonimAS, comandita por ações, de sociedades coopera
tivas, de penhor agricola, penhor comercial e enfim elabora con·

tratos 'de toda e qualquer natureza, assim-cof!to requerimentos.
HORARIO : d1s 9 ás 12 e das 2 ás 4 ·h��as.

.. ·1 '

FerDlento Medei�os"
. Produto de alta qualid<:de para DOCES,'

BOLOS, TORTAS e quaesquer
'PASTELARIAS

Credito. Mutuo
,

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e m�is acreditado Clube de Sorteios do Brasil
fLORIANOPOLlS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13'

Resultado do 372. Sorteio realizado em 18 de Maio de 1940
CADERNETA N. 8.467

Premias em mercadorias �o valo� de �:070$oeo
Foi contemplada com mer.cad?rras, moveis e teCidos ,no va

lor de seis contos e setenta md reis (6:070$000), a caderneta
n. 8.467 p'ertencen,te ao prestamista Raulino Feissel, residente em

Joinville.
•

PREMIOS EM MERCAD,?RIAS NO VA�O� DE RS. 30$000
9945-Magrito Rohncht Bauner, Jomville
1l099-Mario Neves, São Matheus
16988-Leodoro Luiz da Silva, Säo Francisco
l7211-0elson de Oliveira, São Francisco
17773-Pedro Miguel dos Santos, Ouaratuba
0613-Alice Ferreira de Moura Ferro, Rio do Sul
5937-Elisabeth Mello, Florianopolis
11306-'-Otto Stange, )ndayal
7313-Aibertina Faisca, Laguna
1'5753-Anna Vieira, ltajahy

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
1074-João Manoel Fernandes, Laguna
8562-Edíth Oodin, Florianopolis
13820-0rlando Frofmann de Paula, Curityba
,'16226-Manoel Martins dos Santos, Tubarão
l6871-Claudio Athaydé Vieira, florianopolis
0(i96-Nair e Nadir e Adenir Santos, Paulo Lopes
18225 - Juvenal Santos Junior, Curityba
14120-Cizinando Martins, Capoeiras
c:i048-Maria Leal, João Pessoa

, 8991-Florindo Rover, Florianopolis
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOS Df RS. 10$000

9918-Judith Mendes, Ponta Grossa
7551-Elinite da Silva, ltajahy

"

16413 -Walter Diconcilio, Florianopolis
17952-João Martinho da Silva, Figueira
10285-Delminda Martins, Florlanopolis
9805-Antenor João Vieira, Corrego Grande
8178-A.rgemito M. Correia, Tijuquinhas
1835-1. Ponte de Oliveira, FlorianopoJis
8124-Dormir Pedro Rosa, São José

, 5182-0ustwo Homich Trombudo Central
ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

l3847-Maura Borges, Flori.anopolis ,

12287-Waldir e Àirto Maciel, Sa\:co dos limões
5999 -Laurici Vargas de Oliveira, Capoeiras
(�174-João Manoel Fernand.!s, Laguna
0705-Martim Weber, Passa Tres
8235-Aracy Va?' Calado, Passa. Ires, .

2924-Luiz Catapão Sobrinho, Sao Jose dos Pmhaes
4477-Dircea Therezinha �inCfs .. Caçador
2297-Marli e Eden, Florlanq,olts
6881-Arno Soares de Carvi!tó, Joinville

Extracçio da tombola em 'beneficio
das novas construçies da Parocbia

.

de Jaraguá

ende...e por pre..

ço de occaliio

Serviço Militar
Edital de Convocação de sorteados

O MELHOR TONICO
INFANTIL

,

ESPECifiCO DA DENTI
ÇÃO

A saúde é o melhor bem
da vida. Mas, nem sempre
se tem saude. A CALCE
HINA dá saude, força e

belleza ás crea-nças e as

torna alegres e r�sistentes
e com optimos dentes.
A CALCEHINA é o medi
camento de confiaIlça de
todos os mf:dicos pediátras

do Bra�i1.

Uma lata de Calcehina dura
sei:: mezes, - 'Em' torjas

as boas Pharmacias.

Emoregado com 8xito ne.:

Feridas
Eczemas
Ulceras

Manchas..
Darthros

\
Espin,hes
Rheumalismo
Escrophulas

syp�ilitic.s
SF.MPRE O MESMO I .,.

SEMPRE O MELHOI! I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Florhnopolis, 18 de Maio de L940.

Visto João Pedro de Oliveira Car
'

lho, Fiscal do Ooverno F era!.

PROPRIETARI J. MOREIRA & CIA.
Gr!lnde Depurativo do Sangue

-

,

Para a mesa, b n'O pt i m o vinho naoionál

Estrella eRa.manzirt i
sernpre aguardente

.'
,

rago»
J O 1t O O.. M II B [, [, B R' - Rua Marecbaf Deodoro - Telefone, 24p���I�__em��----sm-unm��--------_d----------- ...---------.-----------.-------------,-- . �F , __

/ .

MAR.G:A «

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'.�

Angelo Rubíní - Requer licença para rete
lhar um seu predio - Como requer.

Alexandre Koehler - Requer licença para
proceder a um concerto em sua casa - Sim,' pa
go o re8pec�vo alvará.

Reinoldo Rau - Requer licença para píntu
ras externas de duas cases - Como péde.

Pedr o Maffezzolli - Requer abertura oficio
na alfatataría - Sim.

Cia. Telefonica Oatanuense - Requer alt
nhamento de utr-a rUB pmjetarla - Ao sr. Chefe
dBS Obras Publicas para providenciar.

Luiz Sarti - Requer baixa imposto 8. mer- Predio Hilario Piaiera, rua MarechalDecreto n. 16 cador de lenha ...,.... Como requee,
O Tenente Leonidas Ca. Ricardo Danker - Requer transtereucla im-
bral Herbster, Prefeito postos Predial Urbano e Illumíuaçãe - Sim ..

do Múnicipio .de larag_uà, . Dia 20
no uso ?as atrtbuíções Baronese Weege - Requer baíxa imposto s.
que a Ieí lhe çonfére,e Industria Iq Profissão. _ Sim, para o z. semestre, "����=�������������i1d� acordo com a aut01.i-, Luiz Kienen _ Requer licença para constru-

. zação de
. Departamen._? ',ção um rauche - Como requer,de A�miQlstração Mum· I Germano Enke - Requer Ilcença para te

cipal,
Decreta:

char uma area abert!i existente n'os fundos 'de

Art. Unico -- Fica a.
sua C8S8 - Como requ€Jr. ,

dotado neste Município,
Caslos M'ey - ßequer alvará de cHabite's�lt

. para parte' de um seu predio - Como requer,'o Codigo 'de Construções Maria de Lourdes Hústin _ Requer baixa im-dü Municipio qe 'Blume. t T d
.

P f' ,.

n'au --Decreto lei n. 4.5 pos o S. :ln ustrla e rq IS8ão. - SIm, plua o 2.
semestre.

.

de' 2' de Junho de 1939 -
na varte que Jhe fôr a· Secretaria da PrefeiturH. Municipal de Jara-
plicavel, revogadas a8 guá, 21 de I&aio ',e 1940. '

dispocições em contrario, Renato Sllns, secretario.
•

entrando o presAnte De·, - ......__

:�i;!i::::�:::�C��.1e:· Ginásiu Parthenon ParanaenseJaraguá, 2l de, .maio çle .
.

1940. . '\
.
(sob inspeção federal permanente) ,

as.) Leonidtiß C. Herbster Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
Renato Sans. ..

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
I Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á 1 a. serie do Curso fundamental

Qecreto..lei n. 6'
Incorpora um cemí
terlo ao a: t. 1.0 do
Decreto-Iet D. 19 de
22438.

O Tenente Leonídas

ca-,bral Herbster, Prefeito
do Município de Jaraguä
no uso das atribuições
que a lei lhe confere;

Decreta:
Art. 1 - Fica incor

porado ao art. 1.0 do De
creto-Ieí n. 19 de 22 de

Junho de 1938, o cerni
terio sito á Estrada Ita

pocú.Hansa, a!lQ.xo á Ca
pela Santn Antonio.
Art, 2 - Revogam·se

as dísposíções em con

trario, entrando o pre
sent � Decreto lei íme
díatamente 13m vigor.
Prefeitura Municipal de
jaraguá, 4 de Maio de
1940.
as.) Lvonídes C. Herbster

Renato Saus,

Decreto-lei n. 70
'I'orna obrigatoria a

construção de muros
e calçadas nas Ruas
Mal. Deodoro da Fon
seca e CeI. Proeoplo
Gomes de Oliveira.

O Tenente Leonldas Ca.
bral Herbster, Prefeito
do Munlcípío da Jfl.i'aguá,
no uso das atribuições
que a lei lhe couíére e

de acordo com a apro
vaçäo do Departamento
Administrativo doEstado,
Considerando que em

beneficio da estética da
cidade é necessarto es

tender á outras vias pu
blicas a obrigatoriedaáe
da construção de pas
setos e de muros em ter
renos baldios,

Decreta:
Art. 1 '- Ftcam exten

sivos ás PUBS Marechal
Deodoro da Fonseca e

Coronel Procopio Gomes
de Oliveira; os dtspoeítí
vos do decreto Ieí n. 8
de 17 de Fevereiro de
·1938, desta Prefeitura ..
Art. .2 - Este de ereto

lel entrará em vigor na

data de sua publicação,
revogadas as dísposíções
em contrario.
Prefeitura Municipal de

Jaraguá, em 14 de maio
de 1940. .

as.) Laonídas C. Herbster
Renato Sans.

Portaria n. 57
o Ten.eote Leonidas Ca
bral Herbster, Prefeito
do Muliicip.io de Jaraguá,
no uso das atribuições
que a lei lhe confére ;
Oonc8do ,.]. contEl.i' da

data desta, quinze dias
de fériad ao.Füwal-Geral
J'}ão ;Batista RudeU, r3-
letivas aG ano de 1939,
designando, para subaU
tui lo durante essa au

sencia, o Sub'fiscal Gui
lherme Haering.

Comunique se.
Prsfeitu'!'li Murdcipr,l de

Jarnguá, :9 de Mäio de
1940.
a8.) Leonid�8 C. Herbster.

Portaria n. 58
'0 Tenente Leonida8 Ca
bral Herbster, Prefeito
do Municipio de Jaröguà,
no uso .das atribuições

Preteitura Municipal de laraguá'
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês' de Abril de 1940

COdjgo·1
--

ARRECADAÇÃO Renda Rrr"ita
OBSERVAÇÖESr: T U L O S ..

Auu-rio r I du Mês I Tt.l,al Ltlr,çlida Pr!' vísts

RECEITA ORDINARIA
Tributada 8) Impostos

O 11 1 Imposto I'errítoríal
,

15:763$ 13:000$
O 12 I. Imposto Predial 26:161$400 26,161$400 48:000$ 46:000$ , Houve alteração renda lanç,
O 17 3 Imposto sobre Industrías e Profissões 6y:087$100 1:382$700 7c:469$80o 140:727$700 150:000$
O 18 3 Imposto oe Lloeuças

1. Licenças em geral 91:221 $300 2:916$500 94:137$800 84:159$200 90:000$ Houve alteração renda lanç.
2 Imposto s, gado abatido 3:552$500 1:292$500 4:845$ 18:000$

O 25 2 Imposto s. Exploração Agrtcola-Iudustrtal
Imposto s. Produção Agricola e Pastoril 96:818$500' 93:000$

O 27 3 Imposto s. Jogos e Diversões 937$60(J 465$ 1:402$600
.

4:000$
O 29 7 Imposto adicional, -

9:616$200 3:093$500
.

12:709$700 26:000$
b) TaXa8

1 21 4 'I'sxas de Expedlente
Taxa de Expediente Municipal 362$ 110$ 472$ 600$

1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
Emolumentos em geral 1:762$600 739$600 2:5�2$2oo 5:400$

1 23 4 Taxas de Físcalísação e, serviços diversos
1. Aferição de balanças, pesos e medidas 4:000$
2. Vistorias em geral 170$ 45$ 215$ 2:500$ '"

liPatrimonial li

2 01 O Renda Imobiliaria li II

FUfOS e Laudentos
. 20ú$

2 02 O Renda de Capitais- I'

Juros de depositos I, 1:500$
Receitas Diversas

4 12 O Receita de Cemitérios
Renda Geral je Cemiterios Publlcos 1:242$700 729$ 1 :971$700 5:000$

Receita Extraordinaria
6 12 O Cobrança da Divida Ativa 1:141$600 174$300 1:316$900 3:000$
6 14 O Receita de Indenlsações e Restituições

- Indenísação de calçamento e meio fio 1:000$
6 16 O Quota de fiscalisaçõGs díversas

Quota de fisMUS. de serviços contratados 250$ 125$ I' 375$ I' 1:500$
6 20 O Contribuições diversas .

Descontos em folhas dos operarios da Pre- I 280$400feitura para o lA.P.I. 138$900 419$300 800$
6 21 O Multas

Multas em gE'ral 1:762$ 826$300' 2:588$300 , 2:000$
6 23 O EventuBis

Rendas imprevistas 605$lon 3J9$700 924$800 500$
SOMA Rs. i81:991$100 38'519$400 220:510$500 385:468$400 468:000$

"

Saldo disponível do exercicio de 1939 128l680$280
,

I. 349:190$780
.

ALFREDO MOSER, Contador. Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 30 de Abril de 1940. Vi8tÚ: LEONIDAS C. HERBSTER.
-------------- -- ---------------.------------------------------------------------------------------------�--------��

Banco Agrícola B CODorciaJ
.de Blumenau

'FILIAL: JAt�AGuA - Rua Cei. Emilio Jourdan
Caixa Postal n, 65 - End. Telegr.: cCAIXA.

Matriz: Blumenau
Filiais em: )oinville, )araguá e Hamonia

Capital: 1.2(10:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Depositos e saldos em C/C: 18.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais.
Abona em contas correntes juros de

2'/., 4,/., 4,1/2'/., 5/. e 6'/.
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

Deposite 8S suas economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pr�s·
perid�d'.e

Va. 8a. depositando mensalmente a insjgnificante
qU80tiä de 20$000, numa conta "Deposito Popular"..

R 4,1/2'/., a/a ecoDomisará
Em um <lno R�. 240$000 mais os juros de Rs' '5$872
Em dois anos Rs. 480$600 mais os juros de Rs. 22�905
Em treis anos Rs. 720$000 mais os juros de Rs. 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609
Em cinco alíos Rs. ]:200$000 mais 0S juros de Rs. 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759

(09s juros são deduzidos ainda ":1. referente quota de previdencia)
HORARIO: Das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2

Sabal'lo�' Das' 9 I/.2 ás 111/2.

Requerimentos despachados
Mês de Maio - Dia 16

.

Sallde, e.lreDl eSlar...
•. ::;,:�:�."!J p�lo :.����� ,�}���':':::;,

...

Dr. Wal�emiro Maznr9C en
Medico

Consultorio e resldencía :

(proximo ao entroncamento da estrada ferre

AUende chamados a qualquer hora do dia ou da n Ie

DE5ANI·
e CDm DDR ele CABEÇA

Palace
'

Hotel,·
de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
adas os quartos e appartamentos, com agua

corrente, quente e fria
evador - Frigorifico.· Casinha de l.a ordem

Salas'de amostras para os srs. YJajantes

Automovel na Estação

Nos mezes de Dezémbro e Janeiro -aI!! aulas deste
curso são GRATUITAS. E

, .

Faculdade de Comercio do Paraná
.. (ESCÇ)LA REMINGTON)
fjscalisada pelo Governo federal

CURSOS: Propedel�tico, Perito Contacor e Au
xiliar je comércio. Internato e Externato. (jFIaSPIRIRR

alivia e reanima

PARANA' BRASIL

·CLINICA CmU.GICA
que a lei lhe confere; GaDbe 11$ diariOlConcede, a contar da
data desta, quinze dias Em sua propria casa,
de férias, ralativo ao ano nas horas vagas na mais
de 1939, .HO ZelAdor des rendosa, r original e artis
ta Prefeitura, Alexandre tica industria domestica.
Koehler, dt'sigoando, pa- Facil para ambos os sexos.
ra substituHo durante Informa·se gratis, Desejan
essa ausencia, () sr. João do se amostras e catalogos
da Silva Neves. ilJustrados do tr: baiho a

Comunique se. . Executar, remetta 3$, mes-
Prefeitura Municipal de mo em sellos, a F. Mari
Jaraguá, 14 de maio de nelli. Rua 15 de Novembro,
1940. 312 ' Caixa Postal, 2436-,
as.) Leonidas C. Herbster. S. Paulo.

I CAMARA
, DIRECTOR DO H SPITAL S. JOSE'
O eraçêies, Doen de senhoras,

Part s

Co sultas pela manhã no ftOSPjt�á tarde das
2 � 4 no comultorio á, Av. Getu'o Vargas, es�
qUI Rua José ß"ontl-..qO defront a P, efeitura.

fALA ALLEMl..O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -x - 25 -- 5 - 194Ó

..

Codigos
Local .' � Prevista

02
,020
0201
02ô2
021

0211
,0215
0216
0219
<.:234 A
0234 B
0233 A
0233 B
0249
0265

0290
0291
0297
03

030t

0302 .

0303
0304
0305
0306
0307
0312
04

04nl

0403

05

0511 A

0515 A

0511 B
0515 B
06

0602

0603
07

0702
08

0801-

0802
0805 "

0808
'.)809
oSlo
oRI2
0821
09

0901
09�2
0903
0904
0905

10
1001
1010
1003

1005
1039
1048
1022
1027, A
1027 B
1012
1048 A
1048 l3
1049
1004
1029
1011

1044
1045

11
1103
1106
12

1201

1202

01204

1205
13

130'1

n 15 -

1501

�

___x'

DESPEZA PRÇAMENTARIA
Anterior

900$

1:36(1$
1:500$
1:200$
990$

1:200$
600$
990$
900$
750$
690$

1:200$
621$
660$

1:367$200

500$
251$700

.'

29:825$900
.11:484$300

12:000$
5:272$320

, 60$
2:28P$loo

152$

ADMÍNISTRAÇÃQ E 'FISCALISAQÃO
Prefeito

"
'

.

Subsidio
'

Representação
Funcionalismo a) Efetivos

1 Secretario
1 Contador
1 Teaourt>iro
1 Agente de Estatística
I Fiscal Geral do 1. distrito
L Fiscal Geral do 2. distrito
1 Fiscal Auxiliar
'1 2. Fiscal Auxiliar
1 Funcíonarío Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arrecadsdores
Gratificação ao Intendente-Exator
Percentagem de Ftscalteação
Diarias e transportes de funcionarios em serviço

EXPEDIENTE E DESP:.ZAS DIVERSAS
Material de consumo e de expediente da Preteí
tura e demals repartlçõea

I

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou
tros materiais permanentes

'

Publicações de leia e atos oficiais
,Correspondencia postal e telegrafica
Seguros de operaríos
Aluguel do predio onde funciona a Prefeitura
'Aluguel do predio onde funciona a Intendencia
Quebras ao tesoureiro 5 o s/sßus vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS'
Reconstrução é reparos das vias publicas mu·

níotpaes
Pessoal em geral
Material de consumo'

Aqutstçäo de veiculas, concertos, combustiveis,
ferramentas, etc.

Material permanente
Despesas Diversas

;OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖES
Material perm .nente

AQ.uisição de um terreno para construção do edí
tíoín da Prefeitura

Idem pua eonstrução de uma praça de esportes
em Hansa

Idem para construção da Intendencia de Hansa
Idem para' construção de proprios muníctpaes 26:400$

SERVlÇOS OE UTILIDADE PUBLICA
Ltmpesa de ruas, praças, jardins e outros logea
douras publicos

Ilumíuação Publica
.

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
Aquisição de sementes, reprodutores, etc.

EDUCAÇÃO, CULTURA E, PUBLICIDADE
Vencimentos de 4 professores muníelpaes de 1.8
categorta a 170$000 .

Idem de 11 proles. muníe. de 2.a categ. a 150$
Idem de 2 ,.,rofes. das escolas desdob. 8 200$
Alugueis de prédios escolares ..

Material escolar
Assisteneia a alunes necessitados
F;scalisação. escolar
Serviço de publicidade do muníeípío

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
Amparo á Maternidade e Intaneía
Socorros publicas
Seoultsmentos de indigentes
Higiene e saneamento das zonas rurais e urbanas
Asslstencia aos presos pobres I

CONTRII;lUIÇÄO E AUXILIOS
Contrlbuíçäo p. o Depart. de Administ. MuniCipal 2:500$

.

Auxilio ao Asilo Colonia Sta, Tereza (Leiprosario)
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrias e

Profissões
.

Contribuição aos CUfSOS Complementares
Subvençäo a 2 eacolas particulares
Oontríb. p. construção de caS8S para operarios
Subvenção ao "fospital cSão José'
Suhaenção ao Centro Agricola «Sante Catarina.
Subvenção á Soco de L�voura «Tras Rios doNortelt
Subvenção á Caixa Escolar «Anrella Walter
Idem ao Delegado de Higiene
Idem ao MedIco MunicipaJ de Hansa
Gratificação ao Inspetor Escolar
Contribuição para o Destacamento Policial.
Auxilio .80 Esporte Clube «Aymoré.
Idem á socíed. de Assistencia1'80s Lazaros e

Combate á Lepra (Preventorio)
Idem á Bolsa Escolar do Liceu Industrial (2 bolsas)
c;:mtr)buiQ'ão ao Instituto de Pensões e Aposen
tadoría dos Industrtarfoa

, 'DIVIDA PASSIVA
Amortização da Divida Flutuante com Joinville
Juros de 7 1/2 o sobre Rs. 12:000$

DESPEZAS POMCIAIS E JUDICIARIAS
Grat1ficaçßo, 80 Carcerelro

Pessoal em geral
, Transportes e outras despeaaa Cl/ o serviço polí

oíat e judiclarió'
.

, Despesas Díversas
Percentsgens I 80· enearnegado da j3epraÓ'8 da' 1',,'F �I "

jlt'}.
"

Divida AUv8 ' '1'" i� 1.,

Despesas D�v&�sas 136$300
Serviço. de' Inspeção de ve�ct;l108 , 0750.000

" ,DESPESAS PATRIMONIAIS
Manutençli.6J dos cemítezíos publteos

Pessoal em Geral
'Despesas' Díversas

. DESPESA,S EVENTUAIS:
Para pe�derms despezas ilp,prßV�8tal!l

'

-

. ''(38711)(1.. :2':639$-'3'oô:
< DEPOSITANTES DE DINaEIlW ... ' I

"
.4 , "t ,

Caixa-; ESPfil9iai - j Para p�struçß9 pr�dio Pre-
.

fejtura ...cenforme . .dooumentos. -± '

. 1,81p.459- _16:o88.,15().." ,1- !4a3, -00.
1 1

,
I ' .., - '

, ti " .. l',

'1 ':214
SALDO DISPONIVE� pafa o mês de Fevereiro I---'-___;;";;"';;;"�='=":"''';;'::'';;'_I

,..,..,........._----,

1:360$
1:925$

.

1:200$

125$200
"

2ôo$
666.900

300$

1505
300'
40$

.

.•...400.$
200'
100$

, 341.400

, '\

540.000 I

765.000
5;200

19$500

L

450$
600$
400$
330$
400$
200$
330$
300$

25c�230

400$
129$300
431$

668$100

2:000$
2501$
445900

300$
80$
40$

13:490$000
7:567$500

2:455$
1:969$160

1:669$

1:190$
1:05L$
400$

100S
14l.900

100$

50$
150$'
20$
4eo$

150.-

1:4'00.-

466.600 .�

180$

'94$200 I
,250$

,I

255$

900$

1:800$
2:000$

.

1:6o(j$
.

I

1:32ü$
1:600$
800$

. 1:320$
1:200$
1:000$
920$

1:600$
750$300

1 :091$

2:035$300

2:000$
150$
296$600

900$
160$
80$

43:315$900
19:051$800

14:455$
7:241$4So

26:400$

óo$
3:958$100

152$

2:550$
2:9755
1:600$

125$200

300$
808$Soo

2:500$

400$

200$
450$
60.-
800$
200$
150.-

150.-

808.-
"

"

720$

.

� ...

;

230500
r.oco .

......!.

1:020 .
..._'

?200

Obserrc8,ções
• f '

'
Créditos

9:600$

I '

3:600$
,

2:700$ 5;400$
3:000$ 6:000$
2:400$ 4:800$
1:980$ 3:1J6o$
2:400$ 4:800$
1:200$ 2:400$
1:980$ 3:960$
1:800$ 3:6úo$
1:500$ 3:000$
1:380$ 2:76(,$

2:400$ 4:800
750$300 3:000

1:091$ 4:000 .

2:178$200 7:.000

2:000$ 7:050$
, I

1:500$ 3:0(1('$
296$600 2:00(1$

2:000$
1:800$ , 3:600$
240$ 480$
120$ 240$

43:849$900 100:000$ I

20:631$ 42:576$:500

26:155$ 35:000$
7:587$280 21:800$

, ,

13:000$

3:óoo$
'3:000$ .

26:400$ 26:400$

60S 500$
4:330$Soo- 12:500$

152$ 2:00c$

4:oSo$ 8:160$
4:500$ 19:800$
2:400$ 4.800$

l:4.to$
125$200 1:000$

. 1:000$ ..

19.500 500$
80(1$

400$ . 4:000$-
h070300 5:000$

800$
v;

,2:00.0311
300$

f'

10:000$ 10:000
1:000$ , 1!000

3:000$
4:S30$

600$ 2:400$
1.000$ ;::

" 1:000$
,

,1:800$, : 3:,600$
300$ 6op$
900$

,
1:800$

,120$ I' 240$ b ','

1;200$
,

2:�co$
'600$ 1:200$
�oo� 600$
'ii 4:576$300
300$ . 600$

, 1:4_00$ 1:400$
2:000$

8cf8- 1:600$"') .

I' I

3:000$ 3tooo$
900$ 900$-
(

� !

1:080. 2:160$ I

,30.600 96'75200
r

,

t:.fi ':\.

230,$500 ':- .

í700$
1 :500$ , '�iOOO'

� "
IJ ,

�

l:a20,�-'- '3:000'
5.200 I:boot

--2:639$300
J'

_110;000'
T

ii
-
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I f.estejou dia 19 roais um
nataliciJ o sr. Drausio Cu:

.

nha, inspector escollÍr des
ta Ioriá.
- Dia 20 assignalou mais

um anno de existencia da
menina Ilse, filhinha do ca- Casamentos
sal Onelía e Roberto Horst, 'I'erä lagar hoje. na ca

pharmaceutico - proprietario pi tal paulista, o enlace ma
da Pharmacia Nova- trimonial da senhorita Diva
- Ainda díä 20 passou Costa, prendada filha. do

mais um natal da menina casal Leonor Vellardi e An
Beatriz, filhinha do nosso nibal dos Santos Costa
saudoso amigo Alarico Ca-j com o nosso conterraneo:
valcanti. sr. Roberto funke. filho do
- Dia 23 anniversariou I snr. Henrique Funke e d.

o jo-vem Luiz Carlcs Ores Angelina' Funke, antigos
po, alumno do Oymnasio moradores deste município.
<Bom Jesus., de [oinville, Ao jovem casal cCorreio
e filho do S�. João Crespo, do Povo. envia seus me-
redactor deste' jornal. lhores cumprimentos.

- Tambem a 23 com'

pletou o seu primeiro anní- Visitas
versaria de existencia, o Passou quinta-feira pela
menino José Desiderio, fi manhã, por esta cidade, com
lho do snr. Alidio Stulzer, destino a [oínville, o [or
funccionario . da Ernpreza nalista Jairo Callado, díre
AutoViação Catharinense. ctor·proprietario de cA Ga
- Ainda a 23 completou zeta», nossa confreira da

seu natalicio o intelligente capital do Estado.
meníno.Claudioßartnikows- Retribuindo aö distincto
ky, filho do snr. Sylvestre collega o abraço que teve
Bartnikowsky e de sua exa, a bondade de nos trazer,
esposa d. Anna Bartnikows desejamos-lhe todas as fa
ky, residentes em Hansa. cilidades .

e votos de boa
)

- Dia 24, festejou seu viagem. .

riatalicio a exma. snra. d - Esteve em' nossa' re-
Frieda [anssen May, espo dacção o sr. Gustavo. Fel
sa do nosso amigo, snr. zinger, technico desenhista
Leopoldo May, sacio da em materia de construcções

, firma May Bt Fischer. em geral, residente' nesta
�-----_......_----------�------_._-...;.-----------�-- - Também a 2-1- regís- cidade.

troa-se a data natalícia da - Deu-nos hontem' o

exma sr. Erothidcs Hafer prazer de sua visitá, o sr.

mann, esposa do sr. phar- lrineu Constantino Pereira,
se pela excursão, pre maceutico Carlos Hafer' dedicado official de Justiça,
vê se um sueceeeo ga- mann. em Hansa. c

rantido dado o numero r
- Viu. passar tambem a

de adh�sões de soctós 24 seu natalício, o' sr. Ha.!: Enfermos
e exmas. famílias. ry Hadlich, funccionario da Encontra-se já em vias
O local escolhido pare Empreza ,'\uto·Viação Ca- de restabelecimento de gra

ó ple-níe é dos maís �at, tharínense. ve enfermidade que o rete
trahentes amplo e ,pito· - Hoje deflue a data ve por algum tempo ao

resco, o�correndo ainda natalíeia do jovem e apli leíto.;o nosso amigo snr.

para maior realce da cado alumno do Instituto' João O: Mueller, negoçían
festividade,. o contracto cBom Jesus>, Hiram Ores, te estabelecido nesta cidade.
de um excellente gaíteí
ro e ao oflere cimento
que a Directoria fará, de
varlos . e interessantes
premíos para serem sor

teados entre 08 sooíos.

Corn'o 'nOS
receberam
Registrando o anniver

sario de «Correio do Po
vo», assim se expressaram
os nossos presados colle
gas:
«Dia e Noíte> de Floria

nopolis:
�O nosso colega «Correio do

Povos, que se publica na cidade
de Jaraguá, sob a direção do
jornalista Honorato Tomelin,
completou. no dia 11 do corren

te, mais um ano de vida.
Registrando, com prazer, o

seu aniversario, «Dia e Noite.
envia ao seu diretor ao seu cor
oo redatorial, as suas felicitações
com votos de longa existencia .•

cJornal do Povo», de Ha
[ahy :
«Em edição especial, capricho

samente confeccionada, comme
morou no dia 11 findo, vinte e

um annos de existencia o valo
roso periodico •Correio do Po
vo., que se publica na prospera
cidade de Jaraguá.
Vencendo galhardamente mais

uma etapa,.o brilhante jornal
de Honorato Tomelin, dono
de um espirito moço e com,

bat\V9, assígnalog. Uma auspicio
sa data para a imprensa calha
rinense, POk ter. ..,.(.\orr�io do Po
vo', em cujas columnas colabo
ram brilhantes pennas dentre as
quaes a d.,e JoªP çr.espo, intelli
gente belletrista, fumado o seu

prestigio e 9 seu nome em todo
.0 Estado, pela s!1a conducta im
parcial em pról dá collectívida
de, offerecendo ao publico uma

publicação abundante de notícia
rios.
Ao confrade illustre a direcção

de .Jornal do Povo> congratu
Ia-se. pelo transcurso de tão si
gnificativa ephemêride,s

«Correio Brusquense>,
de Brusque :

-Festejou a 11 do corrente, o
seu 21 anos de exístencia, o nos

so valente colega -Correíc do
Povo>, de Jaraguá, que sob a

direção do jornalista Honorato
Tomelin, se publica naquela
progressista cidade catarinense.
Aos nossos confradesde <Cor

reio ao Povo> enviamos o nos

so abraço, por mais essa vitoria
alcançada.»

cJomal de Jcinvílle> :
«Prosegumdo na parreira 111-

mínosa, que ha 21 annos enee
tou, acompanhado a marcha' evo
lutiva do prospero municipio de
JaraglJ�, cujas aspirações reflec
te e defende, «Correio do Povos
marcou a -lO do fluente mais
uma brilhante etapa.

.

. Fundado pelo saudoso Venan
cio Porto, seguiu lhe, como di
rectorproprietario, nosso brilhan
te collega de ,�prensa, Arthul'

Müller, figura tle elevada proje
cção na vida' politica, 'economi
ca' e administratilola, de Jaraguá.
Hoje é orientado pelo espiri

tp moço de lijqn9rato Tomc;:lin,
�osso velho companheiro de tra
balho nesta cllsa, tornando·se
um jos mais autorizados orgãod
da. imprensa catharinens�.
A jSeu ,lado como te,dador, es

.

tá a iritelligencia privilegiada
de João Cre!lPo; nOJUém'Õe letras,

, ,..L 1.
�

•• f",

Prefiram a '[arlnha [abrlcadà .pelo
MDINHDôilBINVILLE

ESPORTES
Brasil x Sel�cto

o baile do S. C.
Br,asil

Vitge-ÍD
de

,

S'oeial
Ânniversarios po filho do nosso estímä

do redactor, sr. JoãoCrespa.
}.
- Amanh;â verá passar

seu rútfalicio a exma, sra .

d,: Helena Müeller, esposa
do acatadd commerciante,
sr. João O. Mueller. -

Novidades ,
. ) �

Cbapeus,Camisas, Gravatas,Pijamas,
Na «Alfaiataria Bonín- de R.OMEU BASTOS.

.'
)

Combate ao ourandeirismo-
con

local
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