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Acaba de ser nomea

do para as altas tuncções
de Assistente TechDico
na secção legal do De
partamento de Admínís
traçãoMuntctpal, por acto
do sr, dr. Interventor Fe
deral no Estado, o n08SO

velho amigo dr. Leonel
Costa, provecto advoga.
do e redactor do .Jornal
de Joíuvtlle.»

Anno XXII· "'",

Diredor�proprietario: HONORATO TOMELIN
==================���,�======�==�====�==�

Caixa Postal N. 12 -,- Redactor; João Crespo

o sr. Oswaldo Aranha e as possessões européas ná America
Rio. - De Nova York

oommuníca a Assocíete d
Press : A' pergunta do
correspondente do -New
York Ttmess, nc Rio, ao

er, Oswaldo Aranha, so

bre qual serie a sorte
das oolonías europeas na

Amarica, se suas actuaes

patrtas fossem de�truide.s,

assim coocretisou seu

pensamento, o ministro
d') Exterior do Brasil :

cA Amarica, construi
da pelos esforços de seus

filhos, que pre-dica a boa
vontade, aborrece a guer
ra e é o legar onde to
doa os perseguídcs en

contram um lar e segu

rança, é, sobretudo, e

deve continuar sendo. o

continente Idos amencs
nos.s

qualquer nação amerí
cana violaria o systema
continental.
Opinar que as nações

européas podertam trsns
ferir a sede de seus go'
vemos para SU8S colo·
nías na America, seria
de deséjar que delxae
sem, na Europa,' os me·

thodos ce odírs e erros

que 8S levaram á guer
ra. Terminou dizendo o
sr, Aranha:

cA Ameríca pertence
aos amerícanos, segundo
a affirmação de Monroe,
e. deseja cont'nuar sego

do dos americanos enio
dos europeus, nem dos
asía tícos,s

A apresentação de
quitação escolar

o recenseamento cJe 1940 revelará a

valorizaçio da cidadania brasileira
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Va. Sa. depositando mensalmente a insignificante
quantia de 20$000. numa conta "Deposito Popular",

R 4,1/2"/., a/a economtsarä
Em 'um ano Rs, 240$000 mais os juros de Rs: 5$872
Em dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 22'905
Em treis anos Rs. 720$000 mais os juros de Rs, 51$637
�E:m quatro anos Rs. 960$000 mais os juros -de Rs, 90$609
Em cinco anos Rs. 1:200$000 mais es juros de Rs, 144$271.
Em dez anos Rs. 2:400$000 maís os juros de Rs. 626$759

(Dos juros são deduzidos ainda 'J:/. referentequota de previdencia)
HORARIO: Das· 91/2 ás 12 e das' 13 1/2 ás 141/2

. Sabadcs: Das 9 ·1/2 ás 111/2 ..

Palace Hotel
,

de MAR T,I'N S J A R U GA
ii<

.,

Rua Barão do, Rio Branco n. 62

Todos os quartos e apparramentos, com ,gua
.

corrente; quente e fria
.,

Elevador. • Frigorllico . Cosinha de l.a ordem

FerlDento MeCleir.os
,

Produto de alta qualidade' para DOCESt
,

-
� " <:: .........

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

J
.

I
I

.. :'
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Contio do �ovo -=x=-=2=2=-==6,,_,====1=9=4=O============ ",,============= . __=__==

O espirita da doutrina
de Monroe é sabia e pro
fundo: Basicamente, a Ame
rica, sendo da Arnerica,
somente deve interessar- se
pelos destinos americanos
Monroe não visou outra

coisa ao proclamar os fun
damentos de sua doutrina,
Fiquemos na América. Iso
; emo nos na America, no

t�damente quando nada ti
vermos com as contendas
e rixas que agitam, de es

paço a espaço, os velhos
e cultos povos civilisados
da Europa.
Contrariando o espirita

da doútrína de Monroe, a

America interferiu na Iluer
r a de '14/18 e o que suco

cedeu á America todos nos

sabemos. O seu sacrificio
custou lhe a perda do di
nheiro com que manteve
uma oarte dos paizes em

luta. E' claro que nos re·

ferimos aos Estados Uni
dos, agora tão inquietos,
em íaee desta guerra, es

quece ndo se de suas de-
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e er.minais e encarrega-se

cepções passadas. Rio. - O CeI. Costa fres dos Armazens Frigo- de inventarias, elabora contratos de sociedades em nome coletivo,
Apreciando o presente Neto determinou que íos- rificcs a quantia .de 1.932 em comandita simples, de capital e Industrie, por quotas, de so

nervosismo da Norte- Ame- se incorporado ao patri contos, proveilientes de di ciedades anonimas, comandit« por ações, de sociedades coopera
rica. com urna visão admi monie nacional a Ernpreza vídendos jindevidamente, tivas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con
ravel dos fenomenos con- de Armazens Frigoríficos distribuidos.

'

tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.
temporaneos e um senso desta capital, e todo seu O Cei Costa Netto so- HORARIO : d"s li ás 12 e das 2 ás 4 hloíils.
titico muito seguro, um acervo. licitou ao Chefe de Policia

.

ublicista americano adver· Determinou tambem que a abertura, de. um imqueri· ------'----------------
te o seu paiz do perigo fOSgEm intimados os repre· to afim de apurar as res- � T •,.I cl ,que constituirA para ele sentantes das Emp.rezas ponsabilidade!" e fraudes,

_ I YOVIua es .
um desgarramento dos Companie de POri do Rio encontradas na escrita da
principias monroistas. Pa de Jan9iro e Brazil Rail EmprfOza e que incidem
ra o escritor ianqui nunca way, � recolherem ao� co nos dis.positivos da lei que
lhe parec�u mais necessa- regula a economia popular.
rio confO tigera o isolamen·

_

•.

_'�-__-------------- _

to da America. A tese de
sua interferencia nos tra'

gicos ácontecimentos f'uro·
peus, que se elastecem dia
a dia, defendida até por
home-ns de rt:sponsabilida'
de, é, para o publicish
norte' americano,

.

ab,mrda e

criminosa.
O ardente e ante-saxão /

esta1is ta britanico, que subs·
tituiu o prudente: Cham
berlain," aludiu, outro dia.
claramente. á colaboração
do Neiva M'unde, quando
aos aliados faltarem 'ele
mentos á éontinuação· da
luta. Lembrou se Cburchill
agora da America, mas a

America não cometera, não
deve peJo manos cometer
o mesmo erro em qu ': in
cidio no outro conflito
Qual foi esse erro?' Ter

violado a doutrina de Mon'
roe, quebrando a neut;ali·
dade americana· Não que
rendo isolar se a Norte
America arrastou' o Bra'si!
para a'. luta. Olltros paises
suJ,americanos, cerno a Ar
gentina, agiram com mqis
prudencia e espirito prati
co, conservando·st.á mar

gern de uma guerra :::om a

qual, na. realidade, nada
tinhamos a: ver
O conflito ,atpal"deve

cirtaInscrever se ao conti
nente, eúroßeu. Os pro!:ile
mas que o deter.ninaram ,simples, semiton:ldas,

clomatica's' e a Piano dasinteré5sam apenas os po afamadas marcasvos. da Europa. A.s �·:rf:vi�
'Hohner, Sart'ar'ello, 'Slradella'liões que, alguns bdigeran

tes '.pleiteam rião nos J afe . h .

')

tarn. Confim: se o dróJma a Bandoneons'
velh:l dvilisação e que ii •. .

America cuide d.b sua

queSI
ALFREDO ARNOLD (AA) . OS MELHORES

,
tões fu_ndam....entai.s._ do riti

Além disso: Orgãos e 'Harmonips da co·
\ mo de sua evoluçã<fmate nhecida marca BOHN Pianos Essenfelder,

.

\ rial, e ,mqra,l, íllheiattdo se 'I bOhS e baratos, Instrumertitos para.- Banda
.

desta guerra, já, q.ue· não.
e Jazz-Band .' 'CGrCias, Palhetas para Claquiz'O.U nã'O !.poude. admi

tamos, faze Iq na outra. rim tas e S3xofones e dern;ds Miu,dez,as Mu�i-

Quasi toqas' !:\�
.

na(,;ões
.

caes. Peçam c;jtalogos e preços ao

que constituem ds . povo,;
,

Repres�ntante: Palllo· KobsdJ novo, mundo;! :-d'e ,que ,,' .,'
, ;

..

...
' "'

fala Churchill, mantêm as Caixa Postal, 39 . S A O ß E N T O �

E' um produto dos Labo'ratóri·os MINANCORA
mais c�,rdia'ís rela.çõés com

. r
.. , Linha' São Francisco

:

J,)invile � S. Catarinaf'<' plalses beligerantes. .. ..

.

QU2'!,to, �t ?ós, .9rasileiro�." .lmglm'i!llllll.1'l'l'llImQ�.I!l'.' ""'fIJI!IíFWI.ilCtlii.�Aa'í!f:jMF. I
.

_
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:(:@.,M.. �PL."E::"!�'90RJIMe�.O, J�RßE �A'1U'MS' A' ,CqMPRA' E VE.NDA .POR,de F o·z e n doa s, A'rmarlnho, o
,_ ATACADO E:. A VARE.JO -

IMt�Ç;iªza-$�Pe"rfu.rn:{q·r'J.,as� ..i i ).',
.

I
-

•.�,&�.i.gos de -1'� qualidade
j 'T

1
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tinhamos, na Alema nha, Deixemos á Europa a so
até o momento em que lução de seus problemas.
ela [' ntrou na guerra, na Os estadistas de lá não os

ção que mais generosarnen- poderarn resolver à luz de
te adquiria -os nossos pro- nenhuma logica ou por
dutos, mantinha melhor força de

\
nenhum debate.

intercambio comercial co Apelaram par a as armas.

nosco. Deixemos que eles decidam
'Com outros homens á peltl violenein. O que não
frente de seus grandes deS-I doderam decidir preifica-

�--_..:...--------------------

tinos, o Brasil volta se nes mente nas assernbléas. .

BA· I Os vinagres para usote momento para as suas Reflitamos na doutrina anco, grlco a
necessidades internas, in

I
de Monroe. Perigam os

d alimentar
centivando a3 suas rique- seus principias, mas todos e COßllllercial e
SPS, cuidando de sua ju nós, americanos, devemos Rio. _ Dando cump: i co a prohibição da fab.r�" r

ventude, de seu civismo, combater a interferencia B..1u......en·au mento ao que determina a cação de vinagres. artifi
de sua defesa e do seu da America neste conflito. •••

lei n. 559 de 20 de butu ciaes para uso ahment�r.
progresso, cada vez mais Impõe-se o seu isola. Avisamos (,�� n0S�(1S disfinetos f eguezes que bio de 1937, e o SlU re Nos termos daquella le�.s-
convicto das vantagens de rnento Defendamos a sua não haverá expe.iiente externo neste Banco, nos gulamento approvado pelo Ilação, somente se conslde-
sua neutralidade. Os -ho neutralidade. Somente nos j, ereto n. 2.499 de 16 de ra. vinagre o producto ob"
mens que nos dirigem es- lances tragicos dós povos

dias 29 dc [unho (' ! o de Julho, Março de 1937, o Labora t!do Pt'la. fermentação ace:tão coerentes com as Ira cultos somos lembrados. [araguä, 18 d. junho ue t 940 '

todo Central de Enclogia, tica do vinho. Os produ
dições pacifistas da nado A nessa missão deve ser (J GERENTE do Ministedo da Agricul elos obtídos pela íermen-
nalidade outra. Cumpramos os nos .------------- .. tura, acaba de baixar edi tação aquivalente de outros
Toda a América deve ins sos destinos. tal, publicado no <Diario liquidas alcL'cll.cos,. que
pirar-se no nosso exemplo. HILDEBH.AN.DO AUGU·STO GOMES Official», tornando publi �g�s:�lc��i,dU�� ;������U ser expostos á venda e a�Incorporado ao patrimonio nacional devid mente registrado na Ordern des Advogados do Brasil, �om consumo, :com a denomi-
a Empreza de Armazens �raes escritorio á rua Abdon Batista 110 estabelecimento do sr. Alfredo nação expressa da sua na'

tureza, e declarada esta
nos rotulas em caracteres
nítidos, que sobresáiarri a08
dos outros dizeres: Exem·

hrpi...�..�..... plo os vinagres de aloool,
vinagre de laranja etc O

�aiJ_r..AW""""IIIIIII�" referido edital fixa o praso
h�Jõl t! rllLl� DA I'fENJTRlJAÇA-O de 120 dias, para tode o

.

territorio nacional, para os
----------

productores <'Je 'finagres de

qualquer natureza, submet'
r.UX!R DE NOGUEIRA terem os seus productos
(; remediei que tcm dcpurdd� á analyse no Laboratodo

Central de Enologia, do
o s.nguc de .tres 9cr�ções I

Mioi!>terio da Agdcultura.Emorc9ado com' exito na.:

A doutrina de Monroe e o isolamento da America
DE' José Firmo

SERVIÇO DA 'UNIÃO BR�SILEIRA DE IMPRENSA '

O autor deste' artigo, jornalista e escríptor brasileiro de renome" no paiz, tendo
dirigido jornaes e colaborado nos mais importantes orgãos nacionaes, s empre se b»
teu pelo isolamenio da America nas questões que ínteressam apenas os destinos da
Europa. Para escrever o presente artigo, as suas credenciaes são as mais legitimas,
considerand?·s� .a sua actu.ação, longa e brilhante, e a defesa que stõmpre tomou dos
salutares pnncipios monroístas.

!

Cbapeus, camisas, Gravatas,Pijamas,
Na cAlfaiatéHia Boniu .. de ROMEU BASTOS.

Lisboa. - O navio es'

cela brasileiro cAlmirmte
Saldanha, fundeou na ba'
hh de Lagos, onde per·
:r.anecerá dur8r.te as com

memorC"ções dos cenfenu
rios' de Portugal

,,- -.!Ie!!!!!.!!!!!!!.�==-== -=====...2!!!!.
'

!!!!!!!.x

II' ESTRELLA HOTEL IIiiii ----.- PlOprietario: PAULO T. PO ilTO ------ l�!
III'· QUARTOS SEM PENSÃO !II
II RESTAURANTE no plano terreo 'I,; Espinhas

Telephone' do Hotel, 1371 - Telephol"!e do Restaurank, 1420 I
,

Rheumatismo

II A TODA HORA: , 1111 ' ,Escroph���s
,

·e·
.

-

P
.

B'f d'
, syphlhllC"

III CanJa..,... a�-'rrao -

.

t'lxe - • e� Iv�rso� �I
Frango de grelha - Oalmha com petit pOlS - III � 'UAPRE o MESMO I ...

III Jl6ac�lrrão á italiano -

..

Fild de pfix,: - Om!'ette III I., 'v SEMPR� o MElHOR! •••

Churrasco - Sé;ladas (]IVers&S - fnos sorlldos I L .. , ...,IR DE NOGUEIRA

III Praça 15 de Novembl'IJ, 24 :: Florianopolis !II Grande Depurativo do �.n\ju.:J
X-c=::==-=========��=---==';;aE.==�M

Feridas

Eczema.
. O "Almirante SaJ
danba-- em Por..

tugalMenchas

Darthros

Ú annuncío é fi alma,
do negocio!

"WANDERER"
\

Colégio "São LUiz"
dos Irmãos Maristas

Curso noturno de',Português e Aritmética-
-

Abre, no dia 3 de Julho
Aulas de Datilografia

Informações na. !,; ecretaria do Colégio.

[;ii[mnmDRmvllDnlmßgg.J Dr.Waldemil'�o Mazur�c:ben I
. INSTRUMENTOS DE MUSICA

\

,

ÉM GERAL, especia"lmente:
,

Harmonlc:as

Medico
•

.

- Consulto: io e �esiden:b:

Predio Hila! io Piazera, rua Marechal OeodOl o
.\

(proximo, ao �ntrohcéim_e,llto da e�tr<Jd(J ferrea) .

. Allende chamados a qualquer b"ora do· dia ou da noite

A MELHOR BICYCLETAF,EBR'ES
(Sezões, Malório; Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira).
Curam' se rapidi.lmente com'

"Capsulas ADtisezbnicaS.
-Minancora"

Em todas as boas Farmácias

)oinviHe

·:SANTA CATHARINA
. ,I
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Prefeitura Municipal dé 1araguá
Balancete da Receita Orçamentaria, referente'ao mes de Maio de 1940

Uma lata de Calcehina dura
seis meze - -Em todas

as boas Pharmacias.

Decre�o.-Iei n. 71

De ordern do sr. Pre
fei.to Municipal torno pu
blico que durante o cor
reute mez de Junho, ar
recada- se na Contadoria
da Prefdtllra Municipal
de [araguä e na Inten
dencia de Hansa, o im
posto TERRITORIAL
URBANO.

Não satisfazendo o pa
gamento no referido rnez,
ficará o contribuinte su

jeito á multade20 l sob re
.

imposto no primeiro mez,
sendo então feita a co

brança judicialmente.
Tesouraria da Preíeitu

ra Municipal de jaraguä,
3 de Junho de 1940.
F. Vosgerau, Tesoureiro.

--

.

I A R R E C A D A ç Ã O Renda I Receita
Oodigos T I T U L O S OBSERVAÇÕES

_________�__---------__------------------------------��A--n-te-,r-io-r�,--d-o--M<-ê-s--+__T_(_),_t_a_I__�L_a_D_ç_a_d_a�i�._p_l_'e�v_is_t_3-+ � __

.-
. .. �: ,-

Contadoria da Prefeitura Mun·icipal de .Jaragná" em 31 de -Maio <Je 1940. Visto : ,�EONIDAS C, ,HERBSTE.R.::.
----------------�----------------------------

AO PUBLICO Escritorio de ocívcsc-rcío

Dispõe sobre instalação de postos! . Do gabinête do sr. Prefeito Mu.. Dr. Mar in:ho L'obo ,P

p�r/a v�n)da de gazeltna e dá outras pro- nicipal pede"nos a seguinte publi.. .

.'

vídencías. "

- � Diatimente atende se neste escritorio para servi·

O 'Tenente Leonídas Cabral Herbster, Preteí- caça;�ndo' cbegado ao conhecimento çcs judiciários e administratives, ,

�RACOS ÊÃNÉM,costl to do MunicÜ'do de Jaraguá, no uso das atribui- do sr. prefeito Municipal-que a eia. FALA-SE PORTUOUEZ, ITALIANO e Al.EMÃOTomem: ções que a leí lhe. confere e de acorde com a
)NHO CREOSOTADO aprovação do Departamento Admímstratívo do Es- Telefooica eatarinense, tem avisadoI. (Dás 7 á 17 horas

.

Do Ph. 0.. Joio'd. SIIw SII\(clr.. tado, 'aos senhores assinantes de telefones, JARAGUA' Rua Marechal Deodoro

I
E..crcscdo ........ ,...: Decreta : do novo aumento nos preços dos
Tosses Art.. I - As bom�as e instalações congene- mesmos esta autoridade ·avisa aos
ResfriadOl . -

rea, destinadas exclusívamente a venda do essen- ! '

.

ã
.

�_7Z=
Bronchitel cías e lubrificantes e ao serviço de limpeza ou seus aSSinantes, para n o aceitarem »BB»�(((<<��((.»BBO(((<<"

� I!=:: Escrophulo.. lubrificaç�o dos veículos, .serão montadas em pos- em absuluto, est� aumento, antes, HOTEL BECKER

II V,�.�N·�.� O' CCOORvEBolesc·Onç'r"A·DO
tos especialmente construídos para este fim. que a referida ela. entre em

enten"l
.

'

,

,_o
II

•

Art· 2 - A instalação d� postos rserä per dimento com esta Prefeitura. Rua Oe). EmiIio Jourdan ,- Jaraguá do .Sul
ti é um gerador de .allde.

mítlda e autoríaade pelo Preleíto, após aprovação
.

_
Está .situado n r) melhor ponto da' cidade .. Quasi' vis-á

"- das plantas e respectiv?s. o�çamento� pela secção '. '. vis á Estação ferres. Dispõe de optimas aecomoda -

.

--------- -de Obras P.u�icas MUDlClpals, respeIt�dllS em tu- Requerimentos despachados ções e offerece o rnaximo conforto aos srs. hospedes ..
P b-b- - do as condlC;oes, �e �eguran�a e estétíca. Mês de Junho - Dia 14 Banhos quentes e h ios.ro I Iça0 Art. 3 -. E Indíspensavel ne construção dos Lino Santi - Requer transferencia para seu no- HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
Eu abaixo assígnado, postos o seguínte: me impostos da fabrica de conservas (banana secca)

venho com a presente for. a ----: um abrigo para o vel..1ulo e seus pas, - Como requer.
nar publico que adquii.'i sageiros, .... Augusto Borchardt - Requer licença cO{lstrução
por compra o terreno si· b - ma�erlal lDco�li)Ustivel! maosoléo na sepultura de sua esposa - Sim.
tuado na entrada da estra- c - extIntor�B de lDCE-Il_dio ,

.
Elvira Stamm - Requer baixa imposto s. 1l1dus.

da Rib. Molha. neste Mu· d - instalaçoes sanitarI8s e
.

agua corrente, e Profissão � Como requer.,
nicipio, que era de proprie- e ---- um desvio de rua, de forma que os ve- Dia 17
dade da familia Piazera. fculos nllo pl"ejudiquem o transito publico. Silvio Piazera - Requer licença construção para
Prohibo terminantemente a Art. 4 - Na concessão de licença para a um muro - Como requer.

.

passragem de qualquer pes· instalação d� pos�os, deverá ,ser sempre observa· Max Eggert - Rtquer li.cença construção para
soa na minha nova proprie· da a dIstanCIa minima de 100 metros, entre um um muro - Como requer.

.

dade e a derrubada de ma- e outro.
..

Alvino Gruetzmacher - Requer licença construo
deira, sendo que scientifi· Art. 5 - O dIreito de exclusividade, retertdo ção maosol'éo na sepultura 'seu filho Waldemiro -

quei a autoridade compe n') art. 2 da Resoluçllo n. 8. de 2 de março de Como r�quer.
tente, afim de evitar o abu· 1935, 3110 tew aplicação no que concerne á me· Dia 18
so de transgressores, e tragem de postos referidos neste decreto lei. Carlos Hardt - Requer

-

alvará de «Habi,te-,se»
não me respúnsabilisarei Art. 6 - A licer ça estabelécida pela resolu para sua casa ,- Como requel.
pelo que lhes possa acon ção referida no artige.: antecedente. fica reduzida' Alberto Klug - Requer alvará de cH,abite se»
tecer. \. de 50 % para as d.uas prfroeicas instalações dedo para sua casa - Como requer.

'

Jaraguá, 10 de jurih.:. de ta natureza.
.

.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá. 19
1940.

.

o. Art. 7 - .As borubas e outras instalações de ju�ho �e 1940. '
.

ADÃO MABA. . atualmente eXistentes deveräo ser retiradas den· Renato Saus, Secretario.
_________'"!"� tro do prazo de 120 dias após a ,.notifiC&9Ao da

'

E' w.� Prefeitura.
-IV um perlgo- ,

§ Unico' _ Os proprietarios de bombas que DE PHARMACEIITICO �

amortecer a, Tosse'f. deixarem d� observEir o disposto no artigo acima, A PHJlRMACE'UTICO
.

ficarão sujeItos á...multa de' 1:000,.000 , 2:000$000, ". . ,

,

. . .'

� Trate�, sem narcotlcos sendo li bomba retira.da pela Pre'feitur8, que co
. � J�lustre pharmammtlco Sr. ;Herculano RfbSlrC,

1 .

brará seu custo, multas previstas e despesas ju IDUltlsslmo .conhecido. e estimado em Pelotas, re· (sob inspeção feCleral permanente),.

'!ill
- diciaria8.�·

' lata, �os term?s abaIxo, um caBO de cura impor Diretor: Dr. Luiz, Anibal Calderari
Empral,oe.-e..-ii08 "'<>atra .. t__ Art. 8 - Este decreto-lei entrará em vigor tan�issJma. realIzada em pessoa de sija �xma. fa·

", ,

em na de lratarent o mal, inaensi- na data de sua publicBç�o revogadas as disposi. miha, cura obtida exclusivamente pelo 'PEITO- Rua Com Araujo n, 176 - CURITIBA � Paraná
'biliaa� o organismo. E'.O eCCe.ito do

oP.o-es em c ntr"'rl·o· 'RAL DE ANGICO PELOTENSE. .

'.
,

,

..arealleo. No emlanlo, e pr""..... Ca· y o... .

..

'

E t::r I f' t' I dlaer de.apparecer a t_ que cbe- . PrefeitUla Municipal <le Jaraguá em J3 de «Sr. pharmac'eutlCo Eduardo C. Sequeira. - "

S aO em peno uncl.O,namen O' as au as e
lila qua� ""�pI'''� ás. peiore. <:on- Junho de 1940. 'o.s ben'eficlos coIbidos em minha esposa com o admi$são á la. serie do Curso Fundam�mtal
::!:':"7�a� !:..::é C!:'l��=': : ��::

'

ass.) Leonidas C. Herbster PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, contra ·tis, > '"
.

.

". .

I d
�alece.. wt_ planlBa. muito cOnhe- Rena.to Sans. molestias das vias l'.espiratoda8;- môrme'n-te-ptl.ra- Nos mezes de_ Dez_�mb:r.o_ e _Janelr_?- ado au as este
eidaadamedicinacaaeirn:agrindelia, asthma, me'fazem vir,· por meio rieste, tAstemunhar curso sao GRATUITAS..E "

li Jobelia. o rhurn de Jamaica. o )""

f dguaco e. 80brrludo, o 8l!rião. Ei. o a minha gratidllo por alguns v,idros de qt;e ella Faculdade de Com.ere o o ParaM
:;.::.:,:.!';I:;or:.��i�,,:i':n�: (�7;::: ADVOCACIA se utHlzou, e 90m bS!'Itante aproveitem.ento. -

.

(ESCOLA RE�ÜNGTON)
,

, - d as plantas To•• não faz SoUrendo ha 30 annos. são pa8sadQs dois ,que ac f'
-

r d I Governo federal�::!i�i.��;r:.t�;;;��c'�:ta�;a:: PLACI DO' J. Gr:\··M ES cess01g'�:�e�eér:d,��:�s, ßssignome., com'o "s,lm.igo e C.U.�SOS: _Iij��.;d:ulic�, ,P.erito Ço,ntador:.e,A�-.. tratamento completo. E�perlJnentr ,V 1..1 é 1 t t C..;;.t 1 tT.f".' 101lf> aia primeira. manife.ta_ PROVISIONADO' collega obrigado ..:... Hereulano Ribeiro. XI lar ;.Je com reio. - n erna O e L..A erna .

.çoea. Só Ibe poderá fazer bem.E.p.,-· Pelotas, Rio Grande do Sul.» _-.:-_.:===::;;::::;::;;;::::=:::::::::::::;.---.ciaJmcoDte indicado para 8S creança.8. C
.. .

C·· ,

Ue go.to muito agrada.el. Pr.,ç" do ausas ClvelS, commerclaes e r1mmaes, .' Confirmo el!!te attestado. Dr. E. J... ferrel'ra:,
.i.cb-o: 5'500. Ern tooa. a. pbarmadas.

'

Inventarios e' Cobranças. de Araulo (f'rma reconheeida).'
.'

'

1.ortert" e.peda" recor·t., eate annun- Licenna N. 511 de. 26 Marno de Ion.:.. '.' .côo e maDde-o com .eu endereço pa..
. Comarcas de São Bento, M-a4r.8+ e" JaPag'uá� .

y y ,,_vu
�

C. 1', 687. Rio. para receber, gra.;.. DepoB._i-to geral:' taborato'/!'l'oPeitortfl--d'1!J Angico Peloteme.
Jipdo Ii,::��.:t�r�:� �_�:_:,::��:,a

..

Escriptorio em J a r a U u á: Rua Coronel ElRilio Jourdan VEND��Z;i:asÉll' 7ó��S;�RTE I

.RECEITA ORDINARIA
Tributa tia 8) Impostos

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Llcanças

1. Licenças em geral
2. Imposto s. gado abatido

Im posto s, Explora ção Agricola-Industrial
Imposto s, Produção Agricola e Pastoril

Imposto s, Jogos e Diversões
Im posto adicional

b) Taxas
TöXIlS de Expedíente

Taxa de Expediente Municipal
Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos

Emolumentos em geral .

Taxas de Ftscalísaçäo e serviços diversos
1. Aferição de. balanças, pesos e medidas
2. Vistorias em geral

. Patrimonial
Renda Imobíliaría

Foros e Laudenlos
Renda de Capitais

Juros de deposites
Receitas Diversas

Receita de Cemltértos
Renda Geral de Cemitedos Pubíteos

Receita Extraordfnaría
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenísaçaes e Restituições

Indenísação de calçamento e meio fio
Quota de Ftscalísaçãcs diversas

'

Quota de fiscaUs. de serviços contratados
Oont-tbutções diversas

Descontos em folhas dos operaríoa da Pre
feitura para o I.AP.I.

Multas
Multas em gE ral

Eventuais
, Rendas- imprevistas ,

0111
O 12 1
O 17 3
o 18 3

O 25 2

O 27 3
O 29 7

I 21 4

1 22 4 '

1 23 4

2010.

2 02 O

4 12 O

6 12 O
. 6 14 O

6 16 O

6 20 OCllLCBBINA
O MELHOR TONlCO

,

'INFANTIL
ESPEOIFIOO DA DENTI·

. ,

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

belleza ás creanças e as

torna alegres e resistentes
e com optimos dentes.
A CALCEHINA é o rnedl
camento de confiança de
todos osm dicos pediâtras

do Brasil.

6 21 O

6 23 O

SOMA Rs.
Saldo dísponível do �xe;cicjo de 1939

ALFREDO MOSER, Contador.

"

27:438.601)
15:763$ 13:000$

26.161$400 1:277$20€l 48:000$ 46:000$
7c:469$8oo 5685üo 71 ,:038$300 140:727$700 150:000$

94:137$800 1:399$500 95:537$000 '84:159$200 90:000$
4:845$ 3:v2o$coo 7:865$500 18:000$

96:818$500 93:000$ .

1:402$600 651$ 2:053,600 4:000$
12:709$700 780$900 13:490$600 26:000$

472$ 124$ .596$
-

3:097$9002:5�2$2öo 595$700

2:861.---- 2:861,-
215$ 5$ ., 220$

,)
924$800 451$900 1 :376.700

'

500$ " .,'

220:510$500 i 3'627$600 2j4:138$loo 385:468$400 468:000$'
128:680$280

- 362:818$380

]:971$700

1:3t5$90Q

375$

419$300

2:588$300

600$

5:40G$

,4:000,$
2:500$

"

200$
')

1:500$

5:000$

_3:000$ ,

'1:000$

1':500$

800$

685300 2:657.

]:545$9DO230.:_ ,

"

, ,-

1-25$

"·558$200']38$900 '.

J

2:()oo$

Edificio Emerích
'

Ruysarn ,

Linha de Omnibus á porta Preços razoáveis.
Proprietario : Carlos Albus.

_)...�._•••C__ f,

CLINIC� CmUROICA

Dr. RENATO CAMARA
do,

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'
:.: _. j "."

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

-

Consultas pela manhã no Hospital, á. tarde das
2 ás 4 no consultorio á . Av. Getulio Vargas, es·,
quina Rua José Bonifacio, defronte. a Prefeitura.

fALA AL(EM.Ã:O '

} -

y

,
,

GináSio' Parlhnnon ParanaensB'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CrédftosC.odigos
'. Looal

o R ç A ME f'.! T AR I A

Tutld cmpellhad"a, Previstaaté () mês-
<.

I -, I.)

� N I 9:60( $ ,

1=5('( $ 1 :80f)$ 3:60('$ I
2:25. $ 2:700$

I
5:400$

2:�oo$ 3:000$ 6:000$
2:000$ 2:400$ 4:800$
I :65t,l$ 1 :980.$ 3:Y6( $
2:ooo� 2:4(;(..$ 4:800$
l:ooú� 1:2%$ 2:400$
1:651 s 1 :980$ 3:9605
1:500$ 1:800$ 3:6( $
1 :25(;� 1:500$ 3:00($
1:15< $ 1:380$ 2:76 .. $

2:000.$ 2:400$ · .4:Soo
1:0.52.300 . 1:052.300

·

3:000
1:511$ 1:511$ 4: r ( ('

DESPEZA

900$

. 1 =S·_ ($
.

'2:('00$
1:6o( $
1:320$
1:Goo$
Sou$

1:320S
1:'200$
1:000$
92(,$

,
s

(,2
.,020
0201
0202
021
211

02 5
0216
0219
0234 A
0234 B
0233 A
0233 B
0249
0265

0290
0291
0297
03

f301

0302.

0303
0304
03e5
031)0
0307
0312
04

04()1

. 0403 .�

05

,0511 A

0515 A

0511 B
0515 B.
.

06,
0602

0603
07

0702
08

osot

0802
oSoS
oS08
')S09
oaio
oR12
0821
09

0901
o9�2
0903
0904
0905
lo

loul
1010
1003

1005
1039
104S
1022
1027 A
1-027 B

; fo12
104S A
1048 B
.1049
lôo4
1029
teu

'1044
1045

'_;

11-
·1103
11 t,6
.-42
12i:l,l

\202

1204

1205
13

• 130i

;

1"5
.1501

•

, .

ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇÃO'
Prefeito

-

J,

Subsidio .'

,\

Representsção
. fU.ßcionalismo 8) Efetivos

1 Secretarfo
1 Contador
1 'I'eseureiro
1 Agente de Eststístíca , .-

1 fiscal Geral do 1. distrito
1 Ftscal Geral do 2. distrito
1 fiscal Auxilia r
t 2. Fiscal Auxiliar
1 Funclonarte Distritl:tl
1 Zelado,r da Prefeitura

I c) Agentes Arrecad&dores

I Gratífícação 110 Intendente-Exator
Pereentágem de Flscalíaação .

Diarias e transportes de funcíonaríos em servíço
EXPEDIENTE E DESP:_ZAS DIVERSAS.

Material de consumo e de expedíente da Preteí-
tura e demals repartições 2:035$300

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou
tros msterlaís permaneutee

'Publicações de Iels e atos oficiais
Correspondencia postal e telegrahce
Sagurea de opererícs

'

Alugue I do predío onde funciona a Prefeitura
Aluguel do predio onde funciona a Intendencia
Quebras ao tesoureiro 5 % sjslc>us vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Reconstruçäo e reparos das vias publicas mu-

nlcípaes
Pessoal. em geral
Material de consumo

·_'\.quisição, de veículos, concertos, ecmbustíveís,
ferramentas, etc. I

Ma'terial permanente' 14:455$
Despesas Diversas' 7:241$4So

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇOES
Material perm ..nente .'

.

Aquisição de um terreno para construção do edt-
Iícío da Prefeitllrs

Idem "para oonstrução- db- uma pra-ça de esportes
, -ém Hansa
Idem para construção da Inrendenela de Hansa
Idem pare construção de propríõs municipaes 26:400$

SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
"Limpesa de' ruas, praças, jardins e outros Iogra

doures publicos
Ilumin lição' PubliC8

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

EDUCAÇÃO, CULTURA E 'PUBLICIDADE
Vencimentos de 4 professores munícípaes de l.a
categozla a 170$(.60

Idem de 1 t protes. munte, de 2.a esteg. a 150$
Idem de 2 pr(Jres. das escolas desdob. a 200$
Alugueis de prédios escolares
Material escolar '.

AssÍstencia a alunes necessitados
Fiscslis8çäo escolar
Serviço de publícldade do muníclpío

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
Amparo â Maternidade c Intaneía

'

Socorros publlcos
Seuultamentos de indigentes .

Higiene e saneamento das zonas rnraís e urbanas
Assistencia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILIOS
Contribuição p. o Depart. de Administ. Munioipal 2:500$
Auxilio ao Asilo 'Colonia Sta, Tereza (Leprosario)
Quota do lançamento do Imp, sobre Industrías e

Profissões
'

Contribuição aos Cursos Complementares
Subvenção a 2 escolas partíeuleres
Contrib. p. construção de cases para operarios
.Subvençâu IiO Hospital eSão José'

,

Subvenção ao Centro Agrícola. 'Santa Oatarína»
Subvenção â Soe. de Lavoura. «Tres Ríos do Norte»
Subvenção â Ostxe E�colaT cAurolia Walter'
Idem ao Delegado de Higiene'· ,

Idem an Meálco MunicipaJ de Hansa
Gratificação 60 Inspetor Escolar .

Contri�uiç'äo para o Destacamento Polletal
Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré, .

IdÓffi á Sected. de Assistencla aos Lazaros e

Combate, á Lepra (Preventorio) .

'

-

Idem á Boisa. Escolar dó LIceu Industríal tâ Dol8as)
C:mtribuiQãê B o Instituto de Pensões e Após6l.\

. tad'Q'ria dos Industl!itHioH·;· .

'

,.' .'

. " DIVIDA PASSlVA· .

,Amoi'tiziicão 16. Divida E'Jutu8nt,� com Joínvtlle
Juros de 7 1/2 0/0 sobre R�: 12:.90.0$,

.

", I}1iJ8T?EZAS POLICIAIS E· JUDICIARIAS . I <

lorat1U.,açäo tiO ('arcereil'o '.
.

Pessoal em geral
TfallSpOjt<rs e outras despesas cio serviçq

-

ci81 e jlluiciario •

; D�speBas D1 ..�rs9.s

Percentagens 80 enc81'��gado �� c�brança da
.' .

Divida Ativa
.

I' • ,\ "j ,

DespeßIHl Diversas .. "
f '"I' 2-30�oo

Se.áiç'Ü Ide.4nspeção (lo vefculó8 .'
\ 'I, .. 1:000:-

, DÉSPESÄS ·'PA'TRIMONI.r\IS "

ME+nu��ßçã(.). ·dOB cem itef!OS !'PublicQS;
, Pessoal nm Gerd

-

.

, . D�spee.�B Diversas l
.'

bES!)ESAS EVENTUAIS
Para peq4�uas de8p��a8 I.�pt:p,v_i�tas !',

.
DEPOSITANTES ,PE. IllNHEIRO .'

,Caixa Espe.c:ial - Pa-r-a, C\l:uB:t�-UÇ.ãO predio Pr,�-
�. feitura ctnfol'm'.:' documento:>' ,. . ...

, Anterior'l Dn Mêff

1:600$
750$300

1:{.'91$

2:000$
75u$
296$600

900$
160$
80$

43:315$900
19:t51$800

60$
.

3:958.100

152$

·2:550$'
2:975$
1:600$

125$200

/19$500

300$
S08$Soo

200$
450$
60.
&ào$
200$
150.-

150.-

,1.40.0.-

S,08.-

6(0$

O'b 8 e r v , ç õ e 8

450$
500$
400$
330$
400$
200$ .

330$
300$
25($
23LS'

._\
I

i'·

SALDQ DISPONIVEL para o mês de fevereiro

. ,1:020·-1
. 5200

72900 2:10S$200 2:177$700 7:000

2:00(;$ 2:000$ 7:05r s
250$ 1:0t;HI$ 1:500$ 3:oo( $
19456% 491$200 491$200 2:üoG$

300$ 1:200$ 1:800$'
2:000$
3:60()$

160$' 240$ 480$
20$ lod� 120$ 240$

'26:400$

14:794.200 '58:110.100 59:113200 100:0(1($
12:847.100\' 3f:�9S.900 33:369$ 42:576$:>00

1:500.
2:657.$350

15:955$
9:89S$S30

26:155$ 35:000$
10:622,930 21:s00$

13:000$

3:000$
3:000$

'2.6:400$

934.700

S8$

-60$ _ 60$ 500$
4:SP2.Soo 4:892,.800 12:500$

240$ , 240$ 2:00($

S50$
650$
400$

3:400$ 4:oSo$
,

3:(325$ 4:500$
-

2:000$ .2:400$

125$200 125$200

195500 "19500
55G' 550$

400$ 600$
l:l12.5QO ,l:2C_4300

S:160$
19:5oo$
4.Sco$
1:440$
'1:000$
1:000$
500$
80ú$

10:000
1:000

550$

100$
303.700

4:000$
5:000$
800$

2':000$
300$

2:500$ 10:000$
1:000$

2:4.15$
3:000$
4:S30$
2:400$
1:000$
3=600$

.

,

600$'
l:Soo$
240$

2:4co$
,. 1:200$

600$
· 4:5-76$300

600$

1:400$'
'�:O'OO$ )

1:o·ö6.8oc ,'-1:600$
.. ....... 1

�2:415$
"� 400$

2:415$
600$

1.00t$
I:S00$
800$ l·

900$
120$

1.200$
600$
300'11
1:525.50:0
300$

.�

1:200$
50$.
150$
20$ ,

1:20()$
.

250$
600$
80$
800$

,300$ � 500$
50$ .. 2c($

1:525.500 . 1:525.500
�;)50.-

1:400.-

. '3:000$
�

,
"

';, 3:000$
. 9'60$ :' .. J)()o$

l '._ .J

,'I'
lSo$ :

39500
.� . -�'a -'i :.

: 66$200,1 g 299$700 I,'
: .100S lil

'

;. 1:10·0,-
,l f •

, j •

.-y

. ··:1:365.600 " 1:395·.f)eo-.
j. , 5.200' � ,

! l' .. �

3:0.34 Soo

� "

.. '

. D!B?rimin&ção"'d� sàldos::'• DISFONIVEL: ;..
.

Em caixa
. 69:325$500

No. �alfco Ag�jc't...e COIU... de �Ju,Iqena� - ,45:302,lQo 1l4�6�J$�ooCAIXA DE-�FtJNF)OS ESPECIAIS: » .• i 4&

�� rJfÄ��9:�g�,� ei��J�e �BJ�Wf:na� A �q . 1 -; �:1p�$J75.Q<·'�·
118;777$350
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r'·L, y�,� L. ,:-', "... '

'

'I. 't', 'Ma'x �mke <l" ;'�dele '<:
,' ,

A' M 11 E
.

ã Il<uester, •
•.

:;,

Jogos inter.munlel�a.s e O�:�:I d�e R:'gistr�CC�vn '�1�', golteil'��Ta.vra(lor; ria MEZ DE JUNHO
,�

I 16. 'Delegada -kegiqnal ''''�'No campo do Altiánç'ä do 1. distrito tI'â" 'Comarca �cldo.�es�.d.����0'd.aoS.1? O méz dos'santos que protejemLos folguedos dai.boddade.
Estado de Santa, Cathárina '(j.\fwt :i.

ao .a:maJlhAl; de Jaraguá, Estado de San- .e maio � ,oml�1 Aceendem-se fogueiras ,. Na <epiderme da noite tatuada, de es-
-

_..
-' . , e�ç.ue rar

!'{�'-
.

t
, t;'!�.. B.'I liado e- residente -neste dIS- trellas», passam os balões -= como outras estrellas perdídas=c-De ordem do Sr. Delegado çao de braslleiroa nao interior a em jogos

,

,
i.

" oi
as la w�taq�a. rasI.; "

.

,trito r1 lu or Rio da <tuzl Jevando esper.!li!lças que i)ascerarn em. 'almas puras. '

Regi,:nal, �m cumpriment? á re- es.tapel�cid� no 'gesmo decreto- liguerrf,ai;l8 11 es, ,ste ,�, f�'i sí(�er que. <.W)J:lp.ar�li li, ,h l��' � 'if C"'�lh
L

-, A.S cari{i�as ':1ºs sa'l6\;''s, �terr�ir6s iIIumtnados, �s .s?�tes:o.o!u�ao �al�ada com a Circular lei. Estão Isent<?s apenas o� �m- elub e�do jlfi) ucH1lJSO, !iM! éS'cartortdifiibm�ÓllWJ °k � �gltJmdo .n�ld ��r.&t� que �rele!ldem,"reve,l�t o, destll1;O; �ao as ttll'Ufçõ�s mais. legItlm_asMI�lsterlal sca 291, de �O'de preg�dores .d.edlc;ldos a ativida-
d J t' 'He

'

doeu ntos 'igidas. m It e e �'1,,1 a �llt l que vlerlllTl até nós, n:'umaJéónfttlUldadij de sentímento que nao

ab�11 de 1940, tendo e� vísta o d�.m,gYNlill çte.......Jlãtu!eza ,-:x· e o It .' ..,:� 1l. •

,I Iei 'd h bil' lTIke., , h� pe AArece�. "
, '.

.

artJ.gQ 1I do Decle�0·leI1843 de trativa, .salvo. a rrnneraçao, a m- 'CP,ut!uS Imj.I'!Jnante�Jo. f a êl" Im e S
�
a ,1 '€la)s1âlteira, domp6iica. _ .-:-. Ilqhl! An�!:i�iQW,;São:;44i6! 'Sã't\V�drO'b são os s.antos7-12-39, torno publico que, des- dustrías rural� e aquellas .que, gOB Inter m unVôlpaes lã- tarem r;laril casar se .

'd' t di trit . que vieram enchendo de sonhos' a nbs-sa Juventude, entrando
de 2 de .maio até 30 de junho, em zona. �gncola, Sé destmem

rão Iogar amanhã no Edi I 1 088
nasct a ne� e

,

s ri o, aos
comncsco pelos .annos adiante para que fôssemos um pouco maisdeverá,' anualm�nte, ser apresen- ao �ent'flclamento ou trans!�r- d '! a Maréchal ita n, ',', , • •

29 d.e.�oYembra de. 1917, felizes Dessas noites de dolguedos e de historias;.. .'_tada Uma relação do� emprega- maçao de productos �a regiao. campo a ru P�ulo Pollauf e �arla domiciliada ,
e residente E quand? ehegamos ,a I?ensal', em olltC!Lll:}ade" aínda.sãa

dos, qualquer que seja s�u I_l�- A �atll. do preenchimento da. Deodoro entre as t�rmas Lux. neete distrito -no lugar Rio essas alegrias lindas que SUjW1Sam a nossa. saudade. .

mero, pelas empresas o� indiví- relação, 'ííxada !lo no�o mo�elq: do S. C. Brasil e do �lo: Ele 'sol(eiro lavràdot do Serro filha leg'mma de Como são bons, - Santo Antonio, Sãó Jeão, 'SãoiWdro!
duos que explorem servJços pu, adotado e pubhcad«;, as pag!n.as l0 F C de JoinvIlle. 'd' �"t

'
,

•

.,
.

,
"

blicos dados em concessão ou 8217 e 8218 do Dláno OfiCiaI I' � . .�.
'

nascI o-neste-wMrl o. aos Alberto Kuestér ·e d-e Mar- OI'L VAZ.
exerçani atividades industriais ou da Republica, de 7 de Maio elo Tanto o BomsucceBso 30 de juntIo de 1908, dq.- ta Doech Kuester,

comer,ciais, e forem obrigados a cor�ente ano! fixada. e!fi 25 d,e como I) G1'orie. avre�eB' micili!ldo � t'�sidente neste • Jaraguá, 20 6 194Ô Anniversarios R'o'(folfo Fischer, sccid' damanter; n,o quadro do seu pes- abnl, para fms estatIstIcos, sera, tam respeitaveis conjun- distrito fió �Iügar Ribeirão Edital n 1 094 Fez annos dl'a 19 dest'e fl'r'ma May o. FI'�cher, de"-soai quando comBosto de 3 ou sómente para os 'novos empre- t sendo tidos como os
,

.

Pld
. .

u. _ "

mai� empregados' uma propor, gadores que a tenham de apre- os�
f I' d.

FranCISco dt: au o, sen o Edmundo Bonath e Herr mez a interessante menina, tarcidade..

'

�entar pela la. vez, aquela que, maUl o�t�s Ür vass �J; filho, legitin:o de Franz tha Strtlow. Marlene dilecta filha do ..=. Dia 24 deflue a data
.

a seil !alante, se �ompreend�r clubes JOlDV en'ses n o Pollauf e de Terezia Schu, Ele solteiro lavrador
I

casal As'sima e Alberto Du- anniversaria do 'Snr. JoãoT a sobre a.s'u- no penodo de 30 dias, contados fHlado8 li ACD. h P II f .' •. '.. '

as de seu registro no Departamen- 'j' d li
mac er �o au .

I.. naseldo neste dIStrito, aos tra, digno agente .1a esta O.Müller, estabeleci jo com',.

ca e ra'padura Nacional de Industria e eomér- Assim, os
.

ogos I e,
d EI�, solteira, .do�estlca, 1 de fevereiro de 1915, dOA ção telf1graphica desta ci - importante casa de" nego'cio ou repaltiçõp.s competentes, manhã nos campo� o nascIda neste dlstnto, aos miciliado e residente neste cios á rua Marechal Deo'

A· C 11 t'
.

Federal cu�prindo me_!lciona.las, flor Alliança e GO Brasil, de 31 de julho de 1918, do· distrito no lugar Rio do
dllde.

Hontem VI'U passar adoro.e ec orla,
.. meio de correcçao, Na la. rela- certo que poderão con· d

.

'1' d 'd t .' ..

pede, nos tornar, publIco ção apresentada de acôrdo com '

cl assis. om_'ci �a a e resl én e nes Serro, filho legItimo de sua data natalicia, a sra, d. - Dia 25 festeja mais
pata conhecimento dos o atu!!1 modelo. são todos os tar com desusa a t� dlstnto no llJgar Ret?�. Frederico e de Bertha Bo· Justina Tavares Pereira, es. um natal a senhorita. Ju.
Int�re'ssados a circular empregadores dlspensad?s. no tencill.. clda, e sendo filha leglh· nath. posa do snr. Carlos Do- rema Ramos, dilecta filha'. '. ano de 1940. do preenchimento • ma de Alberto Lux e de EI It' d t'n. ,20, do IQstltuto dp As· do quadro B, e bem assim, nos Em Hansa'" .', .a,. so' eira,. omes Ica, miniense Pereira, 1 o !!lar do sin. Hermilio Ramos,
sUCBr e· dó AI.GpoI, da· anos se�uintes, aquelles q!le fo-

.

Maria Berta Lux. b�asl.leJra naSCida neste gento do Exercito, servin funccionario fel ro viario.
tada de \:0 d,�Junho cor· rem entao empregadore� novos.

� Real;' pu-se, domingo, Jaraguá, 14 .6-1940, dlstnto, aos 26 d� .s�tem do no forte Mal'Ech� luz, - Ainda ...dia- 24 nn�.
rente mle."d'iz: ,Paramel�Otresescdlarecl�de.n�o.s "'';;s;..r.j'..e<a'''m''tente 8�1n,augu' 1!:,:lital h ....11)89 bIO de.1919, domiCIliada r em São FranctSc0. versaria a"srá. d. Nlftml-,� ,,'. V devem os In eressa os s'" mglr ,.., J" Y, ,."

, '\!Is :l.' • '
,

h 'd t ti d' t 't . ...-. o .

d«G9IP.muDlcB�oS a . á Delegacia Region1l1 _do _Traba.. , r·ã�äb" dii', beIls 'pl'aya' ae 01.0 ''Ku�:Stu 'e Bert a resl en e nes � IS r! o no
.. ;::- !\lOda honlem. anm- .1',a, (l�tO �"erelra. es�osa o

S. para os d�,Nldüs lids, lho, neste. Est�do, sita a Rua esportes da Sociodade Kuehn.. , "
I,,!�ar Itapocustn�o, filha Ie . VEll'San?U (l), �r. JulIo: �.*f," ,s�! ,lrtha�:CO'nsta.ntll!0. Pe.

, ,qu.e a prq'quçção de BIs, Padre MI�ueIInh� n.o 16, 1·0, D. Pedro II, com o con'
. Ele, solteu'o,1avrador; na gltlma _dG H�go IStrelow e fez�Dlh, ' dedicado auxilIar retra, offlclal de Justiça de

. sucar e rapadura, a: Pfllr., an$�:i����il�p�.16s'1940. curso do forte esquadrlo tu��l deste �istri!o, nasci de OutihermlRa Strelow. da fabrica_de calça�os Hansa.
tir da p,"e�ente data. es- José Ferreira do Gloria S. C., de tToin· do aos 5 (' ei abnl de 1909, Jaraguá, 20-6- 40. Oosch Irmaos, desta clda'
tá sujéita � as taxas de Aux. de escrit. VIII ville, e, disputando a pre dorhicil�ado e resideqte nes E pa.ra que chegue ao de. Viajantes ,

J$,ºOO e $50Q, respectivja, liminar dos quadros'da te distnto no 'lugar Rio do c0!lheclmento de t�dos pas- - Tambem em data de Seguiu quinta-feira com

JÍienté, qu�e serão rec,o'
Ba'n�o'

"..::i;'ri�ola Cooper�tiva dos Ferro' Serro, sendo,fiIho legitimo sei o pr�sente edIl.al que, Dontem cOlUpletou mais destino' a Taubaté, o r-.ev.
�hid&B pelas Collec�ori8s .. Ao.," ,e vlatlos' e E,strel1a f, 'c., de Guilherme Kuester e de será publicado J?ela Impren um natdicio o revmo. pa' padre Christovam Fischer,
Federaes, de. _,aGP1?rdo �

.

i I I sahindo vencedor o Es- Bertha MathiaJs Kuester.J- sa e .em cartono �mde .se ,dre Luiz Oonzaga Steiner, Iflnte de theologia moral e

com o dec:l'eto·Hn. n., t.8�H ...ommerc a j
trella pela contagem de 'Ela, solteirà, 'domestica, rá �fl.�ado durante 15 d!as. zeloso coadjutor da .

paro reitor do seminario
'

de
de i4td� lliez. d� 1�39. I

Communica-nos, o sqr. 3 a 1. nascidá em lndayal, aos Sl algmm souber de Im- ohia, I, Hansa.
O Instituto ,«�l&;Wldu, Max Meldola, esforçado A farde o campo mos· -6 .d� _jan�iro d� 1919( do, �edlmentos acuse os para - Amanhã faz al!nos a � Es�ev� nesta cidad�,

por não �s,ar�m ! ...ain�a gerente do Banco Agrico trava enorme massa. po "!lcll�ada e reSidente .neste fIOS legaes. s�a. ci. Olga May Fischer" ond<:. velO lß.s.tallar. a De
promptolil os u;npre����' la e"CommerciaI, nesta ci. pular. AB 2 horas a' Re distrito no l�gar RI�. do A'Ytur Mueller digna �,esposa-,do snr. G. legaCia do Censo, o. snr.

de. cobr6n�at par� es dada, que não, haverà ex. nhorita OtttUa Ketzler, Serro: sendo ftlha legitIma . Manuel dfi L�z fontes, :Pe'cr!ptu�açä� e tran�nto de pedrente -externo nos' dias' mad�ioha do quadro 10- de .�Ichard Koehn e de

L··d
-t

d
legado C�ssl.onal, com sé-

,!,s8l1;ca.r �lraJ?ae,ura, per- 29 do! corrente e 1.0 t1� cal, ()ronunclando patrio- Ottlha Kuehn.
" I q U-I'

'

�.,ç,,', a-O .e ','
dE em JOIDw!lle..mittlr o fpa9N�;mento nor·

Julh� pro�Jmg. afim �� tica otação;, !n,terr�m,pi., . .Jaraguá, 17-6-1940. ,

.

_ ,.:- Pll�a Rlol1do. Sul ,se:mal desses produc tos, co· ptoceder' se aöS trabalhas da, dlv:ersa�vezes, por . Edital n. 1.090 a:UIO ho}e a. ge�tllr sen�o
ln�do a8 taxas oppor· de encerral11�nto do balan- ,prolongalla8 �8Iv9s..., de

R Ih· � lo
nta AlZIra PI€COIt, �e�l(:.a.

tunameE!!...!212.....qq.�. os
ço do 1.0 semestre. . ;Palm8s� ICfaz &.ntfeg�.de João Kanzler e Elsa

t
'

.

da p'ilofessora em Rlbeuae
"'lefêriãos Impressos est('·

r

': ·mua �«t:nd,!lr�'!lt) s.1';:.WIo Krause Weis!:.

S' a oS e 8' OS
Molha.

tI �Drinaq08r :c�en., '

TbljS, n..i P!'f�de:nté. da So· Ele, viuvo, laviador,bra' .' ,

��::t!!�'> porç emq�ant(l; a. Anßunclem no 'cleuadé, D: P'ed,Í'o"II, teJl: sileiro, n�scido neste "is '

'

outros. '

�
CasQ/mento

ii ultIlfßJ)ção.) d'Os' a�tuae8' .'.:a do' o sr TbsslÍli ·'com bre· trito, aos� 26 de' janeiro de
�Q{!elos .• ·

• «Correio do Povo» ves e �mocion'ante8 pa, '1896, domicil.iad? e resi

_- �-"""!""------_.l lavras, lägradecido . ...te� dente n�ste, �Is�nto no ,lu t' 0- fl-'m (Ci e s t e e �
(�\. '

" ,

" nome da SöCiedade;. ao gar Oart
..bl!ldl, filho de 1� a e ,� m z ....

•AM,!, .' I"4lub· JlII.-ança 'bello geato da senhorita ,hann Kanzler e
. de Othha

�.U& ..iIIII�'",. , Ottilia .I�etzler, e pas. Kanzler..
.

'

.

sando em Weguid� ,& pa- Ela, ylUva, lavradora,

AMA,NHÂ
- ql� ?3 �e Jun.ho - DOMINGO lavra ao finr. Waldemar nascid,a e.n Blumenau, aos

'e -d"t ,��JI Pred I·a ICom inICIO as 13),,0 horas Lpz,� qu� ,Rl'onu.ne!ou vi- 4 .d�. março de. 1899, do- re I O ' lVI U tuO
'� �, L:.' "-'!

-

" �i'8nte ,·dl8<Jurso, . senqo mlCIhada e reSidente ne_ste
,

.

IraRUf .:nconlro de rutebol enlre- os tos e 2.as quadriS da muito applaudido. distrito no lugar Rio da . ,; FUND�!J0 NOC'ANNO D�.'1.914: ,'.

B 'AI'f'll
Em seguida ouve se o Luz, sendo filha legitima MaIor c melis acreâltado Juoe de �ortelOs do BraSil

, apito do ju�z e os qua, de Alb6�to Krause \e de ' F�ORIANOPOLIS

lOill8UC"0880 X [lança dros do Oloria e D. Pe:' Ana Briese Krause. Rua Vlsc�mde d� Ouro Preto, 13

-
, U

G

, dro II 8Unhall!-se par,a Jaraguá, 18-6-1940 ,Resultado do 314. Sorlelo realIZado em,' 18 de JUß,hO de 1940 "

- 'a partida '·principal; a Edital n 1091 CADERNETA N, 15989
.,

,

(JOINVILLE) (LOCAL) :::�ári�a c��!I�ni�:re Serafino Sat�er'e Lina Pren:.�r�o!i:p':�r��d�!!�:��a�,'���� ��:����On�O�a�
Todos da .1· ·desenvolve-se então· In- .Demarchi. lor de seis contos e noventa mil !els (�:090$OO{), a �aderne�aao campo. o �taDça teressante' peleja éom Ele, solteiro, lavrador, np��:��e��cM�Rêlõõr:IA�<l�ö' vAL�lrDeE &��r�Ô$mghs.

,boas jog��as e lances nascido neste djstrito, aos 318'i-Ignacia V. Rocha, João Pessoa
emocionantes, sr:rhindo 31 de maio �de \'1904, d:o� 15035-Ann� Pessoa, Laguna,

. vencedor' afinal o 010' miciliacio e residente neste 9701-Matla. Stanger, IndaYHI,
, " "

...' J478-Franclsco RotsseI, Hansaria pelo ,score de 3 a 1. distrito no lugar Jaraguá 12973-Lily Alves Florillnopolis
Serviu de"arbitro o Sl", Alto. filhQ legitimo de João 849t.....Adelina Mafra Gomes, Itajahy

Nós, abaixo aBsina�os, afirmamos que .hlo tl- Arno! KreIllIfg, auja. aetu' SaUer e ,de Maria Dalpiaz 8048-Maria W, Laugame.s, ':fama. .

::uemos O Int,uito de "atuniar O sr., Pedro Zimme,r, a�ão foi �estrict8mente SaUer, 18õ84-Walter Bar�os �a Silva', FI?tlanopoh.s-. v y
•• 17999-Adolfo e Fldehs Wertetems, Retorcida,

mann com o abaixo.assinado que,' fizemos :sob a Imparcial, � Ela, solteIra, domestica, 6179-Antonio 'Francisco da Costa Florianopolis'
orientação' do sr. Roberto JIÍD.ckers e sr. Francis-

.

nascida' neste distrito, ao� PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
co lteioach que il8quiar�m à nossa bôa fé. CLUn:1::"AIMORÉ' 12 de junho de 1908, d'o, 19660-flsa Rinon,. S. Francisco ,

Ã Reconhec""mos que a finalidade d�, A, baixo·
U miciliada e residente neste 6677-Aracy M?relra de. CH.rvalho�' Avencal'"

,
�

. • • 5655-Pedro Llno Kaurmk, Angelina
assinado do sr.P'3dro Zimmermann era a de pro 8alle caipira dIstrito no lugar RIO do 15801-Mercedes Edwigs, S. Matheus
var ;qge asnra. HeleB8 n.eIID�c� exercia iIegJlh�en'l " Serro, filha legitima de Se 9247"":'Casemiro Stowisky, ,Massarandubinha
te a medicina, pr&ti'<mndo, assim, o curandeirismo (festa na roça) bastião Demarchi e de Ana, 19982-AIf!edo Madureir�, Herv�l
previsto,,·,Relo nosso CGdigo Penat. 'Murara [)emarchia. 14670-Juh�a Mafr.a, Flotlanoeohs

� ASt
•

d Cl b' A' 7989-Alzlra de Souza, Jordao '

-. Com.., este abaixo assirl�do que autorizamos fcre arla o-
.

u e 1- Jaraguá\ 19-6-40. 17774- Antonio Amallo da Silva, S. Francisco
seja publicado pelos jQ�nais, visamos rehabl"tar :�oré, .por ,nosso Interme-

Edital n. i .092. 14558-Arihur Faustino, Imbituba
moralmente o ,sr, Pedro(Zig;Imermann, a quem·não- d.1O aVIsa�,aos. snrs. -asso-" PREMIOS EM M.EReADO.RIAS Nq VALOS DE RS. 10'000
t" i t '" d'e' ollelJder clados que dIa 2Q do ,cor, Erwin Manske e Hilda 8845-Dommgas LU�lana, Flotla�opolis..vemos a n ençao �t.p.. , '�. I' d ... 14972-Johanna da, Silva, ItayopohsJoãO'IA:n�Rnio Al1>ano "' re�tell ser., ���,a IZ-a o·, u)n 'GuJlhermmaHedwlges Beh 14314-Jose Couto ,Filho '& Cia:'; Barra dó Riol

, Pedrb. Põssldonieoza, bal�e exCIUSI.vamente s�cI�I· ·ling.. 10873-Manoel José da Silva, "'argem Pequena
, ADtqnio��ô�quim 'Aibano \(�es�a n�"';lroç�)" em local Ele, ..J!o:��iro, lavrador, 24?6-lvandina Nair Kuke!Iex, G�ão Pará

SebastiA"b dá Azevedo ,�mda nlU> desrgnado. nascido neste distrito aos 6821-01ga .Andra�e, F1orJ�nopohs
.' : 100'

�
O" '.

"

'. 137M-Natalia Esmdz, Jaguaruna'Manoel FlOdano utros.sJIIlJ a,vls� �aos 1� de abnl .xi,'e ,1920,. dom I 2555-Adolfo Camjios, laguna
1 ' Theod9r'0 Beck snrs."slçlos qUfh!OS mgres ciliado e ".residente neste '-'J.!557�lvo'R��.,.RõÇ!ldo ,

'

';'i 'Rapllflê(.M8ra�}g·oni ,

... sqs �ª"a IpeS§o�s extra_nhas distritö nô�,,�tJgar' Rip do 1495Y':':::Jamil' Jos�rC.ardase, S��o dos Limões

paul,ó Bento tie Azevedo ao quadro .sOCial e.lfeslden- SerrQ" sen(th 'f11bo,leg�tilno ISENÇÖES�E PAGAMEN:r�S POR CINCO SORTEIOS
• "1ft; �". "d f id d' d' . ".

'

' .Iv
r,

'" 19957-ktnza Frenzel, JOIßVill�
, B�lí.\r.mIDO d" ollva tes �réf e.s".a ..e, a e,. e, de Julio Manske e (Je ffed 6954-PI�tão Ubirajâra de Carvalho, Joinville
RalÍliro B. a,am08 l,vemserrsOllcltados â Duec- w]ges Manske. 17971-Mapoel de Souza Rosa, Laranjal

)�!Martinho· Cunha ... toria,· por escripto ou pes ' Ela $�a domestica, I0864-Marj� Augusta �adrigues, FI�rianQPolis
i

' alml"nte .

no maximo até 'd'''��. 't' 2202-Emrh9, e Erna Flssmer, Joinville;Arce ino Bento so . , ',' .
' i, na�1 a n�

"
fi, o, .fqs f817""':M"ri':õ:de Lourdes e Braz, Silva, F1orianopolis

..., Manoel Azev�do. ás, 12 hoças do dia 28 do 98 �e Junho ä 92-1g1dv 6445-Dion�� Carmen Ornizolo, Perdizes
'ßanaQ.al�f,22 de '.Maio de, 1940. corrente. �iciliada e rfsiiibte"'iieste lS064;� LtilalMarilha, de Credo'lm Debeíl Lages

Reeonbe�O 8S firmas supra por ter delas'
, " dtstrito'" no Jugifl RiC1 !lo J6451,;..clsac M�es, 1iub_!lrão. ,IA Y

I
'

. Q...1. f'lh' l' .. d J ..56i77.'M�, frai1m�yr,' R.o Negrmho
plena:- coohßoimenl0 e dou, fé.

'
-

Ph I 'd' PI f"" �rrot J. a egltlma eu·. ,,< .

B�Jl.anal, 27 d�"Mllio de 1940. armac iI'. e, an a�'l�b Behlpg � de Ana Beh, Flori1trlopoli's; l8 de Junbo de 1940.

Em testo. ,:-da velrdade. , I _Esta��� de �fàntãb ama� "ltlg. , 1. _'
'

_

Visto João Pe'it'rQ d� Oliveira C.arvalh,o, Fipcal do Ooverno Federal.
o D José Ataq8sfp Rosa, Tabelião, I

,nha. a �tiafui�çla. cEI2,t�ela� 1 JarlJ4u(. 19-6,L� " ... _ . P�OPRIETARIOS J: MOREIRA & elA,
'-,' ..

' - -'

r 5.,

_'LI ., I " 'tHt"t1
o; h,,'

i ,_ _ .

'''cMlrge ln
r "

A Delegacia de Policia
"pede, n'08 ternar publico
que, do dia 24' em di'Jln.
te serão apreendidos 'to�
'dos os vehiculos "qu'e' fo�
rem guiados por p�sioas
nlo habilitadas e, seus
proprietariQs multados
em 150'600;' tombem os

vehlculos não registra.
.
dos e 08 que trafegarem
á noite sem luz, serAo
apreendidos e seus pro.
pri.etarjos'multados.

Terá logar hoje, na re

sidencia da noiva, o enla
ce 'matrimoniál do sr: Wal
demsr Rau, commerciante,
com a exma. sra. Theresa
Wolf Hruschka.
O acto civil e religioso

será paranymphado pelos
srs. Alfredo Wolf e Ores
leI:! Bagatoli e exmas. sra!..

e o industrial sr. Reinaldo
Rau.
Ao jovem casal nosso'3

cumprimentos.

6ern.aoo Ebmke Filho,

1 Declaração

Aviso da Delega
cia de Poftda

e
a SABÃO

\
...

'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


