
Af Im de presidir no m1QÚcipio de Canoinbas, ao acto f. b"�:de i�Õr�n;" ..

obral �

I

ubUcas, seguiu para aquella faturosa
communa, o sr. dr. Nereu Ramos, preclaro intervento -

.

-

alizações figuram o Campo de Edu"
cação Pbysica do grupo escolar "Almirante Barroso", o lançamento da pedra fundamental do novo edificio da l?refeitura
a inauguraçio do Centro de- Saude e o trecbo de estrada ligando "Marcilio Dias" ao campo experimental da Escola Agricola.

Inglaterra e Russia
f'r&1strados mais uma vez, os esforços inglezes

para conquistar a amizade russa

Londres. - Informa-se Londres. - O corres-

que a Inglaterra propoz ao pondente diplomatico da
governo sovietico o reco- agencia «Reuter- annuncia
nhecimento da incorpora- saber que entre as propos
ção dos Estados Balticos tas apresentadas ao snr.

á U. R. S. S.
.

V!shinsky, commissario in-
O governo mglez não

I
terino das Relações Exte

teve ainda qualquer res- riores da Russia, pelo em-

posta. 'baixador da Inglaterra em

L dr S (U P) E
. Moscou, sr. Stafford Cripps,

on e. ..
- m melos t h

.

informados Indica-se que a vi- encon ra-se o recon eCI-

sita do snr. Molotoff a Berlim mento «de facto», pela In
veiu deitar por terra mais uma glaterra, da incorporação
vez os esforços da Grã-Breta- dos Estados Balticos á U.
nha para melhorar suas rela- R S S

.

ções com a União Sovietica, 0- • • ., além
.

da g�rantla
brigando-a a archivar um pla- de que a Russía sena uma

no significativo, que o governo das potencias participantes
de Londres preparara previa- de qualquer accordo de paz
mente. f I ·d óque osse cone UI o ap s

a guerra. Finalmente, ga
rantias de que a Inglater
ra não se associaria a qual
quer ataque á Russia So
vietica.

Dlreetor-proprfetario s HONORATO TOMELIN Caixa 12 -.-

S. Catbarina N. 1.056

Tel. cCorpovoll Redactor: João Crespa-.-

Jaraguã .." Sabbado, 13- de Novembro de 1140Anno XXD ""

Morte mysteriosa do Chefe A viagem do na .. '

do goverllo egypcio vio "Taubatê"

Rio. - Com destino a

Cairo, 14 - O Chefe do gO-, nado começava a leitura do dis- Port Said deixou o porto
verno, sr. Hassan Sabry, falle- curso do throno.
ceu repentinamente alguns mo-

O navio «Taubaté», que
mentos após Co discurso de re-. Roma. (T. O.) - A Imprensa conduz mais de seis mil
abertura do Parlamento. desta' capital expressa unani- toneladas de carga. O na-

mamente a suspeita de que a .

d LI d B ·1·
Beyruth. 15 (T. O.) - O prí- morte do sr. Hassan Sabry Pa-

VIO O oy rasi erro não

meiro ministro egypcio, Hassan chà deve-se a um complot or- navegará pelo Mediterraneo.
Sabry Pachá, que Ifalleceu hoje ganisado pela Inglaterra. Sua rota comprehende por
de um ataque cardiaco, foi sur- O «Messagero� communica tos da Africa do Sul, que
prehendido pela morte precisa- de Beyrouth que no Cairo cir- será inteiramente contorna
mente no momento em que se culam insistentes rumores de
preparava para ler ante o par- que os

. íngíezes consideravam da, evitando assim a zona

lamento, na presença da fami- o sr. Sabry como um perigoso de guerra propriamente di
lia real, e de todos os mern- inimigo politico, desejando por- ta. De Santos o referido
bros do governo, o discurso do tanto elíminal-o. navio atravessará o Atlän-
throno com que seriam abertos -

os trabalhos parlamentares do
,----------- tico rumando para Durban.

novo periodo. Havia chegado á Aprovado um crédito
metade da peroração, Introduc- de 10 mil contos para
tora ao discurso, quando come- aPrefeituradeP.Alegre
çou a vacillar e a mostrar li
geiras alterações na voz, que
immediatamente foram segui
das por sua queda diante da
tribuna. Correram varíos depu
tados em seu auxilio, sendo lo
go transportado para um hos
pital onde apenas se poude cer
tificar o seu fallecimento.
Emquanto a rainha Farina e

a rainha-mãe Dezli continuavam
chorando, o presidente do Se-

Moscou. (Reuter, ag. ingleza)
- Após a partida do sr. Molo
toff de Berlim para esta capital
o governo fez Irradiar uma no-

o ta, annunciando que as conver

sações entre o ministro sovíe
tico e o chanceller Hitler trou
xeram «completo entendimento
sobre todas as questões de in
teresse mutuo para a Allema
nha e a U. R. S. S.

"Correio doPovo"

Communicamos aos
nossos presados assig
nantes, leitores e annun

cientes que esta folha
não circulará no proxí
mo sabbado, dia 30 do
corrente, reapparecendo
no dia 7 de dezembro
com regular numero de
paginas.
03 Snrs. annunciautes

interessados nessa pro
xima edição que, pelo
numero de folhas, affe
rece largo campo de pro
paganda. solicitamos a
finesa de se dirigirem a

gerenciado «CORREIO.,
com a devida anteceden
cía, afim de lhes ser re
servado o respectivo es-

-paço.

ELIXIR DE NOGUEIRA
O remedlo que tem depurado
o singue de tre. geraçóes I

Empregado COIII eMito Ati:

Irregulatides na ent. a
da e permenenct« de

extrsngetros
Rio. - Noticia-se que mais

uma organisação destinada a

promover irregularmente a en
trada de estrangeiros no terrí
torio nacional, foi, descoberta
nesta capital. A denuncia teria
sido lev.ada ao conhecimento
do Presidente "da Republica que
immediatamente determinou a

instauração de processo admí
nistrativo através �o Dasp, pa
ra apurar a grave írregutartda
de. Segundo ainda se divulga,
todos os culpados, em numero
de 50, foram já Intimados para
no prazo de 10 dias apresenta:
suas defezas, figurando entre
elles varios funcctonartos da,
extincta Camàra e do Senado
federal, alguns ex-deputados e
outros pessoas de relevo.

O ministro da justiça I
comrnunicou ao chefe do
governo gaúcho, que o pre
sidente da Republica ap
provou o credito de 10 mil
contos para a Prefeitura de
Porto Alegre para constru
ção do Hospital de Promp
to Soccorro, o Centro de
Saude Mod'ello e o novo

edificio para a Municipali
dade e escriptorios nos
fundos do Palacío Munici
pal.

ferlde.
Eca.m..
Ulcera.

1Ifti!ii!iil. Manche.
DarlhrOi

Espinha.
Rheumetlsmo

'laJIoI�lf
Escrophula.

li_I ayphiliticu

Para Natal

Grande Oepur.lIvo do Sangue

A Casa Bernardo
Orubba, oííerecé :

Castanhas do Pará
Nozes americanas

Passas argentinas
especiaes
Azeite Portuguez
"Costa Douro"

��MPRE o MESMO I •••
SEMPR'E o MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Decennio do

governo Getulio
Vargas

o gsbinete do sr. dr.
ulio Vargas, presidente

da República, recebemos o

telegramma seguinte, diri
-gido ao nosso director �

"Correio dO Povo - Ja·
raguá - Nome presidente
Republica tenho praser a

gradecer congratulações en

viadas por motivo passa
gem decennio annlversario
governo. Cordeaas saudá
ções - Luiz Vergara, Se
cretarlo Presidencia. Pbarmacias de plantão:

Dia 24 - Pharm. Central
Dia 25 - Ph,arm. Estrella
Dia 1·0 - Pharm. Nova

Primeira
CommunblO'

Amanhã, na Egreja Ma
triz, receberão, pela primei
Fa vez, a Santa Communhão,
UQ! zrande numero decrían
ças preparadas no corren
te anno. A cerimonia terá
lugar durante a missa so·

Jemnê, rezada pelo vigario
padre Alberto Iacobs,

Associação Comercial e
Industrial de .Jaro(Juá

:i"'.' -. .. ,..', •
.�""-

Conforme convocação es., do sr. Frederico F. Möller"
tampada noutro local desta více- presidente em exerci
folha realisar-seã dia 2 de cio.
deze�bro proximo. segun Para essa Assembleia, l

�--------_...:

da leira, as 2g .horas, no que conta entre seus pon A lllusio grega
S�lao' Buhr, gentilmente ce tos de discussão os de elei
dído pelo seu proprietário, ção de nova directoria e

I Berlim, 14 (Stefani, ag.
a �ssemblda Gera! dos as tomada de contas da ges I ital!ana) - O c?lIaborador
somados da AssoCIação Co· tão anterior é solicitado o I

militar do «Voelklscher Beo
mercial e Industrial _de J� comparecim�nto de todos I b�chter" exa.mina a sit.ua-
raguá, sob a pr-esldencla os srs. associados çao da Grecla para dizer

.

que as possibilidades do
------------'-------�--

seu exercito não Ihe- per-

«CollegiQ Divina Provi�encia» I f�;�ro°2�e&:�}el����
mo palz numa aventura que

_

No proximo dia 30 te-I alumnas-professoras, para o bom exito lhe falta
rao logar as festas de en- senhorita Marilia Cre�p�a � b�se indispensavel .. O ar

cerramento do anno le::ti- oradora da turma, respon� tlcuhst� conclue dlzen�o
vo, no «Collegio Divina derá agradecendo .

que, nao obtante Churchlll

Providencia», das bondo. O
.

',ter declarado que a attitu-
sas Irmãs da mesma Or-

o programma das fes- de da Grecia provocou a

dem. As festas c,ümo nos
tas deste anno constam nu-I admiração do Mundo todo

outros annos serão assisti- mer?s de canto�rpheonico, .

a historia demonstrará tra�
das pelas familias das a- escnptos por. Villa �obos, tar-se de uma iIIusão.

lumnas, autoridades e pes-
e cUJos ensaIOs

_

eshveram

soas gradas do nosso meio a. carga. da Alrma Estepha-
especialmente convidada� I

n�a, cUJos .zelos e cultura

pela'direcção do Collegio
sao garantIas, entre nós,

Pela manhã será resad� dCO Ilcre_scenDt� . prepstigi� do

missa de acção de I .0 eglo « IVlna rOVlden-
, graças, Cl2" E' a prim

.

pelo termino do curso dasI·
eira vez que

novas complementaristas, , teremos em jarag!lá �m
que tomarão a santa c"m-I

corpo de vozes infantis,
munhão Se' ff·· tV offerecendo, em sua dispo-

. ra o IClan e o sição ha
. ,

revmo. padre Alberto ja-
rmonIca, as can-

cobs, vigario da parochia ç?es e ��mnos patrios, as

Em seguida, no conforta� �Im OUV! os, uma <<nova

vel refeitorio do Collegio
lmpressao» �e conjuncto,

as alumnas farão a primei� por certo mais agradavel.
ra refeição do dia offere- A's 14 horas, em sua re

cida pelas Irmãs p'rofesso- sidencia á rua Marechal
ras. A's oito e meia horas Deodoro, o dr. Manoel Lo
terá inicio a cerimonia de bão de Queiroz e sua exma.
eneerra:nento das aulas de esposa, offerecerão u'a me
accordo com o program'ma, sa de, frios, doces e bebi
com entrega pelo paranym- das as alumnas recem-di
pho convidado. dr. Manoel plomadas.
Lobão de Queiroz, dos di
plomas a nova turma de
complementaristas
O dr. Manoel de Queiroz

fará então o seu discurso
de saudação ás novas

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para mo
lestias �e olhos, ouvidos,

nans e ga'f'ganta.
Dispõe de aparelhos os mais
modernos para exame de

sua especialidade.
PaI. Richlin. Rua do Principe

Fone, 334. )OINVILLE

O que. vale muito�
Um thesouro! - O que
vale muito e custa pouco?
Ora, é o sabonete PEJAS.

Aeeitonas IDouro"
Amendoas Fita

Preços modicos

Ney Franco

De sua viagem ao visi
nho estado do Rio grande
do Sul. onde esteve' em
visita a pesmas de SUEI fa·
milia, regressou esta sema

na,
.

acompanhado de sua
exma. esposa, o n08SO a

migo sr. Ney Franco, in te .

gro escrivão do Juizo da
Comarca, que já reassumiu
as funcções de seu cargo.

25 �B Novem�ro
Dia de Santa
Catbarina

Communicam nos da Pre
feitura. Municipal, que 'Jen
do o dia 25 de novembro,
o Dia de Santa Catharina,
padroeira do nosso Estado,
será feriado obrigatorio,
deverão os estabeleci'
meRtos commerciaes e in
dustriaes conservar as suas

portas fechadas.

..................�

-

..

«Correio do Povo» agra
dece o convite gentil que
lhe foi feito, e prornette es
tar presente ás festas de
encerramento do anno lecti
vo, dia 30 deste mez.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldesCLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
CONTINUA EM jOINVILLE

�onsultas: 15 de Novembro 5B<_! - Res.: Abdon Baptista 180

Dr
•

"L! �<

� _��'�,� )1-..

Coventry atacada pela
aviaçio allemã

dustría aeronautica britannica
concentrada em Coventry
Londres. (U. P.) - A cidade

de Coventry, importante centro'
industrial da Inglaterra, foi sub
mettida a um dos mais violen..
tos ataques nazistas com uma

impetuosidade apenas quatro
vezes registrada nesta guerra,
e, segundo as informações offi..
ciaes, é de receiar que o nume

ro de victlmas se eleve pelo
menos a 1.000. Todos os secto
res da cidade experimentaram
os effeitos da furia inimiga, sa
lientando-se que a intensidade

Berlim. (U. P.) - A força ae- do ataque foi semelhante á dos
rea allemã desencadeou hontem piores -raíds» ja levados a ca

á noite, cO maior ataque que bo contra Londres 40 vezes
se conhece na historia» contra maior que Coventry. O desas

Coventry. De accordo com o tre soffrldo assim por Conven
que se informou nos circulos try é o mais tragico que já ex

allemães, do ataque contra a perimentou uma cidade ingleza
referida cidade participaram desde queos allemães começa
mais de 500 apparelhos que ram os seus -ralds- em massa,
transportavam cada um delies a 18 de junho ultimo.
mais de mil kilos de bombas, Coventry é uma das leeallda
calculando-se que foram arre- des mais pittorescas da Ingta
messados sobre a cidade 500 terra e occupa um logar desta
mil kilos de bombas explosivas cado na tradição bi1tannica.
e 30.000 de bombas íncendía- Sua população attinge a 160.000
rias. Sobre os damnos causa- habitantes, estando situada so

dos declarou-se que foi assen-, bre o rio Cherpourne, a 135
tado um golpe destruidor á In- klm. a noro-este de Londres.

Berlim, 15 (T. O.) - Segun
do comrnunícou-se hoje, pela
madrugada, a Transocean, a

aviação allemã iniciou, na noite
de quinta-feira, um ataque de
represalia contra a fracassada
aggressão ingleza durante as

solennidades realisadas pelo
Partido Nacional-Socialista em

Munich. Alem de Londres e de
outros objectivos militares, foi
atacado, em incessantes ondas,
Coventry, centro da industria
aeronautira ingleza; por fortes
esquadrilhas de combate alle
mães.

o .rande raid Rio -P.JUecre
Trlumpha expectacularmente o volante

catharinense Clemente Rovere

A nossa cidade que viu acompanhar todos os lan
sabbado passado a passa- ces da sensacional corrida.
gern dos volantes que fa- E foi assim que pouco de
ziam o grande raid Rio- pois das 14 horas, soube
Porto Alegre, com Clemen- se da victoria magnifica do
te Rovere correndo em se- volante catharinense, ehe"
gundo logar, mas já com gando em primeiro lagar
grande differença na con- ao posto de controle em

tagem do tempo, para a Porto Alegre.
victoria final, admirou a Triumphava assim Cle..
perícía do volante nas duas mente Rovere, espectacu..
curvas ali da rua Marechal larmente, demonstrando a
Deodoro. E sem conter o sua technica e a sua co

enthusiasmo, bateu palmas, ragem, na maior competi
que Rovere agradeceu sor- ção automobilística já rea..

'

rindo e abanando a mão lisada no Brasil. .

esquerda. Santa Catharina exultou.
Era a terceira etapa, Cu- E exultou com muita razão

rityba a Florianopolis, que por este attestado de inso..
Clemente Rovere venceu �hismavel energià e compe·
brilhantemente, rece!Jell,do 'tencia technica, pois entre
dos conterraneos-i1héos u- os 23 carros que. iniciaram
ma carinhosa manifes.tação, a corrida, os cinco pilota·
que decerto o sensibilisou dos por catharinenses che..
bastante. garam a Porto Alegre, aI-
A sahida da capital, para cançando a seguinte classl

a ultima etapa, deu-se ás ficação: 1.0 logar Clemen-
5 horas da manhã de do- teRovere; 2.0 Ernesto Ran
mingo. E a c o r r i d a zolini; 6-.0 Raulino Miran
recomeça, mantendo Rove- da; 7.0 Ibirê Correia e 9.0
re a mesma perfomance, logar Salvador Pereira.
pois foi o primeiro volante A capital prepara-se pa
que atravessou a fronteira ra receber festivamente os
entre o nosso Estado e o volantes conterraneos que
Rio, Grande. I devem regressar de Porto
Pelo radio muita gente Alegre, na proxima sema"

aqui em jaraguá conseguio na.

PomaoaMinancora
E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
·animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

A farmada Cruz.
(le Avaré, (S.Paulo)
curoü com a "MI·
NANCORAlI úlce
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou c::>m

UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casal> de

.

sallje e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada
Minancora • nunca existiu a nâo ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Reci.:.sem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA.
de JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em um 11no R', 240$000 mais os juros de Rs' 5$872 � IX: nar os detnals arttgos, mas garantImos o que
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A MELHOR BICYCLETA

.'. �' [

Carlos. !fHô'é·p,cKe-,·�·S/A ..

filiàl : )oinville

CARLOS MEY
CASA DE SECCOS E MOLHADOS

}fp,Z_énq,_a.e, Ç./J,apéos, Miu.de�as em geral� Louças'
,

""

'

Ferraçen«, », Y�d,'PPs" etc"-,.,,

Generos Allrnenãoíos" "-�;�, .. :':�:�
_,< rÓ« li. iIi! de primeira Qu�lidade

ii.!"l In - II!: �\:-, t.., r� 'tJ \1l..:I. .
'

Rua Benjamin COf!�té}Ql ,:"'::2_T�tl-6plJone ,_l 5. ,

'

FEBRES
(Sezões, Malória, Impaludismos,

-

"McWéitôs/Tremedeirp) (
..... -�' ,",

�

Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonfcas
Minancora"

Em todas as boas farmácias, j

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Jcinvile - S. Catarina '

AM*&ll

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio . Avenida Getulio Vargas
Ttlefone, 34

·-Dr-C-�-.:'-"·IC-:-�-:-:-R-:":-A-A""l
DIRECTOR DO HOSPITAL, S. JOSE'

,

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Consultas á qualquer hora. ·no

IHospital ou no consultorio i

fALA ALLEMÃO � _

••äWd.......E•••g.'.F.u.azumwamn.�"......ª......-�d

Banco Agricola B CommErcial
de Blumenau

FILIAL: JAHAGuA - Rua Cei· Emilio Jourdan

Casa tunded« em 1903 I
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Di;;��r i'lS���"�";;.d��::.�r�i�::��l·
HUI1 Com, Araujo n í76, - CURITIBA - Paraná

Estão em. pleno. fun�íonan)"!Oto as aulas de
admissão á 1 a. série .do Curso Fundamental

,
.

� tl.... F

Nos rnezes de Dezembro .e ,'I Janeiro as aulas deste
" . curso sjlo GRATUITAS. E

,
,

Faculdade,'de 'Ç"_jcio dó Paraná
{ESCOLA; REMTNOTON) :.. '.'

Fiscalisada pelo: (jOVeHl0 Fezíéral
-

CURSOS: Propedentíco.. Perito Contar'or ,I;' Au
xiliar de comércio. � , 'I, Internato e Externato,

.
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FerlD'enito 'MedeirOs
i '

I'" MODELOS BROADWAY '�.�;i�'')r/
A melhor offerfa .. ía�lö, Jamais ': fi; .. ,\

.
•

• " i�
offerecida no mercado .
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Produto de alta qu�li.d�d�,··psm. DOCES,
. " . 1,'f --:.1_' lo I

BOLOS, TORTAS lê quaesquer
" '

t", ... -,

. PASTELARiAS·
brasileiro.' ,i r " '

o campeão � DOva e lellSaCillnaJ Serie
"BROADWAY" é o M04elD q.zz. RCA VICTOR

offerecl)les� �ptor ••
de 1IlIs. -mlvulas cOJ!l

o aperfelçoaJllento teebnico mais n.otavel d'es- ,.

, tes uUiÔlosi iéDiP08 "DESDOimAMENTO OB'
FA�"� i.... -; (

, . ;��
(

A ,Serie "BROADWAY" lDeJue outros mo-
delos IneguaJaYeis.,. apparelhos de ,b$teda •••
radlós de corrente unlver.w· (AC-De).,. lo,., .

mida;v�,s radio-electrolas•• , eIl1fbD, todos o.

carão; maravilbadoa, �reelaDdo 08 n�l""BROAD\VAY�. ReJnsentam Oll mares ma.
ximos 'em radio', •• 88 lIIOftis DiäIs êlecaDtes.••..
o mais mudemo que Ie� até laoje,;' '���:-�...,��:��.MaisÍle35d�hõesde'�'RCA témsido ;�".*

" �inn'f#tzàD.r Pe.lo�, .pö#S.tÃdo'í:ds·4, radios. :t$.':'
,- Para. �alor satisfaçio ee possuir D�.lioDp

h'

Peça .oma demo� .�,� H.ildebrandö.,': " A.IIGomes,• radio 1e lndlspensavel o�vJr as esta9.,es ��, ,i.: •. BRQADwAY Q-22 ao Apate! "RêAternaclenaes .da .

RCA VaeWr-NBC WRCA •. f. .',' VlCToR mais proximo. Teri -
.

(I .' .1" ,i"
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WNBI de Nova Yerk. ' .

,�i5!';.e;" seu lar um prazer � por IUQ
, S O 16ft.•.. t a o r

'

WRCA • • .' • 21,630 tes. - 96'l0 ke&. "J�i�·' pref}o mlnimo.
,.,

. ".....,
.
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.'

WNBI • "._' •• '17,780 kes.l":" 6100' tes.
.

'.�.
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,_. " .',
!" .' p róviSl-onado peio 'ftibuna'l de'Apelação, regisfro n. 236; e devi-

.' I', '., ,

��,.:Ufe1'ii'""',' :'t: :,', "'; .. damente inscrito (na Or.dem dos Advog,.dos do ·Brasil, Se.cçãp: de
'1 ,""

,
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S. Catharina, com escritorio em JARAOlj:Á, onde paga os devi-,�l '

. , ' , \dos impestos de SOLICITADOR' DE CAUSAS, oferece os ser

���tribuidor�s: I 'H.
,-

JORDAN. .':6- �I�. "1':'1

"iços �ompativeis c�m' s�a: profiss�o a que� deles precisar.
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IDr.Waldemfiro Mazureeben
dOi

. i',

:,,,Me rco '"r \

Consultorio e residencia': ..J.: Rua Marechal Deodoro
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fittende cbamado's a qIJíllqu�r, hóra ,do .dia ou da - noite

.... 1:,

.

. �.;

,I "l�� GO/CH Ir�Ml\Of
""JL.\RL\GU� - fL\NTL:\ Cl\TL\RINL\

<''>;,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROTeGem e emBeLLeZAm

•

APPLICAçôES TECHNICAS
EM PINTURAS DE CASAS.
MOVEIS. PISOS. T'ELHADOS.
BARS. HOSPITAES. FABRI·
CASo CAFÉS. AUTOMOVEIS.
OMNIBUS. CARROSSERIES.
CHASSIS. FOGÕES. ETC•

•

DISTRIBUIDORes

João Prosdecimo & Filhõs
Rua 9 de Março
JOINVILLE

HOTEL BECKER"
Rua Cei. Emilio Jourdan Jaraguâ do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispõe de óptimas accomoda
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HYGIENE CONFORTO -

' PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoáveis.

Proprietario ' Oarlos Albus. .

"

D MELHOR E a MAIS BARATD Catharinense-l cEm vossa
ferra existe muita coisa boa»
disse um distincto gaúcho.
E acrescentou: =pode feli
citar O fabrieante do sabo
nete PEJASlO.

.

Milkans da altastad'os c"lprm•• nu valor j

Um habilissimo
medico

Possuidor de uma das mais' vas
tas clientelas de Pelotas. Fala so
bre o PEITORAL DE ANGICO

PELOTENSE
Endereço teleg, "COLAR"

S. Francisco do Sul

Caixa postal,' 32

Sfa. Cafbarin8

Em S. Francisco
,

.
i

(j melhor HOTEL é o

CENTRAL

Em�arqu8s - n8s�aoh08
NaV8ga�ãO

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucareln (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiru,
directamente sem transbordo.

Encarrrega -se de classificação, medlçöo e embarque
de todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paíz, bem como para O exterior. '

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e,

redespacho para as praças do interior.

Tem sempre vapores em porio, carregando • ·Irmazens proprios • Desvio da Estr. Ferre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Séde e fim ca sociedade directoria verbalmerite ou por escripto suas queixas,
. Art. 1 sobre. a� quae-s

.

decidírã a mesma ou, em casos de

DA ffENSTRUAÇA-O •
Paragr. 1 .:_ A sociedade tem Sua séde no lugar maior responsabilidade, a assembléa .eonvocada.

RIO Novo Alto, Municipio de [araguâ. e tem por fim Paragr. 3·;._ Deveres dos soclos : 1. Os soc1os
especial incentivar e praticar o esporte, do foot ball. sogadores serão obiigados a dois treinos por mez ; .2.

Da directoria Faltando pela primeira vez sem avisar o presidente,
Art. 2 será multado com 506 reis e pela segunda, será ex

Paragr. 1 - A sociedade é dirigida por uma di çluido, perdendo o direito ás mensalidades pagas; 3.
retoria que se compõe: do Presidente, Vice Presidente, Pagar pontualmente as suas mensalidedes sempre an

1.0 Secretario, 2.0 Secretarlo, 1.0 Tesoureiro, 2.0 Te tes dG fim de cada mez j 4. Respeitar e atender a di
soureiro, Procurador e um Conselho Fiscal. rectoria, quando o repreender n'alguma falta; 5. Em

Paragr. 2 - A diretoria é eleita anualmente, em caso de retirada expontanea o sacio será obrigado a

assembléa geral" por simples maioria de votos. communicar ao secretario, por eseripto, sua pretendida
Paragr. 3 - Compete ao Presidente: 1. Tratar retirada. devendo ter pago as mensalidades até a da

dos Interesses da sociedade; 2. Repreender sócios que ta da retirada-
não se comportarem devidamente; 3. Receber e apre- Paragr. 4 - Pode ser exclulco, perdendo todos
sentar o quadro em ocasiões de jogos; 4. Convocar os seus direitos, o sacio que não respeitar os regula
reuniões ordinarias ou extraordinarias quando for neo mentes do club, as decisões da directoríe, das assem

cessario ; 5. Desempatar com seu voto nas votações bleas e disposições destes estatutos."
em �a�o de empate; 6. Por o «pague se> nas contas Das reuniões da Directoria e Assernbléas
conferidas e achadas certas, autcrisando o pagamento Art. 4

pelo tesoureiro; 7. Representar o clube em juizo e Paragr. 1 - As reuniões da Directoria serão
fóra dele ordinarias GU exträordlnarias.

Paragr. 4 - Compete ao vice-presidente substi 1. As reuniões ordlnarías s e.äo trimestraes, e
tuir o presidente em caso de impedimento deste. tem por fim tomar contas ao tesoureiro e instruir-se

Paragr. 5 - Compete ao 1 o secretario : 1. Re- quanto ao andamento dos negócios do club ; 2. As
ger as actas das reuniões, expedir es avises e corres- reuniões extraordinarias terão logar toda vez que o

pondencia da sociedade, convocar. por ordem do pre- reclamarem questões de caracter urgente.
sldente! as reuniões, escripturar G livro de tnscripção Paragr. 2 - As assembleas geraes do olub serão
de SOCIOS e fazcL' as anotações necessarias nessas ins crdinarias e extraordinarias. .

crlpções; Fornecer. cada mez, uma lista dos sacias ao 1. As assembleas geraes ordinarias terão legar
tesoureiro. para cobrança das mensalidades; 3. - Ter no mez de Ianeko de cada ano. Nelas será apresen

a. seu cargo todo o serviço de expediente da Directo- tado o balanço geral do ano passado, dado por pro
ria e a sua, guarda os livros e demals documentos da tocolo, descargo' a directoria e será eleita ê empossada
sociedade. a nova directoria e será decidido sobre outros as

Paragr. 6 - Compete ao 2.0 Secretario substi sumptos que a ela competirem; 2. A assemblea geral
tuir o 1.0 secretario em todos os Sf"US Impedimentes. extraordinaria tel á legar toda vez que seja preciso

Paragr. 7 - Compete ao I o Tesoureiro : 1. Re decidir questões que escapam lá alçada da directoria,
ceber e ter sob sua guarda os dinheiros da socíeda e poderá ser convocada pelo presidente ou por um

de, bem como todos os haveres da mesma; 2. Enviar grupo de sacias no gozo de seus direitos, nunca in
mensalmente ao' secretario uma lista das mensalidades feriar a dez.

P f· M"
pagas. para as devidas anotações no respectivo livro; Paragr. 3 - As assembleas poderão

.

somente
re eltura ußlclpal de Jaraguá �. Pagar as despezes autorisadas pelo presidente, ou- delibe.r�r, com a presença dt dois terços dos socios

Edital JOS documentos devem trazer o "pague·se- do mesmo; no mimmo.

. De ordem do sr. Pre,
4. Da� sciencia a directoria de tudo que ocorrer nös 1. Em caso de, na primeira (convocação, não

feito Municipal, faço pu-
n�gQclos a seu cargo 'e do estado financeiro dó ClUb" comparecer o numero de socios acima exigido, se far�
a�lm d� �ue po�sa a directoria tomar las devidas pro' segunda ·convoc�ção com oito dias de intervalo, na

blico que até o dia 20 v.ldencI8s, .5. Prestar contas trimestralmente It directo qual SE deliberará com qualquer numero de sacias
de Dezembro'do corrente na, e no fim do ano social apresentar á mesma um I presentts.ano, todos os propdeta- baJanço geral da receita e desptza, afim de que pos· ----------------;;....----

rios ou 'ocupantes de ter-
sa o. presidente incluil o em seu relataria; 6, Manter
um livro de Receita e Despeza, escripturado com as· C red I' torenos são obrigados, de s-êio e clareza.

.

acordo com a Lei n. 53. Paragr. 8 -. Compete .:W 2.0 Tesoureiro substi
de 24 de junho de 1937 a: tuir o t.o tesoureiro em todos os seus impe1imentos,
l' - Roçar as testa- Paragr. 9 -

- Ao Pro:urador compete faze.t' a ca-

d d
.

bl' branç� das mensalidades dos socios, entregando as
as as vias pú· Icas quantIas aHecadadas ao tesoureiro. e providenciar

municipais na' distancia para que as ditas cobranças sejam feilas dentro do
minima de 15 metros prazo estipulado.

. .

em ambos os lados, não . �aragr. 1Q - Ao Con�elho fiscal compete: 1.

sendo permitida capoei-
Asslsttr a todas as reuniões, da directoria ou assem

ra em altura superior a
bleas geraes ; 2. Verificar as contas pagas e as arre

cadações, bem como o livro da receita e deso�za; 3.
t ,50 metros. Dar parecer sobre qualquer assumpto conc�rnente 'ao

2' - Limpar as va- club; 4. Assignar os balancetes trimestraes e o ba
(etas, drenns, sargetas, lanço anual, dtpois de convenientemente Examinados,

corregos e ribeirões, afim Dos Sacias

d .
Art. 3

e darem escoamento Paragr. 1 - O clube compõe·se de moços e ho
ás aguas,' mens que gosem de boa fama; para a sua admissão
3' - Derrubar as ar.. o pretendente deve dirigir-se por esoripto ou verbal

vores frutiferas, uma vez !D�nte � um membro da directoria, pagando então a

que prejudiquem a pro- JOla estipulada em reunião da directoria.

I
. Paragr. 2 - Constitue direito c!e cada socio'

jeção do so nas estradas. quite com o clube: 1. Tomar parte naE diversas as
4' - Podar as cercas sembléas; poder votar e ser votado; 2. Apresentar á .

vivas em uma altura maxi,
ma de 1,50 metros.
5' - Lançar, no mes" �

mo dia, os detrito.s e ve·

getaes da limpeza, para
dentro dos terrenos nu�

ma distancia nunca in·
ferior a 2 metros.
A metragem fixa será

.de 600 mêtros, por lote,
:;endo que- a Prefeitura
subvencionará por metro
excedente com 20 reis,
quando de um lado e de
40 reis quando de am-

. bos os lados.
Os ,infratores das dis

posições acima, serão
multados na importancia

.

de 30$ a 50$ e dupli
cadas em cada reinei
dencia, além da indeni,
sação de que trata. o art.

5, da supra referida lei.
Jaraguá, 18 de )"0'

vembro de 1940.
João s: Rudolf, fis.

cal-Geral.
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I A ma;-deSCOberta-111
I para a mui h e r 111
I FLUXO.. II
I SEDATINA I

111
o REGULADOR VIEIRA II

II A mulh�r nAão soffre- II
. Fa dores

III Alivia as colicas II
II uterinas em 2 horas III
II Emprega-se

com vanta-

IIgem para combater as

II Flõres Brancas, Colicas III Uterinas, Menstru e a'

II pós o parto. IE' poderoso calmante, e

II Regulador por excelen IIcia. fLUXO,SEDATINA

III pela sua comprovada II
II
eficacia é I eceitada por f�l

rnais delO.QOO médicos. i�,
I· FLUXO SEDATINA I��
encontra' se em toda II!

II parte. III
�!��!!!!!.��.!!!!!!!!!.x

Quanto? -:- quatro a zé
rol '- Ora, bóias! Não
interessa! Dê me um sabo
nete PEJ f1 S, porque estou
doido por um banho.'

Mutuo ·Predial

13773-Germano Akler, Joinvilie
16818-Margite Mayer, ·Rio Negrinhó
16428-Catarina Ress, Joinvile

, 1l600-Pedro e Domingos Candido. Maximiniano, Varginha
19710-Max Langue, Jaraguá
4864-Hedelving Wilderving, Itajaí
14324-Carmiliila e Maria Pijeski, Camboriú
7206-Francisca Martin�, FloriãnopoTIs

'

3962�Erico Erica Euricu e Etelvina de Souza, São José
16637-Gregorio Siliber, Passa Três

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$C00
14332-Paulo Hoepres, Aratingu.!lba

'

16482�João Sezialka Junior, União da Vitoria
1298Q-:-Adelino Rodrigú; s, fpolis.
6237-:-Maurilio, Florianopolis .

13853-Atvina S. Hertinh, Varzea do Cedro
143P6-Ewaldo Granemann, Mafra
16357'..J.Helena Reck, Joinvile
12496-1.B. S· A., João Ptssôa
8066-Club 29 de Julho, TubarãQ
4662-Arquimedes Milton Silva, São !osé

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 10$000
13939-Vidal Manoel Oliveira, Biguassú
11694-Harry Krieger, Brusque
2112-Ineide Emiliana Schmidt, São Pedro
16294-Antonio de Oliveira, AreCIs Pequena
3238-Dina e Dacia Sena Borge, Trindade
5ó03-Silvio Mueller, Rio Bonito '

1444!J- José Edgar Durci Maria Anita Alfredo e Walter
'Laroi$e, Tubarão

12257-Waldir e Maria de Lourdes, Aririu r

2853-I1da Piaze.ra, Jaraguá
18093-Guilherme Emilia Izirene Lenk, JoinvíJe

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
7252-Heitor Varela, Florianopolis
9471-Luiza Jeorge, S Francisco
8846-Nadir Maia, Caçador
17835-Tereza Bage, Rio Negro .

2138-Valdilir Sthchalkunoff, Colonia Santa Tereza
14587-Maria Nogaret, Tubarão
4776-Lorides Arnaldo do Rosario, Joinvile
13442-Zeair Fernande.s Baldino, Laguna.
11194-Irotides Fernandes Corrêo, Araçatuba
6941-Maroel e Maria Jackes, Lagôa
Florianopolis, 18 de Novembro de 1940.

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
fLORIANOPOLlS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

ResuJlado,do 384. Sorteio realizado' em d! 18 lovembo de 1940

CADERNETA N. 9.371
r

Preftlios em mercadorias no valor de 6:100$000
Foi contemplada .com mercadori�s, inoveis e tecidos no valor

de seis contos 'e cem mil reis (6:100$000), a caderneta n. 9.371
pertencente ao prestamista Germano Lanckhamer, residente eJll
Hanla. .

'

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 30$000

vvv nn� VVV.nnn lmJImj]li!l'l'JWIjJ

INSTRUMENTUS DE MUSICA

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscal do Governo Federal.

Proprietarios: J. MOREIRA & CIÂ.

.

E M O_E R A L, es p e c i a Im e nt e:

BarmODI�as
simples. semitonadas,

clomaticas e a Piano das
afamadas marcas

Hohner, Sarlorello, Stradella

Bandoneons
os MELHORES

,
ALfREDO ARNOLD (AA,)
Além disso: O-rgãos e Harmonios da co'

nhecida marca BOHN Pianos I:ssenfelder
bons -e baratos, Instrumentos para Banda
e Jazz-Ban� • COI'das, Palhetas para Cla'
rimtas e Saxofones e demais Miudezas Musi·

caes. Pl'çam catalogas e preços ao

Representante: Pa'llo Kobs
Caixa Postal, 39 . 5 Ã O BEN T O

Linha São Francisco

rmOO�l'.mBDl'l11Bl11�

Santa CatbariJia' '.

Di!>pösições '·Geraes
.

. Art: 5 --;' ..
,'"

...

. Paragr. 1 - Socio honorario será 3a pesso� que
haja merecida tal distincção, sendo míster que a pro

posta para taes sccíos seja- aprovada .por assernblea
geral.

Paragr. 2 - Esta sociedade não poderá ser dis
solvida ernquanto a isso se oponha um terço de seus

associados.
.

Paragr. 3 - Estes estatutos säo suceptiveis de

reformar quando necessarlo 'seja: ,

Paragr; 4 - Em caso de dissolução da socíeda
ele a assemblea geral dos socíos'.decidírä sobre o des:
tino que deverá ser .dado ao acervo social.

Paragr. 5 - Lidos, discutidos e aprovados est��
estatutos, serão des proclamados- pelo presidente lei

fundamental d,j sociedade Sport Club Ipirang«, e pu
blicados na imprensa para 'fins de direito.

Hansa, 12 de Novembro de 1940.
Presidente: Arlindo Dias
Secretario: João Ropalato
Tesoureiro: José Maes·

Reconheço serem verdadeiras as firmas supra de
Arlindo Dias, João Roprlato e [osé Maes, por ter de
las pleno conhecimento, do que JOU' fé e- assigno em

publico e raso.

Hansa, 13 de Novembro de 1940.
Em

.

testo. L. C. B. da verdade.
O tabelião subst.: Lauro Carlos Blunk.

Antes das refeições? ·1� � � � � Um calice de Marca TragoIIIII ag;uardente

Prefeitura Municipal de Jaraguã

Requerimentos despachados
Mez de Novembro - Dia 5

2.533-Arno AdoUo Gel'mano Mutlllet - Sim.
2.534-Gtrmano Gurske - Como péde.
2.535-Rudolfo Vosgerau - Como requer .

2536-AUredo Maser - Sim,
2.53S-DomiDgos. Chiodini - �iID.
2·.539""-José Lescovicz - Como pede. -

2.õ40-Pltlcldo Justino Gomes - Certifique-se.
Dia 6

.

2·502-Lothar Sonnenhohl - Como requer.
2.510-0Ilstlivo Tank - Como requer.
2 524-Alberto Schwartz - Ao snr. fiscal He

ring, para mandar cumprir as exigencias da De
legticia de Hígiene, apól! o qual como requer.

2.537-Adele Hadlich - Sim. .

2.541-Bruno Mahnke - Como requer.
2.542-Pedro Klein Filho - Como requer.
2.543-Alberto Halermann - Sim.
2 545-Gustavó Ada�, ,;.,CQmo" reqqer.
2.[l46-AUredo Schumann - Sim.

Ola 7-
2.547-Gebhardt 8t Schulze - Como pede.

Dia 8
2.544-Pedro Cleriei ..:_ Sim.
2 54S-Émerich Ruysam - Indeferido, por con

trllriar di.sposições do § t do art. 59 do Cad. de
Constrnções, visto as (Jbras, nAo estarem conclui�
das.

2.549-Ar.noldo L. Schmitt - Como requer, de
vendo e-niretanto substituir por material a parte
da frente.

' ,

Dia 13
2.137-Bernardo Orubba - Como requer.
·2.505-Max Mueller - C(\mo reque't.
2.550-Max Muellel' - Como· requer.

Dia 14
·2.553-Julio Ferreira - Arquive.se em virtu·

de de contrariar dispositivos de lei.
2.555-Janssen &: Cia. '- Como requer,
2556--Comunidade Evangelica Lutberana

Comu requer..

2.567-Arnolào St!1.ehelin - Como requer.
2.55S·- Oscar Augusto Risch - Como requer.
2.559-Julio Ferreira - Como requer.

Dia 18
2.554-0tto Rumor - Como requer.
Secretaria da Prefeitura Muniujpal de Jara

guA, 20 de novembro de 1940.
B.enato· Sans, secretario.

-Portaria D. 73·
O T�nente Leonldas Cabral Herbster, Prefeito

do Municipio de Jaraguá, no uso de suas atribui
ções, e hmdo em vista o parecer do sr. Inspetor
Es(wlar;

Concede, fi contar do dia 17 do corrente mês,
mais quarenta dias de licença A professora provi·

I soria Sofia PomlaDowsky Lenzi, com direito a t/3
de seus vencimentos e designa, para substuil.a,
Adair Le1jzi, a quem cabe 2/3 dos vencimentos da

efetiva, tudo de confor.midade caril o art. 70 do
Estatuto dos Funcionados Publicos Civis do Es·
tado.

Comunique·se.
Prefeitura Municipal de Jafogué, 3t de outu·

bro de 1940.
,

8S�.) Lellnidss C. Herbster,
I (Reproduzida por ter sabido com Incorreções.)

�--------------------------------------------------------------�----�----�-------------------------------------------------------------------
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Cndigos
Local

Correio do FO"lO -- X - 23 - 1 J - 1940

ORÇAMENTARIA

Tot 8)

--

I Emptnba.da.até II mês Prevista
Cré�itos

:;.•.• "t

Observações

02
020.

020.1
0202
021
21l

()215
02'6
0219
.0234 A
0234 B
.0233 A·
{l233 B
-0249
0265

-0290
0291
0297

03
oact

0302

--0303
0304
0305
0306
0307
-0312

04
04nl

05

0511 A

-0515 A

511 B
(l515B
06

0602

0603
01

0702
08

oS01

0802
oS05
0808
')809
081u
-oR 12
08�1

09
0900
0901
0934
0905
0901
02

t030
1001
1010

1005
.

1039
1048
1022

.

t027 A
1027 B
1012'
1(;48 A
1048 B
1049
1004
1029
1011

1044
1045

11
1103
u-e
12

1201

12c2

1204-

1205
• 13
1301

15
1501

ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇÃO
Prefeito
Subsidio
Representação

FUDciQnalismo 8) Ere"Uvos
.1 Secretario
1 Contador
1 TAsoureiro
t Agente de Estatística
I ';:ISC81 Geral do 1. dístríto
L Fiscal Geral do 2. distrito
1 fiscal AuxiUBr

.

1 2. Fiscal Auxiliar
1 Funcionario Distrital
1 Zelador da Prefeitura

c) Agentes Arrecad-&dores
Gratificação. ao Intendente.Exator
Percentagem de Ftscalísação
Dlaríae e transportes de tunclonartos em serviço

EXPEDIENTE E DESPEZAS DIVERSAS
.

Material de consumo e de expedíente da Preteí
tura e demals repartições

Aquisição de moveis, maquinas de escrever e ou-
tros J!n'\teri�h! permanentes

Publicações de leia e atoa oficiais
Oorreepondeucta postel e telegretíca
Seguros de operartos
Aluguel do predío onde funciona a Preteíture

. Aluguel do predio onde tunotona a Intendencia
Quebras eo tesoureíro 5 % S!S{:'UB vencimentos

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Reconstrução e reparos das vlas publicas mu·

. uícípaes
Pessoal em geral
Material de consumo

Aqulsíçäo de veículos, concertos, combuatíveís,
ferramentas, etc.

Material permanente
Despesas Diversas

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES
Material perm .nente

AqUIsição de um terreno para construção do edl
Itclo da Prefeitura

[dem para construção de uma praça de esportes
em Hansa

Idem para construção da Intendencla de Hansa
Idem para construção de propelos munlctpaes

SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Limpesa de ruas, praças, jardins e outros logra
doures pubtlcos

Iluminação Publica
FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL

Aquisição de sementes, reprodutores, etc.

EDUCAÇÃ01 CULTURA E PUBLICIDADE .

Venciment-os de 4 protesaores muníclpaes de 1.8
categoria 8 170$000

Idem de 1 t proles. munío. de 2.a categ. a 150$
Idem de 2 f'rofes. das escolas desdob. 8- 200$
Alugueis de prédios escolares ..

Mate'rial escolar .

A8sistencia ß alUlIDS necessitados
Fiscalissção escolar
Serviço de publtcldade do municipio

HIGJENE K ASSISTENCIA SOCIAL
Amparo á Maternidade e Intsneía
So corres publlcos
Seoultamentos de indigentes
Higiene e sanea-mento das zonas rurats e, urbanas
Asststencta 80S presos pobres

OONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
Contrlbuíção p. o Denart. de Administ. Municipal
Auxilio 80 Asilo Colonia Sta, Tereza (Leprosario)
Quota do lançamento do Imp. sobre Industrtas e

Profissões
Contribuiçilit aOE! Cursos Complêmen'ares
Subvenção a 2 escolas particulares
Contrib. p. construção de casas para operarios ISubvenção ao �o8pit61 cSã6 José'
Subvenção RO Centro Agricola -Santa Catarina,
Subvenção á Soco de L�vour8 «Tres RioB do Norte.
Subvenção á Oe íxe Escolar «Aürelia Walter.
Idem ao Delegado de Higiene
Idem BG Medico Municipal de Hansa

-

Gratiftcfiçäo ao Inspetor Escolar
Contribuição para o Destacamento Policial
Auxilio uo Esporte Clube «Aymoré»
Idem á Sected. de Assislencia 80S Lazaros e

Combate á Lepra (Preventorio)
Idem á Bolsa ESl101ilf do LIceu Iudustríal (2 bolsas)
C:Hltrlbuíçiio ao Instituto de Pensões e Aposen·
tadcria dos Industrlurtcs

DIVIDA PASSIVA
ÀrnorUzI1.çáo rIa Olvida Flutuante com Joinvllle
Juros de 7 1/2 % sobre RB. 12:0005

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICiARIAS
I Gratificação 1.1.0 Carcerelro .

I Pessoal em geral .

Transportes e outras despesas cio serviço pott
cíal e [udícle rfo.

Despesas Diversas
Percentagens 60 encarregado da cobrança da
Divlda Ativa

Despesas Divers8s
Serviço de inspeçãó de veículos

DESPESAS PATRIMONIAIS
Manutenção dos cemíterlos publícos

Pessoal em Geral
Despesas Diversas

DESPESAS EVENTUAIS
Para pe'1u"nn.� rlf.qpPZIlS impt'AvfstRs

DEPOSITANTES DE DINHEIRO
Caixa Especial - PS1'8' ccnstrução predlo Pre

!flHu·ra csnlortn= documentos
RgSPONSAVEIS: c/ Ei;tado de Santa Oatarína

nsra const r. edíticío Prefeitura e Forum
cont. doc.

2:700.--

4:05(;$
4:500$
3:önc$
2:971 $
3:600$

1 :800.-
2:970$
2:"/005
2:250$
2:070.-

3:6005
2:402500
3:326$400

�50$
500$
400$
330$
400$
200$
330$
300$
25( s
23($

450$
213.�00
320$000

24.300

2:000$
·500$.

42$400

300$
80.-
20$

3:000$

4:500S

5:GOO:
4.000$
3:30( $
4:00(.$
2:00(;$

. 3:300$
3:000$
2:500$
2:300$

·4:05C$
s.ets.sco
3:646$400

4:000$
2:500$
816$800

2:700$
400$
201'$

3:6 .(.$

5:401'$
6:000$
4:800$
3:961.$
4:80c$
2:40';;:
'3:96:1$
3:600$
3:lwoS
2:76,$

5:050$
2:615800
3:646$400

3:997$500

7:05(>$
3:000$
81ö5800

3:600*
480:24(,

9:600$
3:600$

f):400$
6:000$
4:800$
3:Y60$
4:800$
2:400$
3:9605
3:600$
3:000$
2:76( s

4:Soo$
3:000$

/4:00f'$

7:000$

1:('50$
3:000$
2:000$
2:000$
3:600$
480$
24c$

6:487200 100:484400 101:704.900 100:000$
1:407$900 4c:871$ 41:684 2()0. 42.:5765:>0'0

1:500.000
6:c54$loo

30:455$ 39:665$
24:611.400 25:281$500

3:808$400

2:000$
2:000.-
774$400

2:400.-
320$
180.-

93:997$200
39:463$100

28:955$
18:563$300

74:615$400

150$
8:690$200

523$400

5:440$
7:045$600
3:600$

2"64$700

19$500
621$

500$
2:027.100
110'

:2:üoo.-

7:500$

2:415$
900$

13:000.-

3:000.-

4:806.300

959.200

6�.5()0

1:360.-
1:269.60'--
40v.-

125.700

2:500.-

13:000.-

3:000.-

79:481$700

150$
9:649.400

586900

6:800$
8:3155200
4:oco$

'264$700

19.500
. '621$

13:000.-

3:000.-

86:400$

35:0(10$
21:Soo$

13:0005

3:00($
3:000$

26:400$

500$
12:500$

2:00C$

S:160$
. 19:800$

4.8noS
1 :4 ..k$·
1:000$
1:000$
500$
80ú$

4:000$
5:000$
800$

2:000$
300$

10:000$
1:000$

3:000$ -

4:S30$
2:400$
1 :000$
3:6005
6008

1:8of'$
240$

2:4co$
1:200$
600$

4:576$300
600$

1:400$
2:000$ "

1:600$

3:coo$
900$

250.-
600.-

"

26:00o.":'_
24:000.-

8:000.-
4:000.-

60:000.-

1-4;.;;;;2.;....0:;.;;;;4.;....11;..;;$..;;.0;;..50;:;..,_..::.63::;.;:::;.;52:;.;:9$;...4.;;.0...;0;...1483:940$450 1..:4�8�3·:!!.9�10�$::!!5�0!!0.�4b_8;.;.:o.;...(l_(...;;·$__ I_l_23.;....:.;;.65;;;.;0;.;..0;;;.;0;;';°'-1
1163:027$530646:967$980

2:400$
450$

1:2,;0.-
180.-
1 :600$
800$
450.-

3:051.-
350.-

'.

�LFREDO MOSER, Contador.

1400.-
2:000.-

1:574.200

1:620.- ,

177.200

. 1:11S.100
2:250.-

2:419.800
5.200

8:168$4.00 I
37:774950

I qAL�O DISPONIVEL para o mês de Fevereiro

.

Discriminação de saídos
--D[SPONIVEL: Em caixa

No BaDcõ·Agt. e Comerc.

100$

500$
2:152800
110.-

2:000;-

10:000$

2:415$
1:000$

2:700$
5t)('$

1:350$
180$

i.oco$
1:000$
450$

3:051.000
350$

1 :400$
2:000.-

150$
9:649$400

586.900

8:160$
10:169$800
4:800$

2645700

195500
621'

50GS
2:242$700
165.-

2:·)Qo.-

10:000$
l:oou$

9.675200

700$
3;000$

3:000$
1:000$

,

.,

.

Soo$

15-10-4CJ
Sup). p. c/saldo 1939 Dec. LeI 20 de

Idem, idem Dec.·Lel 72 de 3-9-46

. de S-0-40..
Supl. p. c/saldo 1039 Deó:.Lei 72
Idem,·· idem,. idem

300.-
50$

150$

1:574.200

1:800$

177.200

1:318$100 II2:500$

2:674.800
631.300

2:415$
1:2005
1:000$
3:6no$
600$

18()( $
240$

2:4Q()$
1:200$
60(,$
4:576·300
·Soo!-

1:4.,;0.-
2:000$

.

1 :574,20�

3:000$
900$

2:160.- I
599.500 I

10:00C$ .

� de 3-0-.
Sup!. p. c/saldo 1939 Dec."Lei 79
Idem, Idem, idem

4005
200$

200$
250$

255000
626.100

.411.8no

38:611.550

1:31S.100
3:000.-

2:674.Soo
631.300

Supl. pc/saldo 1930 Dec.·Lei 71
de 25�6_'40'

836.600

8:936 400 8:936 400

8:580.200

"

•

105:246.430
57:781.100 163:027.530

I
SupL p. c/.aldo 19S9 Dec.·Lel 72

de 3-9-40,

Visto:

LEONIDAS O. HERBSTER
Prefeito.

Contadoriada Ptefeit�r8 Munlóipàl de �,raguá, .31 de Outubt9"dev 1940.
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Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

PharlDacia Nova '

Lembramos nl �lientella que
esta Liquidação representa uma
opportuoidade uni�a para

Viajantes
Esteve esta' semana ern

Jaraguä, o snr. Aristides
da Fontoura Rego, secre

ta-rio da Paefeitura Munici·
pal de [oinville.

- Côres verde e amarella. O globo. As estrellas ... E alíi está
no symbolismô profundo que seduz e convence, a grandeza iilJ
Brasil, os seus sonhos e o seu prestigio, a sua historia e as suas
riqueeas; os seus heroes e os seus santos, a sua união e o seu
futuro. ,

- "Auri·verde pendão de minha terra", Panmo sagrado que
inspira versos e sacrificios, actos de fé civica e gestos de rebeldia
palavras de renuncia e gritos de alarme; que perdoa e que co";"
demma, que pompeia, alto, nas manitestações de paz ou nos en-.

ire-choques da 'guerra.
- Gloria de todas as glorias, anceio de todos os anceios

salpicando de ouro e espalhando esperanças pelos quat-ro canto;
da Patria. E's tu que cobres, drapejando, cidades e villas, cam;;

pos e roças; que amparas, como um pallio aberto, o afan dia-

H.averá churrascada, leitões, gallinhas assados, rio das officinas e das fabricas; a incerteza dos que amam e a

f d d f t magua dos que choram. E's tu que passas, em clarinadas vi-
r! as, ro a a or una, tiro ao alvo, jogos infantis, brantes, pelas ruas, nos dias de festa do Brasil. E's tu ainda

Bebidas: café, doces, etc. etc. que appareces nos ares e nos mares, altiva e beila, n'uma de
monstraçäo de poderio para a deteea do patrimonio que nos le-

Convida a todos: A Commissão. I garam
os antepassados.:

______________________
- Sejas sempre' bemdita! Para sempre, bemdita sejas, Ban-

deira da minha terra.
GIL VAZ.

FESTA ESCOLAR

"Correto'

RETORCIDA .. Braço Rib. Cavallo
DOMINGO, DIA J o DE DEZEMBRO

Campanha da gratidão
Importeneie publicada e deposltada no

Banco Agrícola e Commercial
Lista D. 12 a cargo da Empresul

Lamentavel
o��urreneia

CASA.SONIS III D. Francis,ca Buch
.

Praça 1 de Setembro
Recebeu e offerece GRAND E E VARIADO SO�
TIMENTO DE ROUPINHAS PA. CRIANÇAS.

, ,Preços convidativos.
-

O SABÃO

Virgem Esp
•

ecra lidad e
de WETZE� &, elA. ..JOINVlt..LE (Marca registrada)

.... '" � i- .�. , ' �

RECOMM,E,�DA SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO P.I\RA ROUPA COMMUM.
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