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Por maís' indffer�nte que cífico e mUD diapasão que
o �omel\1 seja ª-� questões rege maravilhosamente ö
politicas' e administrativas, nosso avanço para dias Dírector ..proprtetartö« HONIO'�ATO' TOMELIN -'- Caixa 12 -.- Tel cCórpovol> -.- Re',dactor; João:Crespa
não póde deixar de sentir melhores. ' ==��=�===�=�=����===�==�====�====�==�
a obra. profundamente bra- Favorecendo o desabro- Anno . XXD � Jara-Dá ..... r Sabbado, 19 de Marro de 1941 -=�S=.=C""'a=t=h""'a"':'r""""l·n"-a'

..... -_-�.."".."

síleira que Nereu Ramos char da inteligencia, incen-. '. ," 3'
- N. 1.07%

Rm oonsk�n� neMe Es- tinndo'as insill���cu� �.��.�.��.����������.����.�����������=�==�=;=������������������=
tado. turais e rehabilitando tod?

< Um Decreto, lei, I' ,

Geladeiras de
.

.. Difundindo a instrução, aquele .que. ama o !3ra�lI, Justo e patriotico. '. concreto '

a�men�an:do' a, riqueza pú- . e um dia fOI, pela Inveja
'
,.

'
-

blica, desenvolvendo as for- e pelo despeito, lançado ao r O Dr. Nereu Ramos, digo . .

ças produtivas e ampliando óstracismo, Nereu Ramos no Interventor do Estado, Serviço Especial da RDV.

o aparelho circulatorio, por constitue um exemplo de acaba ,de promulg�r um. no�o Pa�a a construção de

tudo isso compreendemos honesto palinuro. DecretoLet que Instítutu geladeiras em.p!egam-se. até
· que vibra dentro dele uma Como observador conci.. o registo estatístico na agora materiais metálicos

parcela 'do Brasil. ente, chegámos á conclusão indus.tria dos produtos de e isoladores spropriados.
Nena 'quadra de afirma- de que Santa Catarina de- origem animal e da, 'ou- N� Alema�ha recentemente

ção de culturas, ele, sintó- ve-Ihe uma mais elevada tras providencis. ,fOI construída uma gelade!
níco com os valores luso- concíencía de brasilídade Trata se de um Decre- ra automatka 'de concreto

brasileircs, não. despresou urna crença mais arrargad� to que: vísa controlar o especial isoisdo destinada

as culturas. ancílares, pro- no progresso da humanida movímento da lndustría á conservação de generos

curando.por meios eficien- de e uma fé mais inabala- dos produtos de origemalimenticiosparauso.do
tes, uma facil n�cionalização vel nos destinos .�Ioriosos· anlmàl, Controlar no sen- mestíco. A refrigeração é

,das zonas de. colonizaão. do Brasil.
.' .

' tido de dar aos orgãos feita pelas serpentlnas co-

.
Profundo conhecedor da Nesta hora histórica, em da admínlstração uma áo locadas tio interior das pa

nossa Historia, reforçou, que ii força se escabuja ção exata do incremento redes, as quais são ali

com a sua convicção .. a nos esterquilinios de seus de

..
taltndustrte em n08SO mentadas pelo

encanamen'lcrença de
.

Lauro Mueller próprios crimes para des- Estado. to de agua principal.
.... �o valer da lingua como truir as belezas criadas pe- Dé acordo com o pre-, To-das as ligações que:

ln�trument6 ..-poderos'O de los genios imortais e pelas sente Decreto Lei, 9S es conduzem ás torneiras e Berlim, 28, (T. O. agen ...

unídade politica. massas anonimas inolvida- tabeteeímentos, empreaas lugares consumideres' dê
. da' allemã) -,Aviões ale...

Enquanto mãus brasilei= veis, nós proclamamos em ou firmas são fiscalizados agua em geral de uma ca- mães incursionaram ontem

ros realizam uma cruzada Neretr Ramos a vitori� do pelo.Minieterio da Agri- sa, partem da recoridução
.' "

a Inglaterra.lançando bom ...

ingrata de desprestigio da
.

Brasil de am�nhã.- < cultura, flcaräo obrigados eomun. Destarte consegue ' 'bas de poderosissimo calí-

nossa cultura essencial e '

'

a, manter um llvro de re- se que· todas as geladeiras
" bre provocando inumeros

da nossa cultura plural,. .

'

glsto diario da respetiva dessa especie
'

r"ffigeradas
; J incendios visiveis a uma

Nereu Ramos. citanda 'Lau-

O t i B'I
produção. à. agua ,e ligadas 'consecu- ,-'

. -

.' . .. distancia descomunal.

ro Mueller, afirma que so' r' go n·o raSl Tal fi.scalização ficarA tl�am�nte â

c.anal.ização
». (jal do ExelCito ita

..
liano Ugo. ça!al.lero" recen�e- ,

mos um povo contente da.. .
a cargo dos PréleUos principal, recebam aga:a mente nomeado C�fe das op,craçoes na Alõania. ,_ii um para o

sua origem'; orgulhoso da .

I, ,
. Municipal.

. . fresca procedente' direta

.sua historia e confiante. do O Decreto de que ora mente da' terrjl e que con r

I'
."

.

.
.

'.

,-

fundo'

seu futuro. São devéras animadoras nos oeupemoe, publíea- serv..a' a sua temperatura' 8 DOVO'�ret' da lugOslavia fala ao Stockolmo, 28 (T. O.

Possuindo uma Visão de as noticias que 'lfcabam de remos na integra, no pro· suficiente ,,·refrigeração,.. pOVO agencia allemã) - O con..

conjunto da administração ser' divulgadas sobre a pro· ximo numero. em sendo'" guardada' naa . ,,"" "; sulado da Suecia em Lon-

da cousa pública, não es- dueção necioRal de trigo. A pare'des de "oncreto espe d

f d t R·
,

"'I Belagrado, 2S'(T. O. agen- guem' 'em torna do trono fes comúnicou ao Minis,,'

queceu os problemas euge'_ sa ra es e anno, .no 10 eial· isolado destas IYeladol'.
'
t i d

O cl d S I t I Cargueiro allemão
li da allemã) - O novo tei que é o 'único caminhO de ·er o, o exterior sueco O

nicos. «Fanático da forma" ran e ou,. es a ca cu: r�s. Em todas as ocasiõ�s d I I' d" 'conservar' a o"de/m' 'lote·rna' 'af.undamento do navl'o mo'"'

'd d f
.

' lada em cem mil toneladas ·'Leck�, d d ". d � a. ugos aV,la mglu a se:- I'

CUI ou .'0 aper elçoamento 70 "1 d
.

,
e a m�:.s�o. _agua na ca gumte proclamação ao seu é a paz exter'na Encarrego tor sueco 'cKorsham,. da

morfolbglco do nosso povo. .

mI as q�aes negO,Cla·...
.

sa, o bqUld.o a.cumulado . S '.
. "

. D' . 6683 t I d P

evitando ca deformação ou veIS, As colheitas do Para· Rio - O cargueiro' ai· em' todas as geladeiras re- PIOYo.
.

erOvlç,os, croatas � e .general, uscham Sljl10- 26
one a as. . erecerant

a lesão irre aravel,. 'orien- ná e Santa Catharina apre lemão "Leck�', que se·en ,frigerado 'tI'efri erada�s á s ovenoS.. momento é tli@ wlsch� da formação do no- .

" sendo salvos 11 trlpu

tando assi� a esc�la' cno jentam, tambem -indices contra ha dias Deat� por- .aloa entra em gmavimento trancend�lJtal para. � nosso vo' g9vertno. Co"! fé n0 fu- lantes.

sentido da, s�úde». muito. ex.pressivos. E' jus: to, estA receb'endo60 mil sendo substituido.cpor: 'a- POV? qu� me decidI, a, aS7 turo da u�osl.a.vla,
� exhor-,

Estadista honesfo, carac- to que se reconheça que 8�ccas de cal�, ,30 mil guE! fria. c rrdu:dda ela
sumu· 0, 'Poder. O� reg�nJes to-�,os a ,c�mpnr a� vo.ssas Nova iork,' 28 (T•. O. "a-"k�.

teriza-o a concepção pro-
taes ,resultados devem se peles de eour� TeriJe' ê' canarizáçJo �

instalada ,Pno .�mpreenderam almportan,:, obrlgaçõe_s com a' patna. - �...,..

gre��ista da máquina esta- sobretu�o.'.á politica de am·, grande quantidade de Ia sub solo. etal do. áto, e declararam c�a allemã) - Du�entàs e

tal, tal coma a .tiveram,Re- paro � trttl�ulturl), levado rellos 'e latas de conser- v� untarloamente � sua d�- Forma'....0 denovo
clncoenta mil ações no va'"'

nan e Gambetfa. tonce _
,a effelto 'pelo Qoverno. va. Ao qu� se noUcia, o p

mlsslo. meu fiel exércl- --�
lor de seis milhões. de .do..

ção 'que. não colocá o E�- Des�e 19S5 o Minist�r.o da "Leck" pretende �ei�ar Pharmatia de Plantão !o.e a .esquadra, obeçlecem pbmete
lares serão postos a ven-

tado ao arbítrio da fo'r a. IÂgr,lcultura v�m dedicando a (]u!i�8b�ra procurapdo ,

Já a�mmha� ordens. Exhor- .

' da, informa a Wall Street,

Mas f d"i
ç espécial aUeB�ó ã materia novamente lllutUr'() bIo- !start de plantio ama to os servIços. cfQ�tas e Belgrado, 2� (T. O. agen- com a finalidade .. de �apt

a' � efece. Gd;_J�l"o, c.<?-, ."Ai6ra as .est�e$ eXPeli q:g".io. "brf.aIlJ�o. .. '.' nha a P,!la!�a.cia C.!,ntral. :slovenos, a que se congre- cia a.llemã) - General Si- os fornecfmentos de mate-

mo trnJ?rectn f-yÇl arma-, '" ; ..
'

; ,
-

.... >"tO, > '-:� • ,_ �
."

'\ ",' ,," .. ,_. ". '. mowlt$Ch ,formou novo OJI_ rial öe guerra dos Bstados

dura para à defesa da e'Vo- mentaes, fora.m ·rstalladoS", -: "
. ./-

. � l , , '!'r.".
bl et (I i' d -<..' fé

t:j-

lução social como pensava mais de' 40 postos desti-',
,

: ,'la. "4'.
.

R'
.

b" [,
., .

n e. epo � eI con �en- Unidos. ..

;
....

,� H"" '.

Duguit.
'. nados' IÍlaltipli_cac,ãó das P..esidente do 'Instituto

.

,
SHaBILO I" oe a·· oures' Clar c0'!1; alt s personâ:hda- .,

. >-

Ab t ci _ "Cd t. sementes. Os 'agricultores Nacional do Pinbo' Bx-culsi'IHJmente- para molestia. 'dé olhos, ouvidos
des pohttcas.

.

. R?ina, 28 (T. O. Agencia ale--

.s.en O nos e ?u ras
b

.

'

' e novo gabmele caracte- mã). - Nas sua entrevista con-

classificações, podertamos re(:e �ram, aSSIm, sementes
. naris e garganta. " ,. tiz -s ,. 1 r1"

-

d
cedida ao correspondente do

dividir os Estados' em ve- seleCCionadas de alto rendi. Rio - O: Presidente da .l?ispôe de áp�relhos os'mais modernos para exame' de { to: e pe a pan;Çlpaç�� e "ILMessagero:', o sf.Matuoska

lhos e jovens. Velhos Se- mento. Adoptaram'se, pot Republica nomeou para
' " 'suaMpecialidade.' . aSI as.. corre, es po Ilcas dedarouse �atlsfeito c.om a entre-

ria 'o �s!ado que' ti- óutro lado,' medidas destil"() ca·rgo d'e presi�nte,jió Rlchlin; Rua d9 Pr,incipe. F.OIle,i.334. JO.lNVILLE IU�OS avas.
" r���aq::a�e:se�ac:; �n:�!g��:

, vesse crtmtnosa cumplici- nadas ,a asse,g:,rar a venda Institut_c> Nacional do. �l.
'

'

.' dade com o passado. Aquel- em. boas c.on�lçõ.es das 'co' nho o sr.- Maouel He��i.
Ie que, em yez de «entoar l�elta� obtidas, Pa.r� tanto que .da Silva, IUDcion�rlO
hinos construtivos, recitas- hxo.u se o preço mlnImO do d9 Ban,oo do Br�sll. c

se credos retrosp�ctivos»." trigo durant,e um, periodo
. .

.

I ..

Jovem. seria aquele que,
de 10 annos, em b�ses que,

liberto de velhos tegumen- ç-arantem ao lavrador um 15m pró/ de um' f/o
tos, ostentasse o trate com: ,lucro razo.avet. �ssegur,o� rescente ruralismo
temporaneo das teonas es- se, alem dISSO, o escoamed·

'

tatais consentaneas 'com as to regula� ,das �!lfras me·

nossas necessidades. diante o estabelecim,e!lto Serviço Especial da RDV

Mas, o que. mais torna de qu?tas: <le;cons,ul!l0 obri
- As importantes' tárafas

simpática a. personalidade. gabr1(� de trigo naclo�al pe· consequentes, á época pre·

do ilustre estadista ba.rriga- ,los mOInhos que funCIonam sente e imposta;:, á écono

verde, é a sua faceta de na f!\iz. Em uma reunião mia alimentar al�mã. foram "

inteleciual. "., .' que teve lugar DO gabíneté ,por �sta mag}stralme�te
.

Neréu Ramos, c6mo aque,.. do �,r. fernando Costa, e .cumpn�as. O !?epartam7"
Ie velho pro{és_sor 'do sécu- á q�áI compareceram todo;s to de. Altm:entaçao do, .Relch
lo XIX, acredita' que, só os mteressados, foram f1- provldencmu p�r me�o da

pelo exeraicio,,, varonn do xadas as normas que dev�' campanha de. pr,pdução .

e .

pensamento, póde a moci-:- rão regular a d.istriouição e pela me!o.dlca _economIa

dade subir á altura dos des dessas quotas e assegura.
de apro,vlsl�naII_l�nto qu�

tinos do- século XX. do rigorosamente o con tod?s os Ame�os a.ltmen,ar5s
Enquanto 'o murtdo se sumo da safra .. 1940 1941. 'de Importancla vita!. estao

consome em guerras e dis- 'Os r�sultad?s dessa pol.iti,· a.c�mulados em e·fetlvos su

senções fatais. nilwa aJir- ca 'vao serv!r., sem duVida flClentes, para o consumo

mação de instintos selva-' para �stimurar os nosso's de todos e.. em .qualquer

gens, como se 1 o hGlmem lavradores. No Brasil exis . época em que: fo� necessa

houvesse regredido' 'áqtiela tçin 6.300.000 h;étares de na a sua dlsblbulÇã,o ,entre
,fase darwinica da decida terra adequada ao, cultivo

o povo ... ,,) '.
.

'

( 'I ,.

'

.da �rvore,.o Brasil.:Vcd mar- ,do trigo, Nes.tas condições de!o ?Urtro de uma' °r Crescem de dil,i' para dia os montes dê escombros em Lomit-es. - Não exístem braços suliclentes
chando num amblent� pa- re�d::��:O��li�gi��er:�if�- cOliiunt: aqi.1enai����;�m't1: para remover. o e.�tlJ,lho que abarrota'�, �u�.·londri�. Em virtudedisso, ocupam·se iU!orp., mil/i(J.

, :Novas' i'ns,'talaria taramente a ahto-sufficien- Nov� Eur�p'a após. a clln
rcs de ßlon,elros que prestam seu auxitzo:- no' servzço de desentulho. - Foto Transocean. i

..:
,

3' cia neste artigo fundamen.. c1usao da gl!Íe�ra <?ra, �a-
"Correio do Povo" co- hl na aUmentação do povo talhada,

..se�á . estabeleCido I·,����-�-�""�··�"·_.._-_....... '.. A HIDAUE URBANIZA SEmunica f&9S seus assidu08 brasilei o um equlhbno 'perfeito entre Ou�idos)":- Narl:(: - Gargan,ta - Olhos - Dores de. cabeça rebeldes
.

.

.

'

.•

'leitores e aos seus' hí1,Í'
r .

'

a prÇ)duç"ão ',econó�ico.a .
.

.

CLINICA ,ESJ:>ECIA!-ISA,?A" �; ...

meros admiradores que Assign�m:... : -gricoJa',f industrial e. a e:' '
. DR.' SADALLA ,AMI.N Ci

"

se acha em cODst.rução o ..' : co.n'Ömià pr9Pi'j�mente di-I ..

;.,
,

. (' ..
' CONTINUA EM JOINVÍLLE !',,' ) , E' com o maior ?ra ciativa do dtgnissimo Pre.

predia, o'nde terá a
.

sua «Correio do Povo». ' ta.' . (,
"

.

Consultas :"jeronymo Coel!to, 60 - Res.: A�don Bagtista 180. ze� que
' Correio do Po leito Te�ente Le6nlda.

,séde o .Jornal .
,,'. � ,

- . vo regista!l ultima Ini Ca'bral Herbster. proce ..

.

..r.Vtafá'$e d�" "urh con.'", .... '.'
. ,', ",_,_

., .. ,

"

.',....'.. .'. dando A numeração dai

· �O::;;A::I�:I�o::.�:'. ,

ca:•• '!::�Id�d.d:�m.da
· taloçoes gráficas e . aO' .'

'
.

,
"

; J
. ,_' ,

'
,

• .'".) . ,.:. ._
•

. pelo ilustre administrador

·

mesmo tempo propor,cio· ,A, "AS. M A'V: ,_. "IS"HE'R recebeu e oferece com.o tod.os os anos caJ'aételtza.se por sua

; nar um prazer de ordem ..,.. '" .IS.,
,

.Ia .... w- E '" ".
,- -

.. vlsão urbanista. Significa.

estética mais intenso 80S

. ,. . um completo· e ,
variadissimo '. sorti.. que JarilguA está se_trans"

,�Ol.0B; ':�:�ÇAO do � !Je,�� a �a: '�" ,li coelhos dei���- (�enksen' e Sultna) " ��:'��� :I���:'::'"'!:::'
predis. sitô á 'rti.a .Mara- Lmdas flluras ele .. ·••ssanió' 'Graades sotimentos ele' co"n'"servas' Jlú�a cidade moderna e

cb'al Deodoro slgmlica o
, •

'

.

'", ,
r ,

.

'", .. �...' • ',. , , ,
" ,

•

• bumta"

resultado feliz do nosso Vmbos ·bra.cos. ,e «_tos . B �"'UI·.OS- ou'IrO's'�a""••o<·s··' �ue por � lta 'I
A numeração esta sen·

esforço dedicado a cau. ,

.. (l "','
.' . �, �

_

...__ , ,:..
. .I.a do feita de um modo elen-

\

sa' d,. bAa imprßnsa' �e�.' • espa§8: ídeillâre_Ói de ....ellci••'ar� Veia:"aí a D''os'sa e� o'
• _.

"1
mico obedeçendo as lei.

t� 1ß�ra., ,
'

"

'"I ',j ", ;., .... , ",' '.,. ' '

e •• ,,·j ;, �,� '" "

...p slçao. t�rb6nistas.
� M��o em' b�ve, por.

. , Bl_ltrep a dOllÚeiUo ",p.edid.<p".o'oae"iSbAveDid. Getulio Vargas nr 184'
Este jornal e8�á de

"�il;li".\iW':S� 19�:�:i:�A" �i:r,;· �::a ��r�
, M-<

. O japãó se poros
. tern� diaDte do

r �soldado allemlo.

..... �
�

Berlim, ,2S (T. O.'Àgen
cia

.

alemã) As 10 horas de
hoje, o sr. Matsuoka ínící
OIJ. o programa oficial, co ..

locando no cenatofio na
Unter d.en Línder uma co

rôa.: Segundo o costume ja
ponês {}< sr, Matsuoka in
clinou-se profundamente
deante da chama eterna que
arde em honra dos que de
ram a sua vida em holo
causto á patria.

Bombardeada a

" ,Inglaterra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:Banß��MricBIa�8�CDlÍlB�1
� M;tri�:�iu�eDj�,dff_BlulB'eosn Filiaes: JOinVilí�,
Rua 15 ie iov. Di . Jarauuá, Hamonla
'"

� aóencia em Mafra • corresp. nas llial��es p,raçn �o ais
'

-

Capital autorizado. . . . 3.0&0:000$000
Reservas '(!8�. .'. • .• 600:0.00$000.
Deposítos e saldos em C/C. 22.000:00.0$00.0.

.
' .

faz todas as operações bancarias no País, EO'mO' cobranças,
, dsscontos e caução de titulos de exportação e outras O'P,e\ rações de credíto ; passes para as prlncipaes praças do Pais,

C L 'i. '

"

, mediante taxas modicas
'

- �

() ,
Va., Sa.'já abrfu umá «CONTA DEPOSlTO

,POPULAR� "no Banco Agrícola e Comercial
"deBlumenau ? Se ainda, não o tez, procure
iJnedia'taménte 110S8a «Seção de Deposltoa»
q.pé.�<:ß,(d8.rá prontamente todas as informa

,Q,?f>fJ de�f)j,a,�as., , .' '

,.' _,'

,
. I

, Além' da conta «Deposito Popular» (De
posítos.tntêíaís 'a partir de 20$000, subsequen
tes ß partil' de 5$000. pars a qual são suo.
nados juros de 40/0 «ie., o Banco Agrl:
cnla e -Comerelal de' Blumenarr mantêm aínda
813 seguintes contas:

"

'1

�

,� t "'_f� ,

,

ç. C: C K DISPQSlÇÃ,O . . . . • 2,0 %

'e; c. c COM AYISQ� PRÉVIO, conforme con-
t f' ;,,' diçõês ni' c'aaerneta . .. 3,0 0/0'

fD DEPOSITOS' POPUURES L1MITADOS 4,0 0'/0
r., (ZEP,OSlTmk� �RAZO, FIXO de 6 .meses 4,5 %
r

: .

EPOSlfÚS A PR,AZO FIXO de 12 meses 5,0 ojO'
:il ,_ -1 ·T,' I.'

_.
.

� � Os juros são pagos çu capitalizados semestralmente.
I ,'.' ',_ �

r f.=lLIA JARAG.uÁ s: ,R�a Cei: fmmo10u(l�n
'\C11'xa. PQ,st81 n, 65 - End. 'I'elegr.: ,cCAl�A�

"

't

�pRARIO: Des 10 ás 12- e da,p. :1,31/2 ás.15'r
r

. :
.

_ �4�a1�s� pas !O ás 11 1!�," ,'.

"1·' . . " ,

,.,u!'_-f:7 ..

'211,
, ':Feridás 1

011\1>' lII'l!öl �'1'i:! , '

l.c,")�:�1,("1� Ic,_p,�..�y �o.�

:Quelmaduras:t
Balsamo"

;; � Garbazza
: �{�Ä��istente';êà5�irÖ
Iu �o Clriififfvel ! :':.11

·'As:'�ãés'�pfév.ideRl�B
'

não deJ.:K9:JD.: d:e' t{rt.�m ,
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, zado O encontro de Foot.
f) tel, sob sua guarda e<respon8abllidade os bens selho de admínístração se aquele negar, >

•

, "BdU, domingo" ul.Imo
Â dinheiros da sociedade, apresentando relatoríô § 1.-, Os medicos particulares quando chamados' conforme estava annun
anual ou quando Q conselho' exlgit., '

'

.'"
"

,I gôsarão de inteira autonomia n� exereíeío da sua eíado, e,ótre,' ,8S equipes
Art. 1.- A Sociedade será denominada "Hospital g) ter sob sua guarda e escriturar, 01:1 Ifvro� eaí: protíssäo, resDeitadas es determinações do diretor -Breíthaupts x cGrubbalt' ,

São José", e foi fun d a 'd a em '-3 de outu- xa e inventario e atestar e julgar da mlserebílíde. e Superíorá, tJ.u�n,to a ordem interI�6 .no hospltal, realizar se' ha o mesmo,
bro de 1935, tendo por fim manter nos imoveis pos- de dos pretendentes a serviços gratultos. § 2.- Os medíeos particulares deverão combi amanhã." no campo do.
tos a sua disposição pela Mitra Episcopal de [oinvi- b) Expedir regulamento interno do hospítel � re- nar com a enfermeira superíor as horas maís con- Brasll.. Como prelímtnar,
le, nesta cidade, um hospital de caridade e maternidade. 8�lver, com recurso para o conselho as reclama. venientes para suas visitas e serviços, eapecíaes. jogarão Submarino Je:
§ unicc=Sua séde será na cidade 1e [araguä, sua çoes apresentadas. § 3.- Os medícos patt1culfll'eS responderão pe.' Fulgor:

duração por tempo indeterminado e seu fundo social raute ß caixa do hospítél pela: retrtbuíçäo arbí �.' ,

constltulr-se-ã do instrumental e aparelhos medicos ci Da Irmä ou Enfermeira Superior trad� pelo diretor ou enfermeira superíor, pelo' : .. ':
�

. -;"
.

,

rurgicos que possue e venha a adquirir, dos moveis e Art. 4. _ A Irmã ou entermeíra superior com' uso de moveis, apareh�,os, utenslltos a medícsmen riGOOOOOCOQ,QO.OODOOIi
utensílios, 'subvenções, donativos. produtos de festas pete alem do estatuído' no regulamento; jp�rno;, ,tos para seus doentes. '

_

- \

r, �'. 'ALuIM J ENKE' E' �'"
de caridade e, mensalidades. . a) fixar de acordo com medico. os preços' das, (" ;,

' DlSPOBiço e�. ,��raI!; v J
" <

Da admíníatração e representação operações e curativos. .

Art, 7.,- A sociedade é ctvtl e brasileira, Iican- ' ",' 8.ENHORA
Art. 2.-, A sociedade será administrada por um con- b) auxiliar a administração DGS serviços ínternos do sujeita as leis que regem o assunto e sendo re- participam aos seus 'pa-

6�Iho. constituído 'p<?r dez membros, tod�s pessoas ra- do hospltal. ,,",' solvidos pelo Conselho os Cl1S0S' omissos aestes rentes e pessoas de suas
"

dícadas no mumcipio e de representação social e re- c) zelar pela economia, ordem e serviços, e con ES,tatptos. ;": "I • relações', o contracto de
conhecida idoneidade moral. '

, .servação de todos os instrumentos utensílíos mo- Art. 8,- Os poderes publleós que subvenciona, '

'to ..I', fi'll.§ .1.--. O conp.:lho administrative será presidido pe- veis e objetos de uso no hospital.' , '!em 8 sociedade poderão �esjgn8r representantes casamen ae sua una

lo vigano eàtol�co da parochl� de [araguä, o qual se- d) escriturar todos os livros exigido's no regu _Junto ao Conselho de AdmID!straçAo. Ane{y com o, �r. ,Valt�,
rà tambem o diretor do hosplta�. ..

lamente interno e os que forem exigidos pels tís- A�t. 9.- Os soeíoa da sQCled8.�e '.e membros do Karsten '
, � f

§ 2.- Es�e conselho será eleito por um blen!O �e- calísação da saúde publica. 'con�çlh� não respondem subeídíartamente pelas [araguâ, 23,3-41,·
los �onselheuos e 50CIOS pres�nt�s na sua primeira e) auxiliar aos medicos nas SUIlS visitas aos doen obrígações- soeíaís. .

.
J. •

'

reuníão anual e por voto de maiona a�sC?luta. Em qual tes e zelar pela obedíencta escr-rpulosa ás pres. A.rt, 10.- O Conselho organíserä OB direitos e 110000000000000000.
� Quer tempo poderá .ú conselho subsh.tuIr o me�bro crições clinicas.

, ,obrIgações dos socios, sendo que qUÍll�uer pesSQs
J'

I

,que demonstrar �cslDteresse pela socledac!e ou fms a f) dirigir os empregados subalternos e comunicar I indeP.endente
de n8cion�lidade ou crello religioso

que esta fe destma. .' ao diretor qualquer lrregularldllde que se verificar. dela p0d:erá fazer parte, uma vêz tenha mais de

§ 3.- O presidente do conselho e elO mesmo tem '

,,' ,18 lanos, bom comportamento e se obrJgue a8 egi.
po diretor do hospiial serà substituido em sua renun' Do medico do hospital

• gancia8 de�tes estatutos e as que deles derivarem,
tia pela pessoa indicada pelo mesmo conselho e. nas Art 11.- Estes Estatutos somer..te poderäo ser

ausencia temporarias, não superuiores a 60 dias, pela' Art. 5. - O medico cbefe näo poder� ter cssa modifioados ,por deliberaçlo de dois terços dos
Irmã ou enfermeira superior do hospital, de 8aúd� particular devendo estar no Hospital dia. membros do conselho, para eS88 fim tlsf1eci81men'
§ ,4.- O conselho reunir' se·á obrigatoriamente uma

rlamente no ml�imo duas horss para visita aos te convocado com anteceden,cia de' dez dia.s.
vez por ano, no mez de dezembro, ou principio de doentes e receltsr aos que procurarem ao hospi § 1.- Se neS8a reunião não houver numfifO Ie

janeiro, para tomada de contas� e na epoca respetiva tal par� eBse fim, competindo.lhe ainda: gal, será convocada outra para dez dias mais tar
eleger o novo cönselho e, facultativamente, tantas vezes a) fo.necer q.uando determinado pelo diretor,o de, resolvendo esta c<,m maioria de votos.

Quantas for convocado pelo presidente ou maioria de atestado para mternamento de doentes de outros .

Art.12.-Em cuso de'dis�olução da sociedade seus

conselheiros., medicos, uma vez näo s.efram de mDlestias infecto· bens psssarão a sua substituta, ou serão entregues
§ 5.- O conselho administrativo e autoridade su· epidemicus ou suspeitas. / a administração federal, estadual ou 1Punicipal

prema para decidi,r sobre a direção geral do hospital; b) dar alta 808 doentes que não e8teja� inter, para serm aplicados ,ao wesmo humsnitario fim
fixar a gratificação ao' medico para tratamento de en- nados por responsabilidade de outr08 medlcos. em Jarnguá.
fermos indigentes; construção ou reconstrução de ,pre· c) ate�der com a possivel �rgencia os cha�ados Art. 13.- Säo SQclos fundadQres desta sociedade
dios; organisação de festas beneficientes; auxilio as

ao hOspItal em caso de graVIdade e urgenCia, to os senhores: G.Czerniewicz, Julio Ferreira, Emilio
pessoas pobres, normas geraes para cobrança das men das horas marcadss no regulamento intern? Piazera, Carlos Mtly, WilJi Sonnenhohl, Eduardo A SIFILIS traz graves
salidades e joias. estipulando umas e out:as quando d) repr�8entar sobre necessidadefl tecDlca8 do Kellermaon, WaU(ir Breithaupt, Reinoldo Rau, João consequencias
praticadas, e fixando o nllmero e ordenados de enfer-l estabeleCimento. fornecendo quando pedidos todos EmmeQdQelfer, José Emmendüefer, P. Alberto Ja. Previna·se tomando alguns
meiras e empregados, isto mediante proposta do dire'

I
08 esolarecimentos IiecesEsarios � melhoramentos cobs, A.rthur Mueller, Bernardo Gruba, Arnoldo vidros da maravilhosa

-o tor. o ou outros interess�s do estabelecimento. ,Leonardo Schmitt, R. Hufe.nnuesseler, J. Ballok, Esseneia Passoe
I § 6,- As resoluções do conselho serão sempre to e) exercer fiscallsação �a8 enferm;ri8s e de�ais Art. 14.- O atual Conselho administrativo, é

madas por maioria de votos, cabendo ao presidente! serviço& de.sua responsabIlidade �edlca ou t�CDlC8. constituido d,os senhores P. Al};)erto Jacobs, alemäo
Elixir Depurativo e Tonico

unicamente voto de $lesernpate. f) c0!DuDIcar co� antecedencia de treli dws sua solteiro" padre, de congreg8çäú catolica, Mario Ta.
As dores desappafe,

§ 7.- Nas reuniões do conselho poderá tomar par 8u8e�cIa temporBua para que o, diretor lhe dê vares da Cunha Mell,tl, tabelião, C88tl<ÍO, brasileiro cem e sua saude será

te o chefe digo o medico chefe do hOBllital quando substituto,
. . . Carlos Mey, brasileiro, casado comerciante, Ber 11:1... perifeit�_

oonvocado, mas não terá direito de votar. g) atender nos doentes md!gentes t comprova nardo Orubba, brasileiro, natutalissdo casndo, co _sene a IE"'..SOl

§ 8.- O presidente representará a socieilade judicio d8m�!lte pobres, ,dando a�slêtencia med.icn (iU mercia'nte, José Emmenoefer, brasileiro. industrial Purifica o sangue e

ai e extra judicialmtnte.
. h08pIt�lar quando necessarlO e de 8C?rdo com o casadO', Ernssto Czerniewlcz, brusileiro, cBsado, fortifica .

. § 9.- De todas as reuniões do conselho ,serà lavra· diretor, recebt\ndo pars iS80 uma gratIfiçäo anual· industrhll, Arnoldo Leonsrdú 'Schmltt, brasileirO', Senhoras! Tornem

da uma acta em livro para esse fim d,estinado e ruo mente est�beleclda pelo conselho de adm!nistraçäo. industrial, casado, Rodolfo HufeDDuessler, alemão, seu sangue f o r t e e

bricadp pelo presidente, devendo eS,sa acta ser assi h) veriflC�r. a Cf:t,U8a mortis e expedir (} atestadc industrial, C8.·sado,Willi Sormenbohl; eletricista, ale. puro, e seus filhos

nada peros consélheiros presentes a reunião. de (Jblto d·os mternad08 que falecerap:l sob SUIl mäo" casadO'" Eduardo Kellerm8'Dn',: bra.8ilelrtr, co. serão saudaveis!
,

Do diretor responsabilidade, il�lm de tomar provi�enei8s em merciao'e, casado, Arthur Mueller,cficial do l'egi8� A' venda em todas as Dro-

Art. S. _ O diretor do 'host'ital será sempre o'
C880 de molestias lDfecacios8s e suspeItas. to civ�l, brasileirO', casf.ldo. tfldo� Q()miciliados e garias e Farmacias

vigario catolico ds paroquia de Jaraguá, exeptO' 1) apresentar 8Dualm ....nte ao direto�. 11m reJato- residentes em Jaraguá, ,

,E' ���Rj>gJfÕ�I���A.-
em ca80 de renuncia, quaodo será substituido de rio em que con8�e em �esumo o mo_vlmento anual, JaragUà, 27 de marçO' de 1941 '

Di"t. Araujo FreitasSt C. - Rio

aCQrtlo 'com o § S", do art. 2, competindo lhe: dos enfermoE!,
..
dlsgnostJcos, operaçof\s efetu8�Bs, I ,p', Alberto Jacobs �,

a) uireçäo e fiscalisação dos serviços; obitos e �eceIt8S expedidas, atendendo aInda I Mario Tavares da Cunha Mello
b) nomeação e suspenção dos empregadoS e au' quaesq�er IDf�rm�8 das ftutoridades nesse sentido. . CtirJos Mey

;l1118res' ,j) quundo hc.uver medicos ajudantes, estes auxi, Bernardo Oi'ubba
c) representaçäo ao conselho sobre ordena.dos; 118rlio O' medico chefe e 8ubstituil o äo nos S6US José Emmendoe-rter

d) determin8,ção das condições de admls8äo dos impedimentOB. Ernesto' Cze"niewlcz
enfermos, fixando o preço das diarias e condições Dos, medicos particulares

Arnöldö L. Scbmltt
de pagamento, no ca80 de näo serem .indigentes j W. Sonn6nhohl

t» contratar os fornecimentos ao hosp1ta.lo seus Art. 6.- Todo emfermo recolhido e que nRo se
I

Eduardo KeUermaDn
pagamentos, aqueles, quando possivel por concur· ja indigente poderá ser tratado por um medico de R Hufenues�ler
rencia publica;

.

8Uft confiança, com autorissç'äa d') diretor ou COD-
,

Arthur Mueller
,

. Reconheçc, v,erdad.(:o;ir.as as firmas retro de P.

1111'.'.'.'.'.'.'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'-':J••,.,.,..al."1
E

·@cIII'IAlbertoJOCObs,MarioTavares da �unha Mello,
..", •

Sangue· Sangue - Sangue Carlos,Ney, Sernardo Oruba, José�Emmendoerfer,

. ·A'dol'a'r' Schwarz I, SANGUENnL JI'I���:�t�h�:r:r��eu,!���; A��IY!��a;�! ���::::�t, H���i
II U I'

nuessler e de Arthur Mueller, do que dou fé.
,

'I Em testo. (signal publico) da vHrdade.

," ,

. II (Formula all�m�) I Jll.r8gu�, 27 de Março de 1941
'

Endereço teleg. "DOLAR" - Caixa postal, 32 II uniCOFOrtificantenomun-lll Guilherme Humbe!f'tD:Emmendoerrer
do com 8 elementos toni- III EtlCreve nte juramentado no'

-S. FraB�isco do' Sul - Si8. Cafbarln8 II cos: .Phosphoro, Calcio, II impedimento do tabelião,
Arsemato, Vanadato, etc. ',

.

_;___

I
Com o seu u�o no fim de

I'
,

20 dias. nota· se : I' 1. - Levantamento geral ... f 'I"PAL'UDISMa r
I

I d�s forças e .volta imme-III P '-V�,
'�.

'.
,

'

'.

'I d��t�dO :���I��recimento I /fj��1
'

. A -moletla" queoCZll!llGOlIeIlte.
por completo das dôres de ::: � '; ��.rf(: não' preg\l!ça: é apenas um

II c�beça .. insomnia e nervo-

'I �:�.�r��:::. \ . "'f.; "

,

t
IIIntomp da doei!.ça que o cd!i<;e.

r. 1
� .. " .. , �/ �

• Vohe a ser ativo. cheio de

II! i;ir.:J,�r.i:!�� II� ;;, �
"tJ � mT:�O��::Nh�l:fC�!�o:�:�·II 4, - Augmento de peso II

"

II variando de 1 a 3 kilos. I �'
:

O SANOUENOL é uma
� PRODUTO DO LABORATORIO MElKA l�SE/I\QIIE EFICAZ

III grande d�s�.?berta scienti· I
ca, - opmlao do Dr. Ma-

II noel Soares de Castro. I

Correio do Povo - x - 29 3 - 1941

Estatutos da
I>ENOMINACÃO, FINS,' S�DE, FUNDO 'SOCIAL E

DURAÇÃO

Em�arquBs - DBs�achos
NayegaçãO

VIAGENS DIRECTAS PA1�A O. PORTO DO RIO DE JANEIRO

Carta de agradecimento
Jaraguá, 25 de março de 1941.

Exmo. Sr, Dr, Rochß Loures
,

Venho por meio desta agradecer de todo o

meu coraçâo ao sr, dr. Rocha Loures pelo bem
que me fêz, Vinha há quasi um anno sofrendo
horrivelmente' da cabeça restando mesmo desani·

v

mado de curar,me.
'

Em boa hora procureF tste grande medico
que me fês uma operação mu;to' delicada na

cabeça, pen,spndor eu que' não poderia supofta·la.
pois durou mais de duas:: hc;;:ras!

Hoje que me sinto redilcamente curado não
sei como agradecer. eu que já me sentia perdido,
Peço ::Ur. Rocha Loures ifceitar este meu agrade
cimento qU,e vem espontaneamente da alma, pedin
do a Deus que lhe dê muítos annos de vida pa

���f"P_"""" ra continuar ajudanda a humanidade sofredora,
O dr. me salvou e eu lhe agradeço.

............M.iiI..I........... ' . ;' I UI: Do 'amigo cit'alo, .'
'

'

·i ,./tilario Bona. ,"

Negócios na Capi·
tal Federal

Informações sobre It mar·

cha de processos em an

damento nas Repartições
Públicas.

E ",c: itório de Informações
por' Correspondên::ia Cai
,xa Postal. 15 (Lapa)
Rio' de Janeiro.

Navegação entre Bucarein (Joinville) e

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

r

....
.

Encarrega se de classificação, medição E.' embarque
de toda,s as especies d� maptiras serrada's, b�nefici3das, em, tóros, etc.

Cereaes e mercadorias em geral, 'para qualquer porto do norte, ou sul do

Paiz, bem como para o' exkrior ..

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

redespacho p�ra as praças dQ Inte!ior.
,

r
' ,

m�re vapores em porto, carregaoda -j IrDlBzens proprios '. Destio da Estr� ferro

SÄBBAUO, 5 dEI Abril :

No Sllläo Buhr será ex

hibidO o g�8Ddioso film,:
«Daria 8. propria vida,.
O renda 8erà apllci>da pa
ra !1 compra do ttpirrelho
Raio X, pt\r� o«Hospital
S. José.

Reumatismo
Dores .

nas Juntas?
ESSENCIA

PASSOS

DR. ABELARDO F.
MONTENEGRO

Advogado

Resídcncia: Av. Getulio Vargas
.

Registre seu Diplo.
ma

Escréva para o Escritó'
rio de Informações por.
Correspondencia. Caixa
Postal n, 15 (Lapa) - Rio

Adoptadoofficialmente
no Ex�rcito

EL�IR "914-
Com o seu uso, nota· se em

poucos dias :

1. - O sangue limpo, de im�
purezas e bem estar geral. \
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu·
runculos, Coceiras, Ftridas bra-
vas, Bôba. etc

'
'

3. - Desapparecjmento' com
pleto de RHEUMATISMO db
res nos ossos e dôres de cabeça.
4. - Desapparecimento daI

manifestações syphililicas e de
todos os incommodos de fundo
syphílitico,

.

I

5. - O apparelho gastro·�nte..
tinal .,erfeito, PÓls Q, •ELIXIR
91'4- não ataca' o estomago e

não contem iodureto.

E' o unico Depurativo. que
tem attestados dos HO'Pitasl.
de especialistas dos Olhos e �

Dyspepsia Syphilitica,
'

Viãrc()� duplos
Já se en�ontrllm � Yf�d� �;.r. ,,'

tendo o dobro, do hq�.,,o, e ,c».��' ,

<
tando menos 20 %

.

q(1� d'OIS" �;i
, ,\idtos ,pequenos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. ,.

a) Impostos
0111 Imposto 'f.erritorial
0121, " Predial
0113 " sI Industrias e Profissões
0183 " de Licença
0252 " si Exploração Agricola e In-

dustrial
'

" si jogos e Diversões
" adicional
- b) -Taxas _.

12� Taxas de Expediente .

1224
.
Taxas e Custas judiciarias e Emolu-
mentos

.

.

1234 ;-axas de ,Fi.scali1.:àçã_o e Serviços Dí-
versos

'- �'�iTRIMONIAL
2010 Renda Imobiliária

'

2020 I, Capitais .

.

. , •

RECEITA 'DIVERSAS
412Q Receita de Cemitérios'

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
6120 Cobrança dã Divida Ativa
6100 QtlOtas .de Flsçalísações Diversas
6200 Contribuições Diversas
6210 Multas \,

6230 Eventúais.:.:: :) ;.
"

I

, . SOM A Rs,."
Saído DispotIivel do Exercicio 'de ,1.940

',I"

Correio do Povo - x - 29 3 - 1941

v.$tn�i.uutn os"..§
-UÖnsIderauao, .

D� Q1Ei�sI. Pr�eito Mu- mente ser mpresclnd�. ou del� conhe.cilpento ti
niclpa p Ii'c'(f'"'Que té o v�r leg I zar a sltup<;ão v�re1DJ! que, 1lnAo esse
dia Abri da cOJlfente ano, . dos funcionários nomea, prazo, hila dê ser arre,
todos s proprietarios ou <?cu- des para os aludidos car- matados por ..(luem mala .. ,

pantes de terrenos são <?brtga- OS' der � mais lançe .otere- �oes�.�l. JUlZ, de Díreíto
.. 'dos, de 'acordo com a Léi n.53,. g .'

. Decrete: � -.
>

dl 22 d b T da C(}marca..{ie Jaraguã,., de 24 de junho de 1937 a: ( r
: \ v c�r. no ia e a rIlltEst�Ht'o de Sante. Oatarí-r, 1. - Roçar as testadas .. das- Art..l fjc�m ceía- p�oxlmo vindouro, as 10

'1 f . d
,

vias públicas munlcípais na tíls- dos nesta. Prefeitura os horas da mãnhã, äs por uS:.. Brasil, na orma a
15:000$0 tanda "'tnfnima de 15metros em '

,

t
�

L 's I t d '''Edificir do' I"'ürum leí, etc.
49:000$0 ambos os lados; 'não sendo per- ?egum. es cargos: e 'loas,. f.)

'.

.) fi
,

"

Faço saber li todos que1,50:0�0$� mitida capoeira em altura su- I cretano, 1 Contador, 1 da Comal ce, os �ens ne
n pres ate edital' de lei�130:oöo$a- perior a 1.50 mettos. I

Fiscal-Geral do 2. Dístrí- nhorados a Adriano BaI lã
e

d (10).

2. - Límpar e carpir as vale- to 1 Zelador da Preteí 'lock 'a 'saber:
'

_.0 co� o prazo e
1.05:421-$1' 96:000$0 tas, drenos, sargetas, corregos' C .., , días virem ou dele co-

1:032$7 , : 4.:00Q$9 e ribeirões, afim de darem es- tut,a, 1 arcereiro, e 1, 1. _ Um terreno fa nhecímento ii'ierem, qU610:24$1 '29:00ó$0' coamento ás aguas.
.

Zel idor do ÇemItério, zendó frente na Estada. no jia dois (2) de a).:)lriJDerrubar as arvores fruttferas, com os ve n Clm e nt o EI

I800$0 �ma vez que prejudiquem a pro- constantes da Ieí orça: NO-V8, fundos com terras proxímo vindouro, as dez
[eção do sol nas estradas, .' , de Adolfo Cava, �xtre tiaras da manhã, á. por ..5600$0 4. -;- Podar as cercas vivas mentá�I� vigente, � mando da um lado com' ta dos auditorlos deste"
em uma altura maxima de 1,50 Art. 2 - O Prefeito

terras de Eatetano BaI .. Juizo rDO Edifício da Pre-7:600$0 metros, mandará expedir os res-
I

.'
i 1 I t5 - Lançar no mesmo dia os t' t'it I d .

m .

lock e de outro ado com t61tuf,a Mun c pai, par e
det�itos e veg�taes da Iimp�za, pec lVOS U os e no ea, as de Luiz Pícolll, com Superior, pelo Oficial de
p!lra d�ntro dos. terr�nos numa ção, deles devendo cons

a area de 7,000, .metnós Justiça; servrnde ,de por..

1:464$0
dístancía nunca inferior a 2 me- tat a data da nomeação, quadrados avaliado em teíeo dos auditorios des ..tros. o número de data do de

1'4 $000' .

J' á 1 'do aA metragem fixo será de 600 creto-let que legalizou a
. 00 , te • �IZO; ��r eva '

1:159$0 2:000$0 metros, por lote, sendo que a ,

j b t' 't do' publico Iellão de vende125$0 1:500$0 Prefeitura. subvencionará por criação !lo cargo, a, nas cu o em cons an e
e arrematação e serä-en.108$1 1:000$0 metro excedente .cO!ll 20 reis; averbaçoes a data d� auto' de avaliaçAo e. do t'e, em maislan�906$5 3:000$0 quando de um lado· e 40 reIs �osse e entrada no exer· 8uto de penhora de lo r gUfera qu

1 d i' 62$0 400$0 quando em ambos os lados.. .• ' Íhas dos autos da referi ce ü e ecer, a em e o _'.117:216$3 "!"!39!!'!!2'"!!!:5""'50""!$!!!!'8 5�0:boo$0 �

Aos .irjrator�s das disposi- Cl�Ot _ O Prefeito da- dA açAo executiva fiscal tenta (80'/,) por ce�t@ so
69.539$:)

. çoes aCIma, serao multados na r .

. I
r. '.' '

)

bl'e o preço de Hvü.lIaçâ9;
'186.755$31 importancia de 30$000 a 50$000 rá p(lSSe aOB fUnClOi.àrios sao leva�os em primeira

o seguinte imovel'
• . i

e duplicadas em cada reinciden- que ainda não tenham I praça de Ha�ta' publlca 'u t ·'t· .

•
I ConW,doria da Prefeitqra MuniCipal de jaraguá, 28 de Fevereiro de, 1941 cia, além daindenização de que 'cumprido essa formallda. ; de venda e' arrematação, 1. - m, er�eno 81 U,,-,

..

·

I - trata? art, 5. da supra referi-
d f d t r do peIn valor total de 1 :400$0 ado neste MUnIcipio no

ALFREDO MOSER, Contador. Visto LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito: da Ler. e, fiz.en o cons a Y lugar Morro do Jaraguá------------'------------,--------- Jaraguá, 13 de Março de 1941 respectIvo termo a data (um contq e quatrocetltos
com 124950 metros na-•.._, João S, Rudolfo Fiscal-Geral. da/primitiva nomeação e mil reis.) Assim será o
d d' ,'i d f

q
teDespeza Orçamentaria, referente ao mez de fevereiro de J 941,

, ! ID e.ntrada no exercício referido bem' ar�ematadG c�� �err::e�eo. Ad��fl) �

Codigo T I 'T U L o S
DES PES A o R ç A 1\\ EN T A R IAD. . I do cargo, bem como a por, 'quem mllls', d�.r e

Karstner ao Norte comLocal Anterior Do J\?,e.s Total ;tê�e�e�da Prevista ecr.eto - Lei D. 18 legalização da sua cria maIor lance óferecer: no t' . d S'l In .Bú bo ADMINISTRAÇÃO GERAL
"

ção. dia, hora e .lugar' aOlma. erras e Ivor a

02 GOVERNO Cria divereos cargos Mu· P á f ú i _ N mEmcio9adds podendô os -e a Oeste com terras de
1120_ .PeSßoal Fj)(Q. . , nicipaid

ar gra o n c� �s '.
i

.

José Emmendoerfer, fiva-
0'201 Subsidio ao Prefeito 10.800.o' termos de posse Já eXfl� �esmos s�re� tx:m en�. Uado em 600$000. .

0202 R(:Pfesentação ao mesmo .35p.O 350.0 700$0 2,�ooiO 4.2<>0$0 O' Tenente Leónidas tentAs,.mandar.á o �re elOS ,por q�em In er. ss Imovel este que vae ao022 Materi>ll permanente' "

1.000$(') 15.000$0 Cabral Herbater, Prefeit� to edItar li legalIzação ver, no lugar �ovà Re·
aludido leilão para paga-

.

0221 t\qui'içãö.de veiculos moveis e utensilios 1:000.0 1:000$0 da cfI'-pa-o do'" respect� torcida onde fIca loca
023 Materia.l de. COMumo do Municipio de Jaraguá, �v

'" "

lisa'do dito bem. -E par� mento dos im.postos; em
0231 Custeio de veiculos e conservo moveis

16.000$0 no uso das atribuições v01 �a4goB. E t d t qúe che'gue ti noticia 8 atrszo para com a Fazen.
eutensilios . 862.1 2.429.0 3291$1' 4;(:17$7

que a lei lhe confére, de le1' ern'tr<>rá emS eVI.egcorrenoa publico, mendei p,assar o dda IE�tadTu�l e ,jMUneiChiPalfl24 Des'pesas Diversas
0$0 '7.000$0 acôrdo' com a autoriza. ..., t d't 1 à e ..ISß rlmm�r er"0241 Via'gens a"dministrativas

'

300.0 330.0 630$0 63
data de sua pubilcaplfo presen e e 1 a que aer

Ad
. C(' �äo do sr. Interventor . v_a., f' d' I de NOS deiras. E para que che.;04 mmistração uuperwr

FY d 1 d revogadas as dispOSlçoffS a Ixa . o no
. ugar '"

h' t de0044�1 sP:�:�á�l�lxo 550.0 550.0 4.100s6 3.300$0 66 $
e era e aprovação o

em contrário, tume e pu.blicado pela gue ao con e,Clmen o

043 Material de cçmsumú

. 00 o
!IDepal'tamento Aàminis"

PtefeHura Municipal- imprensa local. Dado e todos, mand,el passar o

0432 Impressos' e'ulaterial de expedilmte 995.0 995$0 995$0 5.000$0 tl'àtivo do Estado.
de Jaraguá, em 10 de passado nesta cidade _de preseote edlt�� ,!lue será

044 Despesas Diversas' "

6[;0$0
Considerando que os

março de 1941. J,araguâ, aos quinze dIaS publicado pela mt�r.en8'a0441 �Sl::rviço(postal '1 2�� ...� 212$2 212$2
667$2 cargos de Secretál'itJ, aS8.) Leonidas C, Herbster d'o mez, de março de mil loc�l, e outro �e Igual0442 Serviçô telefônico 85.0

45'.3'
36$2 36,2

600$0 Contatipr, Fisca.l Geral
R t S novacen·to·s e quar<'hta e teor para ser afixado no0443 Serviço. telegráficb 45$3 45.3

d 2 D' t
' ena o ans 'O U

I d t1)444 Publicação do expediente 250.0 250$0 250.0 3.000$0 - O . IS rIto, Zelador .

um. Et1, Ney Frs.'nco, es ugar e' cos ume,; na.0445 Assinatura de jornai� oficiais . 200$0 da Prefeilura. Carcereiro crivão o subscrevi. Esta 'forma ela lei. _Dado e pas..

ú(j�O Pe������fx;ecnicos e Especializados e leledol'_ do Cemiterio, Edital deprimei.. c,onlorme o original, do �adfJ D6sta CIdade de Ja-
U704 Contado!' 525.0 52�.0 1.0�OSO 3,150$0 6.300$0 ainda que se achem

ra pra� que dou fé. Ass. Arno .:r.aguá, aoH dezAnove di· .

OF8 Almoxarife 3.600$0 'Pr�encbidos, .não fora"n s- PedrQ .Hoeschl Juiz de as do IlM3Z de ma1'ço de
0709 Agente rnqnidp"I de estatistica 401.0 400.0 800$0 2:400$0 4.800$0 crla,<1oe Ror lei;. .

O Doutor Arno Pedro Direito ,mn novecentos q qua-
u73 Material d'; conwmo Considerando mais que I Hoechl, Juiz de Direito' �ent8., e um. Ney F�8nco,0732 ,Livros (, impress.os

'

200$0 t lOt d. d Ja à 15 d A b e A 809
, Se'l'm,'ços, diversos I

no ,u ua :rçamen o cons'j a Comarca e Jaraguá. ragu I 'e março eSCl'lV o o su scr VI. S.
090 Pes,oü fixo tarn GS réferidos cargos Estado de Santa Cstarina

' de 19.41 ' , Arno Ped.ro Hoeschl 'Jui�l)
09e4 Motolistas-3 a 3:0CO$1) e 1 á 2:640$0 970.0' 970.0 1.940.0 5.820$0 11.640$0 e resDectivsB dotaçõeej,Bräsil, Da formada lei'etc: '0' ?; ã" F

de·Direito. Esta c(i)l�tQrm.e0905 ZeI>'dor ". . 2�0.0 250.0 500.0 1.500$0 3.000$0 parp. pagamento dosseus Faço sab0f aos qu�e o eSCrIV o:Ney ranco o tirigiiud, do que ânufé'0906 Auxiliar.lod,-e t scdta diatl'ital 300.0 30p.o 600,0 1,800$0 3.600$0
. jaraguá, 19 de março094 Despesa' di versas
d 19410941 Serviço de IipmpesaZ' da !(pef�itura .

1:200$0 5143 Aquisição de sementes e transporte 3&8.0 .
388.0 388.0

• e
.1 bxaçâo e lsca zsaçU.o mancezra 6 Serviç.os.Industriais O escrivão Ney Franco1 J

'.

Administr'àção Superior 69 Serviços Diversos
Hill Pessoal fixo

.,

690 Pd ,aal fixo
1002 Tesoureiro. ' 450.0 450.0' 900.0 2.700$0 5:400$0 6906 Zelador d� cemitério
11 . SérvZÇds de Arrecadação 691 Pesso�l v,riavel
110 Pe$so<tl fíxo • 6913 Operários do Stlrviço de cemitérios1.101 Intend,ente·exator 500. O 500.0 1.000.0 3.000$0 6:000$0 693 Materíal de consumo
1104 Quebras 110 tésoureiro, 20. O 20.0 40.0 120$0 240$0 6933 Pära serviço de cemitério
114 Despesas diversas '

1141 Rercenta gem par.a a cO,brança da diví- .. 7 Divida Publica
da Ativa .

183.1 183.1 183.1 1:500$0 76 Flutuante-Amortização e Resgate
1142 " AqUisição de tillánário·!ivros etc. 108.0 108.0 108.0 800$0 764 Despesas diverS<Js
12'

"

SerViço"S de fiscatisaçClo 7641 Amortização da diyida Flutuante
1�1) Pessoa11ixó 77 .

. . Juros
1203 Percentagem 'de fiscalisação \59.4 '168.7' 228.1 228.1 4:00c$0 774 Despes�s díversas
13 ' Serviços diversos 7741 Juros diversQs '

na, Pessoa!" fixo , 8 Serviços de Utilidade Pública .

i3Ó3 f'iscais gerais, sendo um de 4:800$0 e 8C Cónstrução e donservação I de Logra-
,. ,.

um 3:0JO$0 { .1 650, O 650.0 1.300.0 3.900$0 7:800$0I' doU?'os Públicos'
1304 Piscai Huxiliar .. 330,O; 330.0 660.0 1.980$0 3:960$0 811 Pessoal variavel
]305 S�gundo fiscal auxiliar 330.0 330.0 .660.0 1.980$0 3:960$0 lill11 Operários do serviço de ruas, praças e

.

134 Despesas diversas. .

.

jardins
1343 Quota do lançamento do 1mp. sI, In· 82 ConstruçãO e, Conse;rvação de Rodovias

dust. e Profissões . 821 Pessnal variavel
2 Segurança Pública e Assistencia Social 3:300$0 821.1 Operários do serviço de Estradas' e

'

25 Serviços Diversos de segurançapública pontes
254 Despesas diversas 823 Material de consumo

2541 Serviços:Ie inspeção de veiculos ·�5Q:0' ,'250:0 .500.0' 1.500${) 2:400$0 8231 Para o:serviç� de ,estradas e pontes
28 SubvençÕes, ContribuiçÕes e Auxilias 87 Construção e Con�er'IJacão de
284 Despesa diversas 'Proprios Públicos em Geral
2846 Á Assistencia de Tuberculosos prole· 871 Pessoal \'ariavei

tários 700.0 1 :400$.0 8711 Operarias: do serviço 1 de próprios2847 Á Ca�xa escolar 20.0 20.0 120.0 240$0 .

municipais2348 Ao Estado paia manutenção 'do Des� 873 . Materi>!l de consumo.

fac. Policial' 2·288.2
-

4:576$3 8731 P�ra os servo de próprios municipais2849 Ao Asilo Coionia Santa Tereza
.

500$0 1:000$0 88 _ Iluminação Pit,b'lica
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

A
•

". 884 ,Despesas diversas
dos Lazaros <- 750.0 1:500$0' 8841 Iluminação Pública da cidade

29 Assistencia Social '.

8:342 Energia pan motores, etc .. ,294 Despesas Diversas
" 702i2 8843 Iluminação pública de Hansa

2941 Socorros publicos 44.0 603.0 647.0 OU; 5:000$0 9 .Encargos Diversos
2942 Ampar" 'á Maternidade e Infancia 4000$0 93 Encargos ,1ransitórios
3

.

. Educação Pu,blica 934 Despesas diversas
30 Administração Superior 9342 Desapropriacões ou p-quisições de ter-
303 Materi�l ti.<>. consumo

.renos ou imoveis
3031 Ma,terial dJdático �m geral' '56.0 56.0'- �'6$0 1:000$0 94' Premias de seguros e Indenização3032 Reparos de prédios escolares .

<. '.' ;-6:0.00$0 Por Acidente
304 Despesas diversas, 944 Despesàs/'diversas3041 AlugUel de préMios escolares· 1 :440$.0 9441 Acidentes' de trabalho
3042 Assistencia ·.a a lunos necessitados 500$0 9442 Seguro cohtra fogo33 Ensino Primário, 'Secundârio e .98 Subvencões, ContribuiçÕes e auxilias.

Complementar 984 Despesas diversas .

330 Pessoal fixá'
,. •. 9841 Dep'aftamento de Administração3302 Professorell Mum<;lpa'is, sendo 4 pro- ,.

. Municipalfessores: ç1e escolas desdobrada's a' 9844 .Ao Clube Aimoré
2�400$O,· 6 a 2:040$0, 3 a 1 :800$0 9845 A'o Instituto de Aposent. e Pensões
e 1 adjunto a 960$0 I

.

• 1:760. O . 93$.3 2:693.0' 12:053$3 28:200$0 dos Industriarios
38 .' Subvenções, Contribuições e Auxiti(j ;

,
, 99 Diversos

384 Despesas Diversas, J
,

I 994 De d' rÁ, 100 O 600$0 1'.200$0 '. spesas Ive sas
3842 Colégios' ,. 100.0 200.0 Muguel de prédios - Prefeitura e
3843 Á ciúi'sos complefrl�ntares do Est\do 1:207$5 1.207.5 2:415$0 4:83ó$0 9942' Intendencia
3846 Bolsas escoJares . 500$0 1 :000$0 9943 Propagandq e publicidades3847 Gratificação'ao Inspetor escolar 50.0. 50.0 300.0 600$0 9944 Despesas imprevistas4 ., Saúde Pública .I'

9946' Con.struções de casas para operários41 Assistencia Hospitalar '.
.:- I 9947, Gratificação carcereiro

.414 'Despesas Divet'sa$ '... 9948 Despesas policiais e judiciarias4141 Gratificação ao Delt;ga.do f de Higiene 400.0
.'
400.0 400.0 2:400$0 9948' Aquisição de placas4142

.

Oratificªção ao .M�dic<1J de Hansa' 200.0 200.0 200.0 1:200$0
4$ Suovenções, 'ContribuilJões e Soma total Rs.,� ...

.'" ': Aut:ilios .

484 Despesas Divehlls "

('
"

4841 Ao Hospital -São José.
49 tSer'/}iço8 Diversos
494 DesDezas diversas
4941 Higit:n� e San_eamen�o dás zonas ruo

rais e urbanas
1 ;,. Fomento I

51 FQmento da Produçãd Veg6tal
51" P.�sphas Diversas'.; -

,5t42 . AUX:l1tos It. centros agrlcolas
(�

.

i �:, �,'

'

J_�.:'�"� i�:,
.,

..
"

1

L"- .- -DreIelta•• MDDl.cipal4e laraauá
Bal'a�lcete -da ��cita Orçàrnenta 'a, referen e ao m� d� ·fevereiro de 19;41

, .,

I

� It �\Ç � D A ftj' Q
CÓdl'gos, T I T �. L'. P..

S Anterior Do Mês Total

� R�CEITA ORDINÁRIA . '"

TRIBUTÁRIA
,,' .

,
. 15:000$0

1�$7
41$5 . 416$5 139:000$0

21:524$� 100:301$2 84:000$0
375$0

78:776$3

..

0273
0297

412$2
7:79lS7

168$0

573$7

620$5
2:232$4

188$0

676$8

'10$0

356$0

1:250$5
" '10$0

174$5

688$8
125$0
108$1
732$0
62$0

27:683$5

..'

200$0
500$0

4;000$0
,

790$500

470$9

673$5

B lh.ncetc: da

HiO$O

75$0

180$0-

75$0

360'$0
150$0

:I.0�0.0
150.0

.' ..

1:8400

. :EditaJ de primeira
praça e arremataçilo

!

Discriminação de sçr.lq,os. Disponivel :
Na Te"ouraria
Na Intendencia
No Banco Agrícola e Comercial de Bhlnien,u ,

100$0' '0 Doutor Arno. Pedro
HOE.>schl, Juiz de Direito
da Comarca de jaraguá, ..

'

9:022$5 Estado de Santa Catarl·
ll8, Brasil, na forma da

$
lei, etc:

675 '0

--Faço gaber· a� que-o-
. presente edital de primei. ,

1'a prl,Qa e arrematação,'
com 'o prazo de trinta

9.674.7 42:530$0 (30) dias, virem ou delle
C'onheeimento· tiverem�
que, find,) esse prazo hão

4:226:1:6 8:339$9 . 8.539.8 70:000. o de SEJf arrematados por
quem fiais der e maior7.379.3 35:000 o lance oferecer, no dia T
de abril proximo vindou-
1'0, �as 10 hOfaS', ás portas
do Edifício da Forum, 08

11.628.8 ,11:628$8. 11.628.8' 20:000$0 beue penhorados a Leo'"
poldo Jacob Martins, ne.6.858.1 37:000$0 ação executiva fiscal que
lhe move a Fazenda Es-

7:800$0 tad'oal a saber.' .

\ .

6.;6b:o' 1. - Um terr�eno situa-
'. 00 o

do na tUa dos Martins, â
E'strada Jarag,uá Esquer
do neste Munjcipio e

8:000$0 Comarc8., contendo. a

area de 25.500 metros
quadrados, com as

.

con·

frontações de direitos,728.8 2:595$0 f i 11 d
1:000$0 que o ßV8 8 o em .....

1 :500$000. ,

cujll bem constante dö
auto de avaliação e auto

6.685.0 13.370$0 penhor\:!' de folhas destes
•

300.0
600.0

autos, da ref'eltida' ação.
605.8 2.400.0 executiva, são levados

em !)rimeira praça de
hasta publica de venda
e al'remntação, pelo va
lor totEl de 1 :500$000 ( um
conto e quinhetoB mil
reis). Assim serllÜ' os re·

feridos bens arrematados
por qu� mais der emaior
laDce oferecer, no dill
Q.{)ra e lugßr acima men•

cionados, podendo 08
mesmos serem examina •

dos por quem interesse.
tiver, á Tira dos Martins.
E, para que chegue a
noticia a publico, mandelContadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 28 de Fevereiro de 1941. passar o presente, edital

Visto LEONIDAS C. HERBStER Prefeito que será af.i�8d9, no lu'
,_c-,; .'l.

4:602$2 5:072$5 9:674$7

4:113$3

183$7 5.557.1. : 5:740$8

5'862.0 5:862$8

437$0

502.3
50.7
437$0

. .502$3
k 50$7

874.0

502.3
50,7
874.0

728.8 728$0

3:342$5 3:34�$5

605.8 605$8

226$0

180$0

4.080$0
1.500$0
10.254$0
1'.000$"

1,080,0 2.160$0
600$0

,94(0 1.500$0
52:057$0 75:613$2' 133.967.7 500.000.0

80.0
24.0

2;021.3

80$0
24$0

2:247$3

2.0400
24,0

2,331.2

360$0

23:556$2

.800,0 .1:800.0 3:600$Q

Saldo dispon1vel para o mez de Março
,

111:142$1

186:755$3

.

2:000$0

14.104$3
38.694$3
58.343$5 111.142$1

800.0 2:400$0 ALFREDQ MOSER, Cóntador.·
•.
,.' �.it. \ .... / "

,;t'

�,.:
" I'.

"

}o
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DESPERTE A BILIS lIJiI

DO SEU FIGADO II
"'Calo�ESIIbd" IICamaOis""'"T'" Dtl

II)
111
fi]
li]
'11

li
III ii
tlJlIIlIJlIIlIIllUl1l11111

eup rns eonsmor oJ?ß::>heo 51 onnu um

r, � ,H (> (T ,

MJJ9 Tl 1"\ k ' IH �!11'

,. f

gar de .eoetume.e PlÍbÜ�:tI�Paftlmé�to deu)' ImV08&�s lHA. MILlTÂR ee
cado pela inip.hfuíllt IáC&l. 'em atraso .para com a K ?

Ar \O,_il�
I

Dado e _ passado nesta fazenda Estadoal de Caro lARAOU
cNifde>ld'81 1�áf"ra'O-.r tOlf"Riclíter. E pan 'que 1- Os senhorea Erwin

,
seladias.do JD,ez de março chegue.� noticia 80 00 Gresía, Bruno: Hermann.

de mil novecentos e qua. nhecimeiitõ/ de todos, Oallmann,. Julio Olska.
,
renta e um, Eu, Ney Frau- mandeí passar o presen- Oswaldo TOdt,OttoEhlert,

�co, escrivão o subscrevi, te edital, que serä atíxa- Bertoldo [unkes e Henri.
• Assinado) Arno Pedro do' no lugar. de costume que 'Carlos Alberto En
Hoesch! .- juiz :�e Dírel e .outro de igual teor pa- gel, deverão com 8 ma
.to. Estã conforme o orí- ra ser publicado pela im- xima urgencia

.

spresen
gíual, do (iUé dou fé. 'presa local, na forma da tar a esta Junta uma cer-
Jarague, 6 .de, . março .leí, Dado e passad« nes tídão de naclmento para

de 1941.
.

ta cídade de Jaraguä, aos fins militares' e com a
O �"rivão, ,"t!e,y Franco. ;vln�e, e dois, di!ls do m,ez firma do respecuvo oílcí
-------.---- de ma�ço 'd.e· iDi'í nove Jd .reconhecfda .. afim, .de

'E"dl·tal," de .lellão cel!tOS.e quarenta e.um, -ijor remettda 16. C.·"R
.I.,;,; Eu,' Ney Franco, escrivãs �� 11- OB senb'Óres "'Her,
( com· o .

prazo
o subscrecí,' AS8sinado -teldo

'

Lehueet Bruno
. Ar?-o Pedr.o Hoeschl - Hornburg, Alvin'o Schulz,'

de 10. dlas. '. JUIZ de Dírelto dá-Co WiI1y Maus, Eugenio Ma.

O DO,otor Arno Pedro m�rca., Estã conforme o thedl,deveráo comparecer
orígínel, do que dou fé. com urgeueía a esta'Hoeschl, juiz de Direito Jsraguä, 22 de março .Jl!!'ita afim de completa-da Comarca de. [sraguä, d 1941"

. , ,

Estado de Santa Catarina,
e

, "', ",
.

rem faltas em SflUS pe.
" Beasíl. . Da forma' da lei,

O �sçrl.v�o, Ney,Franco dídos de certítícados de

ete:" I ,

) "'.' ,

, reservtstas de 3a. cate,

Faz saber a todos que E.dlta]. de segun- gOjr�:�gUIÍ, -27' de ·mlâr"�.,o presente, edital d'e, Ieí- A
Y

v
.» Ião com o prazo de 10 da pr�ça e r:",;· de 1941. ' .. ,'

• -..:...- 1-.-

�t� fViremt iOU dele -eo- .' 'rematação .... ".

...--;;;;;;;;;;;-----.-;;;;;-.i;;;;;::11�n_�Q"'men o. t .�erem, que, ' \. ...�." - �: "" ______

no di,a 8. de abril' proxi .. , O Doutor Arno, Pedro III a maior descoberta IImo víndouro.as 10 horas •. Hoesehl. juts-de Direito
da manhã, 4 porta dos' da COlparca de Jaraguà, !II para a mui h e r.1
8U�UCr�Qs deste jui,z'o, nó Estadi> d� Santa' Catarf III 'E'W'UXn,

I IEdifIcio da Prefeitura .Mn· na, Brasil, na forma da .:... ""
nicipal, parte superior, lei, etc: )

III S'E'lDATINA IIII,}elo Oficial de justiça', .EI �
cldarlão Artur' Quadros, Faço saber aos que o !II O REGULADOR VIEIRA. IIIservindo de (;orteiro dOd prese'nta edital de segun I
auditorlos, deste Juizo, da praça s au'ematação III A mulh�r �ãO �offre-Illserá levado a publico com o prazo de dez (10) ra dores
Jetläo de venda e arr6 dias vir,sm ou dele co- 'I

. III. Alivia as colicas
mataçäo e será entregue nhecimento tiverem, que

., uterinas em 2 hora,s II8 quem mais der e maior findo esse prazo hão de

l�nce oferecer, alem de ser arrematados por

I
Emprega se comlVanta'

Ioitenta por cento (80'/) quem mais der e maior gem para combater as

sobre o preço da a,.vaUö. lance oferecer, no dia 8 I Flôres Brancas, Colicas Içäo '0 seguinte imovel: de abril proximo'vindou Uterinas, Menstru e a'

1. - Um terreno sito ro, I1B quatorze horas, ás II p6s o parto. I L h
·

dnesta cidnà9, á Rua Ben· portas do Forum desta E' poderoso calmante, e 0n·a pIca ajamim Constant, fazendo Comarca, os bens penho III Regulador por excel�n 111 [j
.

fren�e na dita rua, fundos rados a Ida Wollert na II
cia.FLUXO·SEDATINA·

com terras de Germano ação executiva que lhe li, pela su� comprovada I . fornece a domicilio
Ha"bs de um lado com move neste J!lizo José !II

eficacia é receitada pOi
Ias de joão Tiedke ß de Koch Junior, a saber: � mai� delO.OOO medicos. Jaossen &Cla.

outro lado com as de 1. - Um terreno sito III FLUXO SEDATINA I',

Max Hiendlmayer, com nesta cidade á Rua Pro � encontra se em toda iJ! Pedidos pelo telepfto·
8 area de 8.0g0 metros copio Gomes de Olivei· ii parte.' .', (III ne n. 53, ou' na Casa
quadrados. ra, fa�endD frente mi mes- Xiiiiiíiiã iiiiiiiiõ

'" '. J May & Fischer.
Imovel este que vai ao ma Rua Travessão dos -----.-- I

aludido leilão para paga fundos com' a linha S. P.
m�nto doS" impostos em - R. G., com 25 metros· Cred I'toatrBzo com a

.

Fazenda na frentß e 25 nos fuD.

Municipal de Carlos Rich- dos, extremado de um

ter. E para que chegue a lado �om terras de Tbo
I'l<i.ticia ao conhe.cimento maz Cezar e de ou.tro
dfi todos, mandei passar lado com a8 'de Angelo
o presente' edital que se. Piazers, co'm a 81'ea de

rá,pub�icado pela impren [400 metros quadrados,
s8,10ca1 e outt'o. ,de igual e1dificado' com uma casa,

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

teorpara ser afixlido rio lu avalia do em 5 :000$000, Resultado do 392. Sorteio realizado em 18 de Março dtr'941
gf.\r d,e c�stume., na for· ,cujos bena �oustantê8

CADERNETA N. 9371mq.l d(l JeL Dado',e pas do auto de avtHiaçl10 a,
.

sado hésta cidàde
-

de Ja do auto" de· penhor-a 'i de Premios em mercad'orias no valor de 6:250$000
raguã, 80S ,vints e, dois folhas dosl autos da rde
dias do . mez .de márQ(,; rida ação eX6cutiVJi, se·

de mil novec�ntoB e qua- räo leva.doR em' segunda
renta e. um . .Eu, Ney Fran praça de Hasta PubUca
co escrivão o subscrevi. de venda <� arremataçl1J,
ASSInado) Arno . P�dro pell) abatimento de 20./'
HoeS.cht ,- Juiz d� Direi, sobre o valor -dß aVáU.a
to da Comarca. Estã con· ção, que éde r� .

lorro'e o' original, do.'.que 5 ;000$.000, e ü abatimen
dOll fé.

I
to referido de 1 :000$000,

Jllrliguà, '2-2 de março de sendo portanto ve'ndido
1941.

'

pelo ,valor, de 4:000$000
O e�crivão, Ney fran.-co (qualw colitos de reis).

l\.f3sim BeraO os referidos
bens �i"rematados por

Para a, J�gular}sação .<Je
seu- organismo- e- preel.EJ'1
verificar de onde provêm
o mal." .

Se os $eUS ovarlos
não se encontram sãos,
o seu estado geral tem
que S� sentir. havendo
irregularidades men S:

truaes.: como sejam :

Menstruação Dolorosa,
Escassa ou Excessival.

ReguladorSian
é o rtimedio irltJie'ãdó'

.

para as
. Senhoras.ca,

Jovens que soffrem '

dessas perturbações.
Tome o REGULADOR

SIA.N que )!vita. 0$, soffd \

mentes da MUtfiER, e ve-
.

rifique como voltou" sua
côr natural rósâdá é- 'como
o brilho dos seus olhos é
differente.

Distribuidores:
ARAUJO FREITAS & CIA.

.

Rio.

Seu tlgado deve --.........
mente, no estoma&'O. um Ulze ele .....
Se a bilis não corre U�te. _
alimentos não são diaerfd_ e apodno
;:em, Os gazes incham o estomaco.
Sobrevem a prisão de ,,_tr.. voce
lentc-se abatido e como Que en"ene
nado. Tudo'é &matIIo •• vida , um
martyrio.
Uma simples ...acaatlo Dio tocariI

a causa. Nada ha como u famolllÍll
Pillu[� CARTERS pua o FIcado.
para uma aeção cuia. ,._ correr
livremente esse litro ele bIIls, e vod
.pnt.e-se tlisposto pan. tudo. Não cau
sam damno; são suor•• contudo são
marsvilhosaB paraf_ a bllia correr
livremente. Peça as PDlulaa CAR
TERB para O lI'fpdo. Não aceelte
imitações. Preço 3$000.

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Mai<?r e máis acreditado Clube de Sor.teios do Brasil '

FLORIANOPOLIS

Foi contemplada éom mercadorias, moveis e tecidos no valor
de seis contose duzentos 50mil reis (6:250$000), a caderneta n. 9.371
pertencente ao prestamista Germano Laughamer' residente em

Hansa. . _

PREMIOS EM MERCADORIAS !'IIO.vALOR DE RS. 30$000

: =��[tl[tll,
Electricn,s I

I
III

,para. iUuminar seu lar, sitio, faze.nda, etc. 111
FUbccion�r seu radio, II

.cÇ!_i� _terias ele automoveJ, raclio, ekol1,lTaES i

MODELOS'-
�!

com

capacidade de
100 - 450 watts
6, 11,' 110, no

volts

lc·
'f

.: ",' "', III;"" ,r- ,...
.

•

------- II
('j.. 'Peçam demonstrações aos Distribuidores; iii

ICarlos HoepckeS.A.
"Matriz: FlORIANOPOLIS

Filiaes: BLUMENAU, JOINVILLE, CRUZEIRO, .LAGUNA,
SÃO FRANCISCO - Mostruario em TDBAR!O (',

. Endereço telegraphico : .HOEPCKE.
.

tll.r;,' (l. .

").1

--------�--------------j�--.------
1IJlIHllIlIJfiJlIJliI ..

.

,

\,
•

1-=10TEL BECKER FRACOS E ANEMlCOS I
Tomem: .

Rua CeI. EiniIio Jqurdan . Jaraguá do Sul VINHO ._SREOSOTADO, i

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á Do Ph, da. MO cM s.... SI.......

vis. á Estação ferrea. Dispõe de optlmas accomoda·
' ..,

E '"

ções e offert.'ce o maximo conforto aos srs. hospedes. .

: To ..
.

I '. Banhos quentes e frios.' R� .,

� .. 'i
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA Brondli'"

I .

,.

Linha de Omnibus· á porta Preços razoaveis. E'ClI'ophuloee',
Proprietario : Carlos Albus, .

ConveleC:ençaj-
,

VINHO CUOSOTADO
0\ """ geredor d. ddde ..

CasaSoifis
'

Casa especiali&ta em roupinhas para crean

ças, andarinhos,' linhas, fios, enfeites, rendas"
fitas, botões, etc. Mantem' sempre em stock
um bello sortimento' de riscos parI) bordar,

.

.

dos"mais ,novos modelqs r

Meias ·de seda para senhores e

senhoras II. Meias de mouseline
de Itur a_ s'e'da, para senhoras,
desde 8$500 o par. OI Sempre no

vidades. li S6 na CASA SONIS!

��mn1'mtmtlmn�Dg

/

l
....

Bicyc Ietas;
.

das melhores marcas da'
mundo,

Preços: 400$000,. r/ovas
e usad?s desde 100$000.
PneusContioental

I
DuDlop eMicbelin
a preços �.unca vistß�.·
somente na Loja

. Lothar Sonnenhohl
-----------------------

Em todas I,'ls FaI'OJ�cias, Drogarias e Perfumarias
Producto .uGß LABORATORlOS MINANCORA

Joinville,
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HOJE Sabado - Dia 29 . AMANHÃ Domingo Dia 30 - S'erá apresentada à super.pellícula da ART.fILM
,

intitulada
'

loe
·

u r uarofa �!!�!r!':Jet.f!i!a
Fraactaco Gasl ová

Hans Jafay
,

Szoéke Ssakall.

um lindo e' delicado romance em que
a par dos mais subtis processos de
.conquísta no amor, veremos �ceJ.1<';!$
de fino espírito. .

I
'

, ,AGUARDEM'
" Filhas.de. Samuray - Sete Bofetatas;

,

A Grande Estrella � Sonata de Kr�ntser
".1:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'."".,I.'.'.'.'.'.lIi,•.••,.,•••,.,.,.,.,.,.'.'.'1'.'."'.'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'1

, -' ,
.

'. .' '
..

MAJOR JULW· FERREIRA· A��i��If�i�JJ
Após alguns' dias de angustiosos sofrimentos, I_P_8_U8_m_tD_I.O_''_8_di_80_t8_d_O_

íalleceu ás 20 horas de terça feira, em sua resi- " -r r

dencia nesta cidade, o nessa' velho e bom amigo Dlrectce-prcpríetarfo s HO:NORATO TOMEL,N -:- Caixa 12 -.- Tel., cCorpovo:t -:-:,- Redactor • João Crespo
Major Julio Ferreira, Coletor Federal.

Ann'O '

' ... '\ S h'
===

�,
Residindo ", a

" XXII )
"" J�raguá "" Sabbado, ,lt ue Março de It41 "" '. Cat ,arina "'!' N. 1_.0711

4,

10 DO \?o·
)

Sócia,f

r

Dr�Paulo;Medeiros
ADVOGADO

Rua do Prin(:ipe,; 458. JoinviUe

Irmão Daniel,
Celestino,

o SABÃO

yi,rgem
de WEifZEL.

l

E,spacia'li�äd
JbíNvflLE (Mä;t� registrada)

e
&

,

elA. l-
"''' , .,;1 "',. .. ',,", '. .' ',.,01 S�eÃt�'

ESPE-C»A�IDAOE -:

''{'; r s :

'WiT ,
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