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Com -este numero entramos no vigessimo tercei
ro ano de existencia do "Correio do Povo" e no

quarto de nossa direção.
Folgamos em dizê-lo aos que nos dispensaram

até hoje auxilio e encorajamento, que nôs sentimos
felizes pelo que já nos foi possivel alcançar. Cabal

EDIFICIO DO "CORREIO DO POVO"
/

tem sido 0 cumprimento de nossas obrigações, inter
pretando: n'uma sequencia de anos de luta os prin
cipios que nortearam' os que fundaram este jornal
e para os quaís se volta neste dia mais que a nossa

.

admiração, a nossa' saudade.
No entanto, se procuramos adatar esses. prin

cipios de ética profissional a novas. contíngencías de
vida, em essencía eles não deixam de ser para nós,
pela fórma que nos permitiu tornaI-os mais novos e

consequentemente .mais nossos na modestia em que
foram vasados. esses principlos têm sido como gUl
as inspirados através de todas as äificuldades e

tropeços pôr nós vencidos. .

Sabem todos como foi árdua a taTi�fa . que; ha
quatro anos, corajosamente tomamos sobre os hom
bros. Se �oubemos vencer que o digam os que, de
perto, vêm acompanhando a nossa vida de jornal
do interior, sem recursos faceis nem cabotinismos
asados e bem urdidos.

I Para maior satisfação nossa atingimos XXIII
anos em séde propria, fruto do esforço e de vontade
de Honorato Tomelin.

Isto constitue para os que fazem o "Correio",
nesta etapa oe sua vida, a ín.aior conquista que nos
seria possivel alcançar, com desassombro e trabalho,
conquista que logramos sobre todas as dificuldades
e que talvez, porque não dize-lo? - não estava nos
limites ,do que sonharam aqueles que nôs antecederam.

�tamos,· pois, .de parabens� .

COlDpanhia Siderur-

I_ca Nacional
o lançamento à \Tenda,' lor de 200$000 e só po

pelos estabelecimentos ban· dem ser adquiridos por
carios, 1e ações.da Compa brasileiros.
nhia Siderurgica Nacional No ato da aquisição se
está assinalando uma apo- rá feito um pagamento de
ca na historia da nossa 20'/. (40$000> e o restante
emancipação industrial. Em em quatro prestações de 6
todos os recantos do Bra em 6 mezes, Essa facilida·
sil, neste51 dias dI! t�xaltação de de pagamento tem em

e. de confiança numa nação vista tornar possivel a co·
cf'lda vez mJis forte e mai s laboraçêío de maior nume

unida, brasileiros de todas ro de brasileiros na crea
as c1assfls atendem ao ape· ção do alicerce basico da
lo da Pátria colaborando, grande industria nacional.
de acordo com suas possi-
bilidades, para creação da
grande siderurgia n"eion!'!.

.

Milhares dr: . ações' vem

secdo adquiridas diaria
mente revelando .vibrante
e entusiasticamente, o apoio
franco e decidido do povo
brasileiro á vitorioso obra
do Presidente Getulio Varo
gas, Sànta Catarina esta
mos certos, a essa campa·
nha de brasilidade e de
patriotismo, ha· de ale)n de
cooperar com a riquesa de
seu solo, levar ao maximo
a colaboração financeira de
seus filhos. Os titulos da
Companhia Siderurgica Na
cional são cada um, do va·

Insflfufo Rocha Loures
Exculsiva,mente para molestias de olhos,' ouvidos,

n'arilf e garganta.
Dispõé de apa[elho� os mais modernos para' exame de '

sua especialidade.
RichUn. �tiado Principe. ,Fone, 334�.JOITW!�LE

.. ,,''. ,

\,'

o.;:tr�balh@I·é: �'vid�; �ãP só a,'q�e -se : respira, .

mas a que nôs deleita e conforta; a que, dentro dos

imperativos da historia, plasma segundo as inclinações
próprias, no ambito dos costumes em que fômos cria
dos, a grandeza. com que sempre sonhamos.

Os que parámo São os. vencidos.' Os que não sa

bem ou não. querem olhar pa�a diante e ficam como

que bestificados na, es
trada do mundo, no sim
bolismo branco de es

tatuas de Lot.
.

Marcando os passos
do seu governo' pelas
soluções que dá a pro
bleinas vitais para 0-

Estado' - saude e ins
trução, disciplina e tra
balho, - o governo do
interventor Nereu Ra";
mos olha para. diante
com a confíança dos

Berlim, 8 (Transocean - a sua tripulação. Na Africa , Berlim, 8 (T. O. agencia predestinados, alicerçan
ag. alemã) - Os eStukas> Oriental houve atividade da i alemã) - No ataque aéreo do hoje as bases des
alemães atacaram dois na- artilharia no setor de Am I da noite passada contra os dias de amanhã.
vios '

mercantes no total de ba Alage. . : objetivos uauaes na zona Levado por impulsos
6,000 toneladas ancorados I marltima ao redOr da iogia generosos e elevados, de
nos portos de Tobruk. Am· Bagdad, 8 (T. O. agen. terra, foi afundado

.

um na- conquista em conquista,
bos foram atingidos em alemã) .- O alto comando vio mercaate de 15.000 sem pensar nôs zoilos

cheio, contando se a sua' iraquiano comunica que, a toneladas e avariados dois que rastejam longe dele,
perda, artilharia e a aviação bom no total de ROOO toneladas. recompôz o ritmo neces·

bardearam intensamente o
.

sarío a expansão econo-

Berlim, 8 (Transocean - aerodromo de Hannaniy mica, garantindo a pro-
ag. alemã) - O alto coman- ba, causando grandes es dução, estimulando iniciativas. ' ,

do alemão comunica: <Na �ragos nos depositos de Palavras de um Conhecendo como nenhum outro a sua terra e a

Africa Septentrional o fogo munições, de combustível vencedor.. sua gente, com a visão penetrante. do estadista mo-

da artil�aria do corpo ale e 2 ,aviões Inirnigos foram
-

derno.: apurada no exemplo unico do grande Getulio
mão dlspersou concentra- destruidos .ern terra, A avi a Vargas, estabeleceu em seus verdadeiros moldes o go ..

ções poderosas das' forças ação' inimiga bombardeou. O chefe da nação alemã, A- verno que os catharinenses sempre desej.aram: � o
brít i t d T b k

. dolf Hitler, falou perante o .

d ít á I' drrran cas per o e o ru," duas' vezes o acarnpamen Reischtag, dando uma extensa governo da ação. e da ordem, o respei o S eis e a
No sector de Sollum as íor; to de Raschid, 'com bqm explicação dos últimos acon- confiança .no direito, do bem estar comum e das aspí
ÇdS de exploraçã� alemã�, bas incendiarlas e explosí , teclmentos belicos que term i- rações que se tornam realidades.
num avanço. repeliram m.ul vaso Os dados foram insig. naram comd Ga de�rota dadYu- Pode-se bem dizer que iniciamos ha seis anos
t 1 lé t goslavia e a recta, as uas'

irít It' I d to para o su e � � .Im· nifícantes.Avíões de caça e ultimas vitimasde Londres.lNão uma ,renasce�ça espin ua e ma ena e que en ro

I portantes tropas Inlml�aS baterias aereas derrubaram só os homens que compõem ó dela, como no explendor de uma aurora que não aca

de reconhecimento, A avia vários bombardeiros Inimi- Reichstag alemão ouviram 'com basse- nunca, vivemos para a terra em que nascemos,
ção a.le.mã des_truiu impor- gos. Um avião inimigo vo- a maxima aten�ão as 1?�lav�as unides pela sua historia senhores de

'

fato do que é,
t t t I d b do Fuehrer e sim o mundo tn- "" .

an. es lOS a açoes e a as' ou sobre nossas posições teírö.. Ali estava falando um ho- nosso.
.

. . ': .

t�clmento de Tobru� e ava- defronte de Bassorá, lan mem que com mão ferrea e' Retemperando energias que O tempo e a política
nou ,gr�v�m.ente dOIS trans- çando bombas. As nossas vontade inquebratável devolveu gehl não corroeram, realísando um sônhc: 'de verdade
portes 101mlgos. n? port? tropas atacaram o Exerci- ao seu pais, humilhado em 1918, mercê de 'uma surprehéndente graça de espírito, se
As bombas atíngirarn di' to inglês em Bassora, sen

o lugar de esplendor que lhe. cundamos hoje como secundaremos amanhã o traba-
compete no concerto das nações. .

" .

rectamente .

o al.va e red�' do a luta encarniçada. Des Moll Hitler respondeu irre- lho construtivo de Nereu Ramos em pról de uma

zirarn ao silencio a bateria conhece·se ainda o resul futavelmente àquelas balelas de Santa Catarina cada vez maís senhora dos seus des
anti aérea inimiga». tado. Aviões inimigos so propaganda que visam apresen- tinos capaz de firmar no presente os alicerces da sua

tar a Grande Alemanha como d' f tbrevoaram Rutha, lançando enfraquecida devido aos longos gran esa u ura.

Roma, 8 (T, O. agencia bombas. Aviões de trans meses de guerra até agora de
allemã] - O correspon- podes inimigos tentaram corridos. Mais uma vez lembrou
dente de guerra do II Mes aterrissar em.Hadissa, me que pela vontade egoísta de

•

f' ,.
. estadista!! britanicos, a Alema-

sagero tn orn:ta que os PI' trplhandó as tropas iraqul- n'ha se viu finàlmente obrigadalolos ingleses lançam in anas,,-Fo�ças da. Policia a a responder. porem de maneira
cess.a:qte�.ente ,!Q-I�etös. sef PQderaram;s� de 2 a-4õ �s muito mais eff�ente, .aos: ataques Por, ocasião, hoje, da

bre. as h�has Italianas na de transportes, alguns es.
nOturnos que os britanicos du- inauguração de nossas no

Af O t IOf Ih rante .quatro meses levaram a vas instalações, Honoratorica rlf.n a .. 3 ? ,e caparam. fpram aprisiona efeit� contra a P?pulação civil Tomelin, o incançavel rea-to são chllmados de 'dos 20 soldados. No dia de alema � contra cIdades abertas-
I' d' d sta fase.do "Cor-camaradas,

.

aflrmando ontem o inimigo perdeu 11 germamcas. lza or e. '

s� q�� os mglezes es aviões "Sedam", 9 bornbar O Fuehrer citou cifras sobre reio", fez maugurar tam-

t- t f d t d as perdas que os inimigo�. da bem em seu gabinete deao rlUn an () �m o as deiros e 9 aviões de trans AI�manha sofreram durante as trabalho os retratos dos it-as partes, po'rtes. Foram avariados 5 ultimas quadro semanas, pondo, .

..

D G
h dest'arte bem em foco as falsas lustres braSIleirOS r. e-

apareI os' assevera'ções com que operam tulio Vargas, presid,ente da
..

os .propagandistas 9�itanicos, � Republica, _ Machado de
Bagdad, (T. O. (ag. ale- maIs .uma v�z destacou que a Assis O grande vulto da

mã) - O radio dQ Irak Alemanha nao guarda .odlo nem..' ..

I
.

retransmitiu hoje um ape- rancor contra os povos que «de-' lIT'pren�� naclpna " e coro-

vido ao desejo e á vontade du- nel Emlho Carlos Jourdan,lo dirigido aos altos dig- ma p�qu�na cam'a.riJ�a, por odlo fundador de Jaraguá,natarios mussulmanos e a ou cnteno matenallsta, recha- Essa homenagem delica-
todos os mah'ometanos' e çaram qualquer proposta ale- �. 'd
indianos no sentido de que rnã de entendimento�. . dal11ente expesvlva o nos-

nenhum mahometano pO- Mas, mais uma vez Adolf Hi- so Oiretor, ficará na histo- i
tler denunciou perante o !"u�do ria deste jornal, como juS:" Iderá lutar ao lado dos in- a pessoa do governo bntamco to preito a treis grand,es O ('fi COl',1eioglezes, sem violar a santa que, segundo suas palavras, .

I . '-' . � '" .
j de Fil- ..

Islam. A mensagem equi- pronunciadas muito a_ntes desta vultos de que nos devlemods I rias, interventor federal
I

.
.

I
- A guerr·a. sempre .almeJara.a ex., orgulhar como exemp os e

. '.va e a, ßroc amaçao lila
tinção brutal do direito de viver vontade e de trabalho; em De Estado. enviou. ao pre.

guerra sant� do Islam do povo alemão como grande oI de ideais que jamais ."
.

"

c�tra a Inglaterra. nação. Fechem seus olhos e ta- pr
-'d

81deote da a,epublica o
.

I
pem seus ouvidos aqueles que serao e�queci os.

Se!zilinte telegrama:
... • se negam, na sua falta de logi- �

Berlllt1, 8 (T. O. agencill
. ca, a acreditar nas palavras sen- Dual, v-es ' maisafems) - O alto coman satas dum homem quese baseia �.., PresIdente Getulio. Vär.,

do alemão comunica: "Avi· em fatos e unicamente em fatos alto que '0. Mar", gas'-Rio- Consternadu
ões 'de combate alemães e gue não obsta.nt� os inomina-

ta-neli diante aflitivo momento.

• _.' veis ataques dIanos de !leus
em audaCIOsas açoes Isola. inimigos possue a grandeza de atravessa Rio .Grande,'
das no dia de hontern, is espirito de afirmar áquel.es po- São Paulo,5 __: São Pau_' a.�801ado em, varias e
cursionaram ao 'sudoeste I

vos que foram instigados na lo possuirá, dentro de al- populosas zonas seu ter
da Inglaterra, atacando com

luta contr� a Alemanha que?s guns mezes, uma constru- rHorlo, gra·ndês enchen ..
d't d' t 't'

alemães nao lhes quardam odlo - . •

pr"'xl·'mad"·gran e eXI o os IS rt os ou rancor.' çao que sera a v' ....
-

tes, cumpre-melevaf CCb!
portuarios de Ra!lmasgate". ,Falou ontem um vencedor de mente duas vezes mais ;;tl- nhecimento v. excia. que., .

batalhas travadas quer pelas ar- ta dó que 'o predio "Mar- 8normalida�e ' .. '. situ�çâo
Stockolmo 8 (T O a i mas quer P?r fecundo trabal!t0 tineli". Avaliado em deze- ests assummdo nropor ..

. !
..

para reergulmento duma naçao. 'Ih d t
I:'

geDCla alerna) - Um co Adolf Hítler mostrou-se mais nas de ml ares e con os ções verdadeira calami..
munkado do Ministro bri uma ve.z um genio criador, não a edificação de concreto dade publica, cOm incal
t>lnico' informa que os ata um !a!latlco, n�m um politico será erguida no alto da pra- culaveis prejuizoB mate-

é I _

d ambIcIoso,' e sIm um homem At'
' .

Pado atl'ngl'nqu�s a reos a �'!l�es a
que o destino esco)heu p,arasal'- ça n omo r, -

riais '!3 grande perturba- .

nOite passada dmglram·se var a humanidade para. sempre do uma altura de cerca de çäo sua vid� econoQlic&
principalmente contra a re· do jugo daqueles politicos para t 70 metros. e financeira.

.

gião de Mersey e o distri os quai.s os povos apenas signi-
.

Esse !}loco importante Gove.l'no Estado, com
tos de Hamber no canal ficam Simples fatores de. lu�ros que constituirá o remate estrel·ta co'la'boratalCo sr.•

'
• que se condenam á mlsena e d

• ya.
de Fnstol. Foram conslde mesmo ao exterminio. desde que

mais apropria o a perspe- gen�161 comandante Re.
tavris os danos. os irtteresses dos capitalistas tiva da avenida São João gião e unanimidade en ..internacionais assim o determí- será' a· séde do Banco do

A�SIIEM'((CORREIO DO POVO,)
nem. Estado.

tidas representativas ela ..

oi Do «Meio Dia» ses soci�jB, �u� expOD'*
lC1ARIOS taneam.ente se puzeramDOIS NOT. .

sua di'sposiçl1o, tem toma ..

em lingua porluguêza do todas providenciasI .

EstaçãO:. O J P - BERLIM possiveis socorrer ores
cente numero flagelados

Onda 25,31 m - 11855- K'c1os cujo ,coeficiente calcula-'
S8 em mais de quarenta,
mil pessoas.

-

Continuarei
informando V. excia. 8"

Dois noticiarios de ultima cODtecimen�os maiorE.s
bora� diHriamelit(� porventura ocorrerem.

Caixa 12

"

"

.'

s .

-'.-

DA GUERRA

Dr: Nereu Ramos

Homenagem . Beaslwàiu lual
. atividades o cbefe

do poverno

Rio, 5 -.0 presidente
Getulio Vargas, resolveu
encerrar sua estação em S�
Lourenço, ja ontem mesmo
retomou suas atividades de o

Chefe do GoveqlO, tenclo
recebido no Guanabara e
no Catete diversas pessoas
e· despachado ·0· expediente
de varios ministerios.

Berlim, 8 (T. O. agencia
alemã) - O fogo da arti·
Iharia Halo germanica dis'
persou as ct.ncentrações
de tropas britanicas na re

gião de Tobruk. O corpo
�xpedicion8rio alemã obte·
ve grandes exitos nas ações
1e reconhecimento ao sul
de Solum. Os destacamen
tos avançados britanicos
retiraram se dean te das pa'
trulhas de reconhecimento
alemãs.

•

As enchentes a.
solam o Rio
Grande

Roma, 8 (T, O. agencia
alemã) - O alto comando
italiano comuniça:" A noite
passada formações do cor·

po aereo .akmão ataCaram
repetidamen1e as bases ae
reas e navaes de Malta,
causando incendios expIo
sões e graves' danos ás
instalaçõse militares. Na a

fdca Septentrional foi ocu
pada, na frente de Tobruk
uma posição importante. A
léste de Solum continuam
as lutas "��. resultado fa·
voravel. �iI" hossa aviação
bomhardeou nOVamente as

poslçoes inimigas 13m To·
bruk, causando danos con
sideraveis. Na ultima incur
são sobre Tripoli foi aba
tido pela defesa anti Ijerea
um avião ingles, que caiu
ao mar, sendo aprisionada --,.-_._--

Becons�ruindo a
economia fraa ..

ceza
�-(.O»J»B__�

Yá á Casa Pieper I
indo a )Ofnville

J Ie aproveite os .·preços vantajos?s

Ch.a.
peus,. Perfum

a.r.
ia, A rtigo'� para

I'
·-O-u-v-id-O-SÍIII--N-a-ri-z---G-a-rg-a-n-ta---O-Ih-o-s-·.-D-o-re-s-d-e-c-abeça rebeldes

homens, Espelhos e uma infinidade' CLINICA ESPECIALISADA

"de artigos de toda espeeie ,

DR. SAOALLA AMIN
CONTINUA EM JOINVILLE

�_((��»B�" Consul,tas. Jeronymo'oCoelho; 6O-:f.�es.: Abdon'Baptista 180,

"

I Paris, 8 (Transocean -

ag. alemã) - Afim de au
xiliar a reconstrução da
economia fraQceza o Reich
colocou á disposição da
mesma t 5.000.000 toneladas
de carvão, 25.000 toneladas
de ferro e aço e 30.000 to-

: neladas de oleo crú. Espe
I ra-se a cQnclusão de outros

Iconvenios destinados apro-
porclonar ás emprezas iridus

I triaes francezas grand.e,p�r�
te �a sua: prod1.lcç�o norrnaI.

Hora: �o a 20,15
e 22 a 22,15

HORA LOCAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" "," grande 'prejulzos devido' O

�
TE. CEL.},º'PAV1Q

c

'

achar-se aquela estrada PARANHt_) "- ,

em, peasímes condíçoes Na segunda fei�a,.o Tte.
,Milhares .de arrobas, de Cel� ota�·jo d� Sl,lva Pa·
huno ficatam estragadas .. ranho rece\?-eU em seu

por não 'poderem alcan. gabínete, nó' Quartel do
çar, o v�to di( Itejahí- parcia. uma eomtsaão de
ende de'Yeriam embarcae gespqrtists8 l,g,e,ais, os

para o ".:rio. Sp cl Sr. João 9.oais. foram apresentar
Bertolí pêrdera maís (Ú� 3Cí distinto militar e gran.
cem -contos, �. . . de .aprectadcr. dos espor
Agora o S'r.' Hermann tes, os seus cumprimen

Mantau, �!lndou contru-, tos deboae 'Viß�J�,s � BIu-
ir na velha, um grande menau. ,ç,

"

predio para nele Instalar A 'comissão, que era

uma fabrica de charutos. chefiada pelo Sr. AUre·
Naturalmente onovo Ia. do Campos, Presidente

ti'ricente já estudara as da Liga de Futebol Blu-
pO,s8ibilid6d�s que hão de

, (ieoeros 1lIimêDlif;i�s":.
�

. . '

Compra e vende produtos coloniais

• \""""'1' ., ',.;:r
l. r" ,..-,

$..... r'
•
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Hote'l Central

Dista 1 minuto da estação ferrea e da agencia da
Auto·Viação Catharinense.

:
Rua C�I. Emilio:�J,u..fJa,�, :.,J�r���, (ou,

�lIJlIlll.l�i1��li1liJOIi����I��I§j!l1�;, �('

Proprietario ' OSCAR Mt\.TJHt�S
BONS QUARTOS -- BOA MEZA

ASSEIO _ PROMPTiDÃO'
PREÇOS MODIcas

I!IIC(<C:lrX::::lIX:::O::::IlC:lIl!IJ::::»JC:IlClIlClI-c::rlClllC:llc::lllC:lllClllC:lllC:llC:lEl
,u O ,'tl ',' , ,�/_t ';l', Q. l1

O _,llegi,��� obrigatori� "'�:" , Q " ,;
O·

. 1'\ 1J
,

I"!" (' 'dos' vinaores ,-:� .;.1 . I, ',v.� ..�I,lO ! ' .
'

. , ,_ ,O ª

'Q 'plà�� pá;a. o '��;istr�'vf; 'a;ã�iS��.1fP,,�q���:,,�,
. :

, �. o 5 i�biic�ntt.s requererem r��is tr? �ç� �eu� I?!�:� O .
_ "

dutos. ,Fmdo o prazo, os VInagres,' quaisquer O
J

g q,�e' sejam as, 's�as'maleri'às Ij�iina�,1Í1ã"ó11jj0ae- O' r

v'

O . ral!, se'�lvexposto-s- á·"!i'e.l!da"e-:çonsumo pâJ 1\

� �
, bJ!co em qualquer ponto" do �als, .', .,' II EI, (,

,

�. ,!� • prócure .OU �es��eva ;�á ''-'�:�'.;: � '(jOI,

Orga�izaç�� -Comf!Fcial" � >:
�,

'

< f Cafar'ineose ;.
-

:" ·0, d
" '.' Q, .q

Estabelecida li rua leão Pinto n. 18 cBaixoslt- O ti'

Florianópolis, com casa filiada na -capítal Fede- Q -s...
,

todos" \ t'
'a"
;j)

Ant"es' das re'feic6es?' )�
"� J' •

Um celie« de'. M"" T
�

_I J_�
agf:,ardente�' a'rea rago ' 5

. _
'

,
,ti

.,.' <" i"" •• P \;. �:r i

ÀDVOGADO

Dr. PauloMedeiros

Rua do Príncipe, 458. ,Joinville

'J} f,

� JJ v
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Artur Melrtola
'Artigos de louça, 'Vidros'

: e para presentes
{

Excursão de
escofelros

Generos. ' . alímsoticios
;
.'

.'

de primeira qu�idadBA
.

molhor biciclóta Entrega 6 domicilio

Pedidos oetoteleforie

,

:Rua Presidente
. .

'

Epitado
,

I

Artigqs de c'ouros em. gér,al,
.

Rua Marechal Deodoro, 368

Não se deixe

0,10.110; ,;pela.

GRIPE
.,

,

.

"

lWl'JI'l'EDmg9·
CaSaSOnlS�«--_.--"»"mJB»B»�'

.

Comercio e Industria IGERMA,NO $TEIN S� A. '

iniciaram a distribuiçio de CHEQlJES no
.,

CAFE'

MOKA e MONOPOL

Casa especialista em roupinhas para crean

ças, armarinhos. linhas, fIOS, enfeites" rendas,
fitas, botões, etc. Mantem sempre em stock
um bello sortimento de riscos para bordar,

dos mais novos modelos:
-Meias, de seda para 'senhores e

senhoras - Meias de mouseline
de pur a se da, 'pan senborai�
desde 8$500 • par... Sempre no..

vidades. - S6 na CASA SON.!
�lmRm •

Peça ao seu fórnecedor somente éstas MARCAS e exija o enve

Ioppe de GARANTIA .DE QUALIDADE que acompanha CADA
·KILO de eafe, contendo CHEQUES de $500 até 1 :000$000

,'.�."--_.-.",,-
",

, .�..;.�,
, -,,' .

; �,-!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PI,&efeiiura'Municipalde )aI>1aguá nanlíno H, da Silva -

C d'M de 1941 "

",

' t�,.) João Karger - t3,).'
.

re rtoBalancete da REceita Orçamentaria, refe rer. te, ,10 mez de, arço
'.' I •

D,�
. or�er.n do sr. Pre VIctor Hi.r.rdt - 14) Le'(;t" . 'f

.Ó: \
.

fUNDADO NO ANNO DE 1914
" ..' ,A,R R oE C Á D A ç Ã O O bs feito MUnICIpal torno pu- poldo Manske - 15) Ró . ...... "

r ,. •

Códigos, ' T I T U.L os,. A�terior Do Mês Total Renca (Receita. blico que durante o cor- dolío Meyer - 16.) W�l· �alor eqIa1s'�çresJltado Gfttbé"(le �Q'ttelOsd(j, Rstatlo-i:, I

. 'Lançada Prevista I:
.

A ..' demar Grubba _ 17.)Sil' ..
," I '..... �' '·,,!... t '�-;l ..', �_. ( ....��),.)

RECEITA :OROf'N·ÁR.lA ';'1".' t;� rente mes de MaIO, a�. vino Píazera _ 18) Otl"' ')' "

'

�,"·,' ..P�ORIANOPotI9,. ' I

<
T R I.B U -T, A R I x.: . .

, ��" recadase na Tesouraria waldo Buch _ 19) Pauf:::;
r. .,,1., ,. J� ;r i, . ,'L <.

. a) Impostos
_ ... _ .. " ... ,,--

-:-
- ----a:,-.2l -da Prefeitura- Municipal Suhn -, 20,>, Wiily we�l, , \, "'. =: R�ll VISC�J1d-� q�:Ollr�r'P�et�, 13 .... _. 'f-

�g� Imposto ��!dii�rial . 11����1� Jg��6�� � � de Jaraguä e na lnten- sersky >- 2L) Pedro Wer Re.s�ltado.�If:�Qt::SOrlelO Je�ijl:ad( elll.�18 de �Abril.::d, 1141 '

0173
,"

SI Industrias e Profissões 416$5 68:903$8 69:320$3.l42:363$9150:000$ :c dencia de Hansa a TAXA ue! A tO??8:' es quals e \:.- .... �,' CADERNETA!;, N'.�-;" Ú) 528 li"

0183 " de Licença 100:301$2 5;738S4106:03r$6 94:087$9130:000$:t DE FISCALISAÇÃO E' C8ä8," .unrde per S10El "
,

.

".' u ; ._._.

0252 �ú��f�frilção Agrícola e In-'
" 105�421$1 96:000$0 � SERVIÇOS )IVEQSOS convida a \ cüm�are�er Pre�io.s ,"ehr mercêT�-ori�j:j!·lnê:h'-;�I.ot' de 6:250$'080

0273 si Jogos e Diversões 1:032$7 326$8 1:359$6 4:000$0 �

(.,
- na sala

.

das 8udJencll�.s . F..91 contemplada com mercadOlllils, moveis e tecidos no valor

0297
-

"adicional' . 10;0�$0 .611$1 10:635$2 29;000$0; íLUM I NA çAO PU- deste JUiZO. no . Forum, �e,seIS corítose duzentos cincóerita míf reis (6:250$000), a caderneta-

1214 Taxas debl}!;�:dt:nte' 356$0 . ·li60$0 ..516$0 800$0 � BL.;SA). f f' d
.; :'i�·nd��o:,.h-��b a��,:, ?de� ��s��';;�e ���te;;����:o.prestamista Aguinelo de FreítasYarão,

12�4 Taxasee 'CuStas Judiciarias e Emolu- 6. :

__ aotsa IS azfen.do O PAa- multa de iOO$OQb,it d: BO])l·fICAÇ:Õ:ESt:MMERt'ADORIASSOVALO-RDERS.30illlOOO
mentos '.

' 1:250$5 673$6 1:924$1 5600$0 I»

gameI:} ° no re en o meS} .
,

d
'.,

180lT E
..
,'.

.
.

1234 Taxas de Fiscalização e Serviços Di- ;;;' -fi ,. ib
. aCßf O - çom th IdeqreJo '_ _'

- IP!dlO Pedro "da SIlva, Miranda /)

yerso's "; 10$6 93$7 103$9 7:600$0 � .\�ara ,0 contri uinte su- 38, digo, com o artigo 38
- .15393.-Nalta Gon.çalvel, Hansa. .:..

PATRIMONIAL . r,[ Jeito a muIta de 20-;' so- do decreto acima '"Citado . I'
106@2-Alba Ferreira '�a M�lo�' S; jose.

2010 Renda Imobiliária
..

bÇ! f
.

"E
' . 27.13-Tomaz Custodio Oliveira, �Imbltuba

22
• � C·

..

it
" .239�1 23.9�i 200$0 e a Te erida taxa no .para. que chegue aI:) 1357-Fel.iciano da Silva, Fpol'is.. .

o o "apl.als; 4'
h i 7561

'

RECEITA DIVERSAS
.

500$0 primeiro mês, sendo en- con e� meato de todos, ." :":A�gélino .AntdtJio Felic_io,- Vila Nova

4120 Receita de Cemitérios 1:464$0 992$5 2:456$5 4:000$0 C f't b
. mandel passar o presen

5452-Nlna Comnos, fpolis .

RECEITA -EXTRAORDINÁRIA a� el a a co rança ]U' te edital que IS á f
0425-I1da Vargas, Ponta Grossa

Cobrança da Divida Ativa 1:159$7 169$0 1:328$7 2:000$0 diciaImente.
. er. 8. lx.a 8248-Arno � Ol,ga Brumer;, Joil1vile

Quotas d� Fiscalisações Diversas 125$0 125$0' 259$0 1:500$0 'T .

d
". 0p" f

. ,do ás portas d n
.

Forum 13589-AntonlO 81tencourt e Antoni-p Gar.�ia." ,Fpolis.
Contribuições Diversas 108$1 119$6 227$7 1:000$0

.
esoura.rt.a a re e�. I e J;Jubhcado bela Impren· '

NO VALOR DE RS. '20,000' .

Multas' 906$5 295$1 1:2dl$6 3:000$0 tura MUnICIpal de Jara- sa.� Dado e passa jo neR.
' .' _ ..

Eventuais 62$0 46$5 108$5 400$0 t id d d J
2382-Mario e FulgenClo Costa, João ReSsoa,

H7:216$3 78:494$2i95:71b$in06:002$6500:000$0 guá, 2 de Maio de 1941. 8. C a e e ar.aguá, 1824-,Franciscq Rafael. Rosa, Sagrada
SOM A Rs.... 9539$0 •

,808 vinte e quatro dillS da 16055�Ana Mu�lIe�, JQinyile , _

Saldo Disponivel do Exercicio de19406 .:: F. Vosgerau, Tesourezro' 'mez de abril de mil no· 7722-Ranulfo Neves;'Pinheiros
265:24,9$5

.

12162 AI'd S
'

vecentos e quarenta e um.
.

- I a eize Barra's ,das Pombas

E F
14118�ErnestQ JaqueS' .de Oliveira, Palmital .'

u, Ney runco, escrivão,' 18176-Aladi Vieira, Joinvile. '

O subscrevi.Assinado Ar' 10778-Gregorio Crescencio de Carvalho, São Francisco
no Pedro Hoeschl Juiz 0498-Luiz de Paula ferreirar Pont� Grossa
de direito, da Comar�a. 8794....,.Guiomar Nunes Pires, Fpolis:'
Está conforme o OI iginal, NO VALOR RS DE 10$COO
do que dou fé. 15381-Luiz Gonzaga faria, Fpolis. '

15518-francisco José Antonio, Biguassú
�338- José Dalsasso Neto, Orleans

l

10�2-Leopo!do Lerneo, Rio do Peixe
3754-Davi Silva, São Francisco
8124:-:-Dorni Pedro Rosa, São José
,2251.:...Vilibaldo Mekel,�V.arginha .

19256-Antonio franci.sco de Siqueira, Aguas-'Amarelas
.12629-ManoeJ Vitor da Fonseca, São Francisco '

12133-lraci e Ana. Go.nçalves, Pacheco

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCQ.sORTEIOS
"

16916-Norafo dos Santos Moreira, S, Francisco
16617-Valtrudes Lang; Joinvile ..

3970-Luci Gonçalves, ·Fpolis, Id
8073-Maria Joaquina Kapeitz, Capoeiras
15881-Neri de Souzª Mal1chein, São José
13829-Doria Miriam Guedes. Fpolis,
19024-Carolina de Does, Lages

. 15143-David A Justos, Ponta Grossa
.4724-Lia Moura, Itaja! ,

2016-Maria do Céu Vida!, Pantanal
Florianopolis, 18 de Abril de 1941,
VISTO: João Pedro :Ie Oliveir� Carvalti�.'l .

6120
6160
6200

,�. 6210
6230

.

Contadori'a da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Março de 1941
.

ALFREDO MOSER, Contador. �isto RENATO SANS, Secr. p. o. Prefeito

Bal�ncete da. Despeza Orçamentaria, referente ao mez de Março de J 941.
•

- DESPESA ORÇAMENTARIA
Codlgo T - I T U L OS· .

,

Local Anterior Do Mes
O ADMINIS'FRAÇÄO GERAL
02 GOVERNO
020 Pessoal Fixo

,0'201 Subsidio. aO Prefeito
0202 Repre!êhfação ao mesmo •

022 ,Material permanente "

,

0221 Aquisição de veiculos moveis e utensilios 1:000.0 1 :000.0 : 2:000$0 2:000$0
023 Material de cOl\sumo

0231 Custeio de veiculose .conserv. mllveis
e utensilios I:

024 Despesas divesas
0241 Viagens administrativas
()4 AdministraçãO Superior
040 Pé'ssoal Fixo
04C1 Secretário
0"3 ,·Material de.. consumo - ._-� - - _ __

0432 ImpçessQs e material de expediente 995$0' '309.3
044 Dcspêsas Oiversas '

.

0441 SlrMço poStal
.

0442 Serviço telefônico
.

0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente I

0445 Assinatura de jornais oficiais .

07 Serviços Tecnicos e Especialillados
070 Pessoal fixo '

0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatictfca
0.3 Material de conlumo

'

0732 Livros t; impressos
09 SertJiÇQs diversos
.090 Pesloal fixo

.

0904 - Motoristas· 3 a -3 :CCO$I) e 1 á 2 :640$0
0905 Zelador

'
.

0906 Auxiliar de escrita diötrital
'

.

094 Despesas diversas
- ,

0941 Serviço de limpes. da Prefeitura
1 :a.xaça.o e Fiscalisaçao Financeira
10 AdminiBtraçao Superior
100 Pessoal fixo
1002 Tesoureiro
11 Sef"tJit;Os de Arrecadaçao
110 Pessoal fixo
1101 Intendente·exator
1104 Quebras ão'�tesoureiro
114 Despesa'§' äiversas .

1141 Percentagem para a cobrança· da divi-
da Ativa "

'1,

1142 Aquisição de talonário·livros etc.
12 Sef"tJit;Os de fiscaliBaçao
120 Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 SeftViços diversos.,.,
130 Pessoal fixo '. " pj" l t

.

1303 Fiscais gerais, se.ndo um de' 4:18üO$O e

um 3:030$0' .

1304 fiscal auxiliar -

{
�

1305 S::gundoefistml au�iliar { ," J . ,) •

.

134 Despesas diversis .,

1343 Quota do lançamento do imp. sj In·
du sI. e PrófissÕes

2 .. Segurança Pública e Assistencia Social
�5 Serviços Diversos de segurançapública
254 Despesas diversas " .

2541 Serviços je inspeção de veiculas ,

28 Su1JvençÕe8, Contribuições e Au:xilios
284 ,De�pe�a di��rsJls,. .

-

I •

2846 Á AsslstenCl'a de' Tuberculosos prole·' /

tários
2847 Á Caixa escolar ,

2848 ,Ao Estado para· manutenção do Des
taco Policial

2849 -Ao Asilo Colonia Sänta Tereza
. 28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29

'"Assistencia Social
294 Despesas Diversas
2941 Socorros pubhcos"

,

2942 Amparo á Maternidade e Infancia
3 Educclção Publica

.

30 Administração 'Sup.erior o·

'303 Matecíal de cons.umo'
"

3031 Material,didáticio em geral
3032 Reparo, de1;Jrédios escolares
304 ._Despesas diversas
3041

. Alqguel,6e prédios 'escolare.s
3u42 ;Assistencia� a

.

�Junos necessitados
33 .,Ensino_, Pri'11f.áI'io, ' Secundârio 'e

. .comptementar 1,-
330 Pesso,al.fixo

.

',.._ . �, ,

3302
.

Pröfessoi'es' Municipais, sendo A pro·
. oItessoreS'. de escplas desdobradas a

j

2:400$0,0,6-, a.-2:G40$0, 3 a 1l800$0 9844
, ,e 1 adjurito a 960$0' 2:693-.8 1:885$0; 4:578$3. 12.058.3 28:200.0 9845'

38 ,S1Ji'IJ'IJß,!,çõe7, Contribuições e A;u�ilto. .

384- Despesas Diversas
3842 IA Colégios . . €I'

.

3843 Á cursos éÔlJ1plementares do Estado
3846 Bolsas �sc(!)lãres" .

3647 Gratificação ,�Q Inspetor escolar
4 ß'aúde Pública'
,41 Assistencia, Hospitalar
414 Despesas Diversas
4141 .' Gratificaçã() ....o De-Ie'gado de Higiene
4142 Gratificação roo�Méçlfc::0 de Hansa
48 Súb'l)en�õe-s, eon'tri uições e

•
"3 It -Mu3filibs' \

484 Despésas Divérsas-
4841 . Ao Hospital .São José.
4Q Serviços lJiversos
496 Desoezas diversas
4941 Higiene e saneamento das ZOnaS ruo

..
�" rais d:: urbanas' ,

:J .', Fomento.'
._ ..'!., C'

.•

; ,

51 Fomento da" Produção Vegetal'
� 14 Despezas Diversas .

5142 Auxilias a .centros --agricolas\'

7000

3: 291.1

630.0

1.100.0

"

212$2'
;16,2
45$3

250$0

1.050$0

800$0

1.540.0'
500.0
600.0

.900.0

1.000.0
40.0.

183.1
108.0, .

'228.1

1.300.0
660.0
'660.0

.500.0
\

20.Ç.

647.0'
:. t

'56.0
.'

;'

200.0
1.207.5

50.0

. 400.0'
200'.0

I

9 '!

. 300.0

I
Total Ef!lpenhada Prevista

ate o·mell
.

. 350�0 . 1 050$0

4:623.0

859.0

550.U

26.9
17.9

250.0.

5250

400,0

·82.5

970.0
250.0
300.0 .

45'1.0

7:914$1

989$0

1:650$0

.1:304$3
I

2!2$2
63$1
63'2
500$0

1:575fQ

2:100$0

7:914$1

989$0

3:300$0

1:304'3

212t2
78$4
63'2

500$0

3:150'0

82$5

1 :200'0 . 2:400$0

82'S
• I

,

2:91080 5:820$0
75o,0 1:>;00$0
900�" 1 :800$0

, . .'

1:350$0 2:700$0

. 500;0 1:500$0, .3:00ó$Q
20.0

T 6?$O 120$0'
"J

692.0

212.9

183$1
800$0

441$0

183$1
800$0

44i$0

650.0
I 1 :950$0 .. 3:900$0

830.0 I 990$0 •.. 1 :980$0
330.0 I 990$0 '- 1 :980$0 -

;

250$0.

,

. 20$0'

738$9

r

/'

/
o"

50$0:'
!

.

I

I
200$0

300$0.

750$0

40$0

1:385$9

56$0

300$0
1:207$5

100$0

600$0
200$0
.. � 1 .)' ').O

600$0

1:500$0

• 700.0
120.0

2:2t'9.2
500.0.

750.0

1.614.9

28f.6

600.0
2.415.0
1;000.0
300.0

6Jc.o
200.0

1.800.0
"

-.

150.0 150$0 300$0'
{,,' ."."

450,0

F-az saber aos que o
10.800.0 presente edital virem,4.200.0

ou dele conhecimbnto ti-
15.000.0 verem, com 9 prazo de

trinta dias, que havendo
sido desigoado o dia 2616.000.0 . .

i dde malO proxlmó v n ou·

7.000.0 ro, as 11 horas da ma,

nhã, para 'realissr- se a

21l. s6esäo ordlnaria do
6.600.0

r ib 1 J(r una do ury desta
,

5.000.0 'Comarca, na confúrmida·
de do ßrtigo 31 do dflcre·

600.0 ta lei n. 167, ror�m Bor·

:O:: 'teados os 'seguintes jura·
3.000.0 idos que team de servir
200.0 na referida sessão: 1.)

Bernardo 'Grubba - 2.)
6800.0 Werner Buhr - 3.) Hans
3.600 o Loos - 4) Afoneó Schp.
�.8oo.0 óndemarck - 5,) Bonifa
200.0 cIo Gsmçalves - 6) Luiz

"Sarti :- 7) fr.qestr, Less
. . .mann 8) Paulo Theis -I11.640.0 9,) Alvaro Bertoll - 10.)
3.900.0 Alfredo Klug - 11) Ber·3,600.0 .'

Jaraguá, 24 de abril
de 1941.

"

... \ .I
.....

, "

',0:'

o escrivão, N�y Franco

'-:;- :. . �.

.J t

'.'

, Edital do Jury'
, .

o Doutor Arno Pedr"o
H:.leschl, Juiz de Direi
to da comarca de Ja,.ra
guá. Estadl: de SantB Ca
larina, Brasil,!la forma
da lei, etc.

CALCBBINA
O TOllCO POR EleELLEICla
4 saude das creanças.

A CALCEHINA contem to·
dos os saes necessarios e indigo
pensaves ao organismo em for·
mação das creanças
Alimenta o cerebro, fortifica os

muscolos. calcifica os ossos e os
dentes e silneia os intestinos
As creanças que tomam CAL·
CEHINA são fort os, alegres
resistentes
Dae CALCEHINA aos vossos
filhos e ficareis tranquilos
Nas Pharmacias '

Fiscal do Governo Federal

Proprietarios: J MO.REIRA & elA.

Adoptadoofficialmente
no Ex�rcito

, l

...��é'Qõl.e,;,""·t""'.·i!.� ':ri'. 'b

UMTOSEN � DO tD!�HOMMEt

944
9441
9442
98
984
9841

99
994
9942

9943
9944
9946
9947
9948
9949

2.400.0 ALFRED:J MOSER, Conbdor,

388.0. �8$0

Vidros duplos
Já se encontram á venda con

tendo o dofuro do liquido e cus

tando menos 20 oJo que dois
vidros pequenos

1.200.0.

486$0 486.0 1:00-0$0

Com o se\! uso, nota-se em

poucos dias: .

1. - O sangue limpo, de im
purtzas e bem' estar geral.

2. - Desapparecimento de es
pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coceiras, Feridas .bra-
vas, Bôba. etc

-
.

3. - DesaPllarecimento com
pleto de RHEUMATISMO do..
res nos ossos e dôres de cab�ça.

4, - Desapparecimento das
mlinifestações

.

syphililica& e de
todos os incommodos de fundo

I syphílitico
5. - O apparelho gastro·intes

tinal jlerfeito, pois o -ELIXIR
914. não ataca o estomago e

-não contem iodureto
E' o uà-ico Depurativo que

tem att�stàdos dos Hospita.es,
de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica J �

'Aquisição de sementes e transporte
Serviços Industriais
Serviços l1iversos

Pessoal fixo
Zelador de cemitério
Pessoal nriavel
bperários do suviço de cemiiérios
Materíal de consumo

Para serviço de cemitério

lJivida Publica
Flutuante-4mortização e Resgate
Despesas diversas
Amortização da divida Flutuante

.
.Juro.

Despesas díversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Construção e Conservaçllo' de Logra·

douros Públicos
Pessoal variavel
Operários do serviço de ruas, praças e

jard:ns
3.3'00.0 82 Construçtto e Conservaçao de Rodovias'

821 . Pessoal variavel
I
8211 Operários do serviço de Estradas e

pontes
.

Material de consumo

Para o serviço de estradas e pontes
Construção e' Conservacão de
Proprios Públicos em Geral

Pessoal variavel
Optrarios do serviço de próprios

. municipais
- Material de consumo'

Plira os servo de próprios municipais
.

Iluminação Publica
,Despesas diversas

Iluminação Pública da cidade
Energia para motores, etc.

Iluminação pública de Hansa
Encargos Diversos

Encargos 1 ransitórios
Despesas :iiversas
Desapropriacões ou aquisições de ter·

.

renos ou imoveis
'.

Premi'Os de seguros e indeni2açã�
por acidente

Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo
Subvencões, contribuições e auxilios

Despesas diversas
Departamento dt; Administração..

Mímicipiü
Ao Clube ,Aimoré·
Ao Instituto de Ap.osent. e Pensões

,

dos fnäustriàrios
Diversos

Despesas diversas
Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendencia
Propaganda e pUblicida<j.es
Despesas imprevistas
.co,nstruções de casas para operádos
Gratificaçã.o ao .i::arcereiro
Despesas policiais e Judiciarias
Aquisição' de placas'
'�r.i:' 50mre..tiUtaJ Rs.' ....

5143
6
69

5.400.0 690
6906
691
6913
693
6933

6.000.0
240.0

'; 1.5'00.0 7
- 800.0 76

. 764
7641

4.000.0 77
774
7741
,8

7.800.0 81
3.9(jo:o.
3.960.0. 811

8111

2.400.0 823
8231

87

1.400.0
871240.0
8711

4:5763 8731.000.0. 8731
88

1.500·9 884
8841
88425.000.0 8843

4.000.0 9
93
934

1.000.0 9342

6.000.0 94

1.440.0
500.0

1.200.0
4,830.0
1.000.0
600.0

2.400.0
1:200.0

360$0

150$0

180$0

148$2

9:674$7

'540$0' ' 1080.0 2:160$0

1:8400

100$0

298$2

9022.5. 9:022$5

675.0 675$0

3:90 I $0 1:1:575 �7 13.575.7 42:530$0

8:339$9

5:740$8

6:217$1

1:477$3

11:628$8

5:862$8

14:557$0

7.218$1

14557.0

9250.0

70:000. o

1.0n1.6
102.3

1.311.0

1.001.6
102,3

1.311 o

Negócios na Capi·
tal Federal

Informações sobre a mar·

cha de processos em an

damento nas Repartições
Públicas.
fscritório de Informgções

por CorresppnCtên:'ia Cai-
7:800$0 xa

- Pos1at 15 (Lapa)
360$0 Rio de Janeiro.6:000$0

35!000 o

5:454$8

4:168$0 15.796$8

11.317.6

15.796.8 20:000$0

15 140.7 37:000$0

502$3
50$7
874.0

499(8
51$6
437$0

�..........�
ti Feridas?

Golpes?
QU.eimaduralil
Balsamo
Garbazza

E' o Assistente taseir�
lnhlivel !

As 'm'ães previdentes
não deixam de ter em

seu JaT o 'remedio ip.-
4.080$0

. dispensaval par;r C} mO'
1.500$0 mento imprevistc, !
10.254$0 I

Ter O Balsamq ÔAR--
.

. 1.000$.1 rßAZZA ..em súa casa
180$0· 540 O 1.080.0' 2.160$0 . é'kr o socorro i�','e'
'. , 60c$0' '

940$1 940.1 1.3.66.6 1.500$,) :l?�a!9 '��ra qualquer �e';
4'2:317$1 t17.930·3 1720703 500.000.0 '. ·t1IJen!o ou qU.dn'"a

, .,: dma. E' o SOC(.';r'fO
3600.0

Saldo que passa para o mez de Abril de 1941 147:319$2 ,

::eroviÔencial-!
. -; ,

'. '.� � • 265.249.5 -.o A 'L'"AMO A.ARB LI> "

lJisc�i�ina-ção de saido,s. Disponivel: .'1 I " ;) "/ IDll1 " R.',; u -. f""�-

Na Te ouraria ,I.. -, ..�, 103.736.6 ZA! E'um produto'do
• '2.00a,Qr �o. Banco Agrico_la·' e Comercial de Blumeßilu 43.<;826 .'

. �La'b';: r'.:ltorio SIAN..
.

"
. '. '�'� ._.�._�'� .,!' .. , . 147-31-9.2:· "" .. ,". ',. ,

'�I'_ A�R·""A"'U�<.DiJO·�tL...f'i�!:lEj1!.IToAresS';-���CI··A"!.)i:• :. �·::d:�,::·,,_. 1

." ':',;i. 'Cóntador.ia da, Prefei,tura :Municipal d.6,JaIàg.uá-;'1 rd;e},Marçol de 1941" ....."" �'" .• ,',. � l"\ '-"

,-. Rio'
Visto RENATO SANS, Secr. p, o, Prefeito��.......

728$0

3:342$5

60')$8 176$6

80$0
24f_0

2:247'$3
.

360$0

600$0
40$0
855$7

75:61a$2

8:000$0

728.8
2:595$0
1:000$0728.8

..

,
3,342.5 6.'685 o

300.0
13.370$0

600.0

782.4 2.400.0782.4

680.0
64A

3.103 O

2.040.0
64'Q

3.2309
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Adf!lf Hitler; recebendo' uma delegação. de oficiais do
exercito imperial japonês, que esteve em Berlim para fins de
estudos. Vê se na gravura o chefe da deiegação, galo Va
mashüa, apresentando os oficiais ao fuehrer. ,A tSl{uuda o
galo de campo von Kettel, chefe do comando das forças ar
madas do'Reich;

·Incentivosáproducão
literaria na AlelDanha

€......... - ..5=-.:Z:S:::: _,

Banco Agrícola e Co
merciai de Blumeneu

Nilo poderíamos der aos nOS&08, Jettores uma
visão do trabalho ordenado e prémisBOr das· ati .

vídades de nossa terrs, nesta edição em que fett

tejamoa mals uma etapa vencida, sem lalar mos
da Agencia do Banco Agl'icola e Comercial, em'

nossa cidade.
.

Bstabolecímento aqui instalado hIt apenas
quatro anos, e cuja matriz funciona em Blumenau,
a sua organíaação tem se ãemonstrado sem som'

bra de duvida, promovendo uma expansão que S8

integra com visível propriedade de von tade, na

reconatrução trabalhista e pro.dutora do . .Estado.
- Sob a .eompetente direção do sr. Max Mel.

doía, cuja eapacídade de trabalho e. con�ecimen�
tos espectalísados sã-o garantias l�sp.�lsmaveis;
para 8S resnonsebíltdadea do cargo que lhe. con- ..

fiaram, a Iíltal de [araguä tem cabalmente
_

de

sempenhado a sua parte nos negocios Bup!'\rlOr.es
da Matriz, cooperando por outro lado, muíto

oportunamente. para o crescente' pregresso 4.ß
nossa terra.

Damos a seguir, Ilustrando esta nots, o b�· .

lanço do Banco Agrícola e Comercia], encerraue
a 31 de março do coerente ano .

.

'ATIVO .'

Letras Descontadas 8.168:421$470
Letras e Efeitos a receber, por

conta propría do ínteríor
Letras e Efeitos fi receber,' em

. oobrança do exterior
Letras e efeitos a receber, em

cobrança do Intertor 9.292:566$650
Valorßs em liquidação 12:391$8&0
Emprestimos em contas correntes 6.674:34t$500
Vulüret: csuclonados 14.540:127$600
Valores depcsítsdos 4,.029:898$000·�
Matriz e Sucursais 3,666:330$960
Correspondentes do interior 6.894:274$50Q .

Títulos e fundos�ertencentes ao Banco 2.282:532$280
Hipotecas 1.477:100$0(\0
CAIXA: em cofre e outros Bancos 4.560:992$835
Diversas Contas . 988:219$150

64.119:885$525

.l

Caças Messerscnmitt em sua aplicação de inverno -

T'ambem '!l0 inverno rigoroso, os aparelhos de caça ale
mães decolam todos dias em ação contra 'o inimigo - A

. fote mostra aviões de caco tipo Messerschmitt, Me 109, sen
do preparados para sua partida.

I

Porquo
A Alemanha- nazista nícas. ÜB WJrtlcú,lwres

tem feito alguma coisa também estírnulam a di
DOS domíuíos d<l cultura? vida\ié íntelectual C:'11)

OS inimigos apaixonados premies generoaos' qUI
do III Reich .respondem atestam deles qUHIQUM i
sempre p��a.· negstíva �Uii_Pf.)íti.i ?ß inrBrÜ�dda{h; I Para se. ter _nOÇ30 bem Imas é evidente que e e ll1� egorsmo. clara da situação da Ale
novo reg;tm"e germaníco Em certas oC<!rliÕf'�, d�; manha, na guerra que lhe
não 80 'voltou somente 8. põe Claus Schronpt, Bt' foi declarada pela Grã Bre nessa tlpoca, o bloqueio
construção dlí:' um pod-e- melhante auxilio Ioí en- tanha, precisamos, com ab ingles era generalizado, si
rio militar que nie torna carado com deaconíí- soluta serenidade, sem sus tuação completamente di
80 pcsível reocupar a Ruça. Alegava ee que n�'l peições simpatisantes, co- ferente, no panorama da
sua poslção uo mundo nhum estimulo PO,i" töra locar em um taboleiro to guerra atual.
Da biM���e.Gd�,fra�a8.arem podia lnJuzir um autor das as pedras com que se Com o mapa da Europa
os seus nobreaunovtm,n í},. escrever. E dísse-se processa a partida, fundan- diante dos olhos, verifica
tos tendentes a eensesulr maís ainda que tal estl do as premissas de nossas mos que tedo o coutinen
suaanrlamenãe ôs mesmos mulo. precisamente por conclusões. te ou é amigo, ou aliado
o justos objettvos. provir do Estado, devia O auxilio norte - america- do III Reich.
Segundo o depoimento colocar o autor Duma sí no em nada modificará. a As nações que cornba

dQ Claus Schronpt nestes tuação de pressão, cons situação das forças germa teram em, favor da etemi·
ultimos anos tem so teíto tituindo-0\im obstáculo no nicas. pois conforme de· zaçAo elo predominio plu
muito na Alemanha afim Qaminho da sua produção. clarações publicas de espe- tocratico britanico foram
de icontivar vivificar e es Demos a pale. v rs a cialisados nesses assuntos tragadaà, de um sorvo e,
timular a atividade litera· Schronpf: dais oriticos notadamente do coronel agonl, com sua economia
r,ili fuvderna.

-

esquecem, entretanto, Oarlos Lindberr-, é sensi de guer.ra,colaboram no re

Propondo lhe assuntos que o que estimula um vd, no setor militar, a in nascimento' europeu, pre
novos, t�mas sugestivos, artista são' as sugestões; feriorid'Hd � t('cn.ica do nor-. conizado pelo ,Fuehrer.
qu stões de profundo sen. que a discb.sl!Ião de pro. tt-am:::!ricanó, "'e, dai, a ine / Oev'e:se levar em conta
tido universal. os homens, blemas, por mais ep:rf\s· ficiência do. auxilio a Orã a situação mediterranea.
do governo da Al�manba critiJs» que sejam, quer Bretanha. pois o "mare nostrum", an
Dazista procuram presti. setor social li) politico, Resta observar areper tig1mente. sob o domina
giar amplameqte os ho, quer individual, não pro·. cuss1ío do auxilio, no do· ção exclusiva dos alia.ios

,f-
mens que escrévam, anu 'duz efeito de pressão. mlnlO ecoflomico. . onde de 1914. se nos apresenta
almente o Reich distribue Antee, e um estimulante. ainda mais precária se tor em 1941, como um dos
premios aosmelhores tra- Que os problemas «pres- nará a r..xpetativa dessa pontos mais incertos de vi
balhos literarios incenU- critos» slio. 8,tl mesmo eficiência. torias britanicas.
vando de8sl& forma. aque· tempo, os a(uais e os, maia Em 1917; com três anos I Ajunte se a isso tudo o
le8 que positivaram,· no palpitantes que comovem de campanha, a Allemanha fator Asia Oriental, mui di.
campo das letras; a8 suas cada contemporaneo e, se encontrava apertada pe· ferente na maneira com
qualidades s u p e r i o r e S. afinal. que muitas gran lo cinturão das potencias qúe fole se nos oferece á
Com numer080S fundos de des obras de arte agra, inim�gas: In�laterra, França, critico, da situação daOrlncapltaisantigos e novos, é decem a sua existencia �eIglca, lta!la, Ja�ão! Rua de Guerra, pois, presenteainda Schronpf quem a um pedido, constituin- sla, Rumam3 e Servla-,e, mente, todo esse setor se
a88e gUla, insuspeitamfn. do isso uma regra. Isso nada obstante, com seus encontra sob o controle
te, procura o governo avi· tanto na hist�ria da mu- proprios recursos, luta de diretó do Japão, de cujatar que. um autor de ta- sica, da QrqUlt�tura, das Julho de 1914.a novembro dignidade nem ao mais Ie
lentoseJ8. obrigado a lutar belas artes e, afinal, da de 1918, sendo de notar viana observador seria li.
co� uma 8f�uaçäo. finan poesia:»,

, que, ao en�irilhar as arm�s, cito esperar qualquer indeceus prec811ahomIlhante Vê se, por 81, em sin <:ü!"" a c1arl!1�da do. �fmls- cisão, face aos compromi�Os gl'liDde� periodicos tesB, quanto o Alemanha tlCIO, não haVIa permlhdo ao sos assumidos com a Cri
e jornais organlsam con nazista se interessa pe· poderoso inimigo colocar ação do Pacto 'Tripartite.
CUfSOS para versos nove· 108 aB8�ntos que falam a pé em territorio germanico, Demais o III Reich se
las e folhetins. O gover sua inteJig�cia e á. SU8 Sosinha, no isolacio�ismQ acha em toda plenitude de
n� está. !)or detras de tu· cultura.

, a_ q?e a degredãra o.Impe sua pujança e de sua for
do iS80, intere-ssado pelo Hitler não CUIdou 80 nahsmo fran<:o. bntamco, ça militar-economica, sur-
desenvolvimento da cul· m�Dte de preparar. o seu \'�ncera. � �ussIa, a RU":1a preendendo ao mundo petura, pelo amparo á.s in· p 'alS p9.ra poder Impor, ma, a SerVIa e 'a Belglca, Ia maneire com que defla,
teUgeLlci.a� nov�s do Paiz. pela f�rça, o que n.l1.o lhe reservando mãos quartos gra a moderna guerra re
Os IDInlsterlos que se foi poslvel consegua upe- de hora ao podeno. da lampago; em terra, RO mar

ocupam com a� questões .laudo para fi ra.são do� Fr::nça e da Orã Bretanha. e no ar.
culturais, não sAo repar· eenhores da Europa e Com todo o auxilio· ame A perda de tonelagemtições faustosss e in�tei8. do mundu. ricano de 1917, em homens mercante br'itanica confor
Auxiliam, realmente, todo A cultura de seu povo, navios e munições, a Ale· me constatam os

'

proprios08 autores com subven- uão estava fóra de seu� manha manteve as posições tomunicados oficlaes dó
çõe.B e conselhos,estes tAo programa de governo.. ; ocupados e ó armisticio. de Almir.antado ingles, é arre
utetS como aquelas. O estadista revela.va·se ft 1 de novembro a encon- piante de sorte que a tec
Nilo e o Estado somente em �odas as esfel'as da trou inta�ta ..e intangivel em I nica d'o bloQUéio de fome
que zela -pela inteUgen. atiVIdade h.umana. ! seus tc:mtOTlos. atualm�nte, em quasi nad!!eia e pela cultura germa- Br:�to d� Mao8do ,Ha amda a ponderar que afebrá a economia alemã,

, .

'-/

\t

,Adol"HJt� r no seu· discurso no· dia 30 de jane/to, 1!0'
PIlÚ!rÇ� 4.�' .D�$jJ.ortes_,em Berlim, anuncillndo"a' gller;oJ SlZ6. ".,.t.
mllrina contra ti Inglaterrll.

-

O BlIO·naO

porqorá ... a guorra

813:217$800

219:470$900 .

RENATO BARBOSA

pois as legiões do Fuehrer
e ö.Duce, sm rapida ação
conjugada, resolveram des
venda' ao mundo o bluff
internacional do bloqueio,
virando o chumbo, por ci-
ma da cortiçi...

'

As reservas germanicas
conforme testificam, dia a

dia, os. rumos da campa
nha. são ínexaotavels, -

não nos iludamos.
A guerra, com a vitoria

do Eixo, terminará em 19.(1,
porque o Fuehrer o decla
rGu: entretanto, admitindo·
se que caminho diferente
fosse imprimido pelas eir
cunsttlncias a.os aconteci
mentos, mesmo nessa. hi
potese, o I!l Reich estarh
em coridições de manter'
o rlan e o vigor de suas

aguerridas legiões, em co

laboração estreita com os

que expri'!lle a potenciali
dade magnifica da Nova·
Italia fascista, enfrentando
a·luta até o completo ani
quitamento de Beus inimi·
gos.

Mas, nao fantasiemos: o

Esgotamento ingles é indigo
forçavel e, para el�, o au·

xilio americano nada mais
representaria sinão um, pa
liativo, - balão de oxige
nio com que se suavisam
os estertores de um roo·

ribundo.
E o colapso será breve

e inevitavel. ..
Não devemos abordar o

problema da guerra com

olhos de simpatizantes,
porque a Nova Ordem que
se anuncia ao mundo ,será
uma pauta salutar de justi
ça e de verdade economica.
O momento é de Inten

sa e extensa IibertaçAo.
As legiões .itali germani

ca�, perante o mundo es:

pesinhado pelas afrontas �. 7I&mi!PL'!E'.i�E. �E&'.l�E_seculares da Ori Bretanha,
esctevem, nas paginas do
nosso seculo, periodos de
comovedora grandeza.
Não nos assustemos com

o espantalho do imperialis·
mo. cuidadosamente engen·

PASSIVO
Oanítal . 1.200:000$000
Aumento do Capital (parte realizada) 450:000$000
Fundo de Reserva 611:681$680
Fundo para preju.zos eventuais

.

20:000S000
Deposítcs em conta. coerente com juros 8.728:976$035
Deposttos em conta corrente limitada 4.561:799$480
Deposttos á. prazo fixo 12,149:819$020
DeposItos em conta de coerançe

do exterior
Dep'Jsitos em conta de cobrança

do interior
Titulas 'em cauçllo e em d.epositos
Matr.iz e Sucursais
OorrespondenteH do interior
Va.lores hipotectlrios
Diversas Contas

,

iO:615$800

10.323: 1�2$050
19.179:025$600
3.724:969$160
748:281SQOO

1,477:100$000
943:475$800

64.119:885$525
(Ass.) A, Fouquet H. Deeke

Diretores·Gerentes

\,'.' .;t'

.

l,tI'ALUDISMO f
_

/
.

I (' ..

• AMmo� qIIIe o CIJIIlgo'lmlté.; ,.

não • preguiço I , apeDClll um !.-
1I1D� da doenea qua o àfIIge. . ,-

• Volte a ser atlvo•.chelo d.
eadd. e força. tOillan4o o

ver�adeiro remédio dos
impcillldados 8 t6nlco gere!:'

)-

Fotografias do eXIBo. sr,

dr. GETULIO VARGÃS,
á venda

dtado, para a tarefa inglo ISSIIEM "CORREIO 80 POVO"
ria de indispor com RS

duas grandes potencias a

esclarecida opinião interna
cionaI,

.. E, a despeito do imenso
respeito que nos merece o

sofrimento do nobre povo
liigles, não podemos dei
xar de consignar que a. ra·

zão exclusiva dessa humi
Ihante situação de derrota·
do e de pedinte, eQl que
se acha o Old Empire, re
side na .visão -estreita dos
responsaveis.pelos destinos
de uma nação que passou
toda a sua existencia, na

contemplação doentia do.
'Bezerro de OurQ, - idolo
que o seculo vinle se en··
carregou de destruir com

o irresponsavel argurr.ento
das armas do Fuehrer e

do Duce.

Senhoras! Jovens!
ReguladorStaD

. Para. a !egular}sação .de
seu organIsmo e precIso
verificar de onde provêm
o mal.

Se os seus ovarias
não se encontram sãos,
o seu estado geral tem
que.se sentir, havendo
irregularidades mens·

truaes. como stjam:
Menstruação Dolorosa,
Escassa öu Excessiva!

ReguladorSian
é o remedio indicado
para as

.

Senhoras e

Jovens que soffrem
'dessas p�rturbações.

Tome o' REÓULADOR
SIAN que e�Ua os soHri
mentbs da MULHER, 'e ve·
rifique como voltou sua

côr natural roa.di e como

o brilho dos se'!s olhos é
differ�nte. ". '.

\.

Distribuidores:
ARAUJO FREITAS & elA.

. Rio. ,

,

VEN·DE-SE·

uma inàquJna á�' ,.escr.ever,
,

nova.

.. Pr"ço de oca'iião

Inforrn.a�oes nesta redação.
,'�"",,_.:.'''';�_'''''''':>O.
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t ::�lrO °d!ib!J�éC:r��:. Cred ito ..

M utuo :Pred ial
nou, a que se procede

.
FUNDADO NO ANNO DE 1914

por estã Comarca, uma

ação ordínaría de oo- Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
brança, na quaí .ptovará: FLORIANOp.OLIS1.) que José Hreísmnou

.

devia em vida ao SupU- I
Rua Visconde de Ouro Preta 13

cante, por duas e meia ..' •

duzías de taboas. vinte e Resultado do 395. Sorteio realizado em 5 de MaIO de 1941
sete metros de madeira CADERNETA N. 13.593
lavrada, dinheiro em-

prestado e algum torne. Premios em mercadorias no valor de 6:250$_
cimento, conforme nota
anexa, fiue fica fazendo
parte integrante desta. a
quantia de cento e trin
ta e quatro mil e trezen
tos reis; (rs, 134$300);
2.) que o Süplícante ha
Vii ajustado com o rete.
rido Inventariado a com

pra de duzentos e oíten
ta (280) metros quadra-
40B de terreno que o

mesmo possuia em Hall
sa, á rasão de dois mil
reis (rs. 2$000) o metro
quadrado. por conta de
cujo preço ja pagará ao

suplícante a quantia .

de
seiscentos mil reis (rs,
600$000), conforme recí
bos anexos; 3) Que o Su
plicante, para evitar pre
juizos ao espolío de Jo

sé Hreismnou, pagou por
diversas vezes) confor
me talões anexos, que
fazem parte Integrante

I dest, impostos e taxas
previstas, devidas, digo,
taxas devidas, pelo mes-

mo espolio, num total
de cento e eíncoenta mil
rets "(rS.150$000); 4) que
nos melhores de direito,
deve o Suplicado' ser
condenado a pagar ao

Suplicante as Importen
elas supra ref9ridas com
os juros de mora e as

custas. Nestes termos, o

SupUcante pede a V.
Excía., a eítação do Su
plicado, na pesaoa do
seu -procurador o dr.
Placido OJympio de ou.
veíra, advogado C0m es
critorio na cidade de
[oínvílle, mas trabalhan- todos 08 demaís termos níelpío, e estando em Iu.

do tamnem nesta comer 6 atos da causa até fi- gar incerto e não sabido

ca, brasileiro. casado, nal, tudo na forma e Bob conforme certUicou o Otí
bem como a dos herdei. as penas da let- Dá se á eíal de' ,Justiça, por iS80

ros Antonla Hreísmnou presente o valer de rs, mandei passar o presen
Antonio Hretsmnou, JOB, 900$000. Requer se a V. te edital cem o prazo de

Hreísmnou, João Hreísm Eveia., o depoimento trinta días, pelo qual cha
nGU Francisco Hreísnou, pessoal do Suplicado, na mo .e cito 80S dítos her

Carlos Hreísmnou, Dort pessoa, de seu represen deíros de José Hreismoou
mar Hreismnou, Wilma tante Jegal, inqJirlçAo para df'ntrp do prazo,

Hreismnou, Ruberval de testemunhaR, juntada tomarem conhecimento

Hreismnou, de estado de documentos exames do requerido por Evaris.

civll, nacionalidade, pro.
de livros, etc. O advc,. to M9nteiro, e alegarem

fissäo e !esidencia igno, gado que a presente o que tiverem a bem de

rados para o Suplicante. subscr6ve, tem o seu CB· sua defesa, sob pena de

para que, no 'prazo de critoria em Joinville, á revelia. E para que che�
dez dias, contados de Rua do Principe; 458, gue ao conhecimento de

acordo com o que pre-
sendo, 698 o n. de seu todos, se passou o pres

ceitua p arUgo, digo. o telefone, mßs trabalha ente edital que será afi

Codigo do Processo Ci. lambem nesta cidade, xado no lugar de costume

vil, ofereçam a sua con. podendo s:'\r encontra do I e publicado pela impren.
t t A f' d d d no Hotel Beeker. AÇ.o.m-· sa Incal. Dado e passadoeB aç 0, lcan o , es e

panha esta, digo, a pre.
I nesta cidade de Jaraguá,logo entAo citados para sente 08 seguintes doeu· 80S tres dias do mez de

mentos: 1.) Um Instru. maio do ano de mil no

mento de procuraçAo vacentos e quarenta e um.
outorgada a fls. 120 do Eu, Ney Franco, escrivão,
livro n. 11 do Cartorio o subscrevi.Assinado Ar-
do Tabellião Mario Ta, no Pedro Hoeschl Juiz
vures. 2.) Uma nota de) de direito, da Comarca.
debito c respetiva copia., Está cunforme ri original.
3.) Tres recibos de rs. do que dou fé.
200$000 :} � 1 '1 11 e res- Jaraguá, 3 de maio
petivas copins. 4,) Um de 1941.
talão dl1 pagamento do O escrivão, Ney Franco
imposto predial, n. 268 ---------
ds. Intendencia de Hansa,
relativo 80 ano de 1939.
5,) ·Um tal110 de paga.
mento da Taxa de Sér·
viços Publicas, n. 229,

.

da. Intendeneia de Him
sa, relativo ao ano de
1939; Um talAo de paga
gamento do imposto pre·

.

dial n. 1128 da lntendell
eia de Hansa, relativo
80 ano de 1940; 1') Um
talAo relativo ·80 aDO de
1040, e que se refere 80 ----------

pag8Bl.�nto na Intenden. Ca.chorroscia de BBn8�, da impor.
taneja oe rs. 6$000 de POlt·CI·al·STaxa de Fiscalização.8·)
Copta da presente peti. de -pura roça, en·
ça.o. N. T. P. D. Jaraguá, contram-se na resi-
18 de abril de 1941. 184 dencia de
41. 18441. lh·44t. Ass,) REINOlDO nAUPaulo Medeiros. (Estavam M

oolocadas tres estampi-
---------

estadoais, sendo duas de
um mil reis e uma 'de
um mil reis da Taxa de
Saúde, devidamente inu
tilisadas com data e ae
sinatura). A petição acl
Ula levou o seplnte des
pacho: R. Hoje, A. Como
reqller. JaraluA, 22·4 41.
A'II� A. H08Iob), fi nlo
hll."e,ndo lido encontra·

, 4�.:, 08· er4eltGs;· ,supra'
JIl�.�l"S&_f�!. .e�t� .

UUi, ..... .-._..
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•

fiLIAL JARAOUA'
CODlpra eDl- grande, quantidade os se

guintes produtos coloniais como seja:

Farinha. de mandioca

.,

Assucar mascavo

Doce de laranja
Gachaça

Milho, etc.

Prefeitura �unicipal de Jaraguá
.. ' Requerimentos despachados

Edital

Imposto Terrilorial

I Edital de cita
ção de ausen

tes
Mês de abril - Dia 17

2.888 - Augusto Sehulz - Como requer.
De ordem do s_!1r· Co-

2.893 ...,.. Jorge WeinzeirJ - Como requer. letor, torno /publico que
2.898 - José Silva - Transfíra se, no decorrer do presente
2.900 - OUo Hensehel - Bxpeçase alvará mes de Maio arrecada-

de vlstorta. .. se nesta Col�toria, o im
'otlCl�:2: - Paulo Ary tie Paiva - Dê-se a baixa

posto acima, relativo. �o
2.904 - Qermano Moeller - Transfira-se. I' semestre do exerCICIO

.

2,907 - Domingos Reck - Transfira· se. em curso.
. ·2.908·_ Domingos Reck - 'I'ranstíra-ee. Os contribuintes Faz saber aOB que o

2.909 - Germano Moeller - 'I'ransfíra-ss. que deixarem' de efetuar presente edital com o
2.9'12 - Pe , Alberto Jacobs - Como requer. ö pagamento no citado prazo de trinta días (30)

Dia 22
d

_ f f días, virem, que por par-
2.897 - Walter Kath - Como requer. praso, po erao sa IS aze- te de Evaristo Monteiro,
2.899 - Bernardo Grubba - Como requer, los no mes de Junho me foi dirigida a petição
2.905 - Inacio Leutprecht - Como requer, com a multa de '?o'/., dO_ téor seguinte: PET!·
2.905 - Inaeio Leutprecht - Como r�quer. findo o qual serão es· ÇAO: Exmo. Snr. Dr.
2.611 - Emerich Ruysam - Como requer. traídas as c�rtidões de Juiz de DIreito: EvarÍs
2.915 - Honorato Tomelin - Transfita-se.

d"d I
'. to Monteiro, brasileiro,

Dia 25
..

lVI as para ter
_
ogar domiciliado e ,residente

2'901 - Archangelo Piccinini - Como reque,r. a cobrança executiva. em Hansa, comerciante,
2.910 - Alfre,do Klug - Como requer. ., COLETORIA DE casado, por seu procura
2.9l6 - ott� Henschel - Como requer.. , RENDAS ESTADUAIS dor bastante, o advoga
2�918 -.·Marla Ol'zeckowsky - .Como requ�r, DE JARAOuA EM 2 do que a presente subs

para o 2. Semestre" DE MAIO D
'

. creve, vem, com o devi
2.919 - otto,Hillerecht -, Como 'requer. .

E 1941. do respeito, propor como
Dia 28

I efetivamente ora propõe,
2.920 - Herdeiros de Ricardo Hass - Como O Escrivão por meio da presente pe

requerem. �leodoro Borges tjção que é ao mesmo
2.921 .,- Henrique Lenz - Transfira.se.

'

2.922 - Aldalberto Harfner - Dê·se a bai- --------------------

J:a solicitada. '

2.924 - Sociedad� Atiradores Rio da Luz I.
- Com9 requer.

2.926 - Ricardo Lemke _. Transfira·se.
2,927 - Paulo- Kaesemedel - Transfira-se.
2.928 - Rudolfo Fritsch -,Como requer.
2.929 - Reinoldo Rau -' Como requer.
2.9iiO - Reinoldo Rau - Como requer.

M:ês de Maio - Dia 3
2.945 - Augusto Persuhn - Como requer,
2.946 - Augusto Persuhn - Como requer.

Dia 5
,2.914 - Honorato Tomelin - Como requer.

, 2.931 - Adolfo Emmendoerfer - Como re·

quer.
.

2.942 --: Alberto Maier, - Como requer
2.943 - Alfrebo Hanemann - Como reque�
,2.944 - Germano EQke - Como l'equer.
2.947 - Edmundo, Splitter - Em face da In-

formaçAo, C,Jmo requer.
.

,

"

2.948 - Jacob Emmendoerfer - Em face da
informaçAo, como requer.

..

2.949 -'Afonso Becker -

da licénç-a de abertura.
,

Dia 5.
2:950 - Euclides Vetra

O Doutor Arno Pe dro
Hceschl, Juiz de Direi
to da comarca de Jura
guä, Estad(( de Senta Ca
tartna, Brasil, na forma
da lei, etc.

Comunidade Catolica de
Itap�cusinho

Igreja de Santa Luzia

Co�VÍte
A di�etoria da comunídade a�ima, convida ao povo em geral, pa

ra assistir a primeira missa que. será rezada, na igreja, ainda e� construo
ção, na manhã de 18 do corrente.

.

N� mesma ocasião será transladada a veneranda ,im�gem de
SANTA LUZIA do velho templo para o seu altar na nova igreja.

Após a missa haverá churrascada, bebidas e tiro ao alvo.

, A Diretoria .

Expeça·se a d��i.
�� �

Oarcia - Tr�n8fira-
""

M'A-ß�ATTJ�
.'

..IßMA-��
:Y.

2J)51 - Alvaro Piazera - Transfira·se.
2.952 - Socißdade Atiradores cRio Novo. -

Como requer.
2.953' - João Benckendorf - Como requer.
Secretaria as Prefeitura Municipal de Jara·

pá, 5 de Maio de I�!�ato Sa�., Secretá,io rABßlCA DE' CHAPEUS OE PALHA

se,

Noya
./

Prendada com Medalha de Ouro na Exposlçlo :Municlpa'í
de JOinvllle, 1926 e na Exposiçio r:ar"ou�;lba 1935 \

. Jaraguá �O Sul· -
Padaria

.

de
ALFREDO KLUG Santa Catarina,.

Pa�rica oa lltelhore8 pie. d. ddade
. I oito' ,r·'d ca,. I.c

�ÜA MÀRECHA:LO'Be,e.OlQ0':30�.'>
'� ,.r'�:> '0: t ;�': I •

.; .� •

;")
_ ....

.
�

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor
de seis contos e duzentos cincoenta mit reis (6:250$000), a caderneta .

n. 13.593 pertencente ao prestamista Waltrudes Kruser, reslndea- .

-

te em Joinvlle.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 30$(100

1243l-Elio Bernardino,. José Mendes
8835-Maria e João Maria Ivete jenini, Uajai
6616-Ana Inacia e Otllia Vicente, Itajaí
5065-Bertoldo João Feliz, Amancío
168�3-Silvino Schochekel, Rio Negro
12696-Julia Silva, Itajaí .

2984-Carlos Grete e Ema Hablski, Joinville
19456-Margarida de Paiva, Colonia Santa Tereza
0230-Minervina Colaço Cabral, Fpolis.
3069-Hílda B. Silva, Fpolis.

NO VALOR DE RS. 20.000
179l8-Joaquim Feraza, Retorcida
8501-Rosa Caldeira, Blumenau
17518-Maria e Ailton Santos, Lages.
7809-0sni Pereira de Sonsa, joínville
16606-Antonlo Neves dos Santos, São Francisco
7637-Artur Wehl, Hansa
8714-Luiza e João Amaral, Estreito
9159-Ligia d' Amcapora. João Pessôa
4396-Rosa Tomaz, Mafra
2322 -Ernesto Becker, Brusque

NO VALOR RS DE 10$000
1297-Rui Lins Effel, São Mateus
16131-Pedro Mira Cardoso, Parat!
11227-Maria Rovere, Fpolís.
13409-Miguel Teixeira, Vila nova

0080-Ricardo Rech, Blumenau
4183-Adellna M, Santos, Hansa
18870-01indlna Vieira, Rio Tavares
13219-Luiz Barbo, Florianopolis
9097 - Susclei Maria dos Reis, Orleans
H30S-Nadir e Henriqueta Rios, Três Riachos

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

:c

8493-Rafael Francisco Pontes, Armação da Piedade
9951-João Miguel Marques, Três Riachos
7561-Angelino Antonio Felipe, Pila Nova
10685-Abel Lenta, Cruzeiro .

13413-Merner Lass, Joinville
16053-Luiza Mueller, joinville
17141-José Adão, lmbituba
12070-Manoel Maria e Darci Régis, São João Batista
2049-Zilda e 'Norma Alexandre, ImbItuba
7760-Raul Joaquim de Medeiros, São José

,
Florlanopolis . .s de Maio de 1941.

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

Proprietarios: J MOREIRA & CIA .

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N
dosFilhos dosLázaros Eng, Agronomo: Alctu Rodrigues.

Taxas para as Contas de Deposito.
Depositos COIR JllrOt (tem limite): 2 % a a Depolitol de Aviso Previo (deposito inidal
Depositol Populares (limite 10.ooL'$) �% a a minimo 1000)
Depositos Limitados (limite ·.50000,$) 30/0 a a

Do sr. dr, Elpidio Bllrbq. )adas, cm estabeleclmeutos Depositol a Prazo Fixo '" Para retiradas mediante prévio aviso: Os lais soluveis que na, algodão, eöco etc.)
dd d• t

.

teri d t d
•

mo 'c'p
. Por (; melei . - . - . - .'. 4010 a a 'se êncontram no sõlo, é com a palha de eafê, ba-sa, ' Ire or ln ermo es a U8IS. . OI 1 ais ou

Por 12 meses . . • . . . . . 5 % a 'a De 30 dias· . . . - . • _ 3 1/2 % a a

Departamento de Educaçl.b, articulares, fazer 'oreleções Depositos com retirada mensal da renda, por meio
De ()() dias . . . . - . . - 4 1/2%. a que vão constituir 'a aU gaço de canna earudo, e

recebemos a circular abai em aula sõbre essa campa, 'de cheque (deposito minimo 1.00 ($) letras Premio Sêlo proporcional. mentação das plantas. com outros reslduos or'

xo, dirigida: nha, frisando o seu lado Por 6 meses - - • • • . • 3 1/2 % a a
,

As terras que em maio' ganícos,
Aos sr s. diretores da ln educativo: - ajuda aos Por 12 meses - , .• - .. 1/20/0 � a Condíções ídentíces ásde Dep:>sitosá Prazo Fixa or têor apreaentem esses A a d u b a.ç

ã

o verde-
stitutos de Educa_o. inspe que a Sorte não serriu, a O BANCO DOBRASll FAZ TODAS ASOPERAÇÕESB"�CARIAS - DESCONTOS,lEMPRESTI elementos, são som du constitue lambem tertílt

tores escolares, auxiliaresviver a vida pela .prática MOS EM CONTACORRENTSOARANTIDA, COBRANÇAS;TRANSFERENCIAS DE fUNDOSetc. vida, as recem-desbrava, sentes de primeira gran-
de I ã di et "d d t d '0 d

' Tem agencias nas seguintes praças: das.
.

.deza, sendo aconselha-e mspeç o, ire ores t' e a os e cooperaç . os
Distrit" Federal Minas Gerais Rio Grande do Norte

grupos escolares e proíes menos para com os "'!a!s Direcção OeraÍ Araguari Mossoró Encerram em maior VE\l a8 seguintes erotola ..
sores de escolas isoladas. necessitados, o benefício Agencia Central Barbacena Natal têor esses elementos, ís- rías :-cfeljAo de porco»

prestado pelos doentes que, Ageni!i�'Metropolitana da Ban- Bello Horizonte Rio Grande do Sul to porque, os acumula em u c u na», ccow'pea:t,
Ao redigir a presente espontaneamente se afas d�lra . . Carangola Bagé ram durante a exlsten q:sójalfl etc,

•

I flã'
'
-

I
AgenCia MetropolItana da OIorra Cataguazes A dbAI ieircu ar, a o ao coraç o ta�am, a-fim d_e nao cont� Agencia Metropolitana de Ma., Guaxupé

Cachoeira ela da matta que as co a u BÇ o exc us va

do mestre que exerce a no- minarem os saos. e amai dureira Juiz de Fóra Caxias bria. com saía quimfcos não
bili t

'-

d d Livrawento ft d f it dIlt'an e missao e e ucar, vos uns aos outros, cari Agenda Metropolitana do Meyer Ponte Nova Passo Fundo Sendo abatída a ores pro uz os e e 08 es�

Ra terra cetarinense. dade para com o nosso I Alagoa;s Teo,fiIo Otoni Pelotas ts, e, consequentemente [ados de que é capaz,
Deseja o Departamento róximo que a criança sin

MaceIó e Penedo Treís Corações Porto Alegre feita, a limpeza do terre- isto é, se ó terreno nãop
-

'

A" Uberaba R' Gde Educação ir ao encon- ta a beleza �o seu gesto, I �azonas Uberlandia 10 rande no, essas terras Irão dar se apresentar com um

tro dos que tiveram a ín- etc,'
"naus

Vargínha Uruguaiana nos primeiros anos, ren bom teor em matería er.

felicidade de ser atingidos Na esperança de que o I Bahia Pará Santa Catarina dösae e ' abundantes co ganíea, mormente em se

pelo mal de Hansen. Se- Natal dos Lazeres e dos Bahia (São Salvedor) Belem r�fn�il�au Iheítas. tratando de culturas per-
gregados da sociedade e filhos dos Lázaros se co feirá de SMnta!la Paraiba do Norte Florianopolis Todavia, com a sequen manentea como a do Ca.
f d d tdA'

' , Ilheus fé b Ú id i' ta asta os e O os que roe de pleno êxito, atestan Itabuna
.

Cajazeiras São Paulo cía das sãtras, essas ter-I , ca a , veta e c,
lhes são caros, prestam do, assim, mais uma vez Jequié Campina Grande ,'\raraquala ras vAo perdendo pouco que permanecem longos
éles, com o seu sublime os altos sentimentos do I Joazeiro João Pessoa Barretos a pouco sua fertflidade anos ocupando o mesmo

sacrificio, um bem [nesti- mestre catarinense esclare--! S�nto A,m'aro Paraná BBaebureud'ouro inicial, chegando ao pon- cubo de terrs .

'

á I á H 'd d 'b
!

á [
Sao Febx Curitiba 1 A d d' m ve umant a e: - ço quI" a contn UI�O ser, J�calésinho Botucatú to da produçAo se tor. A assoe HÇ o as uas

�limitar essa te'mivel mo· endereçada a este Departa· Ceara Ponta Grossa Campinas nar quasi que minima. espectes de adubost. o
l�stia, evitando, dessarte, a mento

Crato Catanduva O l"'vrador intelfhente organfco e o qutm'ico,-

.

I Fortaleza Pernambuco Chàvantts
.. es

sua P' op&gaçao, Sobral Garanhus oão deve esperar que produzem resultado, 08
Volta, tambem, oDepar J Re�l'fe

franca
X

" Jaú suas terrös cheguem a mais 8urprehedentes.
'

tamento de Educação as X�-=--======�"'I Espirito Santo LiRs tal ponto de exgotamen. Damos a seguir o mó-
suas _vistas para os filhos III 4 maior iescoberla II ii �U��faeira de Itapemirim Pi��:iano PiracicHba to para eoUlo recorrer do de apUcaçAo dos adu�
dos Lázaro':l - criancinhas, III III

Parl'aiba Presidente Prudente
aos adubos, "orque ries. bos, aconselhado pelo

nos umbral's da vida, sem I para a mui h e r ! Goí011 .
Teresinlt RRI!bo'elp'rrãeOtoPretoG I' te caso se tornará mui Eng. Agronomo A. Mene-

O doce lar, - ora agasa 11'1 FLUXO '1111i
o (ina

, Rio de Janeiro San' tos tissimo, diffcil ti. restau zes Sobrinho, em seu
Ihados no Educandário San ,. l81 Maranhão BCarra do Piraí São João da BoavisJa "ra"ão da fertilidade pli. cManual Pratico de Adu-
ta C:üarina, obra denuncia III SZ"'" A.TINA illl Säo luiz It:p"����a São Paulo

.. mittva.
.

ba"Aolt:
�

dora dos �.entl'm"'ntos aI &.&I.... 1 M GM'
Taubaté É

Y
.

II III
(lto rosso acae S'

, necessario logo após Cafezáes, Laraujae8.,
f.rul·stl·COS d'" mulher cata I O REGULADOR VIEIRA Campo 9rande Niteroi �rg�pe .

E• - a primeira colheita COD· Videiras etc: - m ter..
rI'nense,

II
A mul'h"'r na-o soffre'll' CCollriaubmába NpeOtVroaplogllu'sassú Aracajú' i li

.

... Acre Rio Branco t nuar a manter o graú ,reno plano, ap cßr, no
Para êles, oDepartamen, •

dA I I -. ",

iniciaJ da fertilidade da fundo de SUlCOB abertos
to d.e Educação empenha·' ra ores 'I

Està instaland� as seguintes sub agencIas!I III ... SbM terra que se está explo- com um aladinho. Os tlul-
se no suavisar a sua Elxis j\livia as coUcas Ama,zonas - P?rto Velho., ç6es, Amargosa, Nazaré, Jaco· Sao Paulo - oroca a, o"

lando, contituindo este cos de�eJll Ber feitos no
tendl:1, pondo em prática o II uterinas em 2 horas III ParCf - Santarem, Maraba, bina, Valença Bomfirn, Conquis· gí dt-s Cruzes, ltapetininga,Ava·

fI Igarape Assu ta, Poç5es, Rio Novo, Ullpira, ré, Santa Cruz do Rio Pardo, um do-s pontos primor meio das ruas e a d stan.
principÍo da solidariedade

III Emprega
se com vanta'lll Maranfão - ::a'x:ias, Pedrei� Alagoinhas e Barreiras Pirajú; Assis, pliraguassú, Santo diaes da agricultura ra cta tie 1 a 3 metros doe

humana,
gern para combater as

I ras. ,CO?O ,.
Espiríto Santo - Colatina, Anastacio, Duartina, Marilia, Tu· clonaI. troncos das arvores, SQ.

Assim, alm:, ja o Depar· A • P�au� - Campo Maior, Pe· Santa Tereza, Jo�o Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça· E' i d I
tamento quê todo escolar '1'1 flor�s BranGas, Cohcas IIII riperí Piracuruca, Picos, União, Màteus. tuba, Valparaizo, Cafelandia,

' mpreseend vel que gu�do ii natureza, a cu .

Uterinas, Mtmtru e a' Joa quim Tavora Goiaz - IpHmeri, Rio Verde Bragança, Itàpira, Pirassununga, O agricultQ!' reccorra aos tura, o espaçamento e:-4
catarinense - sem exclu

II pós o parto. III Ceffra' -:- �racJti,,,gu�túl., Ca· e Burití Limeira, Rio CI�ro, São José do adubos, 8nualment�. idade. Ne88.eE1sulcos
..apU.são de um só - ofereça,

, ,E' poderoso calmante e mOClm, Crateus, QUlxada, ;:,ena· Mato Grosso'- Aquidauan-a, Rio Pardo, Matão, Novo Hori- E' de interesse capital cam,se os adq.bos C?:t'gt,i-
nest:: ann de 1.941, cem

III R IdI' :11
dor Pompeu Ponta Porã, Tres lagoas, Mara· zonte, Monte Aprazivel, Miras-

b
'

é'
':1

dA" egu a or por exce:en; Rio Grande do Norte - cajú, São luiz de Cáceres e Po· sol, Nova Granada,. Olimpia, tam em, os agricultores nicos' e quimíqoB. ,ao mes·,
r IS par� que. se e um ,cia, FLUXO SEDA-TlNA' Caic6, Assu xoreu 0rlailda, São Simão" Sertãosi· comprehendam ,qUt'l a cul mo tempo, distrib.ufdo,o$
pouco oe altgna ao Nata� III pela sua. ccmprovâd'.l III Parlf'íba - �atos, Alago� do Minas Ge'l'ais - CurveJo, nho, UUI/erava, Ribeirão .Bonito turu adubada lhe sairá uniformemente e, eobrfn�
dos �aZ3ros e dos filho,:' , efiCacia é I eceítada POi' Montmo, Itaba ma, Guar�blra. Montes Claros, Pirap6ra, Janua· Pederneiras, Barití, São José dos mais cara; no entanto. do. GS em seguida. Em_
dos Làzaros, EsSa contn III i d 10000 d" III Pernambuco -'- Camar.u, PaI· ria, Arassuai. Carlos Chagas (ex· Campos e Iguape .

i d b I' ma s e me ICOS T· b 'b G' V't' U ') F t I p·t'
,

Fo sua prúduoão sel'á algu terreno 'aQ den,ta o � r r
buição não �QdeTá ser su-' >' mares, Im au a, OI3,tl�, I 0- rucu, or a eza, I angul, r.

Paraná _ londrina, Toma. Y

'. "';,. III fLUXO SEDATINA I� ria Limoeiro Rio Branco, Afo· miga, São Domingos do PrHta, zina, União' da Vitoria, Iratí, maa vezes aumentada. unta meia lua .na parte,
perto� a, c�m !e!s e e uma

encontra se em toda !� gados de Ingazeira, Triunfo, GovernadorVaIHd"res'(ex·Figuei· Cornélio Procopio Experiencia8 feitas em mais alta, em torno d8�
,

cQntrlbUlçao UnlCJ em todo ,..

partf', "II
Bom Conselho

. .' ra do Rio Doce,) Aimorés"São Santa Catarina - Cruzeiro Reuniãq e Hawaii. da- arvo.::es, Q proceder co-
ano cotrente. 4 III • I,

-

� , Alago.as - ,ylçosa!., Palmeira Job d' EI Rei, Bicas, Lima 0:1'
e Mafra' t iI d U

-

S' t' A t C t· P 'lf monstraram qUtl os adu mo no 'ca80 an er oro
Para f, tingir êsse objeti X==�==:§2�==)C ddoS I n 105, mao,' an nna ar e, ara mga, assos, rt en<ls, ,

,

'I
. ' e panema Campos Gerais, Ouro Fino ,Rio Grande do Sul - San· bos são os' elementos que Algodoeiros, milho, ar,' �)vo --- que o .a uno se pr! .I,

Sergipe - Pr,epriá, Maroim, Distrito Federal _ Campo
to Angelo, José Bonif!lcio, San· maJs de J;e.rto co.ncorrem roz, cana etc, Apltc,ar aV'e um domIngo de cem Estancla e Anápolis,' Grande. ta Cmz, São Borja, Santa Ma· f I t d

réis de calamelos e dê es· ELIXIR DE NOGUEnU Baia - Bmado Rt.o Grande, rio, lagéà.dó, '·Bento Gonçalves par� 0, e IZ eXI o � tQ' mistursnaépoca da pla:Q..
ta" quantia ppTa o Natal Caetité, Serrinha, Canavieiras, Rio de Janeiro - Cl1ntaga. Vacaria Jaguarão, Alegrete, São d� úultura�que se pret,en tação, no' fundo do sulco,

< ,

f1h
o remcdlo que tem depur4d,o Castro Alves, Bom Jesus da La- lo, Cabo Frio, R�zende, Bom Gabriel,' D Pedrito, Cruz Alta, d� tiumentar de produ· e espa!har sobre elle 'um

.

dos Lazaros e dos I _?s, d tr
-

I pa, Maracás. Mundo Novo, len· JeSUS de Itabapoama Quaraí. ÇBOT,.. pOUCO de terra, podend'o ..dos Lázaros - d!!vetao o SAngue c CI ger4çoes

os Sç\h diretores de Jnsti I'
Nos can�vlaeR da cere se então em seguida, dei-

tutos ;je Educaça-o, I·nspe. '. 'I
'.

dIt
. Foncler, ('otonia1-, tar' a semente.

'

U feridas

L h � I
constatou se com o em

tores escolares, auxiliares, Eczema,

D.n a �lna a Fab.rloa' �,e IU�Ljatas pregodoaduboumacrés Hórtas e.Tardins:--::Es-
de inspeção, diretores e Ulceras [j lJ U, l::;. cimo de produção na se- pa.Jbar os adubos sübre
professore? de escolas, iso- Manch.s guinte escala: 6 ter�B unif?rm�mente e

Para productos seccos e liquidos No ano, de 1822 Bua pro em seguida lDcorporal'os
dução va,riavtl 'entre 24 por meio de uma esca.ri.

AFFONSO MEISTER s '39 toneladas! pC�Çäo.
'

Nesse, meSmo 800, co' Plantas em vasos:-

meçl'_ram eptão a pratica Dissolver cercä de 15
,

_,"

de ßaubação, gramas de, salitre em um
LATAS com tampar;; pressao, cATAS ongl- Em 1895, a pr,odução regador contendo ,10 li.

naes e com tampas pressão para fermento em pó, por .hectare stingJa a be- tros d'agu8, e irrigar a

LATAS para: CONSERVAS; CANELLA em pó, da clf,ra de 83,913 tone, terra nos vasos" uma ve21

PIME.NTA 'TI'!\1TAS d 1/4 1/2 1 2 e
ladss, as B,ôccas que não por semana; tendo aemr

em pO,. e, , davam malS de 30,809 to' pre o cuidado de não
5 kilos, GRAXA de 1/2 e t kilo, COLLA FRIA m�ladas em 1822, passa· malhar as folhas.
de 1/2, 1, -5 kilos com tampa pressão, BALAS, ram a prodUZir 49,822 to

'

CAFE' e para muitos outros produdos. neladas em 18,95; e a8
-------........---

re;sÓCC88 de 23,694 fi R
.

t
45,327 t<)'lleladas no mes- ,

egIs re seu

mo periodo, ma

E' 'multo' comum entre
os nóssos colonos aban
donareT (ltim8s reglõe8

I
com o prelfxto das terras
por eles outróra ocupa.
dasl se eniJ0Dtrarem uve
lhas. ou e,n täb "cançadas" """II liIi._...não se prestando' mals .......

a nenhuma cultura, Saude 1 Força 1
i

Infelizmente, ncontece Vi-or 1
esse fato entre DÓS, por ..

,��: ala�:���i:es,dO��uOcBo 'Dynamog'flDoGU nada se interessam {j
por aquilo Que os técni

'

.

cos no assunto ditam. E' o fortifiçante' dos
mensalidade 5$000 Está provado que o que se encontram FRA·

Um imoveJ no, valor de. trB.�alho continuo das ter COS, 'DEPAUPERA·
fas e 8ua fertilisação pe, DOS, NEURASTENI-
los adubos, permitem COS e prinCipalmente
quasi duplicar os p,rjmei para os convaLescen·
ros tPodimentos que de, tes em geral,
faID U� terras recem des Dynamogenol
b�8v8d8s.
E' Hbsulutf>mente oe

ce�SlHitl ti ndubaçäo ,er.
gliDiua,lsto é, sempre que
a aoalfse revela.r baixo
teor em buroulii,
A adubação organica

e feita principálmente
com estrume' de curral,
isto porque,' é um arlubo
de custo insignificante, c
qu� prenche todas a8 fi·
nàlidades.

" ,

Póde
eom

'_ Grande Depurativo do S.nguo I
O annuncio é a alma

I
'

do nef!ocio!

Rua Bom Retiro (ant., partic, Eisenhut) JOINVILLE

Dllrthros

Espi!)has
Rhaumlltismo

fornece a 'domicilio

Jaossen Seia.
,

Pedidos pelo telepho
.

ne n. 53, ou na Casa
" May 'Bt fischer.
,------------

HOTEL BECKER
Rua CeI. Emilio Joul'dan Jaraguá do Sul

;fHiêll1ãi�õ.��UOMENTA AS FORÇAS DEFENSIVAS D�
ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DAS!
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS -",'

,
'

,Escreva para o· Escrit6- '

rio, de Info'rmações por
Corrrspondencia. Caixa
Postal n, ·15 (Lapa) - Rio
.da Janeiro.

'

Está situado n!) melhor ponto da cidade, Quasi vis-á
vi5.: á Estação ferrea.' Dispõe de opt!mos a�comoda
ções e cffen:ce o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios, IHYGIENE :_ CONFORTO - PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preçps razoaveis,,'Proprietario : Carlos Albus.

'

,

<)mais hnportante, pet·
�m, é que para sentir
sç bem e ter aspecto
saudável o TONICO
BAYER di excelentes
resultado", porque en

,r�que_ce o- sangue e for.
tifica todo o organismo."

\
i

Gr�nde Eanpreza ,Aanericanopolis S. 'A.
R��dse�':d�rÃ�eirÓ.\�l?05 Dieclor-Presidente: Dr. AHonso de O. Santos

8.0 andar fundada em 1921 Carta Patente n. 32

Agencia no Rio de Janeiro
Rua' Ramalho Ortigão n, 9

2.0 andar

"

�SSIM, DA PRA'ZER
TONIFICAR·SE

5.0 premio 331
3,0 premio 752 .5:000$000-

Centena 894 löo 00.0 - Centena 498 50$000
isenção da mensalidade d� Maio prox.

E' o granlie renova�
dor dos globulos ver·
melhos-. Tomando tres
vidros' dêsse maravi
lhoso preparado é re·
tornar á Juventude, é
criar Forças, Vjg(U
fisico e Mental!
Gose o prazer de UIlVl
nova Juventude! ,

E' um produto �Laboratorio ,SIAN.
Distribuidores I

Araujo freitas & Cia.• Rio

Resultado do sorteio realizado no, dia 26 de Abril de 1941

PLANO MAGNO

Vendido
emvidros
dedo;s

tamanhos

1.0 Pr�mio:,
1.0 Premio:

3.0 Premio:

4.0 Premio:

5.G Premio:

1.0 premio
3,0 premio

894
-

752
636
-

752 20:000$000
100:000$000

2',0 premio
3,0 premio

,

4.0 premio
3.0 premio

021
-

752 10:000$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AI comemorações do Com II aslhtencla tech- Industrtees e comerei.
-DI. da Juventude Bra. nica de fU8010narl08 do aotel aqui' te;tabeleéldolIUelra .. tiveram a�ul 00· . Departemente

.

Eflltadosl estAu c(,gitbndo- de :'o�ga
mo em todo o Estado, o I de ASBit,tanola do Coope oí6ar uma socíedade pa'.
b�llh8ntlHDo que fora de ratlvl.mo. röl �uDd8da a rá a exploraoA", d� rleu
elperar do. c,llvlsmo .e do J "Cooperattva dCIe; traba-. mi:PlU' de ufülto exlsten
esplrlto de

'

brasiUdade Ihadores dn«" . Mlnu . dê tes no lierrll do
.'

eLucin·
da nOlS& gente. , . Cresc,luma." d�;, neste munlclplo.

.

A .�!"ta 8sllgualada pe .1 A (lIreOlo _.da..
Southera

lo 8niyer.8_ado do.lnstg DE JARAGUÁ Brliin Lumber Ineoreo-
ne Peesídente Getulio .

.' rlida CE:gilö da instaiaolo
Vargas, teve oondlgna Está sendo. esperada em Tres Barros, do ma-

eomemoração, demons- p!lra aproxima qurnaeua chmarío pare tabrtoaeäo
trando Inequívoca estima de junho proxímo e ínau- da pasta pare papel•.

que 08 Catarinenses de- gursçäo oficial do pala.
votam á pess61l do gran- cio da Prefeitura Munt·
de ehete da Nação. cípal, a maitIr obra da
O Estado, associando. gestão Leontdas Herbster

se entusiasticamente ao Ao acto comparecerão
jubilo do . resto do pais ') Interventor Federal dr.
eapressou, mais uma vez, .Nereu Ramos 8 altes AU·
na espontaneidade do tortdades do Estlido. No
contentamento do seu po- mesmo dIa será tsmbern

" VO,' a compreenaäo per- Inaugurada a herms do
leita que' tem da tmpor- cor-mel Emílío- Carlos
tanota da obra que o Jourden, tundador <1e
eminente cnador do Bs- ,JaraguA.
tado Novo vem realíaan-
do no. Braell. . DE ITAJ�HY .

- por oeoestão des tes
teJos comemorativos 'do
aniversario do Prestden
te Getulio ·Vargas, foram
inaugurados pelo Inter
ventor Nereu Ramos os

grupos escolares eNereu DE JOINVILLE
Ramos», villa de Santo"

•
\

Amaro; e�ant08 Dumont», As firma's Jolnvíllensea
em Oarcla, Blumenau, e exportaram durante o

«Almirante Tamandarâ., mês de Janeiro. pelo por
em Bananal, munícípío to de. São Frencísco,
de Jo!nvile. Forem tam 521.497 te. de erva cou
bem erledes peloe Preteí eheada, no VI! lor global
h>8 de diversos munici· de 970:623$100.
ploa mala de cem escoo
las.

.

O Interventor . Nereu

::���l:et���!:�:r:in�: Organização Comercial
data ue 19 de abril, aní- Catarlriensevariario do Presidente
GétuUQ 'Vargas, f6�em (Unica no gênero em todo o Estado)
leital em todos os csta· Rua João Pinto n. 18 (baixos>'.
beleclmento de ensino FlorlanopoJls

.

-:- Santa CatallnR·
publico do· Estado, prela:. Devidamente licenciada e Regislada �a M. Junla Comerçõea elviess relaltando eial ·dl Eslldo, nba-se em IUDei,namenla S8� I dire·a vida e a aolo do fun-
dadór da Juventude bra- CãO de RAfAEL G. CRUZ e de luarda·livras diplomados
8llelra. . tenda cala finalidades:
- Acaba de ler deU· I - Escrituração mercantil:

nitivamente conr.tltulda a Escritas comerciaes - Contratos e distratos de firmas -

Companhia Sul.braslleira Inventários - Balanços - Arbitragens - Perlcias -Uvros
.

fiscais - Informações. .de Cimento PortlaDd S. A. II - Procuradoria:Com séde nesta capital. Procuraçl0 em geral - Buscas, informações sobre assuntos
Essa Companhia, que comerciais, papeis, enca�inhamento de dcc�mentos e pro-,IrA explorar as rlCBS re- cessos nas Repartições Publicas - Intermediários de c0!D-

lervas de colcarl0 para II pras e vendas - Cobranças em gera� - Informações quaIs-

I
quer - Recebimento de Juros, etc.cimento, 100a118&cos em , Registro de

Brusque, estA vend�ndo Diplomas de guarda-Iivros,-contadores, dentistas, farmaceu-
açõas DC valor de 200$ ,

ticos advogados, médicos, engenheiros civis e arquitetos, na .

cada Uma Inspetoria de Ensino e no Departamento Nacional de Saú-
•

. de Pública - Patentes - Marcas para Exportação e Comer-

DE TUBA''RÃO cio e Indústria - Preparados. farmac:êutl�os, seu Iicencia-
. mento - Direitos autorlais.

Foi recentemente oro A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE mantem
gat)lsadd. neata cidade correspondentes nas principaes cidades do Estado e caaa

uma Sociedade Cons- filiada na Capital Federal, achando-se pedeitament� habi-
lit�da a tratar de qualquer dos assuntos das suas fmalida-trutora. que consta entre des e isso com dedicação, zelo e absoluta segurança.

os seus diretores varios Para mais informações, escreva-nos, e imediatamente
engenelr�)(,.

.
será atendido. Todos quartos de apparram,entos, com aguaa capital inloial 6 8D- Florianopol/s -:- Sti.nm Catarina corrente quente e fria

perior fi lOO:OOO�$�OOO�.:_�!================��1 Elevador - Frigorilleo - Coslnha de I.. ordem
�E....... �����11�.�
� ft] �. IIJ

I '

.

..
.

'11) AutomoveJ na Estação
PARANA' -

L

I \ « UNIVE RSA L» � Encarrega'se de todo e qualquer serviço rslativo

EIl II à sua profhsão.
III.

.

III Atende Is p.�&Sôas do interior, que desejarem naturalisar-

lU.. I lido I.a.. Dila t Da se, receber e obter subvenções; compra e venda de titulos daIII· -pan um.Dar leu ar, ,. .i ...e , e c. IXI divida pública. Registro de titulos e diplomas, cobranças, serv;ços
111111 PunccloDar leu radio, '

111111 gerais, perante o SuprePlo Tribunal federal e tudo que se reJa·
, clone com estabelecimentos (I" Emino secundário ou supelior

l:aftepr baterial de auto_ove" radio, etc.1 Cor;eSPoridentes em todos os Estados do Brasil
Escritório Av Graça Aranh", 26- 1).0 andar ,Salas 1107 e llt9-
Tel. �78�2 Edificio D Pedro Il-Rio'de ; Janeiro ·C. Postal N 3897 Todos preferem o aperitivo

DA CAPITAL DE CRBSCWMA .

I

OB CANOINHAS

BroDcbitel, tOlHI,
rouquidio, . �tc
Custa Ia cre- que haja quem

soffra, e durande muito tempo,
!l' ve·z.s, dessas molestías, quan
do possue á mãoo meio certo e

rapído de tratar-ve usando o po
�tUlar Peitoral de 'A ngleo Pelo
tense. Verdadeiro remedio das
molestías acima'

.

. Usae-o e vereís como por en

canto desaparecerão vosas Tos
ses, Broncbites, Re�friados e Rou
quidões: etc As ereançes tornam
de bom grado este xarope. tum

O posto de Saude . 10- remedio tão bem preparado. que
mesmo aberto o frasco, nunca

cal atendeu durante I) 'se estraga ou azeda, como su
lino de 1940. á 12.741 cede com outros xaropes.
DeSSÔaS. A sua procura cada vez aug·

menta mai devido ao povo ve

rificar que o remedio é eficacis
simo. De todos os pontos do
Urasil chegam attestados confi�.
mando a invejavel fama do Pei
torai de Angico Pe lotense,
Licença N. 511 de 26l1e Mar·

ço de 1906
"

Deposito geral' Laboratorio Pejo
torai de Angico Pelotense

. Pelotas, Rio O: do Sul

Vende-se em toda a parte.

. \.."

"'.... r .... r," ".� ... ,. ',' "'," "' ....
.. 4f :.. i ....... I \ , ( 10. ..... "

Prefiram a [arínha fabticada pelo
·MDI:NHD·'J,IIN'YI'lLE

I

. I

�mm!lI:!!lI:!!lO[!!l[!�I:!I'!I[!!l[!1iiJ s3tão José· Lescowic
I

� Paulo 'Herln" §! .
, .

L...::II I!J E:.J Estrada Jaraguá.Caribaldi
�. CalxaPostal29 - Rua 15 de Novembro 808 � Hoje - Sabado, 10 de mato

.� Blumenau - Santa Catharina �. . Grande Baile PubUco
� TiDtal e verDlzes ..-.. M�teriae. rl Amanhã a tarde, FESTA ESCOLAR da Barr
� .. " .. ,.

para pjnturas"� em geral
' 1iJ.. d? 9"�io Serro, no mesmo séílão,

I! '.' Pl Abrilhantará o baHe e -os festejos escolare

� TiDta� em bisDagas
(

� um excelente conjunto,musicaL

� para artistas �
tiIiiJlA�I;jjIIiiJ�IiiJOI;jjlIiiJI;jjI': 1;jjl1iiJ1;jjl1iiJ1;jjl1iiJ Ginasi fi Parthenon Paranaens
Pàlace Hotel

(sob iuspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paran

Estão em pleno funcionamento as aulas de
a�missão á la. serie do Curso Fundame,ntal

Nos mezes de Dezembro e Janeiro !ihl aulas des
curso são ORATUITAS. E

l'a�ulIIade de Comà'cla do PaP.:l."
(ESCOLA REMINOTON)

Fiscalio;ada pelo Governo Federal
CURSOS: Propedet,tico, Perito Contador e Au
xiliar :je: comércio. Internato e Externat

de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Salas de amostras para os sn. Vla;antes

BRASIL
(!.Ire seu!' males e poupe seu bom dinheiro'

comprando na

PharDlacia Nova
de ROBERTO M HORST

B' que dispõe de maior' sortimento na praça e ·�fferec:.
seus artigos � preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30

"T R Jl 6 O"
·ORGANI/MO f/GO
meLKALClnADO

por que é o melhor!

Depositaria:' João O· Muelfer - Rua "Marechal,Deador.
IIUl/lJ'AOOS SURPREEHDEHTES, co.... POUCOS vJOROt
HAS AHEMlAS. DOEN(AS DO PEITO, FlAaUEZA_.
IALTA DE MEMO&\ GlAY1DE2:. DESCALCIF/C.....

ÇÁ.OO'.��1!I��CANSAÇO GERAL, CRESCIMENTO, � ���1H4
.

'����14f'/., lo

A NATuRAtEZA lhe dell 82 preciosas
joias--seus dentes. O uso diario . do

Kolynos conserval-os-á ümpos e brilhantes'
como gernlas. Proteja com K'Olynoil eata
dádiva da natv.reza.J

ti

Produto de alta quéilid�de para DOCES,
..Bóios, TçJRTAS e quaesq�er' .

f"� P�l"El:)\!fUAS". ,
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

. ;.•�; IaDta ·Cl,w.lba',
,

• �J'. ',"" ..'
"

". �� _

.

�' � -;� :'f.
. "./" .::'1

.' i:r "AoS.�dtiaift�àö; [tt:fifó�'t: .Si:�; €d�d'71'ri1� .

.

�!,vcobll?l�.t�,ménte ',�ftll�ffZMd� t�.a�(?cn�g�a.',10. Volume:' Histol1cO e OCOgtllflCQ cj 404 -,

, pagin:t,'de �texto � 2Q}'· ilu�-tr:ações. ",�,," ... : �,"

i, Recomendado pelo IX Congresso Oeografko �
!

"

lio.Volume lnformativo e índicãdor come(çial,

Jlindll'dria.J .e/,profissi,cna.,l �I 534,' pa.giiH'Is. _

� ,

'

.

.
,A �mc� obra n? gelljero lq�e Pfblc� n�Q so f

. a htstoni e g-eogrlflt! do Brasil e 'Pr\nclpa'lmtnt�

'I'
do Estaao de Santa Catarina, como tambem

'

eo

laceu: sístematicemente tim indicador seguro
. do

,
oo�erG��; -das. in,�u��r�,as e da ,Vida g�rà+- de-todorestado ,,,,, .•..., ,� ....

" Obra-de grande utilidade ....os.;:candidatos 3'

concursos para fundenarios Estadual.

PédíCtbs' .. c.sà ie�it()ra. \LIVRAR.IA CENTRAl. de.
. ,AlbertoEn�tes,Calxa;l?osta.ll'3t End.Teteg!'Entres"

Florianopolis ..;;_. - Santa Catarina..
Preço, Guia do Estado lo.vol. cl esquema 10$000
, ," \ II II 2o� vol, cl " 8$000

,

. Mapa' do Estaõc. napel publ. 1939 6$000
" " .' ". forado pl viajante 12$OOq
II "'.,, aparelhado 16$000

Esquema histcrico 1 $000 .

Pau porte .rnais lO/.
, Tambern encontra-se nas prlncipaes livrarias

dentro e, fora do Estado.

GO/CH IRt;t1Ãd/ ,. iüJdebr�� A. Gomes,
Dr.Waldemlro Mazur.ecben . JL\RL\G'Ul\ - .rL\NT� Cl\TARINL\ SO' 1 i C i ta d o r ",

M ed ico' ;
l' ' •

,rovi.ionado ,pt!,lo..,.Tribul1al de Apela�o, registro�. 236, e df'.ii.

Coo�Um�e'ruhl��: - ,RuaMar�haJ�ojOrol--�-������-���-----����--���.'=��*�0��·O����A••��'�B������
') ,., .

_

S. C.th.rin,�, cõ'm escrítorío . eril JARAOUÁ, onde paga os devi-
�"__IÍIII iil!t._II]II�"I!II�••• doa impostõs de SOLICITADOR DE-CAUSAS, oferece '.os ser-

vIços cómpatlveis com sua, profissio, a quem deles precis a.

,

.!�,-.

"CAIXA"P'OSTKL ".:'3l....• ..,,

Ru_ ..�t'ilnoeIL de Andrade, 14'
rHfFO"lE R. 155

do

,Or.'RENATO�
-�� {- -:-. <- -- �

I J �

',,(dIRECTOR .00., Ho,SPITXL' S. JOSf'

O�raçiCl" Doe�saai de ; tenho_
" Part.... ', 'I,

tE' II pomada ideal

,CURA TODAS AS

lF E R I DAS, -tanto
lhuriianss como de
I . .

jammai5,
'NUNCA EXISTIU

IGUAL I
t
iA Farmácia Cruz,
�\jé Avaré, (S'Paulo)
curou com, a '&M.J
NANCORA- úlce
ras que I1Em o 91(
conseguiu .curar .

On•. Carotina Palhares, de JoinviHI", CUfOU cem

UMA SÓ LATINHA, umA FERIDA DE 9 ANÓS!
T&m havido centenas de

.
curas semelhantes ! !. !

Adotada em muitos hospitaes; casas de saude e
.

clinicas particulares.
AVISO I.MPORTANTÉ: - A verdadeira «Pomada
Minancora> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais .com o emblema simbólico acima ..

Recusem imihçõe!!! Exijam a verdadeira MINANy
CORA e-m sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' um produto dos Laboratoríos «MINANCORA.

de OINVILLE
.

l}J:SPERTE A, BILI.S
.

.

. DO SEU flGADO
_Sem c.lIlelaáoi�it.litâ da

Cama Disposto Para Tudo .

'Seu figado daTe derral!lar. diari..,. ,_

r.tl!nte. no estomago, um litro de bilis.
-Se: a bílís, não eOl"re livremente,. 08

,..

aíim�mtos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham Q estornago. iSDbrav�m a prisão de "Ventre. 'Voe'
p:"71t'e-se :!britid� e eomo que enven�..

1Y:\'d.). 'rude é ...lnarge e a vida é um

n'D.r·t_yrio. '

{Jma .:;in�1JIes evacuação nãQ toeará
J! �J\;:�s. Nada ha como aB famosas

,

PU!Ui�5 GARTERS 'para. o lf'igado,'
pfLra. uma 2.�çãt) certa. F,a'!;ern correr

livrenlente esse litro de bilis, e você
se7)te�se disposto para tudo. Não can ..

sam. d?'nmo; .g'ã.) �niaves � contudo são' .

maravilhosas 'para fazer a Lilis correr
1i·.,.t'..m�ente. Peça a3 Pillul&s CAR ..

'l·H.RS . para o· _��it;.ado. Não accelte
imitaçõ"". Pr"ço 3:1:000 ' ,.

,�J' ',' A:dvolado'�" c, 'l,;"

, :' �scr�1�ry9 e'
.:"t'�s,i��nci� êm Joinvilê:. )., 'i

Rua Abdoll 'Batista. No. 109 - Telefone 683',

\
.,

9, {, f l \.

',', '

� \

,

"'''entorto''em' "Jàrapl�'
-

Hotel. Jal:âguá (antigo HoUl Wensersky
.L Cönsiiltas: .

às. qui'nta,s •. feiras
- -

'Titulos 'da- Divida- Publica .fed�rai:. '

, T itul08 ele Renda ,

.

, Ações 'do InsUtuto' de Reseg'úros do· Bra�il :1: .

,E�pr�sijnlOs t}ypothecarios'" \ '. n :

DeposItas em BanoQi
"

, Agen�ias
.

, ,Devedores ,por ;Qepositos " o

...C0!1tas Correntes· o,evedoras ,', .' "

CaIxa : ",,', "

Moveís' e' UtenailioB'
' .

Mllterial e ,Impressos
Despeias- de f'uridaçio

.

Juroi 'a Recebêr
.

,

Deposita no Tesóüro Nacionàl
,

Deposites de' Oà!antia
Titulol Oaueionadcis
Premiol Transpor Ie a 'Receber

.

l48:569$OOO
119:500$000
1�:750$ÓOO
10:000$000

374:866$700
50:824$300
20:000$000 '�

2:673$600
1:126$50.0

.

7:732$700
,,>< 4:655$200

33:439$900
5:000$000 .

200:000$000
120:000$000
25:000$000
21:126$200

1.161:):264$100

,� ES'TR·._,LA. HOTE'L
'7t:-" Prnpríetarío; PAUL'Oq'. POSITO --:-
.

" QUARTOS-'SEM PENSA0 "; '�" l:J,

'RE$TAUJ�-ANTE no pleno terreo",
, Telefone do Hotel, 1371 Telefone do��staLJrante'if.l20f

'� ',. A TODA HORA: "
( " ';

Cani�'" Camarão-Peixe. _'BUes diver-soB '. Frá�g,�j.e"',
"

grqlha'- G�linba com petit pois' Macarãc:) á itälianaii'
,filet de Ife'ixe . Onilet$e I. Churasco-':' Sala4ss divet'i

,
,

'. . 'sas . frios sortidos, :'" ,�:
.

�

Praça 15 'ih;'Novembro; 24 :: Florianopo/I.;
..ii '_ .....

t
-

"

.

t
_ ,

,i. \ \

"Fundo Iriicialk I"

Contas Correntes Credoras
. Imposto de' Fiscalisação e SeU9s

, Imposto dê 'Rer.da a Pagar ,? '.

Juros a PagaT > '" .,' t
'

Bonific'açlo a
I

Pagar
Réserva de Rie.cos_nãö Expir�dos'
Re,erva de Sinistros não L,Lquidados'
'Reserva' de Contingencia ...

..

, ,

Reserva de Apolices em Cobrança .

Reierva para, Augmento .. do .f'til\4Q· lt:1icial
Reserva para o fun10 Esp'ecial' ....,.
Reserva para Amortisaçlo ,das Quatos do ,fundo Inicial
Titulos 'Depotlitados

. .

� ":'
.

Tituro! e fundos .J;)epositadoi •

Caução da 1}irtetória,
.

.

Resrvä dé Premios iransporte a Receber
lucro "Suspenso

'

510:000$ÓOO
, 42:979$600·

'

lö:198$OOO
.5:389$900
33:070$000
34:263$900
05:544$400
10:132$400
5:33ó$100
,I :642$900,

I
'

19:790$800.
18:692$100
27:447$000 ,,'

!OO:OOOSOOO �'
130:000$000 .

25:000$000
21:1.26:$200\
2:649$900

1.169:264$100.'

Demonstração ,da conta "Lucros e Perdas"

P;emi05 de -ReseguTos Incendio
, Prr,mios �e Resegurol Transr,orte
...

:Comissõ�s Ineendro ".

'. ,ÇQrriiss6es Transpor.te· ."

... Sinistros. 'Inceadio .

Sinlstrol Trànsporte. " ..

RestituiQões e Canoellamentos Incendio}
,

...

"

Honorarios e Ordenados, A'nnuncios e Prapaganda., VI.gens (!.

I Inspe'eçi.o, Material e impreHos
, mpolt"' .

.

Depreciaçlo de Mo,eis e Utensilios.
Amortilatãe das OespezaS '\de\ fund'á�ão

' ,

Reserva_de Riscos, nIQ_f.xpirado� '.
:,'Reserva de Sinistros a LiQ.uidar

"

Reserva de ContfngenC'iâ ��. -, �',

Reserva de Apolioel em" Cobrançà
Excedent.

.

140:254$900
44:841$700, .'

.

3:002$300
6:206$300
2:757$300

"
�,.", 23:1 � 1 $800

. 2:236$700·

.:. .. -

/
"

J'

.

Premios InCêndio ' � �,
'

Premio8 Tra'nspor.te "", i
',P.reniios de, Retroctssõêi Il1dendi. ".' \

' ...
.. 'I

Juros.
.

,I .'
_ :

'Reserva dii Riscol 'nlo Expirados
'Reser'a de Sinistrol i'LJqui,fl.r

'"

,

264:126'$400
118;179$800
3.:601$000
40:262$400
33:390$300

271$700

490:831$000:
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�memoramos �oJ,: � seCi�.. , a�,���o,� � �ta�§Io da �P1� Àde�:�Jaral��""l;'o 'pverQo I

m.terveat�r AristiUaao ·'R.�os, ·feadO, sido .. p.���, .Juiz. de .DJ.relto, o dr." Fra�qseo Màcba,
,Rio�. Atual�e�te'_acba� a -:fr�9,�e ..

d
..es�� Com�� o,:�. Ara0 .*,o Hoesc��', a" queDl ';apl'e&elltam

,aS·liossas fellcltaçoe•. por tão: �Usp.aosa �femerlde.' , ; , '. í
' '. '

,
I

'

-,
•

,
,,\'

I �.
,

r .l.

\
�

• , ':" .�' " ,"'� I '.

',' I." ' -s

:in:'é::::�:' aORR�IQ, "â'ó',:" I?O\7Ô'
"

.

(l \ _.� �
"

" :,'

, Diretor ..proprietario': HONORATO TOM'E'LlN:;;,:::,-:-;, ".C�ix� .. ,2 -_:-/ 1�1., c,C.orpö�ö" -:�, Redator: João Crespo':
•

•
• , , .. , ". . • �,. I.

�o ·XXIII' "": Jaraguá '"" " sabido, 10 de Maio de' '1'41''';_' S. Catarina .-

A·.l
.

M' "II
._:
r

t,

'."�Mbiti.h"O.s�"; é'nêantàd0S�"r ur II en' I ,.,::- � ,,<1r', ':, ".�! _'.. --.'
.' �.. v., No ambiêtite' de 'nns�nl vi pcução que, abrindo o ce-

da agtêada'de cidade que narío renovado .de. seu ..

se .renova preooupações panorama, a cidade tarn ..

,

.

díaríoa, encontra de vez bem se alinda e aparece. ,

-em quanto ensejo para Não faz multo :·a.'''Asào v',

coperar em obras de vul- cíação prô·prevetorio,
to, gozando esse cuida- constituída de ilustres.'
do com uma deliciosa d a mas ..da a o '8 s a

emoção de ,arte, que se sociedade, teve a' inspira
vaí requisitando a pro. ção de organísar, uma

linda festa, no salão do
. Atiradores, cuja ímpres.

Folhetos \ (fi são de tíno gosto ainda
Revistas perdurá em quantos tíve

,
..; ram a ventura de assístí.:r,. "; ,I •

J.,
•

� e .•• ' ". ,.,._'

.

.

Recebemos esta sema· la, ,',. "

:
.. �� 0$ seg�i'nte8(: E já, sem descansar

'.Boletim do serviço de quasi, está empenhada' i
,

ínfo;:maçõe's .do'Departa- eD;l_p�Qmºv�r o'!tra ,;n()it�... '

.

ménto de' Eetati'StÍca' Pu- de arte, com «Momho8

l>licid�4é d(?, E�ta:tlo,. é�-: �Jlc.�n�ado&»� esta ve}"no
atendo, cóniô sempt�, 'p��_?: «SalB? Buhr», no prcxi"
c10S08, dªdos' 'e

..apre1"mo día 17. do P?r,�ut.e. '

•

eíações sobre o que pos-' Portaate,«: ):'e1lniram-�e
sue Santa Ca.tariua. , ! ,'OS membros da díretoría,

-" ii' ::....,;". Viagam. através da' e grande ,numero de as-

..
' v .,

...,: �

t'
. IJteratur� Amerjcaga", �e 8oCl"dQs" .:apI)rdando os

,

. .: , .

. �
':' \.,

..

Erico Verissimo'"A ex-
. preÍjmintl!es d? que,

1:1' �!lmp!etou inàis. um' fltt\1 pressBo -musical' dos E�- serão 0-8 «Moinhos an', ._- ....__...._
- tallcle dl� 6 o no�so ve-. tados UnidQ8", ,de Ma,io de' c�nt��p8» ,pa�8 :.delei�e

P I· I\:'JI';'JhQ'( à.n,t!g�", Sr.�'. }.�tq�·:-Andrild&;;A,.Jmpii�8� A�",da sociedade Jsra'gU'áên- ',:', e·tro· t na I'VII na'ncora,,',Mueller, 'oflclat '.dP· reg�$tof'mericànà
.

e seus' iéflex:- .se, s�mpre p�on.tlir R: a '.

.:Civil desta comarca·,
'," _ .' ·os. no Brasil" de Nobre- plaudlr as iDlclat,lVS& de

. :,Ço.�he�edissima no .mo�, ga' da CUÍl,hl:l;'e- ".A 'ciep- real valia como· esss Q Tonico capilar; por excélencia
n�Clpl(), o�de se radlco� ela ii' aerv:iço d& Agticp- que nl)s 1l-!-,.ome..

teDl, a8, l- Destina-se a manter u'ma higiene perfeita do
,desde' mUItos' anos, aquI Unra" de Heitor Orillo ,lustres damss dR A�so' �ouro cabeludo e embelesamento dos. cabelos.-,

cónstituinçlo fa,�i1��,' �oraJ?1 !todos �editos. pelo Institu�:
..

ciaçBo Pró Pre��n.tprI�! ,

, certament�'. mU2tas e .efusl' ·to Brasil-Estadas Unldo�, , ,

Evi.ta a, QUÉDA DOS CABELOS e des-
vas as fehcltaçoes que re-, "dO" 'Rio de Jsueiro:; ':-... . "

'troj'(a caspi', por mais rebelde que seja. Ê um

cei�eu pelo trfansCU�dso .dáe O ·elogio ·de tais fOI.he-... ", .. -.... '@"""'''''' ..
�, .� �'. ..

r,e-me',dl:"o. s····o·"'b'era'no contra to'd'a" e. q'u'alqu'e'r'
.

to. gr�a e er:ner1 e
.

s tos està apenps eQl citar,
/ ��lF!ro® ,0. ,,' ,

· quaIs nôs assoCIamos com os nomes de seug;-�uto- «0', .:"'. ..•.. .

.

AFECÇÃO' 'DO COURO' CÁSELuöb.: muita satisfaçãç. res, nomes. sobejament�., rf\\ Ilrilln.;fti1i}t1\\ iF'�!?,rI.lJr.'��
_______-:-:--- cbnhecidos 8sinadQ obr� �_,WI�mlllllllJ\W IJ ��WI �WI

'. as de real relevaoela.n'a ��������j. 'Pharmacia de 'Plantão litaratura (l'o nOS80, qa.fz. )�
'I .'

Estará
r

de IfI1intão ama' Gratos pelos exempla- ».MTI-SAoM TEll«
, nlil a Pharm�éia Central. resque recebemos.. : .',

'.

:,;', ::.. '/.' .... : '.

. '\." r : i'

"

.se«

Em todas a's Farmacias,'Drogarias e Perfumarias
Produeto dos LABORATÔRIOS MINANCORA
.

)oihville.
. ..

Meu caro Honorato.
.... Voçê vê hoie o seu "Corr.eiO", o,,'(l.RS�o., "Correjo'.'.,...
pleta» mais um aniversario. E ê justo a alegria que você s
alegria que, permita-nos .você ,é, tambem' y.m 'pouco, .no,s��
labor, pelà -ooniade.com que Q ajudamos a vencei' mais
etapa. ". .

Hoje em sua nova casa de trqlJalho, conquista lou'
. que você alcançou se'm alardes de cabotinismo, o "Correio
tra no set(, XXI!I ano de vida,modefi.to como sempre, cheit
vontade, hdnranäo as tradiçõeS' de progresso dei têrra jar�
.,e""8e. :' .

fI lo: .... .'
.

.

E logo ii noite,
�

quando á mesa {est�armos em {ami
'duplo' 'acontecimento �'a tenda propria e a rwvii. 'eiapa'

.

've",
- hei de -ab1 aça-lo, como vpce .men,ece; .com um grande e 1
abraço amigo, ' '..... .

'

ex-corde .

.

. GiL VAZ

· I
·

'i:
.

'An?iiversaTios
'. _:_ Tanbem esta seI

f t' d'
"

1 'd'
.. ':' deuonos o'· prazer' de

.es eJou la.·o e rnalQ visita, o sr, Walter SI'
maIs um na!ahClo o.' dr, dentista

'

diplomado'Ta�ares Sobrmho, ddem Escola de Odontologi
. bar�ador I;Iposentago e pro· Bello Horizonte.gemtor do sr. Mano Tava·
res, tabelião da Cc!)marca. Noivados
- Tambem na .mesma Com a gentil srta. (data complet�u maIs um Erching, prendada filhano, o· dr. C�lChorro Netto, sr. JO,sé Erching, conladvog��9. resldent� em Ma, casámento o sr. Maril-fra.

. .' colini, estabelecido
- AI�lda .d�a 1. fe� anos J

gabinete dentario a
o sr: .O!ardml L�nzl, pro· Preso Epitacio Pessoa,

t,;,' ,e�sGJ!' �m R,etor�lda. . ta cidade .

. ,,. .. ,- .. Ola.. 6 f�steJou maIs
um aniversarie a menina. -;

. ,I ,

B�i.gite. filha do sr \yilIy 'Os sabonetes' da Pl
flhes, ,�erente ,díl flrJ?1a (OusaI," Margal e, F
Bernardo Meyer & CIS. 'refazem \ todas as 'fadesta p�aça. Sua

..

espumà'.; l�en- pIa 8 completou .a' cremósa, facilita a pe
nOB o Jovem Osmar Schmltt. hygitne I e c a 'seu" per
- Tambem a .8. ttan�cor- faz bem .. ; ; até â aln

!'tu a data nataItcla de g�a',
..

ciosa senhorita Elsa Buch, '", . ,'O') .

,do no�so. set social e filha l)odas, de prata c,"

do capItalIsta sr. Jacob Bu.'
, ,

� F.esteja, hoje .�m. su
ck sidencia . ä rua Mar
Hoje 'faz anos. o;,m�pino; Deodoro" 25.anos..'de

Antonio, filho do casal As) consorcio O:' casat (
sima-Alberto Outra, agen SChneidet=l.ina J,: Sc

I
te postal·telegraficQ da:�,ci de,r ,a quem· àpr.esent
,dade. .

os nossos melhores ,
- No proximo' dia 12 de felicidadts .

.

.
transcom:; o nataiicio do

; menino Oankwadt. filho Nasc{mento
! da sr. OerÄardt Hermann,

:�" ' íle�1��fif'(f em Hansa.
. O lar do Snr. He

'...,
.

',_',." '.
.

Raters,· e de sua E
Visitantes' ,.

Snca. Tereza Raters,
. 'enriquecid,o a 8 do

Esteve esta' 'serrlana
\

. e.:n ;�nte .

com ��(/ " nàs.çirr
I vi�ita á nossa redação o Sr- de,. ·s�a. '�rlmo��!1I�a
'i Armando Blum, zelosc, SU lev��", a,�la , ,batIsmal
I pe�intendente .da A Equi �ebe.ra"o',nome de . M

I tatl�a, de�ar!am.�nt? d,e Pa,' 'ne. '"
,

,,! ,,' . : i ralJf:
o .. Saht�, ç�"tar}pa", .

'H
,,'

'I J...
' ," .-:

I��,'. ote '« ar"agu! Gorolirt'd 'Ruysam" '.' .. " .

;
.. t

,
, "":é' j', '.'

"

\t P.ropnelarlO,�: 'Ingele BI
.' , .. ..•.. l.. t '.''""\ . .

,'� . 'V

Engelbert Fr;eyJje�g�r
À

iBoa J,�ês��: ' ,Completo
participam o seu noiv(j.(J,o' vjço I ds. restaurant. (
Jarraguá lq ;',: -4:- 41 rascada todos; os sabb

x:::::l1C:::)�)onc:::rlOlc:"::::::r1nl e domingos. BottS: qu�

.. '

'!
'e

, ,

,

.
,

O SABÃO
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