
Para que a paz' volte aos
homens

Cidade do Vaticáno,2.
Em honra á data onomas

tica do' Papa XII, hoje, 2 de

junho, a Penitencia Apos
Dlretcr-prcpríetarto s HONORATO TOMELIN -:- Caixa 12 TeJ, cCorpovo> -:- Redator: João Crespo to!ica divulgou a �ração es-

================�===""""�.===========",.",,=== -_""�"---"-'--'''''''-'''-'''''�'=:''''''_��_'''''==''''""'=_==--=, crita pelo propno Papa,
_ JaraO'uá -- Sabado 7 de Junho de 1941 - S. Catarina _ N. 1.080 cujo n.ome ,de �atis�.o é
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Eugenio. Na oraçao dirige-

se o Papa a São Eugenio
e implora a Jesus Cristo,
em nome de São Eugenio,
que venha á terra e resta
beleça a paz entre os ho

mens, em meio dos horro
res desta época. A oração
exprime em palavras dra
maticas as preocupações
do Papa pelos sofrimentoS
da humanidade.

Ano XXIII

Rio, 3 - o Presidente
da Republica assinou de
creto-lei dispondo sobre o

transporte de malas postais.
Pelo referido decreto-lei o

transporte de malas postais
e objetos de correspondencia
sem limite de valor, peso
ou volume; é obrigatorio e

gratuito em todas as em

presas ou companhias de
navêgação fluvial, lacustre

.

e marítima e de estrada de
ferro federais, estaduais ou

municipais, assim como nas

empresas ou firmas indivi
duas que explorem o trate
go rodoviarío.

�
«Mulata, deixa de birras! j

IJ III d'l ·e�diz me cá: o que desejas?» I . Jf;
(

.

-Sí queresmesmo agradar-I
"--

[me '

,
!

dá-me um sabonete PEJAS.

Comemorando

um aniversario

Rio, 4 (D. N.) - Por
íntermedlo do D. I. P., II
secretaria. da Republíca

Sofia, 5 (Stefani) - :0' dlstríbuíu a seguinte no
muníca-se oficialmente que ta á imprensa: cHavendet
o vapor bulgaro Princesa o sr. Adernar de Barros,
Maria Luiza> foi a pique ínterventor federal em
no porto de Pirou, cm São Paulo, solícítado exo
consequenoía de um incen- aeração do cargo, foi nó
dio a bordo, de causa des- meado para aubstltuí.lo
conhecida. Hove 8 mortos o SI. Femando Costa;
entre a equipagem, entre' atual ministro da Agrlcul.
os quais o capitão, e 3 íe- turas.

.

ridos. Realísa-se inquerito Quanto ao substítuto
a respeito. dn sr. Fernando Costa, o

governo n110 o revelou,
indicando-se. apenas, nos
meios influentes os nomes
dos srs. Israel Pinheiro,
atual secretarío da Agri.
cultura em Minas Gerais,
Mario Oliveira, diretor
geral do Departamento
Nactonal de Produção
Animal, e ministro Ar
mando Alencar, recente
mente apusentado no car

Para as suas compras, pro- go da [uíz do Supremo
curem a «CASA MARLY». "I'rlbuuat Federal.

Roma, 5 (Steíani agencia
italiana) - Depois da lim
pesa dos campos de bata
lha em Creta, afirma-se que
os ingleses e gregos trve
ram não menos de 5 mil
mortos, excluídas as per
das cm homens infligidas
aos transportes de tropas
no mar.

- .

Brevemente !
'/ i l ...

Walter' _ Stueber
Cirurgião ... Dentista

Diplomado pela Universidade de Mina's Gemes
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, Amaeonas
Manaus

L -Ó,

,fILI'A�L

Espirito Santo
Cachoeira de ltapemirim
Vitória

Goias
Goiana

Paraiba do Norte
Cajazeiras
Campina Grande
João Pessoa

',' Paraná
Curitiba
JHcarésinho
Ponta Grossa

Pernambuco
Garanhus
Recife

Piaui
floriano
Parnaíba
Teresina

Rio Grande do Sul
Bagé
Cachoeira
Caxias
Livramento
Passo .Fundo
Pdohs
Porto Alegre
Rio Grande
Uruguaiana

Santa Catortno.
Blumenau
joinvile
florianopolis

São Paulo
Araraouara
Barretos
Baurú
Bebedouro
Botucatú
Campinas
Catanduva
Chavantes
Franca
Jaú
Lins
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
Rio Preto
Santos'
São João da Boavista
São Paulo
Taubaté

Sirgipe·
'

Coanpra ein grande qUantidade os ··'Se..

guilltes produtos c,oloniais como seja:
Bahia
Bahia (São Salvador)"
feira de Santana
Ilhéus
Itabuna

.: Jequié
loazeiro
Santo Amaro
São felix

Ceará
Crato
fortaleza
Sobral

Farinha
..de .mendioce

com

I capacidade de

1100 til 450 watts

JIlIii 6, 11, 110� 110

III volts
!II
·1iI
'1iI
rII
li]
li)

!
lil
'-III .

[IJ
·tiI
,1 I1Lit§]t§j����;

Rio de Janeiro .

Barra do Piraí
Campos
Itaperuna
Macaé
Niteroi
Nova Iguassú Aracajú.

-

Petropolis Acre - Rio Branco

Està instalando' as seguintes 'sub agencias:
Amazonas - Porto Velho. çöes, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - So���aba, Mo
Pará ,..-- Santarém Marabá bina, Valença Bomfirn, Conquis- gí dos Cruzes, Itapehm_nga, Ava-

Igarapé Assu
' .'

ta, Poções, Rio 'Novo, Uapira, rév .��nta �ruz do RI� Pardo,
Maranhão - :a'xias, Pedrei- Alagoinhas c- Barreiras Pírajú, !,-SSIS, Pa!aguass1!'. Santo

ras. Codó .Espiríto Santo - Colatina. Anasta�lO! �uartma�M!rtha, Tu,
Piaui - Campo Maior, Pe- Santa Tereza, João Pessoa, São -pan, Pírajui, I;'remlssao,. Araça

riperí Piracuruca; Picos, União, Mateus tuba, Valparaízo, .

Calelandia,

Joaquim Tavora Goiaz - lpamerí, Rio Verde B!ag�nça, !taplra, Plr�ssunu�ga,
Ceara' - Aracati,lguatú, Ca- é Burítí

.

L�melra, RIO CI�ro, Sao Jose cl?
mocím, Crateús, Quixadá, Sena- Mato Grosso - Aquídauana, RIo Pardo, �atao, .Novo f-!0r,.
dor. Pompeu Ponta Porã, Tres lagoas, Mara- .zoníe, Monte Aprazível, �Vhr�s-
Rio Grande do- Norte - cajú, São Luiz de Cáceres ePo- sol,- No,ya _ Or8�ad_a, OhrI_!Pl�,

Caic6, Assu xoreu .Orlanda, São S�ma.o, Serta?sl-
Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerais:-- Curvelo, nho, Ituyerava, �l!>ell:..ão BOpltO,

Monteiro, Itabaína, Guarabira Montes Claros, Pirapöra, janua- Pedemeíres, Barití, São [osê-doe
Pernambuco - Caruani, Pai- ria, .Arassuaí, Carlos Chagas (ex- Campos. e Iguape.

I �are�, Timbaúba, Goiana, Vitö- U�ucú), _fortalez,a, Pitangui, For, Parand - Londrina,' Tom�'
na Limoeiro· Rio Branco, Afo- rmga, Sao Dommgos do Prllt�, zina União da Vitoria, Iratí,

L

gados de Ingazeira, Triunfo, Governa.dor "-alada,re� (ex-figu:I- Cor�élió, Procopio .

Bom Conselho
, ,ra _

do RIO Do�e,) . Almo��s, São " Santa Catarina - .Cruzeíro
Alagoas -:- Víçosa, Palmeira J08l d' EI Rei, Bicas, Lírna.Dc- e Mafra'

.,

'J

" dos Indios, União, Sant' Anna arte, Caratinga, Passos, Alfenas, : , r-

de . Ipanema . Campos 6erais, Ouro fino _. Rio Clr,ande do Sul - San-

Sergipe - Prepriá, Maroim, Distrito Federal _ Campo
to Angelo, Jose.Bonifacio, 5,10-

Estancía e Anápohs. . ta Cruz, São Borja, Santa Ma-
Baia - Barra do Rio Grande, Grande ri,a Lageado, _Bento Gonçalv�s

Caetité, Serrinha, Canavíeíras, Rio de Janeiro - Cantaga- V.acaria jaguarao, Alegrete, São
Castro Alves, Bom Jesus da' La- lo, Cabo F�io, Rezende, Bom Gabçiel, D Pedrito, Cruz Alta, Rua CeL Emilio Jourdan Jaraguá do Sul �����I!J[!��I!IO�I!I���p!]���1iiiJ
pa, Maracás. Mun40 Novo, Len- Jesus de Itabapoama.

. Quar�í.
'

Está situado nIJ melhor ponto da cidade. Quasi vis-é
[.4� .

Paulo Her'.-ng .:l1!'Jvis á Estação íerrea. Dispõe de óptimas accomoda
.

ções 'e otíerece o máximo conforto aos srs. hospedes.
Banhos quentes e frios. [;;iI CaixaPostal29· Rua 15 de Novembro 808, iäJ

CONFORTO' PREStEZA � Blumeneu ... .:' 'Santa Catharina �
Linha de Omnibus á portá Preços razoaveis. .. lIlIIW

Proptietario : Carlos- Albus. C!t Tintas e vernizes ",." Materiaes �

� par� pinturas em· geral ,�
�

.

Tint�s em bis"agas' �.
1I1111111111111111111i11' 11iI1iI1il1illillll1iI1 .� para artistas. �
� --------------------� � ����������O���������1iiiJ

,

I p� DI i DBC tO 'S' PI,.el' � t�, r III'C o ,8 I :::I:�I:::;�:c7.�:::::::: I

� b � �,ca ,,'O,"'io",do pdo Tdbnn" d, Apd.ção, ,,,,i,tm n, 236, , d"i'

III III damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 'Secção de

CItI

.

ÜUNIV.E R,81i' A L.'� \.\. '

"

1ll1iI..
fittende chamados a qu�lqüe hora do dia ou -da noite s. Càtharina, com escritodo em JARAGUÁ, onde paga 'os devi-

ca" , "
dos impostos de SOLlClTADOR DE C�USAS, oferece 'os ser-

111 I' ,111 ' Guia do Estado de Santa· Catarina viços compátlveis com sua profissão a quem deles Rrecisar.

III para illuminar seu lar, s�tio, fazenda, etc. .' 1'11
.

, .' .' . I
,

111111
.

Funcci.onar seu. radi",
' IIJriI

.

. ACilba de sair ·do prelo a 3a.· edição em ·vo- "

..
'r

- • : -, umes� completamen1e atuali'zada e aumentada. ,

carregar baterias de,automovel, radio, etc.., '

,

'

,
1 o'. Vol��e: tIistorfco e Oeografico cj044l

__________________��-----.-_. paginas, de texto e 201 i1m,haçoes. .'

I .

v�ec0mendado pelo IX Congresso Oeografico
, 20.Volume Informativo e indicaqor comercial,
industrial _e, profissional cj '534 'paginas.

. I a
A umca obra no genera. que publcá não só

li .historia e geogr&fia do Brasil e principalmente
do·,Estado de Santa· Catarina, como tambem co

loc01i sístematicamente um indicador seguro do
comercio, .

das industrias e da vida geral de todo
Estado.

I§II§] Obra .de grande utilidade aos candidatos' a

� coJncursos· para funcionarios Estadual..
.

� 'Peoidos' a casa editora LIVRARIA CENTRALde!
19J Alberto,En.tres,Cai.xa postal13l. End. Teleg.I(Entreslll'III. Plonanopohs -: - Santa Catarina
1i1 Preço·; Ou'ja do Estado lo.vol. cj esquema 10$000
121 � ,

.Ii c:II' ," 20, vol. cj ,,' 8$090
12J' "Mapa do Estado. papel 'pubI. 1939 6$000'
III I;'

,

". ;, forado pj viajante 12$000
III II",� aparelhado 16$000

,

Endereço telegraphico : cHOEPCKE. Ii). Esquema historico 1 $000
__-"�IIIIIIII�!!!!. I I!!!!__I!1_,,"

.

IIr-
,.

Pa·ra porte"�ais -t0'j.
III (§.J .. _ ,Tambem enrontra,<se nas principße-s Iiv. rari�s I·ltnt]lillll�liI�lt1(2l ,dt;rtt�p�)e !.o�� d,9,)�stàdo'. -_II!JIIBIIII!I!I!IIII!III__I1 ".'·'.'.•..

,

_
)

,

Maranhão
S�o Luiz

Assucar mascaJ"€)

Doce de laranja,
Cachaça,

Mi/h.o, etc.

';-

Mato Grosso
Campo Grande
Corumbá
Cuiabá

Evitem as Tonteiras.
cõucas Uterinas, Ner· .

vosísmos, Mal Estar!

Tonico Ufero Ovariano

J O V EN S E SEN H O R A S I I Ginasio Parthellon Paranaense
'�§���"

J (sob inspeção federal permanente)
�� I Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderarí:!..�::7

, >!

:.\' � Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

,\, \ Estão em pleno funcionamento aS-'aulas de
admissão á Ia. série do 'Curso Fundamental

·1

A' VEnda �;�� ���;�o
.' ao alvo pou

co usada. duas maquinas
de costura marcas «Pfaif�
e. «Singer», duas bicicle
tas usadas, e·ncontram· se á
á venda na residencia de

Reinaldo Rau
. ,

HYGIENE

!

FerDlento Medeiros'
Produto de alta qualidade para DOCES, : ;

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS "

Hildebrando A., Gomes,
Solicitador

Cure seU$ males e poupe seu bom dinheiw

Peçam demonstrações aos Distribuidores:

co'mprando na

PharDlacia Nova
.

f

TRES
MODELOS I�

� /; de' ROBERTO M.· HORST

Matriz: FLORIANOPOLIS
"Fi1iÚles_: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LI\.GUNA,
.

, -SAO FRANCISCO - Mostruario em TUBARAO
H1 J , '.J

'

que dispõe de maior sortimento na praça e

. s�us artigos á pr�ços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

offerece

Jaraguá

�----"·_------------I -)
,r'''/

/F-BBRES
(Sezões, MalÓÍ"ias, Impaludismo

Maleitas, Trem.ecleira)

Carlos HoepckeS.A.
Curam-se rapidamente c�m

"Capsulas AntisezoDicas
Minancöra"

Em todas as boas farmâcias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvili�� �,� 'Çf1tarina

",
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio do Povo -x- 7 - 6 � 1941
========�=========

Maior estabelecimento deste ramo no Estado.

Fundada ean 1906

Peçaan catalagos illustrados
Aceita...se representantes

Kakiseiros, Videiras, etc.

FRUTIFERAS e ORNAMENTAIS
-

de todas as especies fornece

em ótimas variedades

L. SEIDEL
5ta" Catarina

Laranjeiras, Tangerineiras, Macieiras,

Roseiras, Dablias, Orchidéas, Cactéas,
Pereiras,' Pecegueiros,
Cooiféras, Camélias, Hortensias, Palmeiras,

eine BuhrI' asa ar
CLINICA CIRURGICA

do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

,

MAGROS DF
NASCENÇA
PODEMAGORA
OBTER 2Ks.
NUMA

SEMANA

Milh"res
ile pessõas
d e be i s ,

pallídas e

4l5gotudas,
mesmo as que são "magras de nascen

ça", Hcam maravilhadas com ,este novo

processo de readquirir, rapidamente o

peso normal. É commum observar-se o

augmento de 7 a 10 kilos num mez e de
� kilos por semana.

, IVikelp, II novo concentrado de míne
raes, iodo-vitaminico. extrahído do mar,

, ataca directamente as causas da magre
za e do esgotamento, augmentando o

peso por dois modos em um só ; ...ocesso
uatural,

.

Primeiro, suas graudes reserves de
míneraes facilmente assimilaveis nutrem
j!S glandulas productoras do sueco gas
tríeo necessario para digerir gorduras e

amtdos, factores do peso na alimentação.
Segundo, o IODO NATURAL contido em

VIRelp nutre e regula as glandulas ín
ternas que controlam o metabolismo -

processo pelo qual os alimentos digeri,
dos se convertem em carnes rijas e no

vas forças e energias. Além disso, Vikelp
contém a d6se diaria de lerro, cobre e

phosphato de ealcío, bem como da im

portal!te vitamina B, de que carece o

orgamsmo.
Tres comprimidos de Vikelp contêm

maís ferro e cobre do que 1/2 kilo de

espinafre ou 3 1/2 kilos de tomates fres
eos: mais caleío do que 6 ovos; maís

phospboro do que 680 grammas de ce

pouras e maís IODO NATURAL do que
726 kilos de carne.

LABORATORlOS
ASSOCIADOS DO BRASIL, LTDA.

R. Paulino Fernandes, -49 - Rio

Agradecimento
A família de

JOSÉ MAffESSOLLI

(Falecido em Hansa)
agradece profundamente sensibilisada a todos os parentes e arni
gas que a confortaram no doloroso transe por que passaram, e

'.)� que acompanharam. enviaram f1ôres pezames e ajudaram, e con

vidam á todo� para assistirem a missa de 7. dia, que mandam

celeb!�1' no dia 8 do corrente, domingo ás 8 horas, na igreja
Matriz de Hansa. Por mais este ato de religião e amizade
antecipadamente agradeceiu.

�YIKELP
247-AP

Adoptado officialmente
no Exercito

ELIXIR "9.14"
Com o seu uso, nota-se em

poucos dias: '

,

1. - O sangue limpo, de írn
purt zas e bem estar geral.
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculo s, Coceiras, Feridas bra
vas, Bôba. etc

3. - Desapparecímento com

, pleto de ImEUMATlSMO do
res nos ossos e dôres de cabeça.

4. - Desapparecimento dHS

Imanifestações syphilíticas e de
todos os mcommodos de fundo
syphílitico I5. - O apparelho gastro-intes-
final i>erf:>. o, pois o ·ELIXIR

I914. não Itataca o estomago e
não contem iodureto
E' o unico Depurativo que

te�attp.stadoS
des Hospitaes, I

de e peciulistas dos Olhos e da I
Dys epsia Syphilitica !

yidro�, duplos I
Já sé encontram á venda con-Itendo o', dobro do liquido e cus- ,

tando menos 20 o que dois I I

vidros pequenos
I

etc.

cALlANÇA DE AÇO»,
um novo e grande exito

. do eine Buhr
A construção' da estra

da de Ierro transccnn
nentat que uniu o AtIan
tíco ao Pactllco foi um
empreendimento unico,
dramático, aventuroso'
graças ao qual o Progres
so estendeu seus tenta
culos de aço por terríto
rios des conhecidos, cri
ando riqueza e soldädo'
num só bloco 8S partes
então separadas dos Es
tados Unidos.
É sobre este fundo

historicos de grande ve

Ipf para todos aqueles
que acreditam na vitoria

- da força de vontade,que
se desenrola. o empolo
gante entrecho de. ALI·
ANÇA DE AÇO', uma

super produção épica da
Paremount, digida por
Ceçil B. De Mille, o con

sagrado mestre que é
conhecido como cO dire
tor de multidões».
Para Internrenres deste
seu novo trabalho que
f(íÍ considerado pela cri
tica americana como o

melhor de quantos até
hoje ele apresentou na

tela, De Nille Escolheu
. alguns dos melhores ato
res de Hollywoud, des
tacado .se, catre eles,
Barbara Stsnwyck, Joel
Fc Cre a, �kim Tamírott,
Liane Overman e Robert
Prestou, sendo que este
ultím o revelou. se ;1J1ft-:·,-
artista afia Inexgotavêís
recurso cênicos, vivendo
o pnpl;' I difirilimo de »

Dick Allen; c liveutureí-
ro romantlco que se re

gelHTOU por amor de
UIDa mulher.
cALIANÇA DE AÇO,.

é um Iílme peíeuo -tlob
todos 08 pontos ue vista
e a .sua apresentaçâo

I ao nosso publlco Sine

j'
Buhr Da prcxíma 4. e 5� .. '

, ' feira' vai -éostituir Um'?
,

d�8;gràndes êxitos'da tem.
porada. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONTO S POL IC.IAES
CONTOS Df AMOR
AVENTURAS ,

CINEMA
BELL ErA
RA{):IO

, FIGURINOS
TR/'COT
G'(MNASTICA �'

por que é I} melhor!
itfM�«dv �'"

�De_'IOS_it_ari_O:_J_Oã--,,-,O_O._M_ue"e_r_"_R_ua_M_ar_eC_bal_D_eOd_of_O I Q "C IGRRRÁ'
��

í: .

ir:.

.' '

.. 1

f"' •

'ffiBA�R
,/ E

,

R
_

Todos preferem o aperitivo

BT R A 6 O"

c Palace Hotel
de M A R TIN S J A r(, U G A

-!l'ii
ít� Automovel

C�R1TYBA

!lSA�9S E ANEMICOS I

,1í!.QL�ßQ Tomem:

�r:rJYf. CREOSOTADO
h; 'lcei Joio de SIkte SItweiN

ill ,EaIlJ ...._.._.
,Jossa '

t�
[t'à?olACb'"
ß�Jc,.onhuto. '

.,
..

__"IIIl'I)} töDV.Ie�
'tlNfiO-�CREOSOTADO '

CALCEHINA
� Rua ,Bar.ão do Rio Branco n. ?2 O 10MleO POR EXCELLEHCIA

Todos quartos de appartament.o$, com agua A saude das creanças
eorrente quente e fria

A CALCEHINA cantem to-

]:Mi.a.tdor . Frigoritico - Casinha. fie 1
..
81 ordem dos .os saes necessat ios e Indis-

-Ofi pensaves ao organismo em íor-
Salas de amostras para os srs. Vlalantes mação das creanças IAlimenta o cérebro, fortifica os ,

muscolos, calciíica os ossos e os 1dentes e saneia os intestinos

IAs creanças que tomam CAL·
CfHINA são tort-s, alegres 1

resistentes 'I

Dae CALCEHINA aos vosso I

Lfilhos e 'ficareis tranquilos I
Nas Pharmacias _:_I��������������masmre

,----

,uOu
Registre seu DiPIO-!, '

;;8Ã�va :�j o Escritó DESPERTE A BILIS
riõ?��'I Infor�[1ções por DO SEU FICADO
Col·H?stlcndencIß. Caixa

Póà1f�lv,'h. 15 (Lapa) ,- Rio Sem CaIomelanos-E Saltará da

8t
't "�: Cama Disposto Para ludocf"! 'Imo. '

• BC Seu :ligado deve derramar, diaria.-
mente, no eetomago, um litro de bílis,
Se a bilis ..ão corre livremente, 08

alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o estomago.
Sobrevem a. prisão de Tentre. Voei
sente-sé abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a ,vida é um

mlr�i�impI8l! evacuação n° toeari
a eausa, Nada ha como as'1amo....
PiIIuJas CARTERS para o Fígado.
para tÚna ac�ão certa. Fa.zem correr

livremente esse litro de bilis, e voel '

sente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; .ão suaves e contudo .ão
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as PiJIuJas CAR
TERS para o Fígado. Não acceiw
imitacõel. Preço 3$000

na Estação

PARAl'..JA' BRASIL

==-"""--'�'���'-:::-��="'_'-'--'--.---.".'-"

.................................�....ERMR.,.M.H���

"Pomana Minauoora
E' ,3 pomada eideal

CURA TODAS AS
F E R ! DAS, tanto
humanas como de
anirnais..

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

iii>

A NATURALEZA lhe deu 32 preciosas
joias-seus dentes. O uso dia rio dó

Kolynos conserval-os-á limpos e brilhantes'
como perulas. Proteja com Kolynos esta,
dádiva da !lat\J.fe�a!

Custo menos porque se 11'0

pouco ...... concentrodol
�

r,õ�::=M,·�ri.ili-;;-L,;'i;J '1'-- Dr,... Alcibíades Martins Fontes
Advogado \_

l
.,

i

Escritorio e residencia em [oinvile I Encarrrga-se d;� todo e qualquer serviço relativo
Rua Abdon Batista No. 109·- Telefone 683 ( à sua prctiss ão.
________...... ._'_� ; Atende �s pessôas do interior, que desejarem naturalisar-

Is:, .receb,er ,e obler. subvenç�es; comp�a e venda de títulos da
(lIVld.ii publlc�, RE'!';lslro de tlt:1l0� e diplomas, cobrunças, serviços,

I g.erals, perante o Supremo <Tribunal Federal e tudo que se rela

i cioue com estab01e�imentos d. fmino se�l:ndáriO ou superíor
" I, Cor. espondentes em todos os E.stados:, do Brasil

�����-'�� I Escritório. Av<!!a_ça Aranh», �'6,· .11.0 andar S .. las UD7 e 11;,9"

I ��'l., 2·7842 EdlhclO D Pedro "_�RlO de j�neiro: C. Postal �. 38�7
I .

,.

'rtl:j.��'lfÃ1i�_I'F�'

I�
/

-BQnn']' âgf!�nola p. flnmp,rnI'01
I

,j,.Jol.
,

.ti, 1 Hitr u IJd �.)� L9 n

j 1 M�t{iz;mi.!rn�nau JH ß.IUIDBII·au' Filiaes: joinvill�,
) I (lua 15 de Nov. ,Uu ' Jaraguá, Hamonla

II ': ngen,�iai �m �1afra, ., Corresp. nas maiores .pr�çlS do País '

s Cd�dt'll autor :l<í:Hlo. • ; . 3.0bÚ.OOO$OOO
,I, Resenas Ci;.. . • 600:000$000

I De pn'.Ho8 (. S8 � 'l:��, em C/C. 22.000:000$000

!
r az todas as operações bancarias no País, como cobranças,

_____.,..- --:- ,

.

descontos t' caução de titulos de exportação e outras ope-"

,: r;l,çõ!'�' de cr€dito; pa,ssr,s para as principaes praças do País,
J medianie tax'\s rnoàicas

I
li

k

ADVOGADO

Em Jaraguã
Consultas às quintas- feiras

, _ ••pdor de arid•• Grande'EDlpreza ADlericanopolis S. A.
Oieclor-Presidente : Dr. Affonso de O. Santos

'

Séde em SÃO PAULO,
Rua :"enactor feijó n: 205

8.0 anti".!'

ME'. wIta�x.

III �ijßt��§anpue � Sangue 1111
l_ENOL fI nt:J; o1'j'\Hlf 'I,

(forlThW��..aUemã) II i
I Unico F6ftifit'flnte nomu�· 111,1dOlIJ'®m.::$o��tnentos tont-

III' e�� l':l,ffi11f'll?",arO, C<lcio, II; I!II Ärs"!'1!í®,,� Vjluaduro� etc. �f

III tom. ór��u �b, no fim de

1;1 I
'I

20 d las,ttfl;P.a· se : II i
! ,to - lB:-1VaIRtàÍDento geral . I'
til �s,�ç��")typha imme· !il;
1dI1l1flt& f,9.ifPPf.W,t:.. I�� :

, 2. -:tiesa.p,P-àreclmento I'

p1?r c1fm�téllildãs dôres de

111 ��Çll',' ihsomnia' e nervo· IIISlSjJi!O'H ,1J;JP , !

Ir: �iJ"7'" ·.ÇÇJfflRate r;idical da

lill,i depressão'" nervosa e do

llli en1.magrecimcnt(!), (te amcos Iii1 O"IOQcßs SO ú; I i! iI �O:iC Ál!g:lill&l:lo de peso •

I� vA5Ígí'\do�(!.f h ,t _j,' kilo,s III
,

.

G\.��NU'ffißN� é uma

III
Total dos immoveis sorteaveis mem.Jmentc: 785:000$000 - Os sorteios do mês de Junho,

,�t\,I(� ·cl9'i��' scienti· II ' realizarseão no dia 28. '

c� 'j �mj� q,o' ?r. Ma.,,!)
j

• , ,

d11'el s.oaft!i..-'dê.n.cás-tr� I!" i Entram pm sorteIo somente' os
ma 1WH.fàoo ,- S ,,�.

1 t
k , , ,"

'd t
"

, .

I,p,.regu ,r,unon 0" aJe, a vesge.r,a , ,? �or ,�m.,
,<,....

'

� • '

Fundada em 1921 Carta-Pa'tente n, �2

Ag.:oneia no HiQ' de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n, 9

2 o, andar

�

Va, SI,L já nbfíu mna «CONTA DEPOSITO
POPULAR» no Banco Agl'i'cola e' Comercial
ih.\ BlmnelHHl? St� 'tdndti, uäo (» tez. priiCUHl_
hne �U� tHmEmtf:: D (iS/W, cSeçäG de Deposito8:t
que VN>, dará .pronta,mente todas fiS informa'
ções d<':8f>jadH8, I

,

Além da conta, cDeposito Popular. (D�
positos iniciais: a partir de 20$000, ímbsequeoo
H:8 il. �}lH'tir (Ie &$000. p�l.ta u. qual säo abo
rwdos juros de 4,.1/0 ti/a .. 'o .Banco Agri.
'c(,18 H Com\:;_rcil'lol de. Blumel.wu mantêQ.l aJnda
8S .F.eguintes, contas:
C. G. C Á ,DISPOSIÇÃO , 2,
C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con·

dições na eadern,eta
'_

3,0 ojo'
OEP.oSITOS POPULARI;:S LIMITADOS 4,0 oie,
DEPOSrTDS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 'ö/ó
DEPOSlfOS A PRAZO fiXa de 12 méses ,5,u ojo
Os juros são ,"""gos ou capitalizados,.semestralmente.

Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Maio de 1941

1.0 Premio:

1.0 Premio:

1.0 Premio:

4.0 Premio:

SeO Premio:

9.161

PLANO MAGNO _ .. mensalIdade 5$000
Um irnovel no valor de.

6.39J
100:000$000

, II
,N.os 1.0 premio 161,

3.0 prtqJnio ''''566

I 2.0 premio 39:�
2():ooo$OOO

.

3.() premio 566
'

I 4·0 premio 727

I
-- 1"".000$0003.Q premio 566 ,-,.,

i 5.0 premio 199
,

- 5:000$000
'j 3,0 premio 566

Centena lt)l 100$000 - Centena J�t 50$000
Unidade 1 iSf'nção da mensalidade dt Junho prox.

·68566
4.717

6�199

FILIAL JARAGUA· Rua Cei Emílio Jourdaa 0.115
.

Caixa Píistal n. 65 - E;d. T�Iegr .. : �CAIXA.:t
i fiORARIO; Da 8 10 ás 12 e dfiS 3 1/2 ás 15.

prestambtas que. pagarem ,sua� pres!açÕíis de Recordo "com o I' ,: ,

S�b8.lln,.� DAli! 9,00 á�l '�:t;OO . ,

.

" Affori�o_( de O.,i,.Sa.nto'�, ,D.iJ�ctQr·Pr.ési,d�nté. ,,", .>,_
.

ri Jilj,Í1.�n=ra:::... ,"

, ,'" ,"", � :'..>.1;� " ':,::�, ;\'.' '

'. '�
'",,\\. v,",.{I'e,,� t� .. W&Wk�;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Códigos ' TITULOS Anterior Do Mês

RECEITA "ORD'IINÁR·IA I,;. 'v'"
() � '.:\ I (". , '\ ,\ .."

T R I B U) T Á R· 1 A o-r . • �

0273
0297

'Ó
.• '02
020

,
0201
0'202

,.;'02'2
0221

f 023
0231

J

1:328$7
250$0

- 227$7
1:201$6
108$5

195:7l0$5

Anterior

1050$0

7:914$1

989$0

1:650$0

1:304$3

212$2
63$1
63$2
500$0

1:575$0

1:200$0

82$5

2:910$0.
750$0
900$0

1:350$0

1:500$0
60$0

183$1
800$0

44i$O

1:950$0
990$0
990$0

750$0

40$0

1:385$9

56$0

300$0
1:207$5

100$0

600$0
200$0

609$0

• I t
r

f

Total

•

15 oooSa 15:000$0
29:743$4 29;743$4 49:129$7 49:00$0
2:433$3 71:753$6 142:363$9 150:00$0
3;750$3 109:789$9 94:087$9, 130:00$0

105:421$1 96:000$0 ta
810$7 2:170$2 4:000$0

3:490$7 14:125$9 29:000$0

,196$0 712$0

2:763$9

268$7

239$1

3:352$5

800$0

5.600$0

7:600$0

200$0
500$0

4:000$0

1:161$2 2:489$9 2:000$0
125$0 375$0 1:500$0
131$0 358$7 1:000$0
724$9 1:926$5 3:000$0
26$0 134$5 400$0

44:493$3 240:203$8 4
...
0
....6-:0

...

02"""$...6 500:000$0
69:539$0

3.09:742$8
J

.,

:..

DoMes

.f

Total El!1penhada Prevista
ate o mes

1:050$0

3:000$0

2:100$0
10.800.0
4.200.0

3:000$0' 15.000.0

66$8

2:422$7 10:336$8 11: 199$3

1.069$8

550$0

440$2

36$1
·3$8

250$0

525$0

400$0

9'(0$0
250$0
300$0

450$0

500$0
20$0

361$1

116�6

650$0
330$0
330$0

200$0

20'$0

976$1

230$6
351$3

100$0

200$0
200$0

300$0

1 ;069$8

2:200$0

1:744$5

212$2
99$2
67$0
750$0

2:100$0

1:60Ó$0

82$5

3:880$0
1:000$0
1:200$0

1:800$0

2:000$0
,80$0

544$2
800$0

557$6

2:600$0
1:320�0
1:320$0

950$0

60$0

2:362$0

286$6
351$3

6:308$3

400$0
1:207$5

100$0

800$0
400$0

900$0

450$0

3:300$0

1:744.$5

212$2
114$5
67$0

1.:000$0

3150$0

2:400$0

82$5

5:820$0
1:500$0
1:800$Ó

2.700$0

3.000$0
120$0

544$2
fOO$O

557$6

3.900$0
1.980$0
1.980$0

1500$0

700$0
120$0

2.288$2
500$0

750$0

2.621.6

2866
351.3

12.053.3

'600.0
2.415.0
1.0CO.0
300.0

800.0
400.0

1.800.0

600.0

16.000.0

7.000.0

6.600.Q

5.000.0

600.0
667.2
600.0

3.000.0
200.0

6300.0
3.600 o

4.800.0

200.0

1200.0

Dis 13
2.913 - Bernardo Grubba - Como requer,

sujeitando-se ao alinhamento pela Prefeitura.
2.960 - Germano Stein - Requer alvarä de

«Habite· se» - Como requer.
2.963 - Carlos Hafermann - Como requer.
2.964 - Ilea Rau - Como requer. .

2967" - Augusto Langer - Transfira·le.
,

2.968 - Augusto Harmel - Como requer.
Dia 14

2 969 - Schlupp & Behling - 'I'ransttra-se.
2.972 - EdmundoEmmendoerfer.-Trausãra-se

Dia 15
2.958 - João Emmendoerter - Como requer.
2.965 - Walter Mueller - Como re.quer.
2971 - Walter jansesn - Como requer
2.973 - Oscar Dams - Como requer.
2.974 - Artur Woehl -,-' Como requer.
2.975 - Carlos Roberto Mellmann - Como

Correio do Povo -x- 7 - 6 - 1941 --==�_======��=�=��������=e���������=e==�������������������'--!�����������=

P I 14 Mil I d J á R'· t d h d tncumbencís da tíscàlí- CONCEDO, a contar
re e .ura UD c pa t!' araau equerlmen os espac a os

. zaol1o doTeferldo decreto; do día 11 do corrente,
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mes de Abril de 1941 Mês de Maio _ Ola 7

I.
RESOLVE: . mês, tres (3) meses de U·

A R R E C A D A ç Ã O 2.955 - Elsa Meeller _ Como requer, DESIGNAR os tuneto- cença, para tratamento
Renda Receita

, 2.95.7 _ Arno Krell1ng _ Como requer. närlos, JoAo Batista Ru- de saúde, á protessore
Lançada Prevista

Dia 8 dolf,Fiscal.geral,JoAo To províscría da escola" .Ge·

2.959 - Bruno MB:.!lke ..:.... Como requer, de sini, Intendente Dístrítal neral Ozorio", Sofia Po.

acôrdo cem a tntormaeão da Seção de Obras Pu- e Êmilfo Silva, Agente mianowsky Lenzt, com

bltcas. '

de Estatistlca, para, os direito aos vêncímentos
Dia 10 dois prímeíros se enear- integrais, con-forme o art,

Antonio Trihalsky _ Como requer. regarem dos retérídos 75 do Estatuto des. Fun-

Dia 12 registros, nos 10. e 20. cíonäríos Públicos CiviS

2.023 - Walter Mueller - Indeferido, em vis- distritos, respectívameu do Estado,
.

da Informação. te, e o uítímo para flsca- .

. COMUNIQUE S�.
Ilzar o cumprimento do Prefeitura Municipal de
citado decreto. Jsraguä, 27 de Mai(/ de

CUMPRA-SE 1941-
Prefeitura. Municipal ass.) Leonídas C. Herbster

de [araguä, 7 de abril
de 1941.
ass )Leonidas C. Herbster

.

Portaria N. 86 >

:a) Impostos' ''''-
0111 Imposte 'Terrftóriál '

0121 " Predial
0173 " si Industrias e Profissões 69:320$3
0183 ,,' de Licença 106:039$6
0252 ,;,: �I Explora�ão. Agricola e hl� c·

," dustrlal _

" si Jogos e 'Dlversões ' " '1:359$5
"adlcionai ,��. 'v , , 10:635$2

b) Taxas
1214 Taxas. de Expediente. 516$0
1224 Taxas e Custas judíciarias .e� Emolu-. ,_

',.. '

mentos
. . _ .' ,�".h •.1:�?4�L � 839$8

1234' Taxas de Flscahzaç30�.�,$e�!,ç.�s)��' Dl \).> l3$7,J)
,

I

versos

'PATRIMONIAL
. �: �.10 .

- 165$0'

2010 Renda Imdbiliária 1
,

0220 "Capitais
.

239$1
RECEITA' Di'V-ERSA&-·_ - - -- - ---

f{4120, Receita de Cemitérios, 2:456$5 896$0
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

6120 Cobrança da Divida Ativa
6160 Quotas de Hscalisações Diversas
6200 Contribuições Diversas
'6210 Multas
6230 Eventuais
I

�n. SOM A Rs....
Saldo Disponível do Exercicío de 194�
,

r Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de Abril de 1941

ALFREDO. MOSER, Contador. Visto LEONIDAS C. HERBSTeR, Prefeito requer.

'Balancete da Despeza Orçamentaria, reíerente ao mes de Março de J 941.
I'Código DES PES A o R ç A l'v1 EN T A R I A

,
Local T I T U L O S

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

Pessoal Fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Material permanente .

Aquisição de veiculos moveis e utensilios 2:000$0 1:000$0
Material de cOlísumo

CusteÍö de veiculose conservo moveis
'e utensílios

0-24 Despes:is diversas
0241 Viagens :Jdministrativas
04 Administmção Supe1'i01'
040 PcSSOf'! Fixo
04el Secretário
043 Material de consumo

0432 Impréssos e material de expediente'
044 Despesas Diversas
0441 Sérviço postal
0442 . Serviço telefônico
0443 Serviço te!eg,áfico
'0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais
07 Serviços Tecnicos e Especializados
G70 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal ,de estatistica
073 Material de comumo

(f32 Livros i; impressos
09 Se1'viços diversos
090 Pessoal fixo
0904 Motoristas, 3 .a_ 3,:CCO$j,J e 1 li 2:640$0
0905 Zehdor
0906 Auxiliar de escrita di31rital
()94 Despesas divers"s
0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 bxaçao e Fiscalisação Financeira
10 Administração Superior
10Q Pessoal fixo
100.2 Tesoureiro
11 Serviços de Arrecadaçtto
110 Pessoa! fixo
llO; Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 ...Despesas div�rsas
1141 Percentagem pará a cobrança da divi·

da Ativa
1142 Aquisição de talonádo:livros etc.
12 Serviços de fiscalisação
120. Pessoal fixo
120.3 Percentagem de fiscalisação
13 Se1'viços diversos'
130 Pessoal fixo ,

] 303 fisc::iÍs gerais, sendo um de 4:800-$1) e

um 3:0)0$0 .

1304 Fiscal :luxiliar
1303 S�gundo fiscal al!xiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do lançamento do imp. si In-

du st. e Profisßõ�s
2 Segurmtça Pública e Assistencia Social
25 Serviços Diversos de segurançapública
254 Despesas diversas
2541 Serviços je inspeção de veiculps
28 Subvenções, Contribuições e Auxilios
284 Despesa diversas .

2846 Á Assistencia de Tuberculosos prole
tários

2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des

taco Policial
2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
'

29 Assistencia Social
294 Despesas Diversas
2941 Socorros publicos
2942 ·Amparo á Maternidade e Infancia
3

.

Edu,cação P1l,blica
30 Administração Superior
303 Material de'consumo
3Q.31 Material didático em gera!
3032 Reparos de prédios escolares
304 Despeslls diversas
3041 Aluguel de prédios escolares
-3042 Assistencia a alunos necessitados
33 Ensino Primá�io, Secundário e

Complementar
330 Pessoal fixo
3362 Professores Municipais, sendo 4 pro

fessore� Ife escolas desdobradas a

2:40.0$0,-6 a 2:0.40$0, 3 a 1:800$0
e 1 adjunto a 960$0 4:578$3 1:730$0

38 Subvenções, Contribuições e Auxilio
.3S4 Despesas Diversas
3!112 Á Colégios .

3S43 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares
3817 Gratificação ao Inspetor escolar
4 .. Saúde Pública
41 l Assistencia Hospitalar
414' Despesas Diversas '.
4141 Gratificação ao Delegado de 'Higiene
4 :,42 Gratificação ao Médicé de Hansa
48 Subvenções, Contribuir;ões e

, Auxilios
,
484 Despesas pi.versas
4841 Ao Hospital ·São José.
49

. Serviços lJiversos
496 Descezas diversas
4941 Higiene e san�amenl0 das zonas ru

, rais e urbanas
5

.

__ . Fomento .

51 Forr�en-to (Ja- ·Pr.odução 'Vegetal
,

514 Desp'ez<!s Diversas '. F
1.!!:I142 ÀuxNö's' A "ceptros tlgrI.C�Úras--,·

� ..

��'.. _:'" '.: '[.'300$0--':';:: 150$0
•

_ �. _.,_l- •• __ • _ .';_' .�J',.. .. ".

DIa 16
_ 2.961 - G()FI�h Irmãos - Como requer, de

acordo com as íntçrmeções.
2.976 - Adolfo .Boddenßerg - Como i'equer,
2.978 - Rudolfo. Leber - Como requer.

e

I.
Dia. 21

2.979 - Antonto Camílío - Transfira, se .

,Dia 24
2.985 - Vva. Ete'Ó.nora Habosky- Como pede.
2.986 - Rtcardo Frítsch - Como pede.
2987 Silviuu Piazera - Como pede.

Dia 26
2.962 - Sofia P. Lenz-i - Como requer. De·

figno AdaÍl' Lenzi para substituta !nterina
2966 - Alice da Silveir'ß ':_ Como requer. A

Secretario para fazer no .[.lOme da requerente a

solicitação requerida.
'Die. 28' ,"

.

2.857 - Antordo Tobiss -,Como l"eauer� de
aco.i'do com as exigencias <1.0. 'De,legacia 'de Higi·
ene.

2.982 - Lt3úp&ldo S�hdt� Oom� 'requer.
2.994 - Bl'uno Roéder - Transfira S6. '.

.

'Seeretarià diA PI'efeitul'a Municipal de' .Jara·
, guá 28 de Ms,Í{) de 1941.. ,

-

Renato Sans, - SecretArio
Portaria N. 85'

Portaria D. 83 o Decreto-lei estadual
n. 519 de' 14 de Março O Tenente Leonidas

O Tenente L90nidss findo, institui o registro Cl:lbrf.i1 Herbster, Prefeito
CEi-b1'8.1 H�rb8te.l', P�efeito estatístico da industrial do Município de Jal'aguá,

11.64(1.0' d.o mnDW(piçl..-d� JiH'sguá, animal;
no uso das atribuições

3.000.0 �o usu das atribuições que a. lei Jbe confére
3600 o que li lei Jhe confél'p,; e CONSIDE:RANÖO, que" e atendendo &0 que lhe

,CONSIDERANDO que BOS municípIos coube II fôra requerid6;

O Tenente Leonírías'
Cabral Herbster, Prefeito

Decreto no. 13 do munícípío de Jeraguä,
no uso de suas digo no

Renato Sans, Secretärlo ueo das atribuições quedo' município, responden a lei lhe confére;'do pelo expedíente : da DESIGNA -Adair LeD�
Prefeitura, no uso de suas zi, para substlniír íntert
atríbuíções, e namente, 6 proteasoraATENDE�DO a um provlsorta Sofia Pomía
apêlo da Cruzada Nací nowsky Lenzl, na regenODal de EduCB.Oão, para cía da escola "General
criação de escolas em Ozorio", á estrada Bíbeí
homenagem á data nata- räo Grande do Norte, dulíota do Chefe da Nação rante a licença. conoe-

DECRETA: dída á mesma, com -di-
Art.. 10. - Fica criada leito aos vencimentos

uma escola. .míxta nó consignados em lei.
lugar denominado Jara- COMUNIQUE-SE
guá esquer ne.ste dís Pre leítura'Munteípal detrito de Jarag u . J á 27 d M' d
Art. 2, _ Em homena. aragua, e IUO e

1941-
gern á dati a escola re )L íd C H b t
cem. creada denominar.

ass. eon as J. er s er

se á &19 de Abril-, cor·

rendo esaa despesa por
c:mta dn respectiva. do·
tação orçamentária.
Art. 30. - Q. presente

decreto entrará imedia·
tamente em vigôr, revo

gadas as diS'posições em

contrário.
.

"

Prefeitura Municipal de
Jareyguá, 19 de abril d·e
1941.
ass. ) RENA'\'O SANS

Portaria N. 87

70.0 556.0 1:000$0

O Tenente Lf'onidaS
Cabral HerbSte.::" Prefei·
to do Municipio de Jara'
g'Uá, no UgO dae atribui·
çlles que a lei lhe con..

fére; .

"NOM,EIA, de acôrdo
com o art. 7. da Lei n. 8
de 18 de Junho de f93�,
-os ers. João Bailoni e
João Batista Rudõlf, pil.
ra em comissão, fazerem '

a avalieção dos terrenos
que por partilha coube�
fam

.

808. herd�irm; de
Constancia Plazera, para
efeitos de lançamentos
do imposto. territorial
urbano.

COMUNIQUE-SE) e .

CUMPRA·SE
P-l'efeitura Municipal de

jaràgué, 27 de Maio de
1941.
a8S.) Leonidss C. Herbstet

Edifal

5014..3
6
69
690
6906
691
6913
693
6933

1500.0 7J 800.0 76
764
7641

4.000.0 77
774
7741
8 .

7.800.0 81
3.960.0

- 3.960.0 811
8111

5.400.0

6000.0
240.�)

3.300.0 82
821
SUl

2.400.0 823
8231

87

1.400.0
240.0 871

8711
4'576.3

8731.000.0
8731,

1.500.0 ��4
8841

5 8S42.000.0
88434.000.0
9
93
934

1.000.0 9342

6.000.0
94

1.440:0
500.0

28 2 9844: 00.0
9845

1.200.0 99.

4,830.0 ó�t�1.000.0
600.0

9943
9944
9946

2.400.0 9947
1.200 () 9948

,

: 9949

De ordem do sr. pre·
100�0 feíto Municipal torno'pu

blico que durdtlte o cor·

rente mês de Junho, ar·

6.�22 5 6.022.5 9022.5 9:022$5 recada-se na Tesouraria
'�a Prefeitur� Municipal

. 675.0 675$0 de Jaraguá e na
' Inten-

42'869.4 20;791$8 63.661$2 94934$3 232.251$0 dencia de 'Hansa o im-,

posto 'TERRITORIAL
Não satisfazendo o'pa-

13:575$7 5.027.0 18.602.7 18.602.7 ,42:530$0 gamento rio referido mês
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20' / .

14:557$0 3.379.1 17.936.1 18.274.1 70:000.0 sobrt: o imposto, no pti-
1.401.3 8619.4 11.653.8 35:000 o "'meiro mês, sendo então-

feita a cobrança judicial'
mente.
Tesouraria -da Prefei ..

1.512.8 17.309.6 17·405.4 20:000$0 ,tura Municipal de Jara ..

1:.619.5 17.937.1 20.087.6 37:000$0 guá, 3 de Junho de 1941.
F. Vosgeraú, Tesoureira

7:800$0 -

....._....,..._................

360$ö
6:000$0

944
9441
9442
98
984
9841

Aquisição de mentes e transporte
Serviços Industriais
Serviços Diversos ,.

Pe&.50al fixo
Zelador de cemitério
Pessoal v�riavel
Operários do s�rviç0 de ccmiiêrios '

Matel'Íal de consumo

Para serviço de cemitério

Divida ,Publica
.

Flutuante-Amortização e Resgate,
De�pesas diversl1s
Amortização da divida flutuante

Juros
Despesas díversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Construção e Conse'rva�ão de Logra·

. douros Públicos
Pessoal variavel
Operár·ios do serviço de tuas, praças e

jardins .

ConstruçãO ê ConservaçãO de Rodovias
Pessoal variavel
Operários' do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo

'ParA o serviço de estradas e pontes
Const1'ução e Conservacão de
Proprios Públicos em Geral

Pessoal \'ariavel _

Opzrarios do serviço de próprios
municipais

Material de consumo

PaTa os servo de próprios municipais
Iluminação Publica
I).espesas diversas

I1umintjção Pública da cidade
Energia para motores, etc.
Iluminação pública de Hansa

Enca1'gos Diversos
Encargos 7ransitórios .

De�pesas :l.iversas
Desapro.prhcões ou' aquisições de ter
renos ou imovefs
Premios de seguros e indenização

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

Despesas diversas
Departamento de Administração

Municipal
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões

dos Industriarios
,

Diversos
Despesas diversas

_

Aluguel de prédios..:.,. Prefei'tura e

Intendencia
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
.Construções de casas para operários
Gratificação ao carcerelr�. .

Despesas policiais e Judlclanas
Aquisição de placas

Soma total Rs. .

486.0.

3.342.5 6.685.0 13.370$0 em cUrso.
300.0 600.0 'b

.

Os
\
contn Ulntes

1:115 o 2.400. o que deixarem de efetuar
o pagamento no citado
praso, poderão satisfaze,

i:5��:� 10 no mês de Junho
10.254$0 com a multa de 10"/.,
1.000$" I12Q.O 1:080,0 2.160$0 findo o qua, serão es·

.

60(,$0 traidas as certidões de'

/ 117.�:�:� 4�:'82ó$6 .158:7�!$� 2oi;���:� 501����!� dividas para ter' lagar
150.985t!9.

a cobrança executiva.
Saldo que passa pár.a o mez de Maio de 1941 �

COLETORIA DE3.6:>0.0 309.742$8' •
_ Discriminação 4e saldos. 'Disponivel: RENDAS ESTADUAIS
Na·Te_ouraria'. 77.403$3 DE JARAOuA EM 2

, 2.000.0 No Banco Agricola e C?mercial de Blumen�u 1��'�:�$� DE MAIO DE 1941.
. Contàdona da .Pr.efeitura Municipal de Jaraguá 30 de Abril de 1941

.., '. O
.

scdvão
2.400.0 ALFREDb MÖSER,' Contàdor.

-

'. ,,".,' ,.;, _" VistQ.,lEOr,-lIPAS C._I1.ERBST�R�.Prefei§.�:.;r :' ��l���,��?,�ß�r§es

549$0

298$2

7.218$1

15.796$8

11.317.6

1.001.6
102.3

1.311.0

728.8

3.342.5

i82.4

680.0
64.0

3.103.0

!?40.0

'. -

556.0

180.0 720.0 2�160$01080.0

7p.0 373.0 1:84003732

523.6
47.0

437.(;)

1.525.2
149.3

1.748 O Edital
Imposto '�rritorial

De ordem do snr· Co
letor, -torno publico qu�
no decorrer do presenb
mês de Maio, arrec3da

l���:� ,se nesta Coletoria, o im·
posto aCÁJ.1Da, relativo ao

l' seméstre do exerciCio

1.';25.2
149.3

1.748.0

8:000$0

728.8
,

'728.8

332.6 1.1150

380.0
60.0
134·ß

204,0.0
124.0

3.249.8

1.060.0
1'24.0

32:37.9

180.0

., ,i ,

,,��:.: Y .. �...J, . .-",.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vigor!
OYNA MOG ENOL

&' P tornncante dos
'Fra'cost Depauperados,

Neurasthenitos.
Tome 3 vidros e veri
fique o valor de s'ua

Força, de seu VIGOR
Phystco e Mental.

---..........................................101111.1�... Tonifique-se - Rpbusteça·se
1\' VENDA NAS' PRINCIPAES FARMACIAS E DROGARIAS

Distribuidores: ,ARAUJO FREITAS & C, - RIO

"Vida Domestica" Noticias �e Blumenau

N,8.s dento e cínconta O "Correio do Paraná,

paginas da sua edícão de em um de seus ultímos

D i numeres, publica um te·
Junho, Vida omest ca

legrama desta cidade,'confirma o seu dístico
de ser uma revista que

dizendo que 8 carne ver-

trás de tudo e a todos de vende de aqui a 5$000
1

o kílo! O mesmo orgãoInteressá, no ar, na 80: aulanta ter recebido es
eíedade, DO trabalho. A

Ba notícía de sus sucur
psrte de modas, além dos

sal, em Blumeneu.
figurinos coloridos, pu· Todos aqui ficaram ad-blíca reportsgens foto
graf10as de grande 8XitO: mirados d�f'lf:!H gl'8.r:de

Ilatos espeoíaes de Hel mentira, Inventada pelo .

lyvood com artistas de cerrespnnden t.e do' orgão
renome exibindo criações par�ll�ense.
dá toílette reproduztdes

.1a. e ter coragem pa
a côres; 8S suas toítettes ra .es�rever tamanho ab

e as SUti.S dístrações: 061 SUl dü.

modêlos de Lonuren em i ....",.-----.--�-

desâle no Río. Cinco L b"
.

�
mil reis em todo (I Bra Bil a plcauasil, o preço do exsmpler
avulso.

ELIXIR DE NOGUEIRA
-'

.

o riwledkl que temi depurado
o sangue de tr.. gerações I

Empregado com exlto n"l

Ferid.s '

ECUle.m..
Ulceres

l�qManch.sDarthros '

...ua. Espinhes
Rh.umallsmo

Escrophula.
syphlliticu

SEMPRE O MES(I\OJ ...
SEMPRE () MELHOR t • � •

ELIXIR DE NOGUEIRA
.

Grande Depurllllvo do Sangue

Avisa que fica determinadamente proibida á

pessoas estranhas' á enhada em suas propriedades
. sem especial 'licença. não se responsabilisandö
pelo que acontecer á quem deixar de observar o

presente aviso. '.
Jaraguá, 24 de maIo de 1941

Pelles' Silvestres '(W'ildfelle)
,.

t'�o CURTUME - JARAouA Compra-se qual
quer quantidade, CGuros secos, de Lontra, Gato
do Mato, NJ,dr ia, cLargatos, Recomendo pregar
os Couros para secar na sombra, para dar maior
valor aos mesmos, os Largatos devem ter a lar-

. gura minima de 22 Cmt.
Ofertas e preços, No CURTUMe JARAOUÁ de

.

Arnoldo L. Scbmitt

Correio do Fovo -x-' 7 -,. 6 r-r- 1941
���������.��============�======�==�

. JOiI�.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.l.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'-II(.A·.I1"'.II' 'Social
eineBuõrHOJE.

S a b a do

Amanhan
- Domingo 'Aguas Passadas

Aguas passadas não móem, moinhos,
mas deixam as mós branquinhas de trigo,
'e deixam as rodas cobertas de limo
mostrando o trabalho das aguas corridas.
- Amor é tambem como as aguas paseadas.
Coração esmagado no moinho do peito .

mostra vestigios de amor que passou ..

ilfas aguas passadas não móem moinhos;
.

- e o tempo consome o trigo branquinho,
.0 sol faz sumir o limo das rodas,
- e, o povo se esquece que aquele moinho

.

outrora deu pão.

Pois se aguas passados não móem moinhos!
- Mas porque O meu amor, que é agua passada,
móe, eternamente,
dentro do peito, o meu coração,
- se aguas passadas não móe� moinhos?

,

OLIVEIRA RIBEIRO NJjJTO

ATENÇÃO: 48.. e 5&. feira 11 e 12 de Junho cALlANÇA DE AÇO•.
Sabad.o;' e domingo, 14 e 15 de Jnnho: cOUVINDO ESTRFLAS». Boa' mesa.

'

Completo ser

Aguardem: «O Rei do bairro chíness - �A voltá do homem leão». IViÇO
de restaurant. Ohur-

, «Meia Neíte» e cCaprichoß». rascada todos ossabbados
..111.'.'.'...'.'..III'.'•••'.....'II'II'II' ..'.MI*I'.'III'III'.'.'.,.,.,.,•••,.e.el.c:::.

.

I e domingos. Bons quartos.

Re-isfo Civil" oito de maio. �� mil nove�entos Edital n. 1.235 ---I Vende-se
e ·e um, domiciliado e residente Octavio ferrazza e Car-! Um lote de terra, com

Artur Mueller Escrivão neste distrito em Rio Molha, B I
e Oficial do Registro Civii sendo. filho. de P�o ,Bass�ni e mella ertoldi; boa casa, um baracäo, mui

d 1
. . de Luiza Nichelati Bassani. Ele, solteiro, lavrador, I ta fruta, basbante amorei-

o . distrito da Comarca Ela solteira domestica em es- natural de Jaraguà onde I I t t d bí
de [araguâ, Estado de San te distrito, a�s vinte e' sete de

. I' e ra para ra amen o o i-

nasceu aos vinte de junho! cho da seda e também
ta Catarina, Brasil. maio de .�i! novecen�os e qua- d '1

.

Faz sabér que compare.
troo .d0l!llclltada.e residente nes- e rrn novecentos e deseis machina para o mesmo fim.

, .,.
. .. te distrito em RIO -Serro, sendo domiciliado e sesidente nes 't ratar CO)1l Jose fraecs

fornece a domicilio
cerarn em cat tOIlO exibindo filha de Valentim Demarchi e te distrito, em Nereu Ramos, chy em Rio dos Correas.

ESPORTES J sc· ��lad��r�rn�to�e s:xi����s de J��::�t2?arcg�194t. ��;��:zz�·i:�� d�e D�:�����IV' d. an�sen Ia. hrem para casar·se:
Edital n. 1.230 Rubini Ferrazza. '. en e.- se

No Jogo' de domingo PedIdos ,pelo telepho- Edital n. 1.234 Ela, solteira, domestica, .

.

entre o «Brasil» S.:. e ne n. 53, ou nn Casa Alberto Gnewuch e Thecla Kohls nascida neste ditrito, aos t�rrenos e bons predlO�,
'Bandeirante» de S. Bento May & fischer. Michael Erhardt e Christiana Ele. solteiro, barbeiro, nasci- trinta de julho de mi] situados no ce�tro da c�:
conseguiram os visitantes. LektI��I��lteiro, lavrador, nasci- �Otre�mde B���ee:e��� ��smiri��� novecentos e dtzesde, do· •

dade, Um �I'edlo co�strU1
levar melhor pois o seu MOTOCICLETA do neste distrito, aos vinte de vecentos e dez, domíciliado e miciliada e residente neste j(

do para �alao de balle.

primeiro quadro marcou 3 ZU d S
agosto de mil novecenlos e tre- r�sidente neste _distito em Retor- distrito, em Tres ruos, ._Tudo por preço de oca

ientos, contra 2 alcançlfdo
n app 7 P, ze, ddmiciliado e residente nes- clda, sendo ftlho d.e Augu.s�o sendo filha de Eugenio,Ber Slao.

pouco U80, .em perfeito
te distrito, em jaraguà Alto, sen- Gnewuch e de EI dIgo Emllta

t ld' d V't
.

B t Id' Ver e tratar com o pro
pelo cBrasil». do filho de julio Erhardt e de Gnewuch

. O I e e lona er o I. . '. E
.

h R
Na preliminar os nossos estado vende·se por pre. Elisabeta Ruysan Erhardt. Ela, solt�ira, domestica. nacida! Jaraguá, 3-6-1941. "metano. merlc uysam.

conseguiram sobrepujar o ço de ocasião. Ela, solteira, domestica, nas- em jaraguá, aosnovede junho de '

d b tI Informat>oes nesta re· cida neste distrito, aos oito de mil novecentos e dezoito, domi- Edital n. 1.236
qua ro são en ense pe o Y abríl de mil novecentos e dese· c!li!lda e residente neste. muni- Erich Bultendorff e Wal.
sorre de 4 x 3. dação seis, domiciliada e residente nes- ClplO em Hansa, sendo ftlha de
Amanhã no. campo da tedistrito, em jaraguá, Alto,sendo Alberto Kohls e de Emma Kopch Iy Bl:cker: Artur Kleins�hmidt e Mar·

estrada Blumenau, ás 14 �--��!!!'.-)C filha de Pedro Leithold e de Kohls.' Ele, solteiro, nascido ta Oesterreich:
horas medirão forças «Bra· III A maior descoberta III Madalena Leithold. Jaraguá, 24 d� maio de 1641. nesle distrito, aos onze de Ele, solieiro,

I
lavrador,

6ih S. C. e «Oloria», o

III
-

III
Jaraguá, 29-5-HI41. Declarooq�!I��OPia do Edial maio. de mil !1?�ecentos e nascido im Encrusilhada,

Leão da Vargea. Será um para a.mui h e r [ditai n. 1.233 foi expedida pelo Oficial do d�ZOlto, domlcdl.lIa�o e re· aos vinte e um de setem

jogo disputadO que prome: '111 III Registro Civil de Hansa e en-vl- sldente neste Istnto, em bro de mil novecentos e

te -:- quem sabe? - alga· FLUXO.. Ervin Viergutz e Erna Kopsch fd� para publicação neste Cp- Jaraguásinho, sendo filho dezenove, digo dezenove,

III S"'DATINA III
Ele, solteiro, lavrador, nasci- orlo.

,
de Frederico BuHendorff e domiciliado e residente nes·ma surpresa.

&I do ém Rio do Testo, aos trinta Jal'aguá,24-5-1941. de Albertina Zinke Butkn' O"
_---------

de janeiro de mil novecentos e
dorff.

te distrito em ar Ibaldl.

III O REGUlAD?R VIEIRA III ��!�:edi�t�ft��il�a�o Ri;eJ!d���� Arturo �����t��al.�29Matilde Ela, solteira, domt�stica k��i��c��V�t �e d:u1:aSr\�
III A mulh:f r:ão soffre· !II sendo filho de Otto Augusto Wêiler naßcida em Blumenau, aos Nagel Kleinschmidt.

ra dores I � Viergutz e de Beria Viergutz. Ele,. solteiro, lavrador, nasci- quatorze de abril de mil Ela, solteira, domestica,
III III Ela. solteira, domestíca, nascida do em Encrusilhada, aos trinta

novecentos e dezenove, do
II Alivia as colicas em jaraguá,aos .treze dedezem- de outubro de mil novecentos nascida' em Hal1!�a, aos de

III uterinas e.m 2 horas III
bro de mil novecento e vmte e e dezesete, domiciliada e resi- miciiiada e residente neste zenove dt; se'tembrc de _

�
dois, domiciliada ! residente dente neste nunicipio de jata- distrito, em Jaraguásinho, mil novecentos e dezena

"II Emprega
se com vanta,

II
neste distrito, em PedraBranca. guá, 'em Hansa, sendo filho de sendo filha h'gitima de' JOSE MAFFEZZOLLI

gern para combater. as sendo filha de Leopoldo Kopsch Eucherio Menestrina e de Ele-
H�nrich Becker de Hedwig

VC. domIciliada e residen Repercuti0 pr.sarosamen·
e deSelma G. Frederica Krenke. na Wolat Menestrina. te neste distrito, em Jara te em nosso meio o repen�

III Flôr�sBrancas,Colicas II Jaraguá,28-5-1941., Ela, solteira, domestica, nas- Bfcku. guásinho, sendo filha de tino esaparecimento em'
Utermas, Me-nstru e a' cida: em jaraguà, 'aos dezesete Jaraguá, 4-6 1941. Alvih Oest!:rreieh de Mi H J M ff

III pós o parto. 'II Edital n. 1.231 de outubro de mil novecentos ansn' do sr. ose a ez-

.E'ipoderoso calmante, e e dezesete,domiciladaeresidente P'h
•

d Pl
-

na Maas. zolli, dia 1. ns tres horas

III 'I' Victorio Bassani e 19nez, De- neste distrito em jaraguásinho armaCla e antao Jalaguá, 4- 6--1941 da tarde.

CRi.eag.FuLlaUdXorOPSorEeDxAcéTlleNnAI r marchi sendo filha de. Ludovic? Weiler Eshrá de plantão am;:! I O extinto que era muito

III III
Ele, viuvo, lavrador, natural e de Rosa Stel4nde '!'elle9r. 1 i h

.

...

-

Edit,,1 n, 1.238 considerado pelas suas virtu
p�Iß . BU� co�provada de jaraguã, onde nasceu aos Jaraguá, 2-oJ- t 4 . . 11 ã a Phar.n[1ci'l Central

III
eflcaclâ é receitada por III

.' Al'duido Murara e San das,residiahamuito&.nosem-
mais del0.000 medicas. �;m���e����CI��iZlÃ,,;�\����:m;��7R;�7a=. tina Demathr.: Hansa; por cujo progre�so

IIIß FLUXO SEDATINA III 7lZ; End. Tel.: .OROMAIA.· � Ele, solteiro, oleiro, nas bastéJnte trabalhou
I.
tendo

,

encontra se. em toda !�, R Codigos: � I cido ne�te (Hstrito, aos trfl flmclßdo e,r;t 1935 o Jornal

I'I�I' parte. III ii BORGES, R!BEIRO, • ze ·de outubro de mil no I
de H<.:_ma • flur t.eve pouca

;m
A. B. C. 5.a td, � : vp... ,c"nto. s. e quinz", domi', dur:::çao. D� Ixa �1Uva a sra.

:.:---------�........x tl .� I cili�do e reside�te neste I Igr;tes .'\1�ffezzolh. e os· se-

-----------'----------- .' CAIXA POSTAL n. 34 � I distrito, em Nereu R�mos. gumtes, fllh?s. A1IC�, Alb�r.
SA Pern�mbuco Powder Factory I

Rua Manoel L. de Andrade,14 m sendo filho de, digo J.ose to, J�s�, Wllly,. LUl.z, Julio,
a

.

. TELEFONE n. i55 � Murara e de Teresia Minatii EUC�ldl::s, Waldlr,Ina e Eu-

FABRICA DE POLVORA DE JARAOuA • Murara. . 'gemo, aos quaes ::presen�

�."""".," Ono'nf4o.'Smo·/-o .�. Ela. solteira, dome!=.tica, tamos as expressoes de
....... !! nascida neste distrito, aos I:p�es_a_r_.:.. !!!!I!�!!!!trinta de maio de mil nove· ,. .

cenlos e vinte 'e um, do I Desped;da .

tJ, REP�ESENTAÇÕES /

� miciliada e residente 'lll!ste I .I�naclo To.maselh e f�·
.-. DESPACHOS FERROVIARIOS E MARlTIMOS � REDESPACHOS :: distrito. em Nereu Ramos, mlha. transfe�ll1do sua resl-

� E M B A R QUE S zz sendo filha de Luiz Dema 'dencla .1 «VIlla CharteslI.

I _

.

.

, , � the e de S.mlina VoUolini' Jaraguá, despede � se de

� SAO FRANC}SCO DO SUL Estado de Sta. Crlthadna, Brasil � Demathe. I toda:
as pe�so,.9s e suas

� & Jaraguá, 4-6-1941, rehiço:_() pedmao desculpas
����������� I IPor

nao o fuzerem pesso
.

E para qUê chegue ao almente, por ab!Soluta falta
, conhecimento de todos pas-

' detempo. Outrossim, ofere
sei o presente edital que. ce é) todas áS pessoas ami
será publicado pela impren gas a sua nova residencia
('a e em certorio onde se· Ran cho Born (jcinville
lá afixado durante 15 dias.. 5 / V / 941.

Si alguem souber de im ---------

pedimentos acuse os para Tosse 7
fins lrgaes. ' i .

XArtur Mueller, I arope y
E.scriväo Di.Btrital � .on. Sto Antoniomal do Registro ÇtvJl. .

•

A's 8,30 horas da noite, em ponto:
Sarã apresentado o seguinte prügràma :

1, Complemento Nacional. - 2. Ufa Jornal. - 3. A'Super.
eomédía romantíca da T o r r a Fi 1 m s o sob a direção de Geza
von Bolvery, intitulada:

.

......., ....,.,.,•••,.,.,.,.,•••••••'1••'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.,.,•••u

Rainha uas Mininotts8
(Der Unwiderstehliche)

com Army Onera, Interpretende Olaudette 18 Hans Soehnker no

pape 1 de André.
Letreiros em portuguez - Falado em alemão.

".'.{!II'.I...'..'.���.6.'.a__'_'.'.,.t•••,.,.,.,._

Anive'f'sarios
Dia 1. íez anos o jovem

Mario Mahfud, filho do sr.

Tufi Mahfu d, proprietario
do cBar Avenida».
Dia 2 aniversariou a se

nhora Wanda K. Nicolluz
zi, esposa do sr. Venanclo
Nícolluzzi.
Ainda dia 2 completou

mais um natalício a meni
na Irene Voigt, filha do sr.

Francisco Voigt.
.Amanhã faz anos o jo·

vem Ireneu Peters, filho
do sr. Jose Peters.
Dia 1 0, transentre a da

ta natalícia da senhorita
Elizabefh Papp, filha do a

bastado agricultor sr. João
P8DP,

.

e aluna do curso

complementar do grupo
Abdon Batista.

.

Hotel«Jaraguá»

NEY FRANCO·
Completa amanhã mais

um natalicio o sr. Ney
Franco, destacado elemen- ,

to do nosso meio social a
escrivão do Juizo da Coma�.
ca.

Ao aniversariante os nos·

sos efusivos cumprimentos,
e votos de muitas felicida
des.
Noivados
Com a gentil senhorita

Edith Schneider, filha do
sr. Oscar Scheider, acaba
de ajustar nUpcias o jovem
Levino Spengler dentista
na capital parana,ense.
Bebê
Acha se Enriquecido com

a chegada do primeiro er·

deiro, o lar do sr Fausti
no Rubini e de sua espo·
sa. O bebê rfceberá na

pia batismal o nome de
Luiz Carlos.

Proprielario : AngelO Benella

Edital n. t .237
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PM'· li""" i ..'4i4Q4Q....ij,

EXIJAM O SABÃO

Virgem Esp
•

eCla lidade
de WETZEL & elA.
POIS CONSERVA fi DESINFETA A SUA l-<CUPA.

.Jo I NVILLE (Marca registrada).

,

. "'!t_, '; '.' i, 'JI<� _

!
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