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Rio. - Existindo dllvi��

sobre se ainda estariam ,RIO: -, O Presidente da República assinou decreto.lei alterando, pela forma abaixo, o orçamento do Ministério

I el!l ci�culaçãC? as notas d.e da Viação. 'na pa_rte reíerente á construção de estradas de rodag -m para os Estados de Santa Catarina e Paraná, que pes
!1't1 reis antiga, cor de ti· sou a ter a seguinte redação: «Conclusão da rodovia Curltíba joinvilJe, melhoria da rodovia Ponta Grossa, Guarapuava,
]010, com estátua de D estudos no trecho Guarapuava Foz do Iguassú. e respetivo inicio da, construção, prosseguimento da rodovia Porto Uniãó-
Pedro I no verso, e notas P 'I D"''!-' •

t d d d H I X
.

de dois mil reis côr ama
a mas' 100lSIO \...erquerra, e es u o a ro OVI;'! ervar- anxerê-Itapiranga - 5 mil contos de reis».

rela, com a figura de Joa
quím Martinho, o diretor
da caixa de amortisação
esclarece o publico, por
intermedio dos jornais, que
as referidas netas não es

tão sujeita ao recolhimen
to, devendo ser aceitas sem

restrições. Forneceu a rs

lação das netas que estão
oficialmente em circulaçao: Diretor ..proprietario: HONORATO TOMELIN -:- Caixa 12 -.- Tel. cCorpovo" -.- Redator; Joã,o Crespo
mil reis, das estampas, 9.a ====================��=�=============�-- ' ... '

e 13.a: dois mil reis,' es- Ano XXIII - Jaraguá -- Sabado, 23 de A-osto 'de 1941 .... S. Catarina -- N 1.091
tampas, 11.a e 15.3; cinco

=======;:;;;;;;;;;;;;;;;.======�====__======="=====,=============;;:;i;;;;;==_.====mil reis, estampas 14.a e

19.a; dez mil reis. estam- Uma filba e néta do Coronél EmUioCtT I d ae�te l;ii r�?�:' e:ta��:� Carlos Jourdan em Jaraguá 'orno reparcu e. ,e egrarnas guerra
13.a, 14.a, e' 16.a;. ') 21 (T

. -

t d
cincoenta mil reis. estam P�ocedentes do RIO d.e acham hospedadas. ' xoma, ransocean mocracia-, man en o guar-

pas !d.a, 14.a, 16.a,. e Janeiro, chega_das no 001, A perrnanencía em jara O centra-bloqueio - agência alemã) -,- O al- da a 39 navios dinamar-

17.a; cem mil reis estam bus da m�nha, encontram guà das distintas senhoras to comando italiano cornu- quezes apreendidos nas

pas 14.a, 16.a, e 17.a; se nesta Cidade, desde hon- será de treis dias, aprovei, germanlcc nica: «Os aviões ínglezes aguas norte americanas.

duzentos mil reis, estam- tem, a �enhora Hele�ajou� tando, nessa visita de a incursionaram sobre Augus-
'

pas 13.a, 14.a, 16.a, e
dan Ruíz e

. sen!J0rlta Eh gradecimento a terra [ara- Pedro Mardones ta, em consequencia do que Ancara, 21 (Transocean,

17.a; quinhentos mil reis sabeth J. Ruíz, !I!ha e neta guaense pela herma que houve alguns feridos ente ag. alemã) - A imprensa

estampaa-tü.a, 12.a, 14.a, do Coronel E.mlho Carlos vai ser inaugurada do dig- Sem duvida o petrcleo a população, causando da- turca publica hoje, sem

8 15.a.
'. jour�an, colonisader de ja'7 no pai e avô, - para ví- constitue um dos fatores nos insignificantes. As ba- comentário,' curtos resumos

ragua. sitarem os principais pon-
mais importantes na vida terias anti-aéreas que en- dos discursos que o minis-

As ilustres visitantes fo- tos do municipio. moderna. Ele garante a traram rapidamente em ação tro do Exterior da Iglater-
ram recebidas peio sr. Pre- A senhora Helena Jour mobilidade dos Veículos, a abateram um aparelho bri- ra, Anthony Eden, dirigiu
feito e demais autoridades dan Ruiz e sua filha foram motor, produz, nas centrais taníco., Na Africa Sétentrio- á Turquia por motivo da

do município, bem como consideradas hospedes do elétricas, 81 co!rente que nal '. houve uma rapida e inauguração da feira de Iz-

representantes da imprensa, município. nutre as fabricas. Dele' eficaz reação das secções mir. Os circulos parlamen
rumando em seguida para «Correio do Povo", mais dependem a navegação e diante dos ataques do ad- tares de Ancára não díssí
o Hotel Central, onde se uma vez, muito satisfeito, aviação, em Uma palavra" versario na frente de To- mulam a surpreza que cau-

Ria. - Dispondo sobre apresenta os melhores vo- todo o sistema de comu- bruk. O certeiro fogo da sou a inesperada oração e

a obrigatoriedade do uso Semana de caxial tos de boas vindas ás dig nicações modemas que artilharia atingiu as insta indicam que, depois da en

de medidores automatícos nas decendentes do grande formam a base sobre a qual laçöes por:tuarias, provocan trega de declaração anglo
nas. fabricas .de aguarden- Estamos na «Semana de colonisadar de jaraguá. se desenvolve a economia do íncendíos na fortaleza. russa, o auxilio á Turquia
te e' aloool, o Presidente Caxias;, que antecede a mundial dos nossos dias. Os aparelh@sbritanicosvolconstitueosegundoáto ."OMISSa-O INTER A.
da República assinou de- eSemena da Patria-. Pode dizer-se que aguer taram a 'bombardear Ben- surpreendente ,da diploma ""

ereto-lei quê tomou o nu- A «Semana de Caxias> [, f.
ra atual, com suas tropas gasi, não causando nenhu- ela britanica reveladora de MERICAN,A DE NEU-

mero 3.494, pêlo qual, a é a do culto á memoria amen ave motorisad�s � blindadaS:; I ma vitima, havendo estra- que a Orã Bretanha tem TLARIDADE

partir de lo. de janeiro de, do maior dos nossos seI desasfre de sua orgams8;çao de reta- gas em algum�s casas. Na necessidade de se aproxi Rio, 19 (Meridional Bra'
1942, ficam todos as fa- dados, patrono do Exer I

- ' guarda, .a aVI.açAo e a frota Africa Oriental houve inten- mar da Tur.quia, embóra sm - Na reunião da Co·
bricas de aguardente ,e al- cito. Prapria para serem av aeaO de guerra, - necessita do- sá.. atividade em diver.,ás de parte turca não se te missão Inter-Americana de
cQol, para registo de sua rememor::dos os feitos que petroleo, como' o carpo frentes do setor de Gondar, nha manifestado desejo pa· Neutralidade" foi lido um

produção, obrigados ao uso encheram a vida do glorio- Pereceu o dr. J.\lva.ro.humano de ..sangue. Sem, com
.

ofencivas e contra-' rá que se efetive tal ini oficio, do ministro do Ex-
de medidores. Os medido· so pacificador, do diplo Catão,. ele, teda a m�quina eelica ofenciva. As i'ncansaveis ciativa da diplomacia in· terior da Republica do Ura.

�.es .deve��o, obedec�r ao, mata' qu� so.ube., ,: em, cir, .-' �,
. "; , ..

'

•
\ lTJo�ern� ,S��1a um, o�· trQPas, . �eali�"ara� va!ltos gleza. ./ ,u3:i comun,icando que, 10-

hpo I)revlamente aprovado cun�tanclas, espectas, .cotp- ) ;,R_!o, T1� •

...-:. ,Um�.c.pmu!'". ga;q..smo -ex1itime e mort'ó" r,eeon.neCHl'leotm; e repelj.. · .' ,: go •

úe '.ob:lenlla . lias osta
pele lóstituto Nacional de car bem alto os sen tImen· ca�ao of,clal conhrma,.10 Desde que os povo.s ram, com pêrdas cORside.. Quarte·Oeneral do. Fuehrer, �e �dos Os paises �!teri-
Tecnologia. _ tos de soJdato e dt: cidadão feltsmente, terem haVido alcançaram o valor consl- raveis varios ataques ini- 12 (T. O,) - Na no�te de 10

canos sobre a' consulta re
IktO

.

'd á b '1'" ,.' f t' d d I d l"d e
.'. para 11 do corrente mes duran· ,

-

UI mteressa O re,uerer ,rasl elro.' .
conseque�clas a ais o erave o IqUI o n gro, mlgos, apolad,0s �or tan- te uma incursão nas co'stas brio, lativas não-beligerancia, da-

a a�rovação do h�o de �m n���a Cidade, como desapareclme!1to do apar.e- a luta� encoberta e desc�' qu�s. No Medttl!rr�neo tanicas, lanchas.torpedeir.as ale- rá conhecimento á comis
medldor de sua fabncação preito CIVICO 'e enflltecedor lho da Panalf que partira berta, nilo satreu mais Onental os nossos aViões mãs atacaram um combOIO pro- sãe.
juntando documentação haverá amanhã, ás 9 horas, de Porto, Alegre e deveria solução de continuidade" torpedeiros, c0màndados tegido por dest:oiers, Apes�r do

E em segui:is passou-se.

tecnica suficiente 'e com- no grupo escolar "Abdon ter chegado hor.tem em por, essas fontes de riquesa pelo tenente Cesare Frazia. tmaudtefmpo. r�m.ante e a IVIOlheans-
.

B t'" f d S- P I O "P P T F b 40' 40 -
'

• a e esa Immlga, as anc ao exame de varias artigos
prometendo·se a fornecer a u�ta , uma ormatura e ao 3U o. ...•. e a as,eclmen,o que sao ni e tenente Alva Forhnet- infiltaram·se no comboio afun- do projeto de consolidação
ao instituto os aparelhos alunos sendo inaugurado B. D.". após o desastre, os' veios petrolíferos. ti e () observador tenente dando um navio mercante de das regras de neutralidade.
neces8arios para a repre- o retrato do Duque de foi localisado pelo coman4 Na atual conflagação, o da Marinha Pietri, atingi- 600 tonelada.

estudando-se uma maneira
sentação do tipo cuja apro- Caxias. O tiro de guerra da�te Julio Amerjeo dos petrole? .

figura �omo ,.um ram e afundaram Jlm navio- de se acelerar ó estudo do
vação pretenda. 406, dará a guarda de ReiS, em Itag�assu, na se�- dos obl�tJ'VOS. mais cobiça, 'petroleiro carregado de ... Artigo do sr.Goeb- assunto.

•

O decreto, que é longo honra. ra da c9ntarelra. O refen dos pelos behgerantes, e é

r 10.000 toneladas». bels sobr.e o en ..

estabelece ainda outras Na segunda' feira o Co do piloto naS matas daque natural que Bssim seja,l uma ,

providencias. legio "Divina Providencia" la serra uma clàreira que vez que o triunfo filial de- Berlim,' 21 (Transocean, contro Cburcbill..
'

, '.

Ao
prestará exptesiva hoména- naturalmente foi abert"! pe· pende, em grande parte, - ag. alemã) - A. O. N. B. Roosevelt EDITAL DE CITAÇ ,

----------

gern civica a Caxias, para lo propria avião. em sua das reservavas, de conbus· anuncia que foi aprisiona-
. DE HERDEIROS

Regresso do Pre.. o que foi organizado um queda. Hoje !l tarde o a�reo tiyel Iiqufdo que o inimigo do o comandante do corpo BERNA, '13 (R.) - Co- , O cidadãoEuricoBlösfeld,juiz

lid·ente do Inst.·tu.. ,P!ogram� d� contos e poe moço e dOIS
_

passagfu'os dlspuzer._ blíndado russo general So- municam de Berlim, por de Paz em exercito 110 cargo
slas patnotlcas. chegaram a Sao Paulo. Um Mas nao se trata somen kolov. intermedio da argencia 0- de Juiz de Direito da comarca

to do Mate desses; pa�sageiros aclia 'se te da posse, pela fo(ça, ficiál alemã, que sr. Goe- de Jaraguà, Estado de Santa Ca-
tarina, Brasil, na forma da lei

ligeiramente ferido e o das fontes petroliferas. E Berlim, 21 ,(Transocean, bbels, em artigo publicado etc:
outro completamente ileso. igualmente importante que - ag. alemã) - A O. N. B. nO "Bodkecher Nachritch- FAZ.' S A B E R aos

Logo após a sua chegada se garanta o transporte informa que a aviação ger- ten" escreve o seguinte: que o presente edial, com o

d I d d S d I"d' b d t "j'
. prazo de (30) dias, virem, ou

O e e�a o e ,egurança o' IqUI o preCIoso aos manica. a ateu uran e oS amais esperamos mm-
dele noticia tivéram ou interes-

. Rio. _ Informam de São Pessoa, outras autoridades pontos estrantegicos onde cinco ultimos dias 529 avi- to do encontro Roosevelt sar possa, que- estando proce

Salvador que acaba de ser bombeiros, ambulancias, ele se torna indispensavel ões sovieticos, perdendo 14. e Churchill e 'por isso não dendo ao Inventario dos bens

local,isada, ao noroeste da jornalistas, etc., partiram a continuação da luta. E o 'levamOS a serio a tagare- do espolio de joão Severit'n e

1 I ãft d d I I t B I' 21 'T I' f t tendo sido feita a declaração
Bai·a, uma importante jazi- para o oca, m e pres' o caso a ng a erra, que er Im, {ransoeean Ice que se ez em orno deherdeira do finado, nos quaiS
da de cobre de alto teome 'tar' socorros' ainda possi depende exclusivamente do, - ag. alemã) - Um cor- desta entrevista. Mesmo em consta Paula

.

Hoffmann, coma

talico, tendo si.do' obtida veis.· Essa caravana chegou provisionamento . por via respondente da «O. NB.» nossoS sonhos' mais êxti'a- ausente, e residente em lugar

varias amostras panl serem à noitinha ao alto da' serra maritima, estando em situ- (Deut$ches Nachrichten Bu- vagantes não ousamos ima- incerto e não sabido, cita e

envI'adas ao I","tl·tuto Na- não tendo podido conti ação dificil em, virtude do reau) informa que sir ,jes- ginar que esse encontro ,chama-a a comparecer ou fa�er-
"O '

_ . _ se apresentar no prazo de trinta

cional de Tecnologia, afim nuar o trajéto, só deven contra bloqueio �rmanico. se jones, administrador de fosse tao ando e tao sem dias, nesté juizo, para falar aOS

de se. procederem as neces do descer amanha cedo. Toda a questão do pe- Emprestimos Federais dos graça". termos do dito' Inventario, sob

sarias anáHses. Infelismente está, compro troleo se solucionaria para EE. UU., prepara'-se para O sr. Ooebbels descre- pena de rev�lia. E para que

vada a morte de toda a a Inglaterra facilmente se conceder á Russia um em- ve a declaração anglo-ame- chegue a nqtlcla ao conhecimen·

4o' I
- .

d 1 d
.

d
.' " It'

to ,de ,todos, mandou lavrar o

.rlpu açao, a exepção o e a po esse dispor e uma prestimo para financiar as ncana como um u ra]e presente e outros de igual teor
aeromoço, e de todos os frotá suficientemente gran compras russas nos Esta- contra osenso comum"Con- para serem afixados no lugar
passageiros, a exepção dos de de navios petroleiros e dos Unidos. tinuando, faz as seguintes �e costume e publicado pela
srs. Julie Carlos Witz e lhe fosse - possivel paEisar interpelações' "Acreditarão Imprensa I.ocal. Dado e p!lssa"
..

.

',. do nesta Cidade de Jaragua, aoS
Savlo da Cruz Seco, que, com elt's atraves da zona Bucarest,21 (Transocean eles, realmente, que somos dezoito dias do mez de agosto
como ja foi dito chElgaram do contra-bloqueio alemão. '- agência alemã) - O tão estupidos que nos ire- de mil novec�ntos e quarenta
[.j São Paulo. O sr. Savio Desgraçadamente, para Comando Militar notificou mos iludir com essa gros- e um. Eu, l'!ey Fr�nco, escri,:ão
da Cruz Seco embarcou a Ingla.túra, isso não lhe a população, que a partir seira fanfarronada? Acredí· o subscreVI. ,�sstnado) EriCO

_

"
_ ' BIosfeld - JUIZ de paz em

em Florianopolis, em com· tem sido póssivel. de ôntem serão observadas, tarao eles que poderao re- exercicio" . Esta conforme O

panhia de sua' esposa, d. Já antes da guerra, á severamente, as ordens ten petir a façanha de 191� original. do qu� dou fé.

Rut Sec!:), que pereceu no frota de navios petroleiros dentes a assegurar o obs- por meio de um pedaço Jaragu�, }8de a�osto ee 1941
desastre. Tambem viajava da Orã.Bretanha era ape- curecimento de Bucarest. de papel, cheio de fases,

' o escrlvao Nel Franco

Em edição especial, .rica no avião, conforme ja on- nas suficiente para que ela Os contraventores deverão .antiquadas e vazias, quan-

de colaboraçã6 e c1icheria tem noticiamos, o dr. Alva· suprisse ai suas necessi- comparecer perante o Tri- do estamos para derrotar

B .A Oazeta�; ,de Floria' ro Catão, antigo dep:utado dades,. em, ,tempo de paz..bunal de Guerra. o ultimo famulo continental

Dopolis; comemorou Ô seu '." catarinense e advogado da Ne�ta luta, a Inglaterra tem da Inglaterra? Quem nos

oitavo ano de existencia firma Lage em Santa Ca- perdido um numero incon' Washington, 21 (Transo- quizer ve,r sem armas deve

no ,seio do ,jornalismo' ca"; tarina tavel desses veiculos de cean, ag alemã) -- A Co- vir desarmar-nos.. O povo ....:::.� •.:.�s.::"
tarint"nsf. transporte, afundados pe missão Maritima apelou alemão entregou suas ar-.

,

Pelo t!anscurso de'as'a c. , '
' lo inimigo.Con8iderando·s� aos -marinheiros, dinamar mas em novembro de 1918.

tapa .felicitamos ap distinto, UM CAlICE POR DIA DOIS NOTICIARiaS que o
'

conflito lhe tem"" a· quezes para continuarem Isto, porêm, não acontecerà

conf),"ade, com votos de DÁ SAUD,E E ALEGRIA . em lingua portulfu�za g�avldo. enor-memente o servindo á «causa da de.. outra vez.:»

f
" ,

'

'e' idade __... .._' _,

- ',dlspendldo de petroleo é
raneas prosp r

"

s.
Eslap,: O J P - BERLIM· facll calcular 8m que situ-I. --------.....-.
Onda 25,31 m - 11855 K'elol a�o se encontra present�· I080.ufo Rocba [,oures

Ouvidos - Nariz - Oarganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes mente a "rainha dosmarei" .
CLINICA ESPECIALISADA'

'Hora: 20 a 20,15 A ,A.lemanl.a ennheee O
, " e 22 a .22,15 .' li!'

:{DPR. SADALL.:A AMIN ..

'. lado fraco da Ori·Brelanha
, , '

"

• , ,�OR.A LOC�� , e não poupa. com 8t.q�e�l .",.

d�.l;, de, seien,_i')�o,� p()r ::te�po limitado ell! �Iumen� ,I Dq.H��nottclario� oeuUfIllR. 'ferozes, o, seu .ponto máis"tils': ,Jeronymo eoel.J,Jo, 60. - Res;: Abdon Baptista 180 hora, diariamente ''v:dneravel.
.

RefloreatamentO'
das zonal dos

pin�etrais.
Rio. - O sr. Carlos de'

Sousa Duarte, ministro ín
terino da Agricultura, oo
municou ao sr.

l Manuet
Henrique da .Sílva, presi
dente do InstitutoiNacional
do Pinho, que, de acordo
com a solicitação anterior
'm�nte feita, 'O Centro Na
cional de Ensino e Pes
quizas Agronomicas apre
sentará dentro em breve
um estudo sobre o reílo
restamento das regiões dos
pinheirais, do sul do país,
segundo o que estabelece
o art. 15 do decreto-lei n.
3.124, de 19 de março de
1941. E' sugerida pelo sr,
Sousa, Duarte a

.

inclusão
no Serviço Florestal entre
os orgãos que deverão ope
rar na solução do proble
ma, ou sejam os indicados
ainda pelos governos dos
Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Orande do
Sul.

Eateve' no Catete
o Interventor
Nereu Ramol'

�o, 19 (A. N.-Brasil) .,

O Interventor Federal em,
Santa Catarina, dr. Nereu
Ramos. esteve, ontem, no
Palacio do Catete, onde' foi
recebido pelo présidente
Getulio Vargas, com o qual
manteve demorada entrevia
ta.

o UIO de medido ..

res automaticos
para' aguardente

e alcool

A
\

Rio. - Regressou de sua

viagem de inspeção a Ma
to Grosso o sr. Carlos Go
mes de Oliveira, presiden
te do Instituto Nacional do
:Mate, o qual percorreu to·
da a região hervateira da
quele Estado, onde verifi
cou 'as condições da pro'
dução, industria e co·mer·
cio da hena mate. foi ins
pecionado tambem o de
partamento r e gi o n a I do
I. N. M.. com sede em

Ponta Porã, tendo o cpro'
nel

. Orsirio Freire, diretor
regional, não só exposto a'

situação atual como apre·
sentado dados para verifi
ear 'dos trabalhos do I. N.
M. naquele Estado. O sr.

Car los Gomes de Oliveira
reassumiu o seu carga de

prer,idente daquela organi·
zação para estatal.

DESCOBERTA UMA
JAZIDA DE COBRE

NA BAIA

_" AGazeta"·
DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, Os..medlcos dizem, �,O povo
bem o sabe á sua propria cus

ta, -qué a .proporção de mortes
devidas, a molestià. do pêito.,co
rno tísíca.Iníluenza, pneumonias,
bronchítés graves, ét_é. é 'e'l.qr
me atualmente e tende .aumen
tar cada ves mais " .

, Não' obstante isso, o publico
tem mais receio de uma febre
qualquer e trata-se, muito, oul
dadcisamente dela, que de uma

molestia 40 peito.. que começa
quasi sempre' traiçoeiramente, ----- 3-
sem grande bàrulho �deJslIito·

..
\

�...

mas Quando .depoís de muito ....--- �-"",
( fi agravado o'mal, .querem lhe III I •

r d b I IIII
,

• ,,p6r um, .pl:'r��liirq� s�o ,t.ão gra- H mfalO e�co er a
\

,

r I'''� "

," 1
ves os estragos produzido no III

'

I h III' 'I c', organismo, que'já não'hà -maís para a m u
.

e r
,"�1"':-�"W�,!,,;w..:-�r����'ilif-'�" remedio III FL O' III1 � 8, Haem.tOgeR" do1 :Dr:� H'ommel Gj ?':l PEPo��Ng�� p:;�e,A�?��� "II

UX r
.

I"AUGMENtl AJ3 FQm�A's ÖEFENSIV,A� D01
'

,

posto providenêialm,e�tç pela 'na SEDATINA , �, '.....--__..:....,. _

, ','1 ORGANISII/IO CONT �+AS DOENCAS 'DAS natures\! para cura de todas essas

I
'

II"r
"

•

i� C�ANÇAS ,OQS A_Q'4�T(ÇJS'�'� I s ,!,<?Iestiaso d? peito, como se.ja'!1 I OREGULApeR VIEIRA I
j�, " �V't"llq,'�' ; I tísica no

prmcIPlO"tosses,�esfn'll A mulher na-o soffre II',', "I'f .olc adps,o bronchítes, astma, .co- ;) � A'
-,

!< __;:,...__...;;..;; ...:.,_....;__ __.;..;..:..::;.:..;"---_�....l\,....' ..:.'- queluche, catarros dos velhos ra dores I't
N, etc '_:E' remédio todo vegetal, I 'II'C 'd'· t '

Mit p" d
.,

I' composto de silbstanciai: balsa-} • Ativia,�S cbltcas '

i re I O (J. U O ,re' ta, micas tiradas denossa� f1�r.est!ls � uterinas em 2 horas III'
"

Tomado logo no pnncipro de IIh
, ,

� qualquer dessas '.f!10lestills, acal- II' Emprega se. com vanta-

II,', ,fUNDADO N? ANO DE 1914 ,ma
_

a tosse, !aclhta 3 expeto- gem para combater as
••. � .

"d"t d CI b d" S teí do' B '1 racao e rapidamente promove FIA' B C I'maiOr e mais acre I a o '. u e e or elos o rast _a .cura d,a enfermidade. Nãó II or�s rancas, O toas IIFLORI""NOROLIS --;
- -_ - ,

exige resguardo nem dieta IE' Uterinas, Menstru e a'

cotnpletamente, inocente" po- I " pós O parto. IIIRua Visconde de Ouro Preto, 13 �endo ser usado em todas .as E' poderoso càlmante e "

, Idades e em todos os-estados II R 'I.... I
'

II
.

rResullado do' 402· Slirteio realizado em 18 de 118Sl0 de 1941 E' preparado cuidadosamente, 'e .e,go aaor por exce en Ie!
mes�o liberto, o frasco, o xaro-

II"
cla.FLUXO·SEDATINAlleADERNETA N, 15.120', pt; nao fermenta nem azeda As' pela soa comprovada I

Prémios em-mereaderíae no valor de 6:250$080 =:ü�abl����ta�s:� peitoral de

'II
eficacia é rec-eita.da. por IIIFoi eontemplada com merGadorias, moveís .e tecí,dos no valor Licença N' 511 de 26 lIe Mar- mFaLI�UdXeOl0S·oEODoAmTedINlcAos.-de seis contos e duzentos cincoentamil reis (6:250$000), t caderneta ço de .1906 II ii': n. 15.120 pertencente ao prestamista, Aldo Viente Cordeiro re- Deposito ger�1 Laboratorio Pei· encontra se em toda II

: sidente em Ribeirão, município de florianopolis. 'Joral d1 Anglcq felotense 'I-II' parte. 111,j"
Gnond. o.pu,.tlvo·do S.ng,,"

_. , Pelotas, RIO () do Sul ' ....---------'
JK)NlfICAÇOESEM �ERÇADORIASNOVALORDE RS30eooo Vende-se'em'toda a parte x--- --�)C •

,t,'
•. 19929'- Adelina- Mbraís, Coqúeiio's' ., ,��

,

11694 - Arli f.� Krueger. Brusque t r,
"

5534 - Beníamln Machado Pacheco, Tubarão 1i11i11111J1IJ1i111111111J.' 1i11I119J1II1iJ1II1II1ll1i1 i
-

0528--.- .Cönstantino Tezeliski. Ftorlanopoäs,' III· III iii III -----------....;..:....--'-------
5889 � <;llrlos.Witte�, SI���nQu, .

Ie iii !IIII •__iii.IIIIÍÍ...._... ...... III O·
.

P h P
(.

'

1���g = '��!i�1 J���é�Q��!:,ai����bn:pOhs:r I
' .

11 loaSIO ' art, eu,o,fi aran.aoos,8
, 13684 - Milton Abél V'ieira, Saco dos Limões IXI � I I J'. U'

:

I 'I' IS' E I e I'r ,I c I S
L'XI

o'''A�. Ari660 :_ Franeisca- De"dlidia"Preitàsi 'Tubarão III. III c (sob inspeçãO:ofedell�1 permanenie) ,l",

, 9903 - Corina Domíngues, Coqueiros 'III II ",') ,; Diretor' Dr, Luiz Aníbal Calderari 1
'

"

0' !:s[ NO VALOR DE RS 20.000, . III IIIIR C" ')fl .À' ."
I _ •

CUR TIS P á
, -. "("..626�r'-:.-Ver�iIio �Morsabino, Imbituba.',. ',,)' � 121 III' �a4:ilPr,n,,_, rau]o n,: J7,6 .-

I
,

A - aran

. ';13583 '7"jSolaqge,K�ise M. ��inare§" J��o Pesspa III �� U -N' I V.ERSAL \.\. II '::' E�tà? ,,�:rn pJei1!o ,)�nClonamento as aulas �� I,

. .t1998 -"-"Atira de ,Souza, PalmJtal ), :" \ iii, "
.

" -III ,admlssao a ,_�. ,se,r1�, do Curso Fundamental
-"'''''1 ;JL12390 - vÁnizia e Ladi ,sQuza", São J.o,aquim IXI IXI
I fi ',1' '1(19078 ' 'A'J' "C

K
-

S
... .

L'XI L'XI Nos -mezes, de ,Dezembro e - Janeiro ali! aulas desie
, S 11\'[ '-;-'A..l ;Ad�ll\rcr' raDser, ru&que

'

III para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc. IXI I' j, f ",i'II;; curso são GRATUITAS. E
ri'o� oh",8415 -;:;,!,Y�ari4 .f.raga, Florianopolis IXlOO �, IX! D uldad d � i d Pa _..c.

'1- 1\",5623 � Amélia,Machado Coelho, Jaguéruna lXIIXI
,

Funcionar seu radio, 111111 ..:ae e,- e OID�&'C a o' ,ra...
(. 141-41 � Francisco Eugenio Scho,endem;S:Amaro .' cat�e.�r, ',b,ateria,s' de automovel, radio, etc. '(EscokA REMINGTON)

"
. :l6�§5" �-"',�n,, lyÍ�eller;, J�inville ; or

" "
.,. f;scalisada' pelo Governo federal'

0;' Il' ',< 1)7;0 ,-.. He.ronc;l�no G. Silva, ,Fnas, ,. CURSOS: Propedeutico, Perito Contaoor, e"Au·
""

.'

NO VA:LOR� DE, RS" 10$000 .. ,. TaES xiliar de comércio., Internato e Externato.
',,",,','" !4-295�� ,Ma��el' ,Oar_val.hofhn�ii�b� i, "t"( �",

:

r, "4371 - 'Ivan Sena WeiS, João Pessoal .. ' ,�0. MODELOSI j ,11988 ..,- j9se, Vitorino Farias, 'Rio' Tavar�s
'

10609 - :Cirene ,Pa�sos, Lages ! ,
"

' _,

0: �
_ COm' ,

11115 �. Villi 'Hoize' ..!.:ot"ltltjai'l>l..,'""Ji·"""" \,'::0"
, _' ,

10341 .:...
�

CäróIin� Lüiia Flôr,"Laguna'
,-

' capaCIdade de
"" 3399 :ul.P l:.ia 'Hel'zä' 'Meireles,' Ita1ài >-' I ," ' " ..'

,p'�3JS -;-;-,; �t?iljo L. qe $0,""za\ sa�o, dos -Limões
,I

'I� 100 -,45,0 watts
5716 - Antenor Mórài�� florkô'Ópolis n ,

' r', r

:
� -', , -� '-,

,

'

9674 - Neri Ped�o Pau.Q, B�rra do Catutã�1 �calAl A6�,,,_ll, �1�, .,1��
ISENÇÕES DE P�OAh!Et'l"I�� P.9fi)q��0 SORTE(O� fijlXl :, ..,n Y�lt� ;,'

. III;.,0499: - AlZira GOI1zaga, Tub,arao: :'::, 1 I !XI
,� Pe,ç""rn' de'rn'on'str'aço-es aos D.'sfr,l'bul'dores:

Do

44�5 -, Adolfo Augusto Kirkerr�Palhoça-�
,

f i L'XI ,

..
L'XI

6884 ,- Marle rie de Oliveií,'a Rocha. S; Francisco I! "
, ,

.' ,

,
III

,

7183 -' Adolfo e Nelson"Schwartz,' Brusque'� �. -I' H" k 8 A III
'lOUno' -:7 'MarIa da Çira�a' H'Oize-j Btumen8u fi (§J ."�\::ii,

.

a�r1, ,�,>t:":\.,',"�,S '�O', .."e=pC �'e'--
..

··.1'·
..._.,

IIJ
." 151,53J,,,..Lq,AlCtö Aguidatr�tlritibã I ,L.tn�,f z! 'lll " ,<;.

, P ,
" . '.. . .

I .' III
< -;, t ,1l?54 -.:r:-�.'Gar�ina Gom�s Laus, Port� ..do Moura III

" "', I:' "I, ... " �Mat:iz: FI,.,ORIA,l!TOpbL.IS ' Co
, �''1J,8868.�ry:M�l'lano C� SIlva, Porto União - r:D

• IX!

,,�iP.506. -: ;_fl'a.�cisc,? Migoel da Silva" Lagun.a 'til Filiaes: BLUMENAU. 'JOINVILLÉi ÇRUZEIRO, rL�G1JNA)
.

i,' .III
8,Q�';'=."EßI ,Mana de Sooza, Florlanopohs IXI SÃ� FRANCISCO - MO$iru�no 'llm 1pS#�%'Ç>. I lr.O� HIli

:"" ,1" .. :>;:�).Fí?�iari?poii�,l18 de Agoat<;l.de i9�1; II
'

..
Ehdereço ,te�egra!�: cH?E,PCKE» Ia'

•

'I , ,Y�Sl;J�:::""
,,' .,J:Oi�i:::�oÓ �,eo�!�e�r�;:e:�Uao� ,', ttll;:_, "''_:r':'2rIT_?'Jl:'[��'" �

v.-Pr�prle,tanos J JVL0REIRA &_CIA, \._
---.

-'�, .. t .'-fe;'
'.

'r � El .,:;,'.J),ç.•J1'�.J::r:�·

CoInreI�
VINHO CIEOSOTADO·

• � ..,edor o. ...d••

J
O.

o rCIII.dkl que tam depurado
o sangue de t;.. gerações l
ElllprcSlcjo' COIII ..Ito D.II

ELIXIR DE NOGUEIRA

'.rld..

SEMPRE O MESMO I ., •

• SEMP�! O MElHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA,

", , .. "' .. ,., ,. .... ,..
.....� ....� ..

•

.. 1 ..
•

.... ·�I ....·.A

11 : �

Rua do 'prinéipê;' 458�
U Joinville

Dr.Waldemiro Mazure�beD
Medico .J

Consultorio e residencia : - Rua Marechal Deodoro
i o"

�-
-

Alende chamados'a qualquer hora do dia ou da Doile

HOTEL
- - Proprietario: P.AULO T. POSITO -"

QUARTOS SEM PENSÃO
RESTAUkANTE no .plcno terreo

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420
, A TODA:HORA:

' .

Canja - Camarão-Peixe - Bifes diversos frango de
grelha - Galinha com petit pois - M�car�o á italiana-

II
fikt de pdxe· Omlette. ,.Chura�co' Saladas díver

'II
sas f nos sortidos ó

_:::_aça 15 de Novembro, 24 :: FlorlanOPQ�
ORGANI/MO (.I"GO

imELKALC'lnAD'O
RESULTADOS SURPREENDENTES, COM POUCOS VIDROS,
NAS ANEMUlS. DOENÇAS DO PEITO, FRAOUEZA,

fALTÁ DE MEMÓRIA, GIIÁVlDEZ, DESC�LC/'.!.C���,!,
!

'

CANSAÇO GERAL. CRESCIMENTO. DENTlÇJ.,",-_-,--,�

"

Cure seu� males e poupe seu bom -dinheiro
comprando na.,

l'arlDada Nova·' '.:
de ROBERTO M, HORST '--I'

� �---

t'; ,

a que d�spõe de maior ,sortimehhi)�1Jilà�pr�Qa ,e oferece
seu� artigos á preço,s vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30
.'

. Jaraguá
.

1-,

I Dr. Marinho LobO
'AdvogadoI '. <

Escritorio e residencia ,em Join'lile
,

-
"

,

Rua Abdon Batista No. 1".- Telefone 613

, -':"

" 1,.�1�}1�,
" '; .,� '.

....,. \I '1,J. lo .. , ......

' .. ' (ohs�l�as: �s quintas-,.:feiras
'.- .

_.�L.�,._.�1 ... ,.....'."f'.- �

�r;

;.,. .....�. r; ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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comemorado em toda patria" com o civismo com tlue o brasileiro, sabe sentir as suas Irandes datá•

.

, :

1'.'.'.,•••••,.,•••••,.,.,••• ,•••••,•••••,.,.,.,•••,.,""".1'I'l""',I�i�_""""""""'I."""'.'.'.'.,••• ú a""""""""""""""""""'l'I'I""""'.1.l.'.'."'I••,.,.,r

II n·'e "'u 'Ir
Amashã dia

24ê;;'�çäõIO 'döPrD;;;;i�m sU�fe�o
int. I �a i :P::�L::t�Z:a:�:;SIÔ

(Das Lied der Wueste) - Musicas calidas, que,entoadas no cenario maravilhoso
j

duma ,região 1'''Ti'gre Branco":tropical, adquirem uma tonalidade de paixão e de Romance. N� programa> Cinédia Jornal (Nacional) ,

''',.,

"

1""""""""UiI"'Un.,'.,.".,.,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.,.....1.'.'."""""""""'.""""""1.'."1'."""""""""'."""'.'."bllll.I.'."'.'."'.'."""""'Id.''_
E S PCRI ES! IIFinalme'nte

,

Ip" �.M'
..

'

Ilh!rei-me de úmo TosseBrasil 2 • Seléto 2 ,

'" ,

d��:!�O euTtf�s�1 �;v:��:� I O fia a Inan n. O ra'l'
'rebelde e viDlentoll

da vitoria, ao preliarem no

I
U Um valioso atestado só!!re os efeitos

do Xarope Toss
gramado do Brasil.
A h

-

't'
. ,I Não há melhor com,provação da efi-

C uva nao perrm 10 E' a pomada aideal cácia de um medicamento, do que as

qu" O publico presenciasse próprias opiniões dos,que já o usaram.
...'

CURA O A E assim come a declaração acima, do
um jogo bonito, pois o TOAS S S", c. C. M., do Rio, são inúmeros os

F E R I DAS tanto atestados sôbre a ação poderosa do
gramado encontrava-se em ' Xarope Toss no tratamento das tosses,

Péssimas condicões . e. o humanas 'eomo de gripes, resfriados, bronquites e coquelu-
'Ir • • ehe, pois o Xarope Toss é composto de

,I embate não teve grande ammaIs. elemento. de ação �onjunta sõbre as
, vias respiratorias.

valor, dado que o jogo NUNCA EXISTIU o Xarope Tass não cont�m narcóticos,
foi modesto em tecnica, e IGUAL! nem tem contra-indicação, Póde ser usa-

I do com segurança por adultos e crianças.
vistoso ,em violencía. Aos I Com seus elementos perfeitamente do-

lO minutos Orestes, ! A Farmácia Cruz, sados e escrupulosamente manipulados,

I
I '" A é (SPI) o Xa1'Ope Toss atúa sôbre,a !lora micro- '

eobrando uma penalidade I
(Je vare, v: au Obiamt, por sua ação antísséptica, Elimina'

'

" curou com a cMl. astoxínas, com seus efeitos nos íntesu-' '

marca o 1. ponto, para I' nos e nas rins. Regula a circulação san-
'

mais tarde o Selêto empa NANCORA- ülce- guínea, pela 'branda �ção tônica sôbre

f ras que' nem o 914 o coração: Age sObre' .o mecanismo da
, ';;:

tar e antes do ínal . da tosse, como calmante e sedativo e tor-.

�.conseguiu curar talece as mueosae da traquéia e dos
fase aumentar para 2 a : ' ..- .

brônquios. Seu sabor é agradável
• •

,

contagem. Dna. Carolina Pa!hares, de [oinvill», curou CJm Combata auu tosses, gripes e resfria- �I,.,.'i••,.,•••,.,•••,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,"".'i,.,••••••,.,...BI
Ó R

'

NOS , dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
No 20. tempo, o Brasil UMA S LATINHA, uma FE IDA DE '9 A . um vidro e delenda-sua saúdé,logoa08

dominá e consegue marcar Têm havido 'centenas ds curas semelhantes ! !! e��e:���i�����c� ��çõ::�u:
O tento. do empate por [n Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde e deste medicamento eficaz.Vidro: ,5S500.

termedie de Willy. Ornes
.

clinicas particulares.
' "

� �
mo posteriormente é vio- AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada

H t I J
'

./ �©1IFIi1� o

lentamente trancado dentro Minancora" nunca existiu a não, .ser '

em .suas O e·« aragua\) rt\\ '!I&'
' ..

da area ce pena maxima latinhas originais com o emblema simbólico acima,
"".,

r. J\V} rtIf,!mimo'" r��r�o
e nessa ocasião, o juiz Recusem. imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
cometa um grande' erro, CORA' em sua latinha cdginal.
ordenando tiro livre indi REPAREM BEM, AO COMPRAR!
reto, contrariando todas E' um produto dos Laboratortos «MINANCORA:t
as régras de futeból, pois 'de OINVILLE ,

nesse pontó a regra está
clara, "só será concedido
tiro livre indireto, quando
o arqueiro dér mais de I
quatro passos carregando Ia bola na mão sem bate-Ia
no chão". Jorge cobrou a LIUGO BE"JZ latoi f b

.

dreferida penalidade sem
,.

"

atorero, com
..

a �I�a ,.e
resultado. Terminou assim artefatos de ferro e folha, a rua. Presidente Epi
o prélto com

o,' empate,l'
tacio Pessoa, nesta cidade, i avisa

r

ao publico em

de 2 pontos., � geral, que aceita encomendas e fai�·trabalh9s de
O .quadro do Selêto calhas encanamentos d'avua, colocação de piasapresentou-se em, boa for I 1 •

"

h
. banh .

t t
'

t-. ma; o arqueiro atuou mui descargas, c uveiros, an erros, exgo os, e c.

to bem,' fazendo gala de Jarrojo, sem ser estilista, A '. dzaga estêve firma, assim l Hildebran O A. Gom�,tambem a linha média, dos I SI·· d"av.a.l1:t:s . J�ca. pontificou I O I C I t a O r
pela 'mdlsclplina, como de I ..

d I T'b I A I'
- .

t 236 d
' .

costume, 'récebendo cons-' provislon� o �e o ri una de pe açao, r-egls ro n.. ,� eVI'

ta!1tes- vàias da torcida. I damente.
inSCrito na O�de� dos Advogados do B�asli; Seçao d�

O quadro do Brasil, algo S. C�tarlna, com eSCritorio em JARAGUÁ, onde paga os deVI

inseguro no inicio para no I dos. Impostos de �OLICITADOR. D_E CAUSAS, ,oferece' .os ser·

20. tempo se firmar, jogou I
ViÇOS compatlvelscom sua proflssao a quem deles preCISAr.

a con'tento. Todos traba
lharam bem. O 'frio final

, empenhou·se a fundo e a I ',Dr. Alcibiades Martins Fontes
Unha

.

médta: esteve boa. A D V o G A o o
O ataque com a inclusão de '

, .

OUvia prOduzia um jogo Encarrega'se de todo e qualquer strvlço rfllatlve
vistoso à !'ua profissão. ..

Na preliminar o 20. qua Atende �s pessôas do interior, que desej3rem n�turalisar- ..
, . . ,

I
se, receber e obter subvenções; compra e venda de htulos da

dro d<l_ Seleto, brdhou pela dívida pública Registro de titulos e diplomas, cobranças, serviços
ausencla. No lugar dos gerais, perante o Supremo Tribunal Federöl e tudo que se re1il
quadros secundarias. apre 'I

eione com estabelecimentos dI': Ensino

,seCUndáriO
ou superi�r

sentaram-se o Infantd da Correspondentes em todos os Estados do BrasIl
Liga de JoiRville e o Inf.

,.

�

_

do Bnsil' vencendo o pri Escrlt6no Av Graça AranhH, 26- no andar Salas 1107 e '1109
'I '

t d
Tle 2·7842 Edificio D Pedro II-Rio de Janeiro, C Postal N 389L

mriro pe a con agem e

5 a 1.

�I'."",""""""""'.""""""""""""""""""""""'.'llm1mB

r:CASA MARL�I.
- f

'

.' :i'_

Compra e vende produtos coloniais

Acaba de receber graudes sortimentos de -fazendas em geral
�

... \.. I_� V

Aproveitem a grande baixa de precos-' nOS artigos de inverno

. 6eneros ,AllmeDßcles

Para as súas comorss não. se esqueça da
,-

GA SA M.ARL y,
..

,·I'··E BRES)

Proprielario .; 'Ingelo BeneHa

(,., .;:- ':

(Sezões, Malárias, trnecludterno
Maleitas, Tremedeira)

AVISO

'." ,

Boa mesa. Boris quartos.
Completo serviço de rés-

,

taurant. Churrascada todos
'os sabados e domingos.

,
Curam-se rapidamente com

. Joinvile - S. Catarina -'

'�caps�las "Antisezonicas
'

L Minancora"
Em todas a�, ·b9a� Farmácias

1;' um produto dos Laboratórios MINANCORA '

;Reumati'smo? Dores' nas' Juntas·?
SYPHILIS?

t��ESSENCIA PASSOS. "

'

HOTEL BECKER
Ru'a CeI. Emilio Jou,rdan -:' Jara�uá' do SulL '

_

Está situado no melhor ponto d� cidade. Quasi vis-á Ivi� á Estação ferrea. Dispõe de otimes, acomoda· ,

ções e offer'ece o maximo confort!l aos s:r:s. �ospeQes.
Banhos quentes e, frios.

HIGIENE - CONFORTO PRESTEZA

< Graade Elixir DepuratIvo F�rruginoslt
Tome 3 VIdros e verifigue como·

FORTifICA e PURIFICA o SANGUE
, ,'SENHdRAS, tornem 'seu sangue fórte e

.

puro e seus filhos serõo saudo.eis

I��i,fj,�(!J 'i.'I��11'_1
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis. A' VENDA NAS PRI$C1PAES FkltMACIU E DROGAIUAS

PrGprietario: Carlos Albus. ,
...__Di_'s_tr_lb_U_ld_or_e_,_:.A_R.A_U_J_O_F_a..E�I_T_A_S_&_C_._R_IO__.,..
.- ")

'" ..

Ministério do Trabalho,
Industria 'e· Comércio

Instituto de AÍ>o5�nlador'ia' ia Pensões dos
Empr�gados em Transportes e Cargàs
A Delegacia' do L A� P ,E. T C, em Santa

Catarina, avisa a todos' os intesessados' que O

BANCO AGRICOLA E COMERCIAL Dr;
BLUMENAU está autorizado' a receber as con

'tribuições devidas. na
. forma dos Decretos-Lei$

651 'de' 26 de Agosto de 1938 e 2.235,' de 27
de Maio de 1940, , ,

Todos os motoristas e carroceiws devem

comparecer, com urgencia, á séde d� .Bimco, nesta
praçà, afim élé' rêgularizarem suas situações para
com o Instituto.

Avisamos outrossilI1,
infratores, pela" Inspetoria
Público.

'

las penalidades
Decreto citado

que serão aplicadas aos

de Veiculas e Transito
previstas no. ultimo

Dia II de agosto dê 1941',
Grande Festa Popular' na

Igreja de Sio Stefano
loa. Garibaldi

.

.

)

Hoje, o, gl'ande baile
, do Brasil .

Na noite de hoj� a sim':
patica agremiação "auri ver·
de" levará a efeito no Sa
Ião Buhr, um grande baile,
para o qual foram convida·
dos o Aimoré, Gremio das
Rosas, e Atiradores.
Já nãQ se fala em outra

cousa,' 'é assunto·mór nas

rodas sociais a reunião
dansante de hoje, Quanto
sonho mUlticolor ... Quanto
devaneio a embalar as

emoções in�ontidas.. É a

. aJa moça, que fará retum- ,

bar nos Salões o, grito
feraz Q(} quilate expressivo
da sociedade jaraguaense,
a alegria reinará nos. co-!
raçõ,es de todos que apre
ciam a arte 'de dansar, e o

'Jazz Elite" estará a postos
;

pronto t>aTa "�azer e�que-,'
cer tristezas.',
O 8rasiLpor certo regis

trará �ai� u� Juidos.o� su":,
cesso (la �eu .,pa.trimonio.
social. Avante pois�;... Avenida GetuUO Varps, 977

Comunicàção. .

.

'

:A diretoria do É '}C'. JOINVILLE' ( , 'S' Il"_"__..a�fasil co.munica por "oss·o

I
"

.

"

-.' ': · ��....

lotermedlo, �Cltle',a

a,prrsew,.,
.

I
,
..:,

: : •. '
< ,. •

ta.,;��o,. do ,convit� á comjs�, : B R ';A S I 'L
".

sao �c porta é Jmprescen" --

, -,- ,

dive).
< , ,

� I

Fazendas,
Calçado�

enCe' o r'a'
As 9 horas missa sölene. Apõs ·a missa inicio
da ,festa popular, ORAN')E CHUR�ASCADA,

DOCESj' STRUDEL. etc
A' noite: GRANDE BAILE PUBLICO abfilhan

tado por boa mu:sica�
O 'Presidente: Paulo Papp

Miudezas,
etc. etc.,

i,

Chapéus,
�rlDarinho,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de laraguá,
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mes de julho de '1-941

514 Despesas Diversas
5142 Auxilios a centros agrícolas5143 Aquisição de sementes e transporte
�9 Serviçcw Industriais

Renda Receita 690
Serviços Diversos

Lançada Prevista Pessoal fixo
ObservaçOes 6906 Zelador de cemitério

691 Pessoal variavel
6913 Operários do serviço de cemitérios
693 MateríaÍ de consumo
6933 Para serviço de cemitério
7 ' Divida Public"
76 Flutuante-Amortização e ReBflat.
764 Despesas diversas
7641 - Amortização da divida Flutuante
77 Juros
774 Despesas díversas
7741 Juros diversos
8 Serviços de Utilidade Pública
81 Oonstruçäo e Oonser» fão de Logr-

, doures Públicos
811 Pessoal variavel
8111 Operáríos .do serviço de ruas, praças e

jardins '27.504.4
82

, ConstrUçãO e C orlservção de R&dovis
821 Pessoal variavel
8211 Operários do serviço de Estradas e

pontes
823 Material de consumo
8231 Para o serviço de estradas e pontes

Construção- e Con"rvacäo de
Proprio» Públicos em Geral

871 Pessoal variavel
8711 Operarios do serviço de próprios

municipais
873 Material de consumá
8731 Para os serv, de próprios municipais 33.326.6

188 Iluminção Pàblica
,S&t Despesas diversas
8841 'Iluminação Pública da cidade•
8842 EnerJia para motores, etc. '

8&43 Iluminação pública de Hansa
9 Encargos Divers'Oll
93 ZncargOB -'1 ransit6rios
� Despelas lliversas
9342 Desapropriacõts ou aquisições de te-

renos ou Imoveis

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes de Junho de 1941. 94 Premios, âe segu�'os e in(len_çlo

r I T U L O 5
o E S PES A O R ç A M E N T A R I A!

'

944 Despesas di:::�a:cidente
Anterior DoMel Total Empenhada P

.
9441 Acidentei de trabalho

afé o mes rllVlsta CrHltol, Oba. '19442' ,Seg,llro centra fogo
98 Sub?Jencoes, contribuiçOU e "xilioB
984 ' Despesas diversas '

• �� Departamento ,de Administração
I '_ Municipal' -,

'

_

9844 Ao Clube Aimo ré .

9845 Ao Instituto de Apoaent. e Pensões
dos Industtiarios

99 •
, Diversos

994 Despesas diversas
9942 AluJue1 de prédios - Prefeitura e

,
,

Intendência
8943 Propaganda e publicidades
9944 Deapesas imprevistas
99iO Construç'l$es de casas para operários
9947 Oratificação ao carcereiro 1.080.0
9948 �Despes,a,s policiais e Judiciarias 1.4:13·1
9949 AquisiÇlo de placas
Subscriçio de, A�es Cia da Sidelllrgfca N.

S�ma totâl Rs '!!!'Ú"'9:I"'!I.6§I!!'3f7-
Saldo que passa 'para o mez de Maio de 1941

Códiges T I T U L O S

,RECEITA ORDINÁRIA
"

T'R I B U T A R I A

0111
0121
0173
0183
0252

0273
0297

1214
1224

1234

, a) Impostos
Imposto Territorial

" Predial
" s/ Industrias e Profissões
" de. Licença
" si 'Exploração Agricola e In

dustrial ..

" 51 J ogos 'e Diversões
" adicional
'b) Taxas

Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciarias e Emolu
mentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Di"
versos

PATRIMONIAL
2010 Renda Imobiliária •

0220 '" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

4120 Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

6120 Cobrança da Divida Ativa
6160 Quotas de Hscalísações Diversas
6200 . Contribuições Diversas
6210 Multas
6230 Eventuais

, SOMA Rs....
Saldo Disponivel tio Exercicio de 1940

Anterior
ARRECADAÇ Ao,

Total

15:854$5
32:050$8
72:506$3
120:729$8

1:062$0

4:251$3

4:080$3

239$1

5:407$1

2:979$0
625$0
571$6

2:834$9
355$8

284:741$3

De Mês

1:040$3 16:894$8 17:531$7 15:000$0
77$0 32:127$8 49;129$7 49:000$0

72:506$3 142:363$9 150:000$0
4:494$4 125:224$2 94.087$9 130:000$0

105.421$1 96:000$0
623$0 4:573$0 4:000$0
629$8 17:873$6 29:000$0

212$0

887$1

1:274$0 800$0

.5:600$1;1

7:600$0

200$Q
500$0

4:000$0

532$5 3511$5 2:000$0
125$0 750$0 1:500$0
106$8 678$4 1:0000$
295$7 3:130$6 3:000$0

-

82$5 438$3 '
, 400$0

10:214$8 iU,g!)6jl 4""'0"!l!8""!!:51J!!1'34!'!1!i3'" 500:ÕÕÕJõ
'69:539$0
364:495$1

5:138$4

246$2 4:326$5

239$1

862$5 6:269$6

Responsaveís: Recebido de Estado para consto Prefeitura e Forum
10:000$0

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de julho de 1941

ALFRI!DO MOSER, Contador. Visto LEONIDAS C. HERBSTER. Prefeito

9OQ.O
556.Q

1:050$0_
.

2.400.0
556$0 .1:000fO

75°to
·556.0

150$0

1.260.0

691.4

2.160$0

696$2

2.160*0

1.8400

100$0

1.080.0 1:80$0

149$4542,0

'.022.5 6.022.5 9:022$5, 9.022$5

675$0 ' 675.0
232.251$0

.2.26* 31:588$029.771.0

29.074.6 70.000.05.806$0

2.957$3

34:8806 35:877$1

18.622,5 19:549$015.665.2 35.000 o

87

19.581.2 180S5

2.789$7

19.761.7

36.116.8

19:761$7 20.000$0

36.9,68.5 37.000$0

2.';38.4
236.7

�.652.6

3.045.0
257.8

3.108.8

7.800$0
360$0

6,000$0 ,

506$6
21$1
456$2

3.045,0
257.8

3.108.8

Código
Local

O ADMIN1STAÇAo GERAL
02 t'4,;1 .' , GOXICRNO
D20 ��..t'essoal fixo '" ,

0201 Subsi:lio ao Prefeito
02ß2 RepresentaÇão 80-mesmo

022 Material permanente
0221 ' quisi�-ae..iCi�loimoveis e utensilios
02'3 Material de consumo

0031 Custeio de veic{llos ç.conserv. moveis
e utensilios ':'

024 Despesas diversas
0241 Viagens adQtinistrativas
04 IAdminiStnaçt%o :Superior
()40 Pessoal Fixo

1
0401 Secretário ;
043 Material de consumo
0432 Impressos e material de e"Pediente
044 Pespesas Diversas
0441 Serviço po"'al "

0442 Servi� élefôífft.õ ",.

0443 Serviço te'feirlfiêõ
"

0444' Publicação do expe4�nt. ,

0445 Assinatura de jornais' oficiais-.

070 �, Tecnicos e E�iHàtls
07 Pessoal fixo
0704 Contador

g�: t:cé���:tWcipTli1j de estatictica
073 Material de conlump !

0732 Uvros c impressos �
09

'ft r �s ,diversos
090 'renoal fixo -

0904 Mõtoristas'�3 a-3� e 1 á 2:640"
ll905 Zelador
0906 Auxiliar' de escrita di.frital
094 Despesas diversas
0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 &cu;tW e FiscalisaçtW Financeirá
10 AdministraÇão Superior
100 Pessoal fixo
1002 Tesoureiro
11' Servic;os de Árrec�
110 Pessoal fixo

"

1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa
1142 AquisÍçio de talonário·livros etc.
12 Serviços de flscalüaçn_.
120 Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisaçãe
13 8e1"vic;os diversos
130 Pessoal fixo ; ;-
1303 Fiscais gerais, sendo um de

um 3:0')0$0
'

13C4 Fiscal auxiiiar
-

1305 SeguQdo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do' lançamento do imp. si In-

dust. e Profissões
2 Segwrança Pública e Assistencia Socio/,
25 Servic;os Diversos de segurarn;apública
254 Despesas diversas
2541 Serviços:le inspeçio de veiculos
28 Subvenções, ContribuiçÕes e Aureilio8
284 Despesa diversas
2846 Á Assistenda de Tuberculosos prole-

tários I

'

2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des-

\. taco policia,I
'

2849 Ao Asilo Celonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Ássistencia Social
294 Despesas Diversas
2941 Socorros publicas

'

2942 Amparo á Maternidade e Infanda '

330, Educação Publica
Administraç40 Superior

303 Material de consumo
3031 Material didático em geral
3032 Reparos de prédios escolares
304 Despesas 'diversas
3041 Aluguel de prédios escolares
3042 Assistencia a alunos necessitados
33 Ensino Primário, Secundário e

Complementar
330 Pessod fixo '

3302 Professores Municipais, sendo 4 pro
fessores de escolas desdobradas a

2:400$0,-6 a 2:040$0. 3 a 1:800$0
1 adjunto a 960$0

38 Subeenções, Contribuições e Auxilio
384 DAespesas Diversas
3842 Colégios '

3843 Á cursos complementares do Estado
3846 ' Bolsas escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
4 Saúde Pública
41 Assistencia H08pitalar
414 Despesas Diversa,s
4141

. Cratificação ao Delegado de Higiene
4142 Gratificação ao MédiCi! de Hansa
48 Subvenções, Contribuif}Ões e

Auxilio.
484 Despesas Diversa-s
484l Ao Hospital -São José-
49 Serviços Diversos
496 Duoez1!!! diversas ,

�94l< ',Hig-iene e saneárTitnlo das ZOil!lS ru-
I

rais e. urbanas
5'; .

,. Fomento
51' Fomento da ,Z::r.o;�._Yeg�tal

2:100$0

6:486$1

350$0

8:230$0

2:450$0

9:716$1

78'" 1 (:554t(j

2:221'4 _
325tO 2:5�

, -

...

13:770$2

3:3OOfO 55Cto

538$02:617'7

212f2 l85eO
l65tO 27fO
121$4

'. 8$4
1:250(0 250to

3:15QtO

2:4()()$O

'82$5

S:82OtO
1:500$0
1:800$0

12$0

2:700$0

3:000$0
120$0

775$5
800$0

1:169$7

1.:450$0

100$0

1:525$5

3:113$7

316$6
507$9

10:219$6

600$0
7:245$0
1:000$0
200$0

1:000$0
600$0

1:5OOtO

3:850$0
,

3:156$6

4.2OOtO

11,716$1

14.554f6

2.546.4

6.üOO.0

3.178.5

397t2 - - 397.2
112t(1 222.6
129$8 129.8

1 :500fO 1:5QO.O

'525fO' 3:675to

'4QOtO' , 2:800$0

82'S

970$0
25*
3OOto

450to

500$0
20$0

117$6

309$7

650$0
330$0
320$0

150$0

20$0

1525$5

205$6

61$5
1:363$2

�;�ro
2:100t0

1210

3.150tQ

3.500tO
140tQ

893$1
BOOfO

1.479$4

4.550$0
2.310fO
2.310$0

1:600tG

120$0,

8:051$0

3:319$3

37stl
1:870$5

6.000.0

4.0.0

82.5

15.000:0

16000.0

7 (l00.0

C»600.0

5.000.0

-600.0
667.2
600.0

3.000.0
200.0

6300.0
3600_0
4800.0'

200.0
'

.
,

11.640.0 ,I 11648,0 I
3.000.0 .' 3000.0 '

-3.600.0' 3600.01
�

12,0_- _ 1.200.0

5,400.0

6.000.0
240.0

893.1
SOO.O

1.610.8

7.800.0
3.960.0
3.960.0

2.400$0

1.400eo
240$0

4,576$8
1.000$0

1.500$0

3.576$3

378$1
2.088$5

790$0 11.009$6 23·388$5

100$0
1:207$5

125$0

20010
100$0

700$0
8.'52$5
1.000$0
325'0

1.200$0
700$0,

1.800$0

1.200$0
9,66OtO
1.000t0
600$0

1.400$0
700$0

3.600S0

. . -

,

5.400.0 '

6.000.0
240.0

1.500.0
Soo.o

4.000.0

7.800.0 '

3.960.0
3.96••0

3.300.0

2.400.0

1.400.0
240.0

4.576.3
1.000;0

1.500:0

5,000.0
4.000.0

1.000.0
6.000.0

'1.440.0
500.0

28.200.0

1.200.0
4.830.0
1.000.0
600.0

2.ioo.o
1.200.0

3.600.0

2.000.0

!"

8.090.0
--

--

728.8
,

728.0 2.595.0
l,ooo.C!

4:SOOS0 e.
3:900$0
1980$0
198QtO

728,8

�685.0
:ZOO.O

13.370,0
;. 600.0

1�:027.5
200.0

1.810.4

13.370.0
600.0

1.t110.41.587.8 272$6

4.080.0
143.8

7:911.4

1.360.0
143.8

4.123.6

720.0

1.167.3

2:080,0
143.B

5;290.9

4.080.0
1,500.0
10.254.0
1.000.e

2.160.0 2.160,0 si.
600.0;" .w

1.433.1 1.500.2
6:ftnn.o� i,6.000.0 500.000.0 uuu_

366:3542 ; '_

I
:

-iO:I"!.•-",

180.0 -' 1:260to

1:438$1
3:000$0

291:32817
73:166$4

3:QOO.1l
41:695$0

364:495$1
m.cnminaçãO de lIaldos. Disponivel:
Na Te..ollraria e na Intendencia 50:583$1
No Banco .-.gricola e Comercial de BhlmellPU 22:582$6

73:l&i4 '

Responsaveis: CI Conltruçio predio P1efeitura .. forum - Pagamentol ef,tudos
Contadoria da Prefeitura Municlpal de Iaraguá 31 de Julho de 1941

,
I •

ALfREDO ·MOSER, Ccmtador.
.

Visto LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito

Ministério do Trabalbo, Industria e 1matogralicas (exoluidol '--

Comércio '

-

lOS
escritórios) 29- Em-

• presas de orquestraa SO
16a. Delegada _ Reponal - Cultura !lsica, (exclui

dos os· eacrítértoe) 31- ,

A, Delegacia Regional escritórios) (;_ Serviço8 Estab�lecimento8 e entí-

• do Ministério do 'I'raba- de esgotos (excluídos os dades que executem aer-

lho. Industria e Comer" escritórios). viços funerários. .'

elo, torna público ao Co- Nota: - Quando o dia

mercio e Industria, deste NO COMÉRCIO Santo de Ouarda anteee-

Estado, que, além dos 7- Varejistas de pet- der ou suceder um leria-

dias Ieríados nacionais xe 8- Varejistas de car- de nacional, ou doming(),
que se seguem, estabe- nes Irescas 9- Comér g trabalho seri laculta
lecidos pelo Decreto.lei cio de pio e biscoitos tivo.

n. 486 de 10/6/1938: 10- Fl'utas e v6,rdurs8 Florianopolis, 23 de

1. de janeiro, 21 de 8. (varejistas) 1l� Aves e junho de 1941.

briJ, 1. oe maio, 7 de se. ovos (varejistas 12- Va- Ernant de Oliveira

lembro, 2 de novembro, rejlstas de produtos far- Delegade Regional
15 de novembro, 25 de m8cêuticos 13- Flôres

dezembro, é vedado o
e coroas 14- Entrepos·

t balho, DOS seguJ'ntes t08 de combustíveis, lu·
dias, considerados pelo brifjc�nt�s e ac�ssõrl08 '

Miriisterio do Trabalho, de automóveis (postos de •

De orde� .do sr. rPre-
Industria e Comércio'co- gasolina) 15- Alugado, feito MUnicipal torno

mo dias saotos de guar.
res de bicicletas e sim�, publico que durante o

da em todo o território It:.l'es 16- Hotéis e sfml corrente' mês de Agosto
nacional: < l,!res (restaurantes, pen·, arrecada'se na Tesoura:

1. de janeiro (Circun. soeI.;, bares, caféfó1, con,. P f'
'

M
.

cjsAo), 6 de janeiro, 40 feitarsriüs aorvtteriss e r�a da re eltura um-

dias depois da Pascoa bümbonléresJ 17- Hos' clpal de Jaragua e na

(AsceoçQo), 11 d�éJ8 de. pitaIs, clinicas e C6sas Intendeneia de Hansa, o
pois do Pentencoates de sa�de 18- C�sas de imposto si a Exploração
(Corpo de Deus), 29 ,de diversoes (fnclualve� e�, Agrícola e Industrial.
junho (Sio Pedro e SAo tabeleoimentos' 6sporh- N-

,

f
'

Paulo), 15 de agosto (As vos cujo ingresso seja ao satIs azendo
.

O

cençio da Santa Virgem) pago) 19- Serviços pro- pagamento no refendo
1. de novembro (Todo� I prlßm�nte de tra.Dsportes mês, ficará o contribuin·
os Santus), 8 de dezem, (excl�ldos os escritórios te sujeito á multa de
bro (Imaculada Concei A ofICIOaa! salvo as de 20). sobre o imposto
ç9.o) 25 de dezembro emergenCIal 20- Servi. •. .. d
(Nat�l), Sexta-Feira San-I ços propri�mente de no _pnm�lro mes, sen o

ta (variave!) ,traDsportes (excluidos os entao feito a cobrança.
JARAOUA transportes de carga ur judicialmente.

, S�gund8 feira do Es- b�noi e 08 escritórios e Tesourarla da Prefeitu
pirito Santo, segunda fei- oflCines, salvo as de

ra Municipal de Jaraguá,
la da PascÔa, 25 de no· emergênCia) 21- Empre. 2 d A t d 19A1

r

vembro _ Feriado esta. sas de comunicações te· e gos o e "1. (

doaI _ Dia de Santa Ca legraffcas, radiotelegrá- F. Vosgerau
tarina, 26 de dezembro _

ficas e telef6nic6s (ex- Te�ouretro

segundo dia de Natal. cl�fdt)s os escritórios e

10llclnas,
salvo as de e· CALCBHINA

Est9.o isentos desta 'mergência 22-- Empre-
- ''1

exigência legal a8 ativi..sai de ra<llodlfusAo (ex· I -slude daI' creaß,as
dades seguintes: ' cluidO, .0$ escritórios) 23 ° lOllCD POR DCELEICI.,

,

- Distribuidores e ven-

NA INDUSTRIA: dadores. de jorllaes e re, 'Cuidar dos vosos filhos, ant..
1- Lfltícinios, 2- F.rio vista!! Jbaocas e ambu- des tres anos de idade!! -

inciustrial (excluido8
-

08 laotes) 24- Estabeleci Na priQleira imancia está e

escritó i ) 3 P iII d i j
destino de �da um de nós.

r 08 -.- ur, ca- m-en�os e ene no ( nter As'creançils bem nutridas e sa-

çAo e distr.ibuiçlio de á Datos).excluidoB 08 eseri dias serão homeM fortes, sadio.

gua (uzln�'8 "filtros) (ex- t6ri08 25"T'"EmPl618S .�8· e resistentes. •

cluidos os escritóri08) trais (escludi08 08 escri .

Dae CALÇEHI�A.!os vossos

4- Prp4�I.Q � �rtbui. toriQ!iI) ?6 _ qiblo�én s �lh�!I:�.\erelS g� antillo o bitu

çl10 de enei'gtß' elétrica J(exclufãos-08 escrft6rlJ!.) tA CALCEHINA contem to- .

(exclu�doª-os �!9r1tóri08) 27.,- Museu8 (sxclufdos �os. 0$ elementos nece'l!Ià�ios e·

6- Pr:Jdu.çAo....e distmbtii- ás AQcrlt-ß1'.)oSV28-==--Em,- ndlspensi'ves�,aoêes�nv91If.1me�7
li CI

a.:;;o -' �,_. ,�., a i to das creanças
ç O [ e gás-{excluidos 08 presas exibidoras" 'cine- Em'�dag as 'P'i1niícial

',� -f'It:;" ,!1'�;'� � I'fJt,l"!. �-I (,"�.'�." � "l, � "I'.� 1""1 ;·','.tt',·;:·,r".,. ;;t�' A\ r,,"" .�� .t' _?f

10.000'0
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Co, . 'ci F
.

__________� _._ r.re.o_ a Ovo

necessidade'l�......
: sido Impostas.

I
_

Decreto D. 69, de 28 de [unho de 1941. MAGROS.
Art. 70. - Qualquer pessoa podera § 20. - Os aludidos cejtões, serão NASCE�

dennneíae á Comtssão de- Tabelflmen· o� constantes dos modelos anexos. PODEM AfiOtA
to 68 infrações do Decreto n. 69, de Art. 90. - Cabe a Comissão de

OBTER 2Ks.�"UC�lr de primeira qualidade, refinado 1$600 c quilo 28 de junho de 1941, bem come quaís- TabelameÍl�o regular o ,volume das .

• 1_
Açucar mbf�a 1$400.. "quer manobras tendentes a fraudar! compras feitas ao atacaâísta por va- NUMA
AQ1:tcar cristal 1$400" "sua execução. I rejistas ou particulares.. SEMANA
Açucar grosso $700" " Art. 80. _ Qs membeos da Oomís- Ar�. 100. - Os casos O�lSSOS se-

-Alcool, sem o casco 1 $500 a garrafa são de Tabelamento e seus delegados rão resolvidos pelo Pfesldente, e

Arroz de primeira qualidade 1$600 o quilo serão identificados medla1Íte cartões submettdes a aprovação da Comissão
Arroz de segunda qualfdade t$500.. "fornecidos pela mesma Oomíssão. de Tabelamento.
Anoz de terceira qualídade I$OOQ" " § 10. - Os agentes da autoridade Florianopolis 8 de juJho de 1941 Milbares
Banha de porco 3$700" "pública são obrigados a prestar aos . ���Batatinha de primeira qualidade $600" "portadores deses cartões todo o apoio Artur Costa FIlho pallidaa e

Bolacha p.p peso de 50 gramas $100 unidades
e auxi!io pera o desempenho de suas

.

Presidente da Comisaão de �s:�� tlue eie6'�B de nalceu"

Caf�;.mqido, puro .

_

3$600 O quílo ;Junçôes, n08 i,{�rno, �� art. 10 do. � Tl\uelamen.to
,-...-;;.. 1 ���=lIId:a��;'i::::Í1�:V:Dócé' de laranJa, (mtre) e melado 1$000

.

" "

f I
M� normal. :€ commum o e*p-� g

Farinha de trigo de Ia. qualldade, mistura pticial 1$400" " Prefeit��a Mu'_'Jcipal de Jaraguá Bd. a lUl8'.:n�rd�:m!i:' kilos num mez II de

Farinha de mandioca de ta. qualidade -$600"" Vlkelp o nave concentrado de mine-
•

, oa" A ... AI' N. 92 IMPOSTO SOBRE IN- raea, 10do..vitamiDica. extTahido 'do Dlar,Farinha de milho (fuba) 'lP6oo,,,,,, ,.� ataca dlreetamenteascaUS8s da m�e.'I
fI .

j
,

t d 1 lid d
.,

$700 C b I H b t P feito DUSTRIAS E PRO za e do esgotamento. augmell.tav.do gfei Ao pre O,' e a. qua a e " " O Tenente Leonídas a ra er ser, re
Ö )lese por doismodos em umsóprócé6so

\ Lipguioa de ta. qualidade, defu�ada
À'

3$700"" Municipal de jaraguä. no uso das atribuições que FISS ES
1 na::�iro. SUBS graudes res�rY!s."deMantfillga de Ia. qualidade, de nata doce 8$000"" a lei lhe confere; De ordem do snr. Co e.

m1neraes facilmenie a88lD1ilavel!lllutrem
\ Manteiga· de colono 5$800"" DESIGNA' o complementansta Reínoldo. tor, torno publico que ��lan=J:o=od:e� :���Milho $400" "-Mulara, para substituir. a protessore licenciada,

.. n.o decorrer do presente amidos. factores do pe" Jl& alimell�o.
.

!Itl ld1:400 d i E 1 ê d t d Segundo. o IODO NATURAL conlidq emOVOS comuns ". a uz a Alice Silveira Murar!l, .ne regencia da scoia m s e agos o, arreca. a Vikelp nutre e regula 88 r;rlandUM IB'

Pio de 600 gramas 1$000 " unídade "Vitor Meireles"-estrada Itapoeü Hansa, enquan- s� nesta.Coletoria! o UDJ �er=S8�u�e���af':s0a=�I�!.Pão de- 50, gramas'
'liA,

l) ,,) $100 " unidade to darar a lícenca concedida á mesma a cantar posto acuna relativo ao dos se convertelJl.�m carnearl1-?'kluOI'I> f Y ,

do exereící V8B forças e energl8& Além disso, V, e pQuerozene, sem o casco 1",300 " garre a de 1 de agosto p. vindouro. f. 2. semestre o exercrc o contém a dÓle diana de ferrorcolll� e

Sal grosso, .$400 o quilo' COMUNIQUE SE ' ,�JD CUlS? . _"I -í � 1 g��n�t0vi�m::c�: �mq��m�lin�
Sal moido

"

$500" "Prefel·tufa Munl'cI'pai de Jaraguá 28de J'ulho de ,19�1 Os contnbülntes,' qQe orgaal8m,o. r- rr,, .

dl
\

f t!,' '\ Tres oomprlmidQ8 de Vikelll oontem!foucinho, salgado e:, defumado. (, .3,$100"., . ass.) Leonidas C. Her�ster "

'.
. d,eixarem e .. e, e uar 9 ma. ferro e oo'bre do lue 1/Z'tIl�e'Vinagre seo1'o casco

.

,. :$90(},�" ,;r_A. . "

__,v._ -:
'

pagamentonocitao:.lo pra- ��=s�Mf,2:'uee6���IIIaI;-Sabão, oaixa grande, tip-o '27 1/2 ' \ ': 6$200 a caixa PORTARIA • 93 so, poderäo .satisfazel-os pb�phoro do �ne 680 grallllllll8 de 0:"SabAo, caixa média, ,tipo 27 1/3 5$500 It caIxa
J' l.I'

•
. -'

D'
no mês, deSstembro com ai �:�o: �eat::a��O NATURAL..do..q e

Xarque, carne seca é6lnilm 4$500 o quilo O Tenénte Leoni<}as Cabral Herbsteu,Fre multade 20'(. linco o.aual, ., LAIOItATORIOS,- "fiJli. •
.( c

"d t jbl -

s
. .' ,. :l\SSOCIADOS DO BRASIL,'''�Carne verde de la. qualidàde, colchllo lombo e posta, feito MuniQiral de JRragu_, no uso as a ri ço e B�"a.O estrslda8 !lB cer.�b It.Pqulillo�ndes.49"',,sem 0880. 2$80i)..' (" 'que a le1 lhe confére;

,
'. ". ��e$ de�,di:v:tdfl8 pal,"ar�,�� - -

U l(·iLl.4PCarne verde dê la., a mesma com osso 2$400 -" ". CONCEDE, a contar 40 d.� 1. de ag�Bto l<;lgarl)fl cobra�ça �x��,g- �'yl ..
Carne verde de 2a. (assem de dentro, sem �raxa, I' -:,'" p.vindouro,. (rês mêses de licença á professora tivs;� � .)_� "i r ," ';. ,.'�r�l

,.
.

, •

peito e fraldas, com OS80 ' 2$200 -" "complementarist� �lice Silv:etra Murara, da escoo
. Colet9f1li . d� Re:td�

. J47tP.Carne verde de 3a, qualidade, todas as demals la "Vitor Meireles"·esttada Itapocú·Hansa, com Estaduais de J8ra,g.ua,� .
I

._
- ,

comA osso 2$000"" direito aos venclmé�tos integ!'ais. 1 de a_gosto de 1941." ,
f'armacla de Plant,-o

Carne, de porco de la. quaUdad�" 2$800 "" CO�UNIQUE-SE. _ : _ Heleoàoro Borge.1! I Estará de pl��tãô aJrta.
,Carne de porco de 2a. qualidade 2$400"" P19�4e!e.Uura Mun.icipal de _larag,ua, 28 .�� Julho de

� l?scriv�p '. f nht. a Far,n"CI3�Cenff'al.
Carne de p.orco, salgada "3$000",, I-

Costelado, salgado! 11 1,
� 2$000- "" .as8.)LEONIDAS C. HERBSTERr ", ,

Leite. puro � $600" litro
NOTA - A comissão pede ao publico que exija nota d�. compta a08 PORTARIA N. 94-

estab(_llecimentos comerciais. ."
-,: 1 ' ,

Qualquer reclamaçäo, só será atendidaj quando aconpanhada. O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Pref,ei,
da nota em apreço. to do Município de Jaraguá, no U80 das atribuIções

que a lei lhe confere, e atend:e,ndo tiue lhe .fOra
Paragrafo unico - Cabe tambem li·t d

f· l' "d di iti b so CI a o; .

-

a ISca lzaÇaO .e�se8 SpOS vos, em RETIFICA para VICENTE JESUINO .DE SOU-
O Doutor Artur Costa Filho secre· como das deCl.soes da Comissão de, ZA o nome do carcereiro da' cadeira· Públia

tario dos Negocios da Vlaçio, ·Obrlls Tabel.amento, á� s�b.comi8sõ�8, às desta cidade, nomeado ,pelo D·e�[.�to·l�l g;,�l,'de
Publicas e Agricultura do Estado de autor�dades pohcials e fis�als das 10 de março do correpte ano. _

.
.

Santa Catarina e Presidente da· Co- PrefeIturas Municipais. "

. COMUNIQUE SE
missio de Tabelamento. Art. 50. - As Infra9ões do D6cre- \'Prefeitura Municipal de jaí.'agua. 20 de a�oBto

no uso das 8uas atribuições e na lo n. 69, de 28 de Junh� de 1941, de· 1941' ,

.

forma do que lhe faculta o art. 30.� d�8t� po.rtaria ß das decisoes da C�· 88S.) LEONIDAS C, HEQBSTER ' .

._',do Decreto no. 69, de 28 de junho mIssão de Tabelamento, serAo ver�fl . ,"'-"

de 1941, nomeia a seguinte - Sub· c8�as no loc�l. por qualquer das au

R
'

• t· d- h d"Comisäo df\ Tabelamento de gêneros toridades habIlItadas nos termos do equerlmen OS espac a OS
alimentícios de primeiia 'necessidade art. anterior, comprovadas mediante

.

pala o Municipio de Jaraguá; a lavratura de autos compefentes. Mez de Agosto, _:_ Dia 14 ,

Leonidas Cabral Herbster _ Presi-. § 10. _ Os aut08 de flagraD:tes, de 3.148 - Edgar Plaz�r� ,.- IJ,equer alvará�- �e
"dente; Artur Breithaupt; . Francisco mfraçAo e de apreensäo _serio im vistoria e, "Habite·se" dß sua ,casa r.ecenconstruidaá

Fischer Jnor' Pautino Nldal Bonin e pre�sos e obedeceräo aos modelos rua Pa. Franken _. Como requer.
E i Bl r idt ofiCIais. . 3.161) -. Heinrich Kppmann -: ReqtJer alvará� I�O 08 e .

Comunique-se § 20. - Quando se verificar infra de "Hablte-'Be" para sua easa sita á rua CéI. P. q.
S'· d E t d d N i ção do inciso 23 do �rt. 30. do De de Oliveira, 1305 - Como requerI .;_". '. ecretal1a '8 s a o os egoc os

creto-Lei Federal n. 431, de 18 de 3.162 _ Adolfo Thie·mé _ Reqqer baixa i�-íaa ViaçAo, Obras publiqas e Agricul. ,

S C;tura, em. FlorianQPolis, 10. de Agosto maio de 193�, do Decreto· Lei' Federal posto. sua· barbearia â e�tr8da Rio 'er�,o -:; 0100

de 19�1 n. 869, de 18 de novembro de 1938, pede.
cm do Decréto·J.lei n. 1716, de 28 de . Dia 16,' ,

outubro 1939, que difineo crimes jna-t 3.145 -. Rudolfo :loch _.' Reqll�_r lic. abertura
,,� ._- _- .:._ Porta-ria- D. 1 rtanç,avets, o' infrat?r será preso em p8,rtl FlJ!lelaria_á..... r;�� pél. P_. O. �P Oliveirp, 227
; ' flagrante e conduzIdo á sede da Co· -. Como requer.

'

-,. 1$<' �

.

·missão de TabeJamento ou das sub . 3.146 - Walter Marquardt _ Requer alvará
!,:';'B�JÇ,a ifl,struQ.ões <tQJlcernentes ao Comissio para o fim de ser lavrado de "Habite-se" para sua ca�'f"sita 'á rua·-Cél. P. O.
Decreto !lo 69 de 28 de Julho de 1941. o competente auto de fla'grante, e em de Oliveira 227 - Como requer, concedo o prazo

A Comissio de Tabelamentc de 6eguida recolhido li prls,\o, á dispo. de 90 filas,'medi{:lnte cpmplQmi�,6(1, afim, _de satis-
gêneros aUmenticios de primeira neo si�äo do Tribunal (de Seguränça Na faser 8S exigencias sanitaria�. .:

"

pe8sida,de, n� forma «lo art....40:, g), clonai, envi�ndo.se, dentro de.24 ho· 3.1t)1 _ Adolfo Trentini ::- Requer ,lic.::co.Q:str.
. �o,:becreto nl 69, de 28 de, ]Unho de raS, ao mesmo Tribunal, o aludiqo m80sol�0 sepu1..sua jiog.:! Genove_va Al.�gri-:-
'1941, para cumprimento de�te Uecre· 'auto de flagrante'. . Como requer., : I ,;" ; __to resolve baixar ,as segumtes ins § 30. -, Quando se fizer preciso' 3;163 _ ,Clemente Ba'8to., -;;-, Requer 11c. pino
truções:{' .. , 1. , cO,mprovar' a infração com a prova tura interna e-o externa e conc. sua casa sita á ru&

Art. 11). - As ,tabelas _,�labor8das, material, ,será lavrado o auto de a D. R. da Nova - Como requer. '1

pela CamissAo de Tabelamento e pe- preensäo da nota de compra da mero Dia 8 T, �".

las sub-comilisões, entrar�!q em :v:ig<>r c.ad?ria;; peso ou medida, com que .8'e ,3.164 _

..

Otto Henschel- 'Requer alvará ,rNa_
nS8 dataa nelas fixadas � .ßpÓtt 8Ua instruirá o ,flagrante. I bile Sei, parã' sua: casa sita li rua Qulntino �ocalu-
publicaçAo no orgão ofidal cumpe· Art. 60. ,--= _Os autos de inf�ação va 550 _ Como requer. , .

.
tente. t (" _

-;
•
·ás: decisões dá Comissäo de Tabela '.,_ 3165- ---. Tyfil Ma�fad. -::;- Requer..,.vi&toria e al-

Art. 20. - Todos 08 -.estabe)em- mento ou a presente' portaria, que varä "Habite',se" para sus' casa sita á Av·. Getul),o
Jll�ptas, �tacadistas e ret�1hista�J{ d�- 'oãofj"coD.sUtu_am crime inafiançavel, Vargas, 79· e ,97 - Com<) -requer, sujelte.nl1o.se
veräo ter, em .lugar viói"ye!,_ quadro serão enc�minhados pela autoridade poste,lormente.tll sat1sfaç�oca8, �lCigeD,çi�8 l$snita"apropriado, onde serão e�tildas ao que os haJa lavrado á aludida Comis rias quando exigidas pela Saúde Publica.
publico as tabelas impre8sa.� oficial· são de Tabelamento ou áo sub·Comis-

'

3.166 _ Willy H. S. Walz - Requer lic.
m:ente. �

sões se for o caso, dentro .�e 2.4 ho constr. casa a estrada Ita-R,qcu�Dbl\), zona r,ral _,Paragrafo unico - �s infr6çoes ras. J � Como requer.
,.

_deste arrigo_ serio pUDlda� com a § lo. _ Processado �vid8mente ,. -a.168 _ Erwioo-, Kas8n�r,:- 1Reque:r }ranstmulta de 100$000 (cem mIl. réis)
.

a será submetido á Comi8sllQ de Tabe impostos seu negociQ cde armarm1iíls, etc. para ß

1:000$000 (um conto de réis), e Cl do- lamento reunida em ,essio patft apre· lÍov.a firma «Kassner .& Bru,hnh _ Como pede. .

bro, nas reincidências: . ciaçAo do mérito'do aufô ne res�JuçãO,
.

3.169 _: H�nrique wuetgà& - Requ�r-;lran8�..

Art, 30. - Fica sUJel*o á multa de quanto: .; �

,

) ioip._fJ/ c�rro ,para Berqal,dQ Wu�r��.�,)� Tfansfl�5:000$000 (cinco cont08 de ré-is) o co· 8) anul&çAo do auto; • n
ra se. �.

.

-_" J •

"

merciante -que:. .
b) arbitrament{> da multa. 3.170 .- Breithaupt � Ci� .. -,- Jt�querem lic�

a) possujr ou exibIr tabela ofiCial § 20, - Arbitrada fi multa e .pu cônstr. aum�to8 nos engenhos de arroz -. Como
dej·pr.eÇ;Os apnes.entando rasurs, emen bUcaGo no Diario Oficial tl declsi� requer�

".

. ;, . .:l" 'c _

da ou qualqueJ; adulte�acio de modo da Comissio �e Tabelamento, tica 10 3.171 _ Vicente de SJQ;za .:...,.: 'Solicita ,ret1fi:
,�, ���terar os preços nela estebeJeei- infrator obrigado a recolher a impor-· caçio seu nome para VioÄ'(lJé: .tésuino de so�z�dos, ,ou tabéla· fals,. como se fosse a tao-cia' da m1!_Ita á respetiva reparti- _ Faça.se a devida averbaçAo.
It,)UclAI�"._.... J - çäo ar�ecadft,.dora do Estado, dentro,..". r, .. _. , Qia 1�\, 1; r [. ��;".

{
b) Ve��e! ou �fer_erecer á venda de.48 horas,:-a contar d� data'· em que '.- .

3.099 -..::. Lêopol�o Sõhniiãt ..:. Requer tr�Dsf.
metcadorla� taöe,fada - de c�tegoria recebe.r a IntimaçäQ correspondente .. Imp, s/ parte de SflU terreno, sito _fuq.do�Mal. Qllo,nledor ÖoIho senoc. de m�lhor qua- § 30..

- As multas .assim Rio-pa d()�q �a.rtt OsWpldq Klug, -� 'Copl�i.r.�quer. j' lI�r
- idade; ,.1 I. � - gas dentro de, 48 horas� se�ip ��(Il�� '" ."3.10�·...,,,., Augusto Fuehs_- Re.quer,tran;sf.l�p.c) recusar·.se, s�b . qualquer. pre tida8 parI' competente coorança exe- s/ parte teneno alto Rua Benjamin Constanf:.i'-:':
exto, a 'vender artIgos do seu comêr: cutiva. r J çóoio p�de.· '.-. .

10, ha....bUJ1a�.CQ��tant�8 da tabela oll·
,

. §,40. - f�la .multa r�sponde �,fJr- ",., 3.1p7�, �ltledQ.1KJ.rause
_ Requar lic. co�st.cia1 de preços: orga�llsada pela CQ- ma e nio o e'stal,eleclmen(o. '.

maosOlé;P.: sep,ul. JuUQ Ferreira :_ Como requer.
ml�lo _de. Tabelamento ou pelas sub § 50 . ..-- nas �Ult88 impößss'-'po �<'I'J '3.nL;1: a,:�noMg.hnke _ Réquer alvará eHa-

.

eom1880es. 1:},;U'�1f1í1 -' I;.\í' � L'C?J derá o i.ftator recorrar para a pro bita-se- 'para tres' quartos CS88 sita á rua Pre�. E.
Art. 40. - A·tlIfCal1z8çãó'é�-ã exe- prla ComissAo de 1)J>.mento. ,feito Peuta, 708 "--!Goma l'eqber.- , N � .5 �

cuçio dos dispositlvÔ&_ d� _Decr�t� n, o dep6sito préVio das quantial!l a elas' Secretaria da Prefeitura Municipal de JaDa-
6.9, de 28 :. nltd '. :J.9{t, -Õom!1ete relatfva� dCAh.,'?, t)e "q��. _ 101, ··il�las, aguá, 20 de agosto de 1941. _ '.,

w.�· c

IQ.,;p.J�u�A(} ,ü,ß._TabQlamen-to. h __,. "".'-- oontaT 'tIe data em que 'houveram .

.Renato Sans, Secretário -.....------IIJ!IIIIII...-......----�--�
-_"" �

\ \í
I " A,
, \
-t
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"
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;
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J\ ü,

,
. '

Portaria' D. 7

r
(A) Artur Costa Filho

CLlNlCA.�URGI�A. -li
Dr. RENATO �AMARA :

DIRETOR· DO apSPITAL S. JOSE' '- .

J If
, I � .' t..J'( \.

Opera§Õelt-_,. DoeJl�s, 4e .s���.,ras,:
Partos -

. �
'j, \

'. - -,'
" Consultas á qual,quer: trora, no·' ,

-

I
- - ,

.

't ;.,
.. Hospital 94., nó �on�ultori? \ .

FAtA ALEMÃO"
"

.

ferida's,� 1:- GoJpes?
:, ""Oue'imadura,s: ,1

Incompar8vf'l descob�rt. do
, grande 'Ci'rurtUã·o Jt,8,liano

.

-. , ptt>ltÓ 'GARBAZZA
!!JJJ;!!=-""""Sejli previdente, --ad'qúira um

I.".;";�-..,,;,,;,,,rw""':'e �idro desse'mára'vilhoso prepa
rado" apl.lqjJt'-o, cur�-se. e disa:

..'-0...............,......- • HE' UniJ Sanlo Remédio"
A VENDA 'NAS PRIMCIP'AES PARMAClAS E DROGARIAS

Dlstribuldores-
.. ARA UJO J"RELT.A$,.& C. -r. BiO

,. {' j I' �
•

tntão 'não' esqu'eça de procurar o· de

posito de �MADEIRAS de JOÃO EMMEN
DOERFER,'

.

a Avenida OetuliG Vargas n.

, 5Q4, eIiJ. Jaraguá., ' -. :_-' ,,'

l

:; _

.

-Tapoa�" �çcas. _ para. ���Oalho: � ..�fl;l1ela
peroba, piflho· etc. ·,TaQoasl�ß�FJi fôrr.0�rnfor

I� .-to; t>aulista 11 e outiOS. Madeiras- ,'{te·' 'toda

especie. Materiais "para· ébnsttyções :(sarra
. fo'S; '-:'vigäs, telha�'. tipo �:.fraQ�ez.. l�ilhos,
àzulejo!ÇmariHhas, ,tintas .?�-.���,�nã.

'

.

FOSSAS OMS tom fodos' "b�' aceSSOrIOS.

. é ,1"".\ .ÇQn�uIJ�,�q��titeços! Fáç� '.J'lt'ma visita
ao depOlHto .

:.
- i.;w ':.

"
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Visitsu nos esta 'semana,
vindo de S. Paulo, o escri
lar chileno, sr. Sergio Ro
berts, secretario do consu

lad Geral do Brasil, em

nicipal onde terá lugar u- Valparaiso.
ma concentração escolar e O snr, Sergio Roberts,
serão eles saudados pelo que veio ao Brasil a con

dr. Promotor Pubico da vite do Itamaraty para-in
Comarca. tensificar a obra de confra-
«Correio do Povo- as- ternidade chiledo -brasiieíra,

saciando se com satisfação realisou no Rio de janeiro
�

.

a essa homenagem, apre uma exposição de escultu- ':!! -------..

senta as suas saudações ra e fotografias que tevê

aos valorosos corredores a oportunidade de levar no

patrícios que vão levar ao Museu Nacional de Belas
extremo sul do paiz a pro Artes. toda & alta sociêda
va simbolica da cordialí- de carioca. Além desta es- i
dade e do ardor cívico do posição realisou o artista

IIBrasil novo. chileno na Capital da Re
publica como em S. Pau
lo, recitaes e conferencias
sobre a cultura do paiz,

DoeDrms do ..fturo "'�beludo espondo a necessidade de
� .v ......

. um melhor intercambio en
tre as duas nações.
Viajando de retorno, com

destino a Buenos Aires
onde fará uma esposlção
de arte brasileira, Sergio
Roberts, passando por ja
raguá, visitou não s6 nossa

redação come o grupo es

colar .Abdon Batista», sen
do cumulado de gentilezas,
recitando para os' alunos

Ipoemas de autores chile-
nes e recebendo, ao des

as droga. pedir-se, Uma' mensagem
.

de cordialidade do corpo
Além da conta cDepíJsit.o POPUIUh (De

dicente do esta!Jelecimento 'positm; inipiais fi partir dp 20$000, 8ubsequen·
psra os alunos da escola tes fi partir de 5$000', parti ti qUlii são nbo

«Republica do Brasi!., em
nados juros de 40/0 aia,. ü Bi'iQCO Agrí,

Valparaiso.
CuIa e ComercIal de BluIDHDIlU mantêm ainda
BS seguintes con�8s:
C. C. C Á DISPOSIÇÃO , 2,0 ojo
C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con-

dições na caderneta 3,0 ojo
DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 %

. DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 ojo
DEPOSlfOS A PRAZO fIXO de !2 meses 5,0 ojo
Os júros são pagos ou capitalizados semestralmente.

.plete mais um natallcio a

exma. sra. Nayme Fadel
Aniversaria amanhã o Tornelin, virtuosa consorte

jovem Walter, dileto filho do nosso diretor Honorato
cio distinto casal Ana-Leo- Tomelin.
nidas Cabral Herbster, A distinta aniversariante
prefeito municipal. qUE ir, de SH. amanhã
Quinta-feira registrou se muito felicitada pelas suas

a data natalícia do jovem inumeras relações, apresen
Willy Son renhohl. tamos as nossos melhores
Tambem aniversaria-se felicitações.

o sr. Oswaldo Sá,. coletor Na proxima terça feira
Federal de Cresciuma e festejará . seu natalício, a
'leitor desta folha.

. I senhcra d Edwirges Wag-

.1 Tambem amanhã com I ner, esposa do sr, Otto

I I Wagner fabricante do afa-

I I mado"Wagner ;·o!!ekamp".
Adotado oficialmente I

_. I no J:x�rcito I Viaiantes
.

'ErIXIR ,814" Regressou de São Paulo
.L ',7 I onde se demorou alguns
Com o seu uso, nota·se em I mes�s .em aperfeiçoamento

poucos dias . profISSIonal. o d�. Renato
I. - o sangue IÍmpo, de im· I Camara, diretor do Hospi-

I purt:zas e bE:m est_ar gelaI.

I
tal S. José, deste: cidade .

2. - DesaparecImento de es· E ,. . "

pinhas Eczemas Erupções Fu- stev(: e�!a �.,emana, ß.;'s-

runcul;s, Coceir�s. Felidas'bra. ,ta cidade, aserviço de se u

vas, Bôba, etc 'cargo. o sr Alfredo Scham
3. - Desaparecimen!o com· de Morais fiscal nesta re

FILIAL' JAoAGUA R C I E ·1· J d 115 Ipleto de HEUMATI-MO do· ._

d I' ·t t' dA'n - ua e· milO Dur an n. res nos ossos e dÔJte de cabeça .. g130, O. l1!�tl � O _e .po

Caixa Postall). 65 - End. Telegr.: cCAIXA. 4. - Desaparecimento das sentadofw e Pensoes dos
m�n!festações sifililica!. e de Industriarias.

HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15. t?�?� os incomodos de fundo Falecimento
S b d D 00 á 1 O slflilÍlco d d'8 a os� as 9, S 1 ,O 5, _ O ap�relho gastro.intes- Fal�ceu!lfi ma ruga �

••-------------__II1IWIll..__*_S&ELtIllllliBi' tinal perfeito, pois o <ELIXIR da qumta feIra, o sr. OUI·
914» não ataca o estomago e (herme Lessmann,deixando
não conten� iodureto. viuva a sra. Catarina . K.

DR. LUIZ DE 50
E' o UlllCO Depurativo que L f'Ih

,

' UZ � tem at�stados dos Hospit"ds' essm�nn e I os

.".. de especialistas dos Olhos e d� O enterramento deu-st;: á
Dispepsia Sifilitica tarde, para o cemitel'io mu·

Vidros duplos nicipal.
�-------------------

Já sé encontram á venda con· Reels.o· ClvUtendo o dobro do liquido e cus- e I!
taudo menos 200jo que dois Artur M.te!ler Escrivão, e Ofi.
vidros pequenos ciaI do Registro Civil do IJ. dis.

----

trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

em cartorio exibindo os doeu·
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar·se:

'Edital n. 1.260
Alvino Weist' e leia Le

I
werenz:

Ele. soltl'iro. lavrador,
natural de jaraguá, onee
nasc"'u aos doze de outu
bro de mil novecéntos e

doze, domiciliado e rui-

��-""'--"'-Il denle nesl. dislrito, em

B Ecd. Tel.: -OROMAIA. '&.'S! Rio Serro, sendo filho de
E' Codigos : e Francisco Weise' e de Mi-

I
BORGES, RIBEIRO, ii na Wagner WeiS9,
A. B. C. 5,a fd. :;m; EI I� 8, so te"'?, domestica,

'Dese�'ando '.plan,tar lIIudas CAIXA ;;;AL n. 34 I �:t��al de Jar.agu,áci onde

.., E Rua Mano,el L de Andrade,14 ;m
S I.l ,lOS qumze e mar·

d L � TELEFOI\!E n. 155 7R;! ço de mil llovecentos"e
e ar��jeiras, Tangerineiras, Pecegueiros, Vicfeiras, Tungue, Pereiras, ii

'

:'�_ 11 dezesete, domiciliada e re'

Ma.cle!ras, Ameixeiras, Kakiseiros, Caramboleiros, Castanheiros, -

O' m
- :,,';m • sidente em Rio Serro, sen-

Roseiras, DahJias, Orquidéas, Cactéas, Caniféras, Camélias, etc. �onl4-e� a
· � do filha ce Otto Lawerenz

C'A I_
.

. d
-. Ia II e dr- ó(',·h Zink:: Lewerenz.

prç;veitam e época .atuaI, que é a maí& aconselhavel para a plantação -

I Jaraguá, 19--8-]941 '

nestas planbs e.dirijam Sf.m compromisso á�, suas encomendas ou consulta�
E par« que chegue ao conhe·

t· E· ."', REP�ESENTAÇÕBS &, cimento ,de" tedes �ssei � pte-
ao maior e mais an Igo stabeIeClmento de Arbon e flOricultura do Estado 2 DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS _ REr;'\ESPAC O

_ sente:edJtal que sera pub!lcado
.

� ,
_,

1.:.1 H S � pela Jmprensa e em cllrtorlO on-

LEOPOLDO SEIDEL - Hansa Humbo.ldt - Sta Catqrina'l
E M B A R QUE S

I"
de será ;.fix;�do durante 15 dias.

_
I Si alguem souber de impedi-

Ex�ediçõés pat>a todos os Estados do Brasil. ',SAO fRANC�SCv DO SUL Estad d St C tL�' B' 'I
mentos acuse os para,fins �egae$

,

7R; o e a. a harma, relSI f Ao:-tur MWJll�r
Catatagos gratis - Ac"'ita se t' t

2 I
... -

- r�presen an es. 7IBlZl-H-M;;''''&$6?JDJ.\\:2E7JZB:��'_''_'B' _

m Escrivão Oi�triial e Oficial do
'- �.:IDlL,-Ofi�:a;&.'S!_B RegIstro Civil.

A grande prova. civica Ser.lo
Roberjs

Corrida de �ev�amento "1'010
Siml.t6lico"

Dar-se-á hoje, entre II;
e 12, horas, a chegada a

Jaraguá dos atlétas que es-
. tão fazendo esta graúde'
prova civica, da historica
colina do Ipiranga, em S.
Raulo, a Porto Alegre, co
mo inicio das comemora
ções da Semana da Patria.
Em nossa cidade os a

tletas serão recebidos Dor
uma comissão de autori
dades e representantes da
imprensa, na divisa muni
cipal com [o invílle, ruman
do depois para o PaçoMu

Florianopolis, Fevereiro de 1941 Auforizando a v. s, a fazer
Ilmo. sr. Fabricante da <Lo- desta o uso que mais lhe con

ção Parisodor N. 2" - Caixa venha, assina-se o amigo muito

Pastal n. 93 - Florianópolis grato,
(Estado de Santa Catarina). (Ass.) JOAQUIM COELHO
-Sofrendo, ha muitos meses DOS SANTOS
duma infecção no couro cabelu- firma reconhecida pelo tabe.

do, com farta queda dos cabe- lião interino Hipelite Oregorio
los, proibido, até, de tirar o cha- Pereira.
péu- quer em casa ou em publí- Contra Caspa, Queda, Cabelos
co, por acaso vi uI!! anuncio de Brancos, Doenças do Couro Ca
Bua afamada LOÇAO PARISO· beludo?

_

DOR N. 2, adquiri um vidro na I «LOTAÇAO PARISODOR N. 2-
.
Farmacia e Drogaria Moderna, á Fórmula do Dr. Lerand, aca-

praça 15 de Novembro, usei-a tado quimico..
e. com verdadeiro f spanto vi, A venda em todas
não só a paralização do mal, ao rias do Brasil.
usar o Regundo vidro, como, - Não encontrando e� seu

tambem, ser, agora, portador de fprnecedor, remeta vale postal
cabdos pretos, vigorosos e bo. de 10�OOO para Ca.ixa Postal n.
pitos. 93 - FLORIANOPOLlS ou, pe·
A abundante CASPA que tan· ça pelo serviço dê REEMBOLSO

to me aborrecia, no principio da e pague ao Correio q!lando re

lDoléstia, desapareceu para ,sem- ceber o vidro ou vidros da pre·

pre. ciosa LOÇÃO PARISODOR N, 2.

Hpje, em nossa casa, á Rna - REGISTROS NS. 447 e • • . Banco Popular e
Silva Jardim n, 63 A. torna·se 68.916. ' AO'ricola do Vale
indispensavel um vidro desse No fim do ano, em dezemblo .,

,

admiravel produto, porque, mi- enviaremos aos que nos pedirem do Itajaí
nha senhora dele faz uso em Loção Parisodor n. 2, uma ar·

nossos filhos, não só par .. com· tistica e elegante folhinha com

bater Feridas, Peladas, Eczemas, blóco pa_ra desfolhar diariamente
Infecções; Sebaceas, Parasitas, alêm de outros brindes propa·
tijo comum nas crianças, como, ganda que distribuiremos.
tambem, para tratamento dos
nossos cabelos e combate infa.

-----------

live I e certo contra a caspa ter·
tivel e causadora de tantas doen.
ças ,ruins.

.Recebemos, Rssinada pe
los diretores, uma circcl&r.
comunicando a. fundação
do «Banco Popular eAgri
cola do Vale do Itajaí-,
com séde em Blumenau, e
que se destina a cooperar
para o crecente desenvol·
vimento da futurosa sona

catarinense que lhe empres
ta o nome.

Agradecemos 80S direto'
res do novo estabeiecimen
to de credito a lembrança
da comunicaçãp, e fazemos
lhe votos de todas as pros'
peridades.

Lenha pica�a
E - ME .. 'Je

� I Sangue· Sangue· Sangue III fornece a domicilio

II SANGUENOL M,JBossen BrCia.
II IIII Pedidos pelo telepho
(Formula alle-mã) III De n. 53,. ou na Casa

'I U: 'F t'f" III
May & fischer.

DlCO or I lcante nomun-
do com 8 ele'mentos toni-

'
--------- _

� cós: ,Fosforo., Calcio, II', ArseniatQ, Vanadalo, etc. I,

I
Com o seu uso no fim de

II20 dias. Mta·.se:

"11.
- Levantamento geral

II:J da� forças e volta ime-'
, diata do

. apetite.
2. - D esa p a recimento III!_.
por .completo das dôres de

. II c�beça, insonia e nervo-III'� sIsmo

11111 3 - Combate :radical da

III'! r dep�essã!, nervosa e do

0,),I
emagrecimento

de,
aml::os

II'p� se:x;os ,

", '4,,-. Aumento de peso.' i

�'II vanan(fo de 1 a 3 kilos III
-', I

O St\NGUEN<DL é uma

III" grande descoberta cienti·'
'I

II' ca,
� opinião do Dr. Ma· '

; . �oe} So�res de Ca�tro ,

. :111
,

.

JOVENS E SENH-ORAS I

Evitem as Tontetras,
Cólicas Uterinas,' Neli'
vGsismos, Mal Estar!

Teaico utero OnFiano'

EXIJAM ö SABÃO

1"941
'

Palace H'etel
de M A R TIN S J A R U GA

. Rua Barão do Rio Branco n, 62
Walt Dlsney

Não se diga qtte deseniuu: b o'necos pode ser uma distraçt1o,
mas nêto leva á fama. Engano. Estamos positivamente em tace
de um caso concreto. Wall Disney! -,

O rapasinho que, certo dia, em Hollywood começou a

desenhar com lapis de côr bonecos e paisagens, é hoje uma

personalidade conhecida pelo menos de nome em todo· mundo.

Valendo-se do cinema ele conseguiu. dar vida aos seus bonecos .. ,

Fêl-os assumir atitudes ... Deu-lhes gl'aça, humor, encanto,
filosofia! O camondongo Mickey e esse impagavel Pato Donald

têm feito rir o mundo inteiro. Rir e pensar porque eles, afinal,
sabem fazer humor com loqica. São criações que se movimentam

no sentido da graça estilisada, guardando no enredo que repre
sentam 'uma linha de intima filosofia e humor ao 'I'JUlsmo iempo
longe de se confusuiirem. com a canalhice que faz rir sem sentido

e sem graça. Mickey e Donald sabem que atrae d'eles está o

artista creaâor. Olham e comprehendem. o mundo que os aplaude.
As diabresas de Mickey têm sentido, O riso largo e vivo de

Donald tem filosofia '

Wald Disney está no Brasil. Veio estudar a nossa musica

reqional, os mitos e tradições nacionais.
.

E não será uma surpreea se amanhã, de volta ao seu pais,
nos Taça vêr na téla, ao lado do camondongo Mickey e do Pato

Donald, o nosso diabolico Saci ou a Mãe d'Ag'Ua, de cabeleira

flava e olhos muito verdes, ressurgindo toda a encantadora

visão iendaria do nosso passado.

Todos quartos de aparramentos, com agua
eorrente, quente e fria

Elevador - Frlgorlflco . Casinha de I.a ordem

on. VAZ

Salas de .amostras para os srs. viajantes
Automovel na Estação

C U R I T I BA' PARANA' BRASIL

Banco Agricola e Comercial
Malriz:8lumenau ABBlumenau Filiaes: Joinvill�,
Rua 15 de ••v. U Jarauuá, Hamoma

, Igencia em Mafra . Corresp. nas maiores praçn do País I
Capital autortzudo . . . . 3.0t,O:OOO$OOO
Reservas cu.. . . . .. 600:000$DOO
Depoaítos e saldes em C/C. 22.000:000$000

faz todas as operações bancarias no P,Js, como cobranças,
descontos e caução de títulos de exportação e outras ope
rações de credito; passes para as principaes praças do País,

mediante taxas modicas

Va. ss. já abriu ume cCONTA DEPOSITO
POPULAR- DO Banco Agrícola .� Comsrcral
de Blumenau ? S�: elnda não :1 Iez. procure
ímedíatamento nossa cSeçäc d e Deposltoss
que vos dará prontamente l(�d�J.3 RE tntorms
ções desejadas

Escritorio
ADVOGADO

- Avenida Getulio. Vargas, 160
Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Teletone, 34
Residencia :

estomacal, tel-o em casa, é essencial I

I

)......

....

Virgem. Esp,ecia,l<jElade
de Wt::TZEL

�
&

,
CI�l(,' JOINVtLLE (M�rca registrada)

Ö ::IDEÁL -PARA CaSINHA, LAVANÓEÚ�À 'E LA�Af1i1IHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


