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A vilita do *� Nereu RaDlOI, interventor federal e. lua colllitiva.

cafeiaa do lDate.
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males e poupe seu bom dinhe�r.o ;
comprando na

TRES
�,i�'MODELOS

'; com,
capacidade de
I�O .- 450 watts
6 11 110 110., , "I'lh'"

,

'1" ,. yolts )

,

i', A.dvogado· .,i., f. i,' !)-'/:

.'. ;" �'I; Escrito;io (é r�sidencia em [oinvile
: I'

Rua Abdon Batista NO., 109 - Telefone 683

Peçam demonstrações '�os Dtstrlbuldcres :

r

Oarlos+ioepcke S.,A.
Em. Jaraguá l' i.'

L!n�a de Omnibus á porta
.

I
'

Preços tazoaveis, ;

Proprietarlo : Carlos Albus. ,
-

Relojoaria e Ourivesaria
� t •

....� ...

I1 • CLINICA emUROleA
".

do ! . �
-

, GO/CH I R rVil\:{)j� ,

, J&RL\GUf - !!L\NTL\ CL\!:.0.Rt�
1 "

Ir (" !

�·Dr. ,RENATO: CAMABA
\

'
•

f •
�

DIRETOR DO HOS�ITAL S. JOSE' : '

O�rações, -,Doenças de sebboras,
Partos

"

. "

Consultas á qualquer hora, rfo
Hospital quo no. consultorio

�

FALA ALEMÃO
R,/SCHB/ETER. 8- OESTW/Cl(/ _ C. postal,18

Credito MutLJQ Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior ejnajs acreditado Clube de S�';1eios ci(;,.BrasiI
. .

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Oliro Preto, 13

Resullado do 404. Sorleio realizado em 4 de Outubro de 1941
CADERNETA N.3.171

Premios em mercadorias no valor de' :6:250$000 )

� • ... _ 't � J

�oi contemplada, com mercadorias, moveis e tecidos no valor'
de seis contos e duzentos cincoenta mil reis (6:250$000), a caderneta
n.3·171 pertencente á prestamista, AMALIA IDA CUNHA resí-
dente em Florianopolis.

'

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS �ö VALoR DE RS 30$000
8283-Maria Moreira _ Penha

18197-Waltina Maciel da Silva':'" Biguassü :

4299-Terezínha Ulinaro - Teixeira Soares
8603-Pedro Candldo Cabral - Haja!
3280-Dorvalina M, dos Santos - Florianopolis
1976-Rute Silva Stuart - Florianopolis
2346-01ga e Teresa Virgilio Cardoso _ Plorlanopolís ,

8033-Hercilio Gadani - Oanelínha. B A'N"O POPULAR E AGRICOL A
4427-Luiz Carlos Saião Ferreira Lima � ..Florianopolis ".. �" .,

'.ft
17066-Adélia Manteufel - joinville

r.
NO VALOR DE RS 20.000 fII DO VALE D'"O ITAJA). IIJ

16S01-Maria e Pio Vargas '_ Acaraí � III
S047-Celéste Montibeli Sobrinho - Pareque III .

. III 1'> eM

1895-Maria Enêas Mafra - João Pessôa : lÃ]
,::. Ccopérattva de Crédito de Responsabilídade Limitada IXI .:_ .......",.,.,._�......... __........__.......

12499-joão e Odilia da Cunha - Rio Tavares ca IXI

I
5554-Gentil Mourà de Carvalho - Costeira da Armação III Autorisado a 'funciollfU' pelo Decréto D 7525, de 9 efo julho de 1941, III P t I· M I' na n co ra14550-Estevam José Abreu - Florianopolis lXI assinado pelo Sr. Preslde nte da Republica e registrado no Servíco 00 e ro I na
6215-Edú Marques - Laguna!XI

Y I:!C.I
558S-Maria de Lourdes Neves _ Florianopolis iii .de Economia. Rural do Minleterlo da Agricultnrn sob n. 1197, 121

18123-lolanda Ladwig - joinville IÃ],
� em 16 de julho de 1941. era O Tonico capilar POl' excelencla ,

12068-Louríval Alcides Bulgardt - Canoínhas LXI IXI

NO VALOR DE RS lO$OOQ [fJ S Bt D E B M BL UM ENAU
' III Destina-se a" manter uma higiene perfeita do

5067-Jacira S. Barros - Laguna III u 1 r:: d b 923' ( f t
.

IM' ) III couro cabeludo e ernbelesarnento dos cabelos.
6617-Roberto José da Silva _ Florianopolis iii "ua) e novem ro n. em ren e a greja atriz III'
3175-Etelvino Antônio da Silva _. São José lÃ] CAIXA POSTAL N. 104 _.' Endereço telegr.:.BANPOPULAR IX} Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des-
4070-Angelina Brandalice - Rio Negro IXJ 1:lIa'

10469-Djalma e Drival Gomes - Tubarão III ex III troi a casp r, por mais rebelde que seja, Eum
16583-Doroti Rodrigues - joinville iAI III14835-Elói Pereira -joinville LXI EMPRESTIMOS, DESCONTos, DEPOSITO&,11306-0to Stange - Indaial III iii
15800-Elmundo Losehinski - jacuasul IX] COBR Al ......

ç
Al � E ORDDNS DE PAG Al ...·Z'......TOS III2969-Dilma e Geraldino A. Rosa - Armação da Piedade IXJ

.

� � ,a:. �c.n

ISENÇÕES DI:: PAGAMENTOS POR ÇINCO SORTEIOS II ,EMPRES�A ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES li
���=[fd'i�Zi�ha�o�eJ����: GosÇ�vJ�sé Lagôa II) Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber:

.

II
179fi-Francisco e Maria Vieira - José Mendes III Conta Corrente á Disposição � • . 2 % III

1����=6�f����� ���t�n:_lt���ri�nOPOIi& II) Conta Corrente com Aviso Prévio " 5 % III
-...,...._.--------:--,------,�-------:

6712-Adão Onopa - Florianopolis III Conta Corrente Deposites Populares 51/2 % iii HildebrandO A. Gomes,
6956-Nilo La� - Tijucas ca C t C t P f'

.

/ Da
171Q3-lzabél �ves Costa - Cabeçudas IZI on a orten e razo IXO: por seis mezes· • ,- 6 o o IZI S O 1.- C .- ,t a d o r2135-Cristinà Albertina Montrulor I{alann - Brusque III por doze mezes .. 7 % 'III
5875-Martinho João Gapear - Blumenau III provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi·

florianopolis, 4 de Outubro de 1941. 121 '...

9 .12 ,J' �O, 9
....

3 /2 á 15.
.

.'
" ,damente inscrito na Ordem dos Advogados ,do Brasil,.Seção e,

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho, lÃ] Aos Sabados das 9 as '11 horas.
, , ' ..

ii., '

S. C�tarina; com escritorio em JARAOUÁ, onde paga os devi ..

fiscal do Governo Federal" LXlIZIIZI.IXI ,"
. .

dos Impostos de SOJJCITA:DQR DE CAUSAS" oferece os ser-

, " .
Proprietaríos J ,MOREIRA &. CIA, ,il"'mHZIlIltIlifillilrilllJlIliJli'liIllllili'lIl1liJ(fJlIlfillilllllllllll viços cómpaiiV'eís com sua' profissão � quem" del�s precisar,

I
,

ESTRELA HOTEL
J •

__ Proprietario: PAULO T. P0SITO __

"

I QUARTOS SEM ,PENSÃO. ,

RESTAUr.:.ANTE no plano' terreo
Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,14�O

,

. A TODA HORA:
J '"

Canja - Ca'marão-Ptixe " Bifes dive�so8 ' Frango de
grelha' Galinha com petil pois ii ;"'acarãö á italiana.
Filet de pr-iX(�' Ornletfe 'Qhwasco Satsdas diver

II·"
sas f rios sortidos I

�

Praça 15 de Nov_embl'o, 24:: Floriaqop.oÚs i 't�:

ORGANI/MO f/GOc
mELKALClnADO

remédio soberano centra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacias, Drogaria!': e Perfumarias
Produto dos LABORA'fORIOS MINANCORA

Joinville.
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Ccrrrio do PO,Vb - � -

�������������������,i�'�������������������
Decreto a� 217 ti;)' r con.,r� �(lpu.lt. tfê Alb;r-to-iarsen. - CbJDo ;êQUér.j Tiid dE ,dbE...

3.277 -- CarIo. Ra(lueoz- - Requer ue.: BA H. 406
Isenta a Oíe. Siderurgle� Naclo- conatr. maosoléo sepàl. de Hermann Conell - Tec.-j·

Dal de toíia e e qualaquer mbu �o provado' 1\ sua naeíonalldede dç alemão r-àtü, A partir de hoje, até'
AItf'ra, f'ID ps rtv , (J DecretcIeí D,8S di:' tacão munícípet,

como requer. J "0 d N h
.

29 je, agosto corrente ano.
'

,

3282 - Leopoldo janssen - Requer He. c(:;n,slr, \ .3 e' o·V€m '{I vtn·

Q Tenente Leontdsa Cabral !Herbeter, Prefei maosoléo sepul, de WHbelmlne Janssen - .Oömo !do�r.{), �c�am se <bert�s
O Tenente Leonldas Cabral Herbster, Prefel to do �uniçipi()c de Jal':aguá. 0(11 U"IO de suas atr í. r)��u.er.. c:'

'

" I "

'
as !I�::cnçoe!':.. para rnatri-

to Munici;::;al de Jaraguâ, no uso das SUdS atribui buíções e em obedlencla ao art. '3. do decreto, 1:3.286 - Wllh Mll��kH _,_ gequer alvarä de cuia neste TI!'() de Gurr ..

ções, de acordo com 1:1. autorlze ção d« sr. Inter lei Ie-íeral n. 3,002 de 30 de janeiro do corrente ano I
-Habftt).se»para sua �al$a, '17-t, süa � rl�tl Mal. D{\p, ,r3 atl�ll candidatos � fe-,v€tQtur Federal, e aprovaçã(} dI) Departamento DECRETA

.dcrc da Fonseca - Gomo,r�quer. ' , ,.

t' d 2 t'
�",

Administrativo'
: 3 288 Os ar St' t R' HC' ß9tt

' servts a e j ca egona
,

' Art Unico - Flea a Companhía Silierurgica ' '"
- c

.
erner - eq�er, . C�) •.

d E it N' I
__

.;.' • I� DECRETA Nsotouet isenta de todos (JS impostos. tributação, r;oa�8ülé(J sepul, de Guilherme Stewert - C9IQQ G xe�cl o aCIO�a.
Art. 1 - Os profesaores muníetnats, passp m digo taxes, eoutrlbulções e quaisquer Gutras tri requer, l

,

,"
Os candidatos referidos

'8 te,r 88 denominações de TITULADOS E NÃO butações munteipaís, revogai.1f:iB' as disposições em c. 3.�94 - Eugenío Wollf - Requer traust. trop.sl deverão ter 16 anos cosi
TITULADO$.

. .

I contrario. ,'bo�eqUlm e açougue, á �str,. Jaraguá. a�t') p�r!l pietos até 30 dê' jarieiro
Art..2

- Cons!derem se proíessores títulados Pre/feitura Municipal de Jaraguá em 24 de Ehsabeth Ruysam - Fllça se trausterencte solící- d 1942 20'), '.
para quersquez eleitos ;d�corrente& deste decreto setembro de 1941.

' tada.
.' ',e e, , a!10s. In

lei ou de outra� díspoatçõea legais:. Ass. Lsonídas C H .

4.296 -. Jose C. Cordeiró -;-,..,Requer traust. completos ate �1, de Fe-

a) - 08 diplomados pelos Institutos do Esta- Renato ;San's
erbster. Imp,s/buteqUIm para Rudolfo Ehlert - Faça·se' a vererro do mesmo .ano,

do ou pela anttg.a Escola Normal Catarinenae; ,

. ��gsfel'encfa solicitada, devendo também entre'
"" b) - os díplomados por cursos 8 esses f

R. {, 3298 - H, Jordan &Ola. - Requerßm trs at, garem ao sargento ln.;-
équtvalentes, deste ou de outros Estado8, quer equertmentos despachados pera-seu nome imp.s/fabrica de N1nagre de Augus- t' t

.

t"d'- 'd�
r.ficrias, quar equiparados; to Schlup - CciDlo requer. I

I' ,'! I _ru_ �r suas, cer I oes e

'. 'c) _ oS diplomados pelas antigas E�co!a8 Nor. . J�es de setembro)- dia 17 'Y:'ISecretaria da PrAr�ttura MunIcipal de,)ara- nasclm�nto.
:plsis Secundaria-s ou Primaria!!;, .

3.199 - Alfredo Meyer - Requer Ue. de' gua; 11 de outubro de 1940.
' ',."

-Jara uá '5.d 1'"\......: ..

:- d) - 08 qua completarem o curso ginasial mohr sua. cß�a á rua D. Pedr o II. e comtruir ou- ,,( J Renato Sans, Secretário' b d
g 19'4

e VUIo.U

êm estabelecimento offcialmente reconhecido'
' tra de matem!! com insf. sanitariti�Como requer,

" ,..

.

�. ro e ,1\ ()t�: 1

e) ......,t os.que'E conclulram. o curso co�ple �.237 - Walter Picolli - Reguer 81va�á €Je '" ' .. , losia� No#eto 40 lMl}�'
mentar de Grupo Escolares do Estado;

. ,Habite-se � para �,ua casa n, 236 á ruaJ3eDJsmlo I
subscrevl.Assinado) Thia.· <f' '), ciintmlo· 1. Sar.aento

f) _ que que digo 08 que, ('oncluiram os Constant. - Como requer. ' "
' go Ribeiro\ Pontes. Es. ,6 •

ClIrSOS a fSRes equivalentes, deste ou de ontros' .

3,239 _: LuIz Kienen-"-Requer licança cóó8tr. De ordem do Sr. Pre'�J tá QQbfQrm�G,)Q original'
'Estados, oficiais, quer equiparados,'

' . dOIS maosoleos sepul. Carlos e Luiza Link - Co f't M
..

I t
do que dou fé.

§ e elo. ,umclpa .orl!O] >J-araguá, 2'2 de S...tt,A,.,....:;:
--Só se �on8id€rará titu�do o professor q \le mo r quer. bl d t

� t:,. " .....

tiver o respectivo titulq r�gularmente registl'sdQ '3.241 - Ernesto Lessmann -;- Requer Hc. pu ICO que uran e ° cor.j�-= bro de 1941-

no Departamento de Educação do Estado de co�str. um aumento nos fundos ãé Bua oficina rentemê;; de OutubrC?, ar· O escrivão Ney Franco

Santa Catarina, á rua Mal. Del)doro da Fonseca. - Como requer. recada-senaTesourana clã
Árt. 3 -- Os vencimentos dos professores ! 3,242 � Vva.lgnez Oruenwaldt - ReqUer PrefeituraMunicipaldeJa· Bdl-4�a"1municipais, a partir de 1. de janejro de 1942, pas alvarà de cHa�i�e-8e» pSl\ß :lU&8 sal8s. de sua �a·, ragu'á1 e na ntendencia � •

sam 8 ser os seguinte,,·
' 80'1 á Av. Getuho Vargas _:. Como requer. d H

.

t laossen StCID-
8) _ Titulados:

'"

',Dia 1$ o � ,
"

e �nsa, o Impos o O Douto.r Thiago Ri, ...

I _ NormaUsta8 e Ginasianos 3:120$000. 3 245 ,Alb�rto Finkbeiner, - Requer baixa Pr e_d t a I,
. ,beiro Pontes, Juiz de di·

,

'

II _ NormalIstas primarii)6 cu CGmplementa- .Impostos BI bicicleta,' motocicleta/ e 6utumovf'1 Nao satisfazendo o reito da comarca de.... PedidOs pelo telep.4.Q�
ristas,

.

-

�', _ ,J_'"
'

2:640$000,particular - C.dm"o"pede.
11 \:1 .',,; pagamento no referido Ja�ßguâ �stado de San- ne n. 53, ou na ._Cása

b) _ Nflo tituladós-' 2'280$000 3,246 - SInger Sewhig Machin9 Company -
.. f'" t'b

ta, Catarma, Brasil, na May BE Fis'cher.
.

Rb" I
mes, Icara o con ri u· forma da lei etc

Art. 4-Havendo �onveniencia ?e ensino digo' equer 81xa Imp. s Indus. e Profissões para 1942 inte
.

sUJ'eito á muita de I FAlSAB'E"R
.

t d
havendo conveniencla para o ensIDo,poderá Iser

,- Como requer. , '._ .'
a 0.08

desdobrada a escola que acuse a matricula de. 3.247 - Lothar Sonn�nll.Q.b.). ..:._, Reê!lUer ,transt 20 j.
_ _.s0i?re o tmpos�o os que o presente edlt�l,

Ha-�a ma....
-'

de
mais de ,45 alunos, e existam, peJo men(ii;, 15 Imp. si motocjcleta para Ernesto Lessmann - Co no primeiro mêz, sendo virem, ou dele conhecl- y.

candidatos à matdcula dOI� quàis 10 em idade 'mo requer. -,
- fotão feita a cobran"a mento tiverem, que, de

abrigatüria, _' .

3.248 - Gruanwaldt e MaffezzolU -'=Requer ·udicialmente.
... acordo 'Com o .artigo 318

, Art.:>-Serão designadas pelas letras -A. e eB'> lIc. aber�. par� estabelecerem:-_se com :.öfic.i:na de )
T

.

d P
.

do decreto·lei 431 de O brioso militar Sr. Raymun.
a8 cla8ses das escolas desdobradas e considerada conc. de' sapatos � Av. Getu,l'� V�,�,_,as; 16Q -Co. t eSMoura�l� I ad rjefet- 1�. d� ',�lÇdo de 1140, do de Oliveira, perténcente a

cada 'QlDa delas llnidfJde escolar. .

mo :equtHem.' �" . ,;'$' , "'" �, t�ur�,,: umclpa e ara· a 1m e a e�, er dS ,var· segunda companhia do 2 BataM

§.'T'\JúgiCQ -'"Em ,s,ubstituiçlo á clase cB» po-
-

"Dia tO·""j--- €�, �"

'6
'

, gu� 6 d�e Out u b r o tes e advogados, estes �:�o,d:s:r���ao';�!ii��e�e' São

derá ser crjad� uma escola, .!ti persistir, por', 3.244 - �erm8.no GaschO"+- Requ� li�. contr. j;le.194l.;", ' Juizo da,rA expediE>n�e JAGUAY,- Cidadão.
mais de um ano a necessida.de de desdobramen casß de madeIra á estrada Itàpocuzinho �ona ru

.>., \.
f V diariamente,nosdia8 utels Muito grato aconselho a todos

to.. 'ral - Como requer, de acordo com a fill'formaçllo ... � osge!au das 14 fiS 16 horas, DO os que sofrerem ele bronchite

A.rt. 6 _ Quando o professor da escola des d!1 S. O. P. i8 (, 'J'esouretrp. Edlflcio do' Forum. E, asthmatica a fazerem' uso do'

d b d I B á 3,250 - Carlos Heig'zle _ Reriúer lic.-co'nstr. para que chegue ao abençoado e maravilhoso PEIM
O ra a reger a c 88S8 e », ter gratificação 'I .

h i t d t d TORAL ANGICO PELOTENSE
correspondente li um terço dos vencimentos. maoBoléo sepult. de Verontca Trennet - Como Edl4al

co� ec men o e o os, que é umdosmelhoresremedios .

§-unico _ A Classe eB., de escola isolada requer, .;..
• m,ndo,u pubUcar o pra. para ,curar estes tão ,rigórosos

potlérá ser conliada á professor auxiliar, com Dia 24 de p1'imeira praça e s�n.te édltal, que será incomodos que eu e uma filhin-

a gratificação' dé 1 :200$000 anual e designado 3154 - Lili Koppmann - Requer alvará de arrematacão. .afixado no lugar do" coso ha sofriamos havia mblis d�d5
t

. . «Habite p It á CIP O doutor Thiago RI'bei- l,ume e pUblicad,o, no Cor,'
anos e, graças ao a ençoa o

em cara ep. Intermo, '
-se» _ara sua casa 8 a rua e. roco- PEITORAL DE ANGICO pe·

.

Art. i _ Em 'tod08 os 8ssuntos referentes pio Gomes, 1.307 - Como requer. O inquIlino te ro Pontes, Juiz de direi- ,TeJ,) do Povo. Dado 'e LO'tENS13, eu e a minha filha

á educação publica municipal serão observados tá direito de acordo com a lei n. 35 metros de to da comarca de .Tara. pii.�8ado nesta .cidade de estalJlos perfeitamente curados

d· tt' di' t d' 1 d frente com com 100 fundos de terreno sem pagar g"á, Est'''do, de ,S"n', ta ,ra�aguá, aos vlDte e qua- só com o uso do maravilhoso
08 ISpOS IVú8 as eis es a ualS regu a ora8 ,u ,a ... tr "t11a d d ANGICO PELOTENSE. Já não

da materia. quantia superior a 25$000 mensais. Catarina, B'rasil, O'a to!.'. o s o mez e s�. podiainos mais comer quasi na-

Art. 8 _ O presente decreto lei entrará 6m 3.255 - Roberto Mecklenburg - Requer Uc, ma da lei etc: tembro do ano de mIl da e nem dormir, vivo agora<
"l,or na data de sua púbUcação, revogadas as constr. moa801éo sepu!. de Oora Luize Mecklen FAÇO SABER a08 que

noveeentos e quª,renta so�eg�do e_minha filhinha, c�nt

disposit>ões em contrario. burg - Como r(quer. <) pr�8ente edital de prl'"
e um. Eu, Ney FranQo� cUJa VIda �ilO se cO,!l!av:� malS.

y eQcrivão 8 b
. Toda mmha famlha Ja estava

Prefeitura Municipal de Jaraguá, p-m 22 de 3.256 - Artur Lenz - Requer trnsr. imposto ,meira praça e arremata. - ,o u BCreVl.- chorando com:> meu sofrimen- �

setembro de 1941. 81 carro para Hilarjo Lenz - Faça.se a transre. çäo, com' o prazo de ti'tn· ,Thia�o Ribei.ro Pontes ,lo e o da minha fílhinha Lydia

ass.) Leonidas C. Herbster rencia: solicitada. ta dias virem ou dele JUIZ de DIreito Oliveira e graças ao !lbençoado
3 257 J Il C Ih V' i i xarope de ANGICO PELOTEN·

Renato Sans "

- OaO oe o Ie ra - Requsr Ue. conhec_ mento tiverem, I
SE estamos ambos com muita

_________________________ abert. para I;lQougue não diario - Como requer. q,!�" flBdo esse prazo, Sa. ReG'iio Militar sau�e e a$radece�os aeste m�-

S C d 4' Mez de Outubro - Dia 8
'

hllo de ser arrematados � � '... ravllhosQ remedlO que nos b·

N. OD u.ores: 3.264 - Adolfo A. Emmendoefú _ Requer por quem mais der e .. 6a. Clrcunscrtçao rou das garr�s da mortee pedi-
li t d d· á

'

i I d R t t mos a Deus que o PEITORAL
c. cons r. casa e ma eIra estrada Molha, zo ma or ance oferecer, no O ecru amen O DE ANGICO PELOTENSE dê

A-fim-de ser fielmente cumprida a exigên'.!ia na rUfaI - Como requer. dia 28 de outubro pro· J.A. Militar em Jaraguã I'alivio a todas a� pe�soas que

e,statuida pelo Decreto lei federal n. 2,235. de 27 3.265 - Arnoldo L. Sohmidt � Requer I1c. xfmo. vindouro,a8 11 ho- sofrerem�ede ternvel Incomodo.

de maio de 1940. comunico vos que esta Prefeitu constr. ma0801éo sepul. de Pedro Prim e Maria rás da mSllhã os bens A Junta do Alistarnen.' ,9U!!lD f�zêr uso deste .remedio
á Ô P· Ph"l" C

' fera multos anos de VIda e fi-
ra nAo cobrar o imp ato nem darà licença a rIm IIPDJ - omo requer. penhora.dos a Jollo José to Militar em Jaraguá Ie. eará forte e gordo, como eu e

condutores profissionais dp, veículos terrestres 3.270 - José Roaá - Requer transf. imp. sua LaurentIno, na ação exe
va ao conhecimento dos minha !i1hiha Lydia :Ie Oliveira.

de qualquer especie sero que, primeiro, apreseD. Olaria para �uilhermr Streit - CDmo requer. cutiva fiscal que lhe mo. . . Do, a�Igo obro Raymundo de

tem êstes. do corrp,nde mês em diante, a neceS88- 3.271 - Otilit:í Tiegs - Requet alvará de a F8.z�nda Municipal a mte�essados o segumte: Olz'l}e�ra - Soldad,9 da 2. com·

ria quitação _
do INSTITUTO DE APOSENTADO. c:Habite-se- para um quarto de 8ua casª, sita á saber'

'

I panI� do 2. Batalha0 da Forç,"

I P SOE DO EM R P d F k 1
.

,
' PublIca.

R A E EN S S PRDGADOS eM TRANS. ua li re fan en, 60 - Como requer, 1.) - Um terreno eit? ,Todo reservista' que Confirmo. este ates.tado.. Dr.

PORTES E CARGAS. 3,275 - Hans Viele - REquer alvará de á Estrada. Ilha da Figuel' não comunicar sua .mu.
E. L Fe.rretra de AraUJO (Fumt.

A lei em apreço exclue sómente 08 seguintes: "Habite,Re para um quarto sua casa sita á "'ua ra confrontando com ter '

" reconhecIda).

a) 013 condutores de veículos de tração anima Preso E. Pessoa, 490 - Como requer. � r8� d� Venancjo da Sil�, da!1çta de res1itdendcia fica ç/á�e��6N 511 de 26 je Mar-

da-pertencentes a emprês88 ferroviàrifts ou cou 3. 280 - Artur Woehl - Requer iiõ,- abert. va Porto, Adolfo Kasa sUJei o a mu a "e. . . Deposito geral Laboratorio Pel-

cessionárias de serviço públicos. para ven�a de caldo de cana - Com l;'equer, si ner e J 0110 Espindola, 50$000. torai de Angico Pelotense

b) üs condutores de veiculo'!! de tração animal for uo mterior do estabelecimento. Na rua não com a area de 105.000 II Pelotas, Rio O do Sul

destinados EXCLUSIVAMENTE ao serviço pode ser tolerado. metros quadrados. avali· João Dal Ri classe Vende·se em toda a parte

de lavoura. ,

3.281 - Sofia Guentber - Requer
-,

Uc� para ado em 1:260$000. 1 de 1911' d
"

Assim, Ra,ocasião do empl!lcamento, da emissão est&bel. C,Jm. loja, de Fazendas, em�8nsa -
. Cuio bem Qonstante do' , evera �ompa·

de lieença ou matriculas e dos demais, Serviços como requer.
I

, :A \ luto de penhora e" auto recer com urgencla a es

arétMl á Prefeitura, será ficalizada a CARTEIRA 8283 - Frederico Vierheller - Requer lic. de ayalisçãQ de folhas ta Junta para regularisar
DE RECIBOS expedida pelo INSTITUTO, em no- para' coI. uma tabeIota frente oeu Bar'j- Como dos 'sutos 'da referida sua situação de ínsub-
me do 'conduto.r de veículos, dev�ndc, constAr da requ'er. açAo execut.iva, são Ie· misso.
mesma 08 recibcs de contribuicõee corresponden ' 3.28.4 ,- Max Meldola - R6quer tr-tJnsf. imp. vados ,em prImeira,) pra. c. III Proprielario : Ingelo BeneHI
tes ao periodo em que esteve H'gistrado para sua biCIcleta para Walter Marquardt"- Como de Hasta Publica de '

dirigir o mesmo.
"

requer. ' .. , Venda e Arrematação, Ernesto Augusto Strat· Boa "mesa. Bons quartos,
Verificada, pois, 8 falta do documento já r�fe ,

3.293 - João Emmendoerfer - Requer-transf. pelov�lortotaldel:260.600 �ann, Alberto Hoeft, Er� Completo .serviço de res·

rido, sérá aplicada a, penalidade prevista pelos para seu nome imp. si terreno de Paulo Le�covicz, (um.' "Conto líduzentos e vmo Kuehn, Ricardo Fis·
regulamantos em vigor. á rua Rio Branco. - Como requer. sessenta mil reis) ACilAim hAlf d C I A I taurant. Churrascada tedos

C b t t t 11. ,DI'a n BorKo o'" referI'd'os bens'
c er, re o ar os r· os sabados e domingos.

umpre men o servar, en re an o, que nenuum y va",... Id K h b k
propl'ie-tar(o :<Je veiculo poderá confia� ß direção .

3.278 � Werner Poll - Requer Ue. cO!lstr. arrêmatrul08 por quem
no o uc en ec er, ------,------

abrj_gatóri.o "do I�Sr:r.ITUTO, sem que êste último se ca8a madeira á estrada Ita{>Qcu - zona rural mais der e maior lan'ce Wa!demar Ewald �uen�,!, V )

ache quite com o pagame'lto' de suas contribui- Oomo r'�quen! oferecer, no dias, horas Jose Manoel da, Silva ei '

C 'f
ções mensais, fica.�do� aqqele, assim �rocedendo .�.285 - Germano Enke - Requer Hc. aumen, e lugar acima menc'io, Ricardo Roedel e Teo. .arlos Ha ermann de-

lujeito a multa de Rs. 2\i$OOO to, SU� ofiéiiul. mechanica á Rua Preso E. Pessoa nados, podendo 08 mes· doro Roeder deverão vera entregar 6$200 de

A Prefeitura, obedecendo os dispoBitiV{)S do" _,. COJIlo requer. mos serem examin�dos -ompareeer a esta Junta selos federaes.
mencionado Decréto,agirá sem dúvida, de manei 3.287 - Antonio Strfchalsky - Requer alvará por qu-em,in.teresse tiver '(

.

que não fiquem prejudicados os iDtereA8e� 'do de '!Habite se" para düis quúrt08 de sua casa n. á Estrada Ilha da Figuei, p!ra prestarem mforma-

ISTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 75) á' rus José Bonifacio - Como requer. ra,. n.�te ,MunIcipio, on- c;pes,
DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE E CARGAS. .

3.289'_ Afonso Sc-hoondermardk - ReCiuer de se acham localisados
vistoria da instalação sanitaria de sua casa 778 á 08 ditos bens. Ni ]para
l'UIi Q,uintino Bocaiuva, - Como requer. 'que 'chegue a noticia ao

1�.200 Ernesi<2 Le!ismam - Requer lic�, conetr. conhecimento de todos
càs�;..tnadeira na. zone. rural - Como requer. mandei pßssar o presen�

D/ M' I S I" � L �d 1;3,291 _;_ Ourt Vasel - Requei.' UC. conßtr. te:eclital, qu,e, será aEixa

r'. anoD, 'u'P ICy f
o aCR - a cllsa:madeirß"a estrada Jaraguá, zona rural - do As portas do Forum

[) (j _ CO�Q�requer,_
'

e publicado pela Impren·

MEDICO _ OPERADOR • PARTEIRO
,I ':3�292 -.:; A'Qton lahler .- Requer ,Ue. refo1'· S8 local. Dado e passs-

. .. . . .
maflc,erca a ,rua Elisa Stein - Como requer. do nesta cidade de Jara

Ex.interno do servIço de cIrurgIa do HospItal Evangeltco do RIO r' ! ' Dia 10 guá, aos vinte e trez
de J�neiro,', Pratica no Pronto ,S,o.corro do Rio de Janeiro.

" c�
,. '

,:;'S.253 --: Jö8�e Te'passe �. R,e,qu!r alvará de 'dias do mez de setembro
Rabiie se pra sua " á . A -iti, t do

- -

cd'l Consultorio e residencia: -' Rua Marechal Deodoro
,

Atende.se a qualquer·,.hore ' "",,: --_." -
"

c",�a rua ,...... ..s a, zona : ," n e mI novtcen

.. ,,' "

�. • I, ' ,! '1 sub.lll'bana. - Como requer. , ,
tos e .quarenta e um. Eu,

Rua José Bonifáôic, 99 (aó lado _da Coletoria Estadoal) ,,3.276<,� A,lfredo ,a. ,Latse-p. '7-' Réquer, Ue. Ney: Franco, eecriväo 'o : Ilende dlamades a qualqõer �orà' 'd'o dia ou da noite

-- ... -7"'-
.-

Prefeituf� Munaéipai de" 'Jarag,uá
�refo-Iel D. 87

'1' r:

tenha pica�a
fornece a domicilio

cinco, anos!!!

Hotel <�araguá»

.\

Leonlqa& C. J{erbster
Prefeito Municipal

Tte. L. ffelbst�r
Presidente

J. A, Militar de Jara·
guá, 8, de outubro, de
1941.IV

I �maQuel Ehlers deve
rá apresentar 4 foto�ra'
fias de 3 x 4, atestädö Visto.
de, I residepcià e impres- '

s<>es digitais, ,

'

Artar Mueller
Secretario

Dr. Waldemiro Mazurec=beD
Medico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Mlmlrlpal de lara.uá.
, Balancete da Receita Orçarnentana, referente ao mes de Setembro de �'941

. .códigßS T I T U L o S

RECEITA ORDINÁ�IA
T R I B U T AR I A

oHl
0121
0113
0183
.0252

0273
.0297

1214
1224

1234

I a)' Impostos
Imposto Territorial

" Predial
" s/Industrias e Profissões
" de Licença
" e} Exploração Ag.ricQla e In

dustrial'
" si jogos e Diversões
,; adicional

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas judiciarias e Emolu
mentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Di
versos

.
'

.

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capítaís
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios '

. RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalísações Diversas
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

2010
0220

4120

6120
6160
6200
6210
0230

SOM A Rs....
Saldo Disponivel do Exercício de 1940

Anterior
AR,RECADAÇ ÃO

Total

17:040'3
32:127$8
72:857'0

128:808$5.

108:015$4
5:431$1

29:208$8

'1:476$0

5:709$4

9:007$5

239'1

6:954$1
4:024$1

875$0
800$9

3:498t8
,487$3

426:,561$1

Do Mês
Renda Receita

'Lançada Prevista

188'1 17.228$4.
72'0 32:199'8

64:579'0 137:436$0
4:429$0 133:237$5

2:334'1 1l0:3�9J5
581$3 6:012$4
764$9 29:973'7

. 252$0

730$7

106�5

1:432'7
40S5

"'125$0
97$2

223'9
167$7

76:124$8

1:728$0

6:440$1

9:114$0

8387'0
4:064$6

239$1 , .

17:531$7 15:oo0$Cl
49;129$7 49:000$0

142:563$0 150:000$0 ,

94.087'9 130:00010

112.<W6S5 96:000$0
4:000$0

29:000$Q

800'•

5:600$0
. 7:600$Q

200$.
500$0

4:000$0

2:000$0
1:500$0
1:000$0
3:000$0

400'0
5óö:oooió

Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguá, 30 de Setembro de 1941

ALFREDO MOSER, Contador. Visto LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito

1000$0
898$1

3:722$7
65510

502.685$9 -41...5...:4....

09
...'·7

69:539$0
572:224$9

Responsaveisl Recebido de Estado de Santa Catarina para construção prédio Prefeitura e Forum' 10:000$0

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes de Setembro de J 941.
Código DES PES A O. R ç A M E N' T A R I A
Local I:'ITULOS E hdAnterior Do Mes Total mpen a a Prevista Créditos .Obs.

O ADMINISTAÇÃO GERAL ate o mes

02 c GOVERNO
020 ,/Pessoal fixo
0201 . Subsidio ao Prefeito'
0202' Representação ao mesmo
022 Material permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensilios 10:71611 7:257$5 17.973$6 1'9.973'6 15.000.0
023 Material de 'consumo
0231 Custeio de veiculos e conserv, moveis

e utensilios
024 Despesas diversas
0241 Viagens adminlstratívas
04 Administração &tperior
040 Pessoal Fíxç

-

0401 Secretário
043 Material de consumo
0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
0445 Assina(ura de jornais oficiais
07 Serviços Tecnicos e Espeeializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almoxllrife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo
0732 Livros e. impressos
09 I Serviços diversos
090 Pessoal fixo

'

0904 Motodstas • 3 a 3 :000$1) e 1 á 2:640$0
0905 Zelador
0906 Auxiliar de escrita diõtrital
094 Despesas diversas
0941 Serviço de Iimpesa da Prefeitura
1 JiJxação e Fiscalisq,ÇCío Finamceira
10 Administração Superior
100 Pessoal fixo .

1002 Tescurefro
11 Serviços de A1'recadaÇãO
110 Pessoal fixo

.

1101 Intendente-exator
11 04 Quebras ao tesoureiro .

114 Despesas diversas I
'

1141 Percentagem para a cobrança da divi-
.

da' Ativa
1142 Aquisição dé talonário-livros etc.
12 Serviços de fiscalisaçã6
120 Pessoal fixo ,

1203' Percentagem de fiscalisação
13 Serviços diversos
130 Pessoal fixo

'

,

1303 Fiscais' gerais, sendo um de 4:8ÓO$O e
um 3:0JO$0

13C4 Fiscal auxiliar
.

1305 Segundo fiscal auxiliar.
134 'Despesas diversas
1343 Quota do, lançamento do imp. si In.

dust. e Profissões
2 Segurançá Pública e Assistencia Soci(it
25' Serviços Diversos de seguranr;,apública
'l54 Despesas diversas' .

2541 Serviços:le inspeção de veiculos
28 Subven!)Ões, Contribuições e Auxilios
284 Despesa diversas
2846 Á Assistenda de' Tuberculosos prole•.

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

taco P(,)licial 3:051$02849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assiste"_cia 'aos filhos

dos Lazaros
29 . Assistencia Social'
294 Despesas Diversas
2941 Socorros p-uJjJícos .

2942 Amparo á Maternidadé e Infancia
3 Educação Pub�ica
30 Admini$traçâo Superior303 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, Secundârio e

, '

Complementar
330 Pesso ..l fixo
3302 Professores Municipais, sendo 4 pro

fessores de escolas desdobradas a

2:400$0,-6 a 2:040$0, 3 a,I:8oo$O
1 adjunto a 960$0 14'609$5 2:12.9$2 16,738,7 25,269$2 28.200.0

38 Subeenções, Contribuições eAuxilio
384 Despesas Diversas
8842 Á Colégios
8843 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escofar
, Saúde Pública
41 Assistencia Hospitalar414 DeS,pesas. pivêrsas
4141 Cratificação ao Dt'legado de Higiene 1.400$04.-142 Gratificação ao MédicVl de Hansa 700$0
48 Subvenções, Contribuições e

Auxilios
<684 Despesas Diversas
4841 Ao Hospital ,São José-
49 Serviços 1>iver.os
496 D\'sDezas diversas
�941 .Higiene e :;ll1eamen(o das zcn"s ruo

rais e urbanas
. Fomento

Fomento dá Produção Y�g'ta�
5
51

2:8CO$0

20:469�1

2:886$4

4:400$0

3:711$3

397$2
232$3
146$0

1:750$0

4:200$0
. 300$0
3:200$0

"

82$5

7:540$0
2:000$0
'2:'400$0 .

12$0

3:600$0

4:000$Q
,HiO$O

893$1
800$0

2.558$4

5:200$0
2:640$0·
2:<:40$0

1:750$0

140$0

3:470$3

378$1
3:178$5, .

800tl}
. '8:452$5

1:000$0
325$0

350$0 3:150$0

4:500$8 24:969$9

355$0 ':l241$4

i50'O

22$5

53$1
28$4

525'0
gOO,O
400$0

750$0
250$0,

300'0

h150$0

450$0

500$0
20,$0

118$6

224$4

650$0
330$0
380$0

200$0

20$0

390$0

603$8

100$0

75$0 ,

400eo
l00_'

3.600S0

�:950$0.

3:133$8

397$2
285$4
174,4

1:750.0

4:725.0
600.0

3,60<1.0

8:290.0
2:250.0
2:700.0

1.162.0

4:050.0

4:[00.0
18Q.0

1:011.7
800,0

2,782,8

5.850,0 '

2,970,0
2,970,0

1,950,0

160.0

3,051,0

3,861.2

3.781
3,782,3

900,0
8.452,5

"1,000.0
400,0

1.800,0
800,0

4.200$0

26.930$9

3.241$4

6,(í(lO.0

4.462.5

397.2
300.7

174$4
2.250$0

10.800.0
4.200.0.

Despesas Diversas
Auxilios a centres agrícolas
Aquisição dé sementes e transporte

SeMJiçQs IndU/lltriais
SerwiçQs l)i�ersos

Pessoal fixo
Zelador de cemitério
Pessoal variável
Operários do serviço 'de 'cemitérios
Materíal de consumo I

Para serviço de cemitério

Divida Publica
Flutuante.AmQrtizaçãQ e Resgate

Despesas diversas .
.

Amortização da divida Flt*uante
Juros

.

I>espesas díversas
Juros diversos '

Serviços de Utilidade' Pública
Construção e CO'fIJBervaÇCúJ de Logr,,·

douras Públicos
Pessoal variável
Operários do serviço de ruas, praças e

jardins '

Co.nstrução e Conservação' de RfJdovias

Pysoal variavel .

operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Para o serviço de 'estradas e pontes

Const1'ução e Oonsereaeão de
Proprios Públieos em Geral

871 Pessoa! variavel :

8711 Operarios do serviço de próprios
municipais

873 Material de consumo
8731 Para os serv. de próprios municipais 40.364$7 7;003'7
88 IluminçãQ Publica
884 Despesas diversas
8841 Iluminação Pública da cidade
8842 Energia para motores, etc.
8843 Iluminação pública de Hansa
9 Encargos Diversos
93 Encarqos 7ransitórios
934 Despesas ãíversas
9342 Desapropríacões ou aquisições de te

renos ou imoveis
Premies de seçuroe e indenieação

por aeidente
944 Despesas diversas
9441 Acidentes de trabalho
944� Seguro contra fogo

, '98 Subvencões, contribuições e axilios
984 Despesas diversas
9841 . Departamento de Administração

Municipal
. 9844 Ao Clube Aimoré

9845 Ao Instituto de Áposent. e Pensões
dos Industriarios

99 l)iversos
994 Despesas diversas

'? 9942 Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendência
1i- 9943 Propaganda e publicidades
,., 9944 Despesas im previstasg: 9946 Construções de casas' para operários

� _ 9947 Gratificação ao carcereiro 1:440$0
,., � 9948 Despesas policiais e judiciarias
c: . 9949 Aquisição de placas 1.4�3$1
o O Subscrição de Ações da Cia Síderurgica N.S/A 3.000$0

__�"!!'i ' � 330:439$7 57:787$5

� !!. Saldo que passa para o mez de Outubro de 1941

� �
,

.

$;lo Discriminação de saldos. Disponivel:
.

2. rc:» Na Tesouraria e na Intendencia 121:415$1
'. ,ciO.;,:;�. No Banco' Agrícola e Comercial de Blumensu � 'jj' 62:582$6
:' :. ::;:,,:i

.

Responsáveis: CI Construção prédio p,e�e��;��9�$;orum - Pagamentos efetuados
'�.' ,"'" Contadoria da Prefeitura Municipal, de jaraguá 30 de Setembro t!e 1941

: o, 51.
, 5142

,5143
6
69

Observações ::s
691
(1913
693
(IIJ33
7
76
764

·7641
77
774
7741
8
81

IS.()OOI(l-- j
�

cn
s::

�

7:000.0

16.000.0
.

13.663$0-
,
"

cn
s::

�
6.6oo.Q

5.000.0'

600.0
667.2'
600.0

3.000.0'
200.0.

6.300.0 ' 6.300.0
600$0, 3.600.0

,,4.�O.O . 4.800.ô

8'2.5' 200.0' ,,', .� \c ,I' iI" .'.t.\�·. , '.�* .:( v-;
I J�� ',f

10.540$0 ,tJ.6�.0 :

3.000.0 3.00{).0
3�600.0 3,60'0.0

82.5

: 1.162.0

5"HlO O

6.000.0
240,0

1:011.7
800.0

2.782$8

78000
396GB
39600

.�.OOO$O

1,,(00$0
240_$0

·4;576$3
1.000$0

1.500$0

3118$1
3.846$3

1.200$0
9,660$0
l.()OO$O

000$0

1,80010
'BOi$O

1200.0

5.400.0

6.000.0
240.0 .

1.500.0
800.0

4.000.0

7.800.0
3.960.0
3.960.0

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

1.000.9
6.000.0

'

I

600$0--,
I
"

cn
s::

_ 'E.
(1;
_ l'
�

'0
't:I
cc
'"

1.200.0 i
4.830.0 4:830$0-
1.000.0

600.0

2.400.0
1.200.0

&600,0

2.000.0

1.050$0
556$0

'150to' 1:2QO.$O
fiO.O

. .

616$0
1.350$0

616$0
2.400.0
1:000"

1.440$0
\

1.82010

85118

2.11($0

851$8

2.l6óto

1.840$0

lOOto

180$0

�.o22S56.022$5 9:022$5

.

675$0 675.0

811
8111

82
821

'

8211

31.588(0 38:72918 . 42-.530.07;14lJ8 38.729$8

823
8231

41.792$1 5:245$0 47.037$1 48.753$8 70.000. o

6:430$8 26.532$2
.

31.051$0 35.000 o20.101$4
87

19.761$7 27:200$0 20.000$0

50:779$9 37.000$0

4:803$0 24564.7

47:368.4

3.650$7
277$1

3.565$0

4.306,0
305,2

4.0212

4:306$0
30�2

4:02U2

7.800$0
360$0

6,000$0

655$3
28$1

456$2
J

8.080.0
94

728$8 7288 728.8 2.595,0
1.000.0

10.027$5
200$0

10,027.5
200.0

22476

13.370.0
600.0

13.370.0
.

300,0

2.247$6 2.400.02:053$4
I

194$2

2:080$0
143$8

7;297$8

80$0 4.080.0
1.500.0

10.254.0
1.000.0
2.160.0

õoc,o
1.433.1 1.500,0
6.000.0 6:000,0

3 5 3'8 5 70�:M3$O4'; : 1 'li' 00.000.0 .,.,

4;080.0
20818

t':708_$51:370$2

2.160,0
143.8

8:668.11

1:620.0 2160.0180$0

1:433.1
3:000.0

388:227$2
183:997$7
572:224$9

10.000'0 ,

MOSER, Contadçr.
--�-----------------

Instituto

Visto lEONIDA5--C. HERBSTER, Prefeíto. ,

,<.. �.. ,

(

Brasileiro de Geografia E.\ Estatistica

Conselho Nacional de Geografia

Concurso de Monoarafias. de ,'942
EDITAL

Para' o devido conhecimento r 3.a) A monografia, sempre no Estado.: " ,

dos interessados torna-se pú- que possível, será acompanha- 5.0) Ser.ao conferidos, em 1942,
blrco que o Diretório Municipal da de ilustrações, fotografias, 381 prelill�os aos �l!tores das
de Geogrofía, órgão do Conse- mapas ou desenhos.

.• monograflas cIasslflcaAdas nos

lho Nacional de Geografia, que 4.a) O autor apresentara três: prrmeiros lugares, de acõrdo com

é presidido pelo Exmo Sr, Pre- exernplares da manogratia, que a seguinte tabela; um 1.0 prê
feito e tem sede na Prefeitura, se destinam; um para ficar no mio de l�OOO$OOO, dez 2.s prê
recebera, até ao dia 3rde Mar- Diretório' Municipal de Geogra- mios de 500$000, vinte 3.s prê
ço de 194�, monografias ou es- fia outro para o Diretório Re- mios de 200.000, cinquenta 4.s
tu dos referentes a aspetos geo- ·gi�nal de Geogratia na Capital' prêmios : de 100.000, cem 5,s
gráficos do Municipio, a-fim-de do estado, o terceiro para fi- prêmios de recebimento de tô
concorrerem aos' prêmios insti- car na Secretaria do Conselho das as publicações editadas pe
ruídos pelo Conselho Nacionall Nacional de Geografia no Rio- lo Conselho durante' 1942, du-
de Geografia para 1942, em seu, de-Janeiro, zentos 6.s: prêmios de recebímen-

.

. «Concurso Anual de Monogra- i. 5.a) A, monografia .deverá, de to dos ns, d� Revista Brasilei-
fias». p'referê!)cia, ser dilcttlografada. ra de Geografia rl;ferentes a

A apresentação-das monogra- . B.a) O autor deverá mencionar 1942,
fias está sujeita ás seguintes lOS cursos e titulos que possue, 6.0) Ao Conselho é re
condições: "

os trabalhos que elaboro!l,. gu- se'rvado O direito não sé
La) A' monografia ou estudo blicad:::s ou não, os cargos e . , bépoderá tratar de qualquer as'; comissões que desempenhou, e de pubhcar, mas tarn m,

sunto da Geografia municipal. prestar demais informações re- de apresentar as melhores
Poderá ser um assunto geral, ferentes á sua personalidade.. monografias recebidas, a
compreendendo o território do O concurso das ,monografias juizo do Diretório Central"Municipio ' no seu todo, como obedecerá ás sengutntes normas:

X C B sileiropor exemplo, os limites do ,Mu- 1 o) Os Diretórios Municipais ao ong�esso r�
nicipio o relêvo do Municipio, de Geografia, em todo Pais, re- de Geografia, a realIzar-se
a vegetação no Municipio, os ceberão monografias até ao dia I de 7 a 16 de Setembro de
rios do Municipio, as lagoas do 31 de Março de 1942, e cada_um 1943 tm Belém Capital do
Municipio, as estradas do Mu- dêles as encarninharà ao Dlre-

E t 'd .

d P á'nicipio, as culturas agricolas do tório Regional respetivo,. na S a o. o
I �r •

• •

Municipio, as fábricas do Mu- Capital do Estado, até ao dl� 30 O Olre1?rto Mun}clpal
nicipio, etc., etc., etc.. Poderá de abril 'de 1942, com um Jul- de Geografia prestara aos
também .ser, estudo que ��ranja g,amel1�o sÔ.bre as l�es!ßas 1110- interessados; na Pl'eff itl.lra
apen.a� �eterminaC:la reglao do nogra�la.s, que c9nshtulrà o 1,0

d � C'd de- os esclareci-,MUntClplO, como, pOli. exemplo, escruttnlO do concurso. ne qual es.a I a
.

uma questão de Ii�ites com serà examinado com 1·igo1·os.o mentos que forem nesale"
Municipiç),fronteit'iço, � zona cuidado se os dados apresenta- sários.
montanh.osa olÍ a pla!1icie do dos são ver�ade!r?s. ., Jaraguá,' 8 de Outubro
MuniciplO, a ocorrencla de f1�- 2.0) Os plretonos ReglOna!s d .1941restas ou de campos no Ml!nt- de Geografia, por sua vez, estao e.

.

dpio, o estudo de um distrito, obrigados a enviar as monogra- Leonidas C. Herbster
a cultura de dete�ininado pr�- fias rece?ida� _

dos Municipios Prefeito e Presidente do
duto (��fé, a,god�o, arroz, ml- para o Dtre�of1o Centr.al do Con-

O· tório Municipal delho, feiJão, MandIOca, cana de s�lho, no Rlo-de-janetro, ate ao

I
ire

.

açucar ou qualquer outro), o dia 30 de julho de 1942,acompa- GeografIa.
estudo dum vale, o desenvolvi- r.hadas de' um julgamento de
mento e caré!teristicas de uma conjunto, que constituirà' o 2.0
estrada no Municipio, etc., etc., €scrutinio do concurso.
etc" Poderã, ainda, tratar de 3.0) O Diretório Central do r- L I X' R D'" NO G U E I D',
determinado acidente geogràfi- Conselho, no Rio-de-Janeiro, fa- !�! I t n �

co como, por exemplo, o estu- rà até ao dia 30 de Outubro de O r ..medlo que tem dcpl.lroldo
do de um picQ, de uma cachoei- '1942, o julgamento final e defi
ra, da cidade, de 'uma vila ou nitivo de tôdas as monografí.as
de um povoado, de uma lagoa, apresentadas em todo o PaIS,
de um ripo de um estabeleci- dando, em 3;0 e último escrutí
mento rural importante. etc, 'nrô, o resultado geral do qual,
eté., etc.. logo a seguir, serão feitas as

2.a) A monografia ou estudo devidas comunicações e distri
deverá ter ,cunho geográfico 'buidos os prêmios respetivos.
ocupand.o-se exclusivamente da , 4.e) As monografias rtferenies
documentação, da descrição ou ao Distrito Fedéral, onde não
das considerações de ordem há Diretório Municipal, excep·
geogràfica sôbre o assunto ter- cionalmente, serão entregues !lté
ritorial focalizado. ao dia 30 de Julho de 1941, di·

Não deverão ser incluidas rétamentc ao Diretório Central,
considerações históricas, fHosó- que as julgará no escrutinio fi.
ficas referências pessoais ou de nal. Analogamento, as monogra
outra ordem, que não dêem sen· fias� re'fereiites .

ao -, Mlinicipio (fa'
tido geQgráficp á explanação Capital dQ E,tado lerão entre.
do assúnto da monograna, a gues até ao dia 31 de Mafço de
qual deverá tratar, diretamente. 1942 ao Diretório R�gional., para
lIem rodeios, do tema escolhi- jul�amento conjullto com as dt··
do, :liJâJS monografias apresentadsll

o sangue de LTe, gert>ções I

E",pre:S4ldo com exilO II•• I

F.rld••

ECltem..

Ule.r.,
M�nch••

I
Derthro.

[spi"hlll
Rheumlililm.

(5C10phul••

I' '') ,- ,�yphilili...
sE/iP",1 O MUMO" .••

.

, ilMf'tE P MElHORIo•••

EUXIR DE 'NOGUF.IRJ<,
GI'allda J.).urellvo .do :l.nll:....J c.". "

. • "''', .•.
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'DoeDças do
'�

couro cabeludo!
Umo , Snr. DEPOSITAStO

D!\
.

"LOÇÃO PARISODOR ."

2� Caixa-do Correio n, 93. -

PtORIANOPOLIS. " ,

..... é em b.�nefiefo ! ... .....

dos queslo portadores de C A S
"A e .ão' se incomodam
com 'li, mesma, eu- lhe envio-es'
ta ua certna de ,est� .procuran
do sornar publico, um "'em '1u�.
muito pode auxiliar áI pessoas
que" lere"" élta .

...:.. Trata-se de

Miilinte.
'

'T' Ha doi. longos
ntezel notei que, .

talveiz pOlE
imfluencia de muita -calpa, meus

cabelos tamaram:.se esmllêeid,os
'aonde l!Jtlvésse, tin'ba, de quando
-em '·qúando de levar as mãos á
'cabeça afim de . procurar obter,
coçand.o, o termino dessas, ee

eeiras mas, infelismente, o assulta
dofoi set atínkIda pomma squl
zem' hunidll'. -"" Proeurei díver
lOS re�o..,' .em resultado! �

Um filho, no IUltretanto, em bôa
hora, trouxe·me um vidro de LO·

MIIIlarM
çÃo.P��,I�ODO�n:'2., usei, �I?�' de peil6u ,
na., dóts 'Vidros' e,lttve·. alegtdi 11 e !Ie " t

cre _,ta(q!le O 'maf ,d��reC!..
' ==.:

• casp.l;.1arilbemj a queda d91, meemo .. ,lIue do ..�. de nnoen·

eabe{Q'. çêi�u';e, ,o'qu� pà��' 'óá", HC.III mara�du,C!8m ellt.erv.
im 8öivel 'os cabe1os11t'dqiJlI:i� .�II8180 de .t'eÉ•1IcíUftb' rapldll.meD e

p ;.cl..
.. �Jt I·dàd.... � )' It' 'I'peso ner.al. oollllllUlll ob8ervar_ e

ram -noY. VI a I ." ce, n scem; augmente de 7 a 10 kOGl num mez e de

�gOra: limposl e aDuitd.�es!! �.' .1:Jtltos por selllaD.II.,
,

Mal percebe a Caspa si por, ,Vlkelp, CI neye .,aCl811trad,o de mme·-

'1' � rael, !oöo-'ritaliúnloe, amahlde do mar,
volt�r", SO,� poucas ap Ic�ç_es .ta81 dlreotamel).te.u 81asall da mBg\'t!.
da LOÇA�' PARISOOóWn·. 2 , za e do 4IIgotamento, augtnf!utando e

ela de.aparéee', :) 6á' cabelós' vofJ J<IIIIIe pllr dol8li1odoß em IUII "" proeo8llo
... , .... � atul'III ti e pro" .�t1!ral, t . , ,. .

.

tam a c_,," n "
, , Primeiro, SI"" crand8s reser..., de,

Q!resslv�me,nte, �', cabe".. to�nar. mmeNles facilmente ll.iIIIllllveia nutrem

�e f�.Ra. "porqúânfo, -ê tälvez' 1ai IZlan�ulas prod\1jlWrall do sueee ga..

devido·.��asp'. q'ue 'surg"éml ré', �jltl Recef!88rlo para'digel'lr gerdurl\8e
.... , " ..z I .,

' '.
d' <' IIJIIldOl, raalores do peSQ na alimenlal;Ao.

pentan.mente, ce'ffuSf mcomo �" Séll'1lndU, ßIODO NATURAL contido em

que 'Iti'uit(j, àborreceq.I' Por isso' .Viltelp Dutra e ·mllll. aI glanduln8 111'
. -

V S" j ,"
.

'bi' 'ternas que aontrolam o metabollsmo,
a utof}AA! ,-a, "" �

a Uzt 1: 'lI! J' procett«o pelo qíiâl 08 ,allnient� dicê,ri'
ear e�t� correspondenda, em dos se Qonvertem em Jlllme& l"lJas e no,

benefiCIO" dos 'lt'eseuidâdds� tfÓs' 1Vas f!lrças e.energill!" Além dislO. Vfkelp

6' '...:1 ...
,.

'tã''''''- 't
'

t .. li$"fém
a dOBe diaflA de felTo, cobre e

que I írem �"Ie.. , 8"'ntl an ea '

!I01phalo Je ctalcl!l. hem pomo ,d,a im-
_ Sem malS, sou, atenta e· I!te vilamlDa B. de Ijúe 'oal"l!Ce Cl

muitQ í'gr.ufecid cl _.' orgaDl8Dlo. ,

(As;lti,lldn) l'zaURA',D:ASIJ.,VA ,�.comprlmldGl,
de Vikelp

CD,,ntê.lII,,�Y.lí"'A1!' 'r!)" �l"'J le"'1 r�eoobredoque'1,/21tilode
D'A- v I' .

..:..' ." ...

:, .' ya"�,,og 3 y� ktI� de tORllltes, !!'el' #

RUA L�OES n.J�. - fpohs." ,�; maIs 'calmo, 110 que 6 ovos; msl,

(F' ..........� l' � "'e pholpborp. do que 680�gIil'JlU1Iat, de .all·

._

Irm1\ r�_QJ.III�e�l..a pe ,Q: du .

DOlJl'll8 e lIIaill rODO NATURAl; do que
hao 20 � I. ofiCIO. JOÃ:O MA� 726 �11I8 di! aarneA" ""I' .. ..

A' � �PÀCHÉC'Ö ""UNtOR)
'. I, ' ", J,AB9,RATOItIOS _ ...C� .. 'tól t?nê8ütr'à1ído J'l!0�\!) (')ASSOa�Os DO, artAslL, LTDA:

PARISODOR\, n: 2'�ni 'seú for�" '.1 RiPalllino F.rnanÖeSI>49 .«10 "'"''''

neceilór-, p'e"" a C-AIX:A-,POS� '''�'
t.!', :"','I'ICE'LP'TAL n:'93'�'r(O�IÁNOPOLIS ' .._

, .

e pag_ue �o Correio qu.ndój' ," ,�", J 't, _. -_"

recel)er-'�o "vlãro ·ÔÜ- vwfös dêJ 'íW.l!H"" as,.... ,i,,:.w;.t
tio atlmiravel prõi1ütõ, - Od.í .......---------

vidro< custa apenas, lO$()()(J'-1(Registros numeros 447_
,68.91 6)

._

pela sua comprovada efíca
cia ê muito receitada, Deve
ser luadu 'com confiança

Pluxa . Sedatlna

Eaípftla deT...... >,.

porcaJ1reDZel�
Aviso aGI_

, Subscritora',
Encontra-se' em toda

, parte
UcDNSP n,'6"1. de 1915

MÃGROSDE
NASCENCA
PODENiGfIA
;OBTfR 2Ks.

'

NUMA
SEMANA

J.l �,

End. Tel.: cOROMAlAr
; 'CO�O!l: .

'"

.

8ORC)ES. RIBEIRO,
A. B. C. 5.• fd. :"

,CAIXA roSTAr n. �
Rua Marlqel L d'e Andrade, ••

TELEFONE n, ISS,
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�Vilita .e "Correio do Povo" o tenente coroael,. Red.lfo· .ulUsto" 'J.unlaR
, , ,

_,

. Querend? ��monstrar o .seu agradecimesto ao cCORl;<EIO DO POVO»\ "jotn�l "�>que l�nçou' a1dêá ae se,l?�q,etu� no bIÓ���' a' !ígura "dq, gt:ande c�loni�do� 'f
Jara�a Coro��l E,mtllQ ,JQurtlan, estev�.em �ossa red�(). o sr, �eftentt, ._çor�l1�1 ,RodoJfêf ,Augnsto Jourtlàn) comàn,dªnte, o. 15 B. C. : de+, O1ribb�, 'que se fel acompa.n�ab

,srs. Cap. ,Iractllo Pessea: 2: tenente Lutz Wilson Marques de Souza e aspirante Chaves, daquela unidade, do nosso .Exército. "

_._

�,ec�bido�, pelo diretor. deste sernanaria sr. -ltlonofat0· Tomelin, -forám os: ilustres, visitantes condusidos á sala de redação, onde. o tenente coronel Jou�da�' tevhe oca$�d�de, se .��mf�tar vivamente agradecido pela,'�ainpanha promovida pele «CORREIO DO PG>VO�I enio mais de um M\O,' que veio terminar com a mauguraçao.da ermas

Colomsador, na tarde de 4 do cerrentel ,-

"_
._"

__ . _ '. � _ _ _ "

,

" - As--palavras do 'ilustre dêscendente 'do",bandeirante que integrõu todo, () vale do � iiapocu» na comunhão civilisada do ,Estado, realisando a expen�,a� suas tim

trabalho, orden��o de v��tade e �� �ivisn:O; forá� as seguintes»
,

"

..' ".
.

r
•

q;Aqul na redaç�o do «CORREIO 00 POVfh, eu quero ãgradecer; profundarrrente em meu nome e em nome da, fann lia jeurdan, a campanha felta'p0 este

[ornal para.�gar urna d,ivida de ,civismo, e de cU-lf!lfa a meu ,pai. Nada rne tem tocado mais ao coração que o pagamento dessa divida historica dó povo, de Jaragua.
S,l�to,m� p�ofu.�da�ente c:rnociO!1ado. 'E ,�,sfe,} pois, o meu agrfl*'cirneil�b.� .

,

O nosso diretor por sua ve��, agradeceu ao tenente coronel [ourdan ,3 dlst}RçãQ .coneedida ao seu jorn�); dizendo, porém, que fizera o seu dever, reconhe-.
cendo rro Coronel Emílio- Carlos Jouràan'a maior figur.ª 'da historia jaragu:vmse e , , ,-

'E'SPI RITUil,L
, \" .

Oas congregaç_õe�' Ma��anas �Sã,o L�ls» e
'

cPla 'Uniao öas Fdhàs êle Maria�
-f,

-

.�

cal'oados, Gosch
de trabalHG:>' que honro ,;JÇ1,roQ:uá

ma' :pr(l�ppfe nó jnt,ére8
.:

se proprío dos senhorés
e no interre!?1!?t:� do' esta
do €i do Brästl"

MilhÕes,
de pessoas tem usado com
bom resultado o popular'

depurativo

ELIXIR 914
A sifilis ataca todo o

organismo
O ,figado; o Baço, o Cora
ção, o Estôç-o. os Pulmões
e a Pele. Prcduz Dôres nos

Ossos, Re.:Jma!isll\ó, Ce
gueira, 'Queda "do 'Cabelo,
Anemia, Abortos, 'e faz os

Indivíduos- idiotas. Consu lte
o medico e' tome o popular

depurativo ,

ELixip·� 914
Inofensivo ao organismo.'
�gradavelcomo um Iieôr.
Aprovado como auxiliar no

tratamento dll Sifilis e ReU
matismo da ,inesma' origem
pelo D. N. S; P.,} ,ob· o n,

26, de 1.91�

.

.Sanguenol
Exculsivamente pára molestias âe olh,os, ouvidos,

naris ,i} gargantq, .

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
'. sua espeCialidade.

-, Richlin. Rua do Princip.e:' Felle, 334. JOINVILLE
.

Ouvidos':' Nariz - Garganta - Olhos -Dores de cabeça rebeldes
" CLINICA ESPECIALISADA

.

DR. SADALLA A'MIN
Consultórlo : - Rua 15 de Novembro, 742':, c

,

(ao lado da Farmácia Orion) - BLUMENAU.
'

Iostiiufo 'Rot:ba

Nascimentos

Lic.D.N.S.P. n, 199 de 1921
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