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uma mo e ar a mlnlí�f''',io
A 1 o,do corrente, iniciou,osr.Nerêu Ramos.oß',ano degovêrno

As gran�es iniciativas, . remo�ela�ões e �iretrizes �o atuallnteryentor Fe�eral

aniversário

o regosijo ein Jaraguá _, Inauguração< do retrato de s. exa. na redação do
"Correio doPov "_, Os "discursos dos srs. ArturMüller e tte. Leonidas Herbster

A l°. de maio de 1935, .

raiou para a alta adminis
tração catarinense, uma

época de destacadas e ver

dadeiras administrações.
O povo, pela vontade

.

soberana de seus represen
tantes, elevou ao govêrno
do Estado, a Nereu Ramos,
que, após o 10de novem

bro de 1937,
.

foi nomeado
Interventor Federal, pelo
realce dado, em pouco mais
de dois anos, ás atividades
catarinenses.
O que a sua atuação tem

sido, dêsde então, ai estão
todos os catarinenses para
dizê lo. O que o Estado
era e ö que o Estado é,
todo o Brasil, ai está para
çonfirmà lo.
Ponto" de honra da adrni

nistração, foi, é, e será «o

de marfter o equilibrio or

çamentarío, go ve r n a n do
com finanças saneadas e

claras». ,

Resultado, desta maneira
de encarar o problema fi
'nanceiro, com saídos efeti
vos e reais, até hoje, tem
se encerrado todos os exer

cicios. A receita atual, oro

ça pelos quarenta e quatro
mil contos, Nereu Ramos'
encontrou-a na casa dos
dezoito mil. Os compro
missos provenientes de à
tos ou realizações do seu

governo, estão, integral
mente pagos .. A divida in
terna e a dívida externa,
foram reduzidas de milha
res de contos de réis.
O aumento da r.eceita, -

disse s excia. no histórico
discurso de Lages -_ do
cumenta-o a análise con

eienciosa dos elementos
estatisticos e financeiros,
resultou principalmente do
desenvolvimento e expan· .

são das forças vivas do
Estado. Santa Catarina ex

porta maís do que impor
ta, o que lhe é índice se

guro de vitalidade econô
mica. E a exportação au

menta e cresce. dia a dia,
à medida que se aperfei
çoam os meios de produ
ção e se facilitam os de
transporte.
Quanto à educação po

pular, os ultimos dados
estatísticos publicados pero
Ministerio da Educação a

firmam que Santa Oatarina
é o Estado que mais gasta
com o ensino primário.
Criou, o govêrno Nereu

Ramos, o curso de educa
ção fisica, reconhecido pelo
govêrno da União.
Foi estabelecido o con·

curso para o ingresso, re·

versão e remoção de pro
fessores; instalaram-se nos

grupos, trinta eoslnhas es

peciáis, para dar sopa aos

alunos necessitados; cria
ram se· cooperativas, clubes
agrícolas, bolsas escolares,
inspetorias de ensino e de
nacionalização, etc., etc.
No setor saúde pública,

menos gigantêsco, não tem
sido o trabalho de Nereu
Ramos: - o Departamento
de Saúde, com Centros dis
seminados em todos os

Municipios, a Colônia de
«Santa Tereza>, para os

hanseàticos, e, a -Sant'
Ana», para os doentes men ,

. .

tãis, são marcos perenes] .o aparelhamento policial,
duma atividade e beneme- fOI completamente remode

rencia sem par. lado: tem o Estado, ago-
A inauguração de rodo- ra, uma Delegacia de Or

vias,' grupos, quarteís, al- dem Politica e Social, De

bergues, abrígos.cadeías, e, legadas Regionais e Dele

pavilhões, justificam as ver- gacías Auxiliares, todas e·

bas destinadas a esses me. las providas por formados

Ihoramentos, que se' cons- em direito.

troem· e se entregam ao
.

O orçamento dos qua
dominio público, em todos renta e quatro municipios
os meses de todos os anos•. catarinenses. mercê da cria

nascer Lauro Mueller, Fe"

Jipe 5ehmidt eVidal Ramos.
-x

Comemorando O' sétimo
ano da administração Ne

, reu Ramos, na sala da re

dação dêste jornal, o seu:

diretos, sr. Honorato To
meJin, fez ínaugarar ore..

Colaborador: Dr. T. .Ribeiro Pontes.
trato €1'& Interveator Fede
rai, no Estado.
Em nomé do "Correio

Rua Marechal Deodoro, 392, do POVQ" fa tau o sr. Ar-
���������=�====����=���===�===�=����======�=====""""'�=""'"

:
tur Mueller, oficial do r.e-

Jaraguá .... Domiogo, 10 de Maio de 1942 - s. catarina - N. 1.12:1 I gisto ci'ril da Co.arca.
.

===============;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===_===========;;:;;;;;;;=============;;;;;;;;;=====" Começou o orador di-
· zendo que era muito !!Ia"

I tisfeito que se desenoum
,

, .. 'i bia da missão que os di·
.' retores desse velho orgia
'da imprensa catarínense
: lhe haviam cometido.
� Prestava o jornal unia

homenagem ao grande pa
ladino liberal da imprenSll
catarinense e ao maior ad-

·

ministrador que o.Estado
de Santa Catarina ja teve.

S. Excia., como jorna
lista dos mais brilhar-des,
foi quem fez a campanha

·

na terra barriga verde em

� prol do Estado Novo, con-
· seguindo com sua palavra
autorisada, seu nome im"
poluto

-

e honrado. reunir
em torno de sua pessoa
toda a população catar'·

"

nense.

Falando longamente 8()

bre a vida [omalística do
.: homenageado cassou o

.

'

orador "m seguida a drl
crever a figura do mesmo

'. como administrador, fa·
,_; zendo resaltar, especialllJen"

.'

te, a grandiosa obra' de
assistencia social, da eda

i cação da mocidade, e da
.' nacionalização.
; De passagem aludiu o

. nosso colaborador a data

.' natalícia do "Correio do
· Povo", que h o j e feste-.
; ja o seu 23'. ano de vid�,

· pára terminar dizendo que
" só O· amor ás letras e a
( vida da imprensa, poderiam
'impor a João -Crespe e

;: Honorato Tomelin, conti
: nuarem a manter um ior
,'o nal que tanto honra o mu

nlcipio.
Em seguida o orador

-

convidou ao dr. Tiago Ri·
beiro Pontes, integro Juiz
de Dlreito da Comarca
para descubrir o retrato do

· homenageado, o que foi
feito sob calorosa salva
de palmas.
Foram as seguintes, as

: palavras de agradecimento;
ditas de improviso, pelo
digno sr. tte. Leonidas Her
bster, Prefeito Municipal:
"Ilmo. sr, diretor do "Cor

reio do Povo".
Meus senhores,
Como delegado de S.

Excia. sr, Interventor, neste
município, cabe-me a hon
rosa incumbencia de agra
decer em nome de S. Excia.,
este gesto simpaflco do
pessoal do "Correio do
Povo", inaugurando em
uma das salas de sua re

dação o' retrato do maior
governante de Santa Ca
tarina.
Descrever, que ele tem

feito' nestes sete anos de
laborioso-s e proíicuos tra.
balhos, será d�s'iteeessario,

mente, Nereu Ramos, a to bradas energias, iniciou s..pois já é bastante conhe
dös tem dado sàbia solu- excia. a 1<. do corrente, o eido de todos ospresentes,
ção. oitavo ano de sua benemé- mais que suficiente pIJr8
A nacionalização, - mui rita adrninistração. tornai-o digno desta ho-

to antes que o perigo da São nossos votos, e, menagem e da gratidão da
existência de escolas es tambem ,o são da gente ca- gente barriga verde.

trangeiras alarmasse a na tarinense, que Nereu Ra. ,Ao "Correio do Povo"
ção, - sempre foi um dos Ramos, reinicie, em ou. na pessoa do seu diretor
principias de sua gover- tros 1'. de' maio, outros e a todos os presentes, o
nanca. tantos anos de progressista meu muito obrigado em no

Sein desfalecimentos, an- administração, para a ter- me de S. Excia. o sr. dr.
tes, com novas e redo- ra que teve a glória de vêr Nerêu Ramos".

Redator: João Crespo' -.- Díeetcr-proprfetarfo. HONORATO TOMELIN

Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000Oficinas e edifício prõprios

Ano XXIV -

Dr. Nerêu Ramos, preclaro interventor fed E.\ ra I

F-elizes as nações que
possuem, 'no número de
seus homens públicos. es

tadistas de tanta visão e

tão dosado critério.

ção do Departamento das
Municipalidades, e s t á
padronisado.
Pelo que diz respeito ao

poderjudicíârio, foram cria
dos os cargos de juizes
substitutos . togados, e ins O governante catarinense,
tituido o concurso

I

de pro te�l co�respo.n?ido de ma

vas, para o seu provimen- nelra mexcedlvel, ao que

to.

I
dele se esperava. Com uma

Homens da tempera de visão. completa d;)s com

Nereu Ramos, são raros. plexos problemas do mo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nunca será de mais ginas da historia desta
proclamar o constante terra, perfeitamente POSi-'·labor da gente jaraguaen- tivadasForam elas posi
se - braços e espirita - I tivadas do passado para
alicerçando a grandesa da o presente, que e nosso,
tetra que. num milagre pelo destemor do ban
de vontade, carinho e deiraute que as moldou
abnegação, Emilio Car- com seus denodados
los Jourdan desbravou companheiros, na terra Ie colonizou, integrando- virgem; prê-visionando
a na comunhão adrni- a realidade de hoje. I
nistratíva do Estado, rica E grato nos é, ao co- Ide adrniraveis premes- memorar o nosso 23'.
sas. aniversario de fundação, 1Não foi ainda escrita aqui deixar esta homena-.'
em definitivo a historia. gern sincera e justa, a 1.'de Jaraguá. [araguä e ao seu povo.]

-------------,.---'-----

Todas essas alvíçarei- cujo progesso

acompaolras promessas de pro-I nhamos com carinho e

g�esso figurarão nas pa- cuja lembrança historíca

Para assistirem ao ato I Waldemar Orubba, presi
inaugursl do retrato do Sr. dente da Associação In
Dr. Ne-eu Rarnos. prscla- dustrisl e Comercial, re

ro interventor federai no presentando o nosso co

Estado, em. nossa sala de merda e industria, José E.

redação, foram convidados Ar.r�d3, .alto funci0!1ario do

autoridades fedNais, esta. MmlsterlO da �gr!cultura,
\duais e,i municipais, bem as revms. �rmas Agueda

,

r"';.', dos es-
e [csefa. diretora e PIP

I ��l�:: �>� ,dI, ��or�s os �'" Iessora do colégio «DIVina
�:.bJ:.cli�mtc", oe ensmo

Providencia", acompanha-I OH cldw�.
das de uma comissão de

Assim, tivtmos a satis- alun as; João Crespo cole·

f2Çà(' de vêr em nossa sa tor federal e nosso reda·
Ia de redação, no dia pri- tor, e Alberto Dutra, a-

jmeiro do commte, o dr. gente postal tell.'grafico da

Tiágo Ribeho Pontes, juiz cidade.
,de direito da Comarca, O jovem n:vmo Celesti
I Tenente Leonidas Herbs no, diretor do colégio
ter, pref",ito Municipal. dr. "São Luiz" fm atencioso
Natanael Cidade. del�gado cartão, desculpou-se de
<:uxiliar de policifI, 51'S. Ar.. não tr!r comparecido, por
tur Ml.leller, oficial do re· motivo alheio a sua von·

�������������������, gistro civil da comarca,·�de.
� 7A!;

• End. Tel.: .OROMAIA> � .., '""""'......__......__�1111111....--__1;m Codigos :
�

.. '

& BORGES, RIBEIRO, í!'(2; Insfi':ufo Rocba Loures-- A. B. C. 5.a fd. � .

- ....... Exclusivame'lzte para molestias de olhos, ouvidos,
e de fé nos altos destinos E �" �Â .

naris e garganta. .

da patria. fR! CAIXA POSTAL n. 34

.'

� Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
A cidade amanheceu em • Rua Manoel L. de Andrade, 14 � sua especialidade. .

festa, com o pavilhão' au- I
TELEFONE n. 155 I Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE

ri verde asteado em todas I

� R ....__.;.;............ .... •

as repartições publicas e I 'O�on/4��ma.I-a =
em muitas residencias par·

� � �"sa SOft.-5ticulares. - � '-'CI
Pela manhã e á tarde,. •

os nossos estabdecimen- _ REPRESENTAÇÕES �
tos de ensino organisaram = DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS •
programas de cantos pa- • E M 8 A R QUE S -

t�ioticos, recitativos, assis· : fi _

. Itidos p.o.r grand� nume,ro ICAD FRANCISCO DO SUL
.

Estado de Sta. Catarina Brasil �de famIlIas e paIS dos alu· , ;.m

nos. B-�;v."íW-M�"]2l;__�:m3IR��&o'í@illä'!jlZt!'jBP'.'\W�

A hermà de Emilio Carlos Jourdan, fundador de Jaraguá

H'o t·e I
Rua CeI. EmiHo Jourdan

Becker
Jaraguá do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispõe de otimas acomoda
ções e oferece o máxime conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HIGIENE,' CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta' Preços razoaveis,

.

Propristarío : Carlos Albus.

Vende-se um bungalow á rua
«Presidente Epitacio"e
uma casa e terreno á

Dlesma rua, esquina de "Coronel Emilio Jourdan".
I

lnformacões nesta redação.

Ouvidos -

.

Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeld es

CLiNICA ESPECIALISADA
.

DR. SADALLA AMIN
Hotel Cruzeiro -- Rio do Sul. - Temporariamente

3 de Maio
Ha paiz inteiro comemora

essa efemeride com ::bri·
Ihantes. demostrações de
fé civica.
A data do descobrimen

to da patria, como sucede
todos 08 anos, alcançou
de reviver com a lembran
ça do passado. todo o

prestigio do presente:
o que foi o paiz, na épo
ca da colonização. a lnde
pendencia até a Republica;
o que é no . presente, Es
tado Nacional creado por
um golpe de brasilidade

IDOSSIII
II

1 reverenciamos com, or- mentes das idéas cívicas I festa, �ibramos .de orgu
2'ulho; e leais, que nõs sobem lho por tudo quanto o

Em toda esta nova do coração á pena. teu esforço .conseguio
fase do "Correio do Po- S 1 realizar.

. "em ue mais não � e 0_harnos para o

yO, .

q
e

.

ta terra passado nao o fazemos D panorama quasilze:nos. por ti
s

s'e senão pela satisfação de que dia a dia se trans-
senao Incen Ivarou·· f

.
.

_ ,

labor, consciente e pro-
reconstituir 8., ama do forma,

.

- e a mutação e

dutivo, glorificando lhe teu c_?meço, o terra sem· pr_?duzlda pela tua selva

a historia, que é a nos- pre linda l miraculosa.

sa própria, __ o temos es- - E se fixamos o A indústria cria
palhado sobre ela, com teu presente, onde ainda A lavoura e a agrícultu
animo decidido, as se- a mesma faina se rnani ra - progridem. D .co-

• •

_ .� "1

merda, desdobrando se, vontade que tu reah�JJs
amplia a sua ação alêrn desde os primordios de
dos limites municipais, tua historia. - Salve!

,
•

.

'"
terra de Jaraguà,E POl entre � verde das Assim e que nôs ren-

roças e arrozais. que 3- demos hoje, homena
maduram .ao sol de no·, geando a ti e ao teu povo
vas energias,

. b;aços le-
na lembrança d'aquele

vantarn c1�aml�es, _-al. que é a maior figura da
tas como admirações es" tua e de nossa historia,
plendidas, - repontando porque foi o

.

grande e

na paisagem para a conti- providencial artífice do
nuação desse milagre de teu futuro !

A srta. Marüia, Walthe1' Crespo, discursando no ato inaugu:çal do momt

mento do fundador de Jaraquá, em Outubro de 1941.

o sr. Interoentor Federal ladeado; dos srs. tenente Prefeito jl![unicipal, te
nentes-coroneis Luiz O. Barbosa e Roâolro A. Jourdan, respeiiuamerde co

mandantes do 13. B, C. de Joinvile e 15. B, O, de Curitiba

InauÇJuração do retratado
dr.NereuRamos,preclaro

interventor federal
Estrêla da Manhã

Eu .lhe âiese : - � Teu C01-pO está". lonç e d';' terra,
Onde' tu vives e, onde amante minhe, imperas ...
Astro. feit-o mulher que. no escalão das eras,
Á volupia do tn« os ctlioe de ouro cerra,"

V�-tt �o olir;tpp!. em' testa, en!!ri�aldada de heras,'
.

Para la da 'l,lu�ao 'que o. ponho dizul ,en"cerr:a ..Porque,
.

- dizem; � és Ufl qusm, lflelmtiJnhJ�. descerraAs cortinas da /;turorq em; m(3'1,O dJa,s ederas,.·
" I

E ajuntei: .!-. "Amanhece. i{ a ti que esta alma espera! ...
Ama-a. Leva-a comtijo emguant·-; é madrugada
Para a patria da luz ideal que não tem era,

Onde, certo, eu terei uma vida encantada,
Todo o dia a julgar que vejo a p'rimavela
Ao galante condão dos teus olhos de fada."

Joã.o Crespo.

P RO P R I E T A R I A.

Da. Francisca. Buch

Casa especiali&ta em roupinhas para .criança s�, arma
..

rinhos linhas fios enfeites. rendas, fitas, botoes, etc·
Mante:n sempre em stock um belo sortimento de ris·

cos para bordar, dos mais novos modelos.

Méias de seda para senhores e senhorl:!s e outras

novidades, sómente na C A S A S O N 1 S.

J O I A S 'D A POESIA CATARINENSE

--------------------------------------------�

---------------------------------x��x�x;---------------------------------

-

O emergir de uma lua

Não é mais bela a estrela a iriar dentro de um lago,
Da luz crepuscular ao irradiamento vago,
Quando não o emarlota entre as asas o sul;

Nunca a perola branca é concha inda agarrada,
Que ela nessa atitude imovel reclinada,
Sobre as pomas aS mãos, o olhar no vasto azul,'

O olhar buscando o azul. em cima do seu leito.
Sem nada que a perturbe, ou passado ou porvir,
Num deliquio que é sono, e não é sono, o peito
Nu, como um' céo, que entreabre �m céo, que vai abrir.

É um instante, morosa e incauta, CÇlm efeito .

Ante a roupa, que cai. e a que veste ao dormir,
Vê-se da noite do seu cabelo desfeito
A lua do seu corpo esplendido emergir.•.

LUIZ DELfiNa.

Supremo Verbo Quem morre

Quem morre solta da mysteriosa argila,
Um delicado passaro exquesito!
Solta-ó no espaço á região tranquila
Da paz, - ao dôce azylo, ao céu bemdito.

Vae, Peregrino do caminho santo,
Faz da tu'alma lampada de cego,
Iluminando pégo sobre pégo,·
As invisiveis amplidões do pranto.

Eil-o, do amor o calis SQcrosanto!
Bebe·o, feliz, nas tuas mãos o entrego..,.
Eis o filho leal, que eu nào renego,· .

Que defendo nas dobras do mm.t manto. �

Assim ao Poeta a Naturesa fala!
.

Enquanto ele estremece ao escuta-ta,
Transfigurado de emoção, sorrindo; .,

SO'N'indo o ceus que vão se desvenda'1ldo,
A mund()s que se vão multiplicando.,. "

A portas de ouro se que Vão abrindo!.�.
CRUZ E SOUZA...

Solta-o, e na luz divina da pupila
.

Sente-o emigrar aos campos do infinito!
E todo ele. castíssimo. scintiIla
Depois de haver errado co.mo um grito!

'E' gesse. II1ixto de ideal grandesa',
De suprema ventura e de puresa,
Essa ave exul, - que a fria argila solta,
,

" ,Azas espalma pelo espaço infindo,
E á força de desejos vae subindo., •

, Vae subindo••• subindo... e jamais volta.
..

ARAUJO FIGUEIREDO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NllCIONIlL
Cóm propriedade, as

sinalou o sr. Francisco'

Campos, em discurso

proferido a lOdemaio
de 38, que: uma época
não são seis meses de
história, Uma época é

uma atmosfera, uma amo

biencia, um clima. Com
o dez de novembro co

meçou para o Brasil u

ma atmosféra, uma am

biência, um clima. Em

promeiro lugar, o clima
da ordem: não apenas
o da ordem nas ruas,
mas, antes de tudo, e

sobretudo, o clima da
ordem no Estado.

O Brasil é uma

República. O poder po
lítico emana do povo e

é exercido em nome dê
Ie e no ínterêsse do seu

beui estar, da sua honra,
da sua indepêndencia e

da sua propriedade.
A 'Constituição de

novembro é eminente

mente democrática. O
Brasil. é hoje, um Esta
do Nacional. "Existe, e=

fetívamente, um gover
not,t um poder, uma au

toridade nacional. O Che.
fe I o 'Chefe da Nação.
Mas não é o Chefe da

Nação apenas no senti
do jurídico e simbólico.
É o Chefe popular da

Nação. A sua. autorida
de não é apenas a ati,

toridade legal ou regu
lamentar do antigo Che
fe de Estado. A sua au

toridáde se exerce
.

pela
sua influência. pelo seu

prestigio e a sua resporr
sabilídade de chefe. Só
mente um Estado tíe
Chefe' póde ser um' Es� I

tado Nacional: unificar
o Estado é unificar a

Nação. Foi o que se

deu no Brasil,"
Há aproximadamente "

.

cinco anos, gozamos o o "deixa para amanhã" ,go. do carvão. do pe

privilégio de nos estar- que �ra� um tem� f�1 troleo e da siderurgia oi

mos conhecendo; con substituída pela dinarni- estão como atestados do

quistãrnos o Bra�jJ para ca, pelo ."fazer já". .
que s� tem feito.

o, brasileiros. A, inércia, As campanhas do tri- O conforto interno

Dr.

)
.

- o Grande Presidente

o prestigio externo de uma criação nacional: "e
que goza o País, é uma quidistanfe da licença
clara af�rmação da exce- demagogica e da com

lência do atual regimem .r pressão autocrática, pro
e

I

O Estado Novo é c u r a n d o conciliar o

Is II_a et_plI
Entramos hóje no XXIV

anc de publicidade.

Tudo que foi passiveI
conseguír, tudo que foi
dado realizar em anos de

.

labuta se retrata na edição
r com qUie hoje nös apresenta
mos aos nossos leitores e

assinantes e que, na inteire
sa dos nossos desejos. es

pelha toda uma gestão.
Iniciamo· Ia fasendo nossos

os principias dos que nõs
antecederam na vida deste

jornâl, desde sua fundação.
E, acördes com eles, em

verdade nõs dispusemos
á luta, vencendo e cons

truindo, empenhados na

tarefa que é bem a sinfo
nia inacabada da imprensa,
em qualquer ·tempo, eono
em qualquer meio.
A custa de experiencia,

.$lia a dia ganha, perseve
rando a cada novo embate,
pois so quem conhece a

vida de jornal, em meio
pequeno, pode conoluirde

quanto lutamos - eís
nos, hoje, ás portas da
24a. etapa de atividade.
Os que viram como sur

aPo este jornal e o acom

plnharam anos a fio, na

sua primeira fase; podem
concluir de como foi ar·

riscada mas decidida a nos

sa tarefa, desempatados de
auxilias que poderiam ser

justlfícaveis, pela significa- .I

çio dê um trabalho sio
de nacionalisaÇlo, em u m

. meio de· formaçlo . material
e social ainda preliminar.

,. Assim se processou a

evolução do "Correia", nlo
6 margem da evolueão do

meio, antes incentivando e

aplaudindo iniciativas, bem
dizendo e valorisando ca

pacidades.
Assim se tem desenvol

vido nossa atuação,
.

ano

por ano, vendo melhor a

vantagem do esforço cole

tivo; doutrinando a idéa
civica do Estado dentro da

patria, como do mnnlctpío
dentrodo estado; pugnando
pelo que é nosso: - lin

gua, terra, costumes, gover
no - e representando tra

dições e realidades no Dano

rama do Biasi! de hoj�.
Em nossa gestão, logo

de inicio, este jornal que
vinha sendo editado em

duas línguas passoll a ser

apenas em uma - a lín
gua que nos ensinaram no

berço, rica e bela, a des
peito de tudo e de todos.
Iss o f o i em ju·

nho de 1938. Punhamos a

qui em pratica essa neo

cessidade nacional - a

brasileirar - porque, em

verdade, o nosso sentimen
to assim o exigia, e o fi·
zemos arrostando com o

piniões contrarias e prejui·
zos economicos que não

se fizeram demorar.

Hoje "Correio do Povo"
comemora a sua 23.· etapa
de exlstencía. E o que tem

conseguido, e o que tem
procurado conseguir com

sucesso ou não,' dA a to'
dos nós 8 certesa de anf·
mo das bõas causas em

que não só o espirita
mas tambem o coraçlo
e�erce a sua interferellcia,
iempre oportuRa; benefiea
e miraculosa.Honorato Tomelin iniciad.or da fase nacionalista deste orllo

,

clima liberal, especifico em que o turbilhão de

da América e as duras idéias, de sentimentos e
. ,

contingências da vida tendencias encontre O

contemporanea, cheia de seu estado de satisfação

problemas e de riscos e

I
e repcuso.'

'

va�rida de ondas de in,
.

De fileiras ce�radas
quietação e de desordem. Junto ao Presidente
instavel no Sf'U equili- Vargas, os brasíleíros,

.

brio, obrigada a criar nada mais fazem do que
fôrmas novas para o fazer do Brasil do Estado

trabalho. a produção, a Novo, um Brasil maior,
. dístrlbuíção dos bens, o pois o grande Chefe da

manejo do capital e da Nação. sabe como guiar
moeda, e, sobretudo, as o leme do Estado, rumo

. novas configurações 1'0= às paragens da prospe

líticas, sociáis e moráis ridade e da bonança.

CORREIO nO POVO
ANO XXIV jaraguã, 10 de Maio de 1942 N. 1.123

João Crespo, o poeta
OSVALDO MÉLO

Poéta, sim senhores . ..

Poéta, não só de rimas nem de sermões de

encontro. Um poeta que nos deu bons versos,

cheios de imagens sacudidas do pó da rama

comum, livres de certos e lamuriosos cantos

desentranhados das velhas falas de páginas
quinhentistas ...

Poeta que se não detinha deante de rimas

inspiradas em namoricos piégas e insulsos ou

desferidos de peitos gementes, doido das dores

amorosas, dessas dores que se fritam aos raios

da luz do sol, através da "merencorea" e "pa-
lida" Diana dos Romêus modernos, copias es

candalosas dos Rornêus dos balcãos onde se

debruçavam Julietas sem rouge nem m flquillage,
Conhecemos João
Crespo, o poeta, es

condido no anonima

to de Mario d'Alva

e Gil Vaz.escrevendo

coisas bonitas a es

. tilo de Antero Quen
tal iluminando de es

tranhas luzes as pa
paginas de revistas

e [ornaes da Capital
e do interior do Es-

. tado, onde semprehã
de vez em vez, uma

aparição- fugidia co
.

mo fOgo fátuo do Ce
miterio das letras ca

tarinenses...

Depois, João Cres

po sumiu-se, como se a Musa o tivesse eterl

zado..
Deu com os costados em Iaraguä, onde

como funcionarlo público federal, se encontr�
ha vinte longos anoa. •

Vinte anos, mas, vinte anos que não pude.
ram desgastar o quinhão poetico que é toda a

seiva de sua vida.
Vemo-lo, assim, surgir, ainda, como uma

sombra do passado, mas, sombra materializada,.
numa verdadeira resurreição daquele Mario

d'Alva, que venceu vinte longos anos as influên

cias acabrunhadoras da vidinha de Repartição
pública, cheia de tudo aquilo que tem a força
de empobrecer e empoeirar o espírito, tornando·o

rançoso, semelhante a uma corda velha de re-

logio de parede . . .
.

'

Certa vez, o nosso Crespo Imitou os passa

ros. Entrou na múda. Passaros na müda não

cantam•.. mas, o Mario d'Alva, se não cantou,
assobiou, ..

Assobiou uma linda valsa, inspiração sua,
musica sua, embora de assobio, mas tão boni

ta,
.

que o inesquecivel maestro catarinense, AI.
varo Souza seu grande amigo, transformou em

notas musicaes, alinhadas nas pautas, nascendo

dos segredos da. arte irmã da poesia.
A valsa fez sucesso, andou pelas estantes

das bandas e orquestras da época deante dos

olhos das meninas que tocavam piano para a·

legrar as visitas é muito moleque de "bom ouvi

do" assobiava á composição do poeta que fize

ra do assobio, a prova de suas qualidades es

pirituaís, . ,

Bom tempo. ,.,
Hoje, o João Crespo é quasi um funciona

río aposentado. .

Hoje mesmo é ainda o Gil Vaz, que, pelas
cohinas deste mesmo jornal, canta em prosa e

verso, suas saudades, sua vida, suas coisas pre-
sentes...

.

Ai está a razão desta croniqueta traçada
ás pressas, neste dla chuvoso, batido daquela
nossa conhecida lestada ílhôa...

João Crespo ,é figura do "Correio do I>OVO"
que se engalana no dia de seu vigessimo ter.

ceiro aniversario de vida.

Ha de ler por certo isto.•.

Ha de se poisar bem no alto da serra' do

passado e terá saudades.
Saudades que se transformaräo num filme,

ás vezes colorido, outras Vezes ensombrado com

as cõres da tristeza, com todas as cõres, a-final,
sombras e luzes de que se compõe a, vida•••

A vida•••

.

Curta e fugace como um sonho,. tuas que,
sabe ser boa como 11m sonho•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.VÓ! MÃE! fILHA!

Todas devemusar I Relojoaria Wal ter

Fluxo-Sedatina I
!

E' de insuperavel qua�ida",
de, bom até sem açucar...

Todos o preferem, por ..

que Já veríficaram que
realmente é o melhor!

BRUNO MAHNKE
Rua Presidente Epitacio Pessoa n. 933

(Ou Regulador Vidra)
�

A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções perió-

dicas das senhorus

É calmante e regula
dor cessas funções
Fluxo - S�datina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo· Sedatina

Encontra-se em toda

parte
ue D N SP n. 67. de 1915

DESPERTE A BILIS
DO SEU fiCADO

Paranaense' VENDE-SE
Uma limousine Chevrolet

(sob inspeção federa! permanente) - Especial - 1937 -

Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari de cor preta, ao preço
de Rs. 15:000$000. - Ven

Rua Com. Araujo n í 76 - CURITI6A - Paraná de-so também uma mo

Estão em pleno funcionamento as aulas de tocíclets marca N. S. U·
admissão á l a. serie do Curso Fundamental - 7 PR por Rs.3:000$OOo

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste ambos em OUIDO estado.

.

curso são ORATUITAS. E Informações nesta reda.

FacUldade de Comercia do Paraná ção.
(ESCOLA REMINOTON)

- �.I M O V E I S
Fiscalisada pelo Governo Federal .-

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-
"mar ::Ie comércio. Internato e Externato

Ginasio ParthBnon

C. Ieoe»C::liC=:oc:u:::;oc;.c:::.:C:XX:::::OC:::u::::»x::::.ClIClIClIOc:::.c:::. )C

Leopoldo Seidel �
Hansa - Sta. Catarina 00

Maior Estabelecimento de Arboii Bt floricultura do OEstado

Espedições de O

�Iantal frutiferas e ornamentaes �
para todos os Estados .

O
O Peçam �atalago O
�CXC:U::::XC:XC::::XC::U::::XC::::XlCX':::::;' c:xc::tIC:::IIII:::n:xoJ(

Banco do Brasil til Jolnvile
CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E

INDUSTRIAL
Comunicamos »os senhores agricultores, criadores, industriais

e fazendeiros qu : a Carteira de Crédito Agricola e industrial se

encontra, em pleno funcionamento, prestando assistência aos in

teresssdos de forma permanente. Afim de melhor atender á� ne

cessidades da lavoura e da industria o regulamento da carteira

foi recentemente reformado, facilitando empréstimos nos seguin
tes casos:

PARA AGRICULTqRES (juros 7/. a/a) ,

.) para custeio de entre-safra, aquisição de adubos e sementes.

Prazo de um ano.
b) para aquisição de 'máquinas agrícolas e de animais de servi

ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos.

c) para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra-
zo de um ano. ,

d) para aquisição de reprodutores e de gado destinado á cria

ção e melhora do rebanho. Prazo de dois anos.

PARA' INDUSTRIAIS (juros a combinar) ,

a) para aquisição de matérias primas, p, azo de 1 ano.

Ib) pura reforma ou aperfeiçoamento de m.iquinari -s das indus

trias de transíormação .. Prazo de 3 anos.

c) para reforma, aperfeiçoamento ou aquisição de maquinaria pa-,ra outras índustrías que possam SEr consideradas genuina
mente- nacionais, pela utilização de matérias primas do Pais

e aproveitamento de seus recursos naturals ou que interesse

Iá Defesa Nacional. Prazo 10 anos.
.

NOTA - Durante o expediente das 9 1/2 ás 12 e das 13 1/2 ás
15 horas o gerente da agência estará á disposição dos Srs. i

agricultores, criadores e idustriais para prestar informações Isobre os empréstimos na carteira agricola.

Retrolina

.

SeIn Calomelaaoa-E Saltará III
Cama Disposto Para Tude

Seu figado dw. derramar, marI..
mente, no estomago, um litro de bilis.

Se a bilis ni" corre livremente. .,.

alimentos não são digeridos e apodre
cem. O. gazes Incbam o estomago.
Sobrevem a priaão de ventre. Você

aente-se abatido. como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida ti um

martvrío.
Uma simples evacua� nãq tocará

a causa. Nada ha como as famosa.

Píllulas CARTERS para o Figado,
para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bílíe, e vd
sente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são suaves e contudo são

maravilhosas-para fazer a bilis correr
livremomte. Peça as Pillulas CA:&.

'l'ERS para o Figado. Não acc.it.

Imitações. Preço 3$000

Minancora
o Tonico capilar por excelencia.

Destina- se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

troi a caspa, por mais rebelde que seja. Ê. um
remédio soberano centra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO. III �oio Prosdocimo� Fi1hO�

II
Matriz em Curitiba - filiais em JoinviJIe e Blumenau

II·
--------------------------�------�-------- �

Em todas as Farmacias, Drogaria!'. e Perfumarias
Produtos da LABORATORlOS MINANCORA

[oinville,

� II � ... [] � fRllL IIIMI � 1�llr [QJ � ')

�

� rg] � � lLJJ IMI rRl � [g][g1

.
' CfR�EL-L I NHD

\ ,

c

,

!�::

I_E_'_fJ_N_OVO DOHIiE Sensacional

I
I
I
Is
�
I
I
,I
��-,
�ii
f,�

,

�

Ii Mais uni indispeusavel objeto i:ap'_z de sua necessi ..

I dade e utilidade - � RADIO ZENlTH

��
1,.'::l

-.
Hertel I

I
II
I

Rua Marechal Deodoro, 9 Jaraguá

Preços vantajosos Peçam dernonsttações

L
na Filial de jOINVILE! rua 9 de Março, �26. I·----------1------_1-

Ourivisaria Relojios
de todos os tipos e tamanhos

AS ULTIMAS NOVlDADES

Gravações de fino gosto
Concertos em geral - Serviço

esmerado e garantidoI
,,================��I

Fabrica aemoveis
DE

loã Ka rgero

- Fundado em 1920 -

em I
U A I

------

geral
Executa com todo esmero e prontidão

Rua Coronel Procopio Gomes 25� JARAG

Proporcione o

bem estar á sua

família e a si

proprio.
Adquira uma

Geladeira

Jorge'
Ao comprar

não se .esque·'

ça desta mar

ca leader.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sucessora da Empreza Frenzel '

M A T R I Z _, _, Avenida Getulio Vargas D. 5 4 3 _, _, End. Teleg. "FRENZEL".. Fone 5

/ARAOUÁ DO SUL Santa Catarina

TRANSPORTES RODOVIARIOS EM GERAL,

-
-

São Paulo _, Santa Catarina com Ilcacões para:

Minas _, Santos _, Rio de Janeiro _, Porto Alegre
I
'II=====-_�

____I 7l6EnC/1fS
PaU IO_Rua Froreneie de Abreu n. 603

Fone 4 - 0013São Joinvi!e 'Rua Anita Garibaldi n. 484
v
- Fone - 597

Rio do Sul - Agente Alv'ino LobesBI u menau - Rua São Paulo - Fone 1414

D D (t 1110 III Do .le·lllo•

e

Garantia � Rapidez
'

_, _, Preços Modicos

Transportes. em CAMINHOES propries para qualquer parte do Estado

I Despachos em Geral _,
mantem uma bem organisada' seção de despachos .... junto a Estrada Ide Ferro nas estações de J A -R A G U A'l e J O I N V I L, E

�_=_',=',=====.•.. _
m

_:.:'"'� _ ___,
�

"t'l�.,.,.,.,.t.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.@.'�.'.8.,.a.'.t.l.&.,.t.,.����:
I
1II�)��')��������������t114BE��1II

Armazem "Tu í" �I. .'.. "� I
Ia.

RD� .?oco!o�me.. 99 ." EDIL TeL "T U P I' .. [
Matriz: FLORIANOPO�. Praça 15 de No';_bro. 8 i

I � Para seus negocios utilise onosso I?
I I Serviço de longa distancia ...

1'111 �
E s tat u etas· I Conexado aos seguintes municípios e localidades: I

e I mage n S
,II Florianopolis • Biguassú I"�Das melhores fabl'icas do RIO E S. PAULO �,� � Tijucas � Camboriú � Itajaí

�-� 11:1 II'" Brusque � Gaspar

I__;_---------------.--- � Blumenau di Indaial .- Timbó

,

M tt I rm alfllfll'os I
Rio do Sul, (Salto Grande)

I arca o I Lages • Pomerode

"1=I Jaraguá (Hansa)

II São Bento (Rio'Negrinho e

Fabrica de Chapéos de P�lha
I li

Oxford) • Joinville • Parafí p
• São Francisco .- São Jo�e ii

Premiada cem a Medalha. de Ouro na Exposição I Estreito til Palhoça (Santo

'IMunicipal de Joinvile, 1926, e Farroupilha, '1935 I Amaro) .. Paulo Lopes '

Endereço telegrafico: "M A R é A T TO",' LagUIna
..

lm(LbitubaM'"TUbllarã)oOr eans auro ue er

.' Urussanga ti' Cocal
Creciuma

Louças 8· vi�ro8 por' afaGa�o

"

J,A R.AG U A Tambem lhe oferecemos nosso

-. Estado de Santa Catarina -- Serviço rapido de fonograDias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LeDlbrelDos de Cristo

que lDorreu pelos
====-===== hODlens

PAULO DE CAMPOS MOURA

(Presidente do Centro de Expansão Cultural

A passagem da semana os sacrilegios caluniadores
santa acompanhada das ce e destruidores da religião
rimoniàs comemorativas do cristã. Católico algum po
rnartirlo de Jesus Cristo, derâ se deter na indiferen
vitima divina dos seus he ça e na espectativa. o de
diondos algozes, evoca soldado da fé e, resolutos
com nitidez a amplidão do marcharemos com denodo
exemplo que seus sofri- em defesa do testamento de
mentos oíérecem: á humani Oristo, i escrito em sangue
dade moderna. Em lem- e em devoção aos homens.
branca ao drarna vivido A unanimidade dos cato

por Cristo, em memoria licos cumpre se lançar de
aos seus sacrificios e em sassornbradamente á luta
respeito á sua morte dedi divina.luta de combate aos

cada á felicidade dos ho- inimigos de Deus a servos

mens. devemos fados nos do Satanaz. São eles os as

prostar e orando em pro- saltadores da civilisação
messas fervorosas de que moderna, os aounhaladores
saberemos reconhecer as

I
da honra humana, os as

tragedi�s do Oalvario, as sassinos covardes de po
sim como saberemos nos vos, são eles, O'S que são

,

tornar invenciveis defenso- chamados totalitarios, na

sores da doutrina que nos zistas, fadstas, adeptos das
legou, através da sua vida ditaduras. Paises como a

de despreendimento, de Inglaterra já demonstraram
seus atos santos e de quanto são solidarios com

suas luminosas palavras. as causas sagradas dos
lembremos de Cristo principies catolicos. Os in

Que morreu pelos homens! gleses já prestaram seultrí
Lembremos que em nome buto ao dever de guardas
(Ja fraternidade, da paz, da valentes da justiça huma
liberdade e da grandesa na. E talves na historia
humanas, -Jesus Cristo Sie nenhum heroísmo tenha
entregou aos cruéis faci- igualado ao do povo bri
noras que o crucificaram tanico. Hoje é o Continen
cruelmente. Atualmente, a· te A nericano que se ins'
travessamos dias tenebro- creve ha luta e, como He
sos em que periclitam as mistério do catolicismo ele
instituíções fundarlas por saberá cumprir peJos seus

Cristo. Atravessamos uma povos, o glorioso dever
época em que pretendem de . aniquilar os adversarios
dominar e exercer o go· das teoríasleternas de Deus.
vemo dos homens, ínéivi- Por nós, os brasileiros, a

dos semelhantes aqueles incumbencia de desbaratar
que condenaram .e cruclfi· a diabolica avalanche, é
earam Jesus Cristo. Atra· sublime gloria e suprema
vessamos um tempo de honra que nos enchem de
tormenta em que t:ov�jam jubilo e de entusiasmo.

j L

POlDada
'

Minancora
'I" •

,.,

.

E' a pomad� ide�1
CURA TODAS'AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL '

A Farmäcia Cruz,'
de' Avaré, (S.Paulo). '

curou com a cMl:
NANCORA· úlce
ras que' nem 0914

.
conseguiu curar.

Dna: CatoUn}) Palhares, de Joinvillp, ·curou c:>m

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

l\dot�da ,em mui.t�� hospit_�es, ça�a� de saLlde e
.

cltmc;!s partIculares., "

AVISO .IMPORTANTE: - A verdade}ra .;«Po�ada
Minaiicora" nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais êom o
; embl,e�a simbólico acimá.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
-

CORA em sua latinq.a original.
" REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorios(o/9D':��ßORA.
,de jOlNV1LLE "no�""oIA�

BANCO AGRICOLA E COMERCIAL
" ,

de Blumenau Fili�:d�fFMatriz: BIUlpe,
nau Rua 15 de
Novembro·

Agencia em Mafra - Fíliais em. inst: Rio do Sul, e
Ind3ial Correspondentes nas maIOres praças do Pais

Capital autorizado . . . .. 1.200:000$000
Reservas : 663:779$560
Depositas e saldos em O/C 25.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Paiz;' cobranças, des·

contos e caução de 'tittílo� de exportação e ou.tras operaçõe� de

credito; passes para. as principais praças do palz. Taxas mo:hus.

Va. S8. já abriu uma cConta Deposito Popul�i:t
no Banco AgricÇlla e �?mer�ial de BJumenau ? Se aIJ'
da não o fez, procure ImedIatamente. nps�a cSecçao
de Depositôsll que lhe dàr� prí���amente tó'das äs) in-
formações desejada!!.. _ ., ...

Além da· conta .Deposito Popular., Deposltos mlclals a

partir lle 20$000, para a qual são abonados juros �e 4?jó aja,
o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantem amda, as

Ileguintes contas:

C. C. C Á 'DISPOSiÇÃO ,

,

C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con·

dições na caderneta ';',
"

) 3,0 %

DEPOSITaS POPULARES LIMITADOS
j

4,0 %

DEPOSITOS A PRAZO fiXa de 6 meses 4,5 -ojo
'PEPOSlfOS A PRAZO FIXO de !2 meses 5,0 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

FILIAl. JARAGUÁ • R. Cd. E. Jourdan 1J·11_5
Caixa Postal n. 65 - Endereço Telegráfico cCAlXA:II

Horario : Das '<10 ás 12 a àas 13,30 ás 15 horas.

'" :', á{' ;; Sabados
: Das 9,00 ás 11,00. ,

2,Oojo

Correio do Povo -. \ - 10 _. 5 --- i 942

?'l•.�l.,.a.'.l.'.'.'.'.'.l.'.t_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.t.,.,.t.,.,.,.,.,.,I�

Oa trabalhos para, a

IJ;l.ßtalaçãp da. fabrica de.
papel na fazenda Monte
Alegre, DO Paraná de

. propriedade dtHI indus
trias Klabin, estão sen

do acelerados.
O total dos recursos

.em pregados Dessa ini
cí-ativa é de 85 mil C4)O

tos. Produzirá aDualmen
_____________

'
__...

'

' , -- , "

•

te de 80.000 até 90000

, !Y,.,.,•••'.'I'.'••••••• 'III••••'II'll1illl'.'.'.lll'.' •••••,.'.i,lIell'III,.i"'.'íB,.,{i"� toneladas de polpa e

,t
'

1 1. ' ,I - celulose, s(jndo que essa

produçäo se baseará so
bre seis milhões de pi
nheiros tendo fi fabrica
ums usina elétrica de ----�--�-.�

��ooo ca'aloB de ener I·. SANGÜRNOL�

�ARL�� HOEP�KE K A.
Comercio e Industrie
-- Filial São Francisco

Departamento de Transporto Marítimo
(CER\:A DE 40 ANOS de atividade ininterrupta no ramo)

Transportes de Passageiros e Cargas
los rapidos e conlortaveis paquetes "CIRl HOtrelE" "1111" e cargueiro 'MAX'

I

Transportes de Cargas
De qualquer epecie para oi portos do norte
e sul do Pais e para 'os portos extrangeiros _

aa
-- Secção de despachos -
Cabotagem - Importação'

Recebe e despacha junte ãs repartições cornpeten
tes todo e qualquer produto do Pais como erva-mate,
rnadeiras brutas e preparadas, cereais etc. exportaveis
para o interior do Pais e .para o extrangeiro.

'

I

Incumbe-sedo recebimento, desembaraço' expedi
ção aos seus destínatarios, de mercadorias procedentes
de Qualquer porto do pais e do extrangeiro.
---

--------------------

�III�

Secção do Navegação Interna o Armazeill
Proprietaria de rebocadores e lanchas para o �erviço do

porto e transporte entre São Francisco, ParaQ \ e Joinvile,
" Amplos. armazens para qualquer espede d� mercadorias

\ . .

_
PONTBS DE ATRACAÇÃO

'

• R

Sucção'" do matfuira
Tr�tamentos especiaHsados' � p�feos adequados para o grao

deamento e deposito. de madeiras para exportação_.
.Irmazens propritls para amarrados e m�deiras finas �u pre'páradas

Endereço T.:elegrafico: HOEPCKE

Mais uma prova e Ü'o
refragavel da efiMcia do
PEITORAL DE ANGICO
PE LOT E!'JSE, nas mu

lastiBs dos BronchioB e

àa laringe, como prova
fi seguinte 8tes:ado do
,81'. capitão de mar e

guerra Desideric> Celesti.
no de Castro, nums 'pes
BOß de sua casa:
-O capitão de mar e

guerra. Desiderio Celes
tino de Castro atesta que
tendo em sua C8sa uma

empregada' de nome Flo·
rina Borges, atacada de

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite, uma forte bronquite e

rouquidão a ponto de
nãt> poder falar, varias �---

pessoas lhe aconselharam
o PEITORAL DE ANGI
CO PElOTENSE, a pe
dido da mesma comprou
um vidro e depois de 24
hOfSS recobrou R. voz

ficando oompletamente
restabelecida com o uso

apenss de um vidro.
Por ser verdade firmo o

presente,
Pelotas - Desiderio Oe·
lestlno da Castro.
Conf:rmo este atestado. Dr.
E. L. ferreira de Araujo
(Fi-ma reconhecida).

Ficença N. 511 de M�rço
de 1906.

IDEPOSITO OERAL: - '111�g,laboratorio Peitoralde An-
_ .....

gico Pelotense. I
Peiotas - Rio Q. <!o Sul!
Vende se em toda parte.

Curso de eanerge cia
para enferlDeiras

A jmpr�nsa carioca ocupa"se da ace�..

tada medida do sr. secretario de Segu..

·rança Publica do Estado de S. Paulo

RIO. - Entre as mals
felizes iniciativas do sr.

Acaclo Noguíera, secre

tario de Segurança Pu
blica de São Paulo, está
a .crtação de um "Curso
de emergência para en

termetres". medida de
indiscutível alcance, a>

gora que o pais se en.

centra na eminencia de,
de uma hora para outra,
fazer Iace e aconteci
mentos importantes. Foi
nesse momento, pois, que,
com o consentimento do
ilustre Interventor Fede

" ral, sr. Fernando Óosta,
:.f: partiu do Iaborlose se·

I,'"
cretarío d;;o, Segurança 8

idéia de criar uma eBCQ
Ia de enfermagem:

'

afim

I
de preparar aa funcio
narias daquele Departa
meato ao nobre mlster
de servir á patrla, C8S0

a sua cooperação se tor
ne necesearía.
Fez-se assim o Estado

de Silo Paulo, pícneíro
de uma medida que, sem
mator demora, deve, aer _

dotada em todo o Brasil,
não só pela sua ínegua
lavel oportunidade como,
principalmente, por que
ela vem ao encontro d8S
aspirações da mulher RIO. _ A SI Oomlasão
brasileira, que deseja Executiva do 8.0 Oon
preparar-se para, se pre- gresso Brastlelro de E
ciso, prestar serviços BO dueação, está recebeu-
seu pais. Foi, aliás, aus- do valiosas manífesta
cultando o verdadeiro ções de apoio proceden-

I senttr das funcioD.8.�i�s tes de todo o pais, sen
das repartições polícíals do também já avultado
do Estado, que o sr. A· .o numero da teses rece
cacio Nogúeira tomou a bidas. A exposiçllo de

cartografica e estatisti
ca anexa ao Congresso
é organisada pelo Insti
tuto BrasilE:'iro de Ge'.o
grafia e Eetatistica, .con .

ta com valiosas adesões,
inclusive Um sugestivo
',stand", 'df.'·mon�trando äs
realisações do Presidente
Vll.!gas, no setOI' dG en

sino e IParcos da efeti
v&çiic- da "marGha parl1
o lieste", Feri prorrogado
até o dia 15 do correnie,
o prazo para, JnacriçKo
no Congresso e apresen
taç&o de 1;8ses sobre te
mas em geral e espe
chiis que, c0nforme foi
dt1lUlgado'l de.,;Y!lrá versar

sobre c ensiqp em geral.

Fabrica de papel
nacional

C�LCL\DOL
, ','

INDUSTRIA DE ctLÇA,DOS
GOSCH IRMÃOS S. A.

.

I'

",ll'RL\G U L\ - ..rL.\NTL.\ C�T.l\R ! 1\Il\

........ ..,.,

.._-----------�-----�_.�---,,�-�,�

Dr. 'Waldemiro Mazureehen
Medico

ConeuItorio e residencia: - Rua Marechal Deodoro
\

I
É UMA DOENÇA GlRAV1SSIMA

I
MUITO PERU.OSA PARA A FA

MíLIA E PARA A PlAÇA. COMO

UM BOM AUXIt.IAR NO TRATA

MEN'l:O DltSSE GRANDE FLAGEl.O
•

USE O

Escritörio
Residencia :

. Avenida Getulio Vargas, 160

Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefone, 34

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

A SíFIUS 81! ,.,.RESENT" SOB

INÚM,..A8 _RMAS. TAIS COMO:

Ri!UMATISMO
ESCRÓFUI..M
ESPINHAS

FiSTU�
ÚLCERAS

IICZEMAS

l'IlRlDAS

.ARTROII

MANCHAS

o ... t r o

Palace Hotel
de- M A R TIN S J A R U G A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
ALUGA " SE

Todos quartos de apartamentos, com agua

CASA f d
• corrente, quente e fria

�ma M ��s I �e�a Elevador - Frigoritico - Casinha de l.a ordem

da rua are a -

j
Salas de amostras para os sn. vlalantes

oro, '

Automovel na Estação '

Tratar com
p'k&A'�J-A" B 'At:.lt

ENGENHO RAU LTD G,{:;1 � rrrS-A �- l'\IU"l�n' v -

CGNHBCIDG HÁ 1$ ANOS

v___ &II roDA 'PARTE.

decisão que está desper.
fundo aplausos irrestritos
em todos os círculos DS-

CiOD'8i�.
A Imprensa carícca se

ocupa do essuato, com

b asteute destaque, lau.,
vando 8 feliz iniciativa
do sr. Acacio Nogueira
que, mals uma vez, se

afirma uma autoridade
zelosa, dínamíea, ateata
80S acontecimentos que,
sacodem a vida nacional
e, porisso mesmo. co

peradora etíeíente do
Governo do sr. Fernando
Costa, ao qual vem pres
tando uma serle de ser

viços dignos de nota. A
repercussão que vem

tendo a criação do cur

so de enfermagem deixa
entrever que, em breve,
eles se multíplícarão por
todo o pais, sendo se

guído, assim, patriotica
mente, o acertado ato
do secretario da sesu
rança Publica de São
Paulo.

s·Congresso Brali..

leiro de Educaçio

,.-

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO'
...

-

�
..
"

TONlcoDOS MUSCULOS
.

' ......

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mães
que ('riam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to';

nificà,ção g�ral do organis-
mo com o

Sanguenol "

c. D.N,S.P. de n. 1992 1921

'.: .

,.:-". .... -lt
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MUNICIPAL" D

o

o racionamento da

Em prol das vitimas dos
torpedeamentos,

Rio - Realizará nú

proximo <lia 23 a Escola
Nacional de Musica, um�
grande festa de arte de'
nominada " Desfile Artis.

-----------

Uco" e m beneficio
total das viuvlls e orlão'a
dos n08�OS patricios sa

criticados em serviço ds
Pntria. Esse festival está

Por iniciativa de um sendo patrocinado pelo

grupo representativo dss Clube dS8Vitorlas Regias.
e 1 a I 8 e s produtoras Importação de tecidos da
com I n t e g r a I ,6,

poio da Dip, será laDçs. Brasil, pelo Uruguai
da intensa �jampanha nos Montevideo - Foi fI-

moldes da que tem sido xada em 400 mil dolares

leita nos principAis cnn a importaçAo de. tecidos
tros do mundo ameaça. em geral, exceto lAs, pru.

dos, . como <I) nosso, pelas cedentes do Brasil.

manobras da ,'�quinta Cft- Buen08 Atres. - O vI·

Juna". O tlbje'tivo da ce-presidente da Repu.
��mpanhÍl é, alertar' a blica, sr. CastHo, enviou

populaçAo contra os in um telegrama ao Presi,

tuitos e maquinsçges tios dente Getulio Vargas, fe
"quinta colonistas", por licÍtando-o por haver 8ai

meio de cartazes nos do ileso do acidente au

quais srio tocalisados pe, tomohHistico de sexta

la imagem diversas si. feIra á ,tarde. O chance

tuações e metodos usuais ler Guínazú '3nviou í

de aoAo dos· inImigos da dentico telegrama 80

Patria. Presidente Vargas,

Combate á.
.uinta..coluaa

Marmoraria Carlos Hoinzlo
Rua Mal, Deodoro - Jaraguá

Executa, a preçoS razoaveis, todos os traba·

lhos concernentes ao ramo.

Cbapas com inscrições,
MODumentos

.

em marmore, terrazo, etc., dos mais simples
80S de mais alta execução artistica

�u�o��w -c - 10 - 5 - 19�4�2�����������������������

Telegrama do chanceler do Bralil

ao ministro do Exterior do

Uruguai

tradas e tifIJS por onde

ela carreia os produtos ..

Isto lambem vem a

contecendo. E de outra

forma não se compreen Hitler ameaçado pelOS seus
derIa a aísão admínls generais
trativa do prefeito HeB-

bater, demonstrado jA em Londres, - Foi BUlIn

alguns enos de trabalho ctado que um grupo de

O retrato de suas at! generais alemães, ehe
vidades em 1941, pare fiado pelo marecna! de
nês oeusar do ultimo e· campo Von Branehlteck,
ercicio admínístratívo, declarou rudemente 8

é uma prova do que e- Hitler, que se a sua cam

firmamos. panha de 1942 na RU8sia
Este ano as promessas fracassar, será Instítuido

são as melhores, mau na Alemanha um novo

grado as dificuldades da regimen, com a abolí

sítuação que se através- çäo total do nazismo ..

sa. Tivemos no primeiro
trimestre uma renda bru.
ta de 176 contos.

I Seguindo o seu ritmo

normal, COPIO quem tem
conhecimento do chão

que písa, vae se desen
volvendo satisfatorio e,

ocioso . será dizer, den'
tro das previsões orça
meniarias.
Do balanço encerrado

em 1941, com uma des

pesa orçada em cêrca
de quinhentos contos de

réis, atingiu a receita

de 571 :652$000, verifi.
cando um saldo de ...

;}5:691 $000. Isto, com to·

das as obrigações em

dia e 08 serviços neces

earíos em andamento

uns, concluídos, outros,
vem demonstrar o que
acima dissemos, isto é,
que a' vida muníeípal,
orientada pelo dínamís
mo consciente do tenen·· O B R A S I L
te Leonídas Herbster,'
que tem conhecimento

do chão que písa, segue n�� p�ovoca nem

o seu ritmo normal. Incita provD-
A cidade, embora com cações

seu surto de construção .

um tanto entravado, está LISBOA _ CU P)
com o seu aspéto defini- Comentando o díscurso
do, no panoroma deste do Presidente Vargas,
vale encantador.

O interIor, assegurado
lido pelo Ministro Mar·

pelo trabalho da lavoura,
condes Filho, perante os

opereríos do Bío de Ja·
da agricultura, que lhe neiro, o "Díarío de Lís
dá vida e lhe favorece
novas iniciativas, tem fa boa" afirma: "O Brasil ê

talmente que prosperar,
solidário com a América

e forma um muro com
canalizando para o cen

8S outras repúblicas ame.
tro .0 ponto de suas e

rícanae; não provoca,
nergras creadoras.

nem incita provocações
E' desse modo, uma .

.

explendlda evidencia de Desde que o novísstmo

luta que se pat.enteia de I
contine�lte se orgal!iza

sol á 801, ue exhuhe- pare atIr�ar seu lnstíato

ranoía da terra bôa e nó de vida, o Brasil não

promissor espetáculo das.
hesitou. Bntenda-se , que

RIO. - Ouvido sobre as ! tar a mercê do criterio mero de Iítroa aaer dia- roç.as e arrozais .madu �a� assumiu atitude bê,

ultim&.s deliberações do vario de qualquer deten- tzíbuído pelos consumi. ros.
Iícá, senão na �edida

Conselho Nacional do de ums parcela de 8U. dores e um trabalho da Dest'erte a admtnls-
em que o cumprimento

Transito o sr, ledo FiuliI8, toridade. competenciaexelusivado tração tem apenae que
do dever P2de aca.rreta�

diase o seguinte: "O Con Nessas gestões que Conselho. Naeíonal do Pa- dirigir.
interp!'etaçoes errôneas

e-selho Nacional do Tran- serão hoje entregues aol troleo. Só este conhece Ap!9veitar essa Iabu

aito, como era, aliás, [us governo, : estabelecemos o volume exístente de .ta produtiva, ,dando-lhe

to em tal emergencia. preferenCI8 para 08 car- gazolina e assim sendo o 8 m e '1 o I de ex. Edição de hoje .

foi chamado fi cooperar lOS de carga; Depois poderá determinr a li. paosAo, cl transporte pre 16 paginas
com 08 nltos poderes destes'" deverilo ser aten- mitaçAo". o i80, melharanj(). li8 eli-

pJibllcos para resolver dldos os "taxis" e por

.'

dentro do possivel o cs- fim (IS carros partlcula

---------------

80 criado com 6. escas- res. Quanto aos carros

BeB sempre crescentF. do oficiai"! propuzemoB fos

gszolins. Foi nomeada se o seu uso limitado 80

uma comissllo especial chefe do Governo, Di'i
para estudar o assunto.l njstro de Estado, inter

Reunimo,nos depots e ventores, prefeitos, au

aprovamos RS sugestões toridades policiais quan:
apresentadas, com pe· do om serviço e ambu·

quenas alterações. Fixa laDeias de 8ocorro".

mos normflS que deve· E concluiu o sr. ledo

rllo ser seguídss em Fiuss: "Quanto ao nu

todo o pais pols em ca·

110 de tam8.nha relevaD.·

eia como é a falta de

gazolina, que implica n�

paralizaçAo quase de va

rios setores da ativida.de

n.8ciona1, não pode er-

gazolina

sil, sr. Osvaldo Aranhs

enviou um telegrama ao

chanceferGuani, respon
dendo ao que este lhe

---------- enviara por motivo do

afundameuto de navios

brasileiros pelos subma

rtnos do "eixo" Neste

telegrama o sr. Osvaldo
Aranha diz:
"A sua ampla e gene ..

rosa compreensão daa

relações existentes entre

08 nossos dois países.
jamais verá com índífe- .

rençs os atentadss de

que foi vitima 8 marí
nha mercante brasileira

e com ela propria a oo

munidade americana".

Montevidéu, 6 (H T) -

O Ministro das Rela·

ções ExteriorAs do Bra-

Novo Secretario
de Segurança
Em despacho de 6 do

corrente, do ministro da
Guerra, foi posto á dis

posição do Interveutor

Federal do Es:ado de
Santa Catarina, o Capi
tão Antonio Carlos Mou·
rão Ratton, que vae de ..

sempenhar as funções de
Secretario da Segurança.

Bõrnarno
Gruooa

Jaraguá do Sul

Laticinios
Mais quatro
desteoíers

De um porto Oriental
dos E E U U - ForaM
lançados ao mar, hoje,
quatro destrolres da ma

rinha do E E U U CODI

Intervalo de 15 mínutos,
A cerimonia constituía
uma Impressionante de.
monsíraeão do poderio
naval, cada vez mator.
da Am�rica do Norte.

Tte. Leonidas C. Herbster, dinämico prefeito municipal

Fumo em

folha

Engenho
de arroz Üalo sislDica no E.uader

QUITO. - Violentisst.
mo abalo sísmíeo verto
tíeou se nesta capital,
causando alume em toio
da a cidade e oC8810Dao
danol maletlaià lem ma.,

lor fmportancia.

Cor..espondente
oficial do

BalKo do Bnlil

Dois aspitos da visita do Sr. Interventor Federal a Jaraguá. -. No primeiro ve se s. excia,

dr. Ribeiro Pontes e a exma. sr,;. Prefeito Municipal e no segundo vê-se o sr. tte. Leonidas

Ana B. Herbster no banquete oferecido a s. excia.

Bernardo Meyer Bt Cia.

filial. Jaraguá
Bltado de Santa catarina

Fabrica de Laticinios, Caseina
e Cola Fria para lDadeira

Paorica nO Laticini

Rua J_é Loure"'., 541 .. 55S CURITYBA.

o dr. Nerêu Ramos�
fi(!lbstet e sra· !dna.

os "PARANABNSE"

End. teleg. "Meyerbern .. C. POltal, S10

i
f_ >,
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I
ft

ur.
MEDICO

Proprietario,: Oscar Mattias
Dr. Alvaro Batalha, avisá

aos seus alDigos
voltou

e clientes,
anovalDente

I

clinicar ein Jaraguá.
TelD a sua

antiga casa do snr.

KellerlDann, onde lDantelD

o seu consultorio, trabalhan ...

, ,

do taDibelD no Hospital Sio

José.'

da praça
que

o melhor

o preferido pelos snrs. viajantes

Aposentos de l.a ordem -
. Cosinha superior

1- Bebidas nacionais e -estrangeiras
Ordem .. Asseie .. Prontidão II A 1 IlÚDUto da estaçiio ferrea e da parada d08 oDibus

"* laraguá .. Santa Catarina

-"'-=�UI:_

residencia na

Eduardo

Atende a qualquer hora
do dia e da noite.

Jaraguá, 1-5,,42

I
1.1.,q'.'.'.'.I.I.II'.I.'.I•••t.l.'.I.t.I"�I.,.,r�4fI'.'.efl2•••'.'.'.'.'.'.'•••'.'.'.-" III�n� uuv,uuv uuv

Ministério do Trabalho,
Industria e Comercio

Cruz VerDielha Brasileira
De ordem do. sr. -Prefeíto Municipal torno

A campanha: em pról da Cruz Vermelha Brasileira, em nossa cida- publico que durante o corrente mês de MAIO
dade, continua se desenv?lvend� com a.m�lhor bôa v0!ltade. . errecada-se na Tesouraria' da Prefeitura Munici-

E D I T A L , As pessoa� .que ainda ,nao c�ntnbulra� e desejam fazel-o, pede·se pai de [araguã e na Intendencia de Hansa a

Chamo a atenção dos Srs. empregadores des.l procurar o Secretário da Pr�feltur� afim de assinar o respetivo car�ao. TAXA DE FISCALlSA_CÄO E SERViÇOS DI-

te Estado, para a obse rvância do disposto pelo! OutiO�lm, os que al��a nao pag�ram, pede·se também satisfazer o VERSOS (ILUMINAÇAO PUBLICA)
artigo 11 do Deereto-leí n: 1643, de 7 de dezem- seu compromlss�1 na Secr�tana �a Prefeitura,

.

Nã0 satisfazendo o pagamento no referido
bro de 1939, que determína a remessa a esta De

_

Os donativos recebidos sao os seguintes ' mês ficará o contribuinte sujeito á multa de 20.j'
legacia de uma declaração de seus empregados, , ,

'. .
" ,

em trê'S vias, qualquer que sejd o seu número, no Ind. Reun. "Jaragué" S/A, 250$ s�bre ,a refenda taxa ,no .p!lmetro mes, sendo en-

periodo de 2 de maio' a 30 de junho. '. Rudolfú Hutenuesaler, 250$
Ten. Leonídas Herbster 20$ tao feita a cobrança judicialmente.

Notifico, ainda, que, na torma da Portaria Com. e Ind. H. Jordan S/A,250$
Alfredo Klug 20$ Tesouraria da Prefeitura Municipal de [ara-

Ministerial SC - 811, de 13 . 4 . 942, na coluna Bernardo Grubba, 250$ �rl:eZd:r�ri:t�h��,\
-

2200! guä, 4 de MAIO de 1942
,.

numere 18 (observações) de .modelo aprovado pa-. Breithaupt & Cia 2nO$ 'iP F. Vosgerau
ra a referida declaração, deverá, obrígatcrísmen. Arnoldo L. Schmidt, 100$

Herbert Sehuenzel 20$

te, constar a Indíeação do numere da série da MHtrfz fie Jarsguä, .100$
Eduardo Kellermann. 20$. Tesoureiro"

eaderneta de reservísta, ou certítícado de quita. Erlco Blosteld. " 100$
Maria U. Brueckheímer 10$

çlo com o serviço militar, Bem 'como a respeett- Ma� Wilhelm,
,

, 100$ �:��zB�il��t '

-

10$

va categoria, relativamente a cada um dGS empre- Werner Goseh, 100$
10$

gados nacionais 8U naturallsados. Walter Gosen, 100$
João O. MuelJer ',,10$

Séde da Déclma-sexta Delegacia Regional Mario Tavares, . 100$ João jenuano Airoso 10$
do Trabalho, .em Florianopolis, aos vinte e sete de ' W. Weage & Cia. Ltda, 100$ Olga H. Arruda 10$

.abril de mil' noveeentos e quarenta e dois. Nestor O. da Luz, 50$ Guilherme H: Emmendceter 10$

'Ernani de Olíveíra Artur MU,eller,
,

50$ Angelo Rubíní •. 1,0$

Delegado Regíonal -
J. Es�vam Arruda, 50$ Adio NOI08DY 10$
Seme Mattar, 50$ Carlos Mey 10$
Roberto. M. Horst, 50$ Artur Meldolp.! ,

'

10$
Curt Vasel, 50$ Germano Ehmkc 10$'

Edítal de citarão de ausentes Silvio Plasera, 50$ Rodolfo Emmendoerfer 10$'
!J Eusebio Mendonça, 50$ Afonso Burh 10$

Fredertcc F. Moeller, 50$ "

João Romarte Moreira 10$
josê Emmemdoerfer,

'"

50$
.;" 'Ouilherme"Haering :10$'

Guílherme Weege, 50$
..

Leonor -de Souza Neves 10$
Renato MachadoCamera, dr,. 50$ Natenael Cidade, dr. 10$
José Antonio Mattos, 50$ Freymundo Freygaug 10$
Wliltej[' Hertel;: ..:

. 50$ JOão Golhut, .. 10$

Inácio Leutpreeht, 50$"
'

Artur C. Meyer .ios
Gustavo Gumz, 50$ Frftz Vogel 10$
Franc; Kubin e Rosa Paulínc Natal Bonin 10$
Pürndoer ier 50$ Roberto Gl'antberg 10$

Ca.rlo8 Leopoldo Mey 25$ _�dolfo Hermann Schultze ' 10$
J, A. Emmendoerfer, 25$ Dionísio dH A P\�í."eir8. lOS
Procopío Pereira Lima,' Jor. 25$ Alfredo Krause .10$
Honor8.to Tomelin '20$ Luiz G. Airoso 10$
Bruno W(iU 20$ Tufi Mahfud , �O$
Lotar Sonnenhr,hl 20$ Luiz SaUer 10$
J(lão Schroin,er 20$ João Batitilta Rudolf lQ$,
lrineu Schwarz 20$ Frederico Vil3rheller 10$,
João Batistn Crl>spo 20$ Alfredo Me isr 10$
Max Meldo!a 20$ Huns Lo�s 10$
Banco Agri. e C�ni. BIn, ,"O: Rod.olfo Fi scher 10$
men�u (FiliaI) 20$ João Emendo erfst 10$

Adolfo A. Emmendoerfer 20$ Francisco Fischer JOf. 10$
Leopoldo Reiner 20$ Elgodoro Borges 10$'
Paula Wiele 20$ Oswaldo Kiug

,

'10$'

:,.' ',.
,
J\]!.t.��l? )�ubtlJi }q�. Bruü? .��_h.<D"�!: ,.;" I_""""'; l(��::.,<

16a. Delegacia Regional

O doutér Tiago Ribeiro .Pontes, Juiz ,.de Di
reito da Comarca' de Jaraguâ, Estado de

'

Santa
Oataríns, Brasil, na forma da 'Ieí, etc. :

Faz saber aos que o presente edital de cita

ção, com, o prazo de 60 (eesseuta) días v�rem ou

ínrersssar possa, que, estando se procedendo ao'

Inventario dos bens deixados por falecimento de
Ana Koezner, e tendo sido feita a declaração do
herdeiros da finada, nos quaís CiHlstam Albino
Etwin Koerner, viuvQ-meeiro e li herdeim Annita

W8Uy Koerner. como aUEentßs, citl:i�üs E" chama-
08 1\ comparecer ou fazer lepref-önt8.l', neste JuI·

zo, dentro do prSlzo de sessento, dias. pa.ra fala
rem aos termos do dito inventarI,o, sob pena de
revelia. E para que chegue ti noticia ao conhecI·
mento d.e todos. mandou pafJsßl' o preEente edital
e outros de igual teõr, para serem publicados. pe-.
Imprensa e afixa.do no lugt.r do costume. Dado ê
pai.HJado !.testa cidade de J&raguá, aos v.lute e oito
do ffil."Z de abril de mil nevecentüs e qusr�3nta e

doia. Eu, Ney Franco. escrivlio o iSubscrevi.

(tiSI,;;.) TIago Ribeiro Pontes - Juiz do Dil'oito.
Está confurme o orlginnl, QU que G.IJU fé.

]al'águ3. 28 de t�bril de 1942.
.

O escrIvão
�<."- .�.S/" ...

'

tr,,;,' ",', .Nv�y Frfwnc'ö
:�, �:;

,

' ri','!' .-,'.' ,

" 'i'

.'i_�','t' '-c.
,;_ '::H=!I:�"'-

Edital

HOTEL " JARAGU!\'."
ProprJ'etari�o: ERVINO REINHOLDT

I .

._ caSINHA DE PRIMEIRA ORDEM -

.Completos serviço de restaurante

Preferido PELOS SENHORES V I A J A N T E S

BONS QUARTOS - PREÇOS RASOAVEIS

II Rua
.

�al Deodoro .'

RoH MíHquBrdt
João da Silva Neves
Gervasio Costa
Artur Emmendorter
Alfredo Moaer
Renato Sans
Edgard Piazera
Emílio da. Silva
A1be-t'to Dutrs.
Adolfo Fiedler
Alceu Rodrigues
Guilherme Sprenger
Gelta Simas
Pe.dro Bl'€nnp,isen
Alex!mdre KGehler
Fr&nçD. VOLgerau
Lauro ßraga
A[}��:lo Beoeta
Jorié Erschlng
Abelàrdo Montenegro, dr,
OaDy MueU!.:r
Angelo Piazel'll

',.

3:839$
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Regist.ro CiVil'l sileira,
natural de Ja�aguá, on- sendo filha legitima de· João

Ide nasceu em 30 de Janeiro de Plccclí e de Santina Demarchi

A . • '"
1920, domiciliada e residente Piccoli

f"
. �tud'i MRue.!er, Lscdvão e O· neste distrito em Rio Alma J�raguá 6 - 5 - 42

l�lta't °d egclstro Civil do 1. sendo filha de Ricardo Ko�pp E para qu� chegue ao conhe- I
crs ri P a omarca de J d T 'L b K

. �.

Ig
,

E 't, d d ara.- e e

e:esa..
au e oepp, CImento de todos passet o pre-

n�a'B s 1 o e Santa Catsrí- Iaraguã, �9 - 4 - 42 tente edital que será publicado
.

.l Fa ra�lb .

Edital 11.' 1.337 pell imprensa e em cartorio on-

em c�r�� t q�b' compareceram AfFONSO STUEBER e HllDA de será afixado durante 15 dias Itr? �XI. Indo os doeu- KANZLER: Si alguem souber de impedi.
men os eXIgIdos pela I' f EI It

.

ti' b Ide h bíli
er a Im

. .

e, so erro, me a urgico, ra· mente acuse-os para fins légaes
se a _l itarern para casar-se: sileíro, natural dto São Bento.]

WALTEREdltal n.',1,333 onde nasceu ':-li_1.11 de janeiro I A1·t'l{1· Muller I
MATH,AS e LINDA de 1915, domiciliado e residente I

�UX _. : neste Estado, em São Bento, Escrivão e Jficíal do Registro
.

.

I
.Ele, solteIro, lavrador, brasí- sendo filho di! Engelberto Stue- Civil
erro, natural de ]araguá ende ber e de Carolina Stueber
nasc 10

' .
. '-' - ,

1
eu em

.. : de agosto de Ela, solteira, domestica, bra-
920. dOm!Clhado e. residente síleira, natural de jaraguá, .ondeneste �Istflto, em. RIO Serro, nasc�,! _em 14 de junho de 1920,

�endMo. fIlho de julio Matftlas e domiciliada e residente neste
e ma M�thias. distrito. em esta cidade sendo

·IE.la,. solteira, domestica. bra- filha. de Lourenço Kan;ler e dc
SI erra, natural de Jaraguá. on- Alvina Sohn Kanzler.
de nasceu em. �� de fevereiro jaraguá, 2 - 5 - 42
de 1920, d.omlclhada e residen- Edital n', 1.338
te nest� distrito em Rio da Luz, MA L V IN O GUILHERIVlINO
sendo filha d� Guilherme Rux SILVA e ISAURA ANTUNES:
e dJe Ber�a Fischer Rux. Ele, solteiro, operário, brasi-

aragua, .23 -- 4 - 42 leire, natural de Jaraguá, onde
Editai n.' 1.334 nasceu em 7 de junho de 1918,

ALEXANDRE SZIRKOWSKI domiciliodo e . residente neste
com JOSEFA lUV distrito, em esta cidade, sendo

Ele, solteiro, lavrador, brasi- filho de Guilherme Silva e de
leire, natural de ]araguá, onde Ana Martins, falecida.
nasceu em 21 de dezembro de Ela, solteira domestica bra-

19�8, �on�iciliaáo e residente sileíra, naturaí d.' Ja�"gu'á, on

n�ste Glstnto, em Ribeirão es. de nasceu em 14 de outubro 501"-0' e
al�a, sendo filho de Antonio de 1923, domiciliada e resíden- oe

Sznkwski, falecido e de Vitoria' te rieste distrito em esta cida
Urbanokí.

.
de, sendo filha 'àe advina AI.

.
Ela, solteira, domestica, brasi- ves Antunes. falecida.

lena, natural de jaraguä, onde ]araguá, 2 -,5 - 42
nasc�,! .em 19 de março de 1918,
d?m�cdli\da e residente neste Editul n.' 1.339
dlstnto. em. Ribeirão Cacílda, AfUUR STECK e CECILIA
sendo fi.ha de Francisco Luye VIEBRANTZ:
de Ignes Olska Luy. Ele, solteiro, brasileiro, natu-
Jamguá, 23 - 4 - 42 ral de Massaranduba, onde nas.

fdibl n: 1,335J
, "

ceu em 4 de dezembro de 1921,1-----

T
ARTUR AUGUSTO CARlos domíciiíado e residente nest- Es· I

(

ODT com PAULINA GU- tado em Massarandnba, sendo
KERT: filho de Carlos Steuck e de Frie-

Ele, solteiro, lavrador. bf.as·ilei- da Gcerll.
ro, natural d � ]araguá, onde Ela, solteira, domestica, brasi
nasceu em.?� de janeiro de leira, natural de Massalandu�<l.
1917, d.omIClh1ido e r�sidt�,e onde naceu em 24 de fevereHo
neste d�strito" em Itapocusinno,: de 1924, domiciliada e reside:<!·
sendo fIlho de Teodoro Todt te neste distrito, em esta cidade,
e de Teresa Hille Todt· sendo filha de Otlo Viebrantz
Ela, soltetra, lavradora, brasi· e de Ana Viebr:mt1.

leira, natural de ]araguá. onde'" •..
' Jaraguá, 4 -- 5 - 42

nasceu <'111 23 de m<:ío de 1919
J --

domiciliada e residente nest� Editai n: 1.340
,!istrito, em Itapocuzinho, sendo OSMAR SCHMIDT e CLARA
flllía de João Gukert e de Ida PICCOLI.
Taugs Gukert.
Jaraguá, 29 - 4 - 42 Ele, solteiro, curtidor brasi-

Eóital n: 1.336 leiro, natural de Jaraguá, onde
ARNOLDO SCHULZ com ANI- naceu em 8 5 1919, domiciliado e

TA KOEPP: residente neste distrito. em Rio
Ele, solteiro, lavrador, brasilei- Serro, sendo filho legitimo de

ro, natural de Blumenau, onde Arnoldo Leonardo Schmidt e de
nasceu (m 23 de fevereiro de Otilia Prim Schmi dt.
1917, domiciliado e residente Ela, solteira. domesti ca, bra
neste distrito, em Rio Alma, sileira, natural de Jaraguá, on

sendo filho de Augusto SChlllz de nasceu em 4 de março de
e de Paulina Schulz. 'I' 1923, domiciliadâ e residente

Ela, solteira, lavradora, bra- neste distrito. em esta cidade,

Os calçados ßlarca

os melhores

FE

Casa8ernardoGrubba
Matriz: JARAGUA' ,

em: Porto União, Hansa, Ner�u Ramos, Nucleo Rio Branco'

Completo' sortimento
I.

Fazendas, Louças, Perregens
,

Secos e Molhados

_________ 1 P r o i b o

Cipô! terminantemente a pas
sagern de pessoas estr::l'
nhas em minhas proprie
dadzs sitas nesta cidade .

Não me responsabili
sarei pelo que possa Iacontecer aos infratores.

Ernerich Ruyzarn .

MIiMQW

Ignacio LoutprechtCornpramos em quantidade.
Paga-se bem.

Clemente Schiochet e
Anselßlß Rocha.

Rua Rio Branco, 122.

Estabelecimento

comercial de fazendas,
arrriarínhos, brinquedos
.

etc.Edital
Imposto territorial

. .

Rua Marechal Deodoro, 406 Joroguá

De ordem do sr. Col8tor, torrw publico qUfl
no decorrer do presente mez de Maio, procede �;B

nesta Coletoria, 8. arrecadação do imposto acímt�,
referente ao prim€iro BéIDesne do corrente exer

cidj{'. .

Os contt'il)uint.es que deixarem de efetuar o

ptlgamení:o no j:m.l.ZO ms,rcado, podm·S'.?, faze }(I no

mês dü junho eOUl li muH'1 de 2Q/., fmdo 0, qual
serão estraidaa as certidões de dlvir!n para ter

lüga!' fi eobrança executivl:l. .

Outrosim, tonm; üB e ..utr'ibuln'tt-:s d� naciooa

lid&de extl1'angei1'3, afim' de q1H1 p(i�wa obtPI' RPUH

talõe�. dev6rão aprese!1tal' provas de se acilfwam

registrados no f.lorviçü Qe Registro de Estrungeiro.8,
de acordo eom (} arl)" 157 ün Decreto n. 3D C(f;!

10 ce 20 . 8 - 938,
Cdet()l'if;� d'� Rf'Tlfia@ E"tH.dun�� d�

em 2 ctt" n�DilJ dp• 1942.
Heleodol'o Borg�s, I$Bcl'Ívão

Padaria Corôa-
-

de
Roberto·Horst. Rua D. Pedro II, 87

qu.e fornece os pães mais
apreciados.

biscoutos, bolacbas, etc.

A padaria

Doces,
Jlirtlguá,

I
Atende Entrega a dOILicilio

li .__�. �

e

"IRGO" são

Illais baratos ! !
,.

,

Fabricamos

e'm grande'
escala

..

,,' .

I

'o .........

Ca �ados
• _c,

de adas as

qualidades

.. oI J' .1
.

1 .... i)]I. I

ua
padrona
gern e de

modernis-

sirna con

fecção

Telefone, 14

• Caixa, 14
f

Abdon Batista - Jaraguá
"IRGO" é um calçado fino, ele..

gante e de longa durabilidade!
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Dr. ALVARO
- Hoje vê passar mais BATALHA

um natalicio o menino [or- Já se acha nesta cidade,
ge, filho do casal George onde veio fixar residencia
te e Seme Mattar, nego- e abrir consultoria o sr,

ciante. dr. Alvaro Batalha, accrn

A· d h' c leta panhado de sua exma. fa
-:- In a ale.omp

I milia.ARTUR MUELLER mais. um ano �e I�ade o Com muita satisfação a'
menino Antonio, filho do di f

- Completou mais um sr. Alberto Dutra, agente I prese�tamos ao IBt!nto a-

natalicio a 6 do corr�nte. 'I postal telegrafico da cida c�ltatlvo, n,?ss� velho a
AO'radecimento

o sr. Artur Mueller, digno de. rrngo, os II!-�IS Sinceros v� a

Oficial do Registro Civil I tos de fehcld.ades, extensi- Oscar M. de Oliveira e
da Comarca. DES. TAVARES SOB. ;f� a sua digna esposa e D. Filomena P. de Oliveira,
Velho amigo de Jaraguä, lOS.

profundarnente consterna
para onde veio muito mo Encontra S" nesta cidade, VIAJANTES dos pelo infausto passamen
ço, tem o sr. Artur Muel· desde a semana passada, Segue hoje pura Flo- to de sua filhinha
ler dedicado a esta terra o tendo vindo passar o seu ríanopolís, onde terá curo

melhor de suas energias, dia natalicio com seu filho, ta demora. o !laSSO reda
acompanhando com espe- tabelião Mario Tavares o tor, sr. João Crespo.
cial carmho a evolução sr. dr. Tavares Sobrinho, - Procedente de LOD' ocorrido no dia 28de a

progressista de [araguä. velho amigo da terra ja drína, passou por esta bril ultimo, vem com o

"Correio do Povo" apre raguaense e destacada Ii- cidade, com . destino a I presente tornar publico seu

senta hoje a Artur Muel gura da nossa alta Côrte Plorlancpolls, o sr. Ante agradecimento a todas as

ler, os seus votosde mui- de Justiça. nor Leal,' acompanhado pessoas' que os conforta-
tos anos de felicidades. Ao ilustre magistrado, de sua exma. esposa. ram durante a enfermidade

que não esquece esta ter- VISITA de sua filha e especial
- Dia 8 aniversariou a -ra, a que. se acha ligado - Deu-nos o prazer de mente ao digno medico

tgentil senhorita Elsa Buck, Dor um passado de traba sua visita o nosso confra- dr. Waldemiío Mazurechen,
ilha do sr. Jacob Buck, lho e honestidade, senti- de Ruy da Silva Azevedo, que tudo Iez psra salva-la,
- Tambem dia 8 íez a- mó-nos satisfeitos em cum- diretor e fundador do se- e, igualmente agradecem a

nos ojovemôsmar Sohmi- primentar com os melho- manaria "O Grito", que todos que acompanharam
dt, filho do capitalista sr. res votes de permacancia se edita na cidade serrana os queridos despojos até
Arnoldo L. Schrnidt. entre nõs. de Itaíopolls. a sepultura,

"Correio' Social'
LINQVA DO ,BRASIL

A Iingua, não é somente em cada pais, um meio de com

preensão comum, Não é a "expressão vaga" de um povo. por
que tem um destino ligado á terra, aos costumes, a historia, em-
fim, de, nacionalidade. .

E mais. E' emoção, que se transmite de paes a filhos, e

sentimos subir do fundo do coração aos labios quando ensina
mos =, "A tua patria é o BrasilI".

E tudo que existe de mais subtil, precioso, digno, nobre
porque representa tradição; querido porque sendo da terra, é
nossa.

Ela é que nos ensina a palavra mãe! Ela é que nôs leva
a dar os primeiros passos ... Ela é que nôs explica as Iinhas
confusas do prímeíro sonho.

E' rica de coloridos . . ,

Plena de suavidades . , ,

E no entanto quanta gente existe - parece incrivell -

que se nega a falar essa lingua que a prosa de Rui e os ver

sos de Bilac imortalisaml E quanta só se serve dela para
uso externo !

Deliciosa expressão de amor ao berço, deixa que te·
evitem os indignos das tua belezas, os nulos que não com

preendem as sonoridades dos teus vocabulos ... Tu serás serrr

a língua de mais de quarenta milhões de almas I . .. Tú serás
sempre a Iingua do Brasil. !

OlL VAZ

ANIVERSARIOS
- Fez anos no dia 1.

do corrente o sr. Geardi
ni Lenzi, professor em Ri·
beirão Cavalo, deste mu

nicipio.

TIPOGRAFIA . fUNDADA
EM 1919

Credito .Iutuo Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914 .

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado'
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 42,) SORTEIO REALIZA
DO DIA 5 DE MAIO DE 1942

CADERNETA N. 10.824
Premios em- mercadorias no valor de 6:250$000
fo! contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos e duzentos cíncoentamil réis (6:250$000), a caderneta
n, JO'824 pertencente a prestamista, Nerma e Nadecy dos Reis.
residentes em Rio do Sul,
BON!fICAÇÕES EM MERCADORIAS: SO VALOR DE 30$00()
6503 - Terezinha de Jesus dos Reis, Laguna '

.

11298 - Paulo Gulart, Laguna
10955 - Silvarina de Oliveira Pereira, Araranguá
6678 - Erna Kleimayr, Mafra
0847 - Serginha Soares da Silva, Tres Barras
14566 - Milton Chagas. Rio Tavares
14758 - Verginia figueredo, Fpolis
Jl752 - Carolina Maria da Silva. Ribeirão
9916 - Augusto Poli, Canelinha
17903 - Germano e Paulo Schutz, Retorcida.

NO VALOR DE RS 20.000
71ê9 - Ana Alves, Fpolis
17217 - Antonia Damazio, Joinvile
12362 -- Alice Leite, Fpolis
12562 - Manoel M. da Silva. fpolis
12346 - Arno José Maia, Brusque
16285 � Alekes Woss, ;oinvile
10410 - José Joaquim ferreira, Parati
18038 - Arno Santos da Costa, Várzea Pequena

Comunicam-nos da De 7598 - Consuelo lIicéa Teixeira, fpolis

legacia Auxiliar de Policia
2493 - Maria de Lourdes Tavares Tothotucks. Fpotís,

NO VALOR DE RS )('$000
desta cidade, que acham- 9068 - Consuelo Silvestre da Rocha, jaguaruns
se a disposição para entre 2788 - Maria Zomer Garcia, Fpolis.
ga a s carteiras de identi- 10126 -- Durval Novaes, Joinvile

O 17690 - J. C. Merim
dade dos srs. swaldo 13753 - Pedro Gonçalves Filho, JoinviIe
Teillaker, Frederico Hasse, 10075 - Cacilda Roos, joivile .

Ricardo Wallmacke e Leo- 6377 - Lidia fnfancia Machado, Fpolis
pcldo Karsten, brasileiros 9731 -- Alvani Fre�erica de Oliveira, fpolis.

.
.

_ I
-', 19277 - Pedro jordao da Luz, jaguaruna

e dos extrangeiros oao 7983 - Maria José e Carlos Alberto João Pessoa
Kanzler e Maria Konzler, ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

19129 --- Maria e Carlos Schansom. Biguassú
5116 - Oeorgen Buchler, Fpolis. .

3il8 - A. I. C., Blumenau
4293 - Carlota Barbosa. Campo Largo
4055 :::._ Genezio Pedro Cardoso, Camboriú
572l - Américo e Francisco Martins, Fpolís.
16434 - José Correia, Capoeiras
2903 - Hanzier e Ney Polidorio, Canto dos Ganchos ,
5622 - Maria Antonieta Buck, Fpolis.
12760 - Orlando Santos, fpolis.

Florianoplois, 5 de Maio i 942.
VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,

fiscal do Governo Federal
Proprietarios: J. MOREIRA & CIA.

Proprietario: Leopoldo Reiner

AVENIDA Av. Getulio Vargas,350 - Tel.5 - C.posta,19
JARAGUA' DO SUL - SANTA CATARINA

LIVRARlA I PAPELARIA
Impressos de todo genero - Livros comerciais - Papeis de
todas qualidades - Completo sortimento de artigos «Pelikan»
Sempre em estoque grande sortimento de artigos de escritorio

MATERIAL ESCOLAR

Procura,se

ALUGAR um quarto,
para solteiro, no centro
da cidade.

Informações nesta re

dação.

Delegacia Auxi"
liar de Policia

OLINDA

,.

\

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.
Fundação de Rod. Hafenuessler
(

.JARAGUA' DO SUL
, .

CAIXA POSTAL,' 15

B R A S I L SANTA CATARINA
END. TELEGRAFICO: «ESSEN.CIAA •

. CODIGOS: RUO. MOSSE, ABC 5 TH EDITlON, BENTLEY'S COMPLETE PHRASE CODE

---------------....--------------

rabplcil de
C_fellila .l!sse_cIID

.

' ; .
�

Coanpra,.se aos anelhores preços da praça

�UTIPIM·
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'Correio do Povo' - x-I O �- 5 .. - 1942
Decreto"Lel D. '4

Municipal de Jaraguá ':i:l
,..dmentaria, referente ao mes de Fevereiro de 1942

5

A R R E C A D A ç Ã o Renda Receita ��.(.
Anterior Do Mê� Total Lançada Prevista 5142

5143
6
69
690
6906
691
6913
7
76

tTULOS.

�CEITA ORDINÁRIA
TRIBUTÁRIA

0111
0121
0113
0183
0252

0273
0297

f214
1224

1234

a) Impostos
Imposto Territorial

" Predial
" sI Industrias e Profissões

" de Licença
" si Exploração Agricola e In

e 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
2010 Renda Imobiliária
2020 " 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

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

TITULOS

O ADMINISTAÇÃO GERAL
02 GOVERNO

020 Pessoal fixo
0201 Subsidio ao Prefeito
0202 Representação ao mesmo

022 Materid permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensilios
023 Material de consumo

0231 Custeio de veiculos e conservo moveis
,. e utensilios

024 Despesas diversas
t024i Viagens administrativas
,

04
'

AdministraçãO Supe�ior
040, Pessoal fixo

t0401 Secretário
,043 Material de consumo ,

,

'0432 Impressos' e material de expediente
044 Despesas Diversas

.

0441 Serviço postal-:
0442 Serviço telefônico
11443 Serviço telegráffco .

0444 Publicação do expediente
0445"" Assinatura de jornais oficiais

07 Serviços Teenicos e Especializados
070 Pessoal fixo
'P704 Contador
Ö708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo

0732 Livros e impressos
p'9 Seriçoe di verso«
090 Pessoal fixo
0904 Motoristas· 3 a 3:0CO$J e 1 á 2:640$0
0905 Zelador
0906 Auxiliar de escrita distrítal
094 Despesas diversas
094·1 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 Eaaçao e Fiscalisação Financeira

10 Administraçito Superior
100 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro
11 Serviços de Ârrecadagdo
110 Pessoal fixo
1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de talonádo·Iivros etc.
12 Serviços de fiscalisaçito
128 Pessoal fixo
120'3 Pc;rcentagem de fiscalisação
13 Seoriços diersos
130 Pessoal fixo
1303 Fiscais gerais. sendo um de 4:800$0 e

.

um 3:0)0$0
13C4 fiscal auxiliar
1305 SegundO' fiscal auxiliar
134 Despesas diversas

13�3 Quota do lançamento do imp. si In-
, '.. dust. e Profissõ.es

2 Segurança Pública e Âssistencia Social

25 : Serviços Diversos de segurançapública
254 Despesas 'diversas
254� Serviços:le inspeção de veiculos
28 SubvençÕes, ContribuiçÕes e Auxilios
284 Despesa diversas

.

2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des

taco ,Policial .

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

dos' Lazaros
29 Assistencia Social
294 Despesas Diversas

2941 Socorros publicos
2942 Amparo á Maternidade e Infancia

3 Edtecação Publica
30 Administração Superior
301 Material permanente
3031 Aquisição< de moveis e utensilios
3012 Material de consumo

304 Material didático em geral
30�1 Repiros de prédios escolares
304! Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolares
330� Assistencíil a � lunos necessitados
3305 Ensino Primário, Secundário e

Complementar
330 Pesso . .! fixo'
3301 Vencimentos de professoresde escol as

sendo os "Titulados" Normalistas e

'Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas fi Rs. 2:640$0
Os "Náo Titulados" á 2:280$000

3302 Vencimentos de professores que rege
rem os cUrsos desdobrados, sendo os

Complementaristas à Rs. 3:51�$6
Os "Não Titulados á Rs. 3:039$6

3303
.

·Gratificação a professores auxiliares
à ·Rs. 1:200$000

38 Subvenções, Contribuições e Au:;;ilio
384 Despesas Diversas
3842 Á Cplégios ;,
8843 Á .G\nsos çomplementares do Estado
3846 BolSAS esd>lalcs
3847 '()tiiilficação ao Inspetor escolar,!
4.. Saúde Pública
41 )Assistencia Hospitalar
414 Despesas Diversas
4141 Oratificação ao Deolegado de Higiene
4.142 'Gratificação ao Médice de Hansa
48 Subvençõs, Contribuições e

�ua;ilio8
484 Despesas Diversas
4841 Ao Hospital .Sãojosé.

:. I

18:056$9 15:000$0
54;256$6 50:000$0

434$8 434$2133:000$0 137:000$0
62:631$1 28:959$t 91:590$7 95:820$0 133:000$0

403$7
6:185$4

33000

�88$3

424$0

509$1
125$0

131$9
20�0

71:348$5

117$8
?:909S9
204$0

599$0

5$0

24$0

42$0
125$0

114.992$3 104:000$0
521$5 4:000$0

9:095$3 30:600$0

534$0

1:187$3

5$0

448$0

551$1
250$0

774
7741
77
774

900$000 7741
8

5;700$0 80
. 800

7:600$0 8003

)81200$0
100$0 811

8111
4:000$0

2:000$0
1:500$0
1:000$.0
3.000$0
400$0

500:000$0 87

Anterior

DESPESA ORÇAMENTARiA

Prevista

, '.

350$0

663$7

550$0

n ••

525.0

400.0

970$0
250$0
300$0

60$

450$0

500.0
20.0

74'1

47$0

650$0
330$0
330$0

100$0

12$0

1.526$0

759$9

200$0
10080

Do.Mes

350$0

7:6C4$0

4:286$9

273$0

550$0

530$0

5$0
16$2
··18$1
250$0

525$0

400.0

720$0
250'0

94$3

400$0
330$0
3aO$0

150$

1:525$5

69$0

361$5

1.140$0

2:415$0
1:000$0

200$0

Total Empenhada
a,t�l� mes

700$0

7:604$8

4:950$6

273$0

1:100$0

2:100$0

7:604$0

10:800.0
4:200.0

}

93'420.000.0
9241

6:283$3 20:000$0 Ó�4
283$0 6:000.0 9343

3:300$0

530$0 '
..

' ·{jt}8$5

5$0 207$5
16$2: c 11,4$9,
18$1

'

18$1
250$0 _ 2&0$0

1:050$0

800.0

r

1:690$0
500$0
300$0

60S

31'5$4 447$3 f

20$0 40$0.
33:755$9 105:104$4

...

41
...6-:1...25...$

....8
55:691$2

160:795$6
Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguá, de 28 fevereiro de 1942

ALfREDO :MOSER, Contador.
'

VISTO: RENATO SANS {>,refeito substituto

! Balancete da Despeza Orçamentaria, reíerente -ao mes Fevereiro de 1942
. • I

'Código
Local

900.0

500$0
40$0

74$2.

141$3

1,050.0
660,0
660,0

250$0

1:525$5

81$0

361$5

2660$9

759$9

2:415$0
1,000,0

400,0
100,0

3:150$0

2.400$0

5:820$0
1.500.0
1.800:0

120$0

2.700.0

3.000.0
120.0

74$1

220$0

3.900.0
1.980.0
1.980,0

500$

120$0

4.:576$3
1.580$0

1.280$0

81$0

361$5

2660$0

400.0
200.0

1.800$0

6.600.1 94

õ.ceo.o

600.0
'1:1:200$0

500.0
�3.'O0'O.0

'�- 100.0

6.300.0
993600.-
9944:800.0 9942

500.0

11:640.0
3.000.0
3:600.0

1:200.0

82
821
8211

,Serviçol Diversos
Desoezas diversas

Higiene e saneamento das zon ...s ru

rais e urbanas
Fomento

Fomento da Produção Vegdal
Despesas Diversas
Auxilios .a centros agricolas
Aquisição de sementes e transporte

Serviços Industriais
Serviços l)iversos

Pessoal fixo
Zelador de cemitério
Pessoal variável
Operários do serviço de cemitérios

Divida Publica
Flutuante-Amortização e Resgate

Despesas diversas
Amortização da divida flutuante

Juros
Despesas diversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico

Constrnçao e conservação de: lougra
douros puõttco«
Pessoal variavel
Operários do serviço de ruas, praças e

jardins
Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal variável
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Pa ra o serviço de estradas e pontes

Construção e Ooneeroaeão âe

Proprios Públicos em Geral
Pessoal variável

Operarios do serviço de próprios I
...

• municipais
Material de consumo

Para os serv, de próprios municipais
Despesas diversas

Para construção de predios escolares

Iluminção Pub�ica
Despesas diversas .

Iluminação Pública da. .cídade
Energia para motores, etc.

Iluminação pública de Hansa

Enca!:gos Diversos
Inâenisações, Reposições e

Rtstituições
Despesas Diversas
Restítuição de impostos e taxas de
exercicios "encerrados '

,
J :

Encargos 'Iransitõrio«

Despesas diversas \ .

Para a intêgraUza�ão do capital subs
crito em ações

-

da Cía. Siderurgica
Nacional, 3. e 4. pre staçãp
Premias, de. ��g��� i'� _Iindeniaação

_ por acuIente 1

Despesas 'díversâs .: I
Acidentes de. trabalho
Seguro contra fogo
Subvenções, co,?"tribuiç08$je auxilios

.

Despesas dívérsas
'

Departamentode dãs Municipalidades
Ao Clube Aimoré
Ao" Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas

'

,

Diversos
Despesas diversas
Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendencia
Propaganda e publlcldades
Despesas imprevistas c

f

Construções de casas para operários
Gratificação ao carcereiro

Despesas policiais' e Judiciarias
Aquisição de placas

Soma Rs.;.

t3U�8

18080

265$0

..

180$0

79$0

1:981.8

823
8231

4:244.3

59.0

871
8711

873
8731
874
8741
88
884
8fi41
8842
8843
9
92

2:048.8

3:180.3

1.594$0

465$2 •
\ #.t

t ,t

994
9441
9442
98
984
9841
9844
9845

2:247$6

9943
9944
9946
9947
9948
9949

2:420,0

3:044$7

265$0
3QO$0
515$0

180$0 36s$0

79$0'

1:080$0

154$0

1
3:000$0

450$0

600$0

1:981.8 1:981.8

6:077.4

1:578.5

11:9M.2

8:125.6

9:321.J

1:6�7.5

j,

2:048.8

5:600.3

3:340.9

8:275.6

2.1600

2:000$0

o Prefeito Munlotpal
de jaraguä, ne conformi"
dade do disposto nos arts.
5' do Decreto-Leí n. 1.202
de 8 de abril de 1939 e

23 e .41, do Deoreto.Leí
Federal n. 3.200 de 19
de abril do ano p/passadO

DECRETA

9:763$0

1:800$0
1;000$0

Art. 1. - São isentos

3:000$0 de quetquértmposto mu· .

nícípal tôdos os ätos re

lativós á aquísíção de
450$0 imovel de valer não su-

\ '

períor a cíncoenta contos
de reis, que se institua

7:200;$0 em bens de Iamílla. Elimi
nada a élausula, serA

I

pago o imposto que te..

.

nha sido dispensado por
20:000.0 ocasíão da instituição.

, -

)
,

.

Art. 2. - E!!,te Decreto.
Lei entrará em vigor na

78:434.9 data de sua publícsção,

30:00'0
revogadas as disQosi..
ções em contrario.
PrefeituraMunicipal de

Jaraguá em 7 de abril
de 1942.

1090,0

DECRETA

8:000.0 8SS.) Lenídes C.
Herbstar

, Renato Bans

15:000.0

488$6 2.082$6 � 2.08�$6 10.000$0 't,

Art. 1. _. Ficam isen
tos do imposto Predial.

2:593.1
OS pretlios adquirld,o,spe.3:044$7 3:044$7 las instituições a que se
refere o § 11 do' art. 8.,
do Decreto-Leí federal
3.200 �

da' I 9 de abríl de
1941, f! que o forem na

conformidade do que �s.
4:400'0 tabelece o mesmo arti

go. enquanto nãe for pa..
gc, Aquelas, o mutuo res-

1 :680.o petivo1:500$0 •

5:000.0 Art 2. "_ Este Decreto-
4;921.0 !Lei ; "enträrat eli! viiór
2.160.0 na data de sua publica.600.0 II d di

�.

1:500.0 çao, revoga aa alt spo-
146:440$4 500;000.0 sições em contrario.

PrefeituraMunicipalde
jaraguà. em 13 de abrU
de 1942.

,(,56$21

723.2
153.0

. .912$4

3:520$3 3:520$3 14:081$0 14:081$0
300$0 600$0

1�06 ) 3.108.2 n3i"7�8$2 2:4000

J " I
.

.:..

'J J

t . r

6.�po$0

<

3:044$7

• r .\..",,r

300.0
70$0
604$6

300$0
.

7bSo
804$4

300.0
.

70$0
'736$4

360.0 1'080.0
,\ ,,

180$0

23:561$9 41:72786 65:289$5
95:506$1
100:705$6

24:255$5
71:250$6
95:506$1

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

Saldo que passa para o mez de Março de 1942

5 400.0 Discriminaçtlo de saldos. Disponivel:
Na Tesouraria
No Banco Agricola e Comercial de Blumen.u

6.000.0
240.0

ALfREDO MaSER, Contador.
28 de Fevereiro de 1642 - Visto :

1:800.0
11000.0

5:000.0

7:800.0
3:960.0
3960.0

3,300.0

3:000$0

240.0

4.576,3
1.580.0

1.280.0

5.000.0
4.921.0

3.500.0

1:000$0
1:117$0

400.0
500.0

3:120$0
15:840$0
11:400$4

2.400.0
1.200.0

Ide3:6ílO$6 .

Decreto;.lei a·. 91

1:500$000

1:200$000

500$000

.' 300$000
1:500$000

5.14.3 - AquisiçAo de se

mentes e traDsporte.
Autoriza a abertura de cre-

I 8.11.1 - OierariOs do ser-

dito especial e suplementar .
ço de ruas, praças e jardins

Rpnsto SaDs, Prefeito substituto do Munici· 8.21.1 - -Qpe!arios de ser-

pio de JarQguá , no UBo dßs 8uas atribuições, de viço de ruas, praças digo- estla
acôrdo com a autorizaQão do sr. Interventor Fede· das e pontes
ral e aprovaçAo do De�art8msnto Adminia,trativo r

8.84.2 - Energia para mo·

do Estado : tores .

DECRETA . 9.84.5 - Ao Institut,) de A-

Art. 1 - Fica o Executivo Mun,icipal autor!- p,osentadoria e Pensões dos In

zado a anular Da dotaQão 020.1 - Substituto do dustrtarios

Prefeito - a importaDcia de Rs. 9:000$000 - No'
ve contos de rei� - resultante da economia veri

ficada naqnela dotaçAo.
Art. 2 - Com os recursos decO,rrentes da a

DulaçS'w, 8 que ie refete o art. 1, flc8 o Execu·
tivo Municipal autorisa a 'abrir o .credito espe
cia! de R�. 9:000$000 - Nove contos de reis

para 8 segui-nte apUcaç.ão :
'

8l - Pagamento de obras realizadas no

Grupo Escolar "Abdon Batista". . 4:300$000
b) -"- Ampliação de um

mapa para o Mur.icipio.
b) - AquisiçAo de máte.rial

fotografico
' '.... 1 :500$000

"

d) Despesas com a tnstala
çäo de novos aparelhos telefonieo..

e) - Auxilio' ao monuj'�ento

que a Força Publi�a vae erigir no
Cemiterio da Cl�pital aos soldados
que tombaram no cumprimento do
dever.

1:490'000
35:000$000

Art,. 4 - Este Decreto-lei entra!'A em vigor
na data de 8ua pubUcaçAo. revogadas a8 disposi.
ções em contrario.

Prefeitura Municipal de JaraguA, em 31 de
dezemhro de 1941.

7:800.0
600$0

6.000$0 Decreto"Lel ti. IS

O Prefeito MuniCipal
de Jarag,uá, na eontormís
darl�: 'do disposto no art.
2; de'�.e�teto·Lej n. 1.202,
�e 8 alI

.. !lbril de 1939.

6000.0
r;

888.) Leonida8 C.
Herbster

Renato S8na

900$000

5600$000

7:000$000

100$000

ass.) R enató Sans
Alfredo M'oser
Jallo da Silva Neves

Decreto"Lei D· IS
O Tenente LeoD,idfi9 Cabral Hérbster. Prefei

to Municipal de Jaraguá. no uso das suas atribui.

ções. de acordo dom o disposto no art. 41 do
Decreto:Lei federal n. 3.200 ele 1'9 de'abril de 1941,
ouvido o Dopartamento Administrativo do Estado.

DECRErA:
Art. t - Na conformlàadb do disposto no §

l' do 90rt 6' do mencionado Decreto.Lei n. 3.200,
podera o oficial do registro civil cob�ar da muni··

cipaUdade metade dos emolumentos ou custas que
8 ele e ao juiz couberem, pela habilitsçAo para
casamento, assim como .a sua celebraçAo, registro
e primeira c,ertidllo, de pessoas reconhecidamente

pobres.
Art. 2 - Para tal fim, deverá o' oficIal do

registro civil exibir, firmado por um dos conjuges,.
oU se ambos nAo souberem esClever. por pessoa
idonea, a rogo de qualquer deles, com duas tes
temunhas; (I atestado de pobre8a passado pelo
PreteUo, ou pelo funcionaria que este designar.
acompanhado do recibo da certidAo de casamento.

. Art. 3 - O presente Decreto-Lei entrará em

execuçAó na' data .de sua publicação. revogadas
fis di8posições em vigor.

Prefeitura Municipal de Jal'tlguá em 1. dtt
,abril de 1942.

.

ass.) Leonldas C. Herbater
Renato SaDs

9:000$000
_t\.rt. 3 - Fica, igualmente. o Executivo Mu

nicIpal autorizado 8 abrir, por contá do excesso

1:519$8
3:519$9 de arrecadaçãQ do correntE' exetcicio o credito

12.158$4 de Rs. 35:000$000 - Trint� e cinco oontos de reis

3:600$0 _ a Um de suplementar as seguintes dotações do

lorçamento vigente :

600$0 ... 1200
0.23.1 - Cuateio de' vei.culos

9:960$0 9;660$g�) cODservação de moveis e uten- I c ,l '/.
1:200$0 1.000.0 silics .... 10:200$000
100$0 - . 600.0 0.22.1 - Aquls1çAo de veicu�

los, moveis e utensilios .. .. 7:400$000
0.43.2 _....: JmpresSoBematertfll

' :.1"

do expediente . . . . 500$000
0.44.2 - Serviços tel�rôntcos . . . . 100$000
0.94.1 - Serviços de llmpesa

Prefeitura
. t.

2.94.1 _$' Socorros Públicos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PortariaD.·11]
TENENTE LEONIOAS

CABRAL HERBSTER, Pre
feito do Município de Ja
raguâ, no uso das atribui
ções que a lei lhe confere:
ALTERA a escala de fé

rias, na parte referente ao

funcionário, Henrique Fer
razza. transferindo as para
o mês de Abril.

COMUNIQUE SE'.
Prefeitu ra Municipal de

[araguã, em 23 de março
de 1942.

ass.) LEONIDAS C
HERBSTER.

Serviços Diversos
Desnezas diversas
Higiene e saneamento das zonas ru

raís e urbanas
Fomento

Fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas

.

Auxilios a centros agrícolas
Aquisição de sementes e trunsporte

Serviços Industriai«
Serviços Diversos

Peswal fixo
Zelador de cemitério
Pessoal variável
Operários do serviço de cemitérios

Divida Publica
Flutuante-Amortização e Resgate
Despesas diversas
Amortização da divida flutuante

Juros
Despesas díversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
ConstrnçlJ.o e conservação de louqra
doures publicos
Pessoal variavel
Operários do serviço .de ruas, praças e

jardins
Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal variável
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Para o serviço de estradas e pontes

Construção e Oonseroaoão de
Proprios Públicos em Geral

Pessoal variável
Operarios do serviço de próprios

municipais
Material de consumo
Para os serv. de próprios municipais

Despesas diversas
Para construção de predios escolares

Iluminção Publica
Despesas diversas
Iluminação Pública da cidade
Energia para motores, etc.
Iluminação pública de Hansa

Encargos Diversos
Indenisações, Reposições e

Rf.stituições
Despes-as Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercícios encerrados

Encargos '1 raneitôrio«
Despesas iiversas
Para a integralização do capital subs
crito em ações da Cía. Siderurgica
Nacional, 3, e 4. prestação
Premios de seguros e indenização

_ por aeiâente
Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro centra fogo
SubvençÕes, contribuiçÕes e auxilios
Despesas diversas
Departamentode das Municipalidades
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas

Diversos
Despesas diversas
Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendencia
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
Construções de casas para operários
Gratificação ao carcereiro

Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

Soma Rs.!.

Prefeitura Municipal de Jaraguá ':g!1
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao rnes de .Março de 1942

5
A R R E C A O A ç Ã O Renda' Receita ��4

Anterior Do Mês Total Lançada Prevista 5142
5143
6
69
690
6906
691
6913
7
76

650$0 9:763$0

Códigos T I T U L O S

RECEITA ORDINÁRIA
TRIBUTÁRIA

300$0
250$0

450$0
515$0

300$0
515$0

1:800$0
1;000$0265$0

a) Impostos
Imposto Territorial

" Predial
" sI Industrias e Profissões
" de Licença
" si Exploração Agricola e In
e 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

2.160$0

2:000$0

360$0

79$0

1:080$0

229$0

180$0

75$0

18:056$9 15:000$0
54:256$6 50:000$0

434$2 50:864$4 51:298$6 133000$0 137:000$0
91:590$7 15.110$8 106:701$5 95:820$0 133:000$0

0111
0121
0173
0183
0252

540$0
154$0

114.992$3 104:000$0
519$5 1:041$0 / 4:000$0

1�571$1 10:666$4 30:600$0

774
7741
77
774

900$000 7741
8

5:700$0 SO
800

7:600$0 8003
81

200$0
Joo$o 811

8lIl
4:000$0

0273
0297

1214
1224

1234

521$5
9;095$3

534$0

1:187$3

5$0

3:000$03:000$0

740$0

1:762$3

85$0

206$0

575$0

80$0

450$0 450$0

Requerimentos
despacbados

MÊS CE ABRIL
Dia 10.

3.812 - Luiz Maes

Requer licença para esta

beíecer-se como mercador
de cereais e outros gene
ros - Como requer.
3.858 -Matbias Ruysarn

- Requer al-Vf.lrá de "Ha
bite-se para sua casa sita
� estrada Itapocú, zona

sub-urbada - De azordo,
como requer com' o soli
citado e informação da De

legacia de Higiene.
3.859 - QUo Henschee

- Requer alvará de "Ha-,
bíte-se" nara sua casa n.

1527 sita á rua CeI. Proco
pio G. de Oliveira - Co
rno requer,

Dia 13
3.862 Guilherme

Schuenke - Requer licen
ça maosoleo seoultura de
Ferdinando Augusto Krue
ger, bem como colocação
respectiva inscriçllo - Co
rno requer.
3.863 - Artur Reif

Requer baixa imposto seu

caminhãozinho - Como
Requer.
3,864 - Alberto Gruetz

macher - Requer licença
construção maosoleo se

pultura de Anna Gruetzma
eher, bem como colocação
respectiva lneoríção - Co
rno requer, com a exeeão
da palavra NATA. que é
uma expressão extrangeira.
O requerente como brasi
leiro. conforme alega, tem
a obrigação de se adaptar'
aos costumes e tradições
brasileiras. portanto a ins

crição do túmulo äe sua

finada esposa, em relação
ao seu nome deve ser a

sguinte : Ana Hamburg
Gruetzmacher e não Ana

Gruetzrnacher, Nata Horn-
burg. .

[araguá 13 de abril de 1942.

7:200$01.200$0600$0 600$0,PATRIMONIAL
2010 Renda Imobiliária
2020 "de Capitais _

RECEITA DIVERSAS
4120 Receita de Cemitérios

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa .

Quotas de Hscalísações Diversas
Contribuições Diversas
Muitas
Eventuais

SOMA·Rs....
Saldo Disponivel do Exercicio de 1941

448$0

551$1
250$0

1:072$0624$0 3:283.5 20:000.01:981.8 1:139.0 3.120$8
82
821 '

8211

6120
6160
6200
6210
6230

638$1
375$0
511$7

.1:232$0
200$0

176:;'23$6 "'4I1""'6""':1""'2"'5S-S
55:691$2

232:014$8
Contadoria da Prefeitura Munil:ipal de jaraguá, de 31 de Março de 1942

ALFREDO MOSER, Contador. VISTO: RENATO SANS Prefeito substituto

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes Fevereiro de 1942
Código O E S PES A O R ç A M E N T A R I A
Local T I T U L o S

2 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 GOVERNO
020 Pessoal fixo
0201 Subsidio ao Prefeito
.0002 Representaçi\Q 119 m.�smo
022 Material permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensílios 7:8('4$0 3;000$0 10,604$0
..jl23 Material de consumo

&31 Custeio de veicules e conservo moveis
e utensílios

024 Despesas diversas
0241 Viagens administrativas
04 Administração Superior
040 Pessoal fixo
0401 Secretário
043 Material de consumo

0432· Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço podal

'

0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
()445 Assinatura de jornais oficiais
07 Serviços Tecn�os e Especializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo

0732 Livros E. impressos
09 &ritfços di1Jl�rsos
090 Pessoal fixo
0904 MQtoristas· 3 a 3 :Oooil) e 1 á 2:640$0 r,

D905 Zelador
0906 Auxiliar de escrita distrital
094 Despesas diversas •

0941 Serviço de límpesa da Prefeitura
1 MaçãO e Fiscaiisaçõo Financeira
10 Administração Superior
100 Pessoal fixo
0102 1'esoureiro
11 Serviços de Arrecadação
110 Pessoal fixo
1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de talonário-livros etc.

12 Serviços de {iscalisação
120 Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Serviços diersos
130 Pessoal fixo
1303 fiscais gerais, sendo um de 4:800$0 e

um 3:0JO$0
13C4 fiscal auxiliar
1305 Segundo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do lançamento do imp. e] In-

dust. e Profissões
2 Segurança pública e Assistencia �OC!al
25 Serviços Diversos de segurança públwa
254 Despesas diversas

.

2541 Serviços:Ie inspeção de veículos
.

28 Subvenções, Contribuições e Auxilws
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des-

taco Policial 1 :525$5
2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Assistencia Social
294 Despesas Diversas
2941 Socorros publicos. '

.

2942 Amparo á Maternidade e lnfancia
3 Educação P1,1,blica
30 Administração Superior
303 Material permanente . -:-
3031 Aquisição de moveis e utensíüoe
3032 Material de consumo

304 Material didático em geral
3041 Reparos de prédios esc�lares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolare�
330 Assistencia a alunos necessitados
3305 Ensino Primário, Secundário e

Complementar
330 Pesso,J fixo
3301 Vencimentos de professoresde escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas a Rs. 2:640$0
Os "Não Titulados" á 2:280$000

3302 Vencimentos de professores que rege
rem os cursos desdobrados, sendo os

Complementaristas à Rs. 3:519$6
Os "Não Titulados á Rs. 3:039$6

3303 Gratificação a profes80res a�xiliares
à Rs. 1:200$000

38 Subvenções, Contribuições e Auxilio
384 Despesas Diversas
3842 Á Colégios
8843 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escolar.'
4 Saúde Pública
41

.
Assistencia Hospitalar

414 Despesas Diversas
4141 .Gratificação ao Dt'legado de Higiene
4142 Gratificação ao Médic@ de Hansa
48 SubvenQÕs, Contribuir;ães fi

.4.uzilio$
484 Despesas Diversas
�41 Ao Hospital -SãoJos·

87$0
125$0
')11$7
784(7
160$0

71:219$2

2:000$0
1:500$0
1:000$0
3.000$0 823
400$0 8231

500:000$0 87

�1:111,9

13:969·0

78:434.9g.321$7

1:637$5

7:063.0 16:384$7447$3
40�0

105:104$4
30:000.01:803.5 3:441.0

871
8711

873
8731
874
8741
88
884
8841
8842
8843
9
92

4:468$1

11;471$2

2:048,8

5:600.3

2:082$6

8:000.01;292$1

2:675,3

3:340.9

8:275.6

2.082$6

15:000.0

2.082$6 10.000$0

Total Empenhada
até o mes

Anterior DoMes Prevista
7:800.0
600$0

6.000$0

1:466$2
195$9
456$2

1:466$2
195.9
912$4

1.466$2
195,9

1.2926456$2
10:800.0
4:200.0700$Q 1:050$0 2100$0

10:804$0 93420.000.0 9241

1000,0
11:144$2 20:000$0 ��

744$0 6:000.0 9343

7:793$14:950$6

273$0

2:842$5

461$0 73400

6000.06.000$0
6.600.0 941:100$0 550$0· 1:650$0 3:300$0

994
5.000.0 9441

600,0' ��21:200$0 984500.0 9841
3.000:0 9844100.0 9845

. 530$0 665$0135$0 702$5
2:593.1
3:044$73:044$7 3:044$75$0

16$2
18$1

250$0

3:044$7202$5
158$7

207$5
174$9
18$1

�50$0

207$5
�55$0
]8$1

250$0 3:520$3 3:520$3 14:081$0 14:081$0
300$0 60010

, 779.8 4:{00fo779.8 779.81:050.0 525$0 1:575$0 8:150$0 6.300.0 993.600.0 9944:800.0 9942
800.0 400.0 1:200.0 2.400$0

1 :680.0

1:500$0
5:000.0
4:921.0
2:160,0
600.0

1:500.0

380,0

48.0
175.0

180$0
50,0

980.0

618,0
958.8

300.0
70$0
736:4

360.0

680$0
118.0
911.4

54C$0
50.0

500.0 9943
9944
9946
9947
9948
9949

2:660$0
750$0
600$0

1:690$0
500$0
.300$0

970$0
250$0
300'0

5:820$0
1,500.0
1.800.0

11:640.0
:1.000.0
3:600.0

1080.0
122,0
15$0

184:535$960$ 126$0 186$0 186$0 1:200.0 65:289$5 35:207$6 100:000$0

131:517$7
232:014$8

14:804$2
116:713$5
131:517$7

Contadoria da Prefeitura Municipal de j araguá
LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

500:000.0
Saldo que passa para o mez de Março de 1942

1>. 400,0 Discriminação de saldos. Disponivel:
Na Te.ouraria
No Banco Agrícola e Comercial de Blumeneu

6,000,0
240.0 ALFREDQ MOSER, Contador.

31 de MARÇO de 1942 - Visto:

900.0 1:350$0450$0 2.700,0

500,0
40.0

500$0
20$0

1:000$0
60$0

3.000.0
120,0

74$1 74$1 74$1 1:800.0
1;000,0

Portaria 0.- 117
RENATO SANS, Prefeito Municipal Substitutoße Jaraguá,

no uso das atribui'ções que a .lei lhe confére;
.

APROVA a escala de férias, anexa a esta Portaria, dos

funcionários desta Prefeitura e Intendencia de Hansa, para o

corrente exercício'
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 2 de Janeiro de 194�:
ass.) RENATO SANS

Portaria D.· 116141$3 144$2 285$5 404$2 5: 000.0

RENATO' SANS, Prefeito Substitute do Muni
cípio de [araguâ, no uso d28 atribuições que a lei
lhe co'nféfl!;

TRAN SfÉRE, do OI çamento do 1: distrito para
o dr, 2:, da verba 0.23.1 - a quantia de Rs: ...
1:215$8 ._:_ UM CONTO DUZßNTOS E QUINZE
MIL E OITOCENTOS REIS -

.

COMUNIQUE-SE
Prefeitura Municipal de [araguá, em 31 de 1941.

ass.) RENATO SANS

1:050$0
660$0
660$0

650$0
330$0
330$0

1,700,0
990,0
990,0

3.900.0
1.980.0
1.980,0

7:800.0
3:960.0
3960.0

3,300.0

Portaria o.. 119

RENATO SANS, Prefeito Substitute do Munii
cípio de [araguâ no uso das atribuições que a le
lhe coníére;

PROROGA, a contar do dia 31 dêste, por 15
dias a cobrança, sem multa 10 Imposto de Licença

RENATO SANS, Prefeito Substitute do Muni
sôbra veículos f' até o dia 28 de Fevereiro p. vin

cípio de [araguä, no uso das atribuições que a lei lhe
domo, o dito sobre renovação anual sobre Ati-vida

confére;
DETERMINA, ao encarregado do serviço de des Comerciais e Industri�S.

empenho desta Prefeitura. empenhar para todo o 1'. '.
C�.MU. IQUE-SE á

semestre do atual exercício, as dotações orçamentárias .

Prefeitura MUnicIpal de Jaragu, em 31 de

abaixo: Janeiro de t 942.

Adrninistração Geral ass.) RENATO SANS
_

CódigoLocal: -:- 0,20.2 - 0.40.1 - 0.70,4 -0.70.9B
- 0.90.4 ---,. 0.90.5 - 0.90 6.

Exação e fiscalização financeira
Código Local: - 1.00 2 - !.t0.1 - 1.10.4 - 1.30.3

-1.30.5.-
Segurança Pública e Assistencia Social

Código Local; - 284.7 .

Educação Pública
Código Local: - 3,84.2 .

. .

Saúdt� Pública
Código Local: - 4,84, t

Serviços Industriais
Código local: - 6,90,6

,

Encargos Diversos
Código LO.cal: - 9.84.7

e para o atual exercicio, as dotações
seguintes:

Segurança Pública e Assistencia Social
Código Local: - 2.84.8 - 2.84.9 - 2.84.10

Educação Pública
Código Local: - 3.84.3 - 3.84.6

Divida Pública
Código Local:- 7,64'1 - 7.74.1

Encar�os Di-versos
C6digo Local: � 9,84.1

CUMPRA·SF
Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 29 de
de 1942.

250$0 650$0400$0 750$0 3:000$0

120$0 240.0 Portaria n·. 118
1:525$5 4:576$3

1.580$0
4.576,3
1,580.0

1.280$0 1.280.0

81$0 240$0 321$0 581$0
150$0

5.000.0
4.921.0

Portaria o.· 1113.500.0

O TENENTE LEONIDAS CABRAL HERBSTER,
Prefeito do Município de Jaraguá, no uso das atri-'

buições que a leí lhe confére:

I
CONCEDE, a contar desta data, sessenta (,lias'

de Iioença para tratamento de saúde, á professora.
provisória SOFIA POMIANOWSKI LENZI, 'da Esco-'
Ia Isolada "General Ozorio" de Ribeirão Grande do
Norte, com direito & 1/3 de seus vencimentcs.
Comunique se.

Prefeitura Municipal de Jarêlguá, 11 de março
: de 1942

361$5 208$4
306$7

569$9
306$7

l:od:>$o
1:117$0

569$9
306$7

400:0
. 500,0

3:120$0
15:840$0
11:400$0

440$0
3508$7

440$0
848$7

440$0
3:958$42:660$0

aS3.) LEONIDAS C. HERBSTER

orçamentárias /-___:_----p-o-r-t-ar-ta-n-••-l-l-l------3:519$6
12.158$42.279$71:519$8759$9759$9

3:600$0
O TENENTE LEONIDAS CABRAL HERBSTER,

Prefeito do Município de Jaraguá, no uso das atribui
ções que a lei lhe confére,

DESIGNA - ADAIR LENZI, para substituir a

professora provls6ria Sofia Pomianowsky Lenzi, na

da Escola Isolada "General Osorlo" de Ribeirão Oran·
de do Norte, emquanto durar o impedimento da mes,
ma, com direito a 2/3 dos ve"!cimentos da ef9tiv8.

COMUNIQUE- SE.
Prefeitura Municipal de Jaraguâ, em 1 t de

março de 1942
ass.) LEONIDAS C HERBSTER

600$0
9:660$0
1:200$0
150$0 '

1.200.0
9:660$0
1.200.0
600.0.

2:415$0
1,000,0
100$0

2:415$0
1:000$0

100$0

600.0
300.0

400,0
200.0

400$0
100$0

2.400.0
1.200.0

I janeiro
3:600$6'

100$0

ass.) RENATO SANS1.800$0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - J[ - 10 - 5 1942

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA comissões á rua Preso E. Pessoa, 111 - Como .lIIl!1l11ltlIllIllIil1i101ll1iJ1II1II(§J(§J1I11111i1111111111111I11liJliJlilf§JIII�I'requer. III'
Decreto D. 42 3.889 - Oswaldo Harger - R�quer t-ansfe-

'

O Tenente Leonídas Cabral Herbster, Prefei- rencia para Curt vas,aI imposto seu terreno sitoI' 'I �

��e�O q��n!cl��Ol:ee :::��U:;' :10 uso das strtbuí- �r:;:oMal·c��:��Oq::r.Fonseca e casa em eons (; � I I JI nDto s � I e t r I c O S Im
Besoíve 2.890 - Walter Hertel - Requer licença 118. III �

r:g��:;�:;�:�:J;!����;12:1�:;!t1�{:�i�:{� i�v��/�v�;:;:�tr;��;���:eghf.��I��. d�i�:uA II ·
.

!,'-,
tos designado Iii pela Lei. I 3.891 - Aatonío Gel'lsel - Requer licença III , ,

lY"f

Comunique-se construçso instalação souítarla completa em sUfi'lII ' _" I tnioersat �
Prefeitura Municipal da Jaraguä em 21 de C8S6 sita nos Iundos da rua Mal.Deodoro da Fon- � , U � ,

"" -.,61 im
Março ce 1942.

---

seca -- Como requer. � fi]
,

8SB.) Leonidas Cabral Herbster 3872 - Pedro Julião Inácio Junior - Requer �
I:AI

licença construção para casa de madeíra á estrs .. ::E para iluminar seu, lar, sitio, fazenda, etc· �

Portaria n. 117
da Ilha da Figueira, zona rural - Como requer. IXI Funcionar seu radio, etc.

!Xl

3.898 - Alex Barg - Requer modificação !.ii Im

EPOCA DAS planta aprovada sua casa sita á rua Mal. Floriano 121 Carregar baterias de automovel, radio, etc. III

FERIAS:
Peixoto - Como requer, de acôrdo com a infor- 121 lL

Secretário Setembro mação da S. O. P.
Dia 27 I§J TRES {I

Contador Outubro
lX1

Tesoureiro Novembro
3,8i8 - Alex Herkenholí - Requer redução !XI

..

Agte, Bstatistica J l'h importo pzedíal referente sua casa n: 1121, sita á � MODELOS �
U o sua Mal. Deodoro da Fonseca - Em vísta do que l§1

, "

Fiscal - geral Agosto dispõe o § uníco do art, 14 de decreto-lei n. 40, l§J com
�

i!seat
-

"aux. Iulho não puderá ser atendido no r semestre. No se l'XI
191

Zelador da Pre ��r� gundo semestre, de acordo com o art. 4 .• ccmbl iii capacidade de (fi

Carcereiro Junho
nado com o art. 5', faça 86 a redueão ns base de III 100" 450 watts

IIJ

Zel. Cemitério Junho
somensß.€:s.!.XI iii

Inte, Hansa
3.889 - Comunidade Evaugellca Lutherana - � 6 11

I:AI

Fiscal _ geral
Junho RISqUeI' alvará de «Habita se. para fins de depo � ,.It, 110, 110 00

de Hansa
sito onde funcionava. a Eseola alemã.- Como re fiI volts

'"

Secretaria da Prefeitura Municipal dM�rc;o. , quer, íntormando-se o sr. Físcal-Auxíllr o preço I'ÃI
lõ1

em 2 de Janeiro de 1942.
e aragua, do aluguel para efeito 'de lançamento do imposto l'!!l!I IZI

ass.) JOÃO DA SILVA NEVES predial. 191 Peçam demonstrações aos Distribuidores: !YJ

Resp: p: expie. da Secretaria
3.894 - Jollo Jahn - Requer Ilcençe mac � 1

t:õI

'"
soléo sepultura BUa. filha Asta [ahn e colocação � Car OS Hoepcke S. A (§1

___________________ eespectíva inscrição - Como requer. lÃ1
• lõI

Requerimentos Despachados 3.895 - Adolfo Adam - Requer licença !XI lõI
construção maosoléo sepulturas de Carlos e Au- � Matrjz: FLORIANOPOLIS I:AI

gusto Friedel e colocação respectiva inscrição � Fililles_: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, L�GUNA,
L"'!!

Como requer. 83 SAO FRANCISCO - Mostruario em TUBARAO �
3.896 - João O. Mueller - Requer transte !Xi m

renota pare a Iírma Mueller &. Ola. Ltda. imposto � Endereço telegrafico: .HOEPCKE. �
relativo seu caminhão de carga _ Transfira-se. IYI IY'I

3.897 - J01"é Bankha-dt Filho - Requer � " !9J
transl'erenci8 para seu nome imposto rel, carro .lIIl1JliI�Ji!f21Ii1[§J�LII�fi1 rt1f§JOl§lllJl2tlll 1IJ�l§IlI)lt][iI�iilllllil.
lavoura lançados em nomes de José e João Ban
khardt - Como pude.

3898 - Oto Rehmann - Requer licença pa
ra pequenos renaros e O!ntU1'8 externa em sua

casa BHa á estrada Izabel, zona sub urbana - Co
mo requer,

3899 - 1uiz MaUezzoHi - Requer baixa im
posto da sua fUllela.rill - Como pede.

3800 - Adolfo Zoelfeldt - Requer licença
pe.ra estabelecer-ae com uma. pensão á rua 15

de Novembro, em Hansa - Como requer.
3.901 - Guilherme Schalinsky - Requer lí

cença CUllliitrução mao601ê�) se:pultura. de Bruno
Schiel'sich 8 colocação respectiva inscrição -

C.lm!) requer.
3902 - Guilherme SchaliEky - Requ6l' li·

cefiça c(ji1ls!.rução mao50léo 8"puliura Maria. TBchl
ersieh (; cfjlocaçâo rG&pectiva iUSö"'lÇáo - Com')

!.'Ifquer.
-

3.903 - Guilherme Fichalisky - Requer li
cença const.rução maDí3nléú sepultura Ida Tschier
sich e colocação respeutiva. inßcricäo - Cerno

requei.
Sec, ataria da !>refeitura Municipal de Jara

guá, 30 de abril de 1942.
Reoa,to Sans, Secretario

ESCALA DE FERIAS

NOMES CARGOS

Renato Sans
Alfredo Moser

França Vosgerau
Emílio Silva
João Batista Rudoh
Guilherme Haering
João daSilva Neves
Alexandre Koehler
Vicente J. de Souza
João Rumpf
João Tosini
Henrique Ferrazza

MÉS DE ,ABRIL Dia io.
3,865 - Atvíno Kcueger - Requer transte

rencía i _:. posto sua, bicicleta para Humberto de

Oliveira Leite - Como requer.
3:866 - -Arnoldo L. Schmldt "- Requer Ileen

ça construção para uma casa de matertat á es

trada Jarag1.lá. ZOUdo rural - Como requer.
3,868 - Bruno Balíuss - Requer licença

construção macsoléo -sepultura de � Elsa Balíuss

bem como colocação respectiva inscrição - Co
mo Requer.

3.869 -- Rudolfo Huienueßsler Requer certi

dão de que se acha. quites quantß ao fm�)o3to d.e

seu automovel � Certifique se o que c('nstar.
Dia 15.

3.861 -Oto Lafsen Requer licença constru

çäo casa de madeira á eatrada Felipe Schmidt,
zona rura1._Como :requer.

3.867 - Alberto Meier Junior - R€qUfH li

cenQti. cüll8tl ução mso8cléo sepultura de Oti\'
Fischer bem como coIücaçlio respectiva insori

ção -- COillt:1 reqm...,.
'Dia 16

3871 - Ant[!l:ül> Tübias - R�quer alvará de
"HabHe se" ptua 8Uà C8.S8. n: 640 (parte) sHa á
rua Preso E. Pessoa - Como requer.

3,872 - Werner e W'iIt r G030h - Reque
rem trun�fel'enüia dotl impGstos sobr,a terreno, ca

Sli, garagem e demaia pertellCf3S á firma hl'}Q3trias
de Calçad�s Güsch Il'mãua, S/A. Cúmo requer. I)

sr. Tesourei'fo para fazer a devida retificação e

expedir um lao.ç�nn6!1to Elm nome da I!ldu�ti."ia de

Calçados Gosh Irmãos S/A:
3,873 - Jo�o Dunker, - Requer trauefersn

cia para Aloisio St'aehelfn, jmuosto de sua bici
cleta - Como requer,

Dia 17
3.874 - Reinoldo Rau - Requer .traDsferen

cia pi'H'fI_ Alexandre João Her-kenhof, .imposto do
terreno e casa fi,' 1121 �Ha. â rua MaL Deodoro
da Fonseca - Como requer.

Dia 18
3.875 - Ricardo Rll�ch - Raquel. tl.'anSfEll'€'ll

cia para Alecio Pavane1o, imposto de seu carro

lavoura. - Como requer.
3.877 - Carlos Kopmann - Requer trl'.tnsfe

rancia para seu nome imposto f6lativo á uma

quarta parte de um terreno la.nçado om �lüme de

Kopmann Irmãos, sito á rua CeI. P G. de Olivei
ra - Como requer. O sr. Tesoureiro para fazer
8 divida retificação.

3.876 - Leopoldo Mielke - Requer licença
construção maosoléo sepultura de Roberto Miel

ke, e colocação respectiva inscrição - COfiO l'e

quer.
Dia 22.

3.870 - Reinoldo Rau - Requer licença (>ii
ra executar os serviços exigidos pelo Centro de

Saúde de Jolnville, com l'el9>ção á secção de secos

e mol.hados de sua casa. Q,' 737, sita á rua Mal.
Deodoro dá Fonseca - Como requf>l'.

..
.

3.880 - Ana Adam - R�quer licenç'l com;·

trução mausoléo sepultura de Cíulos Ada.m e co

locação respectiva inscrição - Como requer,
3.881 __ Gervasio Pereira Bastos - Requer

licença construção maosoléo sepultura. de Dür
valins Bastos e colocaçl1o respectiva inscrição -

Como requer.
3.884 - Lflopoldo Ernesto Walter - Requer

licença para estabelecer se como mercadór de ta

pioca, ou polvilho ou tubA ã estrada Izabel - Co
mo requer;

3.879 - Erico Hoffmann - Requer tranere
rencia para Oscar Schoth, imposto de sua bicicle
ta - Como requer.

.

Dta 24
3879 -- GuUherme Guintber - Requer trans

lerencia. para. Horacio Rubini imposto de seu ca.r

ro de mola - Como requer,
3.882 - Willy O. Koerner - Requer Hc�m

ça para pintar a faahada dQ predio ondt;; funcio,
na o Cjne-"aentra.�i eIll Hansa - CO}}lo requer.

3.883 - Fred('lrico Herzog - Requer Beeil'

ça construçãu para uma casa de ma:1elra á eB

trada Felipe Schmidt, zona rurr!! - Como requer.
3 887 - Vitor Gaulke- Requer licença cons

truçáo para duas cercas em frente as suas pro
priedades sitas á rua Abdon Batista e Estrada
Itapecú Hansa, zona sub-urbana - Como Requer.

.

3.888 - Euze,bio Nunes & Cia. - Requerem
enca para estabelecerem se com escrHorio ne
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GRANDE EMPREZ,\ AMERIC.�NOPO�IS
Séde em SÃO PAULO
Rua Senador Feijó n. 205

8.0 andar

Dirdor - Prcprietario
Dr. Afonso de O Santos

Agencia n�- Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n,9

20. IIndar

Fundada em 1 921 ',�aHa Patente -No. 32

��esultado do sorteio realisado no dia 25 de Abril de 1942

;1
PLANO MAONO ,.,pransa!iQ�pe 5$000
" Numerflções prl"ffiladas:
N.os 10. premio 272 Um·imovel no valor de

! 3.0 premio 343 100:000$000
2:0 premio �:f.t IJÓll imovel tio valor de

3.0 premio343 20:000$000 1

Decreto n·. 34
Cria uma escola

O Prefeito Municipal de ,Jaraguá, na con·

formidade do disposto 110 art' 5' do decreto-lei n'

1202, de 8 de abril da 1939;
Decreta:

Art. l' - Fica. crfada, em homenagem á da tu
natlllicia do €xmo. 61'.' PresidE',.nte da Republica,
uma. escola mixta, com a denominação de «D.

Da.rcy Val'gas:t, no lugar denominado «Grota Fun
da-.

Art. '2. - A despsge. ccrn o pagamento do

seu professor correrá por conta da verba

3.30.1; do orçamento em vigor.
AI'l. 3. - O presente decreto entrará e.m

vigor na data. dß sua publtcãção,
Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 18 de

abrU de 4942.
(80138.) Leonidas Cabral Herbster

1.0 Premio: 5.171

1.0 Premio: 1.853

3.0 Premio: 1.143

4.0 Premio: '8.107

5.0 Premio: 5.681

4 o premio 107 Um imovel no valor de

3.0 premio34'3 10:000$000
5.0 premio 682 Imovel no valor de

3.0 premio 343 5�ooo$oOO
Centena 272 100$000 --

Unidade 2 isenção na mensalidade de maio

Tota! dos imoveis sorteaveis mensalmente: 785:000$000

O sorteio do mf"1 de abril realizar�se á no dia 30

BANCO POPULAR E AGRICOLA

I DO VALE DO ITAJAI' ri
; CooperaUva de Crédito de Responsabilidade Limitada iii·

iii Aut.orisado a funciona� pelo Decréto n
.
7525, de 9 Q,8 julho de 1941, !

iii assInado pelo Sr. Premdentl" da RepublIca "" r�gi8trado no Serviço �
rXI

de Ecoúorni� RUfal do Miniaterio da Agricultllra Bob [l 1197 IX!

Q!I 'em 16 de julho de 1941.
.,

III

; S�DE EM BLUMENAU I
Portaria n. 126 iii H.ua 15 de novembro n· 923 (em frente á Igreja Matriz) iii

O Prefeito :vI unicÍjJal de Jf!faguA na eoolor, ,II! CAIXA,.PO.STAL N... 1 04 �- Endereço telegr.: BANPOPULAR III
midade do disposto no art. 5. do decreto lei no. �

lXi

1.202 de 8 de abril de 1939; I:§J
Escrdorlos em: Gaspar, Indaial, Hamonia e Timbó ctl

�
�'121

II Emprestimos, Descontos, Depositos, II
i§j Cobranças e Ordens de Pagame«1tol JjJ

!.ii EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES
II)

191 Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, ,a saber: II
III Conta Corrente á Disposição - 2 % rIl
� Conta Corrente com Aviso- Prévio � 5, % III
III Conta Corrente Depositos Populares 5 1/2 % @.J

iii Contá Correr.te Prazo Fixo: por seis mezes'" 6 % iii

� ,por do7.� mezes - 7 % I
ii Aberto das 9 1/2 ás 12 horas e das 13 1/2 ás 15 horas.

iii Aos Sabados das 9 ás 11 h:tras.
19]

� ���� ����I§I ����iI� �
�

c: _

Portaria n. 115
O Prefeito Mun icipal de Jaraguá, na confN

midade do disposto UG art. 50. do decreto-lei no,
1.202 de 8 de abril de 1939;

Concede, a cont1u' desta data, quinze dias de
férias rela.tiv.; ao ano de 1941, ao Fiscal Geral de
Hansa, sr. Henrique Ferrazza.

Comuniquß-se
Pref eitura MUilieipal de Jaraguã, 15 dc abril

de 1942.
Leonidss CdlJral Herbster.

DETERMINA, para o melhor cumprimento do
decreto-lei no. 84 de 22 de agosto de 1941 tendo
em vista que a sua eiaboração foi atender'unica
mente o saueamento das cir1ades e vilas do Mu
nicipiol sem prejudicar a purtr economica dos
él' 113 h3bitautes, e, afim deste objetivo não ser
prejl1dicado, fic.'i estabelecido que nenhum xiquei
ro Com �c8.pacid8.de para mais de Jois animais
H,jtl e(�.ilstruído nas proximidadeH d08 perioretro�
urbd.no e sub-urbano, Bem autorisação desta Pre
Ißitura, solicitada em requflrimento.

Aos infratores desta medidti, serAo aplicadas
as penas estabelecidas no referido decreto.lei.

Cumpra·se
Prefeitura Municipal de Jaraguá em 29 de'

abril de 1942.
'

(8SS.) Leonida8 Cabral Herbster

_ . -

..�
....�
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Secção de Maquinas

Boanbas e acessorios _, Mate_,

rial para transDlissões _,Ferros

perfilados _, Cabo de Aço _,

Macacos gu_nchos _, Valvulas

para vapor e ar _, Manoane_,

tros _, Cachetas _, Ferraanentas

COS _,. Conjuntos para luz"

Máquinas para beneficiar

anadeiras _, Màquinas opera

trizes - Rebolos � Serras cir

culares e de fita' - Serras de

engenho e de atorar - Mà,.

quinas de escrever - Radios -

, \

- de precisão - Aparelhos e Dla-

. terial- para solda autogenia é

elétrica - Motores á gasolina

e oleo crú - Motores eletri-

. ,

Moto - cicletas' -

_ Bicicletas - e

acessorios - Arados.

Artigos
-

para a la�o�ra, etc.

.J

c
c O m é r c i o e I n d u s t r i a

.matriz: r/orianopolis
'Filiais: [oinvtle,.

.;.

-. Blumeneu. Cruzeiro do 'Sul, Leges, Laguna e S. Francisco
,

-

Mostruario permanente em' Tubarão,
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Correio do Povo - x: - 10 - 5 . 1942

Dr. Luiz de Souza

Milhões

fi que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30

FarlDacia Novade pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

GLIX IH 914
Angelo Benetta

ENTREGA 11 DOMICILIO

veis traços de educação. FONE ·N. 35
. Prestamo lhe hoje esta R" U IOd 1149
homenagem a que ele faz UH �� ., eo oro n.

[üs sern favor, não só co-
,,',,<, II"" ���i;�:(?�;I��i�:>

mo estudioso do Direi
to, mas também como

homem de imprensa.

de . HOBERTO M. HORST

A sifilis ataca todo o

organismo
O figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Renmatísmo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, � faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixi.r914

Adolf Hermann Schultze

DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senboras,
Partos

Consultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultorio

Especialidades em bancos escolares.

Jaraguá
�E!fUil\lijWlJE·l!m'iI!iiMiiii!l!Ill!mll!i!lli lIIalllDl__I_II

CLINICA emURGICAInofensivo ao organismo.
Agradavel como 11m licôr,
Aprovado co�o auxiliar no
tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N, S. P., sob o n.

, 26, de 1916

do

Dr. RENATO C_AMARA

RIB. MOLHA

a

LTDA. IJARAGUÀ ..-:

L [il Fabrica de Bebidas

Produtos:

RefrescosGazosas Gengibre
Abacaxi I

---.-._--

LiD1ão FraanboezaVinhosovisl.

doce, tinis...

silDo,bra�co

I
e tinto, div.

tipos .

IAguas
• •

lDlneralS:

IlDperatriz,
Santa
j

Catarina

Especialidade:

S'UCO DE LARANJA, INTEGRAL'
Aguamineralartificial
"Schlossbrunnen"

Refrescos:Seleta,Guaraná
Xaropes

Oll O Pli
�Ival a

Bebam Cerveja: ......
ravo It • alia

I Agua Tonica ," Licores sortidos " Bitter " Reculador " Cognac' etc.

-Prouutos oa �ERVEJARIA �ATARINEN�E
J

Pretiram-o insuperevet aperitivo, MA YERLE BOONEKAMP
" .:..
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. No começo do proximo semeetre.. segundo fômos informodÇ)s, terão inicio as obras de

construção da nova Estação ferro�viaria de JaroÇJu6

1 �OIDarGa UO Jaraguá GOIDOIDOra hojo O sou oitavo
As novas inst.alações forenses ", A bibliotéca dos cultores' do direito

,

anlVOrSarl
I

""IT

EXIJAM o SABÄO

Virgem
de WETZEL e

Especialidad. .

e·
,

!

elA. JOINVILLE (Marca registrada) S�ßÁ���RO(�
[SPECIAllUADEPOIS CONSeRVA E DESINfECTA A SUA ROUPA
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