
Data Dlaloifica de brasilidade,
civismo, �DI Aue, CODielDoramos
a DIU povo, '

,� que �o "'era o

.

ser

a data de, ,boje; DO
o éJesteDlor de' UDI
seu; o": '·s�lrado

�alendario do nosso

Principe outorgand,o
direito de "ser, livre' !'

Libordado'

e a guerra

Redator: João Crespo Diretor-proprtetarfor HON.ORATO TOMELIN -:-:�- Colaborador: Dr. T. /(,ibeito P�nt88

Oficinas e edifício próprios ,- Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000 Rua Marechal Deodoro, 392

Ano XXIV ..•
.

Jaraguá ... 1 a...feira" 7 de Setembro de 194'1 - s. CJtarj�a �.. N. 1.140
-�-r:�----'--

Brasileiro Interyentor Nerê'u

,o serviço' ci�1A palavra 'do

ChBfo �a Nação
No cenário da vida politica do Es 'I realidades, já então mais amplas, ru

,tado, de alguns anos a esta parte, tem mando para objetivos consequentemente
marcante relêvo a personalidade do dr, mais eficientes, E foi ii instrução e a

Nereu Ramos, mercê' da sua cultura [u- saudê publicas, o seu maior cuidado,
ridica e firmes atitudes, muito Ióra das sem discurar .embora de outros proble

Dr, Üetuiio Vargas
Presidente da Repub lica

Por portaria o presiden
te do Dasp resolveu pror.
rogar por uma hora e até
ulterior deliberação o ex

pediente dia rio de todas as
divisões e serviços do mes
mo Departamento, e reco

mendou aos diretores que,
á vista do decreto 10.358
relativo ao estado de guer
ra, suspendam até ulterior
deliberação a concessão de
ferias aos servidores do
Departamento.

'
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(Dq Dep, de Publicidade do E. C. Btasil)
REUNIÃO DA DIR.ETO. çõe8 do tlabalh9. huma'

RIA no afrouxam e dUlIem.
Convooa·se OI mem- O desperto reune ex-

brol da dJretórla, para pressões de todoa OI se
re11nllo ge)'al, . amanh., tory'd:e trabalho e ea-
A8 20 horal Ba aéde 80- pltaf' afivela pfndorel,
cial, para lerem tratados conjuga prooedímentee,
aSIunt08 4e ordem inter- 'expande.se em louver da
Da. vida, Duma linguagem,

I
' que todos sentem e com·

, ·0 l"KABALijO E O preendem. O desperto in:
DESPORTO tenslftea a solidarIedade

A maquloa iptensificou social. aproxima 'os ho
de tal forlPa 8S atlvida. mens entre sf, nivela 08
dei hamanas concentra.. sentimentos transfunde'
das no serTi�o de peo emoções 'que so, arFan
duçäo da....;..·�CJUeztF..que; �eam 00' uns e se aDi
por Sua culpa • .'póde ser oham 08 alegria de ou
sentída a vawlçäo do tros. .lnstítue a comunbäo .

sentímento coletivo, mar- entre tOd08, explode nu
cada através de c!,da Iq& linguagem universal,generat da vida, atraves, que 'Concilia, atenua, conde .esda ramo de traba- torne, confunde e redime A firma abaixo assinada,
IhQ, atravéS' da.natureza os m81est 08 peusdcs e desta praça, vem mui ras
de toda aeão vítal. E!ofrimeD�o8 aumseos, ,Eis psitosamente, por inter'
,� homeql 8ó se

. d�s·, ,Ol'quer'eomó expressão medio dc;sfe conc�ituado
pOJa das s.ua8 emoçoes �oc\isl;üd:eve aar ele 8,Oj jornal, agradecer, ás altas
qll� 8 cond'ens8çl1o quo madb'l'pelos dirigl,mtes, autoridadp� desta cida1e'
tid18n8 do trub&lho r�- i�tere8Bados no uivela· pela sua presença na inan
calca, no meio conBmul� mento das forças morais, guração de nos3O estabe.
UO pe�os outros bomene que constituem a rique. lecimento farmaceutico, e
que VIvem a 8118 IqeE,ma za do ,povo. especiarmente ao sm. Pre-
natureza de trabalho. A EME. ftiito Municip�l, Tte. Leo:fisiononda so.ci�l dt:\. vida nidas Cabral Herbster, srs.
tellderia, por 1sso, 8 se Sómente a fama conquista, drs. Renato Camara,'AI'ta'
desmerec-er, deseetiman- Com louros mil, verdâdeiros, ro Batalha. Waldemiro Ma
dó tambem, '9 _

valor' da, A comprovada exelencia, zurechen, fcos. Carlos Ha·
vida, ii ou.tras r.azões de' Do bom PermentQ'Medeiros. fermann, Roberto Horst,ordem ge!al,.,dé\ i�,é·res. representantes da impren
se cootaglan ie, nao. re- í ,

sa e demais pí'e�entes.
toma$sem os homens ao GOMES Sc BORGES.
aPlplo de uml:i co..mpre
arisäo g.e,r!ll, in

..s.�lrf}do�.por iden�c�,s expreSS�e$
de vida Lehmum. Nó meia
dessas razões dest�ca.se
o desporto, c!}mo gra
dllaQäo de tal forma"en
volvente, que dentro das
8uas atividades, de novo
se realisa o int6rC8ßlbio
social que 88 diferencia·

Achei uma
maravilha

o muito abniisado ca

pitalista de Pelotas. D.
Ramon Trapaga, é um
enthusiasta do PEITO
RAL DE ANGICO PELO
TENSE. como se verá
pela leitura de sua carta,
que abaixo transcreve
mos:
Pelotas - Amigo e Sr.

Eduardo C. S&queir8. -
Achando me em extre·
mo 8atisfeito com 08 re·
sultados comi)letofi! reti.
rados do uso do conbe·
cIdo preparado .PEITO
RAL DE ANGICO PELO·
TENSE, venho trazer-lhe
mais eate te fi! t e munbo
sincero de sua energica
açlio . curativa, para o

amigo juntar. aos cente·
nares de atestados que
possue, unanlmes em lou.
var 88 virtudes des8.
peitoral. Ha muitos anos
sofro de uma bronchlte
.aronic8 e achei uma
maraTllha o leu tJrepa
rado. Em realidade, näo
conheço remedio algum
que se pOSS8 compal ao
Peitoral nas bronchUei,
resfriados, catarros do
peito. etc.
Forte de minba expe·

riencia pess�al, sempre
favoravel 60 seu ,repa
rado, acoflselho o fran
camente às pessoas de
minhas relações, pois
sei que é um remedio
cujo U80 näo representaiperigo algum, pQdendo se

recomendai o com ab
soluta confiança. Com
estima, 80U amo. e abo,

Ramon Trapaga
Confirmo este atesta

do Dr. E. L. Ferreira de
Araujo (Firma reconbe
cida).
Licença N. 511 de 26

de Março de 1906
Deeposito geral: La

boratório Peitorsl de An
gico Pelotense - Pelo
tas - Rio G, do Sul
Vende 8e em tod a. a

parte

Casemiras,

,
"""A seguir pubJicamó's ná änte!.. :lário 'dh csusa á rescisão do
gra o decreto-lei federal n, ,&59& contrato ou faltar ao eumprímen
de 2U de agosto ultimo, que dis'- to de qualquer obrigação esta-
põe. iobre al�,uejs, de resiclen� beledda em Ie;
(,1u � dá outras' providencias :. c) se o prédio necessitar de ur-

, gentes reformas, caso em que
9 Presidente da Republica, se observ.ará o dlsposto RO art.

usando da atribuição que lhe ,1.205. lip Çqdigo Civil
c�nfére o art. 180 -da COnstitui- d) &;m'':Çaso'' de desapropriaÇão
çaot decreta: do Imó'veL· !

.

Art. 1 - PUfllDte O periodo e) se 0-�tlÍrio ou súl).;loca.-'
de dois anos. a contar da ví- iário� notificado para ,entregu

, gencia desta lêi, não poderá ví- o prédio de "que Q l�cado� ou
gorar em' todo

'.
territorio nacío- sub-locador. precise, para' sull

Hai, aluguel de' residencia,: de própria rf!sidênciá, deiXar de o

I qualquer natureza, superioi; ao desoc\l�r rQ,.prazQ,de �r,�s me-
- fobrado a, ,31 de dezembro de ses

. ,

.

." , ...

--��------------�-------_-_-_----_lNl,����m�osoo�1 ���fuun�� Q��
F I tros o locador OU sub-locador se tratar de sub-locação de,�. coarmac a Dr. 'Waldemiro Mazurechea e o locatario OlJ sub locatarlo, modos, ficará reduzido a' UIII

Iarag.Uá seja verbal ou escrito o centra- mes o prazo a que se refere a
to de locação ou -sub-íocação, letra e acima..

'

Med ,-CO Paragrafo unico - Será, tO'1 Art: 5 c::...:_ :'As"rnfrá�es desta'
davia, respeita'da a estipulação lei constituem, cr�m�, �<?n�a 3 e

escrita, anterior a 31 de dezem- conomia p,9puI4r' e ';�r.ö., JU�.·
bro, de 194]. que tiver fixado a· das pelo Tribunal de $eguránç'
luguel superior para vigorar de- Nacional. incidindo oê i'esPQn
pois daquela data., sáveis nas penas cominadas no
Art. 2 - Não é permitido co- art. 3, do decreto-lei n. 869, 'aê�\

brar, na locação ou sub-locação 18 de novembro de 1938. r
de residencia qualquer impor. Arr 6. - Esta lei entrará em
tancia a titulo de tax�s. impos· vigor a 1. de s�lembro de "1942;"
tos, ,luvas ou outra qualquex des· revogadas as disposições em

, pesa-ou indenização não previs· contrá.io.
, ta em lei.

. , Rio de Janeiro, 20 de agosto
Paragrafo unico - Nos casos de 194�. 1�1. da Independência

em que o aluguel a 31 de de· e 54. da República.
zembro de 1941 era majorado _ GETULIO VARGAS
com quotas relativas a taxas e i Alexandre Marcondes filho
impostos, ii ,respectiva impor-
tanda poderá: ser inclui:!a �no

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

aluguel, não podendo este em ALUGA _ SEhipotese algulI1a superar o total
que pagava o locatario ou sub·
loca'ario áquda d,.ta.
Art; 3 - tOs casos de re si.

. dencias alugadas ou sub-aluga
das pela primeira vez depois de
31 de dezembro de 1941', ·.;OU,
ainda, de con:.trução terminada,

I ou que hajam sofrido reforma
substâncial, posteriormente a es·

. sa data serão regulado a patir
da vigéncia de. ta lei, pel as nor·
mas seguintes:
a) tratando-se de ,apartamento,

o aluguel sera igual 110 de aparo
tamento semelhante em tamanho
e situação, do mesmo edificio,
b) trataudo·se de predio de uma
só residência; o aluguel será o
fixado para base da cobrança
do imposto predial, valor que
prevalecerá tamb�m para a hi
patese anterior, caso não 'exis·
tarn as referências exigidils;
c) tratando-se de habitação

coletiva, onde residam, na meso
ma casa, vários locatàrios ou
sub locatários, o aluguel de ca·
da um será fixado com base no

va�or locativo e proporcionalmen.
te 'a parte que cHda um-ocupar.

, Art 4. - Du ante II vigência
dest.. lei e pará os ca!!Os nda
previstos, qualquer que seja a
forma de locação, só será con·
cedido despejo.

a) se o locatário ou sub·loca.
.
tàrio não pa(1;'ar o aluguel no
prazo convencionado ou. na falo
ta de convenção, até o décimo
dia. do mês subsequente ao ven·
cido:
b) se o locatário ou $ub·loca.

Mi'Thões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914

(Filial da Casa Santa Rosa - FlorialWpolis)
ORLANDO SCARPELLI,

I .' ,

Roupas feitas, Sob�etudos, Casacos, etc.
... � TelefQne 1415 '- B· L M E NAU - ·Santa Catar:ina

.... ...:. "CÓri�() '�o' Põ� _::- x'='':' ,7 - 9 - .1942 "

A sifili.s ataca todo o

organismo
O figado, o Baço, o Cora
ção, o Estômago,OB Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reumatismo, O!
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
individuos Idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um Iicôr.
Aprovado como aux·Hiar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26. de 19]6

CASA SONIS
Riscos para bordar, Bé-'

los modelos.

CA,SA
Brins.,

de Roberto Horst Rua D. Pedro, II.. '

I'abrica OI melh.. pia, "", . .;.,.101 e doca .ecOi

. BiPene .. Prateia ..'Proaddlo_ 1

,\.

E.ntrega a domicilio.
. ,

Agradecimento

" I

Consultorio '8 resídencla : - RUB Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou, da nGite

"

CASA SONIS
Bijouterias" - perfuma·

�ias. Artigos para presentes.

É IoIMA DOENÇA GRAVi_MA
MU'TO PERtG08A P.AR" A FA·
",lu" E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA
MEftTOD� CilRANDEFLA_O

USE O

En,tfllllll:mâIUmJ " rnest�ERRARIAA SWIUS SE APRESENTA SOB

I>N"Ml6RMFORMAS. TA'S COMO: I---�-------------------�

==:�= Fabricação de Ferr..mentas
ESPINHAI

IFlSTULM Agrico as
"LCI&RAS

==: Ségas rotativas para arados
DARTROS

lIIANCft.,W

Lessmann

l{ua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá
U EUXlR DE NOGUEIRA"

OOMHEClDO HÁ III ANOS
V�bE·SIE EM TOoA "ARTE.

TRAJAR COM EL-EGANCIA
,

E APRUMO
r

'

I:

Procure a Alfaiataria Torren,
Padrão da elegancia distinçãoe

Rua do PriDcipe, 460
JOINVILLE . ,

,

�

lisa
de SEME MATTAR

Artigos alimentícios l.a qualidadede

Fazendas

Sedas, Brias, Casemiras, Morins, etc.

Calçados
Artigos para cavalheiros

Meias, etc.
Camisas,

SÃO PAULO
Sedas, .Lãs"

Rua �15 de Novembro n" 1051

"

••�:'. . .:!-- :., --

>:: .,,,- .•

•• Sl'&�'•.' roprietarios'
derp,edio�de alugue�

Uma casa a rua Ma-·
recb.alDeodoro (fundos)

Tratar eDm

Engenho Rau Ltda.
".

Registro Civil
Artur Mueller, Escrivão e O·

ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarra de Jara
gná, Estado de Santa Catad
a, Brasil.
; faz saber que compareceram
no caltorio exibindo os docu·
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se

Edital n; 1.386'
MANOEL ROS� e VERO

NI-'::A MARCOS
Ele, brasileiro, Itolteiro, ope

rario nacido em Jaraguá em
catorze de junho de mil nove
centos e vinte, domiciliado e

residente em esta cidade,
sendo filho de Domingos Ro·
sa e Paulina Rosa.
Ela, Brasileira5 solteiira, do

mesiica. nacida em Rio Testo,
em vinte e oito de setembo de
mil novt'centos e viute e qua·
tro, domi ciliada e residente em
esta cidade, sendo filha de Do
mingos Marcos e Rosa da Sil
va .

Jaraguá, 20-8-42.
E para que chegue ao' co

nhecimento de todos passei o

presente edital que será publi
cado pela imprensa local e em
cariorio e será afixado durante
15 dias'
Si alguem souber de impe.

dimento acuse·os para fins le
gais.

"

I

A1·twr Muller

Escrivão e

Oficial do Registro Civil

CASA SONIS
Armarinhos, linhas, fios

e enfeites,

iAMßÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Registro de
estrangeiros,
A delegacia de polícia

leva ao conhecimento dos

estrangeiros de 18 a 60
ano'3 de idade,e que ainda
não se registraram, que es

tá autorisada a fazer esse

registro.
- Tambem convida os

estrangeiros que ainda não
revalidaram no corrente a

no os seus registrGs a fa
zr-Io dentro de 30 dias,
sob pena de multa

SANßUENOL
CONTEM {

oito elementos tônicos.

Arsen iato, Vanadatol
fósforos, Cálcio etc.

TONlCO DO CÉREBRO

TONleo DOS MUSCULOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que l"riam,Magros, Crian5as
raquíticas, receberão a to

nificação geral do organis·
mo c{)m o

Sanguenol
c. D.N,S.P. de n. 191)2 1921

e a varejo

f_ • ..:.',t:'
'

i,'('>
_ _,..�_, �_.ii.__--��---------------------.. -
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Correio do Povo- x - .7 - 9 - 194:

brasileira1
.' I

A manhã, com um sol ração patriótica, em seu Patria, para que ela tenha A menina Estreltta, fi"
brilhando pouco, detraz das nome e no

: dos colegas aviões e possa responder lhinha do diretor do Circo
nuvens, emprestou ã sole presentes. á altura assaltos e vilanias Sul Ameriea, no dia 30
nidade um aspécto mais Falou tambem a senha - torpêsas e ameaças. de agosto entregou ao snr.

agradavel, sem causticar rita Gelta Simas, professo Prefeito deste Munícípío,
as centenas dê cabeclnhas ra de educação fisica, do uma quantidade de alumi-
inocentes que enchiam os grupo 1escolar -Abdon Ba Dr. Natanael nio no valor total dê Rs.
jardins da Prefeitura, an- tísta>. cujas palavras tra Cidade 206$000, enviando a se-
ciosas por depositar na duziram a fé nas legitimas guinte mensagem.
grande caixa verde amarela aspirações nacionais,' e a ellmo. Sr. Tenente Pre-
a sua oferenda - um pe crença firme na alma en- feito Municipal.
daço de cobre, zinco, alu tusiasta e isenta de como- Eu, Estrelita dos Santos,
minio - para a defesa da dismos, da Juventude do apenas com 6 anos de
Patria

. I Brasil. idade, artista do Circo Sul
Ao rufar dos tambores, Ambos os discursos fo Americano, e em nome de

fOI hasteada a Bandeira ram vivamente aplaudidos: mais dois irmãosinhos, to '

auri verde, simbolo dos· Em seguida os colegiais mo a liberdade de oferecer
brios tradicionais da nacío desfilaram, tendo antes ca a nossa modesta contribui.
nalidade, - gloriosa ban da um depositado na grarí ção paza á tão patriótica
deira d cuja sombra pão de caixa verde-amarela, a Campanha do Aluminio..
podem viver indiferentes e sua oferenda em defesa da em prol da gloriosa Força
traidores -, cantando o Aerea de nossa querida
Hino os colégios em res

A d t Patria.,.
peitosa continencia. a a -0-
Após alguns recitativos, de 7deSetembro I

«Presados patricios da
tomou a palavra o Irmão Jaraguâ, Sejam voces da
Celestino, diretor do grupo na vila deHansa

.

cabelos- pretos ou louros,
escolar «São Luizs, que em meu nome � de minha
produzío uma belissima 0-) Hansa eornemorar

á

hoj-, familia agradeço-vos, a to-
tambern, festivamente, a dos, os grandes aplau-
grande data de 7 de Se- sos de que fomos alro
tembro. durante a nossa estadí.,
Em extenso programa, nesta cidade. E ainda es

que por absoluta falta de A' testa. da repartição pecialmente agradeço por
espaço deixamos de publi de pollcla, em jaraguä, minha querida filhinha Es
car, essa comemoração te- encontra se o sr. dr. Na' trelita, as exepcionais pro-

CIRURGIA, PARTOS, MO- rã Jogar, mais uma vez tra tanael Cida d��, delegado vas de simpatia e aplausos
LESTlAS DE SENHORAS E duzíndo o senso patriotico auxiliar, que vem se des que poude colher com

CRIANÇAS da população hanseatlca. empenhando de sua ár- suas apresentações patrio-
DOENÇAS INTERNAS E dua missão de forma ea- ticas,
TROPIC" IS - DOENÇAS DA

b I Já ti '1{ T b Ih d
.

PELE - TRABALHA DIA. Aosnossosleltores
. a. . vemos OC681aO ra a an o para vrver

RIAMENTE NO HOSPITAL de pôr em relevo a ma- 'e para a Patria, iniciei tam-
.

SÃO 'JOSÉ . . nstra com que vem o bem a «Campanha do Alu-

aJEuDE CHAMADOS 4
AVIsamos aos nossos I�I' dr. Natanael Cidade, agtn- minio•. O dia que a Pa-

N .. teres. que esta folha nao do em nossa cidade. tria me chamar, estarei

I QUALQUER HaRA

I
circulará no dia 12, reapa Hoje, estampando o seu pronto, pois orgulho me

R P f P 206 recendo, porêm, no proxi- clichê, prestamos.lhe uma de ser brasileiro, guuchoDa res. ,eSSOB, mo sabado, dia 19 do cor- homenagem justa, aliás, velho dos p�mpas e ainda
rente. que certamente o or. Cl· roservista do 1,0 R. C. D.,

dada ha de levar na de· da Capital Federal. 'Defen
vida conta. derei o coração do Brasil,

sej a no s mares, em terra
ou nos ares, seguro de que
estou defendendo o meu

pais.
Jaraguá, 1.0 de setembro

de 1942.
. Saudações

Alcides dos Santol, dire
tor do «Circo Sul·America

consagrado â juventudeProgr·amaO
do. fatejos de boje, em comemora.. Como cerímonia da S,e

� Di d Pat ia mana da Patria, tivemos�o ao a a,
sábado o dia consagra-ÁS 8 HORAS: - Coneentraçäo das eutortda do á Juventude Ao hasteá

des, Industrtee, comercto, escolares, ciclistas, mo mento do 'Pavilhão Nacio
tocíclístas e povo em geral. á Rua Mal. Deodoro nal, na Prefeitura, ás 9 110'
(ja Fonseca em frente ao Grupo -Dlvína Provlde n

ras, compareceram 0S cole.
da». gíoa da cidade, em forma-

Desnle até á Prefeitura, ção irrepreensivel, autori
Hasteameato dg Bandeira no cAltar da Patrilu. dades e povo.
Hino à Bandeira.'
Recitativos pelos :.luBQS dos estabelecímeutos

(:�1!-c()lares.
Hino da Iddepeudencls.
Compromisso do juramente à B!Hldeira pelos

I€:50rvist6s, que ulumamente receberam 08 repoc
rlvos sertíücados de 3a. categoria.

Discursos pelos srs. Prefeito Municipal e dr.
Alvaro Batalha.

Passeata cívíca pelas principais ruas da. cída
de, No trajéto poderá fazer uso dii palavra qual
quer pessoa que a solicitar.

AS 18 HORAS: Arreamento da Bandeira.
AS 20 HORAS : - Sessão eívlea ao Salão

<h Forum .
.:_ Discurso pelo sr. Mario Tavares,

Conferencia pelo exmo. sr, Major ABre Bilr
r'�8 Carneiro, DO. Sub comte. do 13. B. C" espe
cíalmenre convidado para esse fim.

Circo "Sul
Amarica

dia

Dr. Alvaro
Batalha

O Prefeito Municipal, convida toda a popu
lação de Jaraguá a tomar parte nesta grande ma

nllestação de brasílídade. Outrosim convida tarn.jbem a todos os propríetaríos de bicicletas e mo

tocícletas a tomar parto ns parada, conduzindo 08

seus veículos.
Não haverá convites espfJciais para a Ses. civica.

, Viva o Brasil - Salve 7 de Setembro.

MEDICOEntrou em gozo ele fé
rias, di'; 1.0 do corrante, o

sr. dr. 'I'iago Fibeiro Pon",
trs, rnerefissirno Juiz ,-1.-:
Direito da Comarca O dr
Ribeiro Pontes, que ilustra
as nossas colunas com a

sua' cclsboraçãc, teve 11

bondade de trazer-nos o

seu abraço de d-spedldas,
pois seguio para Tijucas,
acompanhado de -s u« cxma.

esposa e filho.
Ao nobre mp,gistra10 e

distinto colega os nossos

votos de felizes dias em

Tijucas.

t
Professor Antonio Martins

Os colegas do professor Antonio Martins,
(escolas isoladas), residentçs no primeiro dis
trito deste municipio, convidam a todos os
seus alunos para assistirem a missa que man'
dam celebrar na matriz, no dia l.3 do corrente,
ás 8 horas.

Desde jà agradecem o comparecimento de
todos.

.

Jaraguá, 1.0 de setembro de 1942.

CASA SONIS
Rendas, fitas balões etc. Anunciem nesta folha

Insfifufo Rocha Loures
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes

CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
CorisultR" em S. FRANCISCO

Exclusivamente para molestias de olhos, o'l;tvidos,
naris e garganta.

Dispõe de ap�relhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fonr, 334. JOINVILLE
IW' Wil!QEZ

Industrias Reunidas Jarag
.�

ua s. A.
Fundação de Rod. Hufenuessler

I JARAGUA' DO SUL B R A S I L SANTA CATARINA

CAIXA POSTAL, IS END. TELEGRAf'ICO: «ESSENCIAS,

Codigos: Rud. Mosse. ABC 5 th Edition, BCl'ltJey's Complete Phra:;e Code

----------��-�--�-----------

de
•

Cafellllll .l:sselllclllS • riclIl s
------------....------------

ColDpra..se aos anelhores preço�'da praça

lllPI'"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - ,x - 7 -9 - 1942
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Prefe-itu-r'�. MI..l nici pai 'd"e·�-Ta��r-'a-·guá ':4 -e:soé�s>�f::r���s Diver�os
. !.

Decrétolei n.-99
II;.A. u \J 4941 �figil;{lß�i'lSaneamento dáifo :?onlis��,:,� '�� r.'-' k' 'i 1 �' ""'1'

.

AllturiZj!mJá -ao Ele'
Balancete da :"t:éif\� Qr�rnentalia reíerente ao mes de Junho de-r 942' I,;� , 'ii" ",'<.1' 'ra;s''!e urbamt§·� , ' �"4b8)0 .t 2.729$0,' "'6.137.0- \6.493.4 9763$0' ctrtitr6 Muiti'cipai abertu-:

.",. '" "", I

ÁRRECADAÇÃO R
.

�1 Fomento d:o;;.��t;:,ÇãO Veg'etal
i�

,>o ��"> ',';'f' ';;; ···r,Ja.'�'umsrédita.,Stlpltnr_
Códigos T I T U I!·-;OiS' Renda �c�lta, 1514 'DespeSlls Diversas '.

.

r ' , I m.rnar.
,Anterior Do Mês Total Lançada Prevista 5142 Auxilios aI centros agrícol"" 000$0 150$0 750$0' 900$0 1.800$0 i :, O Prefeito Municipal de :

R E, C E.\ TA. q, R D,I N Â �.I.A ,', ..
'

( i',
5143 Aquisição de- sementes e transporte 6&5.0 156$'8 " 821$8' �821$8 "l.oöoâo J'c'mguá, na : confermidade

.
' 6 ' Seroiça« Ind'Ustr'iai$ dd disposto no .art. 5 do

. T R I B ,U T A Rl,) A 6" Se v' os Dove sos'" , .• , , ''I' 1,ç • r decretoIeí n. 1202 de 8de690 Pessoal ,fixo' , , .

15:000$0 6906 Zelador de cemitério' . 900.0. ' ,180$0 1.080$0 1:080$0 2.160$0 abril de 1939;
1, "

50:000$0 691 Pesao-I voriavel- " ". Decreta :

137:000$0 6913 Operários do Sf!TVi.ÇO d .. cemitérios 3(4$0 75$0 379$0 •. 468$0 2.000$.o!, Art 1. ,_,.. Fica o Execu-
133:000$0 7 Divida -Pubiiea j' ;

I tive Municipal autorisano :

76 " Flutuanfe-Amortização e Resgate
I a ab-ir, por conta do sal-104:000$0' 714 Despesas diversas

.

, s,

4:000$0 7741 Amortização da-divida flutuante 3:000$0 3.000$0'( do do exercicio findo o'

30:600$0; 77 Juro«
• ' crédito de rs. 18:000$000

774 Despesas diversas
® para suplementar :��

�ver-900$0 7741 Juros diversos 450$0 450,1P0 bas ; b rixo .

5'700$0
8 Serviços de Utilidade Pública

' ,

8�' 71-1' 3:000$0. 80 ' Admioiistraçäo superior
800 Pessoal fixo '

I
8-73 -r-t- I' 15:000$0 '

7:600$0 8003 Auxiliar Técnico 1:800$0
.

60010 2.400.0 3.00Ó.0 7200 $0 'Art: 2. - O presente
j81 Constrnçao, e conservação de louqra-

I
decreto lei entrará em vi-200$0 'âouros publicos

'

í 00$0 811 Pessoal variavel gor na data de sua pu-
8111 .Jperárics do serviço de ruas, praças e

'

"bIiCG.ÇL, revogadas
as dis-

4'000$0 jardins 3:379$5 1.672$3 5.051$8 5:159$8 20'000$0 posições em contrario.
82 Construção e Conservação deRodovias

I Prefeitura Municipa,l de2:000$0 821 Pess- al variavel 1 d t1 500$0 8211 Operários do serviço de Estradas e I [araguâ, em .0 e ages o

1.000$0 pontes 34:588$2 5;600$9 40:189$1 44.570$7 78'434$9 de 1942.
3.000$0 823 Material de consumo ass.) Leonidas C. He rbster
400$0 8231 Pars o se. viço de estradas e pontes 14.514$0 1.167$8 15.681$8 16.443$1 30.000.0 Renato S;; �

500:000$0 87 Construção e Con eruaeão de Decreto n. 45
Proprios Públicos em Geral

, O Prefeito Municipal de871 Pessoal vartavel
8711 Operarios du serviço de próprios [araguá, no uso das atri-

municipais 5,866$7 1.487$8 7.354$5 7.837$7 8.000�0 buíções que a Iei Ih con-

Mpaterial de consum� . n 5336 2890$8 14.424'"'4 144244 15 � Iére � devidamente autori-
;JrH os serv de propnos municipais . • o;p" .000*,0 zado pelo DEcreto-lei n. 99

Despesas diversas I tPara construção de predios escolares 2.082$6 2.082$6 2,082.6 10.000$0 de 1. o de agosto correu e

Iluminção Publica ano,
Despesas diversas Decreta :
Iluminação Pública da cidade 2.91[$6 723$2 3!638$8 3.638.8 7.800:0 Art. 1. - fica aberto,J::nergia para motores etc. 266.5 22$3 288.8 600 o

.'

Id dIluminação pública de Hadsa 1.756$7 464$1
288.8

2'684.9 6.000'0 por .c(;mt!l. do sa C
•

O e-

Encargos Diversos 2220$8·

I xercicro fmd", O credito de
Indenisações, Reposições e rs. 18:000$0, pata .suple-
Restituições mentar as verbas abaixo:

Cespesas Diversas I o 0$0Restituição de impostos e taxas de ,8-71-1 0:00·
exercicios encerrados 8-73-1 15:000$0

Enearços Transitôrios 1.000.0
Art. 2. - O presente de·

Despe"as :!iversas ereto entrará t:m vigor na
Para a integralização do capital subs- data de sua publicação, re-crito em ações da Cia. Siderurgica -

Nacional, 3, e 4. prestação 6.000$0 6Qoo.o vogadas as disposições em

Premios de segu1'os e indenização contrario
por acidente Prefeitura Municipal de

���� d t
Acidentes de trabalho 2.593.1 Jaraguá, em 1.0 e agas o

S�guro contra fogo 3.044$7 3 C44$7 3.044$7 ?044.7 de 1942.
C H b t rSubvenções, contrib�tições e auxilios

'

.

ass.) Leonidas , er B e

Despesas diversas Renato Sans
Departaméntode das Municipalidades 7,040$6 14.081$0 140810 'Alfrodo Moser.Ao Clube Aimoré 7.040$6 'CI

Ao Instituto de Aposent. e Pensões 300$0 600.0 Decreto n. 46
dos Industriarios e Empregados O Pr3aito Municipal �e
TransPo���e;s�sargas 1.436.6 3338 1'770$4 1.770$4 4,4,00.0

Jaraguã, no uso. das atn.

Despesas diversas buições qua a leI lhe con-

Aluguel de prédios - Prefeitura e fe're
•

Intendencia 1.360.0 1360$0 1.440.0 1:680.0

I D�signa <t complementa.
Propaganda e publicidades 221,4 221.$4 2214 1-500 o R paraDespesas imprevI'stas ,

. 5' rista Jurema amos,
1.3414 2492 1'590.6 .000.0

. f ora de-Construções de casas para operários . 1.590,6 4.921.0 I substitUIr a pro ess
.

.

Gratificação ao carcereiro 900 O 180$0 1.08 ,$0 1 080.0 2.16,;0 tiva na regmcia da Esco-
Despesas policiais e Judiciarias 122.0 122$0 296.0

1 �oo.o la cGwer:J Osorio' em-

Aquisição de placas 15.0 1.183.0 1'198$0 1198$0
•. 00 o

quanto durar a licença
Soma Rs.:. 182.107�8 39:072$7 221:180$5 269.266$8 500.000.0 da mesma, percebendo os

122.314$0 vencimentos consignados
em lEi.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de

Jaraguã, em 3 de' agosto
de' Jaraguá I de 1942.

ass.) Leonidas C. Herbste�.

al Impostos)
lmpostq Territorial

, ;, Prediál·· 31 :488$9
. ,,'s/Industrias é-Profissões 7tt338$5
" de Licença 117:499$9
" SI Exploração Agricola e In-
e dustrial.
" si Jogos' e Díversões
" adicional

b) Taxas
Taxas de Expedíente
Taxas e Custas Judiciarias e Emolu-
mentos' 3107$1
Taxas de Fiscalização e Serviços Dí-
versos 2. 178$8

0111
0121
0173"
0183
0252

0273
0291

1214-
1224

1234

2010
2020

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Fiscalisações Diversas
Contribuições Diversas
Multas •

Eventuais

4120

6120
6160
6200
6210
6230

SOM A Rs
Saldo Disponível do Exercicio de 1941

Código
Local flTULOS

2
02
020
0201
OJ02
022
0221
023
0(;31

024
024j
04
040
0401
043
0432
044'
0441
°442
°443
°444
0445
07
U70
°704
°708
°709
073
0732
09
090
0904
()905
0906
001-'
0941
1
10
100
0102
11
111_1
1101
1104
114
1141

1:492$8
14:978$6

1.292$0

3.537$0

1.100$6
625$0
874$4

2.999.$3
239:lfo

252:751$9

.

1.9:574-4 19 574-4 20:656$6
627f4 32:116$3 56:2W$2
521$3 71:8119$8 142;660$4
5:444$8 122:944$7 99:�32$5

114.992$3
570$9 �:063$7

2.677$8 17,656$4

332$0
•

892$0

4.171$0

893$0

1.624$0

3.999$1

3.949$8

4.430$0

1.700$3
750$0

1.059$7
3.836$1
239$0

35:01Ú14 287:80313 ""43�!�;2;;;;2O;=;l$�0
55:691$2
343:494$5

599$7
125$0
185$3
836$8

Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA

Prevista

1.750$0

14:358$7

1.833$0

2:750$0

721$0

207$5
200$0
86$9
750$0
61.1$0

2:625$0

2.000$0

15$0

4:600$0
1.250$0
1.200$0

306$0

2,250$0

2.000$0
toO$O

125$7

794$'5

3,000.0
1'650.0
1'IS50,0

850$0

6'88$3
300.0

569$9
306$7

1.320.0
6:428'4

4'830'0
1:000$0
100.0

DoMes

350$0

total Empenhada
até o mes

2:100$0 2,100$0

3;390$0 16..994<110 16:994$0' 2 934
'/P 0.000.0

9241

10:800.0
4:200.0

873
8731
874
8741
88
884
Bj,41
8842
8843
9
92

425$0

2:724$7 17:083$4

2:258$0

550$0

5$0
50$8
5$1

500$0

525$0

3:300$0

721$0

212$5
250$8

. 92$0
1.250$0

60*0

3:150$0

400.0' 2:400$0

15iiO

970$0
250$0
300$0

70$0

450$0

500$0
20$0

288$6

650$0
330$0
330$0

100$0

306,9
250$0

2.061.7

244.7
142.1

440.00
1.330'0

759$9

5:570�0
1500$0
1:500$0

376$0

2:700$0

2:500$0
120$0

37.0 162$9

17:364$5 20:000$0 Ó�4
2:313$0 6:000,0 9343

Dia. 15
4.278 - G0r:rg Buhr - Prowgação .pzua cum

primen�ü ,>xigencif.i. C\')ntro SßUdB relatIvo seu es

t�\b, l�cimtntn c/fmercil;i,l - Como requer em ca

I'!1t:-: imprúfoguveL
4.281 - Ma!'ii.-l. Konell - Tl'ansferencia seu no

rne imnosto relativo i.eri'enc' com 64600 mts,2 á

eÍ"itl'8d� Itapt)cú Hansa e adquil'i<io de M8ta Lier-
IDI-HHl Verch -� Como requer. .

'4.282 - Mathies Watzko - TransferenClB para
Elsa Trapp MeY€H',· imposto relativo terreno com

2 SOO mts,2 á e8trad� Jal'aguá - Como requBf.
4.283 - RiCiUdo Maas - TransfereQcia para E·

ríco Borchar<1t imposto relativo terreno com 79.043
mts:2 á estrada Aurora - Como requer.
4.284 - Calixlo Borges - Translerencia para

Catarina, Clarilldo e Veneranda Borges imposto
relativo terreno com 30.000 rots. 2 à estrada Tere
zlnba - Como reouer. _

4287 - Vva. de 4Alberto Largoo - Baixa im"

posto 8/ Industria e ProfissãJ (Agiota) - Como re-

quer. .

4.288 - Henrique Lucht -- Transferencla piSra
Luiz Gomes imposto relativo terreno com 926 Dl2
á rna CeI. Proc9pio Gorurs - Como requer.

4.291 - Lorenço Eichinger - Translel'encia p.
Lauro Meyer imposto sua carroça -- C. requer.

Dia 11 4.292 _ Germano Borck - Transfereucia para
814$6 1:000$0 4,266 - Fecularia Rio Molha S/A Licença de José João Franzener imposto sua carroça - �o.448$8 1 117$0 abel·tura - Como requer. mo requer. •

400.0 4.270 - Bruno Hafermaon - Transferencia parll 4.294 _ Vitor Viergutz ..!- Transler�ncla seu no-

500,0 seu nome imposto relativo terreno com 144.600 me imposto relativo bicicleta adquii"lda de Wal.
mts.2 á estrada .TarBgu8sinho e adquiridó de Caro ter. p'rocbnow - Como requer.
los Hafermann - Como requer. 4.296 - Guilherme Schuenke - Trllnslerencis

4.271 - Theodoro Jung - TrRnsferencia para S�U nome imposto relativo terreno com 61.530 m2
Fernando Lange imposto relativo terreno com á estrada Itapocu-Hansll e adquirido de Meta Uer-
143,750 mts,2 d estrada Itapocusinho - C. requer. rubnn Verch .- Como requer,
4272 - Cecilia BertoU Binder - Transf9ren�ia 4.297 - Leopoldo Verch - TraDsferencia seu

p-ara Leop(}lda SteIn .1mposto relativo. terreno com nome imposto relativo terreno com 6.574 mts.2 á
30.400 mts.2 á estrada Nova RfltofClda. - Como estrada Itapocú-Hansa e adquirido de Meta Lier'

4.559,4 1::n�:: requer.
H , T f i

I mann Verch - Como requer.
. 4273 - German(� '1 ermano -:- raDS erenc a 4.298 _ Max Verch _ Transferencla seu nome

3:600$0 pb.i'U. seu' ,nome Hnposto relat_lvo terreno com imposto relativo terreno com 62.848 m2 á e6trada
148000 mts.2 á estt'tld� Ja:ragu!1s111bo e adquirido Itapocú Hansa e adquirido de Meta Liermann Verch
de Carlos Halermann - Com o refluer _ Como requer.
4274 - Gl'egorfo Taodeck - Translerencia pa-

.

Dia 18
ra João FraDcisco de So za. imposto relativo sua 4.279 _ Arnaldo Schulz - Licença estabelecer-
bicicleta - Como requr.l1 se cw:p G�binete DentariQ á estrada RIo Cerro -
4.275 - Rudolfo HorongoBo - Translerencia pa· Como requer.

" rll Oregario Tandeck imposto relativo sua bicicle- 4.285 � Caries Rusch ,_ Licença construçlo
1.�� 2.4qg o ta - Como requ�r. . mJlo,e,olé()c.,seli\Q}tura de Ale� Rusch e colocaçlo

J.2tfó.o Dia 14 �8pectiva insbriçlo - Como re.quer.
4.268 - friedrich Doster, - Licença construçlo .

• • • •

.

.

.

'. l'caB� ,àlvenaria, panUI)orada, seu' terreno á �rua "Secretana da Prefeitura ;�Pl��g� .

ar�g ,�
,

.,J;'�oo$,� .;, 3l.6.�RP.JAI�JM;:U�f.o"d�\?set��tnE�!��l\\ !�����:,�;:;c;�·'f�,'J.�;�r!'r' ' ·�Rße:��ª9st9.)l·.�.�·19���...",,['�., RJi���;!!P�. �*t�!�r����.

3:300$0

4-472$2

'212$5
453$7
92�O

1.250$0
60$0

6:150$0

2.400$0

495$0

5:820$0
1.500.0
1.800.0

.376$0

2,700.0

3.000.0
120.0

162$9
991.6

1:168.6

3.900.0
1.980.0
1.980,0

1.050.0

120$0

4:576$3
1.580$0

1.280$0

1,007.2
800.0

3.500.0

1'760$0 1'760$0
7 758$4' 8:138$4

600$0
9:660$0
1:000$0
250$0

1:083.1

3:650$0
1:980$0
1:980$0

950$0

1:525$5

995$2
550$0

2.061.7

814$6
448$8

3·799.�

150.0

4.830.0
1,000,0
250$0

Contad,oria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, de 30 de Junho de 1942
ALFREDO MOSER, Contador. VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Pref�ito

Balancete da Despeza Orçamentaria, reíerente ao nres Maio de 1942

ADMINISTRAÇÃO OERAL
GOVERNO

Pessoal fixo
Subsi::lio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Material permanente
Aquisição de veiculosmoveis e utensílios 13 :6(4$0
Material de consume

Custeio de veiculas e conservo moveis
e utensilios
[)espesas �iversas
Viagens administrativas

Administmção Supe1'ior
PessoH I fixo
Secretário
Material de consumo

Impressos e material 'de expediente
Despesas Diversas
Snvíço po�tíl:l
ServIço ieleiôl'ico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinatura de jornais oficiais
Sm'viços Tecnicos e Especializados

Pessoal fixo
Contador
Almoxarife
Agente·municip"l de estatistica
Material de comumo

Livros t impressos
Serivços diIJersos

Pes50i\1 fixo .

'

Motoristas 3 a 3 :0(.0$0 e 1 á 2:640$0
Zelador
Auxiliar de escrita di3hital
[)espesas diversas .

Serviço de limpesa da Prefeitura
.

Exação e Fiscalisação Fin.ance�ra
Administmçäo ßuperwr

Pessoal fixo
Tesoureiro

.

Serviços de Ar1'ecadação
Pessoal fixo
Intendente-exator
Quebras ao tesour�iro
I>espesas diversas
Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de talonádo·Iiv�os �tc.
12 Serviços de fiscahsaçao
12'.1 Pessoal fixo
1203 Po:rcentagem de fiscaIisação
13 Se rviços diersos
130 Pessoal fixo
1303 Fiscais gerais, sendo um de 4:800$0 e

um 3:010$0
13C!4 fiscal auxiliar
1305 Segundo fiscal auxiliar
134 [)espesas divetsas
1343 Quota do lançamento do imp. si In-

du st. e Profissões
2 Segurança pública e Assistencia �o�al
25 Serviços Dive1'sos de segurança pú1Jl�ca
�5� Despesas di�ersas _

. .

2541 Serviços de mspeçao de velculos
28 SUbvenções, ContribuiçÕes e Auxilios
284 I>espesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do [)es-

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 Dive.Tsas
2941 Socorros publicos .

2942 Amparo á Maternidade e Infancia
3 Educação Pu,blica
30 Administração Superior
303 Material pei'manente
3031 Aquisição de moveis e utensilios
3032 Mate1'ial de consumo

304 M�terial didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolares
330 Assistencia a alunos necessitados
3305 Ensino PrimáriQ, Secundaria e

qomplementar
330 Pesso ..l -fixo ,.

'

3301 Vencimentos de professores de escolas
sendo os "Titulados" Normalistas e

Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas II 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
Oi "Não Titulados á Rs. 3:039$6 3.039.6

3303 Gratificação a profesllores auxiliares
à Rs. 1:200$000

3S Subvenções, Contribuições e A1�xilio
384 Despes?s Diversas
3842 Á Colégios
3843 Á cursos complen'entares do Estado
8846 Bolsas escolares
3847 Gratificação ao (nspetor escolar
4 Saúde Pública
41 .Assistencia Hospitalar

.

414 Despesas Diversas
'

41�1 Gratificação ao Delegado de Higiene
4142 Gratificação ao Médice de Hansa
48 SubvenQÕs, ContribuiQÕell e

Au;rilios "'_"""','";""",�o=#"""_.....�:;>.""�"""",,,,_,,

484 I>espesas I>iver.sas�
.

"., ," ",(. ,
/

'. ,i .,' <,

á841 Ao fI(lspitar'i�}\ß� 'm8�Hl�:Ba:d3I!'«f'J_Oli'if :
,

i. [.

1.000,0
500.61

6.600 Q
94

5.000.0 994
9441
9442
98
984
9841
9844
9845

600.0
1:200$0
500.0

3.000.0
100.0

6.300.0
993 6,�o.0
9944800.0
9942

50e o
9943
9944
9946
9947
9948
9949

11640.0
3.000.0
3.600.0

1.200.0

Saldo que passa para o mez de Junho de 1942

343,494$5

26.524$8
95789$2
122'314$0

Contadoria da Prefeitura Municipal
LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

5 400.0 DisC1'irn'inação de saldos. Disponivel
Na Te_ouraria
No Banco Agrícola e Comercial de Blumenl1u6.000,0

240
ÄLfREDC> MOSER, Contador.

30 de JUNHO de 1942 - Visto:
1800.0
1000 o Requerimentos despachados
5000.0

4,255 - Het!llU,h KJ,l<:\ll - Requer Iicfmça cons,

truçã') C"�€lj. (�' mL\d'� L:� á estrada RiJ Cerrü, zo

na ruf'AI - Ci')illij l'�qußr, '1PÓB ter cumprido digJ
completado a sugestão da seção tecnics.
4.256 - Ma,rta BflUZ - Licença. para substituir

parte do telhado d€' eua. casa á rua Preso Epitacio
PeSBUl'. - Como requer,
4,259 - F!'ancisco Salai - Tra nsferencta para

Carlos Krueger imposto relativo terrano com

135000 mtrs.2 á estrada. Garibaldi - Como requer.
4.260 - Oscr.l' Keisör - Transferencia para Lili

Kai8�r impasto relötivo terreno com 100.000 mts.2
á. ('toIrada. JUBguá· Alio -Como requer.

4,261 - Alfredo Keiser - Transferencia para
Oscar Keiser imposto relativo terreno com 50,000
mtR.2 á ßRtrada Jaragut,Alto - Como requer.
4,263 - André WoU "- TransfereDchl para An

dré Kohlbahl impocito relativo terrer;o com 160.000
mtföl.2 à estrada Ribeirão escUda - Como requer.
4.264 - CarIes Glatz - Transferencla para Fr!·

da Muellel� imposto relativo terreno com 147.195
mts.2 à estra.da Ribeirão Macuco Como requer.

7:800.0
3:960.0
3.960.0

3,300.0

3:000�0

240.0

4.576.3
1.580.0

1.280.0

5,000.0
4.921.0

,

3.5úo.o

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

1.200.0
9:660$0
1.200.0
600.0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Portaria n: 134-
O Prefeito Municipal de

�763$o Jaraguá, no uso das atri
buições que a lei lhe con-

fére :
.

1.800$0 Designa 'o fiscal auxiliar
1.000$0 Guilherme Haering, para

responder pelas funções de
Fiscal-Geral da 1.0 distri-

2.160$0 to, emquanto durarern 28

feriu concedidas ao res-
2.000$0 pectivo funcionaria.

Comunique se.

Prefeitura Municipal de

3.000$0' [araguá, em 10 de agosto
de 1942.
aS8.) Leónidas C. Herbster.

'450$0
Portaria n. 135'

O Prefeito ,Municipal de

720010 Jaraguà, no uso das atri
buições que a lei lhe con

íére :

Concéde, a contar desta

20'000$0 data, tres (3) mêses de li
cença á professora com'

I plernentarista Alice Silveira
Murara, da escola isolada

78'434$9 «Vitor Meireles» de Itapo-
30.000.0 cúHansa, com direito aos

vencimentos integrais•. de
acordo com o disposto no

art. 164 do Decrete-lei n.
572 de 28 dá Outubro de

8.000$0 1941. Comunique-se.
15.000$0 Prefeitura Municipal de

jaraguá, em 15 de agosto
10.000$0 de 1942.

ass.) Leónidas C. Herbster.

Decreto n. 47
O Prefeito Municipal de

Jaraguã, no uso das atri
buições que a lei lhe con

íére :

Designa a complementá
rista Zulmira Coutinho,

1.000.0 para substituir a professo
ra efetiva na regencia da
escola isolada «Vitor Mel-

6000.0 reles> de ltapocú-Hansa,
emquanto durar a licença
concedida á mesma, perce
bendo os vencimentos con-

2.593.1
sígnados em lei.3.044.7

Comunique·se.
Prefeitura Municipal de

14081.0 [araguá, em 15 de agosto
600.0 de 1942.

ass.) Leonidas C Herbster.
40400.0

(9
•

494
(9-41

5
51
514
5142
5U3
6

1:519'6 21'094'0 21:14210 15:000$0 69
Houve alteração na renda lançada 690

78$0 32:194$3 56:279$2 50:000$0. 6906
71:859$8 U2:660H 137:00050 691

3:799$9 126:744$6 99:632$5 133:000$0 6913
7

114.992$3 104:000$0 76
55$0 �:1l8$7 4:000$0 774
589$3 18.245$7 '�0:600$0 7741

77
774
7741
8
80
800
8003

200$0 81
100$0'

Prefeitura Municipal de Jaraguá
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mes de Julho de }942

Códigós T I T U L o S
RECEITA ORDINÁRIA

T R I B U 'T Á R I A
a) Impostos

0111 Imposto Territorial

0121
0173
0183
0252

0273
0297

1214
1224

1234

2010
2020

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Alienação de bens patrimoniais
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalisações Diversas
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

4120

6110
6120
6160
6200
6210
6230

SOM A Rs
Saldo Disponivel do Exercicio de 1941

T

Anterior
ARRECAD'AÇÃO

Total

19.574.4

2:063 $7
17:656$4

1.624$0

4.430$0

Do Mês

268$0

735$5

5.405$0

625$5

1,892$0

4.734$6

9.354$3

5.055$5

Ren:ja
Lançada

3.000$0 3.000.0
1.700$3 951$7 2.652$0
750$0 125$0 875$0

1.059$7 145$0 1.204$7
3.836$1 341$0 4.177$1
239$:0 21.0 260$0

287:803$3 -1!"!!7!"!!:0i'!'59�$�5 305:462$8 ""4"'"34"";7""'0=6$=4
55:691$2
361:154$0

Anterior

2.100$0

2.258$0

3:300$0

721$0

212$5
250$8
92$0

1.250$0
60$0

3:150$0

2.400$0

15$0

5:570;nO
1.500$0
1.500$:1

366$0

2700$0

2.500.$0
120$0

162$9

1.083$1

3,650,0
1'980,0
1980,0

950$0

995$2
550$0

2.061.7

814.ô
448$8

1.760.0
7:758'4

4'830'0
1:000$0
250.0

DoMes

350$0

Total Empenhada
até o mes

2:450$0 4200$0

Reccita
Prevista

900$0

5':700$0

7:600$0

811
4'000$0 8111

2:000$0
I 500$0
1.000$0
3,000$0 823
400$0 8231

500:00õ$Õ 87

Prevista

10:8Go,0
.4:200.0

1;500$0 18.494$0 18:494$0 20.000.0 ��!1
1:793$0 18:876$4 19:823$3 20:00ö$0 g�4
344$0 2:602$0 2:622$0 6:000.0 9343

550$0

3.751$2

15$0
4$0

500$0

525$0

400,0

480,0

970$0
250$0
300$0

60$0

3:850$0

4,472$0

227$5
254$8
92$0

1.750$2
60$0

3:675$0

,2:800$0
495�0

6540tO
1 750$0
1:800$0

4;36$0

450.$0
'

3:150$0

500$0
20$0

991.6

1.216.9

650$0
330$0
330$0

100$0

1'525,5

12.0
250$0

440.00
1.330'0

759$9

2.415.0

200$0
100$0

3:000$0
140$0

162$9
991.6

2:300.0

4:300$0
2:310$0
2:310$0

1.050$0

3:051$0

1.007$2
800$0

2.061.7

814$6
448$8

2'200$0
9088$4

4'559,4

7.245.0
1.000.0
250$0

1.200.0
600.0

" Predial 32:116$3
" sI Industrlas e Profissões 71,'859$�
" de Licença 122:944$7
" s( Exploração Agrícola e In-
'e dustrial
" s( jogos e Diversões'
" adicional

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas judiciarias e Emolu-
mentos 3.999$1
Taxas de Fiscalização e Serviços Di-
versos 3:949$8

6:600$0

4'472$2

227$5
550$0
92:510

1.750$0
60$0

6:.500$0

4.800$0

495$0

11 :640$0
3.000.0
3.600.0

436$0

5,400,0

6.000.0
140.0

184$4
991.6

2:386.4

7.800.0
�.960.0
3.96.0,0

1.050.0

120$0

4:576$3
1.580$0

1.280$0

6.600.0 94

5.000.0

õoo.o
1:200$0
500.0

3.000.0
100.0

6,300.0 993600,0
4800.0 994

9\)42

11640.0
3.000.0
3.600.0

1,200.0

500,0

82
821
8211

&t"IJÍçor DiflWoSOII
DesDezas divenas
"i%i�he e saneh-ten16- das ,;zonaS' ru

rais e urhanas
Fo:t.it�nto

Fomento da P-Paàtt.t;ão V6glltg,1
Despesas Divtrsas
Auxílios a centros agrícolas
Aquisição de sementes e t:r�nsPQrte

Serviços Indu.striais-
Sir�iços 1)iverso8

Pessoal fixo
Zelador do! cemitério
Pessoal variavel
Operáríos do serviço de ce"mitérios

Divida Publica
Fltttttante-Amortização e Resgate
Despesas diversas .'

Amortização da divida Flutuante
Juros

Despesas diversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Adrninistraçtío superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Constrnçao e consl!l'l'vação de louqra
doures publicos
Pessoal variável
Operários do serviço de ruas, praças e

jardins
Oonstruçäo e Oonseroaçao de Rodovias
Pessoal variável
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo

Par" o serviço de estradas e pontes
Conetrução e Ooneernacâo de
Proprios Públicos em Geral

Pessoa! 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

Encarqos Diversos
Indenisaçõee, Reposições e

Restituições
Despesas Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados

Encarços 1 ronsitõrios
Despesas :!iver�as
Para a integralização do capital subs
crito em ações da Cia. Siderurgica
Nacional, 3. e 4. prestação
Premios de seguros e indenização

por acidente
Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo •

Subvenções, cont�'ibuições e auxilios
Despesas diversas
Departamentode das Municipalidades
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarias 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.!. 22I.180�5

6.603.9 7,967.7"

7.800:0
600.0

6.000.0

Edital
De ordem do sr. Prefeito Mu-

1:680.0
nicipal torno publico que du-

1:500 o rante o corrente mês de Setern-
5.000.0 bro, arrecada-se na Tesouraria
4,921.0 I da Prefeitura Municipal de Ja-
2.16Ci'0 raguá e na tntendencia de Han-
600.0 sa. o !;imposto s] Industrias e

1.500 o Profissões, relativo ao 2.0 Se
mestre.

500.000.0 Não satisfazendo. o pagamen-
to no referido mês, ficará o con

tribuinte sujeito á. multa de '"

20 o(q sobre o imposto no pri-

13.605$1
meíro mês. sendo então feita a

44$2 cobrança judicialmente.
787 Tesouraria da Prefeitura Mu-
92'349$:3 Inicipal

de [araguá, 2 de se-
Contadoria da PrefeitLlra Municipal de jaraguá tembjo de 1942.

.

LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito. F. Vosgerau, tesoureiro.
-----------------------------------

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

466$1)

750$0
821.8

150$0
15($0

240.0

3.500.0

814$6
448$8

2'200$0
9:088$4

1.080.0

379$0

180$0

89$0

600$0 1.200.0
9:660$0. 9:660$0
1:000$0 1.200.0
250$0 600.0

1.400.0
000.0

2:400$0 600$0

5:051$8 108$0

40:189$1

15.681$8

8;363$1

4.718$8 20.400$6

48:552$2 55,032$2

22.086.6

871
8711

873
8731
874
8741
88
884
8541
8842
8843
9
92

7.354$5
14.424.4

2.082$6

483$2
.

Contadoria da Prefeitura Municipal de [araguá, de 31 de julho de 1942

ALFREDO MOSER, Contador. VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes Julho de 1942

Código DES 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 Representação ao mesmo

022 Materi�l permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensilios 16:994$0
023 Material de consumo

0(;31 Custeio de veiculos e conserv, moveis
e utensilios 17:(83$4

024 Despesas diversas
024i Viagens administrativas
U4 Admmistraçäo Superior
040 Pessoal Fixo
0401 Secretário
043 Material de consumo

0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais

07 Servicos Teenieee e Especializados
070 Pessoat" fixo
0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo •
0732 Livros (', impressos
09 Serioços dij;ersos

090 Pessoal fixo
0904 Motoristas· 3 a 3 :CCO�u e 1 á 2:640$0
0905 ZeLdor
0906 Auxiliar de escrita distritat
094 Despesas diversas
0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 Eccacõo e Eiscalisaçõo Financeira

10
•

Adrninistração Superior
11)0 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro'
11 Servicos de A7Teco..dacâo

110 Pessoal fixo'
•

1101 Intendente-exator
11(i4 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa •

1142 Aquisição de talonário-Iivros etc.

12 Seroiços de fiecalisação ,

120 Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Se roiços 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
1343 Quota do lançamento do imp. 51 ln·

dust. e Profissões
2 Segurança pública e Assistencia �oi)!al
25 Serviços Diverso-s de segurançapúblzca
'254 Despesas diversas
2541 Servicos:Ie inspeção de veiculos

28 Subvencões, Contribnições e Auxilios

284 Despesa' diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção . do Des·

taco Policial t :525$5
2849 Ab ASIlo Colonia Santa Tereza

28410 A Socitdade -de Assistencia aos filhos
.

dos Lazaros )

29 Assistencia ,social
294 Despesas Diversas

2941 Socorros publlcQS
2942 Amparo á Maternidade e Infancia

3 Educação Publica
30 A'dministração Superior
303 Materbl permanente
3031 Aq"uisição de moveis e utensHios
3032 Mate7'ial de consumo

304 M:iteríal didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
3'042 Despesas diversas
33 , Aluguel de prédios escolare�
330 Assistencia a dunos neceSSItados
3305 Ensino Primário, Secundârio e

-

Comple'I'J'i:entar
330 Pesso�1 fixo'
3301 Vencimentos de professores de �colas

sendo os "Titulados" Normalistas e

Giüasianos a 3:120$0
Complementaristas n 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 3.799.5

3303 Gratificação a professores auxiliares
à Rs. 1:200$000

38 Subvenções, Contrib'uições e Auxilio
384 Despesas Diversas
3842 Á Colégios
3843 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
4 Saúde Pública
41 Assistencia Hospitalw·.'
414 Despesas Diversas ,�

.

1.000$0'"4141 Gratificação ao De.legadu de Higiene
4142 Gratificação ao Médic0 de Hansa 500$0'
4� .

Subvençõs, Contribuições e

,
.

�;, '. .,. ,
'.

. AuxiliOs
484'r r,l)'egpe'sas'� IIivers3,s; J.;;"

..

48y Ao Hospital .�São Jose-

3.638$8
::!88.8

2.220$8

723$2
13$9
464$1

3.000.0

994
9441
9442
98
984
9841
9844
9845

3.044$7

7.040$6 3.520$3 10.560$9 14.081$0
300$0

1.770.4 273$4

1.360.0
221.4

1.590.6

1.080 O
122 O'

1.198.0

9943
9944
9946
9947
9948
9949

478.2

180$0

174.0

47:624$2
Saldo que passa para o mez de Agosto de 1942

5400.0 Discriminaçno de saldas. Disponioei
Na Te.ouraria

6.000.0
No Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S. A.

240

1800.0
1000 o

5 000.0

7.800.0
3:960.0
3,960.0

3:000$0

4.576,3
1.580.0

1.280.0

35(;0.0

1:000$0
1 117$0

80.0

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

Dia rs
4289 Guilherme Lange - Licença constru

ção maosoléo sepultura de Siegfrid Lange e colo·
t!ação re@j)9IJtiva inscrição - Como requer. .

4.290 - B!1.lt!1.Z!lf Stahl - Licença 8stabelecer-
88 com carpintaria á estrada Ribeirão Caeilds -

Como pede.
4.293 - Antonio B. Schmídt - Lict,nça estabe'

lecer'so com engenho de assucar á estrada Ilha
da figueira - Como requer. .

4.300 - LeoWJldo Kopsch - TtaDsferenciu para.
El'wino Vlergulz imposto relativo terreno com

mo requer.
.

.

93.750 m2 á eBtmda Pedras Brancas. - Como re- 4.31? - A!br�c�t. BehIing .

Transferencla para

quer. Eug�D1o Mem'lt:ml Imposto relatIVa ter:;-eno de 134.932

4.301 - Faustino M.ßDel, por seu filho mflnor i m2 a ·estrada R!o Novo. -:- Como reque.r.
DB.miano - Tl'ßDsferencia para nome DamisDo 4.313 - J�se Geraldl -:- Transferencla para Ludo

imposto relativo terreno com 160.000 m2 á estra- vtco Anders 1�(J_osto relativa terreno com 50.000 m2

da Ribeirão Cavalo _ Como requer.
á estrada Ca�mho do Morro - Como requer ..

.j. 303 - WilU Lehmert - Ti'aDSfereßcia Jó1eu nü- 4.31? - Eltsabei� Horongoso - Tran�ferencla Sf�
me imposto relativo terreno com 14.174 m2 á es- �ome Impos.f? rel.atlvo terreno com �5�.�OO m2 .adquI·
.tral1a ltapocÚaHans.a e edqui:rido de Meta Lier- ndo de Emllto PHlzera ã estiada Rlbeuao Cacilda -

mfl,D� Vercn, :-: Como requer.
Como requer. .

.

4304 - Adü!f') Kopsch _ 1'runsferencia [Nila
4.317 - Leopoldo Wolf. - T!ansfer�nCla para Con·

Hugo Erdma.nn imposto relativo seu engenho de rado e O�waldo S. W�lf ln:postO relativa terreno de

aSBucar _ C"ffiO l'equer�
1793 m2 a e�tta�a Ganbaldl - Como .requ9r.

4.305 _ Adolfo Kopsc.!:! Jor. _ TraDSfel'enoia p.
4318 - Adeha Wolf -:- TransferenSla para Con·

Hugo Erdmann impo6to rell'tivo terreno com.
rado e OS,waldo S. Wcl.f Im�osto relativa t�rreno com

50000 m2 á estrada. JarBguá _ Como requer.
1793 m2 a estrada Oartbaldl - Com� requer. .

4.319 - Artur Wolf - Transferencla pata Conrado
e Oswaldo S. Welf lmposto relativo terreno de 1793
m2 á estrada Garibaldi - Como requer.
4.320 - Afonso Wolf - Transferencia para Con·

rado e Oswaldo S. Wolf imposto relativo terreno com

1793 m2 á estrada Garibaldi - Como requer.
;r;4.321 - Hildebrando Wolf - Transferencia para
Conrado e Oswaldo S. Wolf imposto relativo terreno
com 1792 m2 á estrada Oaribal1i - Cnmo requer.
4,322 - Alvino Berner - Transferencia para Alfre

do Berner imposto sua bicicleta - Como requer.
4.325 - Hp.inrich Vierheller - Licença colocação

uma tabaleta frente sua oficina mechanic3 à rua Preso
E. Pessoa - Como requer.

Secretaria da Prefeitura Municipal de jaragua, em
20 de agosto ::ia 1942. Renato Sans. secretario.

400.0
500.0

ALFREDJ MOSER, Contador.
31 de JUL.HO de 1942 - Visto:

�equerimentos despachados 4.307 - Georg Heínrích Vierheller' - Licença
estabelecer-se com uma. oíícíne de saleiro á rua

Mal. Flortaue Peixoto, 136 - Como pede.
4.308 - Paulino Natal Banin - Alvará de «Hflbi

te-se» para sua casa n. 215 á run CeI. P(Qcopio Go·
mes de, Oliveira' - Como requ-r::f,

Dia 20
4.302 - Affonso PiaZf:ra - Licença construção ca·

sa de material seu ter�eno á rua Domingos dll Nova,
conforme plantas - Como requer.

.

4.311 - Martim Eigensthueler - Transferencia para
Cados Eischaed e Robnio Gtlssner imposto relativo
terreno Com 261.50.0 m2 á estrada Rio Novo - Co·

900$0
971$S

1.050$0
971$8

um bungalow á rua

«Presidente Epitacio"e
uma casa e terreno á

mesma ua, e quina e "Coronel Emt io our
"

.�. Informações nésta ie.aiç.�. _lÚltl�oi-'i nA ",t

1:260$0

'468$0

2:160$0'

56�$O

Dia 19
4.243 -- Carlos Mey - Alvará de «Habite·se»

pt<ra parte sua C8S6 a fundos da rua Benjamin
Constant - Como requer.
4.276 - Alois StIleber - Alvará d? «Habite.se»

Darl1 3 salas sUf:l,_ca�_� _n. 136 á rua MIll. Floriano
Peixoto - Para :.lS fins requerido, não podendo
entretanto servir de habitação - Como requer.

,4.559,4 l�:n��: 4.277 - Arnoldo L. Schmidt - Licença iniciar

em seu predio n. 587 á rua Mal. Deodoro os ser·

3:600$0 viços exigidos pelo Centro de SaurIe - C. requer.
4.280 - Breithaupt & Cia. - Alteração lança

mento imposto seu engenho de aguardente e 8S

sucai'. - A tesouraria para dar baixa do imposto
de licença de engenho de ass"JcaI' e cana que
pertenceu a Vitorio Pradi e fazer novo lançamen.
to para «Engenho Central» em nome dos reque-
rentes, expedindo" alvará de abel'tura..

,

.

2.400.0 4.299 - Licença COIi'struç�o aume,nto sua, ',ofici- '·',1 Jn"" ::,.rn S'"1.200.0 na á estrada Nova, zona rural - Como requer. Vft:í,'" U fi{,- '"
, 4.306 - Ernesto Lesemann - Licença constrq-

,;.'�w,-',,;. ...:";· '_. '. G,v-."<�";'" õ<I:,ç�..�,Jl!lm��t� ':��,�"COfi�;i,p�' ,* !u��al. p::�.o,dorOt.,:_con_
'1.800$ ,3:6í)()$O' lIorme-, plantas "" omo, requ·er."· .', . .

Je

3:000$0

450$0

3.000.0 3.600$0

5.051$8 5.159$8

7.837$7

14.424$4

2.082$6

7.837.7

14.604.6

2.082.6

4:362$0
302.7

2'624$9

4.362$0
302$7

2'684,9

3'000.0 6.000$0

3.C44$7 3.044$7

2'043$8 2.043.8

80$0 1'440$0
221$4
2,0638

1.260$0
296$0

1'198$0
268:804$7

92.349$3
361.154$0

1.44050

221.4
2-133.8

2160.0
296.0

1.198$0
333.488$4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - x_:.7 - 9· - 1-942

COMPROMISSO Á BANDEIRA. Os resereístas de 3a. (:ilt�go
ria que ia estejam de posse .. dos respetivos certific ados e ainda
não peestaram o compromisso, deverão co,!,parecer �o dia
7 de setembro as 9 horas. em frente a Prefeitura desta cidade.

.

'S
.,

S
.

d
Os que residirem em Hansa deverão conpareeer as 14 horas.

Pelo presente, ficam convidados . os nrs. ACIOnistas desta ocieda e na Intendencía Distrital.
'

.

para se reunirem em Assembléia geral extraordina-ia, a realizar-se ás 9 - Hilario Antonio Demarchi deverá comparecer a esta

h d di 21 d t b
,. f t

'

êde s 'I' Junta CQm 4 fotografias de 3 x4 cm. '

oras O'' Iä e se em ro proxlmo u uro, na se e socla I a rua _ Esta [unta recebeu os certificados de Artur Hornburg e

Abdon Batista para deliberarem sobre a seguinte Jorge Francisco Wolf; os quaee estão sujeitos ao pagamento da
,

nRDEM DO DIA ITaxa Militar de 10$000.
.'

....,. - Ludovico Weiler deverá apresentar nesta junta com 2

lo) Preenchimento de cargos vagos na diretoria fofografias de 3 x4 cm

2· ) A
.

t
.

I
- São comvids.dos a comparecer nesta junta ·afim de tratar

.0 ssunto de In eresse socla . de seus interesses os senhores joaquim Larnín e Érico Frederico
Membro efetivo: EDMUNDO SPLITTER Otto Dunke

P c, lh F' I jaraguá, 31 de agosto de 1942 ,

. onse O Isca. ,

JUNfA DO ALISTAMENTO MILITAR DE jARAGUA

o Doutor Tiago RibeIro Pontes, Juiz de Di
'reito dá COm�l'C8 de [araguä, Estado de Santa
Catariaoa, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SA9ER aos' que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por parte de
Gustavo Mathias e sua mulberElsa Glatz Mathias,
brasileiros, Iavradores, cesados, resídêntes na Es
trada Rio da Luz, neste munleíplo e comarca, por
seu advogado, o doutor Luiz de Souza, residente _

nesta cidade, com escrítcrto, a Aveurda Getulio GRANDE EMPREZA AMERIC��NOPOLIS
. Vargas, n. 160, lhe foi dirigioa a petição do teor

Séde em SÃO PAULO Diretor _' Prcprietario Agencia no Rio d� janeiro "111!!!!!!!e.. =====.:fC::====-.====.!.-!"!.-�"IIabaíxo tranaeríto : PETIÇÃO INICIAL: - Exmo. Rua Senador Feijó n. 205 Rua Ramalhe Ortigão n 9

SEGUROS
d d t d t b Ih

Sr. Dr. Juiz de Díreltc da Comt:rca de jaraguá. 8.0 andar Dr. Afonso de O. Santos 20. andar I e aCI en es O ra � O,
�.

GUSTAVO MATHIAS e s/ tsx] ELSA GLATZ MA� Fundada ern 1921
.

.

Carta Patente No. 32 111 fogo. transpórte� e aciden- 111
THIAS, brasileiros, lavradores residentes nesta co- Resultado' do sorteio reallsado no dia 29 de agosto de 1942 III

' te pessoal, prefiram IIImarca, em Rio du Luz, repreaeutados por seu ado A T A L A I Avogado abaixo firmado, ve ern expor ß requerer á 1 Pr· 683"
PLANO MAONq,.- mensa!idade 5$000

II' IIIV. Bxcís. o seguinte: 1. Ha maís da trinta (30).0 emlo: 61 Numerações premiadas: I
anos possuem 08 Suplícantes, por sí e por seus N.os 10. premio 832 Um imóvel no valor de III liA NOSSA COMPANHIA" . IIIantecessores, como seu, sern Interrupção nem 0- 703Á' 3.0 premio "'67'9 100:000$000

,
Companhia organi sada com capitais catarinen-

Iposição de pessoa. alguma, ou seja mansa e pucí- 1.0 Premio:.. - !@I ses e paranaenses IIficamente, uma gleba de terra de cultura, situada 2.0 premio�Um imov.el no valor de .II Sédo: Curitiba • Paraná -: Rua 15. �e �ov. 618

II�no lugar Rio da Luz, neste munícípío; 2. A referi, 3.0 premio 679 20.000$000 III Sub agente em [araguá : Hermilia ,....ardozo
da gleba tem a seguinte conformação e contron- 3.0 Premio: '679 :x.!!!!!!!!.�=--:========--..:�-----
taçõeS:-80 norte com t6Ha6 etualme , te deAdoUo 4.0 premio 216 Um imovel no valor de

Hege e Alberto Hornburg. por uma lInha reta de 3.0 premio679 1 0:000$000 :XOCX,OIl:::::X'C:IICXICXC:XC::lII::::XCX�IIOClI)CQ1.100 (mil e cem) metros, quebrando pera a direi, 4.0 Premio: 8176 5.0 premi.o�37· Imovel no valor de 0° Ca sa Re a I �ta também em reta de 150 (cento e cíncoenta)
metros até encontrar a margem esquerda do Rio 3,0 premio 679 5:000$000 Qda Luz; ao Sul com terrus atualmente de Walter So Prem·o 7Á37 Centena 832 100$000- Centna 238 50$ O Especialidades' alimenticias Q
[ungtbum, por uma linha reta de 875 (oitocentos • I:.. Unidade 2 isenção da mensalid. de seternb.

�e setenta e cinco) metros, quebrando para 8 direi O sorteio do mês de setembro realizarese- ä- no dia 26 00 Chocolates. Pralinés e balas finas e doces
ta, em reta de 110 (cento e dez) mettos até en- das melhores fabricas Soenksen e Sultana.
contrar a margem esquerda. do Rio da Luz;' aOes. �'m����§o�����7Jl;7E2:m.5l5:���2ZI!;7E�:m;� O O
te Iezendo fundos com terras atualmente de

CliflOSl2
End. Tel.: <OROMAIA. tl O

.

Proprietario : JOSE' ALBUS Q
Hornburg e Augusto Píske, por uma linha reta Codigos: 'm :Kc:xx::::o::::';X::::U:::::lUI:::x�c:xocn:::xlCI:!<'?'C:X:C:::;"OiliC:::::XX::::WCll"
.de 250 (duzentos e cíncoenta) metros; a Leste fa' BORGES, RIBEIRO, �
zendo frente com a' margem direita do Rio da Luz,

" A. B. C. 5.a Ed. � k
tudo na conformidade do esboço que vae anexa- � . = � H O t e I B e c e r
do á presente; .3.-COIDG 08 Suplicantes possuem � CAIXA POSTAL n. 34 :$:.: Rua CeI. Emílio Jourdan Jaraguã do Sul
tal gleba de terra tal qual está descrita, reque- � Rua -rrt�;gN�en��g�ade, 14 ii Está situado nlJ melhor ponto da cidade. Quasi vis-á-
rem á V. Excia., que, justificados, em dis, hOfa e � li vi:; á Estação ferrea, Di5põe de o!imas acomodô-
local prev{amente dasignadol9, 08 fatos acima ex- � � ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes�
f8�toc�t:d��I;ae�:o�r�::t�t0�n8ç�o�tjr��:2�:eÇ8ä��te8r� I OI fof'-"n �n C!m· li HIGIENE

- _Banh�������� frios,
PRESTEZA

dos e suas mulheres e, alem desssli; mais tambem, ....... I V I tf� Ia � Linha de Onibus á porta Preços razoaveis.
pessoalmellte, Julio Mathias e s/M" OB quais säo � "".....

todos lavradores residentes em Rio da Luz. nesta � REPRESENTAÇÕES I Proprietario ; Oarlos Albus.

comarca, cital1do., se, tô.mbem, por edital de trinta � .

DESPACHOS fERRCWIÀRIOS E MARiTIMOS - REDESPACHOS ;5ß'

(30) dias, publicado uma. VE:Z no Diário Oficial do � E M ß A R QUE S I ,,",,_,,___ '. "

Estado e trez veses no jornal kcul, os intert68a. � �dus incertos, t()�OS para c�rutestarem li presente R SÃO FRANC;SCO DO SUL Estado de Sta. Catarina Brasil � P'etroll· na M i na neoraação, de usocaplâo dentro ao prazo de dez (10) � I

�
dias, contados da citação, em virtude da qcal e OIi ������Zi!.2�m���3:"!=.':l$'ZI?�s.;r.���
forma dos artigos 530 e 552 do Cndigo Oivil, de
verá ser reconhecido e declarado por sentença o

domínio dos Supliçantes Bobre' ó fmüvel acima

descrito, independentemente de titulo e boa té,
que em tal caso se presumem, servindo aquela
sentença de titulo para transcriçl10 no' Registro
dA Imoveis, cientificando-se de tudo.o orglo do
Ministerio Publico. Os Snplfcantes dão A presente.
vara efeitos fiscais o valor de dois contos e ceQl
mil reis e indicam como melos de provas a inqui,
lição das testemunhas do rol abaIxo, vistorias e

depoimentos pessoal, de qualquer interessado. que
rlednza oposiçlo contra o pedido ora formulado.
O advogado que esta subscreve tem o seu escri
torio nesta cidade a Avenida 'Getulio Vargas, 160
E! p08sue o telefone numero 34,. ROL DAS TES
TEMUNHAS: la. Alberto Dallmann, BraaUetro, la-
vrador, res. em Rio da Luz. 2a. Erlco Bornburg, B!iiiiiii!i!!:====�.!!!!!!!t!!!!!!!!!..!!!!!!!..!!!!!!!!!I!I!!!!!t!!!!!!!X==-ãE.�---3�---iiiiiiiiii'---B
Brasileiro, comerciante, Ies. em Rio da Luz. 3a.

III H l I P
-

WESTFAL 'lC'N IIAlvioo Muller, brasileiro, lavrador, residente Rio II ote.. ensao � I
da Luz. 48. Rodolfo Kuckerfer, brasileiro, lavra· III

--- '-

iiidor, res. em Rio do Luz. 5a. Bruno Dallmann, bra- p
..

I!ileiro. lavrador, res. em Rio daluz. Acompanham

�
a r a leu coa.. No Centro da Cidade, pro�lmo III08 seguintes documentos: Uma copia desta petição; forto e locego

de toda:;as_emprezas. de ombus iI
1 traslado de procuraçAo extraido de fls. 41, do II e auto-vlaçao para qualq�er des- IIL. n. 16, do Tabelião desta cidade, sr. Mario Ta-

II p r o c u r e bos.. tino dos Senhores V ia ja n te s
vares da Cunha Mello; 1 talão de Taxa Judiciaria I IIlob D. 298, pa8sa�0 pela COI,etoria Estadoal de Ja·

II
pedar.se a e I_.! e I Conforto para FIMILIIS e distintos CAVALHEIROS II!raguA, em 22 de Julho de 1942; umesbo.ço do ter-. HOTEL-PENSAOI BAN H O S QUENTES E FRIOS II

reno acompanhado de competente COpI8. N.T.P. II
' I"

Deferimento. jaraguá, 23 de julho de 1942. p.p. II Cosinba de primeira ordem, rigoroso asseio e prontidão �

��:8d:u��u:��:t;I:;� 2:���4:�'��,7/";�::�7�!aC3� II CURITIBA - Rua Desembargador Westfalen n' 56 - Fo,o:e,27741111
dois mil reiB e uma de um mil reis da Taxa de II HOTEL - PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 OE NOVEMI'IRO Ilj,' I
Saude, e duas federais, sendo uma de duzentos

. . . . .
' •

k .

::r.���t�i�:�H�����!�;.�����:i�D:L����: L__�I�;!_::=:_�na:-='=!��J
vou .do MM. Dr. Jujz de Direito o seguinte DES CASA SONIS
PACHO: A. Como requer. Designo o dia 30 para
a jUStifiC9Ç!O. I. o dr. Promotol' PublLco. Jafaguá, Meias pará senhoras e

23 - sete - quarenta e dois. (aslS) Rib. Pontes.
SENTENÇA: Vistos etc ... Julgo por sentença a ju::!· senhores, lenços, etc.
(mcação procedida a fls., para que produzli os

f.eus devidos e legais 'efeitos. I. Prossiga.se na tor. �

ma da lei. Jaraguà. 14 - VIIl - 942. (ass) .Tiago AVÓ! MÃE! FILHA!
Ribeiro Pontes"":" juiz de Direito". - E para que
chegue dO cOllhecime.Dto dos interessados, certos

. Todas devem usar

I
.

ou incertos, e dos confinantes do imovel. pEt'tl

�lllxo- Seoall"na ,�"II"'.'.,'''.'.'','.'.'_"',"�'.'SI'I'II'.'.'."'_'.'.'.'.'.'.'.'.I.'.'.'.,'.�.'.',.'.'.'.I"""'�contestarem o pedido no prazo de dez (10) dias,
�

� �
contados da dat'á de, citaçäo, nandou passaro pre·

B d G bbBente edita>I com o prazo de trinta (50) dias. que I ernar o 'ru acorrerá da data da primeira publicaçi10 no "DIa· (Ou Regulador Vieira '. ,.
.

rio' Oficial do Estado" de Santa Oatarina, e outwa A mulher evitará dôres
de igual teor para Berem afixados na tlede do Ju· Alivia as cólicas uterinas
izo, no lugar de costume, e publIcados uma vez

.no Dierio Oficial", e tl.'€Z vezes no "Correio do
Povo", na forma da lei. Dado e pßs6ßdo nesta ci·
dade de Jar!lguá, aos quinze dias do mez de agosto
dO fino de m'l novecentos e quarenta A dois. (1942.)
Eu, Nfy Franco, escrivão o subscrevi. (assinado)
Tiügo Ribeiro Pontes - Juuiz de Direito". Esta·
vam (;oladas est�mpilhas estadou.is num valor to·
tRI de trez mil reis, inclusive o selo da. taxI! de
iH,úde de um mH reis e mais ts. $300· federal, sen'
do $200 de educação e saúde e $100 da tuxa pe
niteuciariv. Nada mais Dem menos se continha. no
editlll #leim!! transcrito, com o teor d'o quaf bem

'

e fielmente fiz extrair a pres�Dte COpid, e do qbe
dou fé.

,�� J'ir�;guál 15 de. sgost(t de 1942. ," '

.'. '. "'\\ 'l,
"
'O ,eS.oftvä.O·" ...... NeY�.,Fr8qpo'

Jllbo de Direito da Comarca de
Jaraguá'

Edital
Industria de Qilçados Go&ch lrQIIos S. A.

Aviso aos Sors. Acionistas

Açlo de ulocapiio

LOTHAR SONNENHOHL IBICICLETAS RADIOS FAZENDAS
Peças Material Casemiras
AcessoriOi eletrico Sedas
CoacertOi Lampadas Brios
Pinturas Lis
Vulcanizaçies Para..raios Teroos feitos

A�TIGOS BONS! PhEÇOS BARATOS!

Serviço Militar

o Tonico capilar por excelencia.
Destin3' Sc a m�mter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e emb�esamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des-

trai a caspl, por mais rebelde que seja. E um

reme1io soberano contra toda e qualquér
AfECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MIl'lANCORA

joinville.

•

Este aluno habilitou·se em es.crituração mercantil,
calculos comerciais, portugues pratico. direito comercial,
correspondencia, em sua casa com 4 I vros especialisados
que dispensam o professor por ser de uma facilidade
jclmais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formida
ve)! Peça prospeto, com toda confiança. ao Prof. Jean
Brando, R.. Costa jr. n. 194, Caixa Postal 1376. São Paulo
Escola devidamente registrada por quem de direito sob.
n. 548 em 19,18. habilitou já uma geração de alunos e to
dos estão traballiando- Junte envelope selado com seu en

dereço bem claro. Os preços são modicos e em pequenas
prestações Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 meses tendo di,eito, no fim do «:urso,
a um Certificado de competencia com o qual, de conformi
dade com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta

habilitação.

laracuá

Correspondente of�cial do
Banco do Brasil S. A.

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

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor cassas funções
fluxo· Sedatina

pela sua comprovada efic;;!
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
fluxo - Sedatina

Encontta.,.se êm to<fu
Fundada em ] 906

'.1

CASA COMERCIAL Fundada em 1906

part�
Uc ON SP n. 67. Úo: 1915

..Seccos e Molbados

-

I
I
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',�1' RUA P1<ES�Q�NTE EPITACIO PESSOA, 63
, J", : ',1

....
"

,Q., ." '
Pneus
,

..... .;.i • .t , 'l.;: l"

Para' bieiclê:fa$� ':�a�0s",
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l

I .' �" r :-r: .,;
. _,_.}

,"q\- .. fl H�(.!;"1. oi:<: '�:.!.'r,:'. �
. I �

das melhores marcas nseionais
I ·;·ã.t!

t
,_

. � �"�f�,��Á;, (!Ô�tllA..Sl.qfRllRQIÇ� �Aº" P_��L? J lv!Jl'J�S .§� ..
At c�. �é.s� !!a �ap,tta,l_ I; i ,

.

.

"

do Estado de Sãö=Paulo, autorisada a funcionar por [1ecretc 'rederãl 'IT. 9tS6 ;·'e'evldamente,�re·' "'''','"',''''''''__ ="

gfstrada na JONJÁ CÇ)MERCIAL D� ESTADO, DE SÃO P�ULO sob o. n. 16 065,. pel� sua
. -.
-:-.------__".,..�-------

..,...."._-�

Filial -Paranä. S' Catanna, vem comunicar a .todos os seus armgos e: subscritores, a nomeação dos ..�i-�-'-

Srs. ,MÃ" &"FLSCHERj para, s/agentes ne�ta cidade, Hansa, Bananal e interior, os, quais estão

autorisados a' coloesr e cobrar os nossos- títulos.. - ,

.�, > ·,.L ". ,J�:', .. �:: COMPANHIA SIDERUROICA SÃO PAULO E MINAS S. A, .

'1. ,!)!..j.�"" "� r,,, - fiLIAL PARANA' , S. CATARINA -
- ,

,A.;(.' Oerente: (a) ROBERTO' tt UNS..

,W1;;t ; ',d,
�.,

- - '\

BtNflO":lNDUSTRIA R COMERCIO
OE SANTA ,CATARINA S.· A.

. .,

Poanada

s.
I
A.

Cure seus males e poupe seu bOr17 dinheiro

comprando 'na

Farl1lacia' 'NovaAdolf Hermano Schultze

F A B R I C A o E 1'4. o V E IS' de KOBERTO M. HORST

Especialidades em bancos escolares. que dispõe de maior sorirnento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.

Rua Rio,Branco, 964 Jaraguá i Rua Marccha Deodoro, 30 Jaraguâ

Atendendo a preferencia de sua distinta freguez'ia a

Prlnclpe
- --

--j.iidou a sua nova

·Seção- ,de Roupa�. Feitas "Meia lDedida"
•

-,'
1

\ ',

com acabamento esmer�dO', e garan.ti,do" a' preços suaves.

;WI. A casa mais popul�r de Joinville,}
.

,-, . ,'. .
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I
o estado de beligeraucia a que nos arrastaram.por atos reiterados de guerra, a Alemanha e a Italia, i�-

a· a r Inenses
-

põe-nos a todos altos e revelantes deveres. Dever de União sagrada em torno do. Chefe da Nação, suprema In-

"

"

I.

terprete das suas aspirações e dos seus anelos. Dever jíe disciplina no sentido de acatamento ás deterrninações
das autoridades, para que se não quebre Oll akere o ritmo de ordem e tranquilidade em que se desenvolve e

progride o Estado Dever: de Trabalho, cada vez mais intenso, nas jabricas e nos campos, nos usinas e nas

minas, para que aumente e cresça a produção catarinense. Dever de cooperação 'com o poder publico para que
se fortaleça cada vez mais o espirita de resistencia com que se hão de enfrentar e vencer as dificuldades desta hora tragica do mundo. Dever de vigilancia para' salvaguar
da e defesa da nossa terra e dos nossos lares. Dever de resneito aos bens dos suditos dos países agressores. que eles são garantia e penhor de reparação dos danos que o

vandalismo totalítarío ocasionar ao Brasil e aos brasileiros, Es�� a palavra de ordem do Presidente Getulio Vargas, que confia plenamente, como sempre confiou, do patriotís
mo e na bravura dos catarlnenses, os quais lhe aguardam de cabeça altiva e alma fremente a voz de comando para a Vitoria. A hora não tolera hesitações nem apatia. Uma
e outras revelam incompreensão de deveres para com o Brasil. A- hora é de fé nos seus destinos, D::: afirmação das suas energias raciais. De certeza no futuro e na grande-
za soberana da Pátria imortal. Nereu Ramos, lnterventor.

Edição de hoje:
8 paginas -D
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QUa11do a cubiça mtSOU rondar-llie as costas nuas

O Gigante acordou e abrio os olhos, braoo,
Nilo sabia dizer ao certo quantas tuas"

'

Sonhára, ousnmdo o mar, dentro do bueio, cavo.

U tacape brandittdo as suas terras, suas
Somente! defendeu ... Lavou com sangue o aqraco !
Contra a lusa torpesa anonima das ruas

Deu mais vida ao trabalho e liberdade ao escravo

Historia ... Quem Ih 'a deu? Um genie tutelar
Que, abençoando a raça, entre-mostrou-lhe os rumos:
- A oeste! .. Urna «bandeira .... A Independencia !... O mar...

E. pais do amanhã, onde tudo é promessa,
Onde a ação se renoua e a messe enflora o humus, .

I Traz na propria Bandeira uma legenda impressa,

I Setembro de 942, JOÃO CRESPO.
IO prazer da petizada

E orgulho dos eoníeiteíros,
São os doces trabalhados.
Co' o bom FermentoMedeiros,

ANIVERSARIOS . VIAJ'ANTES
Seguiram segunda feira

para São Paulo, onde vão
assistir as solenidades do
4.0 Congresso Eucaristico,
os sre. Jacõb Emmendoer
íer e Antonio Strichalski.
Para o mesmo destino

passou por esta cidade,
quarta-feira, o sr. Gessio
de Souza Silva, funciona
rio do Estado.
- Esteve entre nós esta

semana o snr. Euclides
Mesquita, distinto advoga
do.

Ban�a

Na mesa farta de doces,
Gritam meninos bregeicos,
Daquele! Daquele que tem,
O bom Fermento Medeiros.

CALCEHINA
Especifico da dentição
A Saude das creanças
Antes evitar do que remediarl
Si quizerdes que os vossos

filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-lhes CAlCEHI-
NA! .

A CALCEHINA é um me
dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que
necessitam os orgãos em íor
mação das creanças.
Alimenta o cérebro, tonifica

os musculos e recalcífíca os
ossos e os dentes.
Uma latinha de CALCEHINA

dura seis mezes.
.

Em todas as farmacias .

Bonitos. bons . e baratos.
Primeiros entre os primeiros,
São os bolos que sepreparam
Co'o bom Fermento Medeiros

DR. RENA.TO CA.M.J.1RJl
Diretor médico do «Hospital São José»
Operações - Molestlas de senhoras e

. creanças - Partos

Consultas na Hospital e no Consultario. Atende á chamados.

-��---I
..
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I

'
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GENTILEZAS

de����e:mos e muito agra., DESPERTE A BILIS
I

- Comunicaçãd do snr. IUt! SEU fi'".ADa
I' Eduardo Domingos da sn. I6U UR

va, de haver assumido, co
mo juiz substituto, o car-

go de Juiz de Direito da Seu fígado deve produzir diariamente um

Comarca, por achar-sé li· litro de bili.s. Se • bilis nie corre Iivre-

I mente, os alimentos J.lâo são diaeridos e

cenciado o· respetivo titu- apodrecem. Os gases incham o eStÔmag...

lar, dr. Ribeiro Pentes. Sobrevém a prisão de ventre. Voc� sent�
se abscidc e corao qee envenenado. Tudo
é amargo e a yj,da é um: mAl'ttrig.
Uma simples evacuação não tecará a

çau�a. N esse caso, as PtluJas Carrer são
exrraordinarismense eficaaes. Fazem Cvrfet'

.

êsse licro de bilis e você. sense-se diapoSttJ
pera tudo. São suaves c, contudo, especjel
mente indicadas para fazer a IMlis correr

.livremenre. Peça as Pílulas Carter, Nie
aceite outro produto. Preço: 35000:

F E BRES�
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira) E Saltará da Cama

Okposto para TudoCompanhia Nacional Seguros
Capital registrado 6000:000$000

de de Vida
Curam-se rapidamente com

Fundada em 1920"Capsulas Antisezomcas
� Miaancora"

- Comunicação da pos·
se, no cargo de Coletor
federal, do sr. Altino Pe

i reíra, ultimamente removi

'1 do por áto do snr. Presí
I
dente da Republlca para

» 'esta cidade.

Informações com o agente autorisadoEm todas as b035 _ farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile ,- S. Catarina Honorato TOIQelin

_- -a

I LAVANDO,SE COM O SABÃO

EspecialidadVirgem e
sr-.SÃ���ROf�
EspEClAL I IJADE

de WETZEL, 8t elA. JO INVILLE (Marca registrada)
POUPA·SE TEMPO, DINHEIRO E ABORRECI�ENTOS .

.• iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


