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Uma reunião chique, que prir�,ou pela cordialidade e distinção

COMPANHIA PAN"
AMERICANA DE MIN�

'.RIOS INDUSTRIAIS
510 Paulo'

Capital: JO.OOO:Ooo.-
Matriz: Rua Marconi, 23 - 2. andar - End. Tel. cManganês"

A' PRAÇA
A'a DO. Autoridades. amigos e freguezes da Compa·

nhia Pan Americana de Minerios Industriais

Pela presente temos o prazer de apresentar-lhes, no

portador desta, o sr. Simon Sonnenreich, nosso -Inspetor,o qual
em serviço de nossa Companhia, visita essa praça, munido dos

seguintes documentos :

Cartei ra de identidade n. 85.786 emitida em 2 de outu
bro de 1939

Carteira de Identificação emitida em pela nossa Com
panhia em 2 de outubro de 1942 com as assinaturas devida
mente reconhecidas pelo Tab. Newton Laporte. nesta cidade de
Curitiba.

Agradecendo. desde já, a todos o bom acolhimento que,
de certo, vão dispensar ao nosso Inspetor, subscrevemo nOSJcom
toda consideração

de Vv Ss. Amos. Atos e Obros.
(a) MANOEL CALIXTO OLIVEIRA

Companhia Pan Americana de Minerios Industriais. Su
cursaI: Rua 15 de Novembro N. 526 - 3. andar - Sala 32.
Curitiba.

Está o visto da Delegacia de Polica de JaragucÍ.
, Idem, Idem, da Sub.Delegacia de Policia de Bananal,em

8-10-1942.
(a) SIMON SONNENREICH.

Quem duvidar, do que afirmamos, que se inteire dos
indices relativos à nossa produção de ferro, manganês, mica,
berilo, colombita, cristais, carvão mineral e outros tarn
bem chamados estratégicos, utilizados pelos grandes parques
manufatureiros das Américas, hoje aliados para o aproveitamen
to das dádivas que a natureza semeou neste território abençoa'
do' da nossa querida Pátria.

cEm 1941 a exportação de minérios atingiu a extraor
dinária soma de 487.802:923$090. Devemos acentuar, entretan

to, que os Estados Unidos necessitam adquirir grandes partidas
de minérios de manganês, ferre, mica, berilo, cristal e titânio.

Além desses minérios acima, constam mais de 30 espécies de
minerais procurados para o programa bélico de defesa do con

tinente» .

•

Como se vê no artigo 6. dos Estatutos foram reser·

vados 70% dos lucros liquidos apurados em balanço anualmen·
te para serem distribuidos' a titulo de dividendo aos senhores
acionistas (1).

Dos lucros e sua distribuição
Para todos os efeitos de direito, o ano social coincidirá

com o ano civil, No fim de cada ano social proceder se-á ao

balanço ger�1 da Companhia, observadas prescri ções regulamen
tare.s pela legislação em vigor.

Ass. COMPANHIA PAN AMERICANA DE MINERIOS
INDUSTRIAIS.

DOM PIO DE FREITAS
Bispo de Joinville

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
Consultas em S, FRANCISCO

As hODlenagens
de Hansa a S. bela. Revma.
b. Pio de Freitas

::::onforme noticiamos em br índe de honra ao Exce-
o nosso numero passado, lentissimo Cardeal D. Se
seguia sabädo para a vila bastião Leme, arcebispo do
de Hansa S. Excia. Revma Rio de Janeiro.
D. Pio de freítas, que se Para agradecer a home
fez acempanhar do vigario nagern Que lhe prestanm
desta. paroquia, padre AI- autoridades e povo de
berto Jacobs. Hansa. ·levantou Be D. Pio
Na gare de Hansa aguar de Freitas, ;para produzir

davam S. Excia. Revmã. uma oração, como sempre
todas 8t autorldades civis, clleia .,de 6nainamentoB,

. àSSoc�ilçõe8 relí�iosas, cor;' que sensi�ilisou a todOs
pos docentes e dicestes os presentes e recebeu vi.
dos grupos escolares e po- vas e demoradas palmas
vc. Ap6s os cumprimentos ás ultimas palavras.
trocados n'um ambíente de

.:Durante as homenagens
distinta cortezia, dirigio se tocou' a banda musical c7
o ilustre prelado á residen de Setembro». =Oorréío do
da do intendente sr. João Povo- esteve presente na,

Tosini, onde foi saudado pessoa de seu diretor Ho-

I
por' dois

.colegiais repre- norato Tomelin, especial
sentando os dois grupos mente convidado.
escolares. Dai seguio D.
Pio de Freitas, em procis-
são, até a Capela, dando- Afundados
se inicio ii visita pastoral,
reservada a Hansa. ,na costa do Pará
Domingo, pela manhã, .

teve logar solent" missa. RIO, 14 (A.N.) O De-
com comunhão geral das partamento de Imprensa
associações r�ligio�a� � s Propaganda comuni
grande !,u�e�o de fieis. A cou que submarinos ini-
tarde fOI mInistrado por S.· f

.

Exa. Revma. o sacramento .rr.lgos a undaram, no dla-
do Crisma, com o compa. 27 de Setembro: ultimo,
recimento de muitas crian· a 48 milhas da costa do
ças e adultos. Pará, os navios "Lage"
Utn grupo de ele�entos e "O�orio", do Loide

dt destaque da vila de B '1' O
. .

Hansa. á cuja frente se co.
rasl elro. pnmeIro

locou o intendente, sr. João deslocava 5.373 tonela·
Tosini, ofereceu a S. Exs. das brutas e o segundo
RevIM. um banquete de 2.730. Morreu um tri-
60 talheres. que. se realizou pulante do vapor "Oso-
no Hotel Krellmg. ,,, P' N OOferecendo o banquete

no , 10 unes. o·
. "L "L dusou da palavra o snr. dr. age ac"am·se es-

Franci�co Brasil, cuja ora· aparecidos os tripulantes
ção. repassada de fé e en· Arnoldo Bordjaro, tercei.
tu.sl8smo, mereceu, ao ter ro maquinista, Antonio

r;:;�ar, prolongados aplau- da Silva: cabo foguista
Em segllida falou o sr. e �laudlO Lopes de Oli·

Walde.mar Luz, fazendo o V€1i3.

Associação Pró .. PreventÓi'io
do Estado .. " JARAGUAt-'

Resumo do balanço da festa o cDii:l dü Pre
ventório)) re Iizada em 10 de outubro corrente

Renda bruta Hs. 3:195$400
Despesas, conf; comprovantes 370$600

Resultado liquido Rs. 2:824$800

U"lc"

Brasileiro! AciDla dos teus ·interesses particulares pairaDl, nestb hora, os
alto. interases da tua patria. Trabalha,produzpara flue ela se defenda dos flue a atacamDa sombra - ou a atraiçoam" a luz do dia

Ao Povo de Jaraguá
Tendo passado quasi duas semanas em contacto

com a população deste prospero municipio de jaraguã,
não posso me afastar sem dizer um pouco das lmpres
sões que me deixaram na alma estes tão felizes quão
fugazes dias.

Vim aqui em missões de carater espiritual e foi
me grato ser acolhido com fidalgas atenções pejas au

toridades locais, distínguindo-se entre elas o sr. Pre
feito Municipal, que deu o seu valioso apoio para que
minha visita atingisse os seus objetivos.

Nas palavras de saudações do prestimoso sr, Ma'
rio Tavares, palavras que merecem pela imprensa mais

. larga divulgação, tive a tradução e loquente e confor·

O que fOI• o Dla do Preventorlo ��d��p��r�U:�uiI�: :����:r�u��n��u�iz�;s����'6smua��
.

.. _

.

�O:r�e��' a�����a�p�Sr���i����i�;eJ:�;�::n��� S��!S:�it:f�:
ção e alegria da chegada e do primeiro encontro ofi
cial com a paroquia.

Este contacto se prolongou durante os días da

As festas do <Dia do deliciosa coréa das Ci- torlo- està de parabéns, se sob a orientação in- Arno Mueller e seu con- visita e se estendeu da matriz a diversas capelas. As

Preventório> entre nós, ganas, deixou uma im- pois à remessa que óra teligente e dedicada da junto que tão brilhante- multidões se sucediam com seus carateristicos locais
e com sua nota CORIum de catolicidade e de brasílída

sabado e domingo" trans- pressão que ainda per- vae fazer para socorrer sra, Ruth Camata, com mente cooperaram para de, exprimindo sempre nos seus hinos e nos seus

correram n'um arnbiente dura em todos os que os pequeninhos filhos a colaboração devotada o exito alcançado pela discursos desta dupla piedade para com Deus e para

distinto, como raras ve- tiveram a ventura de as- des Lãzaros é a maior de suas companheiras de noitada de sábado. Ou- coin a Patria. A imprensa local, que aqui é deveras o

zes tem acontecido, e sistir a essa parte do -äte agora conseguida, diretoria, tem desperta- trosim, previne que se -Correio do Povo", prestou seu auxilio franco e

alcançaram o melhor suo programa. desde sua fundação. A. do entusiasmo e apoio encontram em poder da cordial divulgando os atos e programas da visita com

id C f
.

d I'
.. id R th C sirnpatíco interesse.

cesso para a CI ade que, orno ôra anuncia o las, esse movimento pa- de todos os corações prest ente, sra. u a- Neste ambiente de paz e harmonia, tão centras-

uma vez mais, dernons- o programa do «Dia do ra fim tão humanitario bem formados. mara, para serem entre- tado com a intranquilidade de outras partes do mundo,

trou O seu decidido a- Preventorio» constou de que não é mais que u- Do programa, a parte gues, os dois premias pude tambem notar progresso e realizações da paro'

poio a tão benemérita duas partes, _. a de sa- ma prova de solídaríe- executada sabado, é bem correspondentes aos nu- qula, que não desmerecem da prosperidade e progres-

campanha. bado, á noite, e a de dade cristã, está sendo um demonstrativo do meros 117 e 710, da so do município.

A noite de sabado te- domingo, á tarde, dedi- perfeitamente orientado que afirmamos. rifa extraída domingo, e

ve o prestigio de reunir cada esta á juventude ja- em todas as cidades do Está de parabens a que ainda não foram

no salão Buhr, o que raguaense. Todas duas Estado, congregando as diretoria da nossa Asso- prócurados.
de mais seléto conta a alcançaram pleno exito, senhoras de maior apre- ciação que, por nosso O quadro «Prefeitura

nossa sociedade. haja vista a irnportancia sentação local, de cuja intermédio, muito agra- de Jaraguá», oferecido

O salão apresentou liquida apurada, que bôa vontade ora depeno dece ao comercio, aos pelo sr. M-ario Tavares

pela sua crnamenteção consta do balanço pu- de quasi que exclusiva- industriais e a todas as e duas chapeleiras tra

e pelo cole rido das toi blicado em outra local, mente 3 manutenção do famílias que enviaram balhadas em madeira ca

letes, um ambiente pro- e será remetida á dire- Preventorio , Não é pre- donativos em dinheiro, tarinense, ofertadas pelos
prio, distinto. em que toria da Sociedade de ciso dizer que esse tra dôces e prendas e, espe- srs. João Karger e Oer

todos os detalhes foram Defesa contra a Lepra, balho em Jaraguá, que cialmente, ao «Quinteto mano Schultze, serão ri

tratados com muito gos- em Florianopolis, para presentemente encontra- jaraguaense- e ao snr, fadas oportunamente.
to, e a nota de arte. da- o fim a que se destina.
da pelo «Quinteto [ara- A. atual diretoria da

guaense �, avivada pela c:Associação Prõ-Preven-

Sábado, 17 de Outubro de 1942,

Saudação
. do sr. Mario Tavares, ao Exmo. Rvmo. Sr. I,D. Pio de r�eitas, por ocasião de sua vi-

sita a )araguá
"

cE' grande o meu des- pondldo com efusão á gra
vanecimento, ao dirigir-me vidade da hora tragica que
a Va. Excia. Reverendissi- passa.
slma, para, em nome dos Suas visitas pastorais, Icatólicos de [araguä, ex- são por isso. nestes mo

pressar-lhe ös seus votos mentos, mais anciosamen

I·de boas-vindas, no momen esperadas, pelo conforto

to mesrno. om que V.Excia. interior que generosamente I
inicia mais urna de suas espalha nos corações atrí :
costumeiras visitas pasto' bulados.

1raís, visitas estas que tan Com coragem inaudita,
tos e tão assinalados ser comparavel apenas aquela.
viços prestam sempre ás de que se achavam possu- f
populações que com elas idos, nos primordios da

são distinguidas, era 'cristã, os cristãos viti-I
Parte ímportantissima, da mas das perseguições reli I

missão dos bispos catoli- giosas, os bispos brasilei

cos, são, as visitas pasto ros, extuantes de fé em Irais, imprescindiveis á con· Deus, e nos destinos da

solidação da doutrina cris- Patria, tem sabido desper.,
tã de amor de Deus e JO tar a conciencia nacional, I

proximo. nas populações para as lutas libertadoras I
rurais, como tambem nas da civilização, pela con-,.Que vivem nas zonas urba' cordia entre os povos.
nas. O pensamento e o ideal

Em periodos normais, cristãos, nunca foram en-I
quando a vida se desen· traves, antes sempre se;
rolava selT' as preocupa- destacaram como forças 1
ções presentes, essas visi· morais; colaborando lado a I
tas sempre se realizaram lado, com as forças arma I
com proveito para os que da') na defesa.intransigente
tiveram a ventura de rece- das p�trias ameaçadas pe
be-las. las forças pagãs do ma! e

Os bispos do Brasil, en da discordia,
tre os quais. por suas ex Nossa glorioséà historia. 'Icelsas virtudes, se destaca está repleta de paginas
V. Excia, Reverendissima, scintilantes e imortais, em

Isempre as realizaram com que se demonstra o pa
o pensamento e a ação triotismo de bispos e sa

voltados para a Gloria de cerdates, que com sacrifi'
Deus e o engrandecimento cios de suas propria!> vi

do Brasil. das, souberam lutar bra-

O povo brasileiro. cujos I vamente na defesa dos n09 �

sentimentos cristãos e ca IS.oS
&ubíimes p�inc�pios de

tolicos, o tornaram conhe- liberdade e de Justiça.
cido como o maior e mais I Hoje, como hontern, (iS

homogeneo conglomerajo I bispos
P, sacerdotes do

humano, sob o ponto de Brasil,ombro a ombra com)

vista de lingua e religião,. todos os brasileiros cig-I
tem sabido corresponder nos. estão a póstos, mais i
ao trabalho infatigavel e ar- uma vez, para morrer pela l
duo dos bispos e sacerdo

I s<?br�vivmci3 de nossa Pa- i
tes do Brasil, os quais, tna livre. !
não poupando os sac�ificio.§ I· . Reveren�issimo sr. D, ,I
de toda a s(>rte, vem di P10 de Fre1t!!s.
fundindo a mais sublime

I
E�tas er�m as palavras

de tod�s as doutrinas, a que entendi dever proferir
doutrina de Cristo. á sua chegada.
Hoje, qu: o Brasil, po� I Não sei !!i foram opor

circunstancias extranhas a tunas!
nossa vontade,e cc�trarias I Sei, soment�. que' elas
á nossa indole, atra,vessa brotaram de um coração
'a hora mais grave da sua I brasileiro e catolico, que Ihistoria o episcopado na:"I'

I;!m sintonia com os de Exclusivamente para molestias de alhos, ouvidos,

clonaI, 'pela vóz das suas todos os cato!ico� aqui � naris
.

e. garganta.

mais fUlg.urantes e

...
�ut(}ri. pre�e!ltes, s

..

e relub
..

tI.a com

t
(1) Estatutos,-publicados no Diario· Oficial Est. de S.·Paulo,n.152 delO-7-42. Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

zadas expressões;'i·nao tetft a \'IISlta d�r y.",E�cla. "Re,
sua especialidade.

.
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Joana BIosfeld
2a. tesoureira em exercicio

Instifufo Rocha Loures

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PATRIMONIAL
. Renda Jmobiliária

" de Capitais
RECEITA DIvERSAS

Receita de Cemitérios
,RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Alienação' de b-ns patrimoniars,
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalisações Diversas
Contribuições Diversas
MuItas
Eventuais

4120

6110.
6120
6160
620ó
6210
6230

SOM, A Rs
Saldo Disponível do Exercicio de 1941

2 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 rJOVERNO
02(1 Pessoal fixo
0201 Subsidio ao Prefeito
0002 Représeniação ao mesmo
on Material permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensilios
023 Material de consumo

0<;31 Custeio de, veículqs e conservo moveis
e utensilios

024 Despesas diversas
,

0241 Viagens '.idmini'sfratlvas
04 Adrninistraçetf> Superior
04� Pesso»l fixo '

04U 1 Secretário
043 Material de consumo
0432 Impressos e material de expedíente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico
0443· Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura. de jornais oficiais
07 Seroiços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almóxariíe
07QC,h Agente rnunicipel de estatistica
0731,;'" Material de. consumo
073:.: livros f, impressos
09 '

Seriocos dú'ersos
090 Pessoli I fixo

'

09Q.4 Motoristll.s 3 a 3:GCQ�() e 1 á .2:640$0
0905 Zelado: ,

0906 ;Auxiliar dé escrita disírital
094 Despesas diversas
0941 Serviço -lié' limpese; dá ,Prefeitura
1 ,. l1xaçã:o � F'iscalisação Finan()ßi�'a
10 ,_ ',' Administmçao .superior
100. Pessoal fixo.
0102 Tesoureiro

.

11 ., , serviços de Arrecadaçao
1l;� Pessoal fixo:
1101., Intendente-exator
11ú4' Quebras· ao tesoureiro
114 Dhpesas diversas
114.J..·- Percentagem para a cobrll.nça da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de tatönádo·livros etc.
12 Serviços de fiscalisaçao
12v Pessoal fixo
1203 P"rcenhgem de fiscalisação
13 Se rviços iiersos
13U Pessoal fixo
1303 fiscais gerais, sêndo um de 4:8GO$0 e

} um 3:0')0$0 '

13C4 Fiscal auxiliar
.

1305 S.:gundo fiscal auxiliar
134 Despesas dive�sas
1341 Quota do lançamento .do imp. s/ In·

dust e Profissõ.es·
2 ..

.

Segurança Publica e Assistencia Soc.iaJ,
25" Serviços Diver$os de segurançapública
�5'4 Despesas diversas
2541 Serviços:Ie inspeção de veiculos
28 Subvenções; C01�tribuições·e Auxilios
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Aü Estado p,na manutenção do Des

taco Policial
2849 Ao Asilo Calúnia Santa Tereza
28-'.10 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Assistencia Social
294 Despesas Divp.rsas
2941 Socorros publicos
2942 Amparo á Maternidade e Infancia
3 Educação Pu,blica
30 Administmção Superior
303 Material perman�nte
3031 Aquisição de moveis e utensilios
3032 Material de consurno
304 Material didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
30·1,2 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolares
330 Assistencia a alunos necessitados
330�. Ensmo Primária, Secundârio e

.• • Complementar
330 Pesso,] fixo
33U1 Vencimentos 'de professores de escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

�Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas 11 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

33'[)� .

Gratificação a profesl'tores auxiliares
'ã Rs. 1:200$000 .

8ub'1Jençõ�s, Contribuições e Auxilio
384 Desp.esas Hiversas
3k�2 Á Colégio.s

,

aS43 Á cuniOS com'l'Yléll1entates do E$tado
�846 Bolsas eicoi(ues
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
.4 Saúde Pública
41 .Ássi�ém' HOlpí'fâlàr
4iA D,es.pesas Oivers-al{
4141 Oratj'ficação �o D�légidõ' d,e Higi�nc
"'142 G'ra.tific:as;ão ao Médice de H\ft\sa
4$' Subifenç{)s, Conl.,.ibuíçôe8 e

.Á l/J4ilie$-
,

as

1.892$0

4.734$6

5.055$5

, :,l.OOO$Q
2.652$0
875$0

1.204$7
4.177$1
260$:0

,305:462$8

4.44.$0

I:301�l'
,

....
l

1'217$5

2,836$0

6.035$7

.6,273$0

Lançada

3.000.0
333$0 2,985$0
125$0 1.000$0

.

í 45$3 1.350$0
249$0 4.426$1
.

47.5 307$5
133:896$9 439 359$7 'l'l43'i"l�":9�68�$""9

55:691$2
495:050$9

Anterior

2.450$0

18:876$4

2.6(.2$0

3:850$Ó
4'472$2

227$5
254$8
92$0

1.750$0
60$0

3:675$0

::.800$0

495$0

6:540�O,
1.150$0
1.800$0

436$0

3.150$0

3.000$0
'i 40$0

162$9 .

991.6

2.300$0

4.300,0
2'310,@ •

2'31Ö,tI
'

1.050$0

3:0St$0

1.007$2
800$0

2.061.7

814.6
448$8

2.200.0
9:088'4

4.559.4

7:245'0··
1:000$0
250.0

1.:xlô$.O
600$0

DoMes

350$0 2:800$0

310$0

1:114$8 i9:991$2
2:912$0

550$0

337$1

10$3

4:400$0

4,472$�

227$5
591$9

·102$3
1.750,$ O

60$0

525$0 4(:200$0

400,0 t �:200$0

970$0
25Ó$0
3\)0$0

60$0

'450$0

500$0
20$0

292$0

495$0

7:510!l:0
2000$0
2,100$0

_496.$0 .'

3:600$0'

3:500$0
160$0

162$9
991.6

2:592.0

650$0 . 4:950$0
330$0 2:640$0
330$0 2:640$0

10Q$0

120.0
250$0

1.438$3

80$0

1.210.0
760$0

759$9

20010· '

100$0

1.150$0

3:051$0

1.127$2
1.050$0

3'500.0

814$6
448$8

80$0

3'41C$O
9848$-i

5'319,3

7.245,0
1,000,0
25010

UOO.Ó,
700.0

4200$0

900$0
97t.8

.\

1.260,0 180$0 1.440$0

624$2

2:ÚX:I$O '2.160$0
. 6�'

.

1.2,.000$0'
, I

3:000$0

,w..;._
.. � ..

" .J M �.� ..

,

_ t
. (" �. "a' .•, l·crÚ,:rrn_,IJiitr'-Pcvp-� ......... -+7-�.:..t(} ���!-.�,-.=- .""""-_'=

Pre�l�t'�r-a�'�u:n·"l·e·t·pa"·1 �Im���g'�a�'� �� �����D��� .. ���-���,.��,,"p��,�:�:���;�.��:'�=�-�-���J�=���==��lb u lVI Ue ud ,u 494� Higiene e lfan�amento das zonas ru-
Balancete da Receita Orçamentaría, referente. �o ruf" ,de Ago.sto de .194�, 5J ". �!; ra;o�;��tas." 6'603$9,;. 969$6 7.573.5 8,340.0 9763$0

Có .. T I T··U L'O S ,A�RECA,DAÇÂO�"'_" � 51. Fomento,.daProdução"Vegetaldigos '
_,' n"ff'_a ' 514·

.

Despesas Diversas
5142 Auxilios a centros agricolas _

5143 .Aáluisição. de sementes e transporte
6, �. Serviços Industriais

.

690. S�r'1Jiço$ l)i�r�OB
15:00p$0 69 Pessoal fixo

.,

'50:000$0 ·6906 Zelador de cemitério
137:000$0 ()9.1 Pessoal vuríavel
133:000$0 6913 Operários do serviço de cemitérios

7 �i'1Jida Public€l.
104:000$0 76 Flutuante-Am.ortização e Resgate
4:000$0, 774 Despesas diversas
30:600$0 7741 Amortização da divida Flutuante

77 Juros
900$0 774 Despesas diversas'

7741 juros diversos
5:700$0 8' Serviços de Utilidade Pública

80 Administração, superior7 :600$0 800 'Pessoal fixo
B003 Auxiliar Técnico

200$0 81 Constrnçao e conservação de lougra-100$0 douras pubticos
811 Pessoal variavel

4'000$0 SIll Operários do serviço de ruas. praças e

jardins 5:159$8 ,212$6
82 Construção e Conservação de Rodovias2:000$0 821 Pessoal variavel

1500$0. 13211· Operários do serviço de Estradas e1.000$0 pontes3,000$0 823 Material de consumo
400$0 8231 Para o serviço de estradas e pontes

500:000$0 87 Oonstrução e Oonseruacão de
\ Proprios Públicos em Geral
871 Pessoa! variável
8711 Operarios do serviço de próprios

municipais
873 Material de consumo
8731 Pura os serv. de próprios municipais874 Despesas diversas, '

8741 Para construção de predios escolares 2.082$6
88 Iluminção Pübliea

Total Empenhada Prevíita 884 Despesas diversas
até o rnes 81Al Iluminação Pública da cidade

884� Energia psra motores, etc,
8843 Iluminação pública de Hansa

10:800.0 9 Enearço« Diversos
4:200.0 92 Inâenisações, Reposições e

Restituições
18 :494$0 1',5004t0 ;1.9 994 "O 19:994$0 20 934 Despesas Diversas;p 'ii' .000-')

9241 Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados

Enearço« .11·.ansitó1·iosDespesas :lh, ersas

P�ra a integralização do capital subs
cnt� em ações da Cía. SiderurgicaNacional, 3. e 4. prestação
Premios de seçuros e indenização

por acidente
5.000.0 994 'Despesas diversas

9441 Acidentes de trabalho
9442 Seguro centra fogo
98 Subvençõeso contj'ibuicõe$ e auscüio«
084 Despesas diversas'

.,

1,)841 Departamentode das Municipalidades 10,560$9()844 Ao Clube Aimoré
1,845 Ao Instituto de Aposent. e Pensões

dos Industriaríos e Empregados
Transportes e Cargas ..

Diversos
Despesas .díversas
Aluguel 'de prédios - Prefeitura e
. Intendencia
.I?ropagallda e publicidades
Oespe,sas imprevistas
Construções de casas para operários
Gratificação ao carcereiro
Despesas policiais e Judiciarias
A�uisiç1ío de placas

.

R E C 'E 'f T A O R D I N Á R I: A Anteníor ; Da Mê� Tot�
T R I -B U T Á R I A . (\ .. '

, t
a) Impostos 111 ; .'. " . I

Imposto TerritoriaL 21.094.0 . 2�9$9 '21 363'9 21:404$1í
I'

. Predial
. 32:194$3 ';72:194$3 56:279$2

" sI Industrias e Profissões 71:859$8, 146;;2 72:006$0 142:660$4
" de Licença 126:744$6 '4:979$1 i13r:723$7 99:632$5
" si Exploração Agricola � In-. .,. :. ,

-' e dustrial ' U�:355$6 112:355$6 114.992$3
0273

" sj; jogos e. Diversões 2l1I8$t· 236$5 :'.:355$2
.,297

.". .., adicional. 18:245$7' . n :804$2 130.049$9·.
b) Taxas

1214· 'Taxas de Expediente .1

1224. Taxas e Custas judiciarias e Emolu-
. '" mentes» ,

1234. TIJI'ia$ de Fi�calização e Serviços Di-
versos . I, ·9,354$8 .j 243$0 I 9.597$8

45Q$0

3.000.0 600$0 3.600$0 4:200$0

3.000$0

amz"'_ M.oito
.

seme"F��ônicos.
.', :

Arseniato;" Vanadato,
fósforos, _

Cálcio etc.
,

TONICO DO CÉREBRO

450$0

TONlCODO� �USCULOS. ". , t

Qs PálidtJs; Depauperados,
E'sgotados,_Anêmicos, Mães
que <.'riam,Magr.os, Crianças,
rllJluitil;:a�, r�eétierão a to

nificação geral do organis-
mo cw o

.. Sanguenol
5.372$4 5.372$4 20'000$0

48:552$2 10:468$3 59:020$5 59,886$8

20.400$6 1.915$5 22.'316$1 22502.1

Contadoria da Prefeitura Municipal de [araguä•. de 31 de Agosto de 1942
ALFREDO MOSER, Contador. VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito

Balancete da Despeza Orçamentaria, reíerente ao rnes Ago�to de 1942.
Código ' I

D r; S ,P E S A O R ç A M E N T A R I A
Local r I T U L O '3

'7,837$7 839$6 8,677$3

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

78'434$9

30.000,0·

14.424.4 7.293$6 .

21.718$0

8.677,3. 8.000io

2.082$6 2,082,6

4,362$0
30::!.7

2.684$9

5,085$2
323.7

3,149$0

5,085$2
323$7
3,149,(

732$2
21$0
464$1

19'991$2 20:000$0 6�4
3:050$0 6:000.0 93,43

6:600$0

,4'675$5
227$5
591$9

. 102:'3
1.750$0

60$(}

6:600$0

4.800$0

495$0

11:640$0
3.000.0
3.600.0

496$0

5,400,0

6.000.0
240.0

184$4
991.6

,"

2:592.2

7.800.0
3.960.0
3.960 O

f1.150.0

240$0

4:576$3
1.580$0

1.280$0

1,321.4
1.150.0

3.500.0

814$6
448$8
80.0

�'410$0
9.848$4

5.319,3

öóo$o
9:6,60$0
l:(J()()$O
400$0

1,600.0
700.0

3.000 O 3'000.0 6.000$0
6,600 Q 94

.600.0
1:20Q�0
500.0

3.000.0
100.0

3.044$7 3.044$73C44:jjl7

10.560$9 14.081$0
300$0

298$2 2'342$0 2,342,0
,

2.043,8

.

1'440$0 1.440$01.440.0
221.4

2063:8

9943
9944

11640.0 9946
3.000.0 9947
3.600.0 9948

,9949
1.200.0

221$4 221.4
2'340.8222,5 2.286.3

180$0 1.44'1$0
296$0
1'198$0

307:616$5
187.4�4$4
495,050$9

216Ó.0
296.0

1.198$0
348,247$2

1.260 O
269,0

1.198.0

268.840 S?7Sorna Rs., 38:811$8
,

,

Saldo qu� pass!! para � mez de Ag?f,to. �� 1942

Disc1'irninaçM de. :'jatdos. Disponivel
Na T�; ouraria

6 No Banco,lndustriil t ".omercio de Santa Catarina S. A..000.0
24"

.

58,690$N
128 744$2
187-434$4

1800:0
1()0') o

ALfREl);:" MO:;ER, Contador, Contadoria da Prefeitura Municfpal de
31 de.>AOOSTO de 1942 - Visto: LEONIDAS C. HERBSTE�, Prefeito.

CREDITOS; -+. 8711 - 3:000$0 Supt pc/saldo 1941 Dec' 45 de 1.-8-42. .

8731 - 15:000$0
.

-

LOTHAR 'SONNENH�HL
BICICLE'TAS RADIOS FAZENDAS
Peças
Acessorios
Concertos
Pinturas
Vulcanizações
ARTIGQS

.

BeNS!

Casemiras
Sedas
Brins
Lãs

Para ..raios 'Ternos feitos

PhEÇOS BARATOS!

Material
�Ietrico
�ampadas

5,000.0
4.921.0

IRAJA8 COM ELEGANCIA
.APRUMO
Alfaiataria Torrens
elega.ncia. e distinção

3.500.0

E
Procure a

Padrão da1:000$0
1 117$0

Rua do Príncipe, 460
JOINVILLE

400.0.
500,0

�����_R��S__� E22 _

End. Tel.: <OROMAIA.
Codiitos:

BORGES, RIBEIRO,
A. B. C. 5.a fd

1

3:600$0

1.200,0 !
9i6tlOe9
1.�0,:p
poo�o

CA IXA POSTAL n. 34
Ru� ManNI L de· Andrade,l"

� _ JELfEONE.Jl .. 15.5.

..Orantesmoia
REPREsefWTAçÔES

D..ESPACBOS FERROVlARLOS E MARlTlMOS
f;J.M·".B' 'AR ;Q Y �g..S

REDESPACHOS

fisiado· de sta. Ca1arjn,�.

15.000$0

10.000$0

7.800:0
600,0

6.000 o

6000.0

2,593.1
3.044.7

PEITORAL DE ANGI
':0 PELOTENSE

Um prodigio
em Bagé

1408l.0
600'.0

4.4.00.0
limo. Sr, Fármaceutico Sequei

ra - Pelotas.
Venho por rli�io deste decla

rar-vos que ha 6 anos sofria de
uma brónquito astmutica e já
cançado de usar diversos pr pa
rados sern deles obter resultado.
satisfatorto. recorri ao vosso ma,

ravílho-o PEFFo'RAL· Dr AN-,
OleO .PELOTENSE, do qual
,jpenas us:,;i [ frascos, achando
me hoje radicalmente curado fi

.J. é penhorado que' voz agraqeçq
�ão. boa'cun, p,:oJ,uzida pelo vos
so maravilhoso prepara'do·· -:

�age - VOf'SO �migo e crod.
ób'·.do
Estaquio Amabióio Cardosq
Confirmo est� atejltat!�pr., .,E,

L. Ferreira de AraUJO (Firma reiconhecida.) ,

'·Licl'nça N, 511 de 26 de Mar-

to de 1906, .

.

.1 I
,.

Deposito geral: Laboratono
Peitoral de Angico Pelotense-'
Pelotas - Rio. G, do S'II'

Vende-se em toda a pärte'

1:680.0

1:500 o

5,000.0
. 4.921.0
2.1.6co
600 o

1.500 o

500.000,0

------..--..----..---t'
AVÓ! MÃE!

Todas devem usar

Fluxu-,8edatina
(Ou Regulador
A llIulher

Alivia as cólicas uteri.as'

Emprcia-u com vaataiem.
para combater li irregula�.
ridades tias f.uuçôes perió··

dita·1I da senboras' .

É. calwante' � rerula- J

dor �.ssai' fu�es :
Fluxo - $edatiaa

.

pela .an cQ.prov'adl" efiéá-·
eia é rito recet•• · D"eIité
ier .lIsala c:fW. �nta
Fi.... • ·&éütla.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o

MIJINH[]
J l1INVILLE

o Doutor Ti3go !tibet, O doutor Ttago Ribei-
10 Puntes, Juiz de Direi ro Pontes, juiz dê Direi
to da Comarca de Jara to da comarca de Jara

,guá.Estado de Santa Ca- guá, Estado de Santa Ca.
te rtne, Brssil, na forma tartna, Brasil, ne forma
du -lf.'i, etc: da leí, etc:

FAÇO SABER aos que "AÇO SABER 808 que
o presente edital de pri o presente edital d .. prí- FAÇO SABER ao que-

meira praça e arremata, meíra praça, com o pra o presente �'dittil de prt

çäo, com o prazo de trln- zo de trinta días virem, meíra praça, com o pra

ta (30) dlas virem ou de- ou .dele conhecimento ti-I zo de trínte (30) ,dias vio'

le conhecimento tiverem, verem, que findo esse I rêm ou dele conheeímen

G.ue findo esse prazo, ha prazo ha de ser arrema to tiverem que findo es

de ser arrematado por tado por quem maís der se prazo ha de ser er

quem mats e 'maíor lan e maior lance oferecer, rematado, por quem mais

ce oferecer, no proxtmo no proztmo via 17 de no- der, e maior Iance cte

día 17 de novembro pro- vembro, 8S 11 horas da recer, no proxlmo diß

xímo vindouro, RE> 9 ho- manhã, em trente ás por- 17 de novembro, 88 10

ras da Manhã, em frente tas do forum, o bem pe- horas da manhã, em Iren

ás portas do Forum, o nhorado a Kaethe Huth- te 88 portas do Edifício

bem penhorado e Auge- macher, na ação execu- do for1Jm, o bem penha
Iíca [ül íanelll, ne ação Uva fiscal quo lhe move rado a Hulda Koenig, na
executiva flscal que lhe a Fazenda Municipal, a

r ação
executiva fiscal que

move 8 Iazennn Munícl-: saber: centra ela move a fazfm_

pal, fi saber: 1.) - Um terreno sito da Municipal, a saber:

1.) - Um terreno sito no díatrlto de Hansa, no 1.) - Um terreno sito

no distrito de Hansa, á lugar Caminho do Morro, no distrito de Hansa, fR-

., ...r.�...E:-U-::il��r
..·r:ii.�rAI�"'r:õi!'la�m�E:'"'1., )C � Rua Escragnolle Taunay, fazendo frente nas terras:1

zendo frente com 30 me-

E:_U!::..JL.:!!I"�aJ""L...:3 !Q"'ltM�L3lA1L.:!U'ltiJI!:,.J"aI íazendo Irentee na meso de Rudolfo Tizmann tun tros na Rua Sete de Se-

� P I H"
[4! O a [o ot t r de eus filhos ma Rua, tundos com ter- dos com terras de quem í tembro, tundes com JO

� au O erlog �: n pr e o I\\., S
. ras de João Schwerts, de direito 8 o lote o, 151, j metros com n Rio Movo,

� �
é ia er.tre terras- de [osê Ju- entre terras da Compa - entre terras de Clara

�
Caixa Post�129" RU��: de N���mb�o 808

�, Lombrícrueira. Minancora llsnellt e Guilherme [an nhía Hauseatíca e Paulo Bahr e Leo Er8chweiler,

Blumeneu -" nta . atarina i'!!!W., tsch, com a area total l Iossmenn, com a area de com a area pe 2.700 me-

[;jjjI
,-,ç', ,� I � I' Vermüug« suave � de pronto efeito. de 1.400 metros quadra- 274.200 metros quadrado, tros quadrados que foi

� Tintas e vernizes "'..� Materiacs iJ ,d';�, av liado em ..... avaliado em 2.000$000.- avaliado em 5:000$000,

� � 1
Dibpellsa purgante e diéta. 4:000$000. cujo bem constante do cujo bem constante do

� para pinturas em geral iJ Serve Pf.'fli qualquer idade, contorm o n cujo bem constante do suto de ava1iRção e auto auto de ssqueetro e auto

��- TI-ntas em bl"snaoas �K:"111
1, 2 3 (: 4, nuto de sequestro e 8U- de 86questro de folhas de avaUaçflo de folhas

a
al Pl'otejii:li eßúd\"� de §üus filhür; e � sua to de avalfacão de folaas dos autos da referida dos autos da referida

!1l'ópri:,! EvHaI'á muita[� doença8 (', poupará dD8 autos 'da referida ação executiva, será le- 8ção exec.tiva, será Ie ..

�, . para artistas' � dínhdro ;'lI! rel.nedicE, ação executiva, será: Ie. vado em primeira praça V'ldo em primeira. prsça

E:,J � I Comprl,l hnje mesmo. uma "LO :VJBRIGUEI- v[;do em 1 a, praça de de' hasta "lIblicß de VSD- de hasta publica de ven.

�tiiI[;j�iJliiJlI!J[4IiiJ�I:diOl:;iliJ��Li"U4il�P'J
RA MINANCORA" para seu filhinho. hasta publica de vendtf. e da e arrematação, pele da e arrematção, pelo

, E um produto dos LABORATORIOS "MI arrematação, pelo valor vl:dor t.ot�ll de ra. .... valor total de rs... , .•

NANCORA" _ Joinvile
total de rs. 4:000$000. as· 2:000$000. Assim será o 5:000$000. Assim, Berá o

Cure seus rrwles e poupe seu bom dinheiro sim será o referido bem relerido bem urrematado referIdo bem &1'rematado

d 1-----------1111..-------
arrematado por quem por qusm mais der e por quem' mais der e

compr'Jl1 . o na mais der e maior lance maior Itr.nce üferecer no, maior lance oferece:r, no

Faranacia Nova I H o t e I B e c k e r orerecer, no àiß, hora�,e die" hora e lugar acima' dia, hora e lugar acima

I
lugar acima menciona· mencionados, podendO o mencionüdoli, podendo o

.

Rua CeL Emilio Jourdan Jaraguá do Sul d06, podendo 08 mesmos mesmo ser examinado mesmo examinado pot

orer�ce
E

' .

d Ih' d·d d Q
. . ,

serem examinados Ipor por quem interesse tiver, quem interesse ti ver, no

�sta situa o nl) me OI' ponto a CI a e. uasl Vis-a, quem interesse tiver, no no lugar Caminho do distiito de Hansa, onde

vi::. á Estação ferrea, Dispõe de otimas acomoda- distrito de Hansa, onde Morro, no distrito de Haß- se acha 10caUssdo dito

,Taraguá ções e ofert'ce o maximo conforto aos srs. hospedes. S0 ucha loca!iaadü dito sa, onde se' acha loc&U- bem. E para que che�ue

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

Banhos quentes e frios. bem. - E para que che- sado dito bem, E para fi noticia ao conhecim'"én-

I
HIGIENE CONFORTO PRESTEZA gue a noticia ElO conhe- que chegue a noticia ao to de todos mandei pas-

I Unha de Onibus á porta Preços raZ'oaveis. cimento de todos, mau- conhecimento de todos, sar o presente AditaI que

Proprietario : Carlos Albus, dei passa.r o preaente mandei passar o presen- serã afixada no lugar de
edital que será ::tfix.�do te edital que será 5.fixa. costume e, publioodo pe.
no lugar de costume e do no lugar de costume la imprensa local. Dado

publicadO pela imprens6 6 publicado pela fmpen- e pRssado nesta cidade
local. pado 8 passado 88 loca�. Dado e passado I de Jaraguá, aos oito dias
n.,stf.l CIdade de Jaraguá, nesta CHiada de Jaraguá, do mez de outubro de
ß(JS oUo dias do mez de aos oito dias do mez de mll novecentos e quaren ..

outubro, {{ü ano de mil outubro de mil novecen. ta e dois Eu, Ney Fran.
noveCf'·utus e quarenta e tos e quarenta e, dois. co, escrivão o subscrevi.

(Lh. Eu, Ney Franco, Eu Ney 'Franco, escrivão (assinado) Tiago Ribeiro
08crivão o subscrevi, (as o subscrevi. (assinado) Pontes Juiz de Direito.

Rl0ado) 'Tiago Ribeiro Ti2go Ribeir(}f�Ponte& - i Esta conforme o original,
Púotüs - Juiz de Dir",! Juiz de Direito. Está: do que dou fé.
tfJ - Está conforme o confol'me. o original. do Irr;riginal do que düu fé. qUß dou fé. Je.raguá, 8 de outuhro

Jaraguá, 8 de outubro Jaraguá_, 8 de outubro de 1942.
c!fl 1942, de 1942. ' !
O e:·!crivão, Ney Fran.co O escrivão, Ney Franco O escrivão, Ney Franco

,"
'

.dital de primei.. Editál de primei .. Fdital de primei-
ra prap ra prap ra praçaI-I

CAIXA P05TAL-11O

.� JOINVILLE �TA. CATARINA

o Doutor Tiago Ribei
ro Pontes, Juiz de Díreí
to da comarca de [ara
guä, Estado de Santli Ca
tarina, Brasil, Ga forma
da le í, etc:

d.,:' t\OBERTO M. I-IORST

que dispõe de m<;ior sorimento na pr.:;ça e

seus artigos á preços vantajosos,

Rua Marecha Drodoro, 30

Ernesto LeSSITlann

Ségas rotativas para arados I f<1ua Rio Br;:lnco, 964

I Palace Hotel
"

__

------------.---.-----.-
I

,. I

i dea I HOte I Todos quartos da apartamentos, com agua
corrente, quente e fria

Elevador Frigorilica Casinha ae l,a ordem
Salas de amostras para os srs· vJa;antes

Automovel na Estação
C U R I T I B A PARANA'

Otimos quartos, todos com agua corrente. confortaveis e

higienicos, exc;elente localização, serviço de refeições sadio e

escolhido. - Aceita pensionistas, serve almoços no horario co

mercial em seu confortavel salão de refeições e manda marmi

tas á domicilio. - Diárias a partir de 12$000. - Pensionistas:

preços á combinar. - Procurar a gerencia do hotel ou telefo-

nar 1659 - Absoluta moralidade e asseio.

I
'

Compramos de diversas qualidades

Tratar com
soc. IGUASSU'

i\ Farmäcia Cruz,
'le AV3ré, (S,Paulo)
curou com a cMl
NANCORA' úlce·
ras que. nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palharö, de JoinvilIp, curou c::>m

UMASÓ LATINHA. uma FERIDA DE 9 ANOS!

TêIJl havido cr:n1en�s de curas semelhantes ! ! !

Adotada eIp muitos hospitaes, casa� de saujt e

;' "

clinicas particulares.
.

Fiscali!Sada pe)(; Governo federal

IAV1SO'rMPOkT'ANTE;: -c' A verdadeira cPomarJa- 'CURSOS: Propedeutico, Perit{) "Contacor e Au

Mii1a��dt��. \�.'�.ca' e'xistiu a nã�l ser. em �uas xili�r::Ie comércio'-
.

-- Iriternato' e Externattl:..

,laUnha,s Originals törn 'o emblema slmb611co aCima.
__

'

__
--'-_---.----------->=

R{:c�JP. Jmi�lQçQ_�S;r-B?cijatn. a verd�d�ita M!NAN·
� 01""""\

'

LU rz DE SO," '2A
' O

.

.

CORA em s�a 1a�mha onglnal. ! t-<. ',. �

....::.,;, -?J! •••

• " I" :"i;mtÄR'EM- B�M<"�p COMPRAR! I . .
A9VOGAQO V

; E' um 'prodS'to( do.s.labora;1iorios «MINAtNCO RA, r,Escritor��'. A�..QetwlO.Xarga5, W�) -:ri: T:el�fo�e, .p�.j :-�,,::.I.�����
, "

'

".' ,oi<'" <" ,., - d6 fOI .riLLE" d'_ ••", J> ".�'
R .sldeI1Cla. aI peodoro da Fonseca, 814 ,

•

,"V" 2'''''-.' -, ,
''', '
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,'r, t :rf\I { ;;. ", " ..Hf: ,J "'. J'l>i ,4. ""; : ,iH}- � Vt� '1 p, '. LH
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ff.R.RARIA

Fabricação de Ferramentas
" Agrícolas

i<ua Marechal Deodoro da fonsecâ, 183

Jaré!guá

Rua Conselheiro Mafra n. 70

Caixa postal 93 - Telegr. : FRABISIL - Fon� 1659

fLORIANOPOUS - Esbldo de S"nta Catarina

POlDada Minancora

E' a pon",ada idea

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas come! de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

Adolf Hermann Schultze

FABRICA DE MOVEIS

Especialidades em bancos escolares.

Jaraguá

de M A RT INS J A R U O A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Ma�eira em tõros
para iluminar seu lar, sitio, tazenda, etc

Funcionar seu radio, etc.
Carregar bateria. de automovel, radio, etc.

RIB. MOLHA .- :

TBES
MODELOS

com

capaddade de
100 ,,450 watts

6, 11, 110, liO
volts

ßinasio Parfuenon· ParanaOnSB
(sob inspeção feder,,!1 perm::.nente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de.
'

admissão á } a. serie do Curso Fundamentar
No::; mezes de Dezémbro e Janeiro ,-a15 aulas deste

. curso são GRATUITAS. l:. .. '

.

'

Faculdade de. Comemo_:'d_ß Paraag
(ESCOLA REMINGTON)

Peçam demonstrações ao!; Distribuidores:

Carlos Hoepcke S.
. ,

Matriz: FlORIANOPOLIS
<.

Fillaes_; BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZElRö,lAOUm:'
\

SAO FRANCISCO ---:- Mostruario em TUBARÃO .

Endereço telegrafico : .HOEPC;KE>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R.egistro Civil"::X:::X � CXc::te::1.r::::::t.c::xcxr::::xcxr::::r.r::x�Oc:Ji'CA)C11r .
., ,_ r ·

I. �rtur Ml:le".e�, EscrfV.ão e o- � Ca sa Re a I o '"orreto .JoelahClal do Registro CIVIl do 1.
O . O

IdJi.....Distrito da Comarca de jara- O, �
gná, Estado de Snnía Catari- O Especialidades alimeoticias Q3, BraSIl.

O Si penso a idea ess'li,rge: é saltg'l!e. vivo.
faz saber que compareceram Chocolates. Pralines e balas finas e doces O Com todas aS,nuanças do Sentido! .

no cartório exibindo os doeu- O O Esforço posto em forma, sensit�vo,mentes exigidos pela lei afim

�
das melhores fabricas Soenksen e Sultana No eoptenâor do oocatnüo 'c�ntnlQ..de se habilitarem para casar-se •

OEdital n. 1.402 Propríetarío : JOSE' ALBUS O Julgo-me Alguem porque, pensando, '/)iv�ALEX BARG HILDA SCHLUP Dando minha alma aos 7;e1'80S que compamha,. .

e
. . »::::xr:::::::OClIC:XC::XC:u:::::o:::n::::o::xcn::::o:::::u::::::t:c::n::::::u:::::n:::u:::Xr?" Loben.t·o

.

de' ariificios, mas cativoEle, brasileiro solteiro, barbei- , , I'
ro, natural de Blumenau nasci- Da sensibitidtlde do meu Sonho!
do em onze de outubro de mil Dr Waldenuro- M hnovecentos e desoito domicilia- • azurec en
do em este distrito em esta ci- 1

dade, sendo filho de friedrich
Barg e de Amanda Duwe.
Ela, brasileira solteira, domes-

tica, natural de jaraguä, nasci- Consultorio e residencía : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152da em dois de março de mil
novecentos e vinte e dois, do-
miciliada em este distrito em
Rua Barão do Rio Branco. sen- Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite
do filha de Augusto Schlup e
de Ema M.ielke Schlup
[araguá, 8- 10- 42,

Edital n. 1403
PEDRO EDELBERTO GERENT

e MARIA KLEIN
Promovido pelo c Figuei Ele, brasileiro, solteiro, Ia-

rense F. C.II, locsl, teve vrador , natural de Palhoça, on
legar, domingo ultimo, um de nasceu em sete de Dezem-

bro de mil novecentos e treze,festiva. .constando de jogos domiciliado e residente neste
de futebol, botequim, do- distrito, em Boa Vista, sendo
míngueira e baile. filho de Leopoldo Augusto Ge-
No jogo entre o 2.0 rent e de Maria Thiesen.

Ela, brasileira, solteira, lavraquadro do <Figueirense» e dora, natural de São José, on
«America» (quadro inían- de nasceu em onze de setembro
til) da cidade de Iaraguá, de mil novecentos e treze, do
saíram vitoriosos os rapa

miciliada e residente neste dis-
trito em Boa Vista, sendo filhazes do -Amertca> pela de Nicolau Klein e Maria Ma-

contagem de 2 a I. ria Madalena Klein.
Na pai tida principal en Jaragu3, 9-10-42.

tre o 1.0 "Figueirensell e Edital li. 1404
O combinado "Outro La- ARCHANGELO DERETTI e

ROSAUA NEGHERBONdOll, saiu vitO!'ioso a gua- Ele, brasileiro, solteiro. lavra-
pa rapaziada local, pela dor, natural de Luiz Alves 0n

significativa contagem de de nasceu em dezeseis de fe-
6 a 1. :r�:��o d��iCm�dOn�v���?à��t�Do quadro vitorioso não neste distrito em Ribeirão Mo.
podemos destacar nenhum lha, sendo filho de José Deret
jogador, pois tortos joga- ti e de Luiza Ranguetti
:i.'am bem. Ela, brasileira, . Solteira, do-

mestica. natural de BlumenauDo quadro vencido des, onde nasceu em dezeseis de
tacaram se Reinoldo e, Ja- outubro de mil novecentos e

cinto, os quais sa esfor- dezesete, domiciliada e residen
çaram muito. te neste distrito em Ribeirão

Molha, sendo filha de JoséO quadro do IFiguei- Negherbon ê Augusta Negher-rense» era o seguinte: bon.
Santos; Alfaedinho e Jaraguá, 9-10-42.

Brunhago; Sebalde, Aiio- Edital n. 1405
so e Cordeiro " Lula, Klein, ARNO PRIEBE e Hilda B. C.

GRUTZMACHEREdtlardo, Lali e Vicente. Ele, brasileiro, Solteiro, la-
Atuou como juiz o ve- vrador natural de Jaraguá, nas

Ibo e conhecido espOitista cido aos vinte e cinco de Janei.
J

-

S
. ro de mil novecentos e dezece-sr. oao anson, cUJa a te domiciliado em este distritoluaçào agradou a todus. sesidente em Garibaldi, filho

Depois do jogo princi de Germano Priebe e Ema N.
p,al teve legar lima anima Priebe.
da domingueira, telminan Ela, brasileira, solteira, do-

mestica, natural de Jaraguá, ado O lindo festival do .,Fi, digo jaraguá r.ascida aos vinte
gueirens€» com um gran'· e nove de julho de mil nove-
dioso baile, que se prc- centos e dezesete domiciliada k,

longou até altas horas da em este distrito, e resi,dente Rio
da Luz filh<! de RicardD Gruetz-madrugada. machér e, de Otilia Schulz
Gruetzmacher.
Jaraguá, 12-10-42.

,Edital n. 14C6
ARACY D. MÜLLER, Escr.,·

vente Juramentada, no impedi
mento do Oficial do Registro Ci·
vil, do 1, distrito da C:>marca
de J araguá, Estado de Santa
Catarina, ßr3siJ. faz saber que
compareceram em cartorio, exi
bindo 03 documentos exigidos
pela lei afim de se habilitarem
para casar:

ALVARO SEVERINO PIAZERA
e ALBINA KOGUS

Ele, brélsileiro, solteiw, Lavra
dor, natural de jaraguá. domiti
Iiado e residente neste distrito
em Rio Serro, sendo filho legi
timo de Henrique Piazera e de
Diamantina Piazera Bortolini
Piazera.

El�, braailiera, solteira, domes
tica, natural de Jaraguá, dcmici
liada e residente neste distrito
nesta cidade, sendo filha legiti,
ml de francisco Kogus, falecido
e de Maria Doubrawa Kogus.
E para que chegue ao conhe

cimento de todc>s passei o pre
sente edital que se: á publicado
pela imprens;J e em cartorio, on
de será afixado durante 15 dias.
Si algum souber de impedi

mento acuse.o para fins legais
Jarsgllá, 12de outubrQde 1942.

ARACY D. MUllER
Escrevente juramentada servin

do no impedimento .do oficial.
jaraguá, 12- iO-42.

Edital n. 1407
WILLY PATSCH e GERTRU·

DE E. D. M1ELKE
Ele, brasileita, viuvo, carpin

teiro. domi;:iliado em est� dis
trito. e residente na Estrada Ita
pocú nNscido em Jaraguá. em
vinte e um de Setembfo de mil
novecentos e cinco, �endo filho
de Ernesto Patsch e Ema Krel
Hnh Patsch.
Ela. brasileira, solteira, domes

tica. domiciliada em este distri
to, residente na Estrada Itapocú,
nascida em trinta e um de maio
de mil novecentos e catorze sen
do filha de Robetto Mielke e

Luiza Kemer Mielke.
Jaraguá, 14-10-42

�==========-=-

Esportes·
(Do Dep, de Publicidade do E. C. Brasil)

O Brasil em Hansa, nà]
dia. 25

Conforme notici�s rece
bidas de Hansa. o D. Pe
dro, convidará o Brasil pa'
ra a realisação do desem
pate, domingo, dia 25 do
corrente. O prélio em apie
ço està sendo anciosamen.
te esperado, tanto pelo
publico da visinha vila,
como desta; cidade, pro
porcionando assim o in'
contido . sensacionalismo,
que sempre se verifica an·
fes de tais pelejas.

t Departamento Recreativo
A direção deste departa

mento leva ao conheci
mento dos srs. socios, que
os interessados em acom'
panhar a embaixada es
portiva que Ira á Hansa,
poderão colher as devidas
informações jrmto ao srs.
Guilh. Schwanke e Walter
C. Hertel.

O 3.0 aniversario do

IBrasil
Para a comemoração do

proximo aniversario do E.

A SíFIL.IS SE APRESENTA SOB

J INÚ".'ERASFORMAS. TAIS COMO:

,�� REUMAnSMO
1t- ESCRÓFUL.A.

" ESPINHAS

=,;:�
, F!STUL.A.

I!(:�:::;."� ÚLCERAS

� ECZEMA.

t. FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

"EUXiR DE r�OGUEmA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔDA PARTE.

Na Ilha da Fi..

gueira

O prazer da petizada
E orgulho dQS confeiteiros,
São os doces trabalhados.
Co' o bom fermentoMedeiros,

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Bmpregada com bitt us:

Tosses
ResFriados
Bronquite.
EscroFulose
ConYal�scençis

VINHO CREOSOTADO
"É UM GERADOR DE SAÚDE.

Flamengo x: Brasil C. Brasil. ii diretoria está
Pela primeira vez, o FIa' !Organisando o programa

mengo de São Francisco, I para uma grande festa r:es
apresentará a sua equipe í portivs e 'uma noite te�de futebol em nossa cida,1 tral e. dansaute. Na prOXI
de. Terá melhor sorte que ma semana a comissão
o Fluminense? E' uma per- desta,s fest�s reunir-se-á
gunta um tanto difícil pa

na sêde social.
ra responder, porquanto, o
quadro Irancisquense pos Reunião da diretoria
sue um onze respeitável, Segun.::la-feira, dh 19
que já alcançou vitorias de

I
será levada a r�deito um�vulto. Terá, assim. o qua reunião extraor'dinaria da

dro local, de cumprir uma diretoria, para serem ira
p�rfo�ance muito bõa pa- i tados assuntos de ordem
ra cumprir o almejado in' I Interna. �Convoca se todostento. 105 membros para o reíe-Não duvidamos, que o rido conclave.
embate de amanhã, no gra·
mado do cauri-verdell, se·
rã bastante equilibrado, ê
dado este fator, espera se
uma grande assistencia, e
esta por certo será brinda
da por u Ta peleja, na qual
não deverão faltar lances
de sensação e técnica.
O quadro do Brasil pi

sará assim o gramado:
Arno; Girola e Guilherme;
Ballock, Arnaurí e Mahnke;
Jorge, Ar í, Cecí, Lourenço
e Elidio,
Como poderão constatar

os leitores, a linha média
foi modificada, passando
Ballock para a aza média
direíta e Mahnke para a

esquerda, enquanto que
Ceci, integrará o centro
da linha atacante. Na de'
fesa estreará Girola no lo·
gar de Moretti, que pas
sou a defender as COTes
do Bandeirantes, de São
Bento. Permitimo nos di
zer, que a direção técnica
do «auri verde» acertou
com a linha média, a qual
fisicamente é superior á an

tecessora, resta, todaviá, a

guar1armos a apresentação
de amanhã, para a julg�r
mos relativamente á técnica
A's 14 horas, o Figuei.

rense, deste mun1cipio, en,
frentará a equipe secun·
daria do Brasil.

quero-te mesmo assim, Idea, porque es Bem
.

Que vem menos de Ti que da expanSãO tiarmouica
Do Todo, em sus forma impessoal, mas vem.Medico

-Repassada de amór, ou e.nublada. de pranto;
Ardente de civismo ou, muita vez, lronzca -

rPondo na minha fronte uma aureola de santo.

JOÃO CRESPO

Inofensivo ao organismo,
Agradavel como um Iicôr.
Aprovado como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916

ANIVERSARIOS
. I NASCIMENTOSCom o nascimento de

-Dia 14 fez anos

illlme./ mais uma linda menina 6S·
nina Anita VOÍ.gt; filha do tá engalanado O lar feliz
s�. �lberto VOIgt, comer- j do snr. Antonio Schmídt,
ctartn.

.

1 industrial aqui residente, e
- Di.a 15 íestejou mai.s I de SUÇk exma -. esposa dona

um arnverssacio a senhori Maria L. Schrnidt.
ta Tereza Schrnidt, filha Idileta do índustríal SI', Ar' i VIAJANTES
noldo Leonardo Schmidt.
-Ainda dia 15 fez anos

a menina Leonor, filha do
sr. Santos Tornazzelli,

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIX IH ;!J14
A sifilis ataca todo o

Ol'ganismo
O figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuas idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914

.
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� Farmada "Jaraguá" �
Q GOMES e BORG�S - Farrnaceuticos O
O Completo sortimento de drogas � Especiali· Q
O dades farrnaceuticas em geral - Perfumarias O
O Manipulação escrupulosa 00Q em aviamentos de receitas.

� Avenida Getulío Vargas, 918 - Telefone n· 49 " Jaraguá �"cxc::xc::x�c::x�c::xc::x�c::x�c::xc::x�����c::x�

Passou esta semana por
[araguã, o Sr. 1. Sargento
Carlos Dorninense Pereira,
acompanhada de sua exma,

-

SRA PROFESSORA f��i1ia,que se desti�a. a oe.
ANESIA W CRESPO

riíiba ?�de vae resl�I�.
.

.

. I =-Viajou ate Curitiba a
�IU transcorr�r. dia 16 passeio. a senhorita OdilamaIs um natallclO a Sra. Borgesprofessora Anésia Walthtr I

' .

Crespo, virtuosa fl�posa do I ENfERMO
nosso redaíor Sr. João

'ICrespo, e elemento distin-
'

Sabemos �ncontrar-se en·

to do meio social jaragua- I fern:o recolhIda a u!11 quarto
ense, onde cont'! bôas e' particular do Hospital «San.
escolhidas amisadfs. ta Izabel,JJ em Blumenau�

° sr. dr. josé Maria Pondé
- Tambc..m dia .16 viu

I Chaves, agente fiscal de
passar maIS um amverssa- ! consumo.
rio o Sr. farm3cr::utico Moa- '

dr Gomes, um dos pro-I FALECIMENTO
plÍetarios da "farmacia Ja-

vENDE.SE

rPrefeitura Muni..
cipal de Jaraguá

Verificou' se segunda-feio
ragu�,JI . . ra, nesta cidade, o faleci-
-. 3Z. anos hOle a meti! mento da Sra. Augustana Adell3 Herremann fi,

I Mahnke, genitora dos Srs.lha do S': Geraldo Serre·1 Leopoldo e Bruno Mahnke,mann, I t,;wjente em Hansa'j O cadavEl' foi transportado

i
para Blumtnau. onde tevePE. fiDELIS TOMELIN lagar o. mterraminto no
cemiterio Municipal, com

'grande acompanhamento. '

1------.

Nota policial�s\marn��O'.:ÁOS OS •.e_/)_. Serviço de Estatis..

� "\� q n <-;0;::;; ",," 'v ...

"p tl-fI!03� J�.7 ,I" ,.,
'. � �'O I AVISO

1 Tedo os proprietários dê

I aulomoveis de todas as

{spedes, caminhões de to·

I dos os tipos, onibus, mo
tocicletas e bicicletas, säo
obrigados a compareCErem
á Agencia de Estatist íca,

I na.
Prefeitura Municipal,

afim de registrarem os seus
- ��_�_ 1 vêículos até o dia 5 de

Edital n. 1408 'Novemb'o, imprettrivel
JOSÊ LINO KLEIN e REGI· mentz.

NA BEATRIZ BERNSTORff A ftJIta do registro ouEI.:!. so�t�i�o, brasileiro, !l.iv�a. declaração, importa na apre,-dor, domiCIlIado em este dlstnto _ , . _

e residente em fr«ncisco je ensao do Vfl.CU�O. e posa0
Paula, nascido em vinte e oito

I
do SlU prcpnetano.

de Junho de mil. novece�tos e Jar2guá, 16/10/1942.dez�sete .. sendo. filho de Nlco!au 1. Ten. Leonidas C, HerbsterKlem e oe Mana M. Schmldt, P f"" M
..

IEla, so lteira, brasileinl, lavra- re ,.lto UnlClpa
dora. natur�l de São Francisco.
domiciliada em este distrito e
residente em fi ancisco de Paula,
nascida em vinte de Junho de
mil nOVfcentos e àeze�ete, sen
do filha de Siegfredo Bernstorff
e de Adela Bernstcrff.
Jaraguá, 14-10- 42

Edital n. 1409
CERRYLO UBER e LUIZA.

DEMATHE Especifico da dentiçãoEle. solteiro brasileiro, lavra- A Saude das creanças
dor, natural de Jaraguá, jomici- Antes evitar do que remediarl
liado em este distrito, residente Si quizerdes que os vossos
em Nereu Ramos nascido aos filhos sejam sadios, fortes e
primeiro de Junho de mit nove- resistentes, dae-lhes CALCEHI
centos e trezt', sendo filho de NA!
Camilo Uber e de Erminia Ub:r. A CALCEHINA é um me-
Ela, viuva brasileira, lavrado- dicamento scientificamente do

ra, natural de Jaraguá, domicilia- sado e contém tudo de qlle
da em este distrito, residente necessitam os orgãos em for
em N ereu Ramos. nascida aos mação das creanças.
dezeseis de Setembro de mil, Alimenta o cérebro, tonifica
novecentos e quinze, sendo fi- os musculos e recalcifica os
Ih� de Luiz Demathe e de San· ossos e os dentes,
tina Demathe. Uma latinha de CALCEHINA
Jaraguá 15-10-42 dura seis mezes.

E para que chegue ao co. Em todas as farmacias.
nhecÍlpento de todos passei o
presente edital que será publi
cado pela imprensa local e em
cartorio e será afixado durante
15 dias'
Sj alguem souber de impe

dimento acuse-os para fins le
gais.

O Sr. Sargento Antonio
; Nunes Pires, ddegaao es-'

pedal de poiicia, avisa por
nosso intermedio, a Iodos
os propiÍe ti:lrios de armas

t

depositad?;s na Dclegöcia
de Polici2, que esh.s acham
se a di&posi,ção dos mfS
mos p'opriBtarios, onde

! pOGem ser procurad2s du
jrante as horas de expEdi
I,'níe diário.

uma propriedade, livre e des
Passa h je a data nata I embaraçada, com duas casas.

.
. • uma de morada e outra de 21lia do .n:v�o. padre fldehs compartimentos, propria paraTcmelm, !tmao do nosso pensão ou qualquer ramo de.

diretor Honorato 1'0melin, comercio, Ambas com outras

pres"'ntetemente exercen be�feitorias t.: .muitas a!,vores
..:I ,"

t d frutlferas, laranJais, cafesalS, etc.JO O ca;qo o'; CO�dJu.n or a Estas íJTOpriedades ficam situa-
paroquia de SS Trmdade. das na vila de Itapocú, muni-
Estamplmdo hoj� o seu cipio de .Par:atí, na e.stTada ge

clichê f.Correio do Povo' ral de.J0lflvll�e a ltal.al e pos-
.' . snem Instalaçao eletnca.presta ao 018tmto conter- Os interessados poderão tra-

raneo EI sua homenf1gem e tar com o sr. José Borges, na
faz sinceros votos a Deus «Farmacia Jaraguá».
pE-la consi'rvDção de tão

_'--" =� ....

preciosa existenci". FROIBIÇÃO
Jacinto Bendotti, proprietario

da ilha situada na localidade
Vih Nova, defronte ao lote n.
2 da mesma. no rio Jaraguá,
vem com a presente proibir a

pessoas estranhas d·e invadi-Ia
sem sua licença, como vem a

contecendo, pois constatou va
rias danificações, falta de le
nha e outros prejuizos mais.

Não se responsabiEsa pelo
que, d'oravante, possa aconte·
cer aos transgressores desta
proibição ,

Jaraguã, 8de Outubro de 1942.

Sómente a fama conquista,
Com louros mil, verdadeiros,
A comprovada exelencia,
Do bom fermento Medeiros.

CALCEHINA

praça.

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

-Amanhã feiltejà mds
um ani'gersario a menina
Neide, filha do agente fis
cal Sr. Arí Paiva. presente
me'nte' em Laguna.
-Ainda amanhã vê pas,

sar mais um nati:1licio a Sl"a.
Paula S. Ru�íni, esposa do
Sr. Horacio Rt;bini, da firo
ma Irmãos Rubini, .

desta

Artur Muller
Escrivão e

Oficial. do Registro Civil

OASA SONIS
Bijouterias - perfuma

rias. Artigos para presentes.

I

PrGcura-se
RENATO CllMA.RA.DR.

CASA DE ALUGUEL Diretor médico do «Hospital São José»
Operações - Molestlss de senhoras e

creanças - Partos

Consultas no Hospital e no Consuilorio. Atende á chamados.

para principias de dezem
bro/janeiro ou antês.
Informações na redação

desta folha.

o SABÃO

Virgem ,E sp ec iai i d ad e
da elA. WETZEL INDUST RIAL - JOINVILE (Marca registrada)

OME DA- o PA A ROUPA INA COMO PARA RONPA COMUM,
.

-
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