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Palavras do�olDandante ..chete da aviação aanericana .. Novos tipos de
• All

aviae

, Randolph Fieid, 14 (R) cada vez mais seu raio I e a nossa força cornba] nas de aviões que arre

«Contamos com uma ou de ação e sua velocida- tiva. Dentro de poucos messarão bombas' sobre

duas armas secret�s, que de, �em como seu, po- meses, os alemães e ita- o territorio inimigo, não
a seu tempo, vibrarão tencial de fogo e capa- lianos estarão sentindo o apenas uma ou duas noi
golpes fulminantes em cidade 'de bombas. Devo efeito da ação de tente tes por semana. mas
nossos inimigos> - de- declarar que outras uni
clarcu o general Henry dades aereas possantes
Arnold. comandante-ehe- dentro em breve atuarão
Ie da aviação norteame-t também centra os nos

ricana, falando aos jovens sos inimigos. Cedo fare
cadetes aviadores de Ran- mos delas uma demons-l
dolph Field. tração especial para o

-Nossos caças e bom- chanceler Hitler ou para
bardeadores aumentam lo imperador Hiroito. E

não acredito que tal de- Díretor-proprtetartoe HONORATO TOMELIN

monstração venha a a.
================

O nome de estran.. gradar nenhum dos nos= Ano XXIV".. Jaraguá .... Sábado, 19 de Dezembro de 1941 ....

geiros e brasilei.. sos adversados».
ros naturalisados «Entre 1. de fevereiro

Rio. 17 (A. N.) -- Dis. e 5 de dezembro, a avia
pondo sobre o nome de ção americana destruiu,
estrangeiros e brasileiros definitivamente, em ba
naturalisados, o Presidente
da Republica assinou o se. talhas aeres, 928 aviões

. d"
- n Iguinte decreto-Iei.: O eixo e provavei-

Artigo 1.0 - O nome mente mais 276, centra
do estra.ngeir� domiciliado a perca de apenas 130
no Brasil sera o constante J unidades numa media
dos seus assentamentos no t ,

registro respetivo portanto, de
'_

4 a 1.a
Paràgrafo primeiro - No favor dos avioes arnen

registro de estrangeiros de- canos. Ate agora. os a

verá conter o nome cons- viões americanos já rea-
�tante do seu passaporte; li '

'

1063 tid I Marcante, se vem mani- gerador.um refigerador; dois IH. P. foi importado dos gar á Porto União ás 161 dições não sö de conforto
Ra falta deste o constante zaram,

_

sorn as festando de alguns anos a filtros; um purificador; um' Estados Unidos, constitue horas. Dispõe a litorina de como de segurança, o que

do documento que serviu centra os a�emaes, .

du- e.sta part�, a ação constru ventilador com motor; dez I uma grande ,vitoria, con aco�o�ações para 36 pas- I vem atestar a eficiencia do

de base ao registro ou de- rante as quais destruíram tiva realtsada pela S, A. m. tubos 85; dez curvas fortavel, quast luxuosa co sazeiros e sera em breve trabalho da Empreza <Otto

c1arado pela parte nos ca- definitivarnente 293 a- Metalurgica -Otto Ben- 'I com bujões, 85; quatro' mo é. Fazendo a sua via entregue á Rede Viação Bennack- agora sob a 0-

sos em que é dispensada viões germanicos e pro. nack-, de Joinvill�. para o curvas sem bujões 8.5; qua gern inaugu�al dia. 9 .do. Paraná Santa Catarina. rientação .do generat 00-
a apresentação de doeu- vavelmente mais outros progresso indústrial do Es I tro m. tubos 65; Oito cur �orrente, deixou joinville

.,

mes <_:arnelro, delegado do

mente. tado.; vas sem bujões 65; uma as quatro horas da ma- A viagern inaugural a superíntendente geral CeI.

Paràgrafo segundo - Do 150. já o afirmamos por estas I curva sem bujão 50; duas I nhã, pouco depois passava Porto União fui fe.ita. como Costa Netto ..

mesmo poderá constar o Tanto a aviação ale- colunas o surto invejavel ] flanges carburador (B. 1850) por esta cidade, para ehe- dissemos, em otimas con

nome abreviado usada co- mã como a japonesa que crêa e transforrna, mer 10ito braçadeiras 95; deze
mo firma comercial regis- estão em declínio. Já al cê de uma capacidade de seis idem 65; quatro man

trada ou em outra ativida-
cançararn O S"U '1pOgoll

trabalho que é um padrão i gueiras 85 por 13 cms.;
de profissional. N'

c." te
c: ..... de orgulho para Santa Ca I uma valvula de borboleta

Artig.. 2.0 - O Minis os �lt1ua es amos no� tarina. I grande com mola; uma

tro da justiça poderá, em aproximando do nosso A S A Metalurgica <Otto idem grande sem mola;
casos excepcionais, autori ponto maximo de pro- I Bennack», agora sob ad-I'Utna,. idem pequene Sem

sar a alteração d? nome dução de aviões e de ministração federa�, conti I mola; UfU reg�lador de �az
constant� do registro de tripulações bem adestra nua esse �e.s(i'lo ritmo de com cabo Ilexivel : um .J0- derrotadas as torra.'s do "e.·xo"estrangeiro.

' . L esforço, edificante dernons- go de ferramentas para lirn- !I', .

Artigo 3.0 - No ato de dasJ_ Soment�_no�sa p�o- trativo da mais segura e peza do gerador (B. 1859) ;
naturalisação poderá, a cri dução de avroes e maior I patriótica orientação, pro- uma chave eletrica para Ii

terio do Ministro da [ustí- do que as do Japão e vado a evidencia com o gação do ventilador e tres

ça, ser autorisada a tradu da Alemanha combina- lançamento do seu apare m. arame isolado de cobre.

ção do prenome do natu das» lho para gazogenio <Tupi-, E' assim, como se pode
ralisado.

.

. . que perfeitamente satisfaz ver, um aparelho completo,
Parágrafo Unico - Qual DepOIS disse o Oene� a finalidade a que se des· de facil adatação e de cus

quer mudança posterior do ral Arnold: ti!1a e pode s.er comparado to ao alcance de qualquer
name ou prenome só por «Nossos bombardea- aos melhores já existentes interessado.
extensão ou motivadamen dores e caças operam

no pais.
te serà pe�mitida, fazen�o, atualmente em 8 zonas

A nova creação «yup�t, A nova litorina construi

se a apóshla do respettvQ da poderosa orgamsaçao da por essa empreza em

titulo mediante despacho d� cOl!lbate. Aumen!�m industrial joinvilense, é I suas oficinas, em que ape'
do Ministro da justiça. I dIa a dIa os nossos aVlOes completa e consta de um nas o motor O. W. 165

ininterruptamente dia e lei ras e nos oceanos.

noite. Quando chegar es- Atingiremos SU2S linhas

se dia, danificaremos e de comunicação, suas in
destruiremos seus sub- dustrias, SUáS fabricas de
marinas ainda nos esta- I munição, suas fabricas

de tanques e de aviões

Compreenderão. então,
os países do 'eixo", o

que é uma guerra de
verdade»,

Oficinas e edificio proprios Redator: João Or eepo

II

. All .

e a sua cooperaçao para o progresso

agora sob adaninistração tederal-

do Estado,

S'Bnti�o historieo �o "Dia no RBsBrvista"

Londres, 14 (R) - Ou- esforços tornar-se-ão ela
rante toda a semana. o ras muito cedo.
«eixo», nas tres frentes de Os alemães efetuaram
batalha, esteve fazendo ten. tãmbem um poderoso ata
tativas para rehaver �'ini que aos russos que man

ciativa perdida para os tem a estrada de rodagem
russos e para as forças e a ferrovia Rzevh Viazma,
anglo norte americanas. linhas de suprimento vital

Fracassou, entretanto, no dos nazistas. Novamente os

seu objetivo. As suas ten alenjães foram batidos. ten
tativas para conseguir mo do pago um preço espan
vimentos contra ofensivos toso.
em grande escala nas fr�n Não se deve esperar no
tes de Moscou e Estalin taveis ganhos territoriais

grado foram decisivamente nessa frente. Trata se de
anuladas. uma batalha pela posse das
Na Tunisia, embora te comunicações e o futuro

nha sido conhecido ontem, aniquilamento das forças
á noite, que o general Neh .

alemães esiá se esboça�do
ring fez mais alguns pro- para os nossos aliados �

gressos em maior escala do Na frente de Estalíngra
que se pe1'lSavé!, o ceixo» do a pressão das forças
tem tambem sacrificado to sob o. comando do mare·

dos os set:s limitados re chal Timochenco tpm au

cursos para no fim obter mentado de intensidade,
ganhos limitados. vinqo do norte para o sa

Em resumo, os aliados co em que o exercito ale
na ultima semana, frustra· mão se viu preso, e essas

ram as tentativas do «eixoll forças russas já o levaram

para recuperar a iniciativa de vencida até as ultimas
e as consequencias destes linhas de defesa. O desas-

tre para. essas 18 ou 20
divisões parece .i(ue será
o mais completo e virà
brevemente.

Finalmente, na Africa,
os alemães acabaram der·
rotados em EI Agueila e

em Marsa el Brega, ante
o impeto das forças do gé
neral Montgomery. A se

mana, pois, fechou se com

esse exito expressivo, que
indica mais uma ·vez, se

gundo a terminologia usa

da pelos comentadores de

guerra. que Montgomery
não dá treguas aos seus

proprios plariOS para var

rer o «invencivel Von Rom
mel e seus corp0s famosos
do solá africano. - Ri
chard Morley.

meaça as forças do ceixo.
na Tripolitanía. Milhares
de soldados nazistas en
contram se em eminente
perigo de exterminação, ca.
so não se rendam ás for'
ças do genera I Montgome·
ry.· Oiyidindo em duas par
tes as acossadas legiões
de Rommel no Wadi de
Matratin, a 88 quilcmetros
ao oeste de EI Aghelia, o

general britanico deixou os
nazistas em uma situação
militar das mais criticas.
Calcula se que as' forças
agora cercadas representam
a metade dos efetivos do
«Afrika Korps», que está
sendo reduzido progressi'
vamente pelas constantes
baixas sofridas.

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

Argel. 17 (U. P') - A
nuncia se que dentro de
15 dias a Legião Estran
geira do Marrocos estará
lutando ao lado Idos alia
dos Essa formidavel força
de veteranos da luta no
aeserto está sendo atual
mente preparada para a
luta mecantsada. Em Wa'
shington anunciou se tarn·
bem hoje que 50.000 se.
negaleses reforçarão os con

tingentes aliados em ope'
rações na Tunisia. Alem
disso

.

numerosos reforços
de tropas norte americanas
e britanicas estão sendo
encaminhadas para a freno
te da luta afim de fazer
face á batalha decisiva pe
Ia posse de Tunis e Bi,
zerta.

Depois que têmos o serviço milHar regulado dos, as inclinações aproveitadas, as vontades en-

e obrigatorio, 3 juventude brasileira abriu os contram forma propicia e semanifestam sem peias ...
olhos e poude vêr o Quartel tal qual êle é, - Ser reservista - é querer a terra em que
compreendeu um dever, - que lhe era quasi nasceu,é ,estar pronto para defendê,la a qualquer
estranho - imposto pelo berço. Entrou ·Ihe pe- hora, em qualqt:er circunstancia.
los olhos e chegou ao mais intimo de sua alma,- O dia em que säo chamados e devem respan·
o sentido absoluto do termo «Reservista:). E der - Presente! - é o dia 16 de desembro
soube que em outras patria:;, essa imposiçãc. de d.e cada ano.

b�rço, para sua defe�a e .gdr�ntia, - já se con· Este ano êle tran'lcorreu em plena guerra, - Jornalista Gusta ..

fundira com a propria hIstOrIa. pela primeira vez, depois que foi instituido.
Vai longe, felizmente, o tempo em Que, sem Em Jaraguá compareceram algumas centenas

deveres e direitos perfeitamente definidos, mas de reservistas das fres categorias. Na manhã da-

'apenas ocasionalmente amoldados, em face da ra sentiram o pavilhão 311ri·verde subir, tremu·
razão civica de sobrevivencia da patria, a juven- lar, como a mais viva promessa de esperança -

lude furtava·se ao. cumprimento da' satisfação essa esperança grandiosa e sublime que resume

com que hoje veste uma farda, aprimora o seu todo um futuro. E juraram defender esse labaro
amor em defesa das instituições e marcha con· estrelado, - que é a imagem da Patria, '_ ou-

vencida e orgulhosa ã sombra do sagrado pavi - vindo a exhortação civic3, que lhes foi íeita, e

Ihão da esperança. Esse tempo passou· Mergu- que na hora presente quer dizer ,estar 'alerta,
Ihou, sem deixar saudade5, no chaos das lutas preparado. não vacilar... E desfilaram pelas ruas,

politicas do passado, em que tudo era posto em da cidade n'uma demonstração de fé e confian-

jogo, na me�a rasa das competições estereis, me- ça, candentes do dever cumprido, satisfeitos por-
nos os interessr.s pulcros da brasilidade. que esse dever resulta apenas do orgulho de ser O Coordenador nos Estados
Hoje em dia idéas e horisontes foram sanea- brasileiro. Unidos

dos e aclarados. A historia do Brasil vive um De fato, cada brasileiro que se orgulha de o
,

capitulo. novo Impun�.�.se a renovação, ,na or ser, precisá estar não apenas decidido, mas pre- O presidente Roose·
dem ciVil como na mutar, para que os mteres- parado para a defesa do solo em que nasceu. velt recebeu em audien·

ses patrios chegassem ao ponto em que hofe os �"�'
eDia do Reservista" tem, assim, a sua si- cia, o embaixador brasi-

vemos. acima de partidarismos, acima de .ilusões",· -o historica. Porêle, ao responder ePre- leiro, dr. Carlos Martins

periodicas. E essa renovação - verd�detra re· cada jovem brasileiro está em cestado Pereira de Souza e o

nascença cívica - fe·la o Estado NacIonal. de alerta» e, convocado ou não, tem um dever Coordenador da Mobili·
,

A juyentude do Bras!l de hoje não se es ui· a cump.rir: - dever que é renuncia e pode ser! zação Economica do Bra·

�à ao Qtl3rtel, (Nele vê uma escola. �als - um 'sacrificio, não importa, em-- defesa da honra, do'slsil, capitão João Alberto
"cadinho em que os sentimentos são desenvolvi· principios, das tradições da, Patr'ia comum.

!
Lins de Barros.'

• �: 11-' ,1"
.

vo Neves

Acaba de ser efetivado
por ato do Sm. Presidente
da Republica, o nosso pIe
sado cdegaGustavo Neves,
no cargo de diretor do
Departamento Estadoal de
Imprensa e Propaganda,
cargo este que vinha exer

cendo ha já algum tempo.
em caratêr interino. Q. O. das Forças Alia,..

das no Pacifico, 14 (R.) _
As forças aliadas, sob o
comando do general Mac
Arthur, ocuparam Buna
baluarte japones na Nov�
Ouiné.

Londres, 14 Cu. P.) -

I
A emissora de Paris infor· Londres, 15 U. P._
mou que as tropas dos A H·dio de Roma informa
Estados Unídos ocuparam que a cidade de Napoles
no sabado ultimo, a cidade .foi novamente bombar:1ea
de Fez, capital do Marro da na noite passada sen
cos Francez.

'

JO causados impol:tantes
," dano e inllmeras vi' as

Londres, 17 (U, P) -1'n'08 bairros indu-sttiais e
Um completo desastre a- residenciais, J -: ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oração proferida pelo exmo. Snr.

G.
é-;'

rändo.-se
sob --variss -lõ��

�pre-rora� ê.leru�.ntofoj
s�neral de Divisão Newton de Andrade JIlI.lS, logra acobertar ae gr8tJios. qlgno8 ce admt

Cavalcanti Comandante da 5a. R. M. Bob o m�DtQ �mplo �€ ração e vezeraçãe, ds,
•

t
':108888 lels, e aInda. hoje ada valem para �S8e8ao microfone da P.R.D.2, de CurItiba, íte tnodó w;lerte f.' com «intelectuliÍ"'ll.

no dia 27 de Novembro de 1942, ás utldh cta, tripudi« VH to Eles sEio mortoEl mora.tfl.19.08 horas. -ros o s
...metós 1k;8 eada-

_

Trocaram tüda8 as v.zr-. Chamamos a atençãpveres d':'SSr.H! vitimas que tuoes que eQúbrectm a
dos nossos leitores par�.dt't' Imolarem co cumpri alma pelos priocipjos J

Mmeato do t:!OVf'f.
. eg .ísta- das po�jÇÕ'�R de o

' edital do Seryiço f'

A8 vluvas, CE lares ViQ-1 mI) [Hk: C vit,lumhn;ram lita: que pubhcaremog
lados, a O!'fandBr](!, fi des- apenas i.; InxlJri�, r . pra. no ploximo nume:o, re-g�aca humane, QIH, ps ru I zer. 'feIt:nte ao sorteio da
1)08 homens e che íes cl,:;

I I d }"22família e religiosos sern (Conclui ne �wo. seguinte) c ssse e ':j •

.,,--- -;

�-�-

;"'s vlflmas dos nltimos'.for-
,r. pedeamenios de navios

brasileiros
Reiteração' de um apêlo já leito pela SB. R.M.

pela Imprensa e pelo Radio .

1. - O Exmo. Snr. General de Dívísão New-I-ion dt;' Andrade Cavalcanti, Cmt. ds Regíãe, rei
"era, por n01380 'Intermedío, o 8 viso Jeito ás tamí
Ilas das vitimas dos torpedeamearos de navios bra
síleíros, para que se apresentem RO Qua.rtel Ge.
noral da 58,. Região MilHef, em Curitiba, á rua
Carlos Cavalcanti, ou cscrevetn, com urgencla,
dando informações li respeito d'\ sítueçã« em que
presentemente se encontram e o gräo de paren
tesco com esses brasíletzoa sacrificados.

2. - A Região, eunslderaudo tI circunstancla
de que muitas deS�88 pessõas não leem jornais
ou não ouvem BB eetsções de radio Iocaís. apela
também aos Snrs. Prefeitos Municipais do interior.
autortdades e 803 brasileiros em geral, pars que
escrevam ao aludido Quark,} Genera1, dando m�
clarecímeato sobre os nomes e situação das fa
mílias das vitimas dê torpedeamentos que conhe
cem, número de pessoas, nomes 6 demtelllos atuais.

.3. - Esses eselarectmenros se rít't�tinam ao
Ministerio do Exterior e á Legião Br88itejre. de
Arssístencia sediada no Rio de .Janeir0 e serão re
metidos 8. esses destinos pelo Cmt da Região.

4. - A todos, desde já, o Exmo. Soro Gene
ra.l agradece pelas Í(lforml.l;çõ<.'s ,)li esclarecimen
tos que se dignarem enVitH &0 Qu.:.rtel General.

=Homettegem
,

as

(Oonclusão d\1 D. anterior) Igu (l rencla pontificava ne

linguagem baixa e erro
nea. Todos querlern man
dar e ti contenda se e6-

tabeleceu na hura de 81:1-

ber e quera caberia ti

maior press na nartilha.
Bandes descrdens dos e

bebados percorreram as

ru-.s, lançando o terror,
li desorge nfzeção, atírau
iio a esmo, matando in
cautos trauseunte s DU

via publica, aumentando
o numero d!> vitima"
inocentes desse perlorío
tl."agico e abominßvel.
Era. () regirue da 8nar

qUia social, do luto, dtt
i)dandade, e da desgr:'1çE.
Era, e�te meus �(�nbo

res, o quadro de- redizb
çÕeí! dJ governo CoIDU
Dista implantado durautr·
48 h::lras, na tranquíh ci
dade do Nordeste.
Aqui mesmo, paranß.

enses, tivestes ti m(jEt�'tl
do inicio da açäo des8ea
barbaros sanguiDariüs,
perpetra<iB. e meditada
para ter logar por oca
riã0 da missa num do!.'
templos desta mflgestosa
Capital.
Todas estas rnoDstruo

sidades que acabei df!
citnf, meus senhorus, fo·
ram praticadas por ele
m�mtos ioconcientes (I(J
brefS de espírito, esque
cidos dea princípius hu
manos e religiosos, ex

plorados miser6vfJlmente
por uma grei ,de «ilHe
letuais. que sede'otos d�
mando, eiiquecidos de
seU8 düvered doutrina
ram essa gellte igl1orún
te, explorando os seus
inl:ltiütos atirando.o coo.
tra fiR familias brasileiras
como um bando de )8-
drões e U88<lSsinos vul
gares.
Säot e8\es í hamens ide'

culturH \� fieis ao Cred(i
vermelho os responsa
veis perante li Humaoi
dade pelo cortejo de
acontechnenll,s torpes e

bifdiondod .

Säo eles os mandata
rios em todos 08 barba
rOB crimes pr�ticados nos

rincões cleßta terra aco
lbedore. e boa CUjß8 tra·
dições já ultrapussfifa m

88 fronteiras do OOBBi. .'

paif!.
Sãu esse� monstros hu

manos, acobertados C!)ID
(I verniz da Civiliz'J.ção,
traindo fi sua propria
CU1.tUI'3, a Religião, que
tf'i.dnuu os seus deveres
para com a Patris, fi. Fli
roma

.

e a Humanidade.
Veoderàm o seu talento
a sua inteUgencia e o seu
Clirater procurando na

confusão, qUe; estl�bele
cem, demolir trtldiçõüf'
Imortais, como ü L�iT, t!

Fé Religiof.1a e PatriotÍ{�1t
a sentimentalidade que
presidir&.ID aoti destÍuoß
de nOS88 Patria. desde a

sua formação.
Esses monstrüB burrw

nus, eS8a gI'ei de iotete
tuaiB e lncitrldores L�e
maSürCBS vermelha", filC·
da está solta e maßC!)-

As cicatrizes cause das
pelos projetts homícídas
na Igwja de N S. da. Paz
em Afogadü8 e os vesu
gíos por des deixados
no Pavilhão do Comande>
do 21. B. C. em Tígtptô,
são deis crimes premedi
lados que bem definem
6 mentelldsde dessa gen
te rebelaudu-s- contr..
a relrgíão, C�)(ltrB B Ousa
do Deus e centra e. Im
tortde de cousutuída
Natal, &. prospera capí

tal do Ric Graüdr: (ü;
Norte esteve dursllttc dois
diap.. I!f)b I) rrgime Ge
munista e os seus Jiri
gente1: eram estivadores
do Cais do Porto ou ele
mentos de um grupo do:
musiccs da. uni dado do
Exercito rebelada e ai
sediada .'

Snb esse governo, de
clarado pelf� cJunta Ge
vernatfva. como a mttis
demucraticf.l. ,e o mais
«acoD:;elbavel!» para a,.
temier as aspirações do
povo do BrasIl, pratica
ram SP. impune 13 torPl3
mente os mais búrbarús
crimes contra o Estado,
8. Ftimilia, a Economia e
nF.! Leis dti Humanidud6:
.Juv1'ntude,mäes e p!'lis:
Alguns lares da Capi·

tlll potlgur:.r toram vio
hmU.ldos, llt'm as crian
ças foram respeitadas pe
los inimigos da Patria.
OB bllficot? foram Hssalta
dos, HS C'iS':8 de nego
cio::! depredädaH (:J saque
adas. A '.?onfusilo era gi"'
rat Näo havia tlutoridd�
de. Panfletos escritos fo
ram di vulgados. ond� a

Aos srs. Comerciantes e

Industriais
Um oficio do sr. Coletor Federal

Do sur. Altino Pereira., torin Federal da Ioeeli.
<digno Coletor Federal, dad{', ás b')r8.B de exp€l
,öesta cidadA, recebemos diente dost!), repartição,
» seguinte oficio, parl\ o aHm de receberem as de
qual chamamos e. aten- vidas ir,struções, para
ção dos snrs. Comercia0 que p\.l8BH dar 8ssim
[eS e industriais: cumprimento v.o dispoGto
)j do lJ'3creto-Lei D. 2.499
r cJaraguá, 17-12-·42. de 16 de Março de 1938,
,i Ilmo. Snr. Direior do I combinado com a PortH·
·Correio do Povo - Nestti. ri.li Ministerial !3(,b N. 164
r Em beneficio dos inte de 5 de Malo de 1941.
lesses ,da Fazenda Na. E, aSrdm, pH.fn que ehe
cional e tambem dos srs, gue �!O conbecimento d\'!1
contribuintes, venho scl. f'1bricanteg e eomercian
licitar de V. S. HS VOMSUS t.1:'�, peço fazer' e5lu pu
valiosas providencias, blicação, ptH3 que 08 in
por iutermedío deste COfi· teressfldos não al<:'glH1li1Ceituado orgam de pu· igrHiranchl.blicidade de�t8 cidad�, Agradeço cordialmente.Y
Rara que selam conVI·
t1B dos pe.lRS colunas des·
te jnrnal, os srs. fabri·
ca ates e comerciantes de
�guardente de csna. co

nhaque, gengibre e vi
nagre. a requererem os
seus respetivo8 registros
no Laboratorio Central
d'e Enôlogis. até 31 do

.
corrente mez, sob pena
de não lhes serem for
necida nova patente de
registro no ano vindouro.
Os intereSStHlos deve

r40 se apresentar á Exa·

Vitorio fPradi
Casa de Ifeneros alimenticios de Ja. qualidade

Ferra.ens e Louças
Lampadas eletricas -: - Artigos para fumantes
Meias, Camisas, Lenços, Perfumarias
- Compra e vende produtos colon:ais -

Bebidüs de todas as qualidades - Botequim anexo

Rua Marechal Deodoro s/o (praloogamenlo)

"Vida Domestica"
Um presente espiritual f.'

por isso mesmo delicado
ao extri:'mo 'é o da oferta,
como lembrança de festas,
do numero de uma revista
que foi preparada l'xáta
ID'.'ote cem essa intenção
gentil: a edição do Natal
de «Vida Domestica'. com
duas cf:ntenl1s de r.dmira
veís pagina's, dentrr as

quais mtrecem especial rt
ferrl1Cb as que constituem
'1 :>ecç3o de figurinos co

lori<JcJs intitulada MUITO
EM MODA.
P fä maior atrativo dos

16itores, o preço do exem

pl,'tr avulso não foi au·

mentado, custando o habi
tua! das edições comUDS,
isto é, sete crUZeiros, em
lr..;do o Brasil.

Servi§o �ilitar
CLASSE DE 1922

Casa Sonis
Natal .- Lindo sortimento de .- Nat� I

Bonecas de Celuloide, brinquedos, etc,
Roupinhas para crí3nç:ls. ROUP'lS bran�;"s, Roupas de cam" e meStl,

Cortínas, Stôres, Mosquiteiros, Pingentes e franjas p"ra cort,iní.lS,
fit!Js de: sfda. setim. vdudo, xadrez, listada; Enfeites para vestidoS,

I{t:odão. Rendés, B::!Õt5, fiv::bs. B, OChéS. Brincos, Colar<':'>, varia·

do sottim nto de botÕt:;. d�J"ra �os Mf'i;;s_ beli:-;simo wrtimento de

OravaL's; Linhas. fios de lã, Riscos e P"nos riscados. e muitos

outros artiges --do' ramo. ioumeravfi�

COBREM SE BOTÕt.S CONfECCIONA-SE PLISEE

----------

avo Getulio Vargas, 146 CASA SONIS Jaraguá - Sla. Catarina
Propr .. FRANCISCA BUCH

!iffi[1lfli]nl'l'l'JlI'llJD(lMmtJllmEIRl'.lWmOOll'J.flllltmDtm&WJlWFJl'ml'l'l'J�

�
.. . .�

I �4.,��.t_�""�.t.'��"""\·''',·,·,1 ii

I R9U p�s . feitas,
6

� .
�

� Casemiral • .Sedas • Brins • Us •

o

�.nbos I1mmm�ltml'l\1llmlDDimtmlilllíll\llllJlllllmtlrm�
xC':l�X:::U:::::XJC:::llc:"::::::XIC:X':':::'>JOIC::;1.II:?ICX:.::..:"JO)CJCrx:::;.x:::;.JOa::::.tJC:IIC::>IC:::)JC:;Ic:x�o!Ç:;;!JC:;IC>õ
� IGNACIO LEUTPRECHT �.
ti O
Q Estabelecimento comercial de: l

� g
� fazendas, Armarinhos, Brinquedos.etc .. g
Q o

Q Rua J,darecbal Deodoro, 406 ,8
O O
)(c:rC..L�.c::;l!c:::ac:x ox:::=-::::xoc::::t x:::;:.r.:::::rIC:XC::t)Cl:::lx::::ac::::::> J:::::n:J .c:-:c.:..."1,cxs:::n:..;...::::;:.c-, c:::rllOl)(

Relojoaria Catarinense.SjA
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Suc. de Rischbieter (1 Gestwicki

p'restacões modicas
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(Conclusão) respondencia de tal modo i através dos seculos e ser- que tívessemos o Brasil dade rebelada, dando assim

, , que os seus crimes prati I virão para estreitar cada soberano e livre. e' en.plo de singular bravu
Para atingil �a�, ,recorre- cados sejam esquecidos. vez mais os laços de soli- juventude Brasileira ra á mocidade,' cumprindo

ram aos assa"slnlo: des: Almejam que o senti daríedade entre os brasi No momento em que 110S suas grandes virtudes como I

or�enado,s aos golJ-�s doe mentalismo nacional sacio leiros. mantendo, eterna re
.
reunimos para glorificaçâo soldado e cidadão, graças

mao, a pilhagem do dinhei na os seus desejos de por pulsa a esses atentados que '[ dos que tombaram em de- 4ue foi possivel sufocar
ro e seres hum�n_os, para em liberdade os responsa o tempo jamais apagará. fesa de nossas insütulções com golpe certo e implaca

' Serve pura qu- rquér Lh�dt', ::!\>lltorm!' O n

obterem as P?�lçoes dorni veis diretos ou indiretos Rendamos pois as nossas devemos prestar reverencia vel, o principal foco da 1, 2, �1 I:' 4.
nantes na politica que so

por esses atentados mons homenagens sinceras ás I a dois homens com mani masórca vermelha no Rio Prote]e a S{iÚd0 de t;.·us fHhlJi' e a sua

nhavarn e sonham alcançar truosos de 1935 ou façam I
viúvas, aos orfãos, aos II festações de respeito e pro de janeiro próprts! Evítará multas doenças (,' pouparä

Esses monstros huma- • "

f f' A t doi I n' 'h'
•

d'voltar á Patria os que se pais e mães, aos Irmãos e I undo a eto. es es OIS va orosos "n: erro f'm reme !OS.

nos agentes permanentes acham exilados em paises irmãs das familias enluta Um, é o nosso chefe SI.: brasileiros, incarnação per Ccmure hOjf' ruesmc UHW' "'LO\iBRIGUEI-
da dissolu�ãO e da des,or- estrangeiros. temerosos da das, como gratidãc imensa! premo o Presidente Getu fei�a dos vultos. ine�que��- RA MINANCORA" para seu filhinho.

dem reduzld?s pela �Ira justiça comum p�los crimes ans que tombaram para Iii!? Vargas, que. afr?ntando veis de nossa historia �Ih E um produto do:'!' LABORATORlOS "MI

gel? do paraiso comunista, negros que praticaram. I
a onda sanguinarta, con tar, devemos a conquista NANCORA" Jolnvfie

am�ham se =. momento,

I
Entretanto. o Governo, o. "Fimu.lmente ciente. de suas obrigações I imediata da vi.toria �ob,rc

devlda�e�te. disfarçados, Povo e principalmente a • •
'

,
I e deveres como chefe de essa revolta mcen.dlana. III,I!III_ar _

nos p�I!lClp�IS setor�s da juventude Brasileira encar .livrei-me de �mQ Tosse Estado. arriscando a sua I covarde e cruel, ficando '..
'.

admlntstr,a�ao publtc.a, �'I regados de reger os dest! �il�Ue a violenta" vida fez parte da vanguar
I apenas coN?� nodoa �epug

o�tras atividades socl.als, nos de nossa Patria estão;
r.. iIJ'I;;a!J .. da que ocupou imediata nante na vroa da rnais bo

crismaram-se. d.e «sociolo-] vigilantes e ativos
!
Um valioso atestado sõbre os eteltelt I mente apös rendição, o I nita e pacifica cidade do Institl.lto Rocha Loures

gos- ou socialistas

.avan.! Os acontecimentos àe: do Xarope Toss I maior Ióco da intentona mundo, Exclusiva1nente para molestiae de olhos, ouvidos,

çados ,com o proposlto de novembro de 1935 jamais; .Não há melhor ."omprovaçAo da eH, lvermelha na Capital Fede- pesses dOi,s �ultos as fa': naris e garganta.
convrvio nas altas esferas. se repetirão no cenario bra I cac:"'. cip. um,!'1e01camento:. do que 681 ral Ele verificou entre as, milias brasileiras devem Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

mas com O objetivo velado'
. j

p ....p'·n;; oprnioes dOR que Ja o usaram.

I
eu,

t t d d
. .

•
.

sileiro,' E ,u�,in� como a declnrl,r;ão ,neima, do cortinas de fumo e diante conservar 'JS re ra os no sua especiali a e.

e bem definldo de obterem I . 51'.1". C. 1>-1 .. do mo, S,IO rnumeros os ,

I
.

tl d I I R' htí RdP" F '''34 JOINVILLE
. , . . Nossas armas obedientes i,t'::':�":,8 aôbre a ação po:lol'o,,,-'. do i do sangue derramado pe os 10 Imo os ares, em ogar ic In, ua o nncipe. one, J •

por meio rnais pacifico e :
a' ordem a' lei e a' obra do x."""uc 7',,:;, no. trat"'mer;to Ih,; '0";�S, : bravos que defenderam o je relevo como guias à

t t
.

h ' \�"(D-�g, rf'�:�fJado!==, oronquues e 00 11j� 1[;-
.'

Iaparen emen e rnais um�, regime a que servimos de �;:,ê. J"';" o Xflro!'. 'fOgS é comp,,',t:l 'Ie I Brasil as ruinas do quar mocidade, como hornena- _ ...

no, a im'plan�ação do regi r fenderão a nossa orga�isa I �:��'1��,���'·:t;)rt;;S:'o conjunta 'PDI''' ,18

I tel e a formação do com gern justa a dois grandes
me que Ideahz��, faz.end.� ção economica e politica, I De(�]·f�I�;ol�;;'"D��;,,��(?A���tóp;.,:;l�\C�\,�i,�.:�: I boio de prisioneiros co"?u chefes ,que a�ontar�m o

obr� de demoltç�o e mtn, costumes e tradições. I do ,0om ""';"'I111\'fl UM :rtu�;���. C:j,-,.�(::(s. 'I nistas q,ue, �om? SOrriSO verdad:lro caminho apre
gas, sem_pre adJuva�tes.a Enc�ramos, com. ftrmesat 8ll��: es��;.r����',�:,{��)gr�·�ll:;.:!l;p�:;rl(��: ,zombetelro,t�lpudlavam dos serv�çao e segurança do

con,s�cuçao de seus ideais
e cheiOS de conftança o' 0.x.1!1'071r. I OS8 a�Ll� "nb!',., a 1"J"�'

.

.'

,."ro·1
cadavares ainda quentes de BraSIl.

Pohtlcos
.

I bJ;wa, por sua a,ao untJSSept1rli. LlI11111l0_ • , B '1' ,
.

' futuro R'; I",únlis, com seus "feitoR filM ,nlc5ti· suas vItimas. . rasl elrQs .

Organ.izalT' se febrilmente Estamos certos de que, �;;fn�a�;�){�Il��'�';l�UJ�\��jr�;,�:;�.:;·":.,��;� Outro, é a figura maseu 1 Po�eis e{)tar descançados.
sob varias formas; e se·! a frente interna não é me- i o coração. Age s"bre o mecanismo da Ia de soldado o Ministro I A linguagem dos sepul

.

d
' ! tosse, como crum;ll1le e sedrlJ\'o e for- ,

J' d h' t
guIO O as mesmas normas 1 nos grave que a externa 1"lece as mucosos du tra�I1,;iil e doe Eurico Ga!3par Dutra, en cros os erols que om

de traição que usaram em! porém a nossa união man' I hl'ónquioB, Seu sabo!' é agradável.
. tão Comandante da 1 a Re- baram falam da invulnera-

1935 " t·
' I' COlllhnta suas tosses, gr'pes e reSrrl1l-

b'I'd d
'

, 10 11 am as suas or terá o Brasil de pé "os COi]] o Xarope Toss. Adqui!';], boje gião Militar que tambem ! I a e de nossas convlc

ganl'sações pe «democratas � I h h'
um vidro e defenda Bua saúde. logc. aoe

I It' d ço-es As vl'tl'mas I'mbeles quo
,

.

�,
,As omen,agen� .que oJe �riuH>:ros.BinMnas destas a!,c_')';Õ�'�/t"8 pessoa mente, en re :a.la, as . I ,_-

�nacloni:u" ou de "nacton<?

II prestamoS as vItimas do ,j:!�e l�':!'dr::-���o r�il�a:. Vi'd�� "!,s3:râ. de metralhadoras, dmglU e

1
eles guardam, vlverao por

h�tas», explorando os sen- comunismo encontrarão eco I coordenou o assalto á uni seus pare_ntes e descenden·

ttm.entos do povo de nossa -------- -- .-_._-_.-
.- tes; estarao em nossos co-

terra e principalmente a I I rações sempre redivivos

Juventude Brasileira onde 1 CALeADO
1 E todos os anos, nesta

criaram os conhecidos «co '
..

L'\ L\. � \ data, receberão nossa eter-

..
- mités estudantis> ou (�jU-II' I na gra.

tidão
,. P NOVENTA E CINCO CRUZEIROS

venis. i Qualquer que seja o des or .

Meus senhores e minhas! i tino que nos imponha a.
O mais com.pleto. ]·ornal brasileiro,

senhoras: I 11 catastrofe mundial, nös re apenas,
Esses empreiteiros do, . petiremos sempre o gran ,

mal, profissionais do crime, de juramento em sua me que e

são os que hoje aprovei- moria: saberemos imitar o

tando se da situação díficil seu exemplo de fé, bravu-
por que passa o Brasil, se I i ra e abnegação, mantenuo-
insinuam portod,o.sosmeios:1 lNDUSTR'A DE ( LÇADOS I, nos leais e fieis. ao Brasil,

.. ,

en�re as autOridades,

nOI
doSteH lRI'\liÃO::l S. )'-�. s�u_passado e as suas tr� oferece a V S. o seu arllolo. n:oIloano nuw�'\

seio do povo, em toda a • I dlçoes, defe�dendo a faml • ... ,

parte, 2.gind? pela impren J l\ RL\G U l\ - fL\NTl\ Ct�.T,b"R IN L\ !ia, ,a .religião e as demais assinatura para o ano de "j 943.
sa. pelo radIO e pela cor- ---..----.- .....------- . ., ... -.-, ... --,_ InshtUlçôes sagradas, '.

" Homenagem'
,

as do comunismo" o anjo protetor de seus filhos,
é a

• •

vtumes

MinancoraLombrigueira
I

Vermitug« t'IHiVI: t' ue pr\ltlto I:,f�iti'.
.

Dispense pUi'irtwte t- :jiér<i!

. -

"O ESTADO DE S. PAlJLO",

.,

•

FUND de F,UD. HUFE�UESSLEF:i
•

Caixa p·ostal, 15 • Endereço telegráfico: «Essencias:t
Codigos: Be�t1ey's - Rudolf Mosse - ABC 5th Edition

,JA,RAGUA' DO SU L SANTA CATARINA
,

.

PaDrica�ãO UB

para perfu..

Essencias oleosas

Essentias para licores

Essencias de (rutas, naturais e

'artificiais, para doces, bebidas
sem· alcool, caramelos, sorve..

I Se�ão Lavoura
-

tes, etc.
•

"4
'I

Materias

marias

Feculas de mandioca, aipim

PI an r a çõ e s proprias de

hervas aromaticas e

ar"lvores frutíferas para a

fabricàção de essencias

Plantações de araruta

para todos os Estados 4110

Brasil, para as Republicas·
.

Sua"Americanas, para 'os

Estàdol tJnidos da America
do Norte e para a Europa

. �

primas

araruca

,Produtos químicos

�ompra
.--�------------------------�----------------------�

.

'

Frutas citricas, eDl grande escala, ',coiDo
lO

..

"

riDas, JiDlÕeS,.etc. R,aizes -'de Dlandioca,

•
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I Cuidado com as doenças, .... chegou o verão... I
Frio

',I coanerc,10 e Industria H. J O RDAN S. A. -'� I i a I J a r a g 11 á II
. I I ....���

-A' -P R Ä ç A r,

r
_l·

.

- �

.: Le�o a� ,�onhe(Wnent do. :qisti�to p�}iC:() de .

�Jaragua e redondesas que abri um negoclO de : (

�>-

Secds �-e Molhados. \.'" ....

! á estrada Jaraguá (prox. �ritrada e�!a'da R� 'Mo.lha)
,

Esperando o apoio .do publico jaraguae.nse.,
="

me esforçarei em poder oferecer sempre artigos
'bons D pr,f.çf)� razcaveis. '

,. : .. '

.3

- jaraguã: 1. de Dezenil. ro de 1Ç42. M'

;
,

J Eliza Lesemann Ehle,t .; . )

Esport,es
(Do Dep, de Pu�licidade do E. C. Brasil)

� f

Cavalbeiros, senhoras, senhoritas I
81 '.! ,C(' sr ,'d( Je
ti ,.J

" ) ,i. ')f'I, er t, Mi � '1ri! r�. (';A
) A CASAr GLQ!�I� rf;ceBel�, graUaioap ')ortimtrto de

. f .' t c ,� .. ;

Calcado'S'- �is lindos
.

.

y
.

e atraentes

modelos

BAILE DE NATAIJ. �

Oonstítuírà sem duvida um econtecímento de
elevada expressão social, o BAILE DE NATAL,
que o E. C. Brasil, fará realizar no I'roximo día
25, n�s amplos salões Buhr. oferecido aos seus

Inúmeros associados,
. Nós círcuíos esportivos e sociais, nota -S9 um

Interesse cada Vi�Z maior, em torno. desta deslum Ibrante noítade dansante, a qual terá (.) concurso

valioso do aproeíedo Jazz GUARANI. Para essa

reunião, a Diretoria tio prestigioso. gremío -aurl
verdes, está reservando uma grande surpresa. O
sucesso. do. baile está poit4 garantldo.

COMISSÃO TECNICA
Acaba de ser nomeada pela Diretoria do E.

C. Brastl; a comíssão tecalca do futebóJ, compos
ta dos ..sOU"OsQsr Meister, Joaquim Plazera, Erich
Sprung e Durval Marcato, a cargo da qual, pesa-
rão d'oravante 8S responsabilídades do preparo senhoras,senboritas e creanças, são enc&fttrados Da (sob insp- çâo federar permanente)
físíco e tecntco das equipes de futeból.

I
Diretor Dr. Luiz Aníbal Calderari

Preparará tecnicamente es quadros, o sr. Os
CHr Meister, conhecedor profundo como ele é do CASA GtOR IA

I Rua Com Araujo r í76 - CURITIBA - Paraná

<assoctauon-. não duvidamos de um completo exlto
.' ,

',_
! Estão em pleno funcionamento as aulas de

em Bua missão.
_

admissão á 1 a série do Curso fundamental

° BRASIL JOGARA Em SÃO BENTO
! Nos rnezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste'

Conforme noticias de São Bento, 'o Bandei- JULIO MAFFEZZOLLI • Avenida Getulio Vargas, 158 I
curso são GRATUITAS. E

'

rante daquela cidade, está inclinado a le,var as _'___

I Faculdade de Comercia do Parald

equipes do E. C. Brasil, até lá. Ao que consta 08
I (ESCOLA REMINGTON)

jogos' se realisarão em 26 do coerente, isto é, S8· Aceitam-se encomendas sob medida fiscalisada pelo Governo Federal
bado proximo. Podemos todavía, adíeutar aos ca.

I

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-
ros leítores que, nada ha Dor e nquanto de positi- .1.
vo, sabre a excursão, .

XI lar de comércio. Internato e Externato.

CASADOS E SOLTEIROS
. �==":':=_,�22EE�, ����' �-�===-:§.....�---��

Após duas semanas de negoc.iuções, chegaram III Hotel- PenSa0 WESTFALEN Itl Ia um acordo, os casadcs e soltetros, para a rea- J'
I

i E t L
Iísação da revanche, tão anetosamente esperada. III . . . . III ' r n es o essman n

Esta peleja será realtsada no çSI!\Po do E. C.
Ir

P a r a seil con.. No Centro da Cidade, proxrrno In I
.

Brasil á rua Abdou Batlsta, com Inícíoäs 9 horas. torto e socego
de todasas ernprezas de onibus + I f, fE!?RARIA

�s de�endeDcia8 dó confortavel campo do III e auto-viação p=ra qualquer des i�1 i 1= • _

grémio -aun verde» pH�'_'-_eerto serl'í.o. �equenas para p r o c u r e hos.. tino des Senhores V ia ja. n te s I�II tFabrlcaçao de Ferramentas
abrigar o graúde publico que atluírä ao local da 1111 " 111r
�elej8, para as�istir, um dos ma,is disputados ,pre. III' pedar·se ,n es t e Conforto para FAMILIfiS e dislintos CAValHEIROS 11 I A"'icolas
hos destes ultímos tempos em . Jeraguä . .Todoe HOTEL P1C'USA-01 III ,,-

ainda se recordam, do 1. embate o qUßI näo
-

teve ," �n I BAN H. O S QUENTES E FRIOS ,I CDa do
vencedor. Deixou na \Terclade. referido prello sau� 11 - , Cosinha de primeira ordem, rigoroso asseio e prontidão III .

WII.....,as rotativas para ara s

dades, porquantO' foI arem de mteNl9SIHlte um b.elo
III· "

,

. ,

'11espetaculo esportivo. e úrHstico. Na semana em ,CURITIBA,-- Raa Desembargador Westfalen n 56 - Fmu, 2774 �
curso, eútão, não. houve mais, nas rodas esportivas II HOTEL - PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 DE NOVEM�RO I'"
quem nllo tliscutisse 8S possibilidades da. peleja. � _'

, ctt Jaraguá
Uns opin�ndo pela vitoria dos casa�o.B, outros-oela '111 Dirigido pelo proprietario e esposa: Leonardo RelO,ak .' 1'1 I �--__;_---

dos 8011�eIrOB. Sabemos que os solteIros retorçsram
,�

o Beu quadro, todavia a sensaçäo da peleja s"em a:-:-=..:__�:· ====Z2:====�-"ii.ãiiõjõ�--

,

�=--====--B ��I ,I'{ lÃ!!
' "

1XlDi31A]1AI

duvida será nlJvamente ti ala Albuquerque e Ivo,! _ ";5 .• ' _

,

�li1Ii1I!la�l2)�I§Ili1liiul2JtXJlIJr§]f§I�IX:IIX:IÇI!:I�
além daquele Perllcio. jaraguaense, o OUi. i - � (II

Conforme inform8çõe� da. co�is�ã� organiss- Pr '0.-b l-ça-o r!��[;jjIl!J..:I���O���iiJ������� �
.

G a.uo.a Borna.rdoU'ru � b "'(1'
III

dora, nl10 haverá desta f�ltn, sub8tIt�lçoeB . . . ,� • [;j � ., III
- Coitados dos arquelros � . � __

E o caso da Henrique Bortolinie LuizBor- � Paulo HerinG' � IA] iii
g�nte parguntar: «quem jogará na parle-UIlPt,.,?, tol�ni' r�sidentes á Esrrada J>lra- �

, ,.. ,,' - - .

' ., ..,
D!l

, ?ffizem' oll -casadas 1}ue a concentraçäo dos gua prolbem a passagem,de p�s· .. Caixa Postal29. Rua 15 de Novembro 80S !::.J � F' i I i a i S E!'m: Porto União, Hansa, III
'1 rà quando. o J'()go terml'[i8r soas est.anhas �m suas propIle· ,.. k:""I!AI Ner"u Ramos Nucleo RI·o Branco ,IX]

seus pUpi 08 co.meça ,
' ..

dades e bem como de pescarias
L3 Dlumnn -

u _ �ant� ,.....at�' rI'na 1!IilI.J!XI J'-' ca

E a dos solteiros? etc. '� J.;;;J ... c:t ._..�..... <;;<" iJ 1111
-----.....;__--------

li)
Não se responsabilizam pelo � Tintas e vernizes .._- Materiaes i;J 00 Completo III

q,ue ,possa
I:Icontecer aos trans· � ., � !XI

gressores. .. • I
I!!'::.J l.:!tJ t· t L ca

Jaraguá, 10-12-42 . � para pinturas em gera i;] liJ sor Imen O em ouças, III
Li'· . � III

I
'

4' ----_-- �
Tintas em bisnagas � II Ferragens, Fazendas III

.. O� 'T ;� �n ,:. _ � .

"A tença.o I � para artistas ' � II Generes alilllwlicip de pli.eira Qlllij.de II
ES ,� _H Nj '1;� DES It P�,ULO emÇlijili:��o ��!�:l,(R���:Ci�!) i �LiI�II!J.:IIiiJ�(j.:l�L;jO�iJ�� L;i1iiJ��P'J I �lIIr11L9JII1I§Jli1l11l1Jlllli10ßijIllIllL9Jli)lt1tm1l1

U
: ,\ \ 11 ploibe a todas as pessoas entrar 1

I (�\ I�L 11'11 ��':'�:lse P:�P�i�::���� l:i�C!: I
' --

�/ I;
'.,_ 7�

.. � ll' ��:� '::., :::.:::;H:"::i;� I
� II �--, []!l';] ['ilUIMI � INlli [Q] �

t�(

�'I )fiTíT0._- ';;',1
'

i�eess��!:�
acontecer ;JaS trans

I ,.. ír11 f51 fgl f5I [Ulj':V:;1 rPl fê? �51

\/1 /� lliL "ih';.;. C...,•• 4--12-4"
IP In! ,''- Inl _J 1'1,� "" ,.,,] hI

h! AVÓ! MÃE! fILHA!
.... ;:;

.. �"'''--, �t� ;', 'P li
'7,,".

'_:j �
Todas devem usa r

">��)}�y:

JI �LUJ l.l!l;�I;, t'i i I) i��",,;""" I

ij;]jIí'iil,j;� '!!.4{;i�'��':;:= i

CfR�ELL I NHIl /fi,Ar; t;, ,.,�'. �i�JI
t[R U:U L�.�!�;�

CRrb1IlI"C ri .

..

,.Carteiras,.- �intos e :Boisas
Belos presentes! .

i ßinasio Parthenon ParanaBnSB
A ultima novidade em calçados pa..a cavalheiros,

l<l1ä Marechal Deodoro da fonseca, 183

assO

Quem lê diariamente

Flnxo-S enatina"O ESTADO DE S. PAULO",
(Ou Regulador Vieira
A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

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

dicas das senhora:S

É calmante e regula
dor Ces�as. funções
Fluxo. Sp.datina

o mais compTeto jornal brasileiro, dispens:?
perfeitamente a leitura de outro

\

qualquer
';ornaL

Sua assinatura; para o ano de J 943, c�sta
�nmente Ct$ 95,O(). e

Adolt Hermann Schultze
- pela sua comprovada efica

eia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo· Sedatina

MIJINH[)
J[]INVILLEFABRICA DE ·N O·V E I S

Encontra-se cem toda
parte

Ue DNSP n. 67, de 1915 I
Espe.cialida,des em pancos escolares.

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

CAIXA POSTAl-110-
� JOINVILLE �TA. CATARINA

-
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" ,Qecórreram CGrft grJnde eotr�lean�.)ef!1brança qu� salas 'do estabelecimento, �udo de exemr,los" ,I'G$ ,fracos de 'espir,ito. não .Ma' í51tM "H. "ementé, a riamJmfê. WS'�•.•eöm
brilhantismo as' fest.'� lhe &aVI como pprjÖlwa da f9i' se�vi(f� aos presentes

c; Aó paraninfo, Guja eltpe

j
P'Od6fãö' jamais ver (ooem- lftIt,:;·.�.··�..e l1à ."a 'um._"mtmISt9 8 VÔ�Hn

eitwr�tio"p�1tb tetivp am;isa4e �lte rS0L(.oor.a, ials' u,a ' mesa de doces e be- l'ienCia da vida e dos hO-, tiz�dos os .sonhoe quepor HtaltmMbtfida'1fr, nos de. �oPrfo inl��ssê",:nHI t:X!11-

f! entregà de diploma;; ás pirar ,3 tarja um, durante obidas. 'mens, se presume, compe- "eittura houvessem' sonha o Oreador. ,ltelhos, �to.o' C:0n�8Jhés.

,t�rmas àe corl1Jplementaris· curso. disse que sentia-se te dar conselhos, Em assim do, 'no alvo..ecer ja vista, .J t9n�en\'tYn'ú"11os, portan que não devfis jamais 01-

tas que terminaram o curso' orgulhosa e satisfeita por Com u,a missa assisti sendo, �qui P9r diante, I Deveis olhar a vida, sern, J9. ,C'om ela. Acim.a de tudo, vida.',.' 'Oö;nci�o �Q�. ���da,
me ,a1\O nos grupos esc') que o trabalho de todos da por todos os alunos, pretenderei dar-vos alguns' pre com fortaleza de animo nAo vos esqueçais em ne-i m��ll! Jov�ns alJ)�gO$, a ßll<!!
lares da cidade resultara no premio alme- professores e pais de alu conselhos, [à que um ei#>m Nem sempre os caminhos nhum Instante de vossa vi . não vós torneis timides,
Nos dias 28 e 29 de no [ado, como recompensa a nos, iniciaram se as íesti plo de coragem e arrojo a percorrer serão atapeta- dá, os conselhos destes ab

'

Sêde 'stmpr� d�sttmetooos,
vembro coube ao grupo bôa vontade e obediencia vidades de encerramento vos dei aceitando- a tarefa dos, mas mesmo assim ex ; negados ��:ucadbres. porque n�p 'havétá no mün

A1\õdon Batista", com uma aos professores a assidui letivo nos grupos <Divina dificil e nobilitante que me pulsai dos vossos pensa Os Irmãos Maristas, cuja do de amanhã, abs0h,tta·
concurrencia apreciável de dade às aulas, ao aprovei Providencia» e -São Luiz»,

I
impuzestes - a de ser vos

I mentos, quaisquer
revoltas missão mil vezes nobre, é mente, 1.'Ogar para ,os

ho-

pais de alunos, convidados tarnento derncnstrado du o' primeiro dirigido pelas so padrinho surdas, provocaêas por falleducar, com a larga expe- mens tímidos. Varrei ce

e autoridades escolares, rante todo o curso Irmãs da Divina Províden- Meus jovens amigos sas e injustificadas alega riencia adquirida de longa vosso espirita tudo que a

sendo que a entrega de E disse: - <Aqui, tives cia e o segundo pelos Revmsl
Terminastes o vosso cur I· ções de que vos coube na data e cujos serviços são sociedade e a religiãoo que

diplomas á turma de com tes o exemplo da renuncia Irmãos Maristas. so, num modelar estabele vida o lado peior. disputados pr-los centr os aprendestes, condenam.

plementaristas teve lagar e da concordia, a certesa No grupo "São Luiz» a cimento de ensino - o Co I Não ha vida boa, nem mais cultos do Brasil, dia A mentira, a calunia. a

no segundo dia, à noite. da lealdade que paira sem turma de complementaristas legio São Luiz - dirigido
'

Iutilidáde, a ftivolidaqe rõla
A solenidade decorreu pre acima das discussões.

tOn'lpost.a
de vinte alunos, pelos Irmãos Maristas, ab

I
_... --

I'
e a

IiCenciOSid,
ade.

SãO,
vi-

n'um ambiente de cordiali acima das malquerenças teve como orador o aluno negados educadores, em P t I' M
. cios que contribuem pode

dade e entusiasmo, rece- que geram a desun ião - Ulysses Longo, que, em hora de cruciais espetativas e ro I n a I n a nco ra rcsamente para relaxar o

bendo cada uma das doze porque só assim é possivel seu nome e no dos seus para todos os povos, espirita e a consciencia des

complementaristas ruidosa a experiencia do mundo>. colegas, pronunciou um Ides, assim iniciar as O Tónico capilar por excelencía.
'

jovem.
salva de palmas ao rece- Continuando nesse ton: discurso que deixou em vossas atividades na vida Destina Sr' Ci manter uma higiene perfeita do I Estou seguro, entretante,
ber o seu diploma. conselheiral e amígo a pro todos os presentes uma pratica ao som de noticias I que vós outros, sem éxe

Foi orador da turma o íessora Anesia Crespo, lern, í-npressão muito precisa do sensacionais, nem sempre I
couro cabeludo e ernbelesarnento dos cabelos. ção, ireis praticar na vida,

estudante Fernando Piske, brou : ensino e do aproveitamento I auspiciosas, trazidas aos Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des o .que vos ensinaram O;)

que com palavras simples <Não vós esqueçais que dos alunes nesse concei vossos ouvidos inexperien vossos queridos mestres

mas de bastante expressão, esta casa é vossa e aqui tuado educandario ! tes, ,pelas radio transmis- troi a casp. por rnais rebelde que seja. E um Com (l que aprendestes, e
interpretou os sentimentos a amisade se fortalece e o Depois do discurso do I soras com a experiencia, que e

seus e de seus colegas na espirito ,se aprimora por orador, que foi muito feli! Mas não vos intimideis. rernedio soberano contra toda e qualquér ternpo. somente o term-o
hera em que deixavam o essa mesma concordia, por citado usou da palavra o I Qualquer que seja o ra- AfECÇÃO DO COURO CABELUDO, vos dará, vencereis.
estabelecimento para uma essa mesma renuncia) paraninfo sr. Mario Tava mo de atividade que

eSCO-1
Sereis bons trabalhado

nova vidq terminando por E terminou: - Despeço- res, cuja oração passamos Ilherdes para .JS vossos que Em todas as Farmacias, Drog'lrias e Perfumarias res dos campes, das afiei

agradecer o carinho das me de vos e despedindo a transcrever: fazeres, deveis trabalhar Produtos do LABORATORlOS MINANCORA nas ou des escritorios,m�,s
lições recebidas, o exemplo me com o coração á f1ór com coragem e decisão, o Joinyi1le. sereis t:>mbem si a Paíril!
de renun-cia cada dia mai8 dos labios, guardo de to Senhores Diplamandos pensamento em Deus e nos necessitar de vós, bens

sensivel, que lhes fôra dado dos a melhor lembranç? 1 A espontanea demonstra- destinos. da P3tria. combatentes. O Brasil for,
e que sprviria de estimulo, que me ha de acompanhar ção de amisade e apreço. Sêde bravos! Sêde fortes! Dr. Waldemiro Mazureeben te e gmeroso, e que dese-

para as lutas( que porven I pela vida adiante, como i ::om que me brindastes, es Não me refiro aqui á força ja ser cada vez mais forle
tura

.

cada um por sua vez

I
prova da camaradagem aqui! COlhoendo me para vosso bruta que tudo destroe

M para e defesa de sua sc-

terá que travar em busca iniciada» I paraninfo, túcou me pro· I Refiro me á força moral,! edico bérania, e da civilização,�u
de futuro Tendes já o fruto dos! fundamente mais uma vez �o espirito e ao coração. vos afirmo, muito neces�i-

.
Ao terminar as palmas I' primeiros

irabalhos, Ha ou I a sensibilidade do meu co'l Aqueles que possuem como I Consultoria e residen::ia: - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152 tará de todos vós.
recebidas pelo ,jovem es tros, porém, que precisais! ração, jà afeito ás provas arma a virtude e queas, Correspondei, Dois, Cl 1['S

.,... 'tudante, procedeu se a en

I
alcançar Quem vos convi I de generosidade da gente, sociam á inteligencia o co • petativa dos vossos mrs'

trega dos diplomas pelos da a seguir não sou eu,
,

e em especial da juventu ração, �ão encontrarãu obs- Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite tres, dos vossos pais e d'?
srs. Inspetor Escolar, Di-, é a voz do Estado é a voz· de jaraguaense! O vosso taculos IOtransponiveis. Não

P I
vossa Petda,

retor do grupo «São Luiz> da Patria Segui, pois, cem! convite, foi para mim, que encareis nun::a a vida e as a ace Hotel Correspondei, a nO:::;SR

e professoras do curso

I'
a fe que, remove monta�has,; �ão ten?o serviços com que cousas COI� zombaria nos , espectativa. ,

complementar ,do grupo com a, esperança que tudo; ttzesse JUZ a merece lo, a
I
vossos labIOs, ck M A R TIN S J A R U O A I Eu vo� felicito, meus jo'

«Abdon Batista». 'torna facil, pois .que ambas I gradavel 3urpreza,
.

I Po�que a zombaria, é Rua Barão do Rio Brtmco n. 62 vens amlgo�".
Após a entrega falou a não são mais que o refle, Aceitei-o, j::orque recu- proprIa. dos que não sa- I __

sra. professora Anesia Wal xo da infinita luz que é: sa-lo seria dar -de inicio I
bem fazer outra cousa se Todos quartos de apartamentos, com agua, Terminaram ps soieni

ther Crespo. paradnfa da Deus:>, I máo e' emplo; seria fraque I não criticar a maneira co- corrente, quente e fria \ dades, êrn ambos os cole
turma, que .disse, em resLl As ultimas p�lavras da i jar á vista de jovens que I mo 00;; outros f�zem a_qui:o Elevador Frigorilico Casinha de l,a ordem I gios, n'um ambiente muito
mo o segumte :

,. professora Anesla Crespo I se aprontam para a· Vida que eles propnos nao se Salas de amostras para os srs. v�a;antes agradavel, sendo oferecidOS
- Depois de agradecer a foram abafadas por prolon- i e que por isso mesmo mais arr:scariam nem siquer ten Automovel 112 Est _

i
aos convidadof> e pai� de

lembranca de st.:a pessôa I gada salva de palmas, 'necessitam não somente de tariam realizar. laç,ao _
alunes u,a mesa de fmas

para pa;aninfar .::: turma do
I Em seguida em uma das conselhos antes e sobre-

I Os que assim procedem, C U R I T I B A PARA. "A BRAS!L! bebidas e doces escolhidos.

(sob ac1minisY·"":lção fedl3ral)

I

Uln8S
ein gerai

Fundição oe· Ferro
.

B Metais

Fabri.:aD tes
do afamado

""

cazogeDlo

a ultima pa
lavraemg8z
pobre

Sta. Catari na
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«Fatos a que não devem ser

silenciados porque, além de gran
de ingratidão para com o pr<,
parado que o &l\IVOLJ das garras
de uma morte certa, O doente'

tem restricta obrigação moral
não esconder, uma experiencia i
quasi milagrosa .e da, qual mUJ-!
tos OU(i"US podem egualm. nte
retirar grande benefício, qual o ,

OH conservação da vida c resti

tuição da saude,
Achava-me em condições mais .

do que precarias de saúde, qu»- .

si tisico, sern poder tr;;baihar,'
tendo ft bre contiuuâ, rosse, falo
ta absoluta do apetite, pc is a

comida até repugnava-me, quan-

MATRIZ: Rua Marconi, 23 - 2. andar SÃO PAULO do um camarada me fez pre sen-

.������.�������������������������

te d03bençoado,pr�parado PEI-

...
TORAL DE ANGICO -PELO·
TENSE.
Com o seu uso todos os syrn-

,.tOl!l;as
\ foram desaparecendo e

hOJ� que rne sinto são, curado
de todo, podendo trabalhar 'C ;
prover a subsistenoia dos meus

venho trazer o meu atestado,
para que 6irv.ll de informação,
:J05 que corao eu doe ntes do
mesmo mal, possun como eu

ficar curado s -e viver.
Ainda uma vez! viva o PEI·

I TQ�AL DE AN�HCO 'PELO·
T,Er.-.SE q�e -me salvpl.r a vid '!
- Pedro ;Jo.�e ita Silva. Teste-

'

munha Roq-a:e Cosenea» ,

Confirmo este atestado Dr. E. '

L, f:qr�j,ça.de Ar��jj)' (firma re·

cOnbtCldJt.) "
, UCCIiÇil N. 5M öe 26 (fe Mar·
')'0 dt.'ijij06. '

9épl)�ttO -gera-!: :LgboJi\.6r�!
.Peitoral de Angico Pl'lohiÍls.�....c·
Pd,ot�l; - Ri!:> O��dó S�ll'

. y'e.ndt-.se eitl fõd.a: Il par't�
"".�._••_"'�íI!P"'--Iilii'--I_Wiiiii!,-�-"�.���I.iJIMlíi!l'ij�r1í�:ri'rTI·�[I�'

-<1;("

�

.... '!lJ. :f;,..;\!� ....

�",jl.�����'!',�';:"'f!io�7":"7�����7����=��=;;;:;���=���"""",,_,_..J

acaba de receber 'I
ÇLUSIVOS. I

I!l _IESTAMPARIA

CASA BYLAARDT

MOQEkNA f
\/ARIADISS!MA.

sá

"

Topicos intelir,;essanfessobre aminer.ação
emetalurgia, ofeg:'1ec::idos peta Compa'-lbia
Palo-Americana de MiDe�I"ios lodus' Hais'

----�-------�---------------

Não ha duvida de que o BrFi"U vai deixando de ser um pa!::,. .ssencial

mente agriccla-, par» se tornar uma nação industriat ; contribuindo no ritmo
de seu progresso, està a elA. PAN-AMERICANA DE MINERIOS INDUS·

TRIAlS, hoje já urna coderosa (I, ganisação que, dentro d. muito breve, estarä

ao lado das grandes pctencia- sideru-gicas r m-t-ilurgicas, contribuindo com

o fornecirnenlo 09 seus minerics industriais pára as 'citad·:; industr ias.
, .

Embora ainda incipiente, quando comparada aus países mais evoluídos a

nossa industria já se firmou e, graças <1 ela, ganhamos F'Xtl'HDrdiJll?irio impulso,
que nos permite prever, para muito -breve, a concretização de todos os nossos,

sonhos.
Não ha duvida de que a lavoura e a criação foram uteis ao 110SS0 des

envolvimento, Reoresentararn mesmo uma etapa adiantada sobre a primitiva
fase extrativa do pau B(3Sil, da borracha é da castanha. ainda remanescente .no

interior,
•

.

Hoje, entre tanto, o pcnorarna é outro. Conquistamos com a rapidez do

relampago aquilo. que outros Ievararn anos. Nossa Indústria se avoluma e .se

aprimora! Nada mais poderá asfixiar nosso soberbo desenvolvimento. E a grell

de siderurgia será L remate desta ét'l'ancad1.>, que nL'S l-varã a um dia de ama

nhã luminoso, quando deixaremos de ser uma nação de 'grande futuro», para ,

R�rmos um pais de <soberbo presente> ,

,� , ..

Mas, isso não foi conseguido sem esforço e vontade ferff3 de vencer

Sem assistencia tecnies e muitas vezes f�lha de .organísação, nessa indústria
vingou pelas proprias forças, galJlardßm ente.

Lutou, teve orises, casscu de mão em mão, sacrificou

venceu, e tudo isso devemos ao preclaro e eminent!"

,

CItiEFE DA: NAÇ�O DE tIOJE.
'1 }

, �
. •

Estamos em guerra, numa gu(�rril tecnica,uma guerra de m�!ais efeno e

aço>, e o PODE-RIO MIUITAR E INDUSTRIAlJ... !DE UMA NAÇAO dm:�ende
:ÇIa grande sidelurgia. e Ci:-Í3 de seus minérios.

Companhia
t Minarias

dePan-Arnericana

Industriais

TABELA DE EM8LUMENTp5 .

Opção (je 10 (Gel)
.

Cr. f, 100,00

Opção de 2Ó (vinte) er. $ 200,00

Opção de 50 (::in'coenJa)C'r 500,09

Opção de 100 (c.em).Cr. '$ . 1..·t)OQi(lQ

Opção de 1 (uma)
Opção de 2 '(dua-s)
Opção de 3 (treis)
O�b'�í1�:_f1_ XQ.ineo)

Cr. $ 10,00
c-. $ 20,00
c-. $ 30.00

Oro ,$ 50,00
A prest'ttt.e tabela de emolumentos foi creads para as despezas de selos,

f€lgi stros, cauções, etc, cujo pagamentc deverá ser fBiitO ao agente ou

inspetdr, por ocasião do pagamento da entrada inicial.

A9 Praça Com-panl+:l-ta P.o(n-Amer·k:ana de'
M'irieriO$ thetustrid'ls

MarcQl;1�, 23 - 2. :andar São PaulO

�, �uC'ur!\,ais EI .ligemdas n.!I$ ,prjnéipais ciq.,des do, �r��i.1
.-.' •. ioI

"

, I'

Avtsamos á rros��distinta freguezfa, que 0"5 titcllos colocados pelo n0890 jns�tor Sim'1Pt,
SOtlnmr.eiFh, nOI\�ezes de outubro e novembro ultimot; refe;en�, lJQll lß�qtefOs :

. I�
3390 e 3q24.. cuj� p(Jrtà�Or�_!iIPodefâo procumr desdI! � t> �rfdo ii1Sp�r n'(} MO'f,t�
CENTR'AL p�a I't'��erarn os respetivtis se'ro'S comprov;;nies.

Jaragl.lá. 9 dé Dezembro de 1942.

(Ass,)-Companhia Ptllf-Ame1fÍ.e!5na de Miserios Industiiais. l.l.&encia nl cidade

o

.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MlJ.quinas pure operetrizes.
Maquinas de escrever e calcular.

MOTORES ELETRICOS " Conjuntos para luz.

Material Eletrico para instalações.

Brados e maquinas aaricotas.
BOMBAS PARA AQUA,
Serras circulares, de fita, para engenho e de atorar.

REBOLOS DE ESMERIL
, .

Valvulas para vapor e ar " ManoDletros " Gachetas.

man ri. l ae transmissâo.
•parelhos de solda á acetileno e àeletricidade.Material de soldagean

o

FERRnm.enT:tfS

1'.'.'''i.'.'.1'1.'Ii'.'.'II'.'.'��.M'''.'.I.'.'1I1IJI.I,,"lqt.'*�.UI,.,.,.a.I.'.I.'.'.'.'.'.'.l1j,.,q\l".'.I.'.'.'.I.
jJ
,

Matriz em: Florianopolis

?iliais Bill-BluIDBnaU, GruzBiro, JoinvillB, Laguna, LagBs, São Francisco.
Mostruario em Tubarão

,.:J�
,

�., ff
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,:';i.;" ·L\f;�:,'5:\;'::\:"�:'
,COI;reio do Povo 1942

Prefeitu ra tM U nici pai> de ,J·ataguã,' ':;:1
Balancete da Receita Orçamentaria reterente ao mes de Setembro de 1942

Códigos

0111
0121
0173
0183
0252

0273
0297

1214
1224

1234

r I T U L o 'S
�', I � t:

RECEITA ORDIN'ÄR'IA
TRIBl,JTÁRIA

',,;, ,a), Impostos
Imposto Territorial

" Predíàl
" s; Industríäs eProtíssões
" de Licença . ," '

" "

" si Explor ação Agricola e In-
e du�tiial .

!' si Jogos e Diversões
" adicional

" b), Taxas
Taxas de Expediente , ,

Taxas e Custas Judiciarias e 'Emolu-
mentos .

Taxas de Fiscalização e Serviços Di
versos

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de 'Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios .

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Alienação de bens patrimoniars
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalísações 'Diversas
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

2010
2020

4120

6110
6120
6160
6200
6210
6230

, SOM A Rs
Saldo Disponivel do Exercicio de 1941

Código
Local TITULOS

Anterior

ARRECADAÇÃO

ToteilDo Mês

Renda

Lançada

Receita

Prevista

21.363$9 62$7 21'426$6 21':480$6 '15:000'$0
32:194$3 81$0 32:275$3 56:279$2" 50:000$0
72'006$1} 64.633$6 136:639$6 142:660$4 137:000$0
131:723$7 4:754$1 136:47-7$8 99:632$� 133;000$0

112:355.6
2:355,2

3U:049,9

2,336,0

6.035.7

9.597$8

6.273,0

3,000.0
2.985,0
1,000.0
1.350.0
4.426.1
307.5

439:359$7

1:701$7 114:057$3 114.992$3 104:000$0
339$6 �:694$8 4:000$0
662$1 30.712$0 30:600$0

368$0

898$0

42$0

2,704$0

.6,933$7

9.639$8

435:1145$0

774'
7Ú1
77,

900$0 774
7741

5:700$0 8
80

7:600$0 800
80U3

200$0181100$0
811

4'000$0 8111

5:000.0

DoMes

418$0
350$0

490$0

550$0

203$3

245$0
24$9

101$4
250$0

525$0

400.0,

970$Ö
250$0
300$0

60$0

450$0

500$0
20$0

257$7

650$0
330$0
330$0

400$0

154,3
250$0

603$5 6.876$5

Total Empenhada
ate ames

2:000$0
1500$0
1.000$0
3.000$0
400$0

500:000$0 87

Anterior

DES PESA O R ç A M E N T A R í A

Prevista

'Sem(,)os Diviir808
• Despezas. 'QNersas, '. "

'

..
'

.

liigiene e saneamento das zones ru"
rais e urbanas '"'7>513$5 h�6$5 '9:b60.o
Fomento

Fomento da Produção ngetal
Despesas Diversas
Auxilias a centros agricolas
Aquisição ue sementes e transpette

8er'Píço'S Indústriais
.

Sermços Di'l1(3'1'sÓS
Pessoal fixo '

'Zelador d� cemitério
Pessoal vuriavel
Operários do serviço de cemnenos

Divida Publica
,
Flutuante-Amortização e Resgate

.

Despesas diversas
Amortização da divida Flutuante

Juros
Despesas diversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Constrnçao e conservação de lougra
douras publicos
Pessoal variavel
Operár.ios .do serviço, de ruas, praças e

jardins 5:372$4 3.1Hl$2 8.490$6
Construção e Conservação deRodovias
Pessoal variável
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Para o serviço de estradas e pontes '22.316$1 20471$0 24.787$1

Con.�tr'llção e Con8ervacão de
Proprice Públicos em Geral

Pessoa! variavel
Operarios 9� serviço de próprios

murncipais
Material de consumo
Pura os serv, de próprios municipais 21. 718,0 3.117$9 24.835$9

Despesas diversas ..

Para construção de predios escotâi-;és 2.082$6
Iluminção Püblica

[)espesas diversas
Iluminação Pública da cidade
Energia para motores, etc.
Iluminação pública de Hansa

Enca1'gos Diversos
Inde�,�islf-ções, Reposições e

Rcstitudçõee
Despesas Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados

Encargos 7mnsitórios
Despesas diversas
P�ra a integralização do capital subs
cnt<? em açoes da Cia. Siderurgica
Nacional, 3. e 4. prestação
Premdos de seçuros e indenização

por ocidente
Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo
Subvenções, contribuições e auxilios
Despesas diversas
Departamentode das Municipalidades 10.560$9
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas

.

Diversos
Despesas diversas
Aluguel

.

de prédios - Prefeitura e
Intendencia

Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas .

Con�t:uçõ_es de casas para operários
Gratificação ao carcereiro 1.440 O
Despesas policiais e Judiciarias 296.0
Aquisição de placas 1.198.0

_

Soma Rs... 307.616�5 34:522$9
Saldo que passa para o mez de Setembro de 1942

450$0

26.059.9

10.512.1

6.531$5
375$5
4.077.2

6.000$0

3.044$7

2.9C4.0

1.520$0

221,4
3'283.2

2160.0
296.0

1.198$0
399.026$6

30.000.

7.800:0
600.0

6.000.0

1:500 o

5.000.0
4.921.0
2.16(;'0
600 o

1.500

I
I

I
I
I
I

3.000.0
210$6 3. ) 95$6
125$0 1.125$0
J55$8 1.505$8
644$5 5.070$6'
123$4 430$9

75:405$6 514:it5$3
55:691$2
570:456$5

Contadoria da Prefeitura Municipal de ]araguá, de 30 de Setembro de 1942

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

Balancete da Despeza Orçarnentaria, referente ao rnes Setembro de 1942

2 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 GOVERNO
020 Pessoal fixo
0201 Subsídio ao Prefeito
0002 Representação ao mesmo
022 Material permanente
0221 Aquisição de veiculosrnoveis e utensilios
023 Material de consumo

0(';31 Custeio de veículos e conservo moveis
e utensílios �

024 Despesas diversas
024i Viagens administrativas
04 Ad?J1'inistração Superior
040 Pessoal FIXO
0401 Secretário
043 Material de consumo
0432 Impressos e material de expediente
Q44 Despesas Diversas '

0441 Serviço postal
0442 Serviço telefôniçP c ,

Ü443 Serviço telégr'Micó
'

0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais
07 ,Serviços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
()708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo
0732 Livros � impressos. .

.'
-,

"

09 S.e?·�v90s ã:Ll)?1'S'o� ,

090 Pessoal fixo
0904 MQtoristas· 3 a 3 :000$0 e 1 á 2:640$0
ü905 Zelado!'
09Q6 Auxiliar de e scrita distritel
094 Despesas diversas
0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 .Ed:a:çáo e, Fiscatisaçao Financeira
10 Administração "Superior
100 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro ., '.

_ ' .'

11
, Se1"ú'iças ile Arreeadaçao

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

da Ativa
1142 Aquisição de talonário-livros etc.
12 Serviços de fiscolisaçao
12tJ Pessoal lixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Se 1'vicos -iiersos
13U Pessoal fixo '.
1303 Fiscais gerais, sendo um de 4:80D$0 e

um 3,:030$0
13C4 fiscal auxiliar
1305 Segundo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do lançamento do imp. s] In-

dust. e Profissões
2 Segurança Pública e Assistencia Social
25 Serviços Diversos de segurançapública
2�4 Despesas diversas
2541 Serviços:ie inspeção de veículos
2R Subvenções Contribuições e Auxilios
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des

taco Policiai
2849 Ao Asilo Colónia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lázaros
29 Assisiencia Social
294 Despesas Diversas
2941 Socorros públicos
2942' Ampara á Maternidade e lnfancia
3 Educação P1J,blica
3ú Administraçâo Superior
303 Materüd permanente
3031 Aquisição de moveis e utensílios
3032 Material de consumo

304' Material didático em geral
3041•. Reparos de prédios escolares
3042" Despesas diversas '

33 Aluguel de prédios escolares
330 Assistencía a elunos necessitados
3305 Ensino Primario Secundârio e

Complementar
330 Pesso I fixo
33UI Vencimentos de professores de escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

Ginasianos a 3:120$0
'

Complementaristas H Rs, 2:640$0)
Os "Não Titulados" á 2:280$000 '1'

3302 Vencimentos de professores que rege-.
rem os cursos desdobrados; .sendo os

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

3303 Gratificação a protessores ..uxiliares
à ,Hs. 1:200$000

38 Suboençõ-s, Contribuições e Auxilio
384 Despesas D:versas
3842 � Colégios
38'>3 A cursos complem I:ntares do Estado
3846 Bolsas e�coLHcS
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
.( Saúde Pública
41 Assistencia Hospit'alar
4�4 Despl"slrS DivCfS:Ji;l
4:141 Gr<ltifIc;i�fi!) �o Df'It'gado dt! Higiene
41-4:3 G:",!ifieação Ç\(l Médicv) qlj, Hans.
48 'Subvençõs, Cont"i!ndçôes It

Auxilias
De,pesi!.� Dh'�rs.ilS

�9 t1l!:sp!tal .�ª0't José·
���������*��-��'::��.������

2.fOO$0

19:994$0

19:99120

2.912$;0

4:4CO$0

4'472$2

227$5
591$9
102$3

1,750$0
60$0

4:200$0

3.'200$0

495$0

7:5!O$0
2.000$0
2.100$0

496$0

3.600$0

3.500$0
160.$0

162$9
991.6

2.592$0

4.950$0
,2'640$0
'2'640$0

1.150$0

3:031$0

1.127$2
1'050$0

3.500.0

su.e
448$8

80$0

418�0
3:150$0

19.994$0

19:991$2

3:402$0

4:950$0

4,675$5

472$5
'616$8
203$7

2.000$0
60$0

4:72!'í$0

3:600$0

495'0

8;480tO
2.250$0
2:400$0

556$0

4:050$0

4:000$0
180$0

162$9
991.6

2:849.7

5,:(iOO$O
2:970$0
2:970$0

1.550$0

3:051$0

1.281$5
1.300$0

3'500.0

814$6
448$8

80$0

3.410.0
9:848'4

1.310.0 4'72C$0
760$0 10608$4

418$0
4200$0

19:994$0

10:800.0
4:200.0

93420.000,0 9241

19:991$2 20:oöo$0 ��4
3:485$0

.

6:000.0 9343

6:600$0

4-675$5

492$5
.

707$0
203$7

2.250$0
60$0

6:500$0

4.800$0

495$0

11:640$0
3.000.0
3.600.0

556$0

5.400.0

6.000.0
240 O

184$4
991.6

2:95.t2

7.800,0
3.960.0
3.960.0

1.800.0

240$0

4:576$3
1.580$0

1.280$0

1,475.7
1.550.0

3.fiOO.0

814$6
445$8
80.0

4'910$0
10:798$4

180$0 1.62fJ$0
296$0
1'198$0

342:169$4
228.287$1
570,456$5

45.542$9
182,744$2
228'287$1

ALFREO;) MOSER Contador. - Contadoria da Prefeitura 'Municipal
30 de Setembro de 1942 - Visto: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

CRFDITOS: - 8711 - 3:000$0 Supl. pc/saldo 1941. Dec- 45 de 1.-8-42
8731 - 15:000$0« " «'««.;,

6.60o,Q 94

5.000.0

600,0
1:200$0
500.0

3,000.0
100.0

6.300.0 993600.0 9944:800.0 9942

500.0

11640,0
3.000.0
3.6(,0.0

1.200.0

5
51
514
5142
5143
fi
69
690
6906
691
6913
7
76

000$0
971.8

1.440.0

�3$8 618$0624� ,

5.3i9:3

7'245'0
1:000$0
250.0

1.400$0
700$0

759$9

150.0

WQ$O
100$0

7.245,0
1.000,0
400,$0:

1.600,0
860:0'

6.839,1

600$0
9.660$0
1:200$0
400$0'

1800.0
.

900,0,

3,600.0 6ao$0

82
821
8211

823
8231

.

871
8711

1.303$9 9,981$28,677$3
873
8731
874
8741
88
884
8.341
8842
8843
9
92

2.082$6

723$2
25$2
464$1

5:808$4
348,9

3.613$1

5.085$2
3:!3,7

3.149$0

3.0000 3'000,0

994
9441
9442
98
984
9841
9844
9845

3.044$7 3.C44$7

2,342.0 282$4 2'624$4

9943
9944
9946
9947
9948
9949

1.440.0
221.4

2,286,3

80$0 1'520$0

333.7 221$4
2.6200

5 400.0 Discriminação de eatdos. Disponivel
Na Te.ouraria
No Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S, A.6.000,0

240.0

1800.0
1 000 o

7:800.0
3:960,0
3.960.0

3,300.c>

3:000$0

240.0

4.576.3
1.580.0

1.280.0

5,000.0
4.921.0

3.500.Gl

1:000$0
1 117$0

400.0
500.0

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

,3:519$6
12.158$4

3:600$0

!
1.200.0 !
9:600$0
1.200.0
600.0

2.400.0
1.200.11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_. 12 - 1942

d J
' 49

e aragua ':�!1
mes de Outubro de 1942

5
51

Renda, Receita 514
5142

Lançada Prevista 5143
b
69'
690
6906
691
6913
7
76

Prefeitura Municipal
Balancete da Receita Orçarnentatia, referente ao

Códi�os. T I T U L o S

RECEITA ORDIN Á'RiA Anterior

ARRfCADAÇÃÇ)

Total
{ I

Do Mês

TRIBUTÁRIA
a) Impostos

cru Imposto Territorial 21426$6 ·62$7 21 489$3 21:504$0'
0121 " Predial 32:275$3 23'351.2 55:626$5 56:279$2
0173 " sI Industrias e Profissões 136'631}$6 4.351$4 140:991$0 142:660$4
0183 " de Licença 136:477$8 2:752$6 139:230$4 99:632$5
0252 " si Exploração Agricola e In-

e dustrial 114:·;57.3 367$7 114425$0 114.992$3
" si Jogos e Diversões 2:694,8 301$5 �:996$3
" adicional 30:712,0 2:673$3 83.385$3

b) Taxas
1214 Taxas de Expediente
1224 Taxas e Custas judiciarias e Emolu

mentos
1234

_
Taxas de Fiscalização e Serviços Di
versos

0273
0297

2010
2020

4120

6110
6120
6160
6200
6210
6230

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios .

RECEITA EXTRAORDINARIA
Alienação de bens patrirnoniaís
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscalisações Diversas
Contribuicões Diversas
Multas

>

Eventuais'
SOM A Rs

Saldo Disponivel do Exercício de L941

2.704.0

6.933.7

9.639$8

6.876,5

416$0

1:192$5

3,120$0

717$6 7.651$3

3.000.0 3.000.0
3.195,6 155$5 3.351$!
1.125.0 125$0 1.250'$0
1.505.8 144$5 1.650$3
5.070.6 361$2 5.431$8
430.9 279$5 710$4

514:765$3 ãhoifh 552:%8$5 ""'4""35""':""""'6=8$=4
55:691$2

607:759$7

51$0 9.690$8

15:000$0
50:000$0
137:000$0
133:000$0

104:000$0
4:000$0
30:600$0

774
7741
77

900$0 774
7741

5:700$0 8
80

7:600$0 800
8003

200�;0 181100$0
811

4'000$0 8111

2:000$0
1500$0
t.oooso
3.000$0 823
400$0 8231

500:00Õ$Ö 87

Contadoria da Prefeitura Municipal de J araguä, de 31 dc Outubro de 1942

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

Balancete da Despeza Orçamentária, reíerente ao mes Outubro de 1942
DESPESA ORÇAMENTARiA

13C4
1305

• 134
1343

Anterior

418$0
'3.150$0

3.402�U

4:95(1$0

4'675$5

472$5
616$8
203$7

2.000$0
60$0

4:725$0

3.600$0

495$0

8:4c'0$O
2.2.50$0
2400$0

556$0

4,050$0

4.000$0
180$0

162$6
991.6

2.849$7

5.600$0
2'970$0
2'970$0

1.550$0'

1.281$5
1'300$0

3.500.0

814.6
448$8

80$0

4.720.0
10:608'4

6.tJ79.2

7'245'0
1:000$0
400,0

DoMes

350$0

330$0

550$0

20$0
111$9
44$0

500$0

525$0

400.0

970$0
250$0
300$0

60$0

450$0

500$0
20$0

2(,5$5

650$0
330$0
380$0

400$0

1,525$3
1:580.0

1:280.0.

90,0
S50$O

8.069$0

Total Empenhada
até ornes

4t8 O
3:500$0

19.994$0

11}:991$2

3:732$0

5:500$0

4.675$5

492$5
7,,8$7
247$7

2.500$0
60$0

5:250$0

4:000$0

495$10

9:450tO
2500$0
2:700$0

616$0

4:500$0

4:500$0
200$0

162$9
991.6

3:(55.2

6:250$0
3:300$0
3:300$0

1.950$0

4:576$3
1:580.0

1.280,0

1.371$5
1.650$0

3'500.0

814$6
448$8

80$0

1.040.0 5'760$0
570$0 11 178$4

759$9

2415.0

6'839,1

9.660,0
1.000.0
400$0

418$0
4200$0

19:994$0

10:800.0
4:200.0

93420.000.0
9241

19:991$2 20:001/$0 ��4
3:815$0 6:000.0 9343

6:600$0

4'675$5

492$5
728$7
247$7

2.500$0
60$0

6:500$0

4.800$0

495$0

11:640$0
3.000.0
3.(00.0

616$0

5.4000

6.000.0
240.0

184$4
991.6

3:112A

7.800,0
3,960.0
3.960,0

2.100.0

240$0

4:576$3
1.580$0

1.280$0

1,632.9
1,800.0

3.500.0

814$6
448$8

Bo.o

5'980$0
11:368$4

6,839,1

700$0
9:660$0
1:200$0
400$0

6.600.0 94

994
9441

600.0 9442

1:200$0 98

500.0 984
3· 9841
,000.0

9844100.0
9845

õ.coo.o

6.300.0
993600.0

4 8 994: 00.0
9942

500 o

11640.0
3.000.0
3.600.0

1.200.0

4.643 - Martha- Küet:t;'
IN' - Reque " transtcren

9,763.0 9.763$0 ein pata vítór lo TaIIiall':
ui, Imposto relativo ter.,
reuo com 155.000 mtrs2.

1,500$0 1.800$0 jsi.to est ada Hilp,,�ú - Á
_971$8 1.000$01V16t21 da íatormação. CI,.-

mo requer.
4.644 -, Carlos Bayer

2:160$0 2.160$0
- Requer baixa ímpo@.t(J'
s/ cereais e outros g«.

868$0 2.000$0 neros - Á vista da In,
formação, como requer.
4.645 - Helena Worel

- �equfjr trs nalereneia
3:000$0 3.000$0 pura Ewaldo Wnrel, im

posto relativo terreno
450$0 C(HH 98.119 mtrsâ. síto

estrade Pedra d' Amoler
-. Á vista de íutormaçäe,

5:400$0 7200$0 como requer.
4.646 -- Joe aa Mayer

-- Requer licença COD8-

trução maosoléo sepultu-
13.938$4 20'000$0 ra de Fraucísco Mayel'

e colocar T.espectiva ins

críção - A víste da ín-

78.17!$5 78'434$9 formação, como requer.

Dia 4/11/194229.132.9 30.000.0 .

4.470 _ Leoooldo Rode
- Requer- redução nr -

posto seu terreno sito
tundos estradas Itapucu-

8.000$0 síuho - Indeferido.
4.631 ..:._ Roberto HGrst

25.880.0 15.000$0
_ Requer licença. ane-

3.667.8 10.000$0 xar à SUR padaria sec-

ção de géneros alímen
tícies e botequim - Á
vísta da Informação, co

mo requer.
4.637 -. Carlos Brau·

denburg -- Requer licen
ça construção casa de
material, pars morada e

negocio, A estrada Itapo-
1.000.0 CÚ, zona rural - Á vís-

ta da Informação, como

requer.
6.000.0 4.641 - OtUia Rublnl

Requer. alvaeá de -Ha
bíte liieJl para sua casa n,

141 sita rua D. Pedro II
2.593.1

_ Á vísta da informação,3.044.7
como requer.
4.647 - Oswaldo Schu.

14.081$0 14081 o enke - Requer transte-
600$0 6.000 renela para Roberto Ris-

tow, Imposto suá blcíele.
4.4.00.0 te - A vísta da informa.

ção - como requer.
4.648 - G ui lhe rm e

1:680.0 Moeller - Requer traos..
1:500.0 ferencia para Afonso
5.000.0 Ouenther, imposto rela.
4.921.0 tivo terreno com. 2500002.160'0
600. o mtrs2. sito estrada Rio
1.500. Cerro - Á vista da in

tormaçäo, como requer.500.000.0 4.649-W. Jahn. Requer
trsJlsferencia seu nome

imposto relativo terreno
cüm 71.875 mtrs2. sito es
trada Itapocusinho e ad-
quirido de WandaJ. Sacht

de jaraguá - Á vista da intormaçäo,
como requer.
4.650 - Jacob Scheuer

Filho - Requer transfe·
rencia para Frederico
Hasse, imposto relativo
terreno com 66.722 mtrs2
sito estrada Ribeiräo Hun
garos - A' vista da in
formação, como requer.
4.652 -Faustino Scheu.

er _ Requer transferE,o·
cia para Frederico Ha.sse
imposto re�ativo terreno
com 52.666 metrs.2 sito
estrada Ribeirão Hunga·
rOB -- A' vilölta da infor.
illaçäo, como requer,
4 657 Angelo De-

mafchi - Requer baixa
pare. 1943 imposto rela·
tivo sua Olaria ;_A' vista·
da informação, como re.

quer.

4.651 - Angelo Demer.
chi - Requer transfe·
rencia para Joaquim Gi.
rald], imposto relativo
terreno com 15.000 mtrs2
sito estrada Itapocuzinho.
A' vista da. informação,
como requer.
4.658 -Camilo Uber -

Requer trsnsferencÍa p.
Hercilio Pedrott!, impos.
to tel'renú com 165.000
mtrs2 sito estiada Ilha
dos 1\1onoB _ A' vista. da.
informação, com�requer.
4.659 - EmUlO Ben.

thien - Requer trausfe
rencia para Rudolfo Krü.
ger, imposto terreno clJm
300.000 mtrs2 sito estra
da Ribeiriio Macuco - A'
viste, da tnformaçäo,co�()
requer.
4,660 - Cllmilo Uber

Req·uer transferencia D.

Paulo Pedrotti, imposto
terreno co:: 280.000 mts2
sito estrada Terezinha:""'"
A' vista da informação,
como requer,

;:' .;:'I"J' -;'::-' r :-::::- �

240.0

82
821
8211

Serviços Diversos
Desnczas diversas

Higiene e saneamento das zonas ru
rais e urbanas
Fomento

Fomento da Produção Vegetal
Despes.is Diversas '

Auxílios a centros agrícolas
Aquisição Ge sementes e trunsporte

Sereiços Industriais
Serviços Diversos

Pessoal fixo
Zelador de cemitério
Pessovl v-rríavel
Operários do serviço de cemitérios

Divida Publica
Flutuante-Amortização e Resgate
Despesas diversas

.

Amortização da divida flutuante
Juros

Despesas diversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Constrnçao e con:scrvação de louqra
dOU1'OS publicos
Pessoal variavel
Uperários .do serviço de ruas, praças e

jardins 8:490$6 3.667$5
Construçäo e Conseroação de Rodovias
Pessoal váriavel
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Para o serviço de estradas e pontes

Construção e Conseroacão de
Proprios Públicos em Geral

Pessoal variável
Operarios ?� serviço de próprios

.mUnICIpaIS
Material de consumo ,

Para os serv. de próprios municipais 24.835,9
. Despesas diversas

Para construção de predios escolares 2;082$6
Iluminção Púbtioa

Despesas diversos
llurmnação Pública da cidade
Energia para motores etc.
Iluminação pública de' Hansa

Encargos Diversos
Indenisações, Reposições e

RLstituições
Cespesas Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercícios encerrados

Encargos Traneitõrio«
Despesas äíversas
P�ra a integralízação do capital subs
Cf1t� em açoes da Cia. Siderurgica
NaclO�al, 3. e 4. prestação
Premies âe seçuros e .indenização

por aeidente
Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo 3.044$7
Subvenções, contribuições e auccüios"
Despesas diversas
Departamentode das Municipalidades 10.560$9
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas

Diversos
Despesas diversas
Aluguel de prédios - Prefeitura e

Intendencia
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
Con�t�uçõ_es de casas para operários
Grattflcaçao ao carcereiro 1.620 O
Despesas policiais e judiciarias 296.0
Aquisição de placas 1.198.0

Sorna Rs.;. 342.i6Q�4 40:666$1
Saldo que passa para o mez de Novembro de 1942

1'520$0
221$4
3,846.5

Código
Local r I T U L O 5

2 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 GOVERNO

020 Pessoul fixo
0201 .Bubsídio ao Prefeito
0002

.

Represeniação' ao mesmo

022 Material permanente
0221 Aquisição de véiculosrnoveis e utensílios .19:994$2
023 Material de consumo

0(;31 Custeio de veiculos e conserv, moveis
e utensílios 19:991$2

U24 Despesas divi r. -

024; 'Viagens adrnir..stralivas
1I4 Administi'::�':O Superior
040 Pesso-l Fixo
04Cl Secretar. ...
U43 Material lo:; consumo

0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postai
0442 Serviço telefônico
(;443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
0445 Assinaturà de jornais oficiais
07 Serviços Técnicos e Especializados
lI70 Pessoal fixo

'

0704 Contador
0708 Almoxarífe
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo

0732 Livros e ímpressos
09 Seriuços diverso»

090 Pes50:J fixo
>

u904 Motoristas .;� a :3 :CLO�I) e 1 á 2:640$0
e905 Zelador .

0906 Auxiliar de escrita di3trital
1)94 Despesas dh:ersas .

U941. Serviço de hmpesa da Prefeitura
1 F.-xaçào e Fiscalisação Financeira
1u Administmçao Superior
11)0 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro
11 S!!1-viços de A1'recadaçao
HO Pessoal fixo

o

1101 Intendente·exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas díversas
1141 Percentagem para a cobnmça da divi·

da Ativa
.

1142 Aquisição de talonário-livros etc.

12 Servi'ços de fiscalisaçao
12U Pessoal fixo
1203 Pacent. gem de fiscalisação
13 Se 1'vicos 1,ie1'sos
130 Pessoal fixo

'

1303 Fiscais gerais, sendo um de 4:800$0 e

um 3:0:;0:;0
f'i�cal auxiliar
Segundo fiscal auxiliar

Despesas diversas
Quota do lançamento do imp. si ln·

dust. e profissões
2 Segurança Pública e Assistencia �oc!al
25 Servicos Diversos de segurançapúblwa
'254 Despésas di�ersas _

.

2541 Serviços:Ie lOspeçao de velculos
28 SubvençÕe s Contribuições e Auxilios
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des·

taco Policiai 3;0.) 1 $0
2849 Ao Asilo� Colonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Assistencia Social
294 Despesas Diversas

2941 Socorros pubHcDS. .

2942 Amplro á MaternIdade e Infancla

3 Educação Pl.I,blica
30 Administração Superior
303 Material permanen�e ..

3031 Aquisição de_ meveis e utenslhos

3032 Material de consumo

304 Material didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolare�
330 Assistencia a alunos necessItados
3305 Ensino P1'imário Secundario e

Complementar
330 .pesso<.l fixo •

3301 Vencimentos d,e professores de escolas

sendo os
'.

"Titulados" Normalistàs e

Giriasianos a 3:120$0 ,

Complementaristas � Rs. 2:640$0
Os,. "Não Titl.\lados" á 2:280$000

3302 Vencimentos de professores que rege·
rem os cursOS' desdobrados, sendo os

COfllplementaristas à R�. 3:519$6
Os

.

"Não Titulados a Rs. 3:039$6
3303 Gratificação a professores I>.uxiliares

à Rs. 1:200$000
38 Subvenções, Contribuições e Auxilio

384 Qesyesas Diversas
3842 Ä Çolégios
3843 Á cursos complementares. do E�tado
3846 Bolsas -escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
4 .

- Saúde Pública
41

.

_.: .Assistencia Hospitalar
414 Despesas Diversas

. .

. J

4141 Gràlificação ao Delegado de Higiene 1.600$0
4142 Gratificação a� Médic�) �e !i�nsa 800$0
48 Subven'ios, Contr�bu�çoes e

.
. ti" ;.L.. 114.'ltffA�D.tf ') � ,"',

I
.. t-n o:"', .. t

484
.

t)e:spes�' VIVtrSas,·1 r; . .. " , •. '.

4841 A9 H pi ã
'

""'!':'������-��'!""::��"l;;,""",���-:;�

1.800$0
296$0
1'198$0

382:835$5

224.924$2
607.759$7

28180$0
19ô.744$2
224'924$2

- Contadoria da Prefeitura Municipal
31 de OutubiO de 1942 Visto: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.

\
CREDITOS : - 8711 _ 3:000$0 Supl. pc/saldo 1941 Dec' 45 de 1.-8-42

8731 - 15:000$0. " � «c» ..

9'060$Ö 249$5 9.309.5

1:200$0
9'71.8

150$0 1.350$0
971$8

1.620.0 180$0 1.806$0
793$0718$0 75$0

4,200.0 1;200$0 5.400$0

12.178$1

67:054$0 6:29!)$0 73:349$0

24.787$1 3.993$3 28.780$4

871
8711

873
8731
874
8741
88
884
8�41
8842
8843
9
92

9.981$2 530$9 10.512$1
390$2 25.226$1

2.082$6

723$2
26$6
464$1

6:531$6
375.5

4.077$2

5.808$4
348.9

3.613$1

3.000.0 3·00Q.O

3.C44$7

3,520.1 14.081$0

2.624:.4 567$6 3'192$0

9943
9944
9946
9947
9948
9949

1.520,0
221.4

2.620.0 1.2:!65

180$0

'5400.0 Discriminação de saldos. Disponivel
Na Te.ouraria
No Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S. A.6.000.0

240.0
ALfRED:J MOSER Contador.

2.400.0
1.200.0

3:6v
·1.

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

Requerimentos
despachados

ta da informação, como requer.
4.628 - Sociedade Igufl.�Sú Uda.

R'.:.'quer licença anexar A sua indus
tria de pasta. mechanica a de chapas

.
4.622 _. Luiz Schalsiaki - Requer compensadas - Á vista da informa

licença cODstrução maosolêo, sepul <.ião, como requer.
turt!. seu filho R61:H e colocaçäo res· 4.630 - Eugenio Picolli -- Requer
petive iuscriçäo - A' vista. da infor· transterencia parti Albano Picolli,
mação, com(, requer, imposto SUB. bicicleta -- á vista da

4.623 - Max Koerner - Requer informaçäo, como requer.
HcençR construção masoléo sepultura. Dia 3/11/1942
TOIDGZ de Lima e colocaçäo respe- 4.583 - João Rudolfo Flúfencjo Loss
tiva. inscrição _ A' vista da infor. - Req:Ier alin;tIamento e niveJamen·

mi.!ção, como requer. to Beu tefre�o sito rua Domingos R.
4.624 - Ricardo SchuItz - Requer da Nova - A vista da informação

baixa para 1943 imposto loja. fazen- comn requer.
das _ A' vista da informaçäo, como 4.617 -- Willi Gielow - Requer li.
requer. cença. construção cerca. sé..\fidos fren-

4.625 Espiridião Pint.eiro da te seu !nl'reno sito rua Preso E. Pes·
CDsta - Requer transferencia para !!lôa - Á vista da informação, como

Paulo Kaea�model, relativo imposto requer.
terreno com 50.000 mtrs2 sito estra- 4.629 - João Batista. Rudolt - He.
da Itapocú - A' vista da informação quer licenças cOfistruçilo rancho pa·
como requer. rR deposito ü cerm� frente seu terre-
4'626 - Hp.lenil R. àa Luz - Re no n. 1086 sHo rua Preso E. Pess8ôß

quer trailflferencia A Fazenda «Bela - Á vista da informação. como re

Vista:. imposto relativo terre.no com quer.
1 150.000 metros quadrados sito es 4.632 - Bruno Mahnke - Requer
t1'8da Rio Corrês - A' vista da in- licença cOfistrução cerca fr�nte ter.

formação. com<; requer. reDO U. 738, rua Preso E. Pessôa·_
4.627 - Dßtiiel Judascheski - Re- Á 'lista da informação, co',w requer.

quer transferencia para Kurt Rohr 4.636 - José Ersching - Requer
bacher, imp'oBto sua. bicicleta - A' transfE:lft'lncia para Mario Nico1i!1l,
Vii!ta ela inform&çäo, como requer imposto relativo terrsno com 1.700
4633 - Qtto Lehmann - Requer mtrs2. sito Rua CeI. P. O. de Ol1vei

Iicenç8 estabelecer se com (ieposito ra - Á vista da info:maçäo, como
de- material de construção - A' vista requer.
da ioformaçäo, como requer. 4,638 - Leopoldo Ma.hnke - Re-
4.634 - FranclscC! José LiE.chka- quer liceaça para ]adrHbar e imper

. Requer ba.ixa. imposte sua biciolet611 mel>.bilizar BOU estabelecimento co
- A' vista da infQtmaçäü, como 1'€- mercial b\3ID como a eX'3cutar outros
quer. .. sel'viços necessários - A' vista da

,

. Dia 29/10/1$42 informação, como requer.
4.428 Selma. Keüler - Requer' 4.640 _ Willi Mahnke - Requer.

licElnç& construçäo casa de material, traosferencia pa.ra Osmar Schmidt,
para mOfada, eom instalaçã0 sanitA imposto SE'U car1'O de mola - Á vis
ria completa" á rua Mal. Deodoro da ta da informação, como requer.'
Fonseca - A vista da informaçäo, 4.642 - Vitório' 1'amanini - Re
como requer. quer trúnsferencia para Arn,) Krelling
4_6i5 _ Germtt.no Enke - Requer imposto terreoG com 61.015 mtrs2,

�a\V:�fá �& (.' -«t:Ja.bjtP-Il�.P. su� 9-�a. n'l l?it.(L estrada Am; Bom - A' vista da
60Ó á

..
.ru Pre. 'E. ee8sÔ' - A vis informa.ção, como requer.�...."�""""",,,",,,,,,,,;,;.

)_ "",':
,.'

200$0
100$0

1.800.0
900.0

2000.0
1.000.0

··18oö.o
1.000 o

5:000.0

7:800,0
3:960.0
3960.0

3,300.0

3:000$0

4.576.3
1.580.0

5.000.0
4.921.0

3.500.0

1:000$0
1;117$0

400.0
500.0

3:120$0
15:8(0$0
11:400$0

3:519$6
12.158$4

3:600$0

,1.200.0,
.9:660$0
1.200.0
600,0

450$0

10.512.1

7.254$7
437$0

4.541.3

7.800:0
600.0

6,000 o

6.000$0

3.04($7

3.192.0

UOO$O
221.4

4'254.2

2160,0
2%.0

1.198$0
419.118$0

, ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de JaraguáBalancete da Receita Orçamentária, referente ao mes de Novembro de 1942

Códigos TITULOS

0111
0121
0173
0183
0252

0273
0297

1214
1224

1234

2010
2020

4120

6110
6120
6160
6200
6210
6230

SOMA Rs
Saldo Disponivel do Exercicio de 1941

ARRECADAÇÃO

9,690,80

8.069,00

3.000,00
3.351,10
250,00

1.650,30
5.431,80
710.40

552:068,50

Renda

Lançada
Cr $

Receita

Prevista

156,60114:581,60117.115.00 104:000$0
185,50 3.181.80 4:000$0
322,00 83.707,30 30:600$0

288,00 3,408,00

3.000,00
3,351$1"0

125,00 1.375,00
167,30 1.817,60
390,60 5.822,40
22,70 733,10

8:377,30 560.445.8ó 4'!'J!3�8�:5"!'!47!!",l!=O
55:691$20

900$0

5:700$0

7:600$0

200$0
100$0

811
4'000$0 8111

2:000$0
1500$0
1.000$0
3.000$0
400$0

500:000$0 87

616.137,00
Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguä, de 30 de Novembro de 1942

ALfREDO MOSER, Contador. VISTO: LEONIDAS C. HEl{BSTER, Prefeito
Balancete da Despeza Orçamentária, referente ao mes Outubro de 1942

R E C E I T A O R D I N A R I A Anterior Do Mês Total
T R I B U T A R I A Cr $ Cr $

a) Impostos
Imposto Territorial 21.489,30 37,(0 21'526,30 21:560,00 15:000$0

" Predial i55:626,50 468,00 56:094,50 56:279,20 50:000$0
" sI Industrias e Profissões 140'991,00 1.588,80 142:579,80 142:660 40 137:000$0
" de Licença 139:230,40 2:548,50 141 :778,90 100:9�2,50 133:000$0
" s/ Exploração Agricola e In- .

e dustrial 114:425,00
" s/ Jogos e Diversões 2:996,30
" adicional 33:385,30

b) Taxas
Taxas de Expediente 3.120/l0
Taxas e Custas Judiciarias e Emolu-
mentos 7.651,30
Taxas de Fiscalização e Serviços Di
versos

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINARIA

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

Código
Local TITULOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

2
02
020 Pessoal fixo
0201 Subsidio ao Prefeito
0002 Representação ao mesmo
022 Material permanente
0221 Aquisição de veículosmoveis e utensilios
023 Material de consumo

Oc:;31 Custeio de veículos e conservo moveis
e utensilios

024 Despesas diversas
024i Viagens administrativas
04 Administraçtío Superior
040 Pessoal Fixo
040 I Secretário
043 Material de consumo
0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais
07 Serviços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixo �

0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo
0732 Livros e impressos09 Serivços 'direrso»
OSO Pessoal fixo

'

0904 Motoristas· 3 a 3 :OOO$J e 1 á 2:640$0
0905 Zelador
0906 Auxiliar de escrita distrital
094 Despesas diversas0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 E.xaçtto e Fiscalisação Financeira
10 AdministraÇ(to Superior
10(1 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro
11 Serviços de Arrecadação
110 Pessoal fixo
1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobrança da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de talonário-livros etc.
12 Serviços de fiscalisação
120 Pessoal lixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Se rviços l,iersos
130 Pessoal fixo
1303 fiscais gerais, sendo um de 4:800$0 e

um 3:0�O$0
13N Fi�cal auxiliar
1305 Segundo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do lançamento do imp. s/ In-

dust. e Profissões
2 Segurança Pública e Assistencia�c!al25 Serviços Diversos de segurança públ�ca
2)4 Despesas diversas
2541 Serviços:le inspeção de veiculos
2S Subvenções Contribuições e Auxilios
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção do Des

taco Poiicial
2849 Ao Asilo Calonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Assistencia Soci.al
294 Despesas Diversas
2941 Socorros publicos
2942 Amparo á Maternidade e lnfancia
3 Edttcação P,.tblica
30 Administração Superior
303 Material permanente ..

303! Aquisição de moveis e utensJhos
3iJ32 Material de consumo
304 Material didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolare�
330 Assistencia a alunos necessitados
3305 Ensino Primário Secundârio e

Complementar
330 Pesso.1 fixo
330 J V tncimentos de professores de escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

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

.3302 Vencimentos de profêssores que rege
rem os cursos desdobrados, sendo os

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

33G3 Gratificação a professores auxiliare.
à fiS. 1:200$000

38 Snbvençõ,s, Contdbuições e Auxilio
384 Qespesas D:versas
3842 A Colég!os

.

384:; A cursos complernt'ntares do E:,tado
3846 Bolsas c,colarts
3847 Gratificação ao !!l8ot't'lr .:scorar
4 Saúde Pública
41 k� .�i s tencia Hospitalal'
.414 Despe sas Diversas
4141 Gratificação ao Dd g�do de Higiene
4142 Gratificação ao Médic., de Hansil
48 Subvençõs, ContribuiçfJes e

A.uxilios
484 De;.;)� Diltf!,j'?<,!.
4841 Ao ti/,;'Sopii"l .��..... José�·

623,30 8.274,60

Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
Prevista

Cr $

418.00
3.500.00

19:994.00

19:991.20

3.732.00

5,500.00

4'675.50

49250
728 vo
24770

2,50000
6000

5:25000

4.00000

49500

9:45000
2.50000
2.70000

61600

4500 00

4.50000
200 00

16,;] 90
991.60

3.05520

6,25000
3.30000
330000

1.95000

4:57630
1:580.00

1:280.00

1.37150
1'65000

3.500.00

814.60
44880

8000

5.76l1.00
11:178'40

ß·839Jo

9.66000
1:000 Uo
400.00

1.800 00
90000

311,00 10.001,80

151,00 151,00

992,00 9.061,00

Cr $

Total Empenhada
ate o mes

Cr $ Cr $

DoMes

350,00
418.00

3:850,00
418.00

4.200.00

19.994,00 26.258.70

10:800.0
4:200.0

934
20.000.0 9241

330.00 4,062.00

93
2.963.90' 22.955,10 �6.41 r .10 20:000$0 934

9343

550.00 6.050.00

4.675.50

49250
78090
24770

2.50000
6000

5220

52500 5:77500

4:400 00400.00

49500

97000 10:42000
250 00 2 750 00
3\)0 00 3:000 00

6000 67600

45000 4:95000

5000Q
2000

5:00000
22000

16290
991.60

16620 3:221.40

650 00 6:900 00
330 00 3:630 00
330 00 3:630 00

30000 2.25000

4:57630
1:580.00

1280.00

68.10
15000

1.43960
1.800 00

3'500.00

81460
44880

80 (lo

&'76000
11 J 7840

6'839.10

100.00 10000
9.660.00
1.000.00
400 00

20000
, 100 00

2.000,00
1.,,00.00

1.200 co 1.200.00'

4.145.00

6:600.00

4-675.50

49250
81150
24770

2.50000
60 00

6:50000

4.80000

49500

11:64000
3.000.00
3.600.00

67600

5.400,00

6.000.00
240.00

18440
991.60

3:221..10

1,800,00
3.960.00
3.96000

24000

4:57630
1.580(0

1.28000

2.286,80
1.900.00

3.500.00

81460
44880

80.00

6'80000
11:93840

7.599.00

70000
9.660 00
1:00t) 00
40000

2000.00
1.COO,00

3.€0000

5400.0
Discriminaçao de saldos. Disponivel
Na Te ouraria .

6.000,0 No Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina S. A.
240.0

6:000.0

94
6.600.Q

5.000.0

600.0
1:200$0
500.0

3.000.0
100.0

6.300.0 99
3600.0 994
4:800.0 9942

500.0

11640.0
3.000.0
3.600.0

1.200.0

1800.0
1:000 o

5:000.0

7:800.0
3:960.0
3960.0

3,300.0

3:000$0

240.0

4.576.3
1.580.0

1.280.0

5,000.0
4.921.0

3.5co.o

1:000$0
1: 117$0

400.0
500.0

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

3:519$6
12,158$4

3:600$0
"

1.200.0 !
9:660$0
1.200.6
600.0

2.400.0
1.200.0

4.654 - Emilio Gne
wueh - Ríiqq� licenoa

4i350 9.763.00 9.763,00 9.763fo estabelecer-se com bar-
bearlaä estrada Rio Cer-
N> - A' vlsta da tntorma-

150 00 50 o O çäo, como requer.
.

1. o o 1,650 o 1.800$0' 4655 _ Carolina Krue-971 80 971 80 1.000$0I' '.
'I ger - Requer líeença
! constração maosoléo se-

180 00 1.98000 2:160 00 2.160$0 cultura Henrique Krue-
ger e colocar respettva

86800 2.000$0 inscrição. - A' vlsta da
íntormação, como requer.
4.656 - João Janusrío

3:000 00. 3.000$0 Ai oso - Requer licença
construção maosoléo S6-

pultura Jovita. Costa At-
450$0 1'080 e colocar respetiva

inscrição - A' vísta da
informação, como requer.5.40000 6:00000 7200$0 4.675 - Wilhelm Soo-
aennohl - Requer licen
çe construção um bun
galow, de alvenarle tijo.

12,178.10 4:55520 16.73330 16.7333!) 20'000$0 los e instalação sanítaría
completa, á rua CeI. P.
O. de Oliveira. A' vtsta

73:34900 4:07240 77:42140 85.05860 78'434$9 11.1 íntormação. como re-

352 5 quer.
. o 29.13290 30,815.50 30.000.0 4.679 - Bruno Roeder

- Requer licença cona

trução digo concertar
cerca existente frente
sua casa 507, à rua Ben-8.000':0 .

t[amín Constant - A' VIS a
608:90 25.835 00 264 000 15 It ... •

f I':
• (I • .000",0 '.la 10 ormaça.o, como re-

2.08260 1:58520 3.66780 3667'80 10.000"'0 quer,
.. ..

4'6M • Carlos pscheidt
- Requer transterencía
para José Antonio Rocha
imposto relativo terreno
com 300,000 mtrs 2 stto
estrada Rio Corréas
A' vísta da informação,
como requer.
4685 - Alex�ndre Pl

Loeo.o aheíro Junior - Requer
traneteroucte para jero
nímo Pinheiro, imposto
terreno com 39.000 mtrs2

6.000.0 sito estrada Serra. jo Bvi
- A' vísta da informa.
ção, como requer.

2.593.1 4686 - Hipolito Ponets-
3.044.7 ke e Pedro Oroeder

Requerem traosferencia
14.081 00 14.08100 14081'0 púra Lauro Carlos Blunk

600 00 6.000 imposto relativo terreno
com 8.635 mts2 e uma

4.4.00.0 CSSB, sitos á Rua Schiller,
em HanS8 - A' vísta da

iúformação A' viste.

80:00 1'60000 i.eoo 00 1:680.0 da tntormaçäo, como re-

quer,
Dia 13-11-42

4.694 - Ernesto Czer
nlewicz - Requer lícen
ça construção cerca de
seralos frente terreno
sito estrada Itapocú Hau-

500.000.0
se, zona sub ur bana. A'
vlsta (ia informação. co

mo ft'quer. ,

4,695 - ErnesJ;o Czer
niewicz - R6'quer Ileen
ça construção lavanderia

[araguã conforme plantas, tundes
seu terreno síto estrada
Itapocú Hansa, zODa:sub,
urbana - A' vísta da in,

formação, couro requer.
4 703 - Artur Becker

- RequC' (' 'transferencia
OBra Ervino e Helmuth
Schmidt, imlJosto relatt-

Requerimentos 4.672 - Paulo Schiochf't - Requer va terreno eom 185.000

despachados
transferencia para Roberto Haeosch. mtrE2 sito estrada Rlb.
impost() relativo terreno com 10000 Gr. do Norte - A' vista

Dia 4/11/1942 rntrs2 0 cllsa n. 822, sitos rua Rio da. intormaçAo, como re·
4.661 - João OristiPr Requer Branco. - A' vista da informação, qu�l'.

trau sr rencia perli W\tlter Becker, com� requer. 4.704 - Pedro Fran·
imposto relativo terH'Il0 com 12200

'

Dia 9-11-42 cisco Klein - Requer
mtrs2 Gito ef'treda Izabel. A' vista da 4.673 - Evaldo Sievert - Requer trauslerencia para Ger·
informa.ção, como requêr. transferencia para Ricardo Suhr, im ffi8.00 Petr', imposto re·

4.662 - Pduh Kil,ust'model - Re posto relativo terreno eom 130.500 lativo tl3fl'enO com ., .

quer transfprencia P'-Hlt Vitllrio Ta metrs.2 estrllda Rio da Luz - A' vista 432900 mtrs.2 8ito estra.
mahini, impusto rel!!tivo terreno com da inf(Jrmaçäo, Ciimo requt3r. da Francisco d� Paula.
73500 mtr62 sito eBtrB du ItI;lPOCÚ.

-,
4.674 -

G. rfi�gorio Tandek - Requer A' vista da Infd'rmaçeio,
A' vista dR infoflIiação, como requer. trlin8rtre.n�ia pua A�iv� Zipf, impos como requer.
4,663 _. Guilb'3Jme �betflno Lopea- to sua. bICicleta - A VIsta da lnfnr· 4.705 -. Emilio Fonta·

Requer licençó. Cl.>rlstruçãü mfiosoleoB mação, ci)rn?+ r�quer. .

na . - Rt::quer traDste-

i3f.:'pultUl'ti� de (loEé Teodol'o Lopes €' ,4680 - YI,O lO Pr.a?�:- H.�q�er l'encb para Janssen &
Aroldo Xisto LopeS, e colocar Tf'Spe. tIaosferenclA pa�a Vltl\,10 Pfadl dIgo Ci8" imposto relfltivo ter·
tives insuriçõelõl. A' vista da informa- para ](,sé PaDstelO, imposto terreno reno eorn 63240 mtrs2

çllo, como requer. com 8.000 mtr82 bUO est.rada Jafuguá, aito eSLraja Rib. GI'ande
4.664 _ Henrique KtUE'ger _ Re zuna sub urb!HHt - A' visla tda in- do Norte - Á' vista d.a

qu�r trtlnt'.ferencia para ErviDO Hass, formaçäo, como reque.r. informação. como requer.
impof,lto !:IUIi biciel,�t3. A' vista da in- 4.681 - G€)rm�lnO FH;cher - Re 4.709 - Ary Fiedler--
formação. com,. l·equ6r'. quer !ranstereUCla 'para �fonso Guen Requer traus1erencia pa
4,695 - ,.lvlno Stratmaf'ln _ Re- ther Impoßto relativo dOIS carros de ra Augusto Sohn Junior,

quel' b1Jix>. PIHI\ 1943, imposto �ua lavoura e um trol1 - A' vIsta ds. i!l- impuflto relativo terreno
tdft1iataria _ A' vistn (�H informação. fOl'DliiÇão, como reqUF.f,

.

com 25.000 mtrs2 sito e8

C0ßlIJ requer, ·t.682 - Alexa.ndre Erzmga.r - Re trad� Italocuzinho. - A'
4.666 - o.tto PoerDN Requer quer transfere.Dcia á Elzir� E!zioger vi�ta da. infol'mação,como

trttnakn'Dcia.para W8.difll!.lu Kachins- !mposto sua bIcicleta - A V\stu. da rt�quer.
ky, imposto rela!ív(l SUIi bícicleta _ mfGrmaçã{l, como r€qu�r. 4,710 - Leopoldo Fied
A' vista ctö. inful'ffi8ção, como requer. 4.683 __ Guilherme KldnschQlidt- Ie!, '. Reqger tranesle-
4.667 LeOPoldo MnrqlHlrclt - Rl."quflr traoisft'rencii> pHora Walt�r reilcia para A,pgusto�ebn

Requer trtwi'lferl:'ncili para Hßlmuth Bf:cker. imposto relativo terren" cem .Junior, impo,,�ú rell\t�yl)
Ha�B, irnpo8to �lUa bic'c.19l8 --,\' vida 100.000 mtrs2sito estrada Poço d'Anta terrenoicom297.500IIt�,82
da jnformação: como requer. A' vir'ita da inrorrrH�çã{J, eurno requer.

silo estTadfi ltapocuzinho.
4.668 - AUrt·do Bod(h�nberg _ Rf:. Dia 11--11-42 A' vista da iuformßção,

qUf�r lic\'nça construç:;o wlH!soléo 4.639 - Elis/i Le8smnurJ Ehlert _

com') requer. .

sepultura seu filho Osvald(\ e ('{I!O- Requer licença eßtabeltcer,se com 4.711 - Gustavo Bruch
CÍ1�ão rel'petivo int!criçäo - A' vista C8S8 de genPfos alimenticios á es.

- ReQuer trsDslerencia
da informação, como requer. trada Jaräguá, zona rural - A' vista pura Sociedade Escolar

Di« 5--11-42 da inlormHçäo, como requer. Rio Ot'rro, imposto rela-
4.671 - José Paostetn Requer 4 653 - Oelvaldo Rux f; Artur Lehn tivo terrßno com 62.500

t f i J é F'I' ci 1 b 1 mtrs. ,,1to estrada RioraDS trene tl para os el er,. 1m· - ",equerem ice-nça esta e ecerem·
Cerro. A' vista da inforposto relativo terreno com 6500 mtrs2 Ete com barbearià á estrada Rio Cer

('I C68Ft n. 572, lIit(,S rua Rio BrÜDco. tO - !' "iste. dl1 inrijrnla�aO com'" mação, c.omo requer.
X" ·,�t��'l'. d'a' .i�.1!,ji�\�·Q1íó�l é;'J.JW8 r'eq)jre1. hrq'ifé/i�l.'.,,;'" -'!, ,. ,r ',�', ��>l: , 1 � �êtrie(il'1'li) ':'b4li�iclp6�

5
51
514
5142
5143
6
69
690
6906
691
6913
7
76
774
7741
77
774
7741
8
80
800
8003
81

Serviços lJiversos
Desnezas diversas
Higiene e saneamento das zonas ru

rais e urbanas'
Fomento

Fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas .

Auxilios a centros agricolas
Aquisição de sementes e transporte

Serviços Induetriais
Serviços lJiversos

Pessoal fixo
.

Zelador de cemitério
Pessoal variável
Operários do serviço de cemitérios

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

Juros
Despesas diversas
Juros diversos
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Oonetrnçäo e conservação de louqradouras publicas
Pessoal variável
Operários .do ser viço de tuas, praças e

jardins
ConstruçãO e Conservação de Rodovias
Pessoal variavel
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Pani o serviço de estradas e pontes

Construção e Conservacão de
Propries Públicos em Geral

Pessoa! variavel
Operarios �I? serviço de próprios

rnumcipais
Material de consumo
Para os serv. de próprios municipais

Despesas diversas
Para construção de predios escolares

Iluminção Publica
I>espesas diverSas
Iluminação Pública da cidade
Energia para motores etc.
Iluminação pública de' Hansa

Encargos Diversos
Indenisações, Reposições e
Rt.stituiÇÕes

Despesas Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados

Encargos 1ransitó1'ios
Despesas ;liversas
P�ra a inte�ralização do capital subs
cnt� em açoes da Cia. SiderurgicaNaclO�al, 3, e 4. prestação
Premdos de seguros e indenização

por aoiâente
Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo
Subvenções, contribuiÇÕes e auxilias
Despesas diversas
Departamentode das MunicipalidadesAo Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas

Diversos
Despesas diversas
Aluguel

.

de prédios - Prefeitura e
Intendencia

Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas '

Con�t�Ltçõ_es de casas para operáriosGratificação ao carcereiro
Despesas policiais e Judiciarias
Aquisição de placas

1.980,00
29600
1'19800
500:00

413:91410
202.22290
616.13700

9'30950

1;85000
971.80

1.800.00

750079300 8fitl 00

45000

5:40000

82
821
8211

823
8231 28.78040

871
8711

10,51210 10.51210 W.512.10
873
8731
874
8741
88
884
81341
884�
8843
9
92

25.226.10

7.25480
43700

4.54130
4:67820

7'25480
437.00

4541 30
4:67820

72320
61 50
464 10

4:67820

7,531 60
375.50

4,077 20

7.800:0
600.0

6.000 o

3.000.00 3'000,00 6.000:00

994
9441
9442
98
984
9841
9844
9845

3.04470 3.C4470 3.04470

14,081 00

31240 3'50440 3.504.403.192.00

1.520.00
2'21.40

3.8,ai.50

9943
9944
9946
9947
9948
9949

731 lo
2214u

4.577 60
221.40

4.82000
1:500 o

5.000.0
4.921.0
2.160'0
600.0
1.500

1.80000
29600,

1.198.00

18000 2160.00
296.00

1.19800
500.00

45572920
500.00

Soma Rs.;. 382.835 50 31:078 60Saldo que passa para o mez de Dezembro de 1942

28.918:70
173.29420
202-22290

ALFREJ):J MOSER Contador. Contadoria da Prefeitura Municipal de30 de Novembro de ,1942 - Visto: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.
CRFDITOS: - 8711 - 3:000 O Supl. pc/saldo 1941 Dec- 45 de 1.-8-42

8731 - 15:000 O« » « ««.»

8211 - 7.000.00 Supl pc saldo 1941 Dec lei 102 de 16 XI42
8231 - 5.000.00 • » » » » • »

9 - 8:%0 De Esp pc excesso arrec cor exercicio Dec lei 102 de tß-XI-19429949 - 50000 Esp pc excesso arrec cor exerc Dec lei 102 de lô-XI-42022! - 6:310 70 Supl pc saldo 1941 Dec-Iei 102 de lê XI-42
0231 - 6:500 00 » » » �

____ o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEJTURA MUNICIPAL DE JARAGUA ,roral - A' vista da Informaç40, eomo requer. Edital de priaaeira praça i Itspocú, fun�o!t, ZC;!�íil. 5ub·.
, •

f . ,".:! b
í urbma. A' vista d: mfor,

_
.

d b
' 4.603 - Reinoldo Stein - R�quer.traoe eren- O Doutor Eduardo Domingal da Silva, • U1Z.oU S -

at:llUenmentos espaLados cía seu nOVJe terreno com 1.700 'mtri2 e casa D. titulo em exe!ciciC! no cargo de Jui!_ de. Direito �a m4ç��6com�t;IEi�llpa��erini.

Dia 14-10-42 510. lUas rua Preso E. Pe8S0a e adquirido de MIl- comarca de jar�gua. �stado de Santa ....atanna, Brasit.,
Dias _ Requer ffansferefl

4.{l54 - Severino Schíoehet -- Requer tran- thllde Bauer Pinheiro e Out1'08 - A' vista da in na forma da Iei, etc .

.

. '. . cia para Rosa Ocnçalves
leren�ta pars Anselmo Rocha, imposto relativo formação, como reauer..

.'. faço saber II todos que? presente .edlta! de prr- da Coucei äo. im osto re
terreno com 12.775 mtrs. com dols ranchos de ma- 4.696 �. João Peggsu _ RequerltraosfereoCla meus praça,. com o praço de vinte. (2D� dias VIrem ou lativo ter(eno c�m 375
detras, ns. 712 e 724. altos: rua Rio Branco - A' pare J&n@�en .& Ci!'}.. tropos.to relativo �erreno co� dele conhecimento tiverem, que .fmdo esse prazo ha

mtrs2 sito estrada Bom
vista da fnf()r�8çl\o, como requer. 9�.000 mt!,82 síto estrada RIbeirão Orande - A de ser arrematado por 9uem m�ls �er e maior lance

plaud A' vísta di) info>
4.555 - Aeselmo Rodha -- Requer transte. vIsta da mfOrll:Rçãí', como requer.. oferecer, no proximo d}a 5 de janeiro do. �n.c de 1943.

ma ão. como r� uer.
rencll\ para Paulo Sebiochet, imposto relativo t.er 4.699 - Rlcar�o Jnrk _ Raquel: b�.J�à. pa.ra ás 9 horas da manhã, as portas do

. Edlh�IO do Fo 4�757- Ernest� Haufe+:
reno com 18.600 mtrsz sito estrada Jaraguá-es 1943, imponto rela�lvo casa terr,ag�ns (FII�81J stta rum os ban.s penhorados a Frederaco VI�fheller, n� Re uer transferencia p?rtí
qoerdo. - A' vísta da Informação, como requer, á estrada Redra d Amolar - A víeta da íntorme- ação. Executiva que lhe move Paulo Ehr! & Cia. a saber.

H
qui

V Ik imr I!õ
u· Fl

..

I' d $ enrique o mann,
4.556A - Germano Zeh - Requer traue e· çao, como requer.

. 1.J m j'lIdlO ma�ca ronca, ava I� o em er.
posto relativo terreno com

renela pata Ana Herba, impostü relativo um carro 4,693 - Frederico Lavln - R€:quer. IIcen98 1.000,00. 2) Um rel<;>glO de parede, av"had? em 50,00. 7.554,25 mtrs. sito estrada
de lavoura _ A' viste da íntormaçäo como requer. conatruçäo maosoláo sepultura Alberto Vlebrauts. 3.) Sete mesas, avaliadas em 50,00. 4.) Vmt� e tres

Ano Born A' vista da in4.557 - Paulo Papp - Requer' transtereneía e colocar respetívos dizeres. A' vísta da informa. cade ira?, avaliadas em 70,OG. 5.) Uma prateleira gran- formaçã�: 'como requer.
seu nome lmoosto relativo troly particular adquí çäo, como requ,'r: de avaliada em 15.00: 6) Um espelho de propaganda, 4764':_ Marta Winter
rido de Leopoldo Píedler - A' vlsta du informa, 4.699 - W!lh O�tl) Koerner - Rt:'q�er líceu- avaliado em 10,00. 7) Dois arma ios pequenos. ava Ehl�rs _ Requer vistoria
ç�, como requer. Ç6 construção msosoléc sepultura �na. Koerner e liados em 10,00. 8.) Um. balcã�, avaliado em 20,00. 9) da im talação sanitária.

4.560 - JOge Kacsorow&ky - Requer trana colueaçäo respetlva inscrição - A VIsta da in Um engradado de cerveja •. avaliado em 45.00. 10) U « construida no predio n.756,
'erencia parti. Gabriel Gesser impORto relativo ter- formação, como rEquer. engradado de ga.zoz", avaliado em 25.�. Total �r. �$ â rua Preso E. Pessoa--
reno com 75000 mtre2 sito estrada Caminho do 4.700 - João TMi!ni -. REquer transfarencia 1.295.00. (Um mil duzentos e novmta -! CinCO cruzetro�) At vista da informação, co.
Morro - A' vista da informaçäo, como requer. para fazenda «Bela. Vlst.tu Imposto r�Ißtivo terre-

cUhJos bens cOdnstantel� d9 8dutofdlehP,endh?ra et audto mo requer .
.

4.56i - Hugo Weidner - Requer transferen. no com 1.055.500 mtrs. �,lt() e.l5tfada RIO Corrê68 - de pen ora e auto e ava laça0 e o a:. Oli eu .os .

a
4'765 _ Marta Winter

cia para seu nome imposto relntivo terreno com A' vista da informação, ?omo requer. referida ação exec�tiva, serão lellados em pflm"lrtll Ehl�rs _ Re ue .. vistoria
20.400 mtrs. sito estrada Ano Bom e adquirido de 4.701 _ Alfredo Heldorl1 - Requer tranere

praça de hasta publica de vend.a e arremataçao pelo do predio n. '9;56 sito à
Adolto Weidner - A' vista da informaçäo, como rencia para Hugo �eidn�r, imrosto relativo ter- 'Valor total de Cr $ 1.29500 (mIl duzentos e nov-enta

. P E Pessoa _ A'
4.563 - Leopoldo Maurer - Requer trans te reno com 33947 mtrs2 SIto es�rada Ano Bom -

e cinco cruzeiros.) Assim serão os referidos bens arre' rt;lat [Js .• i a
-

comQrencíö para Arnoldo Gessnerj imposto relativ!) ter· A' vista da informaçäo.• como requer. matados por quem mais der e maior lance oferecer, VIS a a. tU Qrm çao,
Alb t K J R t ans .,

d d d requp,(
reno com 84.800 mtre2 sito estrada Rio Paulo - 470;>. -- er 0_ 'rueger or. - equer r no dia, hora e lug�r aCima menclon� os, po í::� o •

IHa 3-12-42
A' vista da informaçi'l,), como requer. rerenda para Alvinú Jurge .Wulff, imposto relativo os mesmos aer exammados por quem Interesse hver

4750 B d M
.

1 á t 3 750 t 2 t t d B mpland -I d'd 't' bl' E
- prnar o ey·4.513 - Emerich Ruysam _ Requer a var erreDO com t. m re. Si o es ra ti o .

--

e que estão em po",�r o eposi :HlO pu. ICO. para
- &: C·

-

R
.

de cHabite-se» um quarto casa n. 215, á rua Mal. A' vista da informação, como reqUQf. que chegue a noticia ao conhecimento de todos, se I
er

.,
Ia. -:-. 9qutr VIS-

Derodorü da FODl�ecli - A' vist�t d8 informação. 4.707 .- Germano Gieluw - ltequer lIcençr. passou o pr�l1çnt� edital que será afixado no !lJg�r tQna .d�s s�rvl�o.s êXécuta

como requer.
.

construção mac1fl)lét; f6pultura Ida Zills Gielow e do çcs'Oflfié e h bl1é d' , ...1 .... tl\fHal local -Correio �I'\ I �os por eXigênCia do Cen
A'

.

t d J
_du ..,U I a o p"." I�;"-" _..

' �Itro de Saude em seus ore·Dia 19-10-42 c�locfição respetlva. 1lléCriQA:ú � Vl� a
..

a _!l,":. Pövõj� Oado e passado nesta Cidade de JC:ilag.u8, aos
dios ns. 34 e 234 sitm. res4.254 - Felipe OUo Becke: ._ Requer seja formação, cumo requer. sete dias 10 mez de d\zembt·o do ano de mIl. n_9ve- petfvamente á rua CeI. E.tornado 8f>m efeito termo lavrado á fls. 18 do 1 4.708 - Gel'múno Greul - Requer licença centos e. quare.nta e dOIs. Eu, Ney .Franco, es.cllvao .0 C. jourdan e Av. Getuliotermo de pr(}messa n. 2 - A' vistü da informLçtio. constrnção maorw!eo sepultura Linda Greul e co- subsc�evl. (assmado). �dJua!',do, Dommgos da �II�a. JUlOZ Varg3s. A' visÍ!l da iofor•4548 - Arlindo Silveira - Requer alvará de locaçäo reapetiva inscrição - A' vista da infor Substituto _em exercICIO . r..sta conforme o orlgmal, d m:Jção, cOlno I'e'l'iu'e'f."Hablt� pe- parte sub·locar CBSa. n. 322, á rua CeI. maçäo, .como requer. d f- �

P. G. de D.ltveira - A' vista dli illtormaçäo, como 4.712 - Augustu Sohn Junior - Requer trans
que ��8g:'á, 7 de dezembro de 1942. I'

4 ��� -�- Antonio Klein.
�'.:

requer. ferencia vara Paulo Sohn, i"�posto relativo terreno' O escrivio : NEY FRANCO Reguef ]ICel1�à .tonstruçac4.54u - Leopoldo jtmssen - Requer aliIlhti com 112.233 mlrB2 sitn estrada Itapocú Hansa e .

.

casa de al"'enan&f em StU
mento seu terreno sito rua Elisa Stt'in esqu. Av. casa dI') madeira .... A' vista da informRçl1o, como ttvo terreno C0m 620 mtrs2 �dto estrada JaragulL- krre�o �ito estrada IIhtr.
Getulio Vargas - Aguarde oportunidade, isto é. requer. esquerdo. AI vista da informação, como requer. d� �lguaIra.' zona rural -
localisução ddinHiva da rua em que deseja cons· Dia 18-11 -42 4.735 _ Fernando Stefnert _ Requer para A VIsta da mformação, co·
trulr, cujos estudoB estEio em andamento. 4.460 - Emílio Wunderli�h - Requer tt:'8ns Osvaldo. Steinert, imposto seu carro de lavllura ---,. mo 7requer. .

4.556 - GUijherme Gumz - Requer alvarà rareneia para QUo Hillbrecht e Alice Wunderlich A' vista da informaçl1o. como requer. 4. 55 - �ba!dmo Gon·
.P'} cHabite se,. filIa

.
C688 D. 235, sita Rua Elis!! imposto relativo casa material 8ita rua Hercilio 4.736 _ Alberto Zilse _ Requer tl'ansferen çal"es. de Oliveira - Re-

Stein - A' .vlsta. da inrorm8.çäot como requer. Luz, H�n8B, - A' vista da informação, como requer cia para Fernando Steinert, imposto relativo 8eu quer licença. estabelecer·se
4.5�4 - José Papp - Requer licença CODS- 4.713 - Marta WintH EMers - Rf:;quer li carro de lavoura _ A' vista: da informação como com farmacla estrada Iza-

truçAo maoßcléo sep.ltura Alldio Papp, inbumado cença constru'ção instalaçl10 sanitaria cutla D. 756 requer.
'

'b:!l, zona, ru�al, distriL de
cemiterio Tfindade e colocar respeliva � colocar Rita rua Preso E. Pessoa, conforme plantas _ A' 4.737 _ Romeu Bastos - Requer transfl.'ren Han:a. A vista da infcr·
respetiva inscrição _ A' vista da informação, 00- vista dli informação cerno requer. cfa seu nome terreno com 728 mtrs2 e cm;a n. 18 maçao. co � o requer.
me requer. 4.715 - Roberto Hftenseh - ReguE;r baixa sitos rua Pres, E. Pessoa e adquirido de VV8. Mar. 4.75� - Bflledi�o B.

4.566 - José Luiz de Oliveira ..,- Requer para 19-13, imposto relativo Empreza. de Transpor tha Beuz - A' vista da inlormaçl1o, como requer. B.assam - Req�er licençatransferencia seu nome imposto relativo terreno to, caminhão de carga e motocicleta - At vistada. digo transferencll':I para seu
com 300.000 mtrs2 sito estrada Itapocuzinho e Bd informação, como requer.

Ola 24-11-42
. nOü1e imposto relativo ter'

quirido do Dominio Dons Francisca - A' viste 4.716 - Joaquim Ferrazza - Requer trao8- 4.728 � Rudol�o Reck -, Requer hcenç� se
reno com 125.400 mtrs.

da informaçl1o, como requer. ferencia para Jorge e Reinoldo Becker, imposto pultar restos morta.Js oe Marl� Loe Reck, JU��o sito estrada Itapocú-Hans'a
4.568 - Julio Behling - R€:qu-ef trsnsfert·n relativo terreuv com 690 mtrs2 sito estrada Retor Junto aos de Catarma Reck, mhumada cemitedo e adquirido de Domingos

cia para 'Ervirw Manske, imposto relaiive terreno cida - A' vista da informação, como requer. municipal desta cidade em 1939 - ,A' vista da in· Anac1eto Garcia - A' ista
com 125.045 mtrs2 sito estro.da Ribeirão Preto' _ 4.719 .- J! ão Ambrosio:- Requ.er tranafe. f()rmaçAn, como requ�r. .

). dainformaçãc, como re�uer.
A' vista da informação, como requer. rencia para snl. P,wliua Feiler' imposto relativo 4741 - Alma Stmgben - Requer traDsferen I 4766 - Ne s t o r Go

4,569 - Bruno Fritzke - Requer licenç[\ terreno com 1300 mh's. e CaBi1 n. 90, sitos á rua
'Cia paffi Bernardo Frey?er�er, imposto rela�ÁvlJ es

.

dã' Luz - Reque;
estabelecer, BB com alfaita ria. oi estrada Rio Cerro. Rio Brau'co. - A' vista da infor:�H!çãü, como requer.

terreno con: 1�0.600 �l1trs2 sItú -estrada RibeIrão I'ransferencia para João Ale-
A' vista da informação, como requer. Dia. 19--11-42 Molha - A vista ja mformaçã.o, como requer. xandre Zacko, imposto re.

4.570 - Elsa Luch Kohlbach - Requer trans 4.718 - Franciscú Richfirdt - Requer licen Eia 26-11-42 lativo terreno com 900 mts2
ferencia. seu nome impol:"to relativo terl'&no cum ça construção casa de a)vena:ria, seu terreno llha 4720 - Walter OuBch _ Requer t.nuisteren- e casa n. 1.149 sito á rua

1.498 mtra2 sito rua CeI. P. G. de Oliveira e aã dos Menos, zona rural - A' vista da. informação, ciß nome BUE;. espCS8. Da. Herta GÚ8ch, imposto Mal. Deodoro d'a fonseca.
quirido de Julio !?iazera - A' vista àa informação, c(lmo ffquer. relativo bicicleta de senhoras - Faça p imeirê1- A' vista da informação, co·
como reque!'.

. 4.721 _ AUréd;) Klug --'- Requer licença para mente transferencia na Delegacia de Policia, e mo requer.
4.571 _.' E4,a. Lucht Kohlbach - Requer trans impermeabiHzar {I piso com cimento de côr {; f..S volte, querendo. 4.768 _. Sil�estre Barti·

lerencia. seu nome imposto relativo terreno com paredes d'3 um qUHl'to sua casa n,301, sita á rua. 4.729 - G"!rIllanO Langt:.ammer - Requer li nikosky -:- Requer transfe-
1.980 mtr�. sito rua Domi_"�o§ �la .Nove. e a.�quirido Mal. Deodoro da Fonseca - A' vista da. informa- cença. pintu!'!! externa sua sita rua José de Alen- rencia' para Crispim Miguel
de Augehna, Afonso, EmlllO, SllvlDO, CamIlo, Hi- ção, como requer. j car _ A' vista da Ínformaçäú, como requer. Souza e Lourde�. Budal,
lario, Silvio Alzira, Julio ·e Adelia Piazerc\. - A' 4.722 - Bernardü Kramer - Requer licença 4.739 - Vitorio TamanioÍ - Requer licença,' uma casa .sita á rua Tobias
vista 111 informúçäo, como requer, C0I1StruÇãé1 cssa maddrr:. seu terreno sito- estrada construção casa de madeira seu terreno sito es B.arreto, ;oda de Hansa. A'

4.571 - Elsa Lucht Kohlbach- Requer trans· Izabel, zona rural - Á' i'ista àa .informaçl1o. como trada Itapocú - ZOll!! rural. 'A' vista da informa vista da mformação, Como
I�réncia seu nGille impü!5to relativa terreno com requer. çäo, comü r�quer. requer.
3.803 mtrs sito rua Domingos R. da Nova e adqui- Dia 20-tl-42 . Dia 7-12-42
ridli CH; SHvi:1Ú e Hilarj(J Plazeta - A' vista da 4.723 - Elsb Benkendorf GruetzIDacher _

DIa 27-11·-42 4.758 - Paulo Plastwich -

inf4irmí\çl1o, �omo requer. Requer licença construção casa de madeira seu
4.678 -...,. Jol1o .Coelh? - R�quer Hcença com;- Requer Iicençd iniciar os

4574 - Wdtef Hertel - Requer prorogaçi:í.n terreno flitO estrada Trel'; Rios d') Sul, zoda .rural. trução caSh II?atenul. dms I?av�mentos, confurme serviços exigidos pelo Cen
por maIs 120 dias para cO,Dstruçäü calça.da - Cnn A' vißta da informação. como requer. plantas, com l�[ital�lção slimtafl8, seu tbrre?O .€8- tro de Saude, relativo sua
cedo em clU'ater ImprorlJgavel o prazo de 90 dias. 4.724 - Walter Kßl'steú - Requer tr,ansf.e- tl'll�a Nova Re�()rCld,f:I. zona sub�rbana - A VIStf!

casa n. 507 sita á rua Mal.
4.573 - Miguel Erhardt -- Requer licença re!',cia para Henriql1e Jensen, .impostö relativo ter

da mforma,_çäo, c?mo requer. Deodoro da fonsca. AJ
construÇ;ão maoBoléo sopultura de Julio Erbardt e reno com 6.912 mtrs sitQ estrada Jl}faguá.fundos. �.742 - Adeh,,!-a de Souza ��rba - Requer trans- vista da informação, Como
coloc�çäo rsspetiva inscriçäo � A' vista da in. A' vista da informação, como requer. ferencJa seu nome Imposto relatiVO terreno com 85.500

requer
lormllçãô, como requer. ' 4.725 - Leonardo Klein _ Requer trausfe mtr�2 sito estrad� I!ha 1.1a ,fi�ueira e. adquiri�o de 4.76Ó - Geraldo Sehio'

4.577 - Fernando Schmidt - R€quel> trans- reccia para Pedro GBfi3nt, imposto relativo terre- Jose Theodoro R!belro - A vista da mformaçao, co cher - Requer licença cons

ferencia seu nome imposto relt\tivo bicicleta ad no com 128.000 mtrs sito estrada Morro Jar8guá -
mo requer. trução casa alvenaria em

quirido de Placido SaUer. A' vista da intrlrmação. A' vista ds. inforrnaçäc, como requer.
4.743 - João José Junges - Requer transfe- seu terreno sito á estrada

como requer. 4.726 - Max VU'ch - ReqUEr trarJ8ferencia rencia seu nome imposto relativo terreno com 15.000 Ribeirão Cavalo. zonarural.
4.578 - Albrecht Kenell - Requer transfe' pare Alvino Schmauch, imposto ;l:'elativo terreno mtrs2 sito estra1a Ilha da. figueira e adquirido de A vista da· informação,

reccia para Carlos Rahn, imposto relativo SUIi bi· com 7,500 mtrs BitO €gtfaCa Itapocú Ha.nsa. A'. vis�a José Theodoro Ribeiro - A' vi<ota da informaçãQ, como como requer.
cicleta - A' vista da iDfn�mBçgo, cnmo requer. da. informaçäf', eümü J"·equer. requer. .

k R f
4.761 . francisco Ni�o'

4.579 - Henrique Bortolini - Requer trans- '4.727 - Alvino Schmaush _ Requer tra�8r\:} '4.744 - Bertoldo Kamp e - equer trllns e leti· Requer licença para
lerencia para. Albrecht Knuell, imposto relativo ren cis. para Edmundo S�litter, imposto relativo rencia para Atida Orubba e Hildegard Orubba Meister, fechar uma das duas pas'
tureno com 15.000 mtre2 sito estrada Jaraguà. A' terreno com 5.000 mirs. situ estrada It�pocú Hansa, imposto relativo terreno com 625 mtrs e casa n. 1.298 sag'ens que atravessam.o
vista da. informacäu, como requer. zona 9un-urbane. A' vista da informação, como

sitos rua Preso E. Pessoa. A' vista di! informação, como seu terreno sito á estrada
4.580 - Guilherme MoeUei' - R�!qu€f tr!ills· requer. requer. Itapo.::ú-Hansa. A' vista da

larencia pafa Florencio Cezar Piclnini im postú 4730 - W::lter Becker _ Requer licença 4.745 - Foliciario Bortolini _ Requer tranferer.· informação, como requer.
relativo terreno com 8509 mtn2 sito estrada Ha· construção mao8oléü sepultura Selma Martha De. da para Silvio Bort{)lini imposto relativo terreno cem 4.769 - Alberto Kohls
pocú-Hunsfi. A' vista da ii1formúçä ..... como requer. kar e �olocação respetiva inscrição _ A' vista 231.250 rntrs2 sito estrada Jaraguã - A' vista da in 5i1ho Requer licença cons-

4.581 - Ricardo Hackbarth - R�qut:r trans- da IlJfl)�maçg;_o, como requer.
. formação, Gomo requer. , .. truçã.o casa d-e madeira em

lerencia para Eroilio Wermeisror, il!iposto r€!ativc ,4 731�,- Maria Moser - Reg10er licença cons.
4.746 - Pedro Dias - Requer transferencia pará seu terreno sitoestradaAno

terrenb com 14-500 mtrs2 s.ito estrada ltapocuzinho. trução lllaosolé& .sepulturú da Êucliàes Moser e Albertà C. A Will, imposto relativo terreno com 81.70Q Bom. A' vista da informa.
A' vista da. Inf(�rmElção, otma requer. colocllç-lJ.o' respetiva inscrição -_ A' vista da in- mtrs.2 sito estrada Mar-tins"A;'_ A' visla <Ia informação, ção, como requer.

4.582 - José Emmendoerfer ,_ 'Requer p!'ü. formhçäo, como requer.. t

.

come> requer. . .

4.775 - José Zacko - Re.
rogsQäú por 90 ·dias prazo: para construção calça 4.732' - Fredericu Viviu - Requer. licença .4.747 _. fe.liciano Bo:t?Ii�i - Requ�r transfe· quer transferenci.. para
da - Como requer, em. cluster improrogavel. construção maosoléo sepultura juiio Schlnkel, e rencla. para Ardumo � - rtollDl, Imposto rel�tavo terr�n� Walter Harnack, imposto

,Dia 16-11-42 colocaçãõ respetiva inscrfçl1o. A' vista da infor.• c�m 245.�00 mtrs� SitO es'trad� ltapoeuzmho - A relativo digo relativo
: 4.63a - Liopúl'dc Klitzke _:.. Ré".quer-'licença IDaçäo; como requer,.

' .

l

.� V15ta da 'tnformaç�o! comQ requ�r.., carro de lavoura. A' vista
eonstruçl1o Ci>sa de material seu terr.en<;> sito es Diti; 23-11-,.42 .

.

... 4.74� - f.e,hc12no B.o�t?llI:lI - ,Requer. transfe- dàinformação,como requer.
tradu' IHlpocu'HúDS'l, zoaa rural' - A' �vista da in.' 4.106 _ Alvtnh Hoffmann �� Requer'.reduç!lo rencla para Ardumo Bc�tollm, lmposto rela�lV-o terre� 4777· Edmundo ZHs. �

informação, como requer_ .' ., ,

imposto referelitB seu t_erren9 sjtJ�ad.? a um quilo n? com �07.50? �tr.s1 s�to estrad� I�a'lgo�_uzlllhq,!. ,/ '

dod . �eq.u�f ��aJ}sf�J�ia .,

4.687 _ JoãO' ßatiata Rudolf .'_ Requer. baixa metro da estrach\ prinCipal, Itapo'cuzmho _ O sr. Vista, da dlformaQ8o, como requef
"

,
seil nome Imposto refã'tiv(l

iil.pLato telatlvú cAgiota-. A' vista da iQtormação, Tesoureiro para. taz�r () lançamento' do ) imposto. .

4.749 .- �adQS Mey - Requer baixa para 1943, terreno com 153.000 mtrs2 .�
como requ.€r.� =�" '.I '�;/i,�J:' slprodução agricola e p�stodl 'do requereDte .n,a Impo�to5 .reia�t�os su� cas.a d,e secp�. e molhados � sito estrada Schubert E ad-

4.689 - Ftieäa M. C. Kell.ednailp -.JKequ�r, .clasB�· c.B".
.

.

.

.;, S�lc�lCha�la, sItos rua BenJamm' Constant, 299 - A quirido de Helmuth Krue-
trall.8lerençia., para J,orge K�JlerJllann,. impQ,Bto r� 4714,,- Estefano Kanzler _ Requer. licellça .. Ylst,a da mformaçjo. como requer ger. A' vista da tnformaçãot
latlvo terreno com 2.500, mtrs sito eS,trada Uapocu. construçl1o mamwléo sepultura Rudolfo Silva Kanz-, Dia 2-12-42. como requer.
Ha.n.sa. A' 'Mi�tA� da.\!nlormaOãtr,- c{)mo- requer., 1et' 'ß 'cúlucaçã'o respetiva inscriçl10 - :A'viste. da .�;

.

4.751 - Henrique Ehlert _.:.. Requer licença para 4.778. Sigi�mundo Brud -

•

4:.690 - W'alter Karsten -. Requer, tranefe· informação, como requer. ,'.
" r:' fazer um{{ tanalização sob o leito da estrada Garibalcli. zin�ki' : Requf:c bahca, para l:

rellQia para. Evaldo Se}1midt, imposto sua bIcicleta. 4733 - Virginio �arcu8 da .Cunha - Requ:�.r :A! �.i8t� 'da infonnáção, como requer. "

.,.
1943\ lmpbS'tti relativo sua .�

A' vista da Inf{}rmaçAo, .como requer,'
.'.

transferenc.la para Beu Dome imposto rela.tivo ter- }4.753 ----:,Wernér1 N!umann. - �ttuer baixa Im- fabrica ·dEf ;estanhó' sita á 1
) ".691 �. José.P�n!l�?í\D� � �equer ��ce,�ça cons· �e.no com ��8.400 mtr82 sito estrada It!ipocuzindo poeto sua. biCICleta. A' vJsta da mformação, como re- r�a �'\arechal _Deodoro. itruçäo cas8. de mafe�lal, â éstrada jaraguá, zona. e adquirido de l)çmin,lo Da.! Fr8'néi8ca -:77; A� vis�a quer. .

, .. ,. .' ..
.

.

li. vista da mformação,
rur�l· ......... A' vista, da l-!lforlI!a�il1( li coI?,o re<J,�er. �a InformaçAo, CC,IDO tequet.... _.1 ."

• '�;. ....;' _4.754. i._"r":' ·fr�denca G0!'les . ......,... Rf,q.uer� .:tr.aos.f.efen� .c.o.mo . .te.,qt.:er:1... • !
4.69J -- Eisal Mé.:)!€Ir --' (��qlk�' U:5toUÇh. OODS· .' 4,734...,... Ho�úl'a.�o Stia�hen.- Reque,! trans- CIß ,ijiHa Joao Manoel Martms, Imposto �elah�o tt:rreno.1 . ... .

�
truçl.G!.,@8..e. de ma.h�l'�l,...á..e..atJ.:a.da jlu·�gut\. zona ,fe.:rencie. paPa -Rel.na.lào .•·�.e.uh.acker, impo.eto rela. coom '!\Im�)hmtrSo2l;f!'''O'dSJud8<,.ma4elra, IIdtt()Q'Ól' cs.t�lIlI.l!.�RS:o.tlhtl1l&�M"n",Mfi"lIw,'
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PREfElTUR'Á lyltiNICIP.�L DE· J.ARÀ'OÚÁ meato, ,feitn �em a d�vjí,!.ß�ºr(Jt:!Z�Çª�,.Y,!��<.1� p.�lr, � .�v:�lia:���.de·.fólh�$ 'des autes da refer:idà açàÖ"exe- 1m�mento, acuse-o .oaraComissão de TábelameD t8 Prete!.tc Mumctpal, �otad6meDte .

se a aquisIçäo do cutiva, serão levados' em' ptiÍnttr'� 'pYi;çä"êfe'�'l'iá';lâ 'plr �ös"firrir legais.. _�- - :o-� '"

, "'A '.. :���::��::.(t for pr�'�Pdid8,. P�\" íntermedío da .8�, blica de venda a arr�mata5i\0 pelo v�lor�)otal ,de .cr, $ )ar�guá ... 9. de .. �kz,emJ:no :,.Tabelamento de Preços de Generas de primeira neces- E ara
..

'

I
. .

17.300,00 (dezete mil e. trezentos ()f\fzeuos). . de 1942. ", .

.'.,

sidade.' em vigor a pa!tir do dia 19 de dezembro de 1942 d�i P88�ar eit�e :��g::� :fff::o l��of�:Ct�' man As��m serão os. referidos bens arra-
. q '. oficial do Registro

el? .dlante, nus �rtmetros urbano e sub usbano dos turne e pub1icad� no [ornal Ioc I
. c'nrrei � ,.� cos matad?s, por quem rnars dt:' f". m310t .

lance oferecer, CIvil designadö.·distritos de [araguà, e Hansa., ..
' ÀI" ti 'f. ,,'

ti. «. ,
.

o ro OVOll, no . dia, hera e li.lg�r ,aCIma. mencionados, podendo ,. "WALDEMAR LUZ'
Atacado' Varejo, raguä mO�14rldadúd da Pbrefeldtur.fi9·4M2.llmCiPal ríe Ja- os mesm�s ser examinades por quem irrteresse

, tiver Certifico que o 'presenteAçúcar refinado, quilo' Cr $ 220 • em e ezem ro e 1 e que estãc m j d de 't
'..

bll
.

'd' l'f ".' . •

Açucar cristal, quilo
. ,

O
.

J"'ã ds S'l . N 'I" •
..

'.
- '_' .. , p? r o epGSI ano pu .ICO· . E. para a, íta or por murr regls-

Açucar mascavinho, grosso, cl arovquílo l'�o - O a 1 va eves, Almoxsrffe c,ue chegue a noticia .ao ,conhtcimento de • todos, se trado a fls.' 414, �o livro
Açucar mascavo, grosso, escuro, quilo Ó,90.! REQUERIMENTOS DESPACHADOS' P,SSOU O presente. editai que será, "fixado no lugar n. 6. O referido é verdade
�����I d�e 1���: ��i�O casco, garrafa 2,50 4.779 _ RodQUo Ehlert _ Requer trar.síeren d� .:�stuml? e publ�cadó pelo jQ.md local cCor-�io do' ,e dou fé."
Arroz comum, quilo ,

c-, $ ��:gg !:�8" cln para Carlos Ehlert, imposto I;elativo terreno Po:o : ?ado e passado o"sÍ3 cidsde d� Jaraguá, �o� Jaragua, 9 de dezembro
Banha colonial" quilo 4.50 5,00 com 3.200 mtrs2 sito estrada Jaraguá _ A' vísie se\ dias do mez de d�zembr.o do ano d � mil nove .. de 1942.
Bat�tinha, sacojíe' 50 kgs. 16.50 . 0,40 da. Intormsção, como requer.

cen .os ,t. q�.are�ntfl e dOIS. Eu, Ney .Franco. 'e�.� ivão o WA��EMA� LUZ
�::� ���o a�����;: ��l?o 5.30 6,Og 4.790 _ Sebastião Fagundes _ Requer liceu �ub�c: cvi. (aS"mado). �duardo, Domingos da. SIlva Juiz Oficial designado,
Cebola, quilo

4,70 g,So ça translertr, a pOSSP. do lote n. 21, do Patrünonío ubstituto ,em cxercicro>. Esta conforme o original, do
Charq e d I '1

'

M·
.. .

I ·t.... Q
"

cl B
'. que dou fe.u e a., qUI o �,50 umcipar, 81 G ta. rua uínuno e '1CiJlUVh, para ·ar á 7 d' j ., b« d 1942Charque de 2a. quilo <>,20 João Albrecht, russo _ Indeferidt.,. ' egu, e ez_m r:J _

e .'
.;Farinha de trigo..·quilo 1 ön, O "SCrl""aiJ . NDy FRANCO0'70" Jaragud, 9 de Dezembro de 1942.

.

.

� .'. '"
,Farinha de mandioca de la, saco 45 kgs. 25.00

Far�nha de mandioca ele 2a. saco 55 kgs. 20'00 0:60 I RENATO SANS � S(:lcretà1.'Ío
fa:-!!1ha de milho saco de 45 kgs 25.00 0,70 Edital de. citação de rê.. ausente
�e�lfnohr��úoqUiIO g'Jg � AVISO •

t'! t
'] Doutor, �dual do Domingos dó S'lva. JiJiz Subs·

Linguiça de carne de porco. quilo 5' 50 I A Agencia. Municipal de Estat:stica da Prefei. I U o em ...xefCICIO, no cargo de Juiz de Dit'.:!ito da
linguiça de 2.a, quilo 5:00 tu ra de Jaraguâ, intima os pO€!8uid()res de velcu comarca d·� Jaraguá, Estado de Sanb Catolina, Br"silManteiga de.primeira, nata doce qu.ile 9,00 lOH (bicicletiHl e motocicletasJ, com tu sem placa" na formq da lei, etc.

'

M.anteiga .de segundâ colonial, quilo 700 t d F bMIlho, qUIlo
.

Ó 40
a �e en 'On ,',rem cem ü nge':lte, Il respeito .de seus az sa er ao� que o pr�stl1:e edital dt citação

Ovos, duzia 1'40 veICulüs, que não fera.1n reglstado8 f'a divJ-são de c?m ° pr�zo d,: tonta (30) dws VIrem, Oll dele conhe-
Pão de trigo:

' Estatística Militar, dentro. do prazo estipulado pOl' CImento tIveram: que pelo doutor Promotor Publico daa - de um quilo 1,70 lei, (1:l.presentando o certificado de propriedade.) comarca me foj dirigida a ség\.lintt� DENUNCIA:� --= g: �gi�r��!� g:� até o dia 23' de dezembro do COI'rente. ilmc. Exmo. Snr. Dr. Juiz Substituto em exercício.
d _ de 100 gramas 020 015 que deixarem de cumprir It intimação Bci· n�sta comarca: - O Representante do Mínisterio PLI
e - de 50 gral11as 0.10 ma, dentro do novo prazo, serão punidos de acor- bitco em exercício, neste Juizo, usando das atribuiSal grosso, quilo' 0,70 ilo 130m a lai. .. çõ�s que IhEl são conf6ridas por lei, vem, com fundö'Sal fino, quilo O 80 t

.

I
.

Toucinho defumado, quilo '. I m'::n O no mc uso Il1querito policial, oferecer denuncia
Vinagre, sem casco, garrafas g,�g AVISO aos pescadores '1' contra V�NCESLAU DA ROCHA, mais conhecido
Sabão, caixa grande, pedaço 0;40 ,A Delegacia Especial ctt) Policia de Jaraguá, I

como jOAO V�NCESLAU fILHO, brasil:iro, solteiro,Sabão, caixa média, pedaço 0,30 chama ß 8,tenção dos que Be dedicam f! pesca, í lavrador, com. vinte e sete anos dt: idade, residente naSabão, caixa pequena, pedaço O 30 E t d C ldL E N HAS' para os seguintes artigos do decreto n. 794, de 'II« S �a a !lCI a». ne.ste municipio, pelo falo delituoso
Lenha picada. çle primeira (bracatinga, Ia. 19-10-1938, pois determinou agir rigorosamente segumte: - Cerca d:ls quatorze horas do dia ·cnze Edital n. 1436

ranjetra, cambriuna e camboim) m3 14,00 I contra seus infratores: . de ?�tubro sio corr�n.te. ano, qUiilldo, pela "Estrada Julio Alves ReGB li) 1sa-
t���: �:�:�: �� 3.s:1��:t�lh�3de s�rraria) m3 li·gg I Art. 6. - E' permitido o ßXt>rcicio da pesca Ca1chl!<1a», J!1e�te mumclPlOb, _depois de uma festa, se rt· bel da Silva.
Lenha em acha, de primeira, m3

'

O .em todo O territorio da Rep.blicB mediante licen co Iam, Igelramente em �Iagados, ás �uas �esidenciar Ele sf'lteiro, brasiJeiro.
Lenha em acha, de segunda, m3 1�'8ol' ça, a todos OB brasileiro.s maiores' de 16 anos..

os individuas paulino. Femand�s, a vitima, t:jmben� \)rh�r rin, natural de Ja-
Preço da lenha compreende-se posto a Domicilio.

'

§ .1. - l'l�nt6.-se dessBs �xigencias a pesca II conhecida ,:_omo Paulino fo tunato. Albert? Oiovan:Ia, l.'tiguá, domiciliado em

C A R NES'
de CBillçü ou lInha. de mão, feItfl de terra. Nestor qorLea. e Venc,?slau da Roch?, míllS cenhecldo e!'lte dlf>tl'itp e residente

Carm verde de la. qualidade (caIxão. alc.- § 2.... Os infratol'€.s de8�e artigo 8er�o puni., como aCIma dIssemos, por João Venceslw Filho, este em eßt. eidadB, m;scido
tre, filé, lombo � posta), com osso, quilo 3,36 dos cum a multa de 50 B. 100 cruzeiros, elevada na após desentender se c?m os demais companheiros, uOIS doze de Julho do ano

Carne verde de 2a. qualidade (assem de dobro UH reincidencia. e apreensão do material de prosteu por tena Paulmo Fernandes Oll Paulino For- de 1923" sendo !ilho d�de dentro, assem de g�axa� peib e fral· pesca utiliSiido. tunato, fazendo para isso�uso de um instrumento con- Mllri� Pdve� Rosa.
.

das), com osw quilo 270 t d d
.

1 ICarne vel�de dt 3a, qual�dade (todas as ,Art. 15 - E' proibido pescar: un e.nte que pro UZIU, neste, Pau!ino, os ferimE'fl.ios E b. !:lO teira, bl'l.itweira,
demais), quilo J 50 C) com redes ou aparelhos de arrasto de qual deSC!'Itos no a�to de axame de corpo de delito de fls. domestica natural de Ca-

_

_

'

quer tlspecie, tip.o ou denominação, na pesca in te 13. E8tan�0, aSSIm, Vencaslau da Rr cha ou João Ven noinhas, dtlll1iciliada em
,o b. s e r v fi ç � es: -; A carne entregue a domicilio I rio I' ou na litoranea'

.

ceslau fIlho, como é mais conhecido, incurso nas pe este distrito, e residemepodela sofrer a ma]oraçao de somente 100 reis sAja -qual for a )
.,

'
. d t 129 d t I C d' PIB ". t

.

ti d
.

d�ua quantídade. � vedHdo, porém. o acre&cimo �os- preços a tl.1 g com dlOamlte. ou qu�lquer explOSIVO; nas o ar..
.

.o a ua o I.go ena raSIJelro,. re em es a Cl a €, nasc; a
tulo de preferencla, encomenda Ilntecipada, etc. I h) com substanCIas t'.)XIC8S; quer o abaIXO asstn�do que se mstaure prccesso crtme. aus dez8uoue de Novem·

Na venda je carne de.ve ser aten:iida o peso maximo de I § 1. - Os infratores deste artigo serão puni nos termos do Codlgo do Prcc.zsso Penal em vigor. bro do afio de 1921, sen100 graJ_11Rs de osso, por qUIlo; o contra peso deveráserda meso I dos com a multa de cem a dois mil cruzeiros ele. Jaraguá, 21 de Novembro de 1942. (assinado) Louren do filbb de Veribsimomaqualtdade. ., 1 d' d b "d'
'1..> 1 d Malll' P -t "bI' T F .. S'l dA Comissão pede ao publico que telefone para o a Ih' va l1, ao o ro na relßC) enCHi.

.

ço na an o uce I - romu ar I U lCO. ESTE- 1'�;!lCu '18. I va e e
n
..�';, denunciado qualquer transgressão á presente tabel!�requ� I § 2. -- A infr8ção das alineas "g" e "h" é MUMAAS: 1

.. Antonio Planis{)heck, brasileiro. casado, Florentl!lß Padllha de
eXIJa, sempre, quando efetu�r compras á vista, a «nota. de compra» I consideI.:_i1rla criine �ic8.r.do seUd infrutores sujeitos l�v�'ador. resIdente na -Estrada C.ac�lda», ne.ste ml!ni Souza.

ass.) leonllias c, Herbster - PreSIdente aB SBnçoes do COdlgO Penal. ClpiO. 2. Alberto Horongozo, brasIleiro, soltello, malar, Jllraguá, 9-:-12-42
. Elauro .Belo - Delegado Ar\. 19 - As cercadHs de Deixe fixas de (aViado!, residente na cE!>trada Cacilda', neste m:.mi Edl'tal n. 1437uleblo Nunes - Delegado i I d

.

(
. .'

.

' "

3 Alf· d' O'·· I" b '1' I'João Batista Rudolf _ Delegado ! qUIl. quer e�ommBção tals como curraIS, cambo68, CIP!O. .

.

I b o I�V(lne G, rasl �lro, SQ telro, lavrador, Evaristo Freiberger e
José E.,tevam Arrudil _ Delegado. I parIS, CaCUl'IS, tapagens, corl1cäo, caç(lal, curral m�1I0r, resIdente na c�st�ada Cacll.da», neste município. Catarina Gandolfi.

í d.uplo, �u�ral em serie)as estaqueadas e muradas, 4. �estor CorreB, ,?r<,SJ(�lro, solteIro,. I.a�rador, maior, Ele, brasileiro, solteiro,
DECRETO-LEI N. t03 são prolbldHS. reSIdente em cOanbaldi», nfSle mumClplO. E havendo lavrador, nasceu em S8n.

Abre credito suplementar § 2. - Os infratores dekte artigo se!'äo puni. s�do desig�ado o dia 4 de jane�o do ano dt 1943 p, to AmlH't, em primeiro
O Prefeito Municipa.l .de Jaraguá, na confor- I

dos com multa de .50q a 5 �OO,OO cruseiro8, eIeva- vmdouro,. as 10 h?ras da m,anha, para ter lugar o in de maio de mil no vec€n·
midade do disposto no art. 5. GO decreto-lei n

da ao dobro na relDCldenc13.
. .

terI.:,ogafo! 10 do reo VENCESLA_U DA ROCHA ou toe e dezeseis aümicili-
J202 de 8 de abril de 1939'

.

Art. 59 - E' expres@amente prOIbIdo na pesca JS>AO VENCESLAU fiLHO, t nao tendo o mesmo ado e ('esiciente neste dis-,

DECRETA: i�terior emprego de "arrastão" de qualquer espe sld� enco�trado ne�tÇl comarca. e estar em lugar incerto trito em Hapocu8inho,
Art. 1. _ Fica aberto, por conta do excesso CIe, como ne qualquer outro aparelho que rascaD- e nao sab�do, por ISSO mandel pass�r o pres.ente eLli� sendo fil�o de Nicolau

de aue,cadlição do corrente exercicio o credito
do o fundo rovolvd o Bolo. 181 que, dlg? pelo qual chamo e CIto ao dito João Freiberger e de EmUla

de Cr.$ 8.239,90 _ (oito mil, duzento� e trinta e

I

Para�rafo unicl) - Os jnfratores deste artigo Venceslau fI}h<,l ou '(en�eslau �a Roch3, 'p.a�a campa K. Freiberger.
nov.e '�l'uzeiroB) aHm de suplementar, peja forma serão purndos com a multa ?e �Oo B: 500 cruzt,i - reCN neste �lIZ0, �ala as �,ud.l�ncta�, EdlflcJO d.o fo- E�8., brasileira. solteira,
abaIXO, as seguintes dotações do orçamento vi ras, .elevada ao dobro na relDCldenCla. rum,. no proxlmo dIa 4 de Janeiro. dI: 1943, afim de lavr&dúra,nssceu em ests
geute: . NO�A IMPORTANTE - Art. 3. - A pesca ser tnten��ado, sob pen? de reveha. E �ar:l que che- disrrito em vinte e nove
0.43.2 _ ImprESSos e material de Ilfiterior e a exercida em lagos, lagunas, açudes gue a .noltcla <la conhf'clme�to do publico e do réo, de janeiro oe mil nove·

expediente Cr.$ 3.89600 ou quaisquer depositos dagua doce! nos rios e ou- �andel passaI' o present� edItai, ,qu,� será. afixado no centos e vinte a quatro,7.64.1 _ Amortisflção da divida
' I tros .cursos dr.lgua, bem como canaIS sem nenhu- lügar de costume e publ�cajo pelO Cor�elo do Povo". ci'�micHif.idli e resid6nte

flutiJante Cr.$ 3.000,00 I'
ma hgaçäo com o mar.

.

Dado e passado nersta clda�e de Jaragua, aos sete dias ne�te dh;trito em Itapo-8.84,1 _ Iluminaçao publica da cidade Cr.$ 976,60 J�raguá, 7 dA dezembro de 1942. do. mez de dezemb,o de m!1 novecentos e. quar�nta e cusinho, sendo filha de
9.94.9 _ Aquisiçll.o de placas Cr 1> 36640 AntoOlo Nunes Pires. Delegado Especial de Policia dOI:;. Eu, Ney. Franco, e�crtvão o subscrevI. (aSSinado) Antonio Oandolfi e de, , Eduardo Dammgas da SM;>, Juiz Substituto em exel- Carolina S. Gandolfi.,

.
Cr.$ 8.23.9,00 Edital de primeira· prara cicio". Está conforme o original, do que dou fé.Art. 2. - Este d�creto leI entrará em vigor .. 3'." Jaraguá 7 de dezembro dt 1942 Jaraguá, 9 -12-42.

na data de sua publicação, revogadas as disposi I. O Doutor .E�uardo Dommgos da. Silva, .Jl!IZ �ubs '

'

O
. - '. NEY fRANCOções em contrario, tltutO em exet CIClO no cargo de JUIZ de DIreito da escnvao ,

Prefeitura Municipal <Ie Jaraguã, em 3 ::le' de comarca de Jaraguá, Estado de Santa ::::atarina, Brasit,R' C"Izembro de 1942. . na forma da lei, etc: . eglStro IVI tua.rio d.a circunscrição d�
68S.) Leonidas G. Herbster Faço saber a todos que o presente edital de pri- Artur Mueller, Escrivão e O. resldencla des m�smos,

Renato Sans i meira praça, com o praça de vinte (20) dias virem ou Heia I do Registro Civil do 1. filZ Saber que compare·
Alfredo Moser ,dele conhecimento tiverem. que findo esse prazo ha Distrito da Comarra de Jara-, cer2m, em cartorio apresenI de ser arrematado por quem mais der e mal.·or lanc... guá. Est.ado de Santa Catari· lando os docume�tos .

"

na, BraSIl. I
.

eXI

DECRETO.LEI N. 104 loferecer, no proximo dia 5 de Janeiro do ano de 1943, Ed:tal n. 1433 gClddO� pel� .

art.
.

180, do
.

Abre credHo' espeoial ás 10,5 horas da manhã, ás portas do Edificio c10 Fa· Faz Saber que pretendem I
o .I�O CIVJl, afIm de se

O Prefeito Municipal de Jaraguá, na confor-I rum, o� bens penhórados a Aug�sto Schlup� .. na ação casar-se em Encrusilhada, habll�larem para C2sar.

midade do disposto no art. 5. do df'\creto-Iei n. ExecutIva. que lhe move ComerCIo e IfldusH."IB Oer- comarca de Ind3ial: Etlch Doubrawa e Oti·
1 202 de S de abril de 1939 . ! mana Stem S. A, a saber "

Eduardß Schultz e Erna lia Maria PereirrJ. -,

DECRETA i U:m terreno sito ne�ta cidado, fazendo fre�te na Marquardt EI.e, solteiro, func!o,narioArt. 1. -, Fica aberto, por conta. do excesso I Ru� RIO Branco, travessao do� fun�os com. ? RIO Ja- Ele, solteiro, brasileiro, pubh?o fede�al. doml�IJíadode arrecadação dO'ßorrente exercício. o credito mguá, de um lado' com o PatnT amo MUniCIpal e de lavrador, natural de Bem: e re�ldente- nesta Cidade,
especial de Cr.$ 1.200,00 - Mil e duzentos cruzei. ,>utra lado com, Wras de Teodoro Krambeck e João dito Novo domiciliado em nascico nesta cidade de
fuS - destinado á aquiSição de 300 exemplares Em'!1endoerfer, COM a area de 5.609 metros quadrados, este distrit� e residente em Jaraguà, 10m dezeseis de
do livro .«o.etuJi0 Va:gas ._ pn.ra crianças:..' é: se- 3vahad� em cr.$ 7000,00. 2. Un:a casa de materhl Jaraguá, sendo filho de I Ju.nho de �i1 novecentos e
um d.istribuidQB, como premio, 80R alunos que

constrUlda. no :nesmo, terreno av�hada em cr. tO.OOQ,OO. Ricardo Schultz e de Élza • tres, com trmt-a e novp anos
mais aproveitamento houveram revelado durante 3. Uma balança sem pe,sos, ayallada em $ 4J.,00. 4. Schultz. j de idade, filho legitimo de
fi corrente ano letivó. Uma panela de ferro cru, avahada em 10,00. 5. Uma Ela, solteir2, brasileira, poão Doubraw8, �á faleci-

-Art. 2 - Este 'decreto lei entrará em vÍ"or I molheira, avaliada em 5,00. 6. Dezenove vasos de lavradol<1 natural de

Encru'l
do, e de dona LUI_�Il Fuchs

ll81 data de sua publicação, revogadas as di8p�8i. barro, avalia90s em .10,00, 7. Uma pá. avaliada em 5,00 zilhada, domiciliada em Do�brawa, domiciliada e
çães em contrario.

. J8, l!ma saltHra, avaliada em 2'00. �. Urna f.rigideira, Encruzilhada e residente no reSIdente n�s ta cidade,
Prefeitura Municipal de Jarn-guá,' ein 3 dezem. avahada em 5 00. 1�, Treze mamadeiras, avahadas em

mesmo distrito sendo fi Ela, solteIra, de Di'ofis·
bu}- de 1942.

. 10,00. ,11. T-res copmhos, avaliados em 1,00. 12. Cinco lha de Oerman� Marquardt são �omestica, domi�iliadaass) Leonidas C. Herbster
.

ra.s9ueadeir�s, avaliaças em 5,00. 13. Se.is:Iata� de for-
e de Bet ta Marquardt. e rf'sldc;nte nesta Cidade,

Renato Sans mlclda, avaliadas em 15.00. 14. DezesseIs vasmhos de líJaraguá, 3--:-12-42. �om. vmle.e sete anos de
Alfredo Mosel' barro e seus pertl!nces, avaliados em 16,00. 15. Qua· Edital n 1434. Idadt, naSCIda em Penha,.

renta e cinco (adernod. avaliados em 10,00. 16. Oito
.

neste Estado, em vinte eEDITAL cadernos de desenhq, avaH3dos em 5,00. 17. Sete qul- Waldemar Luz três de agostö' de mil no
..

De. ü.rdem ,do �r. Preleito Muuicipal, faço pu. los de café em grão, avaliados em 4,00. 18. Uma foice O f i c i a I 10 Regis vecentos e quinze, filhabECO. para cQqhem; ento de todos, que esta Pro avaliada '3m 6,00. 19. Trea pares da tamancos, a valia tro Civil do segu:t;lçlo dis· legitima de Domingos Pe·fdtura, descjtl.nõo. eucerrar o presente exerclcio dos em 3,00. 20. Tres ferros de cortar capim, avalia frito da Comarca de Jara· reirá d� Silva, já falecido:1:/ii,anceiro 3em cúntas em alrazCl, solícita 808 for dos em 10,00. 21. Cinco quilos. d� teijão, avaliados em guá, Est.ado de Santa Ca· e de dona Maria da Silva
1 e�edores liprese ntarem suas nota.s impreterlvel- 2,00 22. Dois quilos brutos de breu. avaliados em ladna, designado por Por Mafra, domiciliada e rtsi'
,mente até o dIa 30 do corrente. 2,00, 23i. Dez quilos de bonbons. a'9aHados em 20,00. taria do Meritissimo dou dente nesfa cidade.

.

me 1.600· K.ilodclos das
Jarl.lguá. 12 de Dezembro de 1942. 24. Dos rolo� de fumo" aVjlliados em 3000 25. Vinte tor Juiz de Direit\i desta E para que chegue aoAlfredo Moser, Contador lamp!ldas, avaliada& em '40,00. 26. Quarenta vidros de Comarca para servir de es conhecimento de todos 10,30 ás 13,30 e das

lamptiio. avaliados em 40,00. 28. Seis câbös de chicote criv�o no pres�nte proces· passei o presen�e edital,'
.

'.EDITAL avaliados em 5.00. 29. Seis esteiras. avaliadas em 3 QO. so de habilitação e ceie que será afixada em carto- 18 ,ás 22 IuJras OS"plO'D? urdem do sr. Ten. Prefeito Municfpal, faço 27. Sete. cabos de machados avaliados em 5,00,
"

bração do casamento dos rio e publicado, pela im
.

'

publico para quem intere8sar 'possa, que esta Pre. Total cr.' 17.300,00. (De-zesete mil etrezentos cruzei requerentes abaixo mrncio· prmsa local, ?endv t xtrai gramas da Z·Y-A 5 Ra-feitura, n partir de I. de janeiro de lQ.43, defx8rá ros) Dados, por se aclur impe- da copia para o mesmo fim .de reconhecer' como &utorfzado qualquer fornecI. I cujo bem constante do auto de' penhora. e auto dido o r�spectivc EtTVf'D· Si. dguem !lcuber de algum diodifuSDra dt Jo;nvüle,

Edital u. 1435
Arnaldo Hnrpis f' Atma

Verbiehen.
Ele 8(jIteil'o, brasileiro,

ferreiro, natural de ß&rk
ra Velha, domiciliBd�) em
BlJuailal, e residente em
B'l.nanal, nascido no.s 11'
de Janeiro do 8UO de
1913, sendo filho de Ni
colau Harpis e de Ana.
Harpis.
Ela eQltdra, brasileira

dOffiellti-cu, natural de Ja
ra.gua. domiciliadti em
este distrito e residente
em ItapocusinhfJ, nasci
da. �os, 3 de Maio do ano
de 1921, eendo filha de
José Verbinenn

'.'

e de
Emilis Wuest VE'rbinenn.

Ja�aguá 9-12-42.

Edital n. 1.438
Alfredo Marinho Sklba

EI Ivone Masca;-eJJhas.
Ele solteiro, brasileiro,

alfaiate, natural de São
Bento, domíciHedo em

União da VitOrHl, nascido
aos dezoito de Julho do
ano de mil ,uovecentos
'1 catorze, sendo filho de
Martim Skiba ü de Irene
Skiba.
EIß solteira, brasileira,

proft�8sora. natural de
Siio Fran cisco, domicilia·
da em este (listrito � re

sideute em Nereu Ramos
IHHlcid8. tiOS viute e um

(je Novembro de anl) de
mH novocefAtos e vinte e

um, sendo filha de Pedro
pery Mascarenh!l8 e de
Maria Antonia d.a Silva
Mascarenha,s.

.

Jaraguá. 12-12-42
faz saber que compareceram

o cartorio exibindo 06 docu
mentas exigidos pela Ie;" afim.
de 'Se habilitarem para casar·�

Ârtur Muller
: ES,crivão e

Oficial �o Registro Civil

(('Ouçam diarw'mente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Filiais em: Blumenau, Brusque, Flcrianopolis, [oínvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: [araguä, Caçador, Creciuma, La
guna, Cruz eiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São, Francisco. e
Tubarão; Sub-Agencias em : Araranguä, Indaíal Hamonia, 'São
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga, Em instaiaçao - Canoínhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Porto União

faz todas as operações bancarias' no Pªiz:
como cobranças, descontos e caução de titulas de EX

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do pais, medimte taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
A disposição, sem avise, com retiradas livres

I para quaisquer irnportancias 2 %

Com aviso previa (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

Depositas Populares Limitados (até 10 mil cru
zeiros) decositos iniciais a partir de 20.00,' ,

sub sequentes il partir de 5,00 4 %

Aprendiz Prazo fixo de 6 rr.eses 5 %

Prazo fixo de t .ano 6 %

d �r4ocural'6se um rap�z Os juros são pegos OU capitalizados semestralmente
e J a anos, rnars

A
.,

b d id dou menos. que queira economia e a cse a prosperl a e

aprender o oficie de me. Deposite as suas economias no

canico-tomeíro. Banco Industriá e Comercio de Santa Catarina SIA
, ,.

Jf OfiCina Jorge liemaan HORARIO : - Das 12 ás 15 «» Sabados: 9 ás 11,30

REUMATISMO
ESCRÓFUI.A8
ESPINHAS

FíST\A.AS

ÚLCERAS
ECZEMA.
FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ SS ANOS

VENDE-SE SM TÔOA PARTE,

Bonitos, bens t: baratos.
Primeiros entre es primeiros,
São os bolos que se prepararn
Co'o bom Fermento Meddros

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

SANGUENOL
CONTEM

oito elementos tônicos.

Arscniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICO DO�! MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêrni. os Mães

que criam Magros;Crianças
raquíticas receberão a to-

. nííicação geral do organis
mo com (,

Sanguenol

'itllMENTo
�tJ)E'RDS

f .. 1.. 1 ,� " ;

RUA MARECHAL DtODOKO, 'g'

I OtSPÉRTE � fiilís .

.

I DO SEU FIGADO

I
I

E Siftar. da (amá
Disposto pata Tuelo

Seu fígado �vc p"oduzir di�riam�nte ��
litro de bi I;'. Sc • bilis ..ão corre [iyre
mente, os alimentos J1ão são (li��riJ?� e

apodrecera. Os gases incham O estômago. ...

Sobrevém à prisão de ventre. Você sente-

se abatid, e como q_ envenenado. Tudo
é amargo e a vida é .m .menírio.

Uma simples evacuaçio nio tocará a

causa. Nest. caso. as PlIul.. Cárter sã"
extraordinariamente eficazes. Fazem correr
êsse litro de bi�is e você senee-se dispeste
pera tudo. São suaees e, contudo, especial
mente indicadas para fazer ii bilis correr

livremente. Peça a. P.llul.. Cárter. Não
aceite outro prodeco. Preço: 3$000.1t_lollo

B�IUJlqlledos
. �

OS tipoS e gostos
i

� I

I
J.

l--------�---�--�
I -CALCEHINA

<tO !
I Especifico da dentição

A Saude das creanças

Variildissimo sortimento por preços vantajosos
Antes evitar do que remediar!
Si quízerdes que os VOSj3os'

filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-Ihes. CALCEHl.,.·
NA! .

A CA[;CEHINA é um me
dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que
neéessitarn os orgãos em for

I mação das creanças,

I Alimenta o cérebro, tonifica
I os musculos e recalcifica os
lOSSOS e os dentes.

Uma latinha de CALCEHINA

I dura seis rnezes.
Em todas as farmacias.

Gravações Concertos em geral Gravações

Objetos finissiDlOS para presentes

I
�
'1!!!

��*UI"'.I8i4�".";1Il""8!14__.,*,�...,...alll'II'.I.'.'.'.'.'.'''d.'.'l.l.UI'.'�;:·:--1�

Façam uma visita á Relojoari� Walter Hertel, afim de certificarem.se da veeaef

dade do grande estoque e baixos preços I
.....

BANGO INDUSTRIA E COMERcm
,

iDE SANTA �ATARlNA' 8, A,

Credito l\lutuo Predial I r::_w;<:�:,���'_', I
fUNDADO NO ANO DE 1914 I � I- r;':'>:: -: " ,- ':':'::,-�-'I ! �

Maior (' ruais acreditado Clube de Sorteios do Estado I �: t:'-' ') �"\.>;�';'1 ! I
FLORIA�\lOPOLlS fi' f2J �� ft;1�i :::.:f� I �

Rua Visconde de Ouro Preto, 13 � ·(l)VQ.:\ !>.

COM!I"'I.Tea�'
,

RESULTADO DO 433. SORTEIO _ REALIZA. ,..nm�
E

:Sf;�IADOS_DO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 1942 ross s6 POD" FAnUEM
CADERNETA N. 15853 .

t

Premios em mercadorias no valer de Cr$ 6.850.00
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil oitocentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.S50.00) a cader
neta n. 15853 pertencente ao prestamista Nestor Marinho de Freitas,
residente em Irati (Estado do Paraná).
,BON {fICAÇÕE:::; EMMERCADORIAS, xo VALOR DE Cr$ �O.OO

," Ii '

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : JARAGIJA'
r'

Rua Cei. Emílio JOlirdan, 1151- Caiu, 10 - (mi: feleur. lieD
MATRIZ: ITAJAl

. iAM8ÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHQ"

lIClC:l!:c::::.c::u:::.:c::::.:c::::.:c::::.x:::::.=x::K:c::::.x::::o:::u:::»:c::::.:c::::.c;lI:c::::.�XO Farmada "Jaraguá" O
o ". n
O GOMES e BORGES • Farrnaceuticos Ô
O Completo sortirnento de drbgas"-ê Especiali- "
O dades farrnaceuticas em geral " Perfumarias fi
O Manipulação escrupulosa O
� em aviamentos de receitas. O

I �, Avenida Getulio Varg�s, 978 - Telefone n· 49 . Jaragua �
\"O<==�=o<o<o<o<="
I DR. LUIZ DE SOUZA

!

15043 - Etelvina Rosa - Brusque
: 9249 - ;anU3lio Costa. São João Batista
6538 - Manoel Vicente Pereira - BJa. Vista
14395 - Iraní Alves - Brusque)9871 - Terezinha da Silva Carvalho - Tubarão
6745 - Maria e Umbelíno Fernandes - Ribeirão
8880 - Azulita Espindolu Reis - Joinville
9349 - Santos Anverse - Retorcida

15099 _. Manoel da Silveira e Gato - Sertão Trindade
2060 - Nelson Edgar Schneidet - Gaspar

NO VALOR DE Cr$ 20.00
1928 - Familia Adolfo Bolduan - Itapocü
8626 - Walter Wandick - Blumenau
7882 - Juventina Antonia de Jesus - Florianopolis
3685 - Jacó João Krause - Gaspar ,

. 9639 - Eurico Souza - Itajai
16343 - Maria Bernurdina - Joinville
12804 - Niza Catarina Pinheiros - ltacorobi
17462 - Gentil A,vila - João Pessoa
13066 - Ulela da Silva Vieira - Florianopolis
oboS ._ Nair Rolim - Jöinville .,.. 1l � 1í;r'" �

. ' .. NO_ VALOR DE. CI$· .tD.OO r9156 - Neuza Natal _ Blumenau
o

J552) �. IrJ11�0§3).omingos Vle.ira - Florianopolls
l09!) 1 � Jö.se da Ros'! - Florianópolis .

19893."'- Estevão Santos - João Pessoa.. .

15,337 - W"lmir Castro - Laguna
18154 - JOSé Teodoro Matos - Santana .4ú lmarui
13126 - David Nunes Rosa - Pinheiro Carai
,9739 - Manoel Alfredo Sarda - Florianopolis
12868 .- Carlos Ignaszowski - São Mateus
2S06 - Antonio de Padua Prestes - 'Joinville

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORT,EIOS
4568 - Carolina Paçheco - Florianopdlis
6334 - Maria� Cesar Simas - frindade •

8643 - Isolina Godinho Corddrd -, f!orianopolis
18484 - ·Mariza de Almeida - Nova Trento
17024 - Euza farias Rodrigues - f'lorianopolis
] 63 89 - Gilberto Silva - ltajai
7599 - Manoel Ota.vio flores - Imbituba
8767 - João e Andre Valenda - Campo do Tenente

�6841 :....: Alfredo Rodr.igues - Blumenau

l4348 - M�noel Bento Alves - Ponta Grossa
.' FloriaRQ'po1ill, 4 de DezenJbro de 1942.

VISTO: João Pedro de Oliveira Cai'vallío,
fiscal do Governo federal

Proprietarios l ;J. MOREIRA.& elA.

ADVOGADO

Escritorlo : Av. Getulio Vargas, 160.- - Telefone, 34
I·

.

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Castanhas do Pará
i

�
I

. ,

Nozes do· Ri� Grande
Passas

Ameixas!. pret�.s
Frutas secas

recebe� e Q,ferece a

Casa Bernardo Grubba1
.

',.,

��������������������������������������
�.. , I.'

�
,

" .'

III

I l,. Para Nàta.1 e A,,- ��v�.
-,----

:-_ .! IJ

I etam i sa ria ',_1?r:1Rclp:� I
.

" (§J. Vós oferece -Seu formidavel" sortimento de' artigos para homens a 111

II
" '. ..'

preços iDacreditaveis. I� Roupas feitas mda medida eonf.ecção fina e garantida -� ,ch?péos Cmy - Calçados Clark D!"J

I camisas - gravatas .- Cssemiras - linhos capas - melas -- lenços - Perf·umarias I-
III S��"�i�>!r�b e extre<l1geÍl:�� ---'; estojos para pre�entes e oUtr05 artigos. . iii
III Vá j Iinvitie por .,.e�peri��cia e . compre p�r çonveniencia na I§J
II} " .' w\ � �. -,- -.

. r.tI_t:s· 4fJ·O ,�';f••'" I .... ",. r �1':"_1!fno, � ""'31,_... , �
",- � ,

:I�� III

� ·��1S�A·�A& R�R'+'N�I ���At� E
I iIJ.,n

j d ",. iii
....� Ii.].. ,

� ��! i) ( \� j" , casâ-loajs..

'4

.'Warida. ·cidade. .�
;.
� ,�1 liJ

I. Ruo·do P�.inciper 335 - -JOINVlLLE IJ
,,�.�

"

����������;I �����l1l1l1i
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Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIX IH 914
A sífilis ataca todo o

organismo
O fígado. o Baço, o Cora
ção,o Estômago.es Pulmões
e a Pele. Produz Dõres nos

Ossos, !�eClmatismo, Ce-

• I
gueira, Queda do Cabelo,

Co
- Anemia, Abortos, e faz es

Comunicamos a Industria, merclo e individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

publico em geral, que será aberto nesta

I, E I i �Pira;ivo9 1 4

cidade, em " de Janeiro proximo, um Es...

I ��::�:��? C��0 o:�an�����
&. -t t I Aprovado como auxiliar no

c:ritõrio deste Banco, per.el amen e apare..
\

tratamento da Sifilis e Reu-

I matismo da mesma origem

Ihado para efetuar todas as operaçõesl pelo D'2�: �� Pi'91�ob o n,

1-----------------
bancarias. i-------

Jaraguá, 19 '" 11 '" 41

Banco Nacional do Comercio S.A.
Na mesa farta de doces,
Gritam meninos bregeíros,
Daquele! Daquele que tem,
O bom fermento Medeiros.

Helio Westpbalen, Enc., Eserto.
----------�------------

'FEBRES
(Sezões, M:dárias, Impaludismo

Maleitas, TrcmedtirJ)

Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezorucas

Minancora"
Em todas as boas farmácias t

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA I
Joínvile - S. Catarina I!------_.,

I
-. I

Chocolate Lacta para Natall
t

Na Casa Joio Doubrawa I
----�-----------I
• .w j

Minani:ora I
I
I

E' a pomada idea I

I
I
I

NUNCA EXISTIU
IGUAL

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

A Farrnacia Cruz,
Jé Avaré, (S.PauJo)
curou com a «MI·
NANCORA:t úlce
ras que mm 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill», curou CJm

UMA Só. LATINHA, uma FeRIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora� nunca existiu a não ser em suas

'

latinhas originais com o emblema simb61ico acima,
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em. sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRA.R!

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA:o
de JOINVILLE

!
• I

\

C:.He seu" males é poupe seu bom dinheiro

. comprando na

Faranacia - Nova
I de i-{OBERTO M. HORST
I ,

a que dispõe de maior sor timento na praça e oferece

seus artigos á OI"OÇOS vantajosos.

Rua Mareehe Deodoro, 30 Jaraguá

I

10
o presente D. 1

de Natal __

I�'ACOS
E AN�MICOS !

Tomem:

, VINHO CREOSOTADO

I'
··SIL.VEIRA"

,

' �,",':.',',. &mpragada CIJlII bitI UI:
ft:'·�\
t·)� Toss..

,>" .,.�.... R f d
7.1, �;q;/':"l'<�:) ,�s ria OI

I:., :�l' BronQuite.

n:,' .<\ ESClrofulo8.
! 1;", :"í�l ( I! ""...2$f.1J wonva escenças
I VINHO CREOSOTADO

l....��...�:I"-1 GERAD0R DE SAúae.:.

ALUGA-SE
Uma cesa fi rua Ma

ff'c[Jlcd D"" dorn (fund()I'i)
.

Tntar eúm

Engenbo Rau LtdB,

..

;. Orereça..o á sua família ou a si proprio

Peça demonstrações, sem comp'rom�s,o, á firma

Prosdociano ."
Março, 116

c� rrC+'� d.; tl:- VI) __ o X __ o 19 - 12 194:
���============================ ==================�====================�====�

Banco Nacional ôo COIDsrcio
f'undad6 em 189f' Socíe.dade Anonima Séde: Porto AI�gre I
Capital realizado • . . . • . • • Cr. $ 15.000.000,00 liFundo de reserva. e • • • • • • Cr. $ 17.750.000,00
Fundo especial para depreciação dos I
edificios ocupados pelo Banco � • · Cr� $ 1.450.000.00 f

L,i

Hotel Central
'(Completamente reformado)

PRCi::q:::<lETA(:...(IO: OSCAr� MATTHIAS

ew

Aposentos de I.a ordem '" Otima bigiene

Qua r tos arejados - Banhos quentes e frios

Ordem, Asseio e Prontidão

Preços modicos

Linha>de Onibus para qualquer parte do Estado

Jaragúá Santa Catarina

CASÁ SONIS H o tel
Riscos pa ra bo dar. Bé "IQS modelos. Rua CP!. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul

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

Banhos quentes- e frios.
HIGIENE CONFORTO PRESTEZA

___________ Linha de Ouibus á porta Preços razoaveis.
- .- ��;",.,., Proprietário : CarJÇls Albus,

CIMO PODE UMA xocxc:::::.CXc:;fCXCXt::::ll:cxcxcxcxr:-::w:cx;::rr:::xcxc:;,:c.:n::::w:IC

MULHER CONQUISTAR ti Ca sa Ree I �
UM HOMEM E o A

UM HOMEM OBTER o Sementes de bortaliças (g;,rantidas) 6
O Chocolates. Pralinés e balas finas e doces �

:emR:��tr�deO:::il�::e: I â das melhores fabricas Soenksen e Sultane. 2
riamente do fícado pera os ia_iDos, as ," Propr ietario : JOSE' ALBUS Qalimentos ÍCtmeota. IlOl illtestinos. IstO ; V
perrurba todo e ocgaaismo. A líagua.se

Xr:-::r:":>X::;-;::::::::U:=::oc::rCXIC::::lIIIC2JOlICIlI:::::1Il:::::::III:::::l!X::::::IIC:JII:::::rx:::::rcxIC:JK

tar... sobwrrosa, • pele omocelada . ,. opore- ,'-'
--_., -

::.::;:�o�:�::,;:�:::: I�W'�a� e IIravercig.... e d6res de cabeça, Tornamo·nos I
fei�:a=;;:f:�:i:;�; IIdos ineesnnos nao tocara il cawsa porqee
Dão .li....... tóda a comida em decomposição. I

Só o fluxo llAtUral do suco biliar é que
evita a fermeataçio Dali intestinos. As

paula. Carter são o remédio de efeito suave.

que faz fluir Iin-emeato o suco biliar,
Contem os meUaores extratos vegetais. Se

quiser recuperar see eecanec pessoal, co
meco a 00Il101' as Pa..!as earter de ac&:do
com I bala. Preçe : 3$000.

Becker

Sómentv a rar:J� c. nquis:a,
Cr'l!, louros mii, v-rdadeiros,
A cornp.ovada ex. ltnci»
Do bom Fermento Medeiros,

em' tóros
Compramos de diversas qualidades

Tratar com a

soe.IGUASSU' LTDA.

RIB. MOLHA

Rua Marecbal Deodoro,637
(Defronte a Igreja Católica)

Natal Visitem. o
Pai NoeiA CASA MARLY, pela sua

exepcional variedade de ar

tigos e preços, está revolu

cionando toda [araguá. Re,
cebe diretamente das fabri

cas sortirnentcs os mais vs

riados de íazendas e sedas

em lindíssimos padrões. En

frites para vestidos, Rendas,

Roupas brancas, Algodão

na·

C/1,SA
MARLY

Casemirfls das melhores mar·

cas e de
..
todos os tipos e

gos-tos, Sedas HSâS e estam

padas de todas as cores,

Chílpeus. Camisas, Gravatas,

Cdçados, Morins, Armari

nhos e Perfumarias, ROllpas
feitas para cdnnças, G, ande

estoque., de artigos para q

verão, Camisas sport, etc
,

..
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. I
�

II .:' Faorica de Ghapéo8 ôe Palnij ..
. I ' � Prellliada com Medalha de Ouro na Exposição Munie_:

•

Oficina de instalações � i � pai de Joinville, 1916, e �a Exposição Farro�pilba, 1915,
•

dispondo de todôs es requisitos modernos.. Atende ..se � I � _"1_ 011..1_. "..... •-- e. r:
n

com presteza aos 1$1'5. automQbilistas '

�
I � J ,;:.' f'�gu a' d o Rui'S t C tari

I
'lo:

I
-

� I � _,1,-, -- an é1. a afina �.

Jai!"aguá - R�ja Ma· eehat Deodoro, 158 I, �.. .,,��

Endereço tekgrafico, -Msrcatto-

, ttmnD01&'l'1�úmrll'iliJflliLlúIOO1lilumlmnrmmmCJIil1lfJMLUUm� I· ,

�":" ��

i�
- 1 71 ......_ __lI'V _. ' ..-

-II. "Í��;1'i9<"l���ff'#.\;!;_�_mii�iiii__iiiiiiiiiiiíiííiiim--iiiiiiiB

. MARIA BECHARA

Serviços e:xec�tados per babeis iJrofissionais

Oficina FORD autorisado
,

I

J A N R � E N & � I A.

LEt'.lH;C-\ PICADA

�,

AfDlarinhos, Fazendas,
�ase�iras, Sedas, Vo�les, I.'

. Linho!!i, Cretones, AlIOd�O'1
, 'Chapéos, guarda.,chuvas;

sOlDbrinhas, etc.

- -

Madeiras geral III
I

Fabrica de Caixas
Q
•

Artigos e mercadorias aarantidas .

,d Preços acessiveis
.

)
.

(Xcropesj verlos tipos

Agua,'Mineral Artificial -

<<Schlossbr,unne,(1)>

Depositario de afamadas -

marcas de

..-CERVEJAS ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será hoje inaugurada COlD a presença do sr-. dr. Nereu Raanos, preclaro
interventor federal noEstado, a estrada da Penha, ligando Joinville á Itajáí

O Dia ào Reservista 9ID Jaraiillá I Edição de hoje: I
O I /6 P a gin a s I

GIL VAZ.

Foi devéras emocionante o espetáculo que
Presenciamos na manhã de 16, DIA DO R:::· Ano XXIV
SERVISTA

Cerca de dois IT. ii brasileiros, irmanados
pelos mesmos ideais de liberdade e justiça, des' Dr. Tiago Ribeiro' Novos IDr. Ar� Pereira e \1" rO"'''''''0'' rO"'/·Q.ffilaram, garbosamente, pelas ruas da

cidadt',IH3'1
Pontes . I Oliveira I t.,..� s s e:« \.Ie ,-"

ma eloquente domonstração cívica de cornpreen- Acompanhada de Bua ' bacharéis I, Por recente decreto do i .
.

são nitid d d di d R exma. sra.d.Aoelina Gallotti I Bar do P d Iha o ever no Ia consagra o ao e- i Exmo. Sr. Interventor Fe- a I a
.

t Pontes e deseus filhos Paulo C
I

VIS a olsram grão a 11 do deral do Estado foi pro I , .

.

e Renato seguiu no dia 1" .

'
.. .

,. I Os proçramas de radio Jâ se mio arrastando bem pouco
N ·h

'

desuniõ
.. , � '" v

corronte em [oir.vllle d de...!
J. a ora presente, em. q.ue eSUI1_lOfS p.ro.vo- do cerreute para S. Fran-

. � o',.
.

t;
•

' movi o. a ornarca oe : aqradaoeis. A. repetição de preparados para iodas as molestias

h tbIt
08 nOVOA becharets em Hamonia para esta Comar (e ha tanta gente doente): de artigos de moda, de liquuiaeões;

�aram � �c:: om e� que amqui �rn naçoes VI.lmas I cisc�, para onde f�i pro Cienelas e Letras, for ca de jaraguá, o Dr. Ary etc. já nenluun interesse desp�rt:!,m: Uma boa . orques�ra só de

mconscientes da mcompreensao de seus filhos, I movido por mere�Jruent?, ma oos pelo Insütuto Bom Pereira e Oliveira na voga
raro em raro aparece Humor nao e .couse; que se esbanje. porque

é coníortador O espetaculo que se descortinal'P E. xmo. Sr. D�. TlligO.R'-l, Jesus. .

b t
.., c

-
e pouco comum, Quando ..mc: notcsinha reponta e gosada como

b P t � _

h
a er .a com a promoçao I um presente, inesperado.

pelo Brasil inteiro, onde um gclpe inteligente, .

wo an es, que 2:e a

I· D!! turma de bacharele para S. Francisco do Dr.1 Em uma das. emissoras do R1:0, um, pandego apresenta

desfechado em momento oportuno por um es ����Cv'\e�l' be��lrhcoeua cJ·°tlmdicla�euxr" de 1942. fazem Plirtte 08 Tiago Ribeiro Pontes. jsempre c�mo compensação á..\p!adas, dO,seuprograma. -. Vale

tadl d 'J
.. . ,'. .,. "j DP8S0S J(}v9>nS ccn erra Tendo exercido a [udi- i um w(esl1�ho na bar do PaatZ'!I1, flue e c. bar dos gran(mos e

,Ista e es.co, trouxe a.)_5 brasileiros, o que ne!:ta. comar::.'�. .

.

D .,.'.08'. Anto;Dl'O '{;arlos' ..

- I das qronfinas ... - O resto p01tCO importa.

t tos
.. J

,':4 catura em ürversas comar., Ora, esse bc.r deve ser um Ioçar Iara do comum, alta-
an.o necesSI avam, - umao. erxa ,c.X�la. f� . a- Ferreira e Luiz Carlos cas do Estado. tem o Dr. I

mênte situaão, feito para deleite âos que liebem lerar esta vida,
Não fora ii visão politica do Presidente Ge- raguá, por SiJB atu�ça.o _pa· Crespo, da õa. série, e Ary Pereira e Oliveira, já EMa € (! oytra, , , ,

. tulio Vargas dissolvendo os partidos políticos tnotíca, seu senso jurídico, Amo e Erm� Harger e firmada a sua reputação de C1'�W que o homem Vt2l0'iOU por esses b:asls a dentro, pa-
, '. ' sua cultura e seus dotes S· _,jJ R d 4 é i

.

,.

. -
ra !}ranfmos doe ambas os sexos, bars de Padilhus, - imensos,

assegurando assim paz e o bem estar dos bra- d .

-

I 19(,�1 au,. a a. s r e. magistrado de elite, razao bem instalodos, onde o requinte não e apenas uma simples ecc-

. "
e correçao numerosos MuHo agradecemos ti I l' d ã

sllelros, e não esta�l�mos, ca�o estamos, aptos,1 amig?s que .aco.mpanharã.o de�braDça do convite �:f�çi�aqtlee C��t���ei� �� I
press �'di[jO para os meus boiões: � quenJ..não quer, ao menos,

a .enfrentar as crUCiaiS provaçoes que nos espe daqUI sua .vltorlosa carrel.": que recebemos para 8S- Povo" regisla 3. S\1_a pro-'�:;;:cí�tf;:nTinO! Tambem Pc:dilhas, com ou sem bm', não pa-

ram. ra na MagIstratura Catar! sÍstir as solenidades,que moção para Jarag:Ja. I E quando faltam .• cria-se.,. A idee: é tudo.

Teve o Presidente Getulio Vargas o condão neilS!.'. realizara,m n.�8 Ew]Ões d,a o cerebra só pára dé tJabalhar Garn a m01'te.
cCorrfio do Pov -,' que H L F I o I d d'

,

P, d'Zh' E d Q.
•

de unir militares e civis fazendo com que o
. armoma Ira. 8 Z'3�1: OS I Wmem o ra tO cnou a l ,as... como ça e 'ltéZrOIil

E' 't B '1' f
'

.

d' d I
teve no Dr. Tiago Ribeiro a(Js novos bachareis as . CI b .. · ,

- Jo�o da Ega, o Conselheiro Arado on o Primo Ba;::ilio. E

XerCIO r:lSI eIra, osse malS a mira G e exa - Pontes, alem de um gran· nossas mt'lhores felicita. U e ESlmore creada a l,lescendencia de P,;dilha, - o complemento do bm' não

tado de amigo.. um grande co-
!ta de faltar.

.

.....•
ções e votos de f�liz fu·

..
E 'uio (aUa, como o jumento do conto bocaciano. na h01'O

E aSSim, instItUIU o Ola do ReserVista, data laborador I hz ardentE:>s vo° luro, nas carreiras que ,No proxlmo dIa 31, o certa

em que civis e militares, unidos pela mesma
tos para que em São fran- esculherem. ?I�b� Aimorê [brir� os

causa - a causa do Brasil _ tem excelentes
cisco, c_ntinue a serie de ::.aloes d_a sua. noya �ede ã

I
,

'

•• •. triunfos conseguidos até rua .Jose BonlfaclO, Dara o ANIVERSARIaS
oportumdades para se confratermsarem CIVlca- aqui. REINOLDO RAU 1

seu baila de 'São Silves'
mente. ... tre", que pr0mete alcançar I Passou dia 7 do cor Tr8Dsco:reu quinta,fei •

.

Foi essa a confí�ternisação clvlca que pre' k. 'C. Brasil i�egresf.ou hont.em a esta pler:,0 exilo, dada � ande

I
rente mais um natalicio rá o segundo aniversario

senclamos em JaraglJ3, a 16 do corrente e que Esta simpatica socieda· cidade, vindú de Säo Paulo,
dad .. com que esta sendo do sr. F. A. V�igt. dtt Jnocente Eligil'l, fi.l�à

folgamos em registar. de recreativa jaraguaense, acompanhado de sua gen- espera�o.
rf -:- Ola S ym pEi�8Rr do casai NaÍme·Húnoi'a·

realiz31á nó proximo dia Iil filha srh. llea, que se M.ulto agra ....ecf:'':'os o malS um 8llJVerSarw o to Tomelin, liOBSO (lire-
--------------------. 25 um baile no Salão Buhr, encontrava naquela capital conVIte que nos fOI ende- sr. Nes�or G. da Luz, 8· tor .

... '"
, ......,. _'" _ -,. •

qUE como sempre està des- fazendo um curso de arte reçado, gente �18Cßl d� consumo. .
A Eligia, que foi muito

Ouvidos - Nariz - Garganta - OIhos- Dores de cabeça rebeldes pertando grande entusias· culinada, o nosso presado .

- Al,ada diS 8 .f�ste. felicitada por seus. p8,�
CLlNICA ESPECIALISADA mo no meio social da ci amiO'o, sm, indu�trial Rei �()U maiB um natalIclO o rentes e pe8�oas amIgas

DR· SADALLA AMIN Idade. nOldo Rau GOTTLIEB BOOS Jflvem Loreno Marcattn'l dA seus PMS, fflzernos

•

.

.

Somos grates á dl'reto A" 1 filho do industrial !mr. votos das mnis rIsonhas
pre!.entamos aos dlstin -

h ó h J fi t
.

t
.

C�nsultas em S. FRANCiSCo ria do cE. C. Brasil» pelo tos contemmeos os nossos
Ac a se entre n s, já a (j o Marca to. I ven uras.

• A

d' alguns dias, o sr. Oottlieb - Dia 11 fez anos a I

convIte com que IiOS IS valos de boas vindas. Boos, gerente da filial do I, senhorita Cecilia Ers.1 VIAJANTEStil1guio. Banco clncolll, em Blume· ching, filha do sr. José I ,

nall, que. veio substituir na t Erscblng. I Regresso\) quinta-feirá
DR RENATO CllMÀRll agencia desta cidade, o sr.! - Dili 13 transcorreu de Curitiba, em compa�

lenses Comp!:'nhia WetzeI, • Max Mt'ldcla. que se eH-; fi data nn\veraaria dos s!"s nhia de seus filhos, 8

Industrial, Carlos Hoepckei Diretor médico do «Hospital São José» contra em forias. .,' Joäo Lucio da Costa e Sra. da. Herta Mazure.
S. A, AntGnio Fakhany I Operações - Mo/estias de s�nhoras e Ao sm. OotUieb Boas

I i'\'lun(l�.i Jo�é S,oare�. Ch�D! e�posa do sr. tlr.
«Camisaria Principe" tres creanças - Partos apresentamos os nossos - DIH. i4 rtZ IU1('8 o Wlllaernuo: Ml:i.zurect.en.

folhinhas para o proximo I Consultas no iiospitat e no COlIsulioritJ, Blende á chamados, I votos dI! feliz permanencia I jov{!m
Hil6fio V,)lgt. - Viajou parti São

ano. em Jaraguá. 'Paulo, n vevrno. Irmão
�����������������������-�--�--�-�--�--���������.�.� ���-�����

I Daniel Celestino, diretor

I
do grupo escolar cSn

..

o

Lujz»,
I - Esteve. entre nós,

I de passagem para Sä�'
Paulo, ost. cap:Antonio

" J\lrg.
e F.adel,. negoçi8D.te

(>fI!. Por!o Belo. acompa
nhMdo de sua filha, se.

I nporita Irjs Fadel, dir�
I tora do grupo escolar

I<:Honorio Miranda», de
. Ga�par.

I-Acompanhando seu
filho. estudante Adernar
'Grubba R()cge, passou
por esta cidade, o snr.
Manoel Rodge FiJho,fQ.n·
eiool'irio do Estado de

.

S. Paulo, eervindo em

Santos.

Jaraguã Sabado 19 de Dezembro de 1942 S. Catarina "l. IJ53

Eligia

BRINDES
. .Recebemos e s��os gra

tos pela lembrança, das
conceituadas firmas joinvi

I Dr. Alvaro IBat.çlha
MEDICO

I '

CIRURGIA" PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS
DOENÇAS INTERNAS E
lfROPICAIS - DOENÇAS DA·
PE'LE- . TRABALHA DIA-

RIAMENJXoN?o�FSPlTAL
, .

ATEID6 CHAMADOS I

"',. iA�ALquER , ;HOh�
,Rua PIeS.. E, Pessoa, 206

RECA lhe oferece Os

melhores presentes
nas melhores

condicões de venda
•

os melhor-es

presentes
. Agradsnímento

A partir de

er. $ 20,00

JORNALISTA BATISTA
PEREIRA

,Emerich Ruysarn e fami,
li!!:, José çrsching e familia,
João LesçQ,Vicz e família,
VVet· Elisabeth Erhardt. e I
Jorg�e Quent,her e familia,
p�ofunda�ente consterna
dq.s com o blecimento de
sua jnesque'civel mãe, i!VÓ,
sogra t bis aVQ ,

Uisabefh SÍráub R'uysam,
j

,
.

i�lfCid� QO dia 10 do cQr·
rente, C��J;l a idade de 80
ano�, veem,externa( os seus
sinceros ?,grade,cimentcs ao

�r. Dr. Ahw.o ,Batalha pel9

z.dq ..
e pa.rin., hQ C\is.pensadOS 18; Querid.a m,orta, ao re;l{mo.

p�dr� Alb�rto : p�Ias PlIJa
Vl as confortadoras e.a tod a s

as pesspas que enviai:am
condolen.cias, bem como

as que acompanharam a �

querida morta até a sua
.

ultima mo':.ada
Jaraguá, 12 de D�zemblo

I

l$:e t942. .
. I

Porcolanás
.

6 Gristais

mensàís

Relojoaria C atarin Bns B

«R 'E CA» Regreaearam de FIo
ria!1opolis, onda cO.Dclui
ram o curso ginasial da

j 48 serie, colando 'r�l)�
i!JS estudantes do Oinssio
I Catarineuse, Adernar Q.
! Rodgp e João L. Neves,

I bem COIDfl José E.Neves,
da 3n. Eérie.

Vendas em prestações modicas

Sem entrada

Sucesscres. de

Rischbieter & Gestwicki

o SABÃO

Virgem Especialidade
di C'A'. WEtZEL INDUSTR1AI: -,jOINVILf. (Marca registrada)

COSERVÀ O TECIDO DÁ ROUPA PORQUE ·LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ.
,,1'11 foI,rrln"1 <1M J
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