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Que, alô.:,·�deu'.:a",.·,,exatal::Visio do pre nte catariaenseComo um reflexo das No terreno da agrícultu-
-atividades de um governo ra encontram-se dados ines
servem os .relatorlos, quan timaveís, O' trabalho, aliás,
do são feitos apenas para que o governo vem realí
conhecimento' do povo, pa zando nesse setor da ad
ra elucidarem esse mesmo ministração é digno de no

povo, de como se preces. ,
ta ..Nesse ano foram creadas

sou o vida do Estado em duas escolas' ,elementares
determinado periodo, os I agrícolas - uma em Lages
gastos e os empreenCímenj'e outra em Canoinhas
tos realizados, as estimati- as q�ais,. co.�o friza ? ��-
vas orçamentarias até que llatorlo, signiflcam o rmcro Díretor-proprâetarfo s ,HONORATO TOMELIN -:- Caixa 12 -.- Tel. cCorpovoll"
ponto chegaram, bem como, do ensino rural no Estado, ""__ "",,",,_,,,,,__,,,,,,,,,,,=,,============

as previsões dispendiar,ias, . C! f?epartamento das Mu Ano XXIII - Jaraguá _ri Sabado, 11 de Novembro de 1941 - S. catarina - N. 1.101
�q�s�M ��p�M n�pa,�da�soontrolaM�===�=====�=��=======��============;�========�==�===�==�que dão equilibrio á parte o movimento das demais,
financeira. Isto conta-se ho comunas do Estado, asse-

MI I
..

je de forma clara e precisa, gurand.o-se,' dest, a�te.' .das

US I C,I,'I,sem rebuscados e aproxi- necessidades e possíbilida- III Ulmações dispensaveis, po�- des d� cada uma.
"

que assim exige a m�ralt Assim, assegura o Rela
dade do regimem que liber- tOrt.o,. � �end� orçada dos

tou o pais das passadas murmetpro fOI, em 1940, de ,
Não estavamos preveni '

PlataformasesubstitUiçÕesI17.530:470$000,eaarreca-·o E,.dSINO PRIMARIO dos:estavamoscertos.

ß It" d 1- t'·' R't n" Fsdaralperiodicas, escritas e aco dação de 17,937:695$400. I � Houve em outro tempo B a orlO a n Brv ·n D,la "

modadas ás vesperas dos havendo; portanto um ex- da historia um general que ,

v

pleitos, por um compadrio cesso de 407:32�.400.. Esteve reunida dia 6, no sofram de [molestia repug- ás vésperas de uma grande I INDICE 'ACABADO DE REALIZAÇÕEScinico e ávido de posições. A. despeza .

fOI _pr,evlsta Rio de Janeiro, a Ooníe- nante ou contragiosa; ba.t�lh!l perguntando l�e um PRESENTES E, PROVA REAL DE POSSIBI.
O relatorio óra apresen- em importancia equivalente, rencia Nacional de Edu- 9) A obrigatoriedade de �fIOlal. do estado maIor. �e LIDADES FUTURAS

'

tado ao 'sr, Presidente da elevando se, porêrn, a ... cação. Por proposta do matricula e' de frequência h�ha I"for�es que o 101-

Republica p-elo interventor 18.126.826$4�O, do que re representante mineiro fo- será controlada por -um ml�o atacaria na manhã se. RECEBEMOS, COM UM CARTÃO DO SR. DR.
sr, Nereu Ramos é um do, sulta urna diferença de ...

'

ram os trabalhos particu- serviço 11 ser instituido em gumte..: deu esta respo�ta: !'IlERÊU RAMOS, INTERVENTOR FEDERAL, O RE.
,cumento que espélha essa 596.356$400, .ent�e a efetí- larisados em tres setores: cada circunscrição escolar; - nao estou prevenido, LATORIO DOS TRABALHOS 'ADMINISTRATIVOS
moralidade em todos os vamente realisada e a or- resoluções, moções c su- 10) O ensino primário estou certo l

. NO EXERCICIO' DE 19.tO, APRESENTADO AO
seus aspetos, em todos os çada. . gestões. terá uma só estrutura e Todas as ,cousas, afinal, EXMO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.seus minirnos detalhes. A estatística tem merect Terminados os traba será iqual e comum em s�o explicaveis, tem o seu

RARAS VEZES SE NOS HA, COMO AGORA;
Existe nele claresa, pre- da especial atenção do go- lhos, leu Cl snr. Everardo todo o territorio 'nacional dIa., . OFERECIDO ENSEJO DE TÃO FACILMENTE BA-

cisão. E' bem o historico verno Nereu Ramos. Pode Backesuer. membro da Co- e adaptado, nos seus pro E quando este dia nos
LANCEAR A VIDA DO ESTADO. EM DETERMI.

de um periodo administra mos dizer sem medo de er missão Especial do Ensino gramas, ás condições pe chega',.é procurar a causa, I
NADO PERIODO. ALIÁS, EM RI;LATOS OFICIAIS,

tivo, apresentado á leitura r�r, que agora Sant� �ata- Primario, o relatorio con- culiaras de cada' região; ela eXI�te, oculta embora, -

NENHUM COMO =:STE
e analise do povo, sem as Ii- nna tem uma repartição es tendo as conclusões a que, 11) A zona urbaria dis mas.eXI.st�.. SE APRESENTOU MAISteratices almiscaradas do pecialisada, controladora da chegaram sobre o Impor- tingue se da rural por ser Em ternpo, com? segu COMPLETO NA FORMA
passado, que nada �ignifi vida compl�ta do Estado, tante assunto.' Essas con aquela um tipp de povoa- ramente e�ta.mos informa- EXPÖSITNA M E R C �
cam ,- mas com a [ustesa o que constitue uma grande clusões são as seguintes: mente, de população forte- dos, 0. cOlano de dl�me- DA ESTATISTICA QUE
simples do presente - que vamtagem e um passe

.. _ mente grupada, com pre nau", Jornal que .serla ? SERVE, EM COMUM,vale muito. decisiva para a coordena 1� A �dml.mslraçao do dominio das atividades co reflexo do -dlnemismo CI
TODOS OS SETORES

Os diversos capitulos re- ção e unlformização dos ensino �flmárlO cabe aos rnerciais e industriais, e no vico blumenauense,
.

com
DA ADMINISTRAÇÃO,

sumem as atívidades des processos e resultados, fa- Estados.
,. qual a quase totalid-de de todos os seus papeis e.m O F E R E C E N DO S E A

diversos setores da admi vorecendo mu amplo conhe- 2) P�ra o h�a?c.lamento seus habitantes exercerá, boa ordern requereu regrs- LEITURA E ANALISE
nistração Os quadros, gra cimento ger�1 de noss.s�s �o ;nslO,o pnmario cons-

no interior da aglomera- tro aoDIP.. SEM DIVAGAÇÕES INU.(
ficos e fotografias revelam cousas, serviços, e possibi- títuír se a, em cada Estado ção, as atividades neeessä- .Rt!quereu dentro do di

TEIS, MAS PONl)ERA.
com precisão indiscutivel o !idades.

_ _,

um f�n�o_ comum, co� a rias á sua subsistência: reite que l�e é assisttdo
DA E EXPLICATIVA.

desdobramento dessas mes- Esta observação nao e contrlb�IQeo de
..dotações] 12) O ano letivo e o i por I�I.. A MENT f, COMO É DE

mas atividades... Fica-se nossa. Fa-la qualquer que estaduais e munrcipais,' se horario, serão diferenciados Ate bale, P9r�m, q�e TODA CONVENIFNCIA
sabendo o movimento da se detenha dez ou quinze gundo ao I?ercep!agens das

em cada região, segundo sabam.os, o registro nao
EM DOCUMENTO PU.

instrução, 'o seu
. gráo de minutos folheando esst; do r�ndas tl'lbutaTl� respee as condições climáticas, lhe fOI concedido.

BLICO. ASSIM. VAE,SE
desenvolvimento e a sua cumento realmente valtoso, t�va que fo.ern f,l�adas, e topográficas e economicas O DIP, ma� gr.ado DA PRIMEIRA A ULTI.
notavel orientação; o que de importancia capital para a,mda com os au�!It?s des pf�dominantcs; as

. exigenc�as satisfeItas, MA PAGIN A., CADA VEZ
foi a ação do Departamen um balanço exato do pre- tmados pela ��Iao, 13) Cada unidade fede- mau. grad? o. tempo de·

TORNANDO SE INTE-
to de Saude Publica! -: se�te e do que Santa Ca .3) .S_em prt'lUiZO d�, co�- rad,a or�aniz.ará seu magi�- CO'�rtdo! stl�nclou. Por q�e I RESSANTE MAIS A LEI-
problemà que so agora esta tanna, podera ser em futu tnbUlçao" �u.e for tlxa�éi, teno' primarIO numa carrel- terIa sllencl�d� o DIP..

TURA peLOS DETA-
merecendo a atenção que ro bem perto. aos .m�nlClplos, podE!3o ra; A luz do dIreIto, com to

LHES QUEAPRESENTA,ha muito se fazia mistér; estes, a-esde qu� al1�onz.a- 14) O minimo de remu- do� .os seus document�s CUIDADOSAMENTE DISPOSTOS E MAIS CUIDA.
quanto alcançou a receita dos pel� a�mE11��raçao_,es� neta.ção-(h�.�agif,jério pr!-, e:XI�l�Q�,_em �rd.e�, _.� mais DOSAMENTE DESG.RITOS.' ,

do Estado, ,rmaú grado a i tadual, .abm e. rl!-anter es
mano, sera, em cada rtgl- obr.gaçao. de ..on,cnt..:s, éra '.

REUNE O VOLUME GRAF!COS, MAPAS, FO,
situação creada pela guerra,

Carv O para a col.as, �s 9ualsflcarão s.t:b I ão, o do salario minirno. de es�erar'. o registro. TOORAFIAS QUE SÃO, PELO CRITERIO DA fEl-
bem como a despeza reali grande siderurgia a flscahzaç�o. do_ Estado, estabelecido e11 lei. Que a. Cidade de B1u�e. "fURA' E.:·:SOBRE TUDO, PELO QUE DEMONS'
sada, _;_ ambas alêm de '. 4) A asslm.t1aça� pr?�res I, nau, pela �ua populaçao,

I TRAM,
A' PROVA,' REAL DO TRABALHO PRODUTI

Iisamente demonstradas em slva do ensino mUDlclpal,
P' b I d pel.o seu adlantament? ma'

V0 E Q0NSTRUTlVO DO ESTADO NO PERIODO
quadros, ainda ilustradas Rio. - Pat a assegurar ptlo Estado, se fará, no a .. ca e terlal. e_ ,cultural esta em

EM APREÇO DOCUMENTANDO DE FORMA INSO.
por graficos perfeitos. Na a solução do problema de prazo de 5 an�s! .duran!e Fumo ,Cente- c0.nd�çoes de. ter, �0n:t0: FISMAVEL UMA GESTÃO.
parte economíca aprecia-se carvão á Usina de Volta o qua� os mumClplOS nao

•
. Jomvdle, um. Jornal diario I'. É'i S,EM FAVOR, PARA OS CATARINENSES t!

o valor da nova Q.rdew que redonda, a companhia Si, poderao entregar ao _gover narlo L.da. sabemos nos e sabem PÁRA OS BRALILEIROS EM GERAL O INDICEorienta o Estado. Progredi derurgica Nacional está no. do Estado, senao um quan!os; nesta. ,hor�, se. ACABADO DAS REALIZAÇÕES CONSEGUIDAS :E
mos porque se' trabalha procedendo a prospecções qUinto por ano �o total A antiga fabrica de cha- propoem a fundar alI um. iCHEGA PARA UM BALANÇO DAS POSSIBILlDA-
muito. Exportamos. artefa- na zona carbonifera do de suasescolas, naodeven- rutos e cigarrilhos do sr. Jornal -::- talvez ':'lenos pe -DES DE SANTA CATARINA EM FUTURO PRO.
tos de algodão, de ,ferro, sul de Santa Catarina. do o governo. �C! �stado Reinoldo

..�utzke, acab.a de I�s razoes que aCima enun I XIMO. ORIENTADA COMO SE ENCONTRA PORde aço, de sêda vegetal; Ia· Dando uma demost['ação a c�brar 20S. ":1L:ntCIPl�S se- ser adqiJInda pela fIrma clamos.
_ , I UM GOVERNO"QUE SABE.() QUE, QUER E Oticinios; maquinas para la- proposita de cooperar com nao um qUinto a maIS, ca, «Fabrica de Fumos Cen'

.

Mas agorT�' nao ha du; QUE FAZt, i '.'

.

'

voura e para industrias; fu· o Governo brasileiro ni.! da ano,: da .pecentagem tenario Ltda.'" com o sr., VIda,. que t:lumenau tera
MUITO'"qRATOS FICAMOS PELO EXEMPLAR

mo e seus preparados; pa solução de tão importante que for f,x�d�, , .
Waldemar Grul)b2 na ge' um !ornal.:. ..' COM QUE FOMOS DESTINGUIDOS.

pel e papelão; pentes; pro problema, a Companhia 5) O enSInO prtmáno 'rencia e a parte tecnica a
. Nao sera o

. «Dlan? de \'"
.

dutos quimicos e farmaceu Carbonifera Metropolitana será �e 5 �nos � COlTlpre· I
cargo do sr, Otlo Schnei Blumenau�,

_ CU1C! reglstr.o , .. ...�_....----- ...
tico; moveis, caixas de ma e <J S( ciedada Carbonifera endera dOIS clcl�s: . um dr'r.

,

até agora n�o fOI co�ce.dl' Ouvidos __Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
deira etc. alêm de carvão; Prospera S A. res.olve,ram fundamental de tres anos A nova fjrm� está devi' do, m�s sera outro dia rio... CLINICA ESPECIALISADA

trigo, feijão, gado, arroz 'cede�,á :CC!mpanhla Slde � um! compleme�tar, pre. damente aparelhando o, As cousas es_lão. para DR. SAOALLA AM IN'alfafa, carnes salgadas etc. rurglca NaclO.naL_ por d()� vocaçlaL d� do!s anos, seu estabelecimE'lnto no IstO,' Es,?erar nao ,tira o
Consultório: _ Rua 15 de J:l[ovembro, '(42As obras publicas cofl- �ão, as /lutar fz�çao em cu· 6)

.

A obngatortedad_: d.r. sentido não. só de aumen ,sono a .mngtle�. ,TIPOS e !

(ao lado da Farmácia Orion) _ BLUMENAU,
-sumiram durante o ano cêr- lO gozo. se.' acham, pa�a �a!rt?ula e de frequencla tal' a produção mas hm prélo.s e que n�� falt?m-. ...__...

ca de 5.933:167$000, senào lavra das J�zlda� earbom- lD.Cldlfá sobre todas as bem de apre�entar um pro, depOIS �ue o vISIOnar!O de Ique grande parte foi con ... feras compreendl1a numa cmmças el1tr�.7 e 12 anos duto capaz de conco:rer �oguncI� te,:,e�quela,mglo Sociedade de Atirado,res Jaraguácluida, achando-se quasi area de 20,000 hectares, no d�sde que resl�entes num com os melhores fabrica' na e gemaI Idea que. a tan-·
_

. ultimada uma pequena par· sul desEIe Esta�o.. r�lo de :5 qUilomet�o da dos em outros estabeleci- ta gente tem aproveItado. Em plena atividade a secção de ginastica _

te. '. Esta reso.luçao fm leva sede da escola. e par� os mentos congeneres do paiz. '

A demonstração que -será 'a'5sistida lógo á
A rêde rodoviaria mére da pelo preSidente da Com· cursos nela eXistentes, Aliás, já são cOIlhecidos DECRET().LEI noite. _ O baiIf' ..

ceu especial cuidado da ad- panhia Siderurg.ica Nach 7) A lei' estabelece.rá as e apreciados os charutos ASSINADO
ministração, em 1940. As' nal

.

ao conhecImento _do sançõe�, p�ra os paIs Oll das marcas "Centenárioll, .F Ma is umà vez, comp sóe te que muite bém põe em
sim alêm da conservação prestdent� da Republica, responsavels que �ão a- cC6smos:t e cVencee!ora",· Rio. - O Presichmte da acontecer todos os anos, a destaque o espirito ative eind{spensavel cá posiç�o que manlf�stou a sua sa· ten�erem. ao, preceIto d.a da antiga fabrica Butzke. 'Republica assinou decreto- veleraná e respeitavel So progressista que anima os
de relêvo que ela ocupa tisfação pelo gesto dess.as obnga�onedade ..de matrl que os novos proprietarios lei abrindo a crédito suple dedade de Atiradores Ja-' responsaveis pelos destinos
entre as demais 'unidades da duas empresas, que assIm cuia e fre9uencl!l', .

vão melhorar, aprese_nt.m- mentar no ,Departamento raguá promoverá a tradicio, da Saciedade. Merece' ser
Republica», oferece ainda evidenciam o desejo ,de 8�. São Isentas da. obn- dO-0s em caixas de ma' de Imprensa e Propagan nal festa do «Tiro do Pa,s :tlvo' da nossa Atenção.
melhoria e aumento mesmo, cooperar com o Governo gaçao escolar as crIanças deira tspecial e capricho dI' de 900,000$000 como saro'l• Na noite de dia de O valor da obra huma,
de acôrdo com o plano ge- na ,grandi?sa ob�a que e I que seja� física ou men- samente confeccionadas. r�forço á verba propagan- hage haverá baile na séde na será tanto mllior, .quan-
ral do Departamento a SIderurgia

- naCional, !almenfe Incapazes ou que " Recebemos do novo es- da e difusão cultural. social,' que terá o concur to, maior for o beneficio=�������������������������������.b�lecime�o b�il �r�· sodoTko� G�rra�6 qued�J��máook��
guaense, cfa�rica, de Fu-

.
' e no dia de amanhã, 23 de dade; e a sua maior recom-

mo Centenario Ldta,ll,uma Pesquizas de novembro, terão lugat os pensa é a sua sobreviven-
.

circular que agradecemos, b ita festejos previstos no pro cia. A Sociedade de Atira ..

almc:jando áS mais francas aux "

grama publicado em outra dores Jaraguá não fõge a

prosperida.des. . :. parte deste jornal.
'

estes principlos. A obra haRIO. :- O p'r�sldente da
i Umí1 nota nesht progra- mais de 40 anos iniciada

• -ba PI-�da Republtca assmou
. d�creto! ma - tão singela. pela apa· pelos desbravadores iotré.� ... na 1_)3sta da Agn.cultura·llencia como importan.te pe· pidos ,8 destemidos dretas

f d· ·1' auto�lzando Ge�vaslo Alv�s 110 ' srntido - desgerta a ricas lJlagas em que vive-o.rnece a omlCI 10 Pereira � pesqUl�ar bauxl- I
nos,sa atenção: A Secção mes, a despeito de revezes

laDssen &Cla. tl!-t baolIm quar!zo e asso I de Ginastica da Sociedade, dos ma'is variados matizesclados ,em MOgl das Cru'
que ha, dois mê�es e meIo e dificuldades de toda a es

,

Pedidos pelo telepho- zes, nesse Estado, e O!ton vem desenvolvendo a sua peeie, nio desapareceu. O
53 C Alves,Barcelos. CorreIa e benéfica atividade sob a re1lultado de um trabalhone n. • OU na, asa

pesqulsa� ��uxlta no meso competente orientação do paciente e tenaz _ ai está.May & Fischer. mo mumclplo. esforçado e ilustre instru A pomposa séde' social é
tor do Tiro de Guerra 406, ,Q seu �ais convincente
o 1. sargento snr. Josías testemunh<i. E' ai'estilo Iam

, Nolleto do Nacimento, ho bem os homens de inten-
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, je a noite pela primtira vêz ções sinceras e livres denaris e garganta.

: se apres.ent�rá ao�, olhQS quaisq�er pr,eco�ceitos, que,Dispõe "de aparelhos os mais modernos para exame de d' 'd d r'd I tsua' especialidade. ' I os SOCIOS e convI a os

I
a mgl os pe o ven o di re·

aiclrlin. Rua do- Principe. Eone, 334. JOINVILLE I da Sgciedade de AtirpdG npvação nacionâl ,que SO"
-

L:;�����";;;''';':'�;':'';'-'-';';;'''''------�---:------......_� .----- .... tres. E um passo para fren '(Cont. � 4a. fHJ(J.)

Redator -; Joã" CrespO'

•__slIPO I

A partir de 6$000,
VENDAS A LONaO PRAZO

•

Re/ogios '- Faqueiros - Porcelanas,

Opüco. Biioterias,
Cristaisloias

Rischbieter & Gest�i,c,ki
,

RELOJOÁRIA É 'OURIVESARIA Ins"fofo
, 'Rocba [.oures

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'.' "

..PROGU_A I'

'. DiA 22: _L1 Ás 20.30 horas' - BAllE SOCIAL,
em conjunto cortJ o Tiro 'de Guerra Nr. 4(16, êl ·re&li. t
zar se no .salãó '.da 'So�iedade de Atiradores d'é' jara- I
guá, com a aprrsentação de numeros .de ginastica PJ! :

Ia Seção' dê Olàasfica sob ,a direção do snr. 1. Sar

�ento [osias Nolleto do Nacimento, entrrg» ,dos. pre-

-4l1ios aos vencedores das provas de atletismo premo

movida? pelo Tir o de Guerra Nr. 406 no dia 15. de

Novembro e enlrfga dos certificados de reservists.
DIA 23:, -- Á; 9 horas - Recepção do R�i, snr

'Guilherme Gumz, por todos os Atirado-es.
. .

Em seguida inicio do concurso de tiro, para
escolha do nove Rei, f. jogos de bolão, �ing pong e

tiro sC} alvo com premies aos vencedores.

As 12 horas - Almoço de confraternização.
Às 14 horas - Reinicio des festejos e inicio

da domingueir à. _

, N.S. - Cartões para o almoço até Cl ante VfS

pera da festa com Q zelador da sociedade.

Sfrvirá de ingresso para o baile a apresentação
í.. porta, dos convites expedidos pelo Tiro de Ouerr s

40(;) ou pela Sociedade de Atiradores Jarágcã.
JAZZ OUARANY

�;do]!J!Dmm�i
AUGMENTA AS FóJ(ç"'rS DEFENSIVAS DO'
ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DÄS
� �
- CRIAt'4ÇAS E DOS ADULTOS- ,�
�1"'-"'�z..._�Iou.���WLI.>1t._ ........, __ ...

_ ;u.

,I
I 'J

! ' ,.

'IDr.Waldemiro Mazure�beD

,1 .. Medico
I

Lic. D.N.S.P. H •.199 de 192J t C I" id
. '. R M 'h

'

____________.t
onsu ,aFIO e resic encia : -' ua arec BI

[

oito elementos ffinitdt

Arseniato, V::Jnad:1to,
.

� .

\

Fólô:foros, Cálcio etc.

TnMICO 00 CÉREBRO
TOIIGO DOS MUS&ULOS

.

Os Pálidos, Depauperados, .

Esgotados, Anêmi .os, Mães
que rriam,Mllgros. Crianças
raquíticas, receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

.
. .....

,

Em todas-as FarrllHcbs, Drogarias e Pei:fum�ria�
Proríuto dos LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.
'.

.' I �

Sanguenol

�111"!'9'do eOIl 8.lto ...11 j
.'

EliXIR DI NOGUEIRA
I .

I i

I
.

"

Q �é••dkl que. teil! dc�ur�c#\)
o S.IIS'" 'de tr.. 8creç61tS'1

DB•.LUIZ'DE �SOUZA
ADVOGADO

Escritorió - Avenida Getulio Vargas, 160

Residencia : Mal. Deodoro da Fonsec'l,814
- Telefone, 34

CL\LCL\DOL
,

,

.,

!
Ulcere.

Manch••

Oarlhro.·

Espinha•.
Rh·lumeft.m.

I
Escrop.hul••
·.yphilili....

SEMPU Ó ,",UMO I •••
SEMPRE O MELHOIII... .

ELIXIR DE NOGUEIRA'
,. ." . ")

Gr.nd. Depurellvo do �an9u"

. ,

.

t:

"
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� Ir: e. t e i- t u uni'e i p, a I
Balancete da Despeza Orçamentária, reíerente ao rnes de Outiibrô de 1941. i 3846 Bolsas e-colares

DES PES A O R c A M E N T A R ! A � 34'847 Gratiíicação ao Inspetor escolar

U L O S
Saúde Pública

.

.,., I Empenhada
. ; 41 A

'

Fota até o rne s
Prevista' Créditos Obs 141,

ssisteneia Hospitalar

I
.. Despesas Diversas

4141 Cratiíícação e o Dtltgado de Higiene 1.800$0
l4142 Gratificação ao Médiclil de Hansa .' 800$0

I � Subvenções, Contribuições e

Auxilias
1484 Despesas Diversas

15.000.0 13 roo$O-- I 1484� Ao Hospital .Sãç. José·
...

� 149 Seroiços Dioersos
g' 1496 Desnezas diversas
"8. ; 4941 d:ig)t:pt e saneamento das zonas ruo

.

I
.

ra is � urbanas

� �1 Fomento d�o;,.��:t�ÇãO Vegetal
,� 014 Despesas Diversas

? li i :'142 Auxilies <I centros :'gricol:all
.Q, � i 5643 Aquisiçãv t!� sementes e trunsporte
� :g ! Ser'lliços lndmtriais
Cl: o I pg Ser'viço$ Di1Jerso.�
o O 1690 Pt"�1Oal fixo
- � 6006, Z")uJor cl � Cemitério
� '_1691 PeSSOi,! VHiavel

O !!'16913 Operários do f'Hviço de cemiiérios
til � .

693 MaklÍal oe ccnsumo
!"

Co
16933 P,ml 2tlr\'iço de cemitério

[ til I - . .

D' 'd Publ'
N)

i , W� a wa

� N) 176 Flutuante.A·mortização e Res.gate
Co � 1764 Dtspeus dive,rs"s
til � 17641 Amortiz..ção da. divida Flutuante
""' n ./Ul·OS

:� ,\
774 D�I.pt:sa�. dívers�B

: 1741· j.HOS divt'rHlS ,

, 8 Serviços de Utilidade P�blica
t'l! Constru.çáo e Co1t.çervaçáo de Logra·

I à'(}U1·O.� Públicos '

t S11 P"'�.sQ�1 vari�vel

IS111 üperárjc,s do setviço de nru, 'praças e

järdinl> 38729(8

',182, Conslru.ção. e C'onsex:vaçâo de RodoviaB
811 Pesl;-' "I variavel o

, 8� 11 OpJ::rádQs do serviço de Estradas 'e ;8 ,.�:
! ilontes 47.037$'1 10;}6l $4 57.1!)3$5 57.781$5 70:000.0 ::: . �o
! 823 Materiàl de consumo 'O

'1 S23_l Para 9 serviço d.e estradas e .pontes �6 !}32.,2 4:736J9 81269$J 31.940$0 35.;000. o � -=
r 87 ConBtl'1«;ão e Con�er'lJacãp de Q. u

! ProJf"ÍOS Pú\blic08 em Geral "Jl Q,

187!
Pes!>oi-! 'i'aTia�J � Q.

871.1 Optrllrio� �l? :��: "iço de próprios I J3
mU1J1Ctp�S 24.564$7 1:641$2 26.205.9 26:205$9 20:000$0 18:000$0- ..

t 87a" .M,õlteri .. l"d.e c�llslimo ,

I

18731
p,,:;;, os servo de pl6prios muniCipais 47'368$4 8:411$'5 50:7)9.9 50:779$9 37:000$0 14'0001,0--"':':

Bt! Ilttminção Piiblica
884 Despes8$ äiversas

I SMl' llumin ..ção Pública dR cidade 4�306$0 793$2 5.099,2 5:099$2 7.800$0

S�42 Enelgi.t pllJ',jl mototeS, etc. 305$2 29$1, 334..'l 33483 360$0

8843 IlUn'.ilU1Çãl) pública' de Hansa :' 021.•2' 456$2 •. 4.417,'4'" 4:4'l'l'U--' ,6.pooto,-
9 Encargo� Di'iersos
93 . Encewg.as';._2,r4nsitórÍQs\,
934 De&pesas ;lj\;ersas

1934.z.',Dt.S�.P1PJ1r>jaC'Õ('�. ou ;'qu:sições de te·

recnor. Oll ,moveis

94, Prefn'ios. di; stgn7'os e· indeni_çã.
• pOT acidente
,l44 bespesas diversas .

2 4000 '6{)()$O___ 9441 Acidentes']le_ �ral:!alho,,' .

• I 9442 Seguro cm}lr�riogo
Cio 98 Stlb,venCQé.Y,' contrílYl.HçiJes e axilios
I: 984 D�e8as diversàs

•

,

"

.

- 1=!- 9841 Dep':l.rtameqto 'ãe AdmipistIai;lo �

! '!' Municipai -lO 027$5 3.342$5 13.370.0 13Jl70.0 13 370.0 �"
ol< ..

n
9844 Ao Clube Aimoré .

200$0 200.0 óOO,O 600.0 411

'Ç
. w·. 9845 Ao Instituto de Aposent. e Pensões , �

ª' � dos; Industriarios '. 2:247�6 2.247.t 2.'247$6 2:400.0 t:

.'" '0.. J){ve'l'só,9
. OI

� Despe!olpS diversas'.' ..' �
O) MuglÍe1· de prédios - Prefeitura e �
: Intend.encia,. 2:160$0 900S(j()O 3.060.0 4;08Q.O 4:080.0 I _

C':I O

I'
9943 PrOIl!gandjl' e. pUblicidades 143$8'· '. 1:3 p 1.443.8 L441�8 ] :500.0 ú

Gol � 9944 Despesas imprevistas 8;�í;8$O (, 45.0" �:7.11l.0 �':724$0 10:254;.0 Co

-e ::" 9946 Construçõe� de c'as1iw para operários ,-",

.

1 :000.0 ci

� �,��� g�:��;:t;�I��i��c:rJe���ciarias 1:62910 1�0. Il�.o 2 160.0 2:��:� �
Ul 9� .Aquisiçíirc, de placas . 1.4:l3$1 l:4331· 1;433.1 1.500.\1' I

.� � Suliscri�íi.ode AÇÕ" (t� Ci'í1 Sido NacionaI.S{A. 3,,00012•• 'I'!j� .J:9PQ9I::'" (I.9M,0/d·IO" h'* mllTi,.·
Cl �

. 388;:&'.! 56:�' 4M:rrr5 �16:4�F�h 5oo�.Q 7� .

,� ..� "
, Sald� GU� jmsa para o 'mez de Novembt$( de 1941 159:3�'\'i:L; '. '.:

..., ....
,

' c;os:�;:!tP�· (o •

. '"
'J�

:!2' IDiscnminaf.(lO d� saldos. J>isponi'L"el: . .

. J I,'

=: ; .Ni '" ,óuraria e na lotendencia ; . � t 9Cr.U9$4 "ii'.' J
No B"nC(1 Ag.icpla e.C()m�rcial: d'18111meolU'

; .' ai...... ..
'"

Rt·Spl)Ji)à�.E: CI Co.ltstru�. .Rrmtil) Ptefê�t'u!a;.e"· FlS�l.ID;;- P'i.g*ihr»to!l:.•�tu-l':ÜPs ..;" ID�
,Contadoria da Prefeitura Muírioipal de Jar���' 31' 'de'�iltUbro td\i}� .') ;'; . : '

C.ont"dor. v�L��..�,HiR�i.EYrefeJt. �

Anterior

3:15($0

17:973$6.

24:969$9

3:241$4

4:950$0

3:733$8

.397$2
285$4
174$4

1:750$0

4:725$0
600$0

3:600$0

82$5

8:290$0
2:250$0
2:700t0

i:162$O

4.050$0

4:500$0
180$0

1:011$7
sooto

�.7S2t8

1:950$(J

160$0'

3:051$0

DoMes

r.a

5:500$0 23.473$6

3:500$0

4:076$0 29 045$9

310$0' 3:551$4

55O�

742$7

180"'0,
15$3'

500'0.
'6510'

•

'1

525$0,
300$0'
400$0.

5:500$0

4:4.76$5

577$2
300'7.
174,4·

2:250.0
65.0

5250.0
900.0

4:000.�
82,5

75010: 9.040.0
250t01 2.50c$0

2:700.Q

1.162.0

. 4:500.0 �

fé

59080 f:OOOO

20$l):
'

200;0

2t6t8�

650$01
330."
33010,

d uáJe a ar g
1.000$0
óOO$O

1.000.0
600.0

�igo.J r I T
Local

s ADMINISTAÇÃO GERAL
Q2 .

GOVERNO

020 'P.ess(>;al, fi�o
0201 Subsi�io ao Prefeito
(1202 Represeníação ao mesmo

�. Material permanente
Q221 AqlÚ.siçiQ,.Cilp.;"eiculosmoveis e utensilíos
ttlll

•

Malêriaf-d'e consumo

0231 Custeio de veiculos, e conservo moveis
"lI e utensilios '

.

02. Despesas diversas
Q241 Viagt;ns administrativas

C� Administrayão Superio»
MO Pessoal Fixo
0401 Secretário
Q43 Material de consumo

�32 Impressos e material de expediente
,,�. D� Diver...as
4)441 Serviço postll:l'
()442 Servi� telefônico
1J443 Servi� tde&,ráfico
0444 Publi�t(çãbid'o expediente
,Oj4fj Assinatura'de jornais ofitiais
07 Se"viços :reenicos e Especializados
070 Pessoal, fixo
0704 Contador.
(;,708 Almoxarife
0709·' Alente municiplil �'�statidica-
073 Material de ,tOnlumo
,0732 Uvros � impressos
.00. , 8erv�s .diversos

·990 ,Pelsoal fixo
o9ó4 Motoristas· 3 a 9:OCotll e 1 á 2;640$0
-"905 Zel"dor

�. .Auxiliar de escrita diitrital
_4 Despesa' ·�ers.s
41941 Serviço de limpesa da Prefeitura
i,

. •

.1.t.x:�o:, e 1l'isca/,i3agl1.o Financeira
10 .Aàmiuistr,á.�o $Upe1'ior
1.110 .,Pessoal fix'o'
1.002 Tesoureiro .

-

11' "., ti .' ��W· Arrecadar)lo
110 'Pe���1101 rl!!atJd!l . .to(' '.
1104 QIi'lMtaíí" ió"tfesoureiro r

114 Despesas diversas ..

1141 Percentagem para a· cobrança. di divi-
da Ativa.

1142 Aquisição de talonário·lMo. etc.

11. &rvit;(Ji tk. fi.8caliBa,a.
120" Pesloal fixo

. ,

l20i. PereeDt.gem· de fiscalisação
13 Servi� diversos
13tJ Pessoal fixo ,

1303 Fiscais gerais, sendo um de 4:80059 e

um 3:0JO$O
13C4 Fiscal 8uxi.1i1l{ ,

1ao5 Segundo fisc:al auxilia,
13441,;.Despesas'divfraäs
.1343 Qu�tä

-

�ó' laj!Ç..lJJ.!epto do imp. s/ �n·
·.du&t;. e..P'ro,QsSÔt8· .

2 Segwrançà 'púbtiCh e AsSiStencia Social
.25 StrtIÍÇQS Di.versOs de &egurançapública
�f DespeHs diversas f .

2541 Serviçet :lelior.peção de veiculos ' .

28 '� �# O.ontribuiçQe., e Äuxilios
,284, Despesa diversas .

.

2846 Á Assiatencia de Tuberculosos prQle�,
tácios .

'284.1,.,_,Á CailXa escolar
�8 Ao Estado R<\ra manuteqção !lo. Des·

:_- :. taó ''Pol.icial
.

2849 Ao Asilo C'ólow. Se.nta Tereza
l8410 A Sociedade de, ASlistencia aos filhos

- ..

dca-üuros
' .

.

29 " .

' ABsijJ#ncia Social
294 ,'_ . I?é.�"s Oivf!r&as .

2941 Socorros l'ublicos2942 <��f;$I\fi ",!�!..pUiade e �lIfancia
3

.

, .

'
. Ed.�(6)jâo PtdJltca

30 Administ,.ação Sftptwwr,
,303 Maltriil de COllmIllO,
3031 Mllterial didático un gaal
3U32 Rrparos de p:édiOfi escola:ea
:;lO. Ci l)e�as di'll��s .. ,

.3041'" Alugud de pfédios esclJla,,!s
'3042 A�..... $1\08 nl"cessltados
. ,3� I � Emi"1fJ���Wli SecJ.l.ndâl:if! ,e

Coptplt(nMltà.; l;,
330 "Pel!sOi'.i ftlt'o�.,t, •

�302 Pr(,tf��.Q.ft.s Munkipllis. I $e'tdo " pro_
,

, ·tell'$Uru 4f'e6COJ� Qcsao.�...dl8 a

2��tJ6· I 2:049$0. 3'iI J :8*0
" ;,"'38"·' :s.ú.������:�;��ilio X> 73$$7 ., -J.�:��'�;'�;���';;" 251269f-2

11IIt.�_""""'-== � Oe·!lpe�, ,.Qiv.t:r'lUi
'

$42 Á Colégios, � .

.

.'
'

.

. »8�3J,� CIU'I>PS
.

c:Ollipkí1)l[ntâl'� rJ:o Ed$
.

- ...

l"l .� :::.....�.
..

) 1:000$'0
400$0

1.000.0
400.0

4.200$n

23.473$.6

10:80{!.o
4:2ml.o

1.800.0
800$0 .'

2.400.0
1.20;),0

2.400$0 300$0 2.700$0 3.600$0 . 3.6()o.o

26.212$7

3.551$4

1600Q.o 13663$0-
.
.

w
s::

1=!-

2.000.0

7:000.0

6 ÍlOO.O

4.476.5

577.2
300.7
174$4

2.250$l.l
65.0

1.200$0
616$0

6.000 <)
15()$O 1:350$0

61tl$O
1.500$0
616$0

2.4[\0."
1. OnOfO

-

5.coo.o

600.0
,

667,2-
I)O().o

3,000.0
20d�o

1.620$Q 180$0 1.800$0 2.t6($O 2.160$:0

.851$8 75$0 926$8. 926�8 1.840$0

lM$O

6:300$0
900.0

( •.soo$()

8'2.5

6:300.0
3600.0
4:800.0 9.022.56.02215 9:022�5

200.0
675$0 675.0

10;540,0
3.000.0
3.600.0

1.1.62.0

11:640.0
3.000.0
3:6�0.o

1,20().0 38:729$8 42:530,038.729'8

540'1'0

6.000.0
24.0.0

6:000.0
240.0

-

..

1:011.7 . }..-:Ql1,(
800.0.'

.
8000

1:5po.p
800·9

2.999.6
,
2.999$6

6.500.0
3.300,0
3.ß()(),O

!.

5001II0' 2,4;;0.0

1:000""
.

180.0

3,051,0
1.000.(

3:861$2
'"

1'OOtO

378$1
8':782$3 1:230$S:

3.96l,2

378.1
5.013,1

4:000.0

S.OGO.�

7.800.0
3.9609
3.9600

7:800.0
3�9öo.o
3.96Q.ç

3,300.0

3000$0
2.594$3 2.574.3

728.�
2.;95.0
1:000.0128$8

1.400$0
2�

'.M6t8
1.000$() , .

I.MlütO

1.400.0
240.0

4.5763
1.000.0

1.500.0

4.11.5$2 . fi 0.00.0
�.Oto.o

378$1 ,_ l.ooo,."<!
5.013$1 6.000.0

1.«O.u
500.0

,

··�2tc;o
. ,.. : ...

• ' 1 �

I �.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(,j t�V��esll
de pessHs� te� usada com
um resultado o popular

d t· Atende �s pessôas do interior, que desejarem naturalisar-
epura IVO' se, receber e obter subvenções; compr» e. venda de títulos dI&'

E JJ I X IH 9 t 4 dívida pública Registro 'l!é tituids c diplomas, cobranças, servçosr

•

' ;
I

gerais, IP-erante o Supl'em� Tribunale Federal e tudo que se rela-
. .ci�?e·com estabekcimento� -de En� fno seclI�d�rlo o. " superíor

.

A 'f"I\ tac "�t d .'

"I'
.Correspondentes em todos os 'Eshtdos da Brasil-

SI i IS a aC',1 o o o .•
.

. •

'organismo
. ,: Escritório - Av �t�ça �ranh", �6- ,llo anda(Salas 110'1_, e 11(;1)1

O figado, o Baço, o Cora- IlitJ"2-7842 Edifício D Pedro.Hs- Ra> de JaneIro., C Posta N 3897·

ção, o Estômago, esPulmões. . , .

. ,

e a Pele. Produz Dôres nos

11---:---'
'--.----

II9��?j·_ Re

.

.l!Jllltismo•. Ce- �'. E'STRELA HOT 'E'L .
.

guelra, Queda do Cabelo,
,

."...' Di.
�",emja". Abortos, e faz os I .

.

..

�
, �

J .

indivíduos idiotas. Consulte "7 -- Proprietario: PAULO T. POSITa � �

� Va, S3: já abriu uma eCcnta Deposito Popular» ô medico e tome" ö: popular
'

:QUARTOS SEM PENSÃO
'

S -no Banco Agrícola 1� Comercial de Blurnenau P Se ain- depurativo, " ,
, '

da não oIrz, prC1elire 'imôäiitainFntf nossa cSecção E I+x i r 914 �,ESTAUkANTE .no plano terreo
de Depositos-' que lhe dará proatarnente tl)d;i's as in- Inofensiv6' a:o) organis�o. Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante, 1420
formações df.'sejad.a, s. � ,

_ <'� :iJ� '�:,' Agradavel éomó' um lícôr, �, ., . A TODA HORA: .
,

,
r

,� Aprovado como auxiliar no C' CP'
' .

f
.Ó

Além d�' conta -Deposíto Popular>, Deposites iniciais a tratamento da Sifilis e Reu- anja - "amarão- erxe - Bifes diversos" rango de
partir de 20$000, pH" a qua! são abenados juros de 40jo a/a, matismo da mesma origem grelha . Galinha com petit pois' Macarão á italiana:
o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantém ainda as 'pelo D. N. S. P., sob o n, Filet de peixe" Ornlerte - Churrasco- Saladas diver
seguintes, contas: . , 26, de 1916 , . �, . sas f rios sortidos

'

,

C. c. C Á DISPOSIÇÃO , 2,0 ojo ----------.II_praça 15. de_No. v�mbrb, 24 :: Flo'riallo�o_li�f
', '! . c. c. C CQM AVISO PREVIO; conforme con-. I

�E:1��������1�I!I�pj�F-J���� DEPOSIT��Ç�OPÜL<t�ESe{�MIT�DOS
.

.�� %� CllLCBHINll
- I ' ..

,'.
f I .,

': .. - E:""I DEPOSITOS A PRAZO fIXO de 6 meses 4,5' ojo I saude d!lls creanças� 1 H
' ,

';'
.,

ai DEPOSI ros A PRAZO FIXO de !2 meses 5,0 ojo p

I:!
,� ,Pau o erlog

.

� Os jures são pagos ou capitalizados 5em�stralmemte.., b TONleO POR EXenEle�A� Caixa Post.a:! 29 .. RUé:l15 de Novembro 808 � FILIAL" GUA R C I E °1- J d 115' f' ,

�
• I '

E'.J J.PI. ttA • ua e, mliO Dur an ß. ,(Cuidar dos vosos filhos, antes. '. Blumen�,:U: ": Santa. Catarina � Caixa Postal n 6S _ Endereço Tele'O'ráfico "CAIXAlt ,dos tres .an�s de. idad�!! ,I!:..I "
- '50 • ,Na pnmelra lnfanCla esta o

C á... Tintas e yei'�jzes ..... Materiaes I!] Horario : Das 10 ás, 12 e r.as 13,30 ás 15 horas. dljstino de cada um de nós. Rua orn, Araujo n, 176 - CURITlBA - Paran
L3

. .., As creanças bem nutridas e sa. .

�I:! p'ara p'joturas em, geral :�.. Sabad05 : Das 9,00 ás 11,00. dei�,rSessl'Set�ãnOtehs.om,ens forteis, sadios _Estão CI11 pleno funcionaI)1ento as aulas gQ ",

l

,
" aJ ""'.. :.adi_nissão á 1 a. serie do Curso Fundamental b

�'l
'

lDac CALCEHINA aos vosws

LiiI Tintas 'em bisnaO'a5 a fiI�os e t�reis garantido o futu- Nos mezes de De�émbrq. e 'Janeiro Bd aulas deste
�, .

.
. ,e I � rol deles��·, curso são GRATUJTAS. E,

ti .. para artistâs '"". � I A CALCEHINA contcm to· Faculdadé de Comercia do Parawi
(;;til

.

,

"

I!:..J
. dqs os el(�merttos necessarios e

tiIi;]��Wi�f.4�!õiI�Otõil��J;i��IiJLili:lP'J
_ ,. i;- ���l I it�:��::::::,oF::::::"m," fiS�:I���L!eI�E���!���eral·

P'
..

'I H
.

I CURSOS: Propedwtico, Perito Contador e Au·

a ace" o te i t
� xiliar- je comércio. Iy.ternato

.,

e Externato,

de lY1A'RTINS JARU·OA BANCO POPULAR' E AGRICOLA

I"��"
ik.'�'l", a' .', ..

:_-

Jodos ���r�:�ã�;lOa:��t�;���;��!�'c�� agua fIl �O . V(ALE. QO ITAJAI'. I', CLINICA. Cdo��G�CA, ,;' ICO/'rente, quente e fria � 111
Elevador· Frigorífico· Cosinha de I.a ordern. � Cooperativa de Cr.édito de, Responsabilidade Limitada

III � Dr. RENATO cÂMARA
Salas de amôstras para os srs· Vla;antes': [ii AutüriF.mdo fi fl1ncjr;nf:� pelo Dect'éto n 7525, de:9 de julb(J de 1941, III

'

'>, u ; �.', l-i' (

Automovel na Estação. � aasinado petn Sr, PrebÍÖt�l.:te da RepublJca <!:\ registrado no Serviço li] DIRETOR DO HOSPITAL $.dOSE'
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, t'm 16 de julho t�e 1941. IX! s- �_ _ •

Is
. -I� SE'DE EM BLUMENAU ·11, "Partos

g U r O
I 121 iii Consultas á qualquer hor'a; no'; . ':'

t. e s l2l .

Rua IS. ,de novemb. ro n. 923 (em frente á Ig. r.eja M:ltriz)
.

� .. . Hospital ou no consultorio '

I ".
,

, .•. '. ..
� CAIXA P()Sl�L N }04 ,,; �dereço telegr.:)lANP,oPU14R Iii I fALA ALEMÃO

. :/ :. �.. �

I
de aCidentes, do ttabalho� fogo, trans· � ,,; . ,. , ..

t

portes e acidentes pessoal, prefiram 11 EMPRESTJMOS, J)ESC:ONTos, DEPOSITq&,
... � .

. ,

, 71T71L:FIIH I É�:!-::AN:::",ti�.A�;.�N.E�S::S�:::::!�� �I " �:Tiro de GuofPa ;4�B;,," ,.'

"A NO:'SSA COMPANHIA"
!Xl , � D!.:I AparHráe hojé,até�delg42e20anos in ..

l§J ?8g�i "para: DfPOSIT'OS ás"melhores ta.xas, a saber : � 30 de Novembro vin completos �t,é 'l/"de fê;"
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..::" - / "; ;:' �- 1" 2 '0/0 ),., .. 121 J h b �
.

d- 00 C C A· P 5 / iÃI üouro, é].&. ,'�rp se g er,\,� ,yerelro o ,mesmQ, an,o,� catarinenses EI paranÇlenses � onta oriente. c'I�jm ,
.VISO': r�v,i()",� '- . - '�. ,,, �'I' 'o o 1:30 as inscriçõc& para matri- devendo t�QJb,el�f "�ntre�
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Encontra-se entre nös, o
sr. João Gentil da Cunha
Henriques, agente fiscal de
consumo, removido para
esta zona.

Ccrreio do pj)vo
sa, Região Militar 16a. � Recrutamento i COLETORIA DE REN- ;;:=:;======:§��=="����,����""""""""""="="�"""""��""""""""""""""""""""=

Junta do AUstámeftto Militar tDAS ESTf\.EUA1S. DE IICort:e�;O" rO"'a!
de Jaraguá I

JAR :GuA "V Cf .1 �t ",' u .

Edital de convocação de sorteados Edital
.

RAS

.AI' .Tenente Leonidas Cabral Herbster, Presidente da Junta de \
I t T .t i I

BALADAS BARBA
ístamento Militar. .

"
ll1POS O errr or a Q
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faz saber que foram sorteados para o serviço do exercito, no De d d C' .

'orreteres de Seguros em -erd
d!a L_ de novembrs do comente ano, na Capital do Estado, os

I
or em o snr. o 8

cld�daos constantes da relação abaixo transcrita e que se de- leter, torne publico que It1te.rna.ciQ�aT,1 d.e Seguros, Mutua Catarinense,
verao. apresentar do dia 5 a 20 de janeiro de 1942 no logar no decorrer do presen. Alb ,... 1 SmenclOna.do! e os que não fizerem ficarão sujeitos as penas' te mês de Novembro ar l��la, \ ..acronar, egu!ança Industrial, fogo,
estabelecidas nos regulamentos militares e Codigo Penal do

' Maritimos Terrestres Vid Autornovei A
Exercito ., t:'a!a obter 0S meios de transporte deverão os sortea-

recada s€' nesta Coleto -, I ros, u ·amovels .

d9s s� d.lr�glr .ao presidente da Junta em Jaraguá. As notifica- ria;
.

o imposto aclme, • cidentes pessoais .'
çoes individuals deverão ser procuradas no correio local! E relativo 80 2. semestre! ACIDENTES DO TRJ\.BALHO
��!r I que chegue ao conhecimento de todos. lavrei o presente do exercício em curso LIQUIOAÇA-O· IMEDIATA DE TODe �S OSI a, que será afixado no edificio da Prefeitura, séde da O· t ib

.

t
.

_;
Junta, na lntendencía Distrital de Hansa e publicado pelo jor-

8 CO� n um es que SINISTROSnal «Correío do Povo», depois de assinado I pelo presidente. deíxarem de efetuar o -

Artur �ueller secretarío. pagamento no cítado pra Cernissarios de avarias de diversas Companhias
)aragua" 17 de novembro de 1941 so poderão sa.tIsfazeI os Inform

-

I ·d Gil' ,
,
Leonidas C. Herbster, Presidente da J. A. Militar

'
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, açoes: veRI a eu 10 arlas, 184 (telefone 53)
Numeroe Nome: Alistados em 1939: 1 _ Leopoldo Coelho. 0.0 mes e ezembro

2, Leopoldo Lenert. 3, Sebastião Siqueira. 4, Durval Pereira, 5, com a multa de 20'/.,
fonJa�o Schellet. ALISTADOS EM 1938: 1, Alvin Konel, 2, findo o qual.serão estraí- Registo Civil
r1d errco .Hasse. 3,. Daniel Bonfante. 4 Alvin Wallow. 5, Leo- das 8S certídões de di

po � Cani, 6, Alvín Kahler. 7, Gabriel Fischer.' 8, Francisco Id I Artur U II r.:; • -

Ofi
Planinschek. 9, Reinaldo H. Julius MiInitz. lO, Carlos Taufmam.

V a para ter
.
ogar li. .

, .. .z�. er Lscnv,!o, e l-

11, Arno P.ersch. 12, Germano Suesenbach. 13, EwaldoBornholdt. cobrança executiva 'cI�1 do Registro Civil do 1. dís- Baile por motivo dfl recepçao de Aniversarios
Ho V d I L h

trito da Comarca de Jclraguá, certificados dos novos re-

E' H �n e rno e nert, 15, Antonio da Silva. 16, Rudolf Richard 1. de Novembro de 1941. Estado de Santa Catarina, Brasil. seroistas Aniver�riou se hontem

19 EO ma.m. 17, Arnoldo Hass, 18, Genesio Lopes Fernandes. Heleodoro Borges faz saber que compareceram O
.

Alf d Iilh d
, .stanislau Urbanski. 20, Ricardo Jacobi. 21, Ervjno Raaach OI -. em cartorio exibindo os doeu- .T,.rá lugar hoje, no sa

menmo re o I o o

22, Hubert Pasold. 23, Antonio dos Santos. 24 WI'III' Víergutz,
esortväo I íarrnaeeutico Roberto' M

2
mentes exigidos pela leí afim ão da Soco de Atiradores,

' .

?, Afonso Koch. 26, Alvim Borchardt. 27, Gemano Gustavo d
' ... � H t

..

d F
�18tau. 28, Ervino Glasenapp. 29 Alex Siewert. 30, Rolf. Hein.

e se habilitarem para casar-se O baile promovido pelo erst, proprietario a 4; ar

3�Ch l;l. Marquardt. 31, Antonio Virtuoso. 32, Eduardo Pacheidt. Edital 1.27" Tiro. de Guerra 406, por
macia Novas.

, Victor Vol�mam. 34, José Stiz. 35 André Rosa. 36, Walter !'\\fl."S1ßit'nYE A SIllS
ALEX BEHLlNG e ELLl motivo da recepção de cer.

Na data de hoje trans

Bruhns� 37, Luiz Koch. 38, Luiz Kresinger. 39, D. Coelho Neves. �L. Ir ta .

I . FLOHR tificadcs aos n01705 reser
cerre o aniversario natali-

40, Adao Urbanski
.. 41, Leopoldo Emil V. Kohls. 42, Leopoldo tft1ilti Sf:'U flGAPlln

Ele, solteiro, lavrador, natural cio do nosso a.nigo sr.

Krueger, 43, Eugento Huck. 44, Alberto Korol, 45 Antonio Mi- iW� I'. IIIU de Blumenau, onde nasceu aos vistas de 1941. 1
randa. 46, Ary Fiedler. 47, Candido Maurissens. 48, OUo Kuss- 19 de janeiro de J.920, domicili-

éo Raschke. re'iidente nes

mauL.4.9, Pedro Castelin. 50, Alfredo Castolini. 51, Humberto Sem Calomelanos-E Saltará da ado e residente neste di'strito, ta cidade.

TrentI!1l. 52, Atacilio Maria. 53, José ;Rocha. 54. Afonso BertolL Cama Disposto Para Tlldo em Rio Serro. sendo filho de Doenças do cOUro Transcorre hoje a data
55, Enck Klrscl!11er, 56, Ayres Gomes. 57, Albino Gruetzmacher Seu :ligado deve derramar, diaria- g�;�Bs.ehHng e de Wilhelmine cabeludo natalícia do snr. Major
li8, Artur Paupltz. 59, Alexandre Welainowski. 60, Alvin Wa- mente, no estomago, um litro de bilis. G

.

R··d servam a sua capacidade
kerhage. 61, Nicolau Nicoluzzi. 62, Waldevino Rumov do Ama- Se a bilis não corre livremente, 08 Ela. solteira, domestica, 'natu- florianopolis, fevereiro de 1941 ornes osa resl ente na

ral. 63, Quirino Leone. 64 Faustino Demarki. 65, Hugo Winter ���eô�s:'l��ã����'::;id�Se��:��:: tural de Blumenau, onde na.sceu lImo. sr. Fabricante da «Lo- vila de Hamõ2. ,fisica. Säo nobres objetivos,
66, Rudolfo Ristow. 67, Bertoldó Karaten. 68, Harry Hadlich S,Mevem a prfsäo de vep>t�e:-Vocâ aos 16 de julho de 1921, domi- ção Paris odor N. 2" - Caixa Comemora hoje seu naÜ,· qua empolgam o sentime�-
6?, Carlos Go.s�. �O, José Brito. 71, Luiz BorinL 72, José Hein- �':td�-sTUd�aii�':n�r';.?:: i�1d';.nêe�: ciliada e residente neste distrito Postal n. 93 - florianópolis. Iieio O menino Drausio, fi to patrio de todos nos, que

z.mger. 73, Ahslano Helena. 74, Waldemar Werner. 75, Herci- m"rtyrio. em Rio Serro filha de Francis (Estado de Santa Catarina). 'h d acreditamos que o futuro
110 Bruno Garcia. 76, Âlvino E. p, Koch, 77, José da Silva, 78, Uma simples evacuação ná<) tocará CO flohr e de Ana Borchardt. Sofrendo, h� muitos meses

I O C sr, Drp.!3io Ounha,

J.osé Alves,,79 JOSé Zoz, 80,. Alfoso Alberto Dto Koch,81, Ma- �ill�l'::'J1'Jt�:::Sc':�aa� :t;���� J8reguá 18-11--1941 duma infecção no couro cabelu- Inspetor escolar residente melhor do nosso Pais re-

Í1?s Lescowlcz, 82, Bruno Hort, 83, Paulo Kahn, 84, Arnoldo para uma acção certa. Fazem correr E para que chegue ao conhe- do, com farta queda dos cabe- em Oanoinhas, side no esforço mãximo'

LIesenberg.. 85, Jose pfleger, '86, digo 87, Sirilo Piccoli, 88, !��::.�n�Ís;�:t,I�:�a�';,J'��ii-Tä� ��� cimento .de todos P3lssei o pre- lo,s, proibido, até, de tirar o ch�- Tamb�t'n na data de ho de cada inciv'duo. Não é

Afo�so B?nce, 8�, Jose Modestino ]unkes, 90, Rodolfo Borchardt sam damno; são suaves e contudo são sente editaI que sera publicado peu quer em ca.sa ou em �ubh- je aniver5aria' se o sr. obra do acaso, mas sim a

91 EugenIO Kamm, 92, Manoel da Maia. 93 Waldemar Belduan maravilhosas para.fazer a bilis correr pela imprensa e em carlorio on. I
co, por acaso VI ur:! anuncIO de - ·t·d d gran

?4 Alfredo Bier, 95 Gullherme Demathe, 96 Antonio de Arau- �Elis���a �e�ig"a"do:i���s ,,�c�l:; de será af!xado durante 15 dias. I
Sua afam�da LO.ÇAO P�RISO· Camilo Andreata, residen- compreençao na I a a .

)0, 97, Ant<:>nio Venici�. 98, Jo�é Renta 99 'Edgar Neítzel 100, imitações. Preço 3$000 Si alguem souber de impedi- DOR�.:l, adqum. um VIdro n� te em Rio do Serro. dê importancia e responsa-

Paulo Helblg !Ol, Emllto Honlke 102, Alfredo Frce[ich 103, Ali-
---- mentos acusé os para fins legaes

farmacla e Drogana Moderna, a Verá transconer amanhã bitidade desta taréfa, que
no Seil 104. Ricardo Pieske 105 Mario Pereira 106 Guilherme Artur Mueller> 'praça 15 de Noyembro, usei·� seu anivrrsario natalicio o vê a direção da Secção de

Huettel 107. Luiz Koch 108 Jo'a-o SIOquel'ra 109 He'nrl'que Lens E
. -

D'
. e, com verdad�Jro (spanto VI O'

, . ,-

110
' ,

H I J
scnvao Istrital e Oficial do -, .

�

.

. , dl·st,·nto cavalhel'ro .�r, WI·' 'masllca entregue as maos

, Arcilio Carvalho. t' Registro Civil
nao so a parahz�ça� do ma!, ao '"

d
.

O e II aragua\\.
. usar o f,egundc VIdro, como, Iy filies, gerente da fabri de um representante o pra·

CERTifiCADOS DE RESERVISTA ,,'f" " ------------ tambem, ser, agora, port3dor de ca de laticínios Bernardo rneiro elemento nacionali-

FRACOS E ANEMlCOS! ���sl.os pretos, vigorosos e bo- Meyer & Cia. estabelecida zador - o Exército Nacio

Esta. Junta recebeu mais 0,8 seguil1tts certificados I Proprielario : Ingelo Benella Tomem: : A abundante CASPA que tano nesta praça, naI. E e de alta significa-

d.e. nserVlstcS: francísco Minatti. eRrIos Baggio, B:l ' VINHO CREOSOTÁDO to me aborreciH, no principio da Aniversaria se amanhã ção o fáto de vermos o

Zllt? p.ezzato, Ric�3rd Mel::lula, Erico Oarrner, Max B B t _
Do Pl.. 0.. Joio <H SIM s.a...r. moléstia, desapareceu para sem- fi Senhorita Zulmira' K. Tiro d e Guerra e a Socie-

ThlITH! Junio!'. Eriçh Borchardt, J....,se Kerch!.'r. H"'lml'th
oa mesa. on.s qLl3r o�.

e. ..._.
pre. Coutl·nho aluna d 2 dade de Atiradores reuni-

S
' . C I t d

- Hoje, em nossa casa, á Rua ' O . ano

erllardo Carlos Dams, RodolfoSchwarz, O'rlos Mar- omp e o serViço e res· Silva Jardim n. 63 A. toma.se compkmentar, no Colegio dos na noite de hoje.

los. lulio �übel Leonardo Kuczorowsky, Augusto I taurant. Ohurrascada .todos indispensavel um vidro desse São José de Hansa é filha É verdade que aquilo
GUilherme Ricardo Hardt Augusto Oberti"r Loracio I os sabados e dommgos. admiravel produto, porque, mi- do sr, Roberto V. Couti que nos será dado ver ho-

Lunelli, Vitodo Bortolini, José Watzko, fl"r'rle; ico Mu",' 'I
nha senhora dele faz uso em h ·d t P je a noite é ainda (im mo-

I J
nossos filhos, não só par', com-

n O, fêSI sn e em oço d

�r .upior, Bruno Haffermann, Alvino Flor da Silva
.

OS ATESTADOS bater Feridas, Peladas, Eczemas d,Anla, desta começo. Excetuan O·

rwmo Gruetzmnrher, L�opoldo Panstdn, José Schiessl < Infecções, Stb3Ceas, Parasitas' se alguns veteranos da

Juvenpl Soares. Alfredo Buetlgen, Artur Ristow, José CHOVEM!! tão comum nas crianças, como: Viajantes sadia pratica de cultura fi-

Lescowicl, L�:opoldo Wendorf, Rudolfo Jo&:o OIto
tambew, para traLHllento dos Seguio terça-feira para sica, ai veremos em primei-

Piske, Fr,'doll'no Pr,'m, RI'cardo QCh'umann OUl'lherm'"
Pessoas de toda respeitabili·

nossos cabelos e combate infa· J
-

'11
• .... f I ele ento- no

P
"", o dade atestam uniformemente a

live I e certo COl1tra a caspa ter-
OlOV'I e, cUJa eSdlçao er,· 1'0 ugar os m ::; .

rust, Marciano Murara, Emilio Germano Augusto excelencia do PEITORAL DE rive! e causadora de tantas doen- ren vai dirigir, o ::ir. João vos e novissímos da nos

Kruegerr Gerhatd Carlos Vogel, Erwino Krueger,Wal- ANGICO PELOTENSE_ O que Comunicação ças ruins., de Pnula, q;.Je por varios saju'V8ntude - (\ que em

ter Witt, Bruno Ricardo fiedler, Augusto. Persuhn, abaixo se vai ler emana de ilus· Levo ao conhecimento desta Autorizando a v. s, a fazer- anos esteve á frente da si é a garanti<; do sucês·

Bernardo Behting, Erwino Gottlieb Gl;ilherme BI,,�11Ck.
tre e abastado estancieiro, e mui- e demais praças que vendi á desta o uso que mais lhe con- estação desta cidade. so da obm. Exercicios ná
to conhecido em Pelotas. firma Fabrica de Fumo Centena- venha, assinaose o amigo muito

Jaraguá, 17 de novembro de 1941 .

A bem dos que sofrem de mo- rio Stda, recentemente consti- grato. O sr. João de Paula foi ba.rra, na parai ela e saltos

(estia identica, venho publicamen- tuida, - a minha antiga fabri- (Ass.) JOAQUIM COELHO acompanhado de sua ex-
- dos mais simples aos

te atestar que sofrendo de ha ca de charutos e cigarrilhos, es- DOS SANTOS ma familiil, mais 87ríscados - propor-
muitos anos de tenaz bronchite tabelecida nesta cidade ha mais firma reconhecida pelo' tabe. donarão aós fxpectatOl'eS
asmatica com os mais vantajosos de 14 anos. Agradeço, penhora- lião interino HipoIito Gregorio t
resultados possiveis do uso do do aos meus freguezes, antigos Pereira

. Quaíta-feira vIaJou para a compreensão de quan o

PEITORAL DE ANGICO PE- favorecedores e tambem, em par- Contra Caspa, Queda, Cabelos S. Bento. em cuja circuns· pode a f.iducação fisica bem

LOJENTE. ticl,llar, aos auxiliares, sempre Brancos, Doenças do Couro Cao cdção vai servir, o snr. orifntada.
Sempre que tenho recorrido a dedicados - que se distingui- beludo? L' C d

� O b I 1
«LOÇA-O PARISODOR N.2.

UIZ orrea e �ouza, a e o exemp o que a-

esse bemfasejo «Peitoral". tenho ram e cooperam para o meu f' 1'1 d
tido plena satisfação da minha rrabalho. Toda atenção até ago- Fórmula do Dr. Lerand, aca· gente !scal cl;:: consumo, que e pugl o e moços e

confiança. Esta minhà declara- ra a mim dispensada, peço que tadp quimico
.

l'lcomp&nhado de sua ex rapaus dá, o seu entusi·

ção é a mais .sincera expre�são seja tambem dispensada com A venda em todas as droga. ma esposa Ie: filhos. asmo pela nobre causa,

da vérdade e por isso afirmo, igual solicitude, aos meus su- ri'IS do Brasil d Id t p�ra
_ Na-o encuntrarldo ern seu

e mo e a arras ar i:1

insistindo, para os que se achem cessares. S
.

d d dA' f'l
.

t d
em condições analogas recorram Jaraguá, 18 de Nov. de 1941. fornecedor, remeta vale postall GCle a e e ti" as suas I eiras o os os

ao PEITORAL DE ANGICO REINOLDO BUTZKE de 10fi!000 para Caixa Postal n. radores Jaraguã jovens, em cujo peito está

PELOTENSE. _ Pelotas. 193 - fLORIANOPOLIS ou, pe· acêso a luz da compreen-

Agostinho Pe1'eira de Almeida
------------- ça pelo serviço de REEMBOLSO (Cont. da ia. pag') são de qUê a pujilpç'a de

Confirmo este atestado. Dr. %' � e pague ao Correio qaando re- I p. f d-'
,

E. L ferreira de Araujo (Firma
/ ,,:;'1 @[F"üU@ '� ceber o viqro ou vidros' da preo �r3. pe o ais a ora, ao.a uma: Nação esta na ap

reconhecida). ".'/ cicsa LOÇAO PARISODOR N. 21 SOCiedade novo valor, del- tidão fisicl.l' e intelectual dI".

Licença N 511 de 2611e Mar. (�'rl ��'"
- REGISTROS NS. 447 e •. xando ã tomar parte átiva cada um de seus cidadãos·

ço de 1906
.

\',J ll1m�mrm(Q) r�ccllrlr.�t?\'I 68N·916f·· "d d I na formação da unidade na· e aqui vai o apelo aos pais
Deposito �geral Laboratorio Pei.

IUI <i!)'W o 1m o ano, em ezemblo· I S- f
.

d I t
toraI de Angico Pelotense enviaremos aos que nos pedirem clcna; ao

b'?�ças vIvas e to os áque es que demLoção Parisodor n 2, uma ar.' que ai se mo Ihzam para poderes para isso, de' a·

Pelotas, Rio O do Sul Â
. tistica e elegante folhinha com o bem coletivo. É G mais rem ao!' jovens s'ob sua

V
» A�rn-S.4DM TEU« bl?co para desfolh�r diariamente puro e sadio patriotismo tutela, oportunidade de sen·

ende·se em toda a p.arte alem de outros brmdes propa· t> fi
.

d'
.

ganda que distribuiremos. qu .... vemos re etm? nas tirGm-se como elemento
� �_� � ��__�������._��� fInalidades da' Soc�dade. d�no da nova geração. A

��:1Zl��
. Tiro ao alvo e I.:duclf'ção Sf cção d Ginastica da So'

=
.. B��&\\:�tm����Sß:���;m-���� fisica! Num ambiente da cicdade de Atiradorr. Jara,

� End. Tel.: «OROMAIA. � mais franca e cordia.l ca guá está ,ai para todos!
� Codigos : � maradagem, em· competi- Agradecemos o convite

I
BORGES, RIBEIRO, ?12; �ões pacifl·cas adextram-se fA d' t'

.

A. B. C. 5.a Ed. � .. com que omos IS mgUl-

� os jovens nu manejo da dos e far-nôs êrnos repre-

�
7}2; arma. aperfeiçoam e con sentar.

E RU.c���:�t�nt�J:·14 I... .

� O f4 m·
� *1f:,<:::�;:::; ß Il)��,,"':'{��� I�PALUDISIDr

I '''''''n "nC'. ala ;, �;::�:::q���::"/'"fj'o,�Jlg�!J�I..:�.-,!, °oAé"mOleZa':que?<U!1iQountc.,
._., I V '"� � !{�:�:. 1 �".:fi.I? .:.:: L. �ao pregUIça: e apenas 10m

Aproveitem. bem o seu � � :�:::%t \ ._f :(
..

' �::::::

1
....·

s::nloma da doença que o aflige.

• •
J1l!Z -;m �::::':':':':':'. '-' ",;>i� ':: ::::::: ..�:::.• Volt� Cl ser ativo. cheio de

dInheIrO �omprando QS JJ REPRESENTAÇOES :1Zl

�""'''''''''':':l.
I.:'Y/A� .:;��:�: :;���: saúde o força. lo.mando o

artiges que lhes' são ne I DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS � �:� �\r 11'1 li�: ß f íS:�:���iJ:s !e!:rn����!)��I�·
cessarios na C A S A f,� E M B A R QUE S • .

.
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M A R L V, a rua Ma- J1l!Z
SA-O fRANCISC"" DO) S

& ...,---- .:.:

rechal Deodoro, 673. ,I v (UL Estado de Si!!. Catarina",BrJ!sil ;" :,Ä .:.�����:
7Zi;7E����!m��·.!Ní1)W�2�,*&

xv '

_OI Vamos: A .porta está aberta.
-", Entre. " aon� Felicidade'

� _OI A mão que a vossa mão aperta 'I'

-" Está cheia de amör, ungida âe bondade.
_H Entre, mas não estranhe: a casa està deserta!
_tI Aqui o. hall... jade...

_OI É uma CÔ'l" in,exp,·essiva.•. " -
" Acerta.

-" Mas ponha-se á vontade. .
.

. -

.

-" A casa é sua... Aquilo'! .. ; é uma téla encoberta;
-;-" Quer. vê·la? Muito bem; mas veja como a idade
_" Explende sempre à luz de uma janela aberta,
-" Dona Felicidade.

Tiro de Guerra
406

Foi-se .o tempo. Quem tui-de ;,

De dizer que' ela foi, nesta casa deserta, .

. Um sonho - apenas - de felicidad:!!
JOAO CRESPO

Seguiram hontem para
São Paulo, onde vão fj.,.
xar residencia, as gentis
srta� Veneta e FreiiYer
Wensersky, filhas da Vva.'
Cahrina Wensersky.

de Seme MaUar

{
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AVÓ! MIE! FILHa!
Todos deveril usar

CASA MARLY
Artigos para homens

Calçados,
Chapeus,
Camisas,
Casemiras,
Gravatas,

Brins, linhos etc.

(Ou Regulador Vieira)
A mulher evitará dôres
alivia as cólicas uterrnas
Emprega-se com vantagem
�ara combater as It regula
ndad�s das funções perió-

dicas das sr.nhorlls

É calmante e regilla-'
dor dessas funções
Fluxo • S�da.tina

pela sua comprovada efica·
da é muito recdtada. Deve
ser usadll com confiança
Fluxo Sedatima

Encontraose em toda
p�rte

Lic D N SP n. 67, de 1915

Artigos para se�horas
Sedas lisas e es..

tampadas ,de to..

das as cores.·

Sombrinhas, etc.

PERftJMARIAS
Sabonetes, etc. .

Artigos a l i
mentici os,
em Cd e r a L

Fluxo-Senatina

Fornece a domic:·
lia. Pedidos pelo
Telefone, N. 55.

J

de WETZEL & elA. JOINVI tLE" (Marca registrada)
A B NQUI SIMA!

O SABÃO
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