
RESERVISTA! o dia 16 do corr.!-�lIte éo teu ia.!ítd e; c�c dllal�Jitar. ee oca um em_........

__ - as. �ores nacio,!-als, e vem cu prlr". dMr. �. m mostrar que ainda nio esqueceste teu dever

tel e, todo.s .

ml"t�r e co�tlnuas a ser di4e�»m" r·Je·.�a 'camaradagem que aprendeste no quar#
jUJltos, cantar o blno nacional e prestar contlneiiC'fa a bandeira,' simbolo da unidade nacional pela qual juraste.

o carvão catarißoßsB
.

A. sua importancia cada vez mais'
em evidencia

Entre as riquezas mine agorä devidamente autori
Tais catarinenses vêmes com sad a, deu como resultado:
satisfação cada vez mais Humidade 110 C-1,20'/
em evidencia, o carvão. A, MateriBI Volatil-27,40-;'
gora então com a instala Carbono Fixo - 45,85'/,
ção da grande siderurgia, Cinzas - 25,55-;.
obra gigantesca e patrlotí- Poder calorifico - {mo
ca que o presidente Var- her> 6,400 calorias superio
zas vem realizando. com res-
notável senso da realidade Enxofre - 5,20'j.
brasileira em face do mo- Fui Ratio - 2,7,
mente de incertezas que o Carvão «Betuminoso •.
mundo óra atravessa, as- Esta analise foi ultimada
sume particular importancia por técnico especialisado
o nosso carvão, o melhor em combustíveis e a Com

. sern duvida do pais. panhia, segundo se diz,
O recente decreto presi- encontra-se já cem os seus

dencial que tomou o nu- serviços perfeitamente em
mero 8.114 concede em seu ordem, produzindo bom

o
art .• L a <Rio Carvão Cía. numere de toneladas dia
Ltda-, com séde em Urus rias.
sanga, autorisação para fun-
cionar como empresa de

mineração, de acôrdo com UM cONIBUS' DA AU.
o que dl�põe o art. 6. ,§ 1. TO VIAÇÃO CATARI-
de�reto'lel n. 1985, de ja- NENSElI TOMBOU
neiro de 1940.
E' mais um fator dé im

portancía, para a mineração
do carvão catarinense.
A zona carvoeira do sul

do Estado, quasi esquecida
até poucos anos, tem hoje
o seu papel bem definido
no panorama 'das graudes
realisações novas do Bra
sil após '1930.
A analise procedida no

carvão que a "Rio Carvão
Cia. Ltda>, vae -rninerar

Dia 30 de novembro, quan
do viajava de Joinvile para
CuriLiba, repleto de passa
geiros, tombou nas proxi
midades de -Blncäo,» a

sessenta kilometros da Ca
pital paranaense. Felismen
te não houve vitimas;1
lamentar, registrando se a

penas algemas pessôas fe
ridas, que foram hospitali
sadas naquela capital.

Entrou esta semana em

gozo de ferias o ilustre
prefeito municipal. tenente
Leonidas Herbster, - go'
zando de 60 dias de licen
ça.
Seguiu ao norte em com

panhia de sua digna espo
sa dna. Ana B. Herbster.
Aoroveitando-se desta o'

portunidade para visitaras
seus dignos prügenitores.
Durante a ausencia do

referido prefeito, r.esponde
rã ao expediente o sr. Re'
nato Sans.

INSTITUTO "BOM JESUS"
Estabelecimento Livre d� Ensino Secundário e

Comercial. Officialisado. Com Inspeção Permanen
te do Governo Fedel"al. Mantem: Internat'J, Semi·
internato e Externato. ENSINO LEIGO,

CURSO COMERCIAL OFICIALIZADO (Noiurno)
CUfbOS: Admissão e Propedêutico
Cursos Técnicos: CONTADOR E GUARDA
LIVROS
(Os diplomas fornecidcs por I,!st0 estabeleci
mento são válidos tm qualquer ponto do
país)
ESCOLI\ REMINGTON OFICIAL
(AULAS DIURNA� E NOTURN A.S).
Curso Comercial' Prático
Aulas de: Datilografia etc.

Porque MUITOS DÃO PREfERENCIA AO In
stituto ,,.BOM JESUS"?

.

Porque é um estabelecimeto de ensino de primeira
ordem. O único que mantem Curso

.

SECUN
DÁRIO E c:'OMERCIAL OFICIAUZAD,OS, O(}

Norte do Estado.

Porque todas ás 'diciplinas são lecionadas por profes
sores especializados, técnicos de reconhecida
compêtencia.

Porqu.e os alu_nos diplomado a pelo instituto . BOM
JESUS" têm,s� salientado na vida práUc�' com
provas de competência e capacidade.'

POlque no InterQato do Instituto "BOM' JESUS". os
t utudant�s encontram a maior comodidade Hi

giene Alimentação ótima. Campos esportivos.
Biblioteca selecionada, etc. etc; .

.

Peçam Prospetos' ã Diretoriá do Instituto. "BOM
JESUS", á Rua Princeza l;zabel. No, 122, (Ao lado
do Templo Evangelico) _

JOINVILLE�ESTAbO,.SANTÀ CATARINA '\

����a;d�' '. ������tr'��.�� .".J.E�'�t3�"Äw, � �

.

Dlretor-prcpríetarto s HONORATO TOMELIN Caixa 12 -.- Redator; JoãC\ CrespôTel. cCorpovo'

Ano XXUI Jaraguá .Sabado, 11 de Dezembro de 1941

Uma historia.... que é de hontem

Era uma vêz um homem I muito dinheiro ou são ad
que deceu do céo, em cer- quiridas por pouco mais
ta cidade ?o .interior. Des I de nada, e com a qual ele,
ce� s�m incidentes como

I
o

� POv?, melhor poderia
hoje e comum, graças ao ver a importancía do seu

avanço da ciencia que tor- trabalho refletida futuro a

nou possivel o que foi um dentro!
sonho. Era tentador; mesmo.

O homem desceuefoi logo Mas, no fundo, a cidade
procurando fazer, como se não deixava de desconfiar.
diz em linguagem Iitoranea - E o que darei eu em

conhecimentos... tomar pé, em troca? Ou melhor: -
E conseguio: - não viesse o que quererá ele de mim. I
ele do alto! O homem, porem, nada
De resto o nosso heroe dissera. a este respeito.

não era lá um ilustre des- Em pOI.:CO, estava pronto
conhecido. Podia ser iden para voltar. E lá se foi
tificado e, assim, houve para onde? não sabemos ...
apeuas que fazer aquele - Chegara. Vira resol
trabalhínho do portugues vera. A tarefa parecera lhe
da anedota:' - ligar o no tão dificil Via agora que
me á pessôa. E foi aquela se enganava pensando em

belesa, Todo mundo con- psicologia como fazia crêr.
hecia já o ,homem que des Não era mesmo. lIudio-se
cêra do céo.· Conhecia ou com a aparencia tal como
julgava conhecer. I Icaro cujas asas o sol im

E a cidade ficou saben- placa vel derreteu antes de
do de cousas tentadoras. chegar ás praias da Jonia.
O homem garantira que ia O que deixou na cidade?
mandar um, lindo presente. Uma impressão banal. A
Uma compltcada maquina tentação estava muito lon
dessas que hoje ou custam ge de constituir novidade.

E o povo até hoje espera
o presente de grego .. Es
pera por esperar porque
sabe muito bem que toda Ihistoria acaba assim:
entra' por uma porta e

sae por outra; manda EI Rei
que conte outra.

I saude �as creatlÇ8s

Prefeito Herbster "Vida Domestica"
COMPANHIA SIDE
RUROICA NACIONAL

Para a mulher, para o

homem, para a criança, eis
a ilimitação de leitores in
teressados nas duzentas RIO. - A Companhia Si

pâginas do número de derurgica Nacionalcontinua
dezembro, edição do Natal procedendo á segunda cha

de «Vida Domestica>, que
mada do seu capital. A�

oferece a todas as idades pessoas que adq-uiriram a- CALCEHIN.l\
e a todas 35 preferências çõss da Companhia, em

motivo redobra(fö e multh qualquer pomo do tetritö

variado de enc'anto espiri- rio nacional, deverão detu
tual. ar o pagamento correspon O lONICa POR fXCUENC�A
Não podia, com a éói1fec- dente a esta segunda cha

Ição de semelhante obra de mada �os estabelf'cirnntos. �lÍidar dos vos<;13 filhos, antes

elevado C".sto, fazer cVI'da bmcanos e Caixas Econo.l.
do, tres ,an�s de. I�ad,:!!

.. • N" pnmtlra Inlanela está o

Domestica' melhor presen
mICas onde E:fetuaram a destino de cada um de nós.

te aó seu público de elitt: compra desses titulas, até As creanças bem nutridas e sa,
----------

a edição na qual colabo
o dia 31 do corrrnte mê:; dias serão horn ns fl)rtes, sadios

C·' B
.

e resistentes.

Ineu h r ram nomes eminentes nas Dae CALCEHINA :lOS vossos

letras, nas artes é no dê filhos e tereis garantidd o futu-

HOJE - Saba'do, dia 13 ro, apresentar' se enriqueci- O Sr. Presidente ro deles. ,

Amanhã - Domingo 14 da com a rep�odução de da Republica, A CALCEHINA contem to-
A's 8,30 horas em ponto: famosas telas d.e arte reli a-radece

dos os elementos necessarios e

A Ufa apresentará: Emil giosa. 8 indispensaves ao desenvolVimen,,'Jannings, Werner Krauss, Há lindas reproduções Pela passagem de m"is to d'lS creanças

Viktoria v. Bala�ko- e Hil

·1'
coloridas de presépio, qu.e

um aniversario do E::tado

degard Grethe, em: são uma das mais curiosas Nacional, obra inspiradola !

R O B E R T K O C H expressões do sentimento do Presidente Geiulio Var'

(Censura livre) I artistico de cunho popular gas cCorreic do Pdvoll di
Letreiros em portuguez.' religioso. rigio um telrgrama de con

Falado em alemão. Quanto as modas, os gratulações ao flústr� guia
x-x vestidos idealizados são dos destinos da Patria, que

Musica, Alegria e Romance originais r. elegantes. a'gradaceu nestes termos:

na comédia: «."v\aridos Tra'l Dez mil léi� é o preço
- Diretor cCorreio do

vessüsll. No prGg. :Comple'! em todo o Brasil, do exem- POVO) - Jaraguá.
mEnta Nac. e Ufa Jornal516 pIar avulso,' «Presidente Republica 8-

gradece. cumprimentos lhe
enviasl(s por motivo pas
sagem d:ta dia dez novem-
bro Cardeais Snudações.

Luiz Vergara
Secretario da Presidencia

Boas F�.stas e
Feliz Ano Novo

Comunicamos aos nos
sos presados leitores 'J as'
sinantes que a ofoxima e

dição deste jornal sairá no
dia 24 do corrente,est.'.lndo
reservada a· pagina para a

publicação dos anuncios
de Felicitações de Boas.
Festas e Ano Bom.

Folbetos e jornais
Recebemos <mviados pelo

Departamento Estadoal de
Estatística. e por ele edita'
dus os' folhetos «São Joa··
quim» e "}araguá,· noticias
estatisticas e descritivas
de5ses -dois . municipios, e
6 anos de atívidades desse �

importante Departamento
da administração estadual,
em cinco anos.

Têmos tambem em nos
SB mesa qe redação os co

legas cO Eco,- de Joaséi�o,
Bahia, cC. T. J. Jornal' de
Taubaté e "O Estado de . afamado Ptlr sua qua
GoiãZ), de Uberlandia, Mi- Ifdade superior e co
DliS, q,U? pela pri ej�a vez �hecido de toda parte,
nôs �lsltam. e um apcntivo semj' ,

MUito grates. ! gual ap alcance defodos

Mayerle
Boonekamp

- S. Catarina 1.104

o Japão iniciou as hostilidades entre os

EE. UU. e a Inglaterra
TOQUlO, 8 r Transocean , o Povo Brasileiro, fiel ás

- agência alemã) - O I suas tradições, se mante
governo japonês comunicou nha sereno e vigilante, evi
que o jopão encontra-se tando dernonstrações que
desde a manhã de hoje possam pertubar a tranqul
em guerra com os Estados lídade necessária aotraba-
Unídos e a Grã-Bretanha lho e á vida do pais».

*

festas do centenario da
indepedencia brasileira, em
1922.

Londres, 10 (U.P.) - Se
gundo um despacho pro'
cedente da Agencia Reu
ters, o couraçado britanico
cKing George VlI foi a·

fundado hoje.
Washington, 8 (R.) - Washington, 8 (U. Press,

Os iaponezes tomaram na amerícenaj - O governo
madrugada -de domingo a de Cuba, solídario com os

iniciativa de hostilidades Estados Unidos, acaba de Londres.iê (U. P. ameri..
contra os Estados Unidos, declarar guerra ao Japão. canal=-Sabe se que o Ja..
realizando um ataque ae- pão conta com 10 coura.
reo t?á base americana de Manilha, 8 (R) - lnfor- çados sendo 4 amigos 9
Pearl Harbour, no Havst. ma se que no segundo a- porta-aniões 38cruzado;es,
Assinala se a coinoiden- t-que niponico ás filipi 4 couraçados de bolso, 120

cia de que, quando eram nas foram atingidos porta- destroiers e 70 submarinos.
divulgados o? ataques ae- aviões norte 'americanos. A frota ja�onesa, só pos-
reos nloonioos, o enviado sue no maximo, em cada
[apones.sr. Cu ruso e o em- Toquio, 8 <S ) - Os pri navio 12 canhões de 8
baixador do Japão, almi- melros resultados dos ata- polegadas, que confrontan'
rante Nomura, achavam-se qUI'S japoneses foram os do com a esquadra ame,

na secretaria de �Estado, seguintes:' ricana o Japão não tem
em discussões pacificas Dois couraçados �ameri ' nenhuua possibilidade de
com o sr. Cordel) Hull. canos foram afundados; vitoria no Pacifico.
Foi mais tarde anuncia quatro couraçados e quatro Mentevidéo, 10 (U,P.):-

do terem havido 104 mor, cruzadores foram serra- O generat Baldomir, pre
tes e 300 feridos entre as mente avariados. Grande sidente da Republíoa fa
forças dó exercito, como numero do aviões ini-ni- lande hoje aos peri'odis
resultado. do bombardeio

I
gos foram destruidos. As tas declarou que o Vru

[apenes, que foi o prhnel perdas da aviação japonesa guay considerava se pratí-
ro ataque da guerra nipo- são minímas. camente em guerra. R,
americana. Londres, 8 (United Press

, .

i Toqulo, 8 (S.) ...,... Infor americana) Afirma se aqui
Washington, 8 (V.P.) -I ma-se de Êfonte oficial o que Sião não foi invadido

A Camara dos Represen- torpedeamento de um por- e sim seu governo assinou
tantes aprovou a resolução ta-aviões norte-ame-ricano um acôrdo com o governo
de guerra contra, o Japão por um submarino, nas japones, para permitir a

por 388 contra 1 voto. proximidades de Honolulu. passagem das tropas nipô ..
O voto contrario �foi da

.

nicat; por território do Sião.
republicana pacifista Ran' Changai, 8 (R.) - A
kin. canhoneira britanicacPetreh WASHINOSON, 9(Agên'

foi afundada em Wanpu. cia Nacional - Bras,i1) -
LONDRES, 8 fUnited Os Estados Unidos concor·

Press) - A Orã-Bretanha Londres, 10(Reuters) - daram na realização de
declarou guerra ao japão. O sr. Churchill ez ii Ca uma conferencia das 21 re'
Reunido ás 15 horas mara dos Comuns a c'Jmu- publicas a'llericanas. A c-on.

em sessão especial, o Par nicação das perdas sofri, ferencia deverá ser realiza·
lamento ouviu o snr. Chur- das pela esquadra britani-' da no Rio de janeiro. O
chili anunciar, de maneira ca no Extremo Oriente. O Secretário' de Estado, snr.
formal, a declaração e guer sr. ChurchiIl disse inicial- CordeIl Hull, partirá itile
ra da Orã-Bretanha contra mente: - cTenho màs no, diatamente pata a capital
o Japão, como aliada dos ticias, que julguei dever do Brasil, afim de partici·
Estados Unidos. particip�r o �ais cedo pos- par �a conferencia.

_
, .' sivel,). Em seguida o· snr. •

SAO JOSE, 8 (Umted Churchill relatou que o Mexico, 8 (T. U.) - O
Press) - O Congresso de cprince of

.

Walles. e o presi'dente Roosevelt de.
Costa Rica aprovou -a de- cRepulse.tinham sido afun. tet:minou o Exército e a

claração de guerra ao ja- dados quando realizavam Marinha executar as ordens

pão_ e autori�ou. a m�bili-I oper�ções n!l defesa, ,da secreta� que pcssuem pa·
saçao no ten,tono nacIOnal Maiata.,O primeiro mtnlS-

I
ra a defesa dos Estados

das forças aereas, pronun- tro acrescentou que não Unídos. '

ciando o� lideres 90. C��- tinha recebido porineno BERUM, 10 (Transocean
g.resso discursos tncendla· res a não ser os fo(necidos ag:

.

Alemã) - O grande
rtO� em favor dos lEst�dos pelo comunicado japones, couraçadó britanico c:prin.
Umdos e da democracia. segundo os quais o afun, ce of Walles», cujo afun ..

* dam,ento foi ocasionado damente aca.ba de ser co·

O Departamento de Im- por ataque aé_rio O cprin- municado oficialmente por
prensa e Propaganda di ce of Walles, desempenhou Tóquio, entrou em serviço
vulgou, ontem, a seguinte papél destacado nesta guer- ha poucos meses.

nota fcrnécida pela Sec re- ra tendo colaborado de •

t.aria da Presidencia da maneira decisiva para o B.erlim, 11 A Ale
Republida: afundamento do couraçado manha e a Italia acabam

cO Presid.ente da Repu- alemão cBismarckt. Depois de declarar guerra "tos

b,lica reuniu, hoje, o Min�s disso o «Prince ofWalles" Estados Unidos. Ao mes
tério para examinar a situ foi utilizado para a confe mo tempo anuncia-se ·ter
'ação internacional á vista rencia no' Atlantico entre sido firmado um p8clo mi
. dos ultimos acontecimentos, os srs Churchill e Roose HiaT entre a Alemanha,
ficado resolvido por unani velt Qnanto ao «Repulse., Italia e o Japão, de cuj IS
midade declarar solidarie muito mais velho, serviu clausulas salienta�se que
dade aos Estados Unidos ja na guerra de 1919. O I nenhuma das tres paten
coerente com os nossos tRepulsell foi um dos va- cia� signatarias poderá ne

compromissos continentais sos de guerra que repre I gociar a paz em separado
O Ooverno confia em que' sentaram a Inglaterra nas com os Estados Unidos.

C. Postal, 18

A pàrtir de, 5$000
VENDAS A LONGO PRAZO

laias - Relogios - Faqueiros - Porcelanas .-'- Cristais
Optica Biioterias.

J' ,

Rischb-ieter & Gestwicki
RELOJOARIA E OURIVESA:RIA

Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Artigos- para homens

I.Praça 15 .de Novembro, 24:: Florianopolls .11' � ------...:...- - .. _-,�:..�-

. � Çalçados,

Gínasio . Parthenon ParanaensB I Fabritantes da afamada farinha 1- 5ff:,',

'(S�b inspeção federal permanen,!.J,
. ",� ,tipo UIÚCO, marca Illl

.

Brios, Ilnhos etc.
DIretor: Dr. LUIZ Aníbal CaL..eran � ["" d 81 t � --I Artigos para senhoras

ß�a �.om,."Arau�o 11, 17fi
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I e· .a. � DOIS HONRADOsl Sedas lisas e es..

Estão em' pleno Iuncionamentcns aulas de � i: é< . NEGOCllß1NTES I tampadas de to..

admissão á ; a, -serie do Curs� f��aánit�nlál
..

!§C'" ,j' � Estabel�cido:i em term Cha-I das as
.

cor s•

. Nos mezes de Dezembro. e ..JaneIro' ael aulas deste lêS) , .... -.__I ---- � la umftmnCllitllle'louvam o· Sombrlohas, etc.

•

curso são ORATU,IT
..
A.S,' E

:.
" c' '§" r,�,. ..' r

.

'.., § PEITORAL OE ANOI- PERFUMA,RIASFaculdade de com.erc,,;í do Paraná i-. Para alimentação'dos animais.' li co PELOTENSE' 'Sabonetes etc
(ESCOLA REMINOTON) í �. . .

• lê'.S Atestado- Q1J(' t.nto eu como ".
f, I' d 1 O r.:,� I ,§ '.1 § meus filhos teruos feitos LISO do Artirlo� a li'Isca Isa a pe Cf .; overno l�et.lera .:

.

rêS
.

,

•

, � PEITORAL DE ANGICO PE�
"

. I� �
-

,ff-
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!
.,

.xmat. '-le,,�?merClO. "

-

.r !� er[llat,q:� ..

X ��n� O
� A

, � t?, e prepar,<t:,lc .�·elo 'farrúaceu- em .rI e' r a L
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,A�o"'I'f-" Hlerrrr'lan n Sch: u Itze em',
. 0"'1 O· ,� �n����tí�:;�!�d(lS p�ra tomsLlcMesAsarRioLs yna CAMSAU'

.

_

.. :,...� Podgndo hzer U&O que lhe, , ::; rua a'

li'ABlllCA: DE MOV�IS, 'g.c, ,', ' ..

I§C aprouveLGermano Ma,'rtines I'rechal' Deodoro, 673.
� , . � . .

� Ccrn Chato, Município do .='===='=====.
Especi.Iidadés ém bahcos escoIa�ces" I' •.

'

"

�. . ,:I :C�:'�!:��i,:'á; Âc:',,'j���,,�'; I Ho'tol«JaI18'gua'»Rua Rio Brahco� .964 Jaragu,á"E'5.
;, Depositario" dos sé.uiates produtos: � rec�,=h�id�). ,'I� (j,

.'

� , " .' .•. �. Llcenç,\ N 51l de 26 àe Mar·
, , :'. .

.

'I
§

. ',':&;"'e:.·te: "s'ai''a". :11'a'"
- �.'g'e:�Si��:06ge::;1 L,\b"rátori�, �d. Prnnrietario : Anuelo BeóeHa

I
"',

.
. §:s.'..., � toral de AngiCO Pdotense . Boa mesa. Bons quartos.

.

Petroli na
.

M tnancora I Der....ento·' "a":'0"":, e"'I:a", Pi-In nt'" � :)rlotas. Rio
Cl

djO
Sul

ta��:�����u��::���:e���s�s
o Toniêo ca';iiar por excelencia' .' ,�I#: . •••. '. '-!. ."; ,.', '

" " '. ; .

.

e a Q
ende se em to a a parte

os �abad05' � ds.mil.1g08.
,Destina-se a manter urna higiene petfeita do

'I � .. '

.' .

,

'

'.1
.

,

"'N tt' 13 '

.

c:oú�o câb�lu�o e embe,)eSame»lto dos cabe�os. �> .' �., : " ... , .'
.' arca , ... eve. '

� / $�r�� � Lenha p'icada
Evita a QUEDA DOS CABELOS e aes- 1IItlIm.�&milnliDllElfiIlElDfiItIlfilíljl[WIilrOOl]mJEmI!lrmrooDl tf\\ 11&," . "',

; fornece <li domicilio }

trai a qtsP,l,.por mais rebeld�quesej;1. Eum,
.

.

-

.

. U IIlJmUmo recurso )anssen sela.
remedi<> sóber.a�o· contra toda 'e qualquér ' -, "

.

Pedidos peló:telep'ho·
,AFECÇÃO DO COURq CABELU90:

..S'A·N·.G'O'.. 'E..N. (f···L··... )ÄrITI·S4DM TEU'« ne n. 53, ou na Casa
lylay Bt fischer,.

'Em toda�'��'s 'farmacias, Drog�rias e �erfuni!1rl��. .,.-------------...... __

Produto' dos LABORATORIGS MINANCO�A
., Joinville. , ,

'

.

'- r""

CONT�M

,

r'

': ,Credito F>red ial
oito elemenlos fönicos:

I
I "Ars? niato,' ·Vanada'to.

F6sforos, Cálcio etc,

TQIICO DO CÉREBRO.
I ,

,

" TDRIGIl nos MUSCULOS
", Os Pálidos, Depaupträdos.•

. Es�otados, Anêmi,os. Mães
'que rriam,Magios. Crianças

, raquitic�s, recéberão a to-
.

. nlfii:&ção . gt:rãl 'do org�njs
mo com o

Sanguenol·
Lic. D.N.S.P. n. 199 de 1921

'[ "'1", ...' .' ,

" 'SERViÇO ��ITAll'·'·., ..
Ila' 'Região Militar. > 16a. Circunscrição Reç(utalIlentp

.

,

..

junta do' A1i1talDento Militar. de ' ..

.

.

. Jal'quá
Leva.se ao conhecimento' dos inter,eBaagos,o&

leg'ulntes despac4os' ,proferidos 'pelo sr. Ch�hLt1a i

16a� C.R., no� respetivos 'requl'\umentos :''- "

Boletim n. 53, de 24. Xl. 941. .

.

... JOiê Dia�, .�. cla.�se 1915,. indefer.1do" po .....
,

ser,

insubmisso do 13, ß. C" .pev�rá apresenu'f se ,1m�.
diatamente. ., '

.
"

.

"Frederico Scbmach·- _Deder�. aprtH,��tar, se
nara ser submetido a nova lJu;peçäo (}I;; Bl:1Uae.
F'

Ervino Schneider. Wi�li Reiake, Augustu Ureuel,
Otto Krueger..J�Ric�rdo l(fl1e�erJ,.'. Joa,(! Ktú.eg�r,.
'lUcaruo Blank,

-

Mlix Lemke, �lch!U'd, K'elli�_D.U"
Erich·K�uege�·GuUherme.Çatlos H��, Alb�W������--�-,�,��������.�--.����.��.�--�.
Gnewuch, Uados Aug�sto.FreúerlOo Wt:lldort, ftú' B'AN'\CO"P'O'PUL'a'R' E AGRIC'OL A
410110 Grutltz'IDlicher, .l!ir,'il� Doeg�; Alvim BU:L��4-. ... .".

.

",.
dorn, HenriClu0,' Nash,·Hellrique

.

'fl'1b�B'I' Allreu.:; .

.

I: ,
,.'

'

I
"

. ,.." "

.

FerdiD�ndo Gullher':lle Boeubf" AUredo - D

.. ','
waue!, riI, '

". D.O" VALE DO IT�.'AJAI' "

.

li
indeferido por näo taiarem li llngua ve.ma9ql�., . It) . '� ..

,., T- "

.

'. IE
Richard Viebrantz -. IdettltH19 por Stil 1I11,�b,:, ii ,... :.' , '",' '. " ,�.

.

'. ... fi)
misso de8igna�e parti. o 2., Bt! Sap. Dev.er,à, fip,re., 11)"" . Co(),p�rab�� d�. Credito de �esponsÇtbibdade .Ll�Jtada (t)
.,eDt8r�se i.lJiedlatam�u,-e",: , .. , . "", . IAI Autó:tls:&.do ti funerionar'pelu; Decréto'n 7525 de 9',de julbu de 1941, 00

Joßo Henrique lIhdstler - Hansa,. Deverá ,IXI· ...•

S'
...'. De,

,

Go -' \
. .•

'

2;,'
.

"

lÃI' assinado' pelo r 'Presidente da RepublIca e rf:gll"trado nQ S{�rviço' 00
Ilpreseptll� ;im��i8tame�J� cöderD�'1i de a,. c�:,�-,.. ;tE, . �'." de Economia:Ru';al. do Ministerio,' dà' Agricultllra �ob' n. i 197, III
gorla.Et �1u,�eM�'altnh'�e'!,rpor'5"b.v·e·Iác�preit;n·turú� b·,é,{�·":·':.'· /.'

.

>: , �e�"lÓ de jUl.hÓ de"194J., ,......'�.rv no .. JJ... .... "IXI"" .. ,'I
"

'. .). " �'" . IXJ
tidllo d.e Dflscimento com firma reconhecldil e se:;

III
. U ,

'5E'DE" ·!tM
.

_LUME'NA·u, iii .'

Jada com l$�OO. " .
.

. rt1
"

.

' .;.. iii'
>,

Cadoß, Ha�e!man� �everá ,comparecer li estill.
IXI Rua 15 de nbvembto ,n, 923 (�,rrl frente' á Igreja Matriz) t:iIa

Junta com . uma fotografia allm ae requerer seu IXI'
,

.

. ..,' "

'"
� .

'
'

, AR 00,
.

erUticadö ,de d2sobrlgb9a.o mlluar. ..' III CAIXA POSTAL N: 104 - Endereço telegr,. BANPOPUL IIIo
AOSSORTEAD081NÚAPAZE� TEMPORARlA., [§]'. ,. Ca , III

MENTE: . Todos OS ior.Leaàos Uo8 �üos anteriOres
f2I .'.. .,.. . " '. III

que llorlim, julgªdos 1Qcöpazcs ternpUl'allüweüte, '00 EMPRESTIMOS, DESCONTOS, DEPOSITO!, I}(leverão üpr"lSelltl:tr-S� 8,' esta ,Ju��êI. llli epoca ati :IXJ COaR A.... AS E, OBnENS DE PAGAMe.......OS ctt

.8presentacão dös conVOC!i�Ob' (entre 5 li, 20 de til �ç".�, c.na IXI

jtmetoo 1942) arim de sefeLü l1U;ptH�1011tH10S ab sau III EMPRESTA ESPECIALMENTE' .AOS AGRICULTORES fII

de: Esta Junta recéb,eu mliis (JS litg.uintets certiU. I] " Paga, pa'r� DI;PÓSITOS ;s' �elhores taxas, ii saber: I,
cados de reservistas de 3. C&\cgOl!t4.. '

11' C t Co
.

D'
.

ã
.

2 / IX:

Ericl) SIebebt, ,ArnolQo KrAUtiC, Manoel Tomaz on a rrente a ISpO�IÇ o· • .
-

- • �. o o ·1Xi

de Araujo Junior, José MaurICiO Veloso, Vitor
,

Conta Corrente cçm �yiso Prévio • .' 5 % III
Berwaldl, Paulo .Foài. A.rLtúlao H.ass, Waldembr ,III Conta Corrente Deposlt?S Pop�lar�s •

.
.

. 5 1/2 % 111
Gesser" Felix Werne!, JuUo Oibka, OUdherme.1.I1 Conta Corrente Pra.z� FIXO,: pO�'sels mezes·, 60/0 121
Erdmaun, DOl.u�to da t:)U\'R, ErW1D. J:iul<1� LaUltl.l.liu ii .' , pot �do�e mezes . 7 ojo III'
�atadzky (Irmão Marista), .Pö.ul0 Jorge �ngelmanll DI3 '

.

.'. '

'"
.

. . III
,A.lvlm Moreti GUÍseppe Alv��e, Au!o MokW�. �eD.. 111 " '. Aberto, das ,91/2 ás 12 boraa:"e das 131/2 ás 15 ho_so aa

fique José Rocha, Freuerlco Hú,ongosu, Navinu IZI " Aos Sabados' "das 9 ás 'ti horas.
'

",
.

IZI

SaUer Orestes Murem.. l:tuduUo Maueke,.Alber,to, '.
.

. 7 ." .'. . T "
"

-

.

.

.

,'.
- ". III

)3amg�rtel;·.Guilhetme S'chillkel, GuHh�rm:e BOlduaD,. �liIlJlIlBIJlIJliJli]lIIl11lJlI1lillllBBilllli1l11l11l11lillillillJllllliIllII
, t

'1\
" ;(-. ,,� .).

-

, ,.

>;,� -'i. �1

Mutuo
fUNDADO NO ANO O'E 019,14

.

Maior e rflais 8credítado Clube de Sorteios do '.Estado
FLORIANOPOLIS

:

Eua Vis'conde de Ouro Prdo, 13
, ,

.

'Resultau{I do 409. Sorteia realizado No Dia 4 dedezembro de 19'41
CADERNETA N. 18,340

.... .l.

Premias eriJ mercadorias no valor: de 6:250$000
Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos " duzentQs cincúentamil réis (6:250$000), a caderneta
n. 1.8340 pertencent� á prestamista, Alzira Silva residente �m
Retorcída ,

. ,
-

.

_

. ,

BONifICAÇÕES EM M!:RC ADO�{AS :-lO VALOR Dê R'S 30$00
140n '- Frederico Kulmer, Hansa Isa,bel
8956 - Arnoldo Kolke, Joinvile
3174 - Augusto Raulino Kouto, Escavado
16301 - Nivaldo Hüter, Pasila Três

.

6156 - Timoteo Vilasboas. Joínvile ,

890(1 .
-- Iraudo e Ca'rmen Cardoso, Camborhi

5534 --'. Benjamin Machado Pacheco, Tubarã!)
6962 -' Delicacio de Cárvalho, São Francisco
18092 - João Francisco da Silva, Inbituba
18874-.- Ari Nagel Viaduto, Mafra

.:� "

NO VALOR DE RS 20,000" .

I

7508 - Claudíonor Rtgis, Frorianopolis,
2201 -- Juventino Santos, Zimbres

'

3569 - Aderbal Vicente Pereira, Lages
13786 - João Grcwrge, São Francisco
581l - João Luiz Ro.:;ha" Três Riachös

.

13(82 - Fancisco Antorio e João Virtuoso" Três
9946 - Eurico ·Chenkberga. ·Ponta Gr9ssa' "

9102 .- Ricardo Zierke, Rio do Sul '

19363 - Ma'noel Florentino,. Jaguaruna
.3283 - Durival Cardoso, Joinvile

'!' NO VALOR DE RS.. 10$000 , ,

Riacbós'

, "

18541 � Joré L�ís da Sil�a e Adelino Tomai, três Riachos
9986·� Moacir Detm, Rio> Negrinho •

15675 --, José A ugllsto Pireis, Cr'uniro
-

0832 - Patricio Mamedio,. São Francisco
15322 - Oanitilha- Tllmarge, Brusq ...e
10803 - Maria Lidill P�c1'!ec?, fopolis.
13869 - Paulo Stauen, JOInvile.. "

6257 - Maria da Liria Borba, Säo Francisco
10346 - Antonio Egidio.,'Oaspar, Tubarão __

17340' - Antonio Andréia SiI�a, Ca(���i�� '. ".",' �i
ISENçôês' DE PAGAMENTOS POR CINCO" SORTEIOS' !;

.19877 --- Santa Catarina, FpoH8� ',i
9658 - Vitoria Naes, Itajaí: J'
18270 - Alcides Ferreira, S�o Francisco ; ;')1
5128 - Itda e Ivon,e Moner da Raaa, C,esci ...ma í:i
8228, --;- Sebastião Luís e Zuzbtl,Luz, CaDlpo Alegre
18447 - Vidal Aug ...stll, Pedra Branca
�307 �. Manoel de Norato, farillS, Três Riochos . � ',%

. 1835 - l. de Oliv... ira, F.rorianopóli�;.' . .

4095 - Vanderhd 'Oâbriél.d� .Sil�à� �aço�' dos Umões

'florianoPolis, 4' �e désembry (t�. i�1. é

'VISTO: Joio" P�dro de Oli�éira·Carv;lho. �l!
fiseal do Oovern�' federal � .,

, ,'Ir,. " ',..
"

. Prop'rietarios'} MOREIRA'& elA.
'.�' \: "�·f:-��:r\;f·":"�

�

'5�:,",.�"

,I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A firma MaIden·
haue:" de [oinville,
que tem á sua fren
te o sr João Alfrf'
do Moldenhauer.dí·�
naruico e empreen
dedor, é um desses
frutos de 'vontade
surgidos do traba
Iha. n,-tSte alvorecer
do' novo Brasil constituir um pas- metere .. do sr.JcãoEsUhalecido com so decisivo para li- Alfredo' Molden
uma grande -oficina .b.erbr, neste páfb, hauer,' a pcimeira do
mecanica, na visi- cularJ o', seu paiz sul do. Bra-il, já f{)i
.nha. cidade, .teve a, da produção estran- cO'nsider�tdà pelos
inspiração de pro geira. :. "

'

atuais .r�spdnsavhi$
duzír -motores de E assim, pelo es- pelos destinos da
explosão � o que! fo,ço ce �ua i.wi.. ,pakia. Q�setJS'''1Do..
sem duvida viria gencia,: a fabrica de teres for...m

,

pkn:e-

A grande cruzada
do reconhecimento
brasileiro, que o Es
tado Nacional tem
'realísado, mercê da
disciplina e do tra-
balho, apresenta de
vez em quando os

seus frutos. como

admiraveis festemu
nhos desse trabalho
e dessa disciplina.
Aos poucos. a an

sia de produzir e

criar, amparada, es'

timulada, ganha vul·
to e são já conquis-

.

tas inestimáveis os

resultados alcança
dos para o futuro
económico do Bra
sil, nara a sua de
feza" mesmo, livre
da produção estran
geira cara e nem

sempre satisfatoria.
Essesurto de vcn

tade, vae se firman
do de forma hon
rosa, admirável no

.
seu civismo, e vale,
no momento de re

surreição nacional
que vivemos desde
1930, como teste
munho do valormo
ral e fisico (t� nos

S3 gente:

Motor de 12 HP

Aquecedor e.et,tcot para cQlocar berracha
. na.htampa. de latas

�i': ;�;.>,,��, .;..

.: .Ó.

terío, �o que repre-
.

.

senta de feitura da
obra e material nela
empregada, já me

receu a�rov��o de
técnicos nacionais.

. Agora mesmo, en"

contra-se o gr.Mol
denhauer em enten
cimento com a Base
Naval, em nosso Es·
tado, para o forne
cimento de motores.

E' 'assim, como

contribuição
-e- '

que
honra sobremodo
Santa Catarina,o sr.
JoãoálfredoMolden
hauer, trabalha para
a economia e a de�
fesa do Brasil.

E assume ain
da maior irnportan
da, amplas e aus

piciosas' perspetivas,
.

neste momento em

qué é um fato a

gtande' siderurgia. o
que nos proporeio
nará construir mo

tores 'com' materia
prima nossa.

Essa a obra do sr.

Molder.bau�r. arre

]�da mas que teve,
felizmente, para o

Estado ,e para o

Brasil, o melhor e
xito,a maior e legi-

Ma,trizes para fabricação d�. tampas de
. tíma t'fcompêhsa:;<·"·, i.

latas e fundos das mesmas .

.

Os nosso"s',ap!au ;_':" :
sos, 'pois, a esse tra- .

balhador da grande
za comum. A sua
obra, pelo que real-.
mente representapa
ra o Estado e para

mente aprovado�pe-' Moldenhauer. como' tãbejecimento, com -apai,z,é des.$_,a1iás,
lo Arsenal dà MN: todosos grandesioici �so�1 especialjsa- Que mete;ÇJrn .os a
rlnha, do" Rio de ad'ores, nãocreou

-

um do, fábriea-!e mo-: p13USOS e quantos
janeiro.

'

sÓ típo demotorr=- . teres de wrios típos se ieteressam, sem
: Isto representa, o Sé....':tspirito inven- e· forçai maquinas paixão mas com e- ,

sem 'tíuvida,' jusk;' tivo'e,a- sua"Vonta- tm:'gersl,'tu::!ó"-ga-':' I'evaêlö"-espirito de"·
motivode o-rgolho. -çle Iorammais lon- rant�do por um " fé por ludo que,ê
Ha, ' pötéfn, ,que- g!- '\, �batmmto pm�ito: nossoe como-nosso

cons.ide�a'l'�, �e o sr. Hoje, em seu. es.. '. Reflexo desse crio, ..merece �ser,olhado.,

.�
, ,

Vlra.brequim com Pistões e volantes:
de motor' marltimo,

. .

'i.

'Ô. •• .-",�.,
.

:" �
. " .

.

• �
. I .

\.\ t. -) . \.."
.

�'" , ,'!.';g

, !.
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VI·DA
o eacerram tO do ano letivo

/' �I' .:1 ��..,
, .t
II' f

1;- '.

\.) j
� ,<_

I",";

.frJt

Ir>

I ,',

, .... ,.
\. t Pesam demoaltraçla aOI Diltrlbuldorea:

s. Il.'
i '

Matriz: I'lorianopolil

, Ender.eço telegraficó: "HÖEPCKE,
..

t· .; ... -,"
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E' a pomàda ideal

� êiJRA TOÕÄS,,�S,
,

F E � IDAS, ta,ntol
humanas C()JJlq de
animais. I

NUNCA EXIS'l'l11
e o.IOUAt.-! .

,) , ,

•

I

·A FarmâCiQ. Cruz,
,

,"�., 'de Av.aré, (S:Pa1)loli
stl1rolt com�aé;lcMj·
NANCORA. ülee
ras é!(ue nem o 914
conseguiu ourar.

.Dna. Carolina Palhares, de JoinvillllO, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
.;fêm havido centenas de curas semelhantes ! l !
:!Adotada em muitos 'hospitaes, casas de saude e
r elinícas particulares.'
'AVISO IMPORTANTE.:'� A verdadeira cPomada'
Minancorall> nunca existiu a não ser em suas

latinQ&s originais com o emblema símbölko acima.
Recusem jmihções! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
. REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' 'um produto dos Laboratorios cMINANCORA,

.._...-!�_dllle.O.INV..IL..LE_II!I!I!II-"II!I!III" Grande "

Empreza Arnerican6polj ê
iAAe 11l16veis

Séde em SÃO �"ULO DireclDr.Presidnte • Dr Inl.. Agencia no Rio .".e janeiro
Rua Senador Feijó n. 205

d 8 S ai
• Rua Ramalho Omgao n.O

8,0 andar
. e... IS 2.0 andar

Valor dos l_oveis contratados: 25.800:000$000Medico

CO"-"tOrel
.

,�e
!
.':�. em�I�

htferöació1ial �êi�' rsêgiiifis. �' Catàfiné4M,
Albi��ia. �C\ci.on�,; Ségu.raHC� ���ustri�li�!O�O,
Marlbm.f)$.jl Thrr�str"es, VldrQ� ;MttomçN�lsi.l'A.

.

;{ cidentes peSSGaiSt ( �). ,

Lf9U'-ACiOENIES DOI r.R"BALH�·(' �
.

IDAÇA:O J1MEPtÀi�l�TO�S.,es
, : J,v _ ai _

-� .gtNIS�Q� )�tl:_ .� ,

Comissaeios ue,avamàs de ,dwOfsas GOlllPan·ruas
I.formaçães: Ivelida Getalio 'argas, 18. (Ielefone 53)

'jVeo4e-sef'., ;'

por preço 4e -Gcasião é' �mJ !

boas condições de �paga,-,
menta um terreno, com as

eguintes dimensões �:t� !;-
.

15.000m2, com bom hll�· ,

---.......,..::___;,...;.,_-----------.,..,.

to e agua. Boa casa.. 10
DD.

_, Z &. Casa especialista em roup)nhas para crianças. arma·

mil pes de. aipím de 2 a. ..,;.' .

. .. r�hos .. liphas, fios, t.nfe�te� rendas, .. fÚas, botões, etC.,

no� e 5 mil plantados em
, .. , .

. Mantem sempre em stock iUm ÕdQ!:-$.ftrtimento de rls--
Set. deste ano,milho e ou cos para bordar, dos mais novos modelol.
1;raB plantaçõ·es..

-

Dista da
cidade apenas 2 1/2 kilo
metros. Mais informações Resídenclae Mal. Deodoro da Fonseca, 814
s-rão obtidas com o den
tistra Roberto Marquardt.

. . ,"

IMeias de seda para senlí'Gres:� iefthoras e 'outrlt
novidades, sómente na C AS· A' S O N IS.

Teleíone, 34
I

1 '

Cüre seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na '

Par_ada ,Nova

Dlstribuiçãot de casas e terrenos por meio de sorteios mensais,
autorisados

. p,or .
Carta Patente No, 32

Resultado dosorteio realizado no dia 29 de Novembro de 1941

,. de RO"tiRTO M. HORST
., que dispõe de maior sortimento p:à práça e ofetec.

.

seus artigos á preços vantaícsos.
Rua Mare'chal Deodoro, 30 - Jaragú

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Preços· vant�jOSOS
I

Peçam demonstrações. na
Filial- de JOINVILLE. rua 9 de Março. 126

Rua do Prind
.";

Escritorio e residencia em Joinvile
Ruà Abdon Batista No. 109 - Telefone 683

Em Jaraluá
Consultas: ás quintas • félras

(Sezões, Malórips, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

"Cap..... AD_teM
Min.neon"·

Em todas IS boal farmAcias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA)
• Joinvile - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�. JI:..cD� i 'e i p a 1�' '��'�. a r .� I·�u áJe
, 1

em vigor, resultante
'

de as despesas relaeíona- 'afim de
,.

atender 88 desl
economia nelas verifi��: Aa� .c�m_� .!n.allg�raç_A,p ,peS8S. relacionadas com
düS'.

. . -, - . .

do novo pradlo da Pre, a. ínauguração do novo
Ar. 2, - Por conta dos Ieturs, e, outro suple predio da Prefeitura, e,

re'CUlSOS decorrente das meutur de rs, 3:100$000 outro suplementar. :le
anulaçõea a que se re- ,(tr.oi� cçnto8 e cem mi� rs..:;3:100$000 á yerba
fel'Ü o /'Art., anteriÓ!' Nüu rel�).; t1.lIi1iotação 9.91l.:,;4', 9.944 do, mesmo �<}rca
ainda. f�ut()rls8.dd'; o EXf:\ do mesmo orçamento. m-nto. ",

\luUVO Municipal, a abrir Art. ib - Este decze to Art. 3. Este decreto
um credito espe ctat dH leí entrafá em vigor 08. entrará em vigor na da.
rs, 7:000$OOO(8�te contus data de sua publicflçä::, ta fÍ'� sua publleação,
de reis) afim de f.>.tl)D{Í'fH' revogadae as cíeposlções revogadas ss dtspostções

---,-

em oontrsrto. em contrarto.

Balancete (1,,',,1, �,:.=?Fcel·�aOrçadtental ia" referente ao, rnes de Novem,bro de í 941. Prefeitura Municipl11 Preff,ítp.rIlMuoicipeJ de
-' \ de Juraguã ro de rld- Jaraguß, 10 de novem-. ',' ,

A R R EiC A b A ç Ã O
..

Renda Receita vembro de 1941. bro Õß 1941.
Códigos

'

T.I T U L Q IS, Anterior
'

Bo ,M,êS Total Lançada Prevista 8SS. Leentdas C. Herbster ase. Leonidas C.,Herbeter
I Renato S'ÚtS,

.

Renato Saris . ",

1R E C E I T A .p R D I N Á R I:A
Alfredo Moser:

TRIBUTÁRIA

'.ecreto ... lei -D.I 88 v8çlo; db ·D�p§.rtamento
Autoriza abertura credí Admínlstrattvo doEstado,

'---'tõã-êS1i-E!ciI3r�i; su'pie
-

-A" -tDt-e '0' rFj0'; 8 :Eml;mts.f' ,
' r. .

- ca o xe
'.

.

cutivo .Muntotpal autort
O T":iH�ti1;Lel]f;fà!lf< Ca, zado a anular as Imuor

bral :ffei'bgt�)l�, prefeito tan cías do rs. 8:000$000
muníeipal doi:" -Iaraguã, (oito. contos. de reis) e

Di} uso de I'lU8S liLl'ioui '2:100$000 (urtls -contoa e

-ções, rte ;, e:l!.'dü 'Mm E. Cf!..ilt mil rets). r�f1petiva
eutorízeçâo do sr. Inter mente nas dOI.&.Ç08S9,34.2
v'1ntor FN\�H'I,) f\ apre.. G O oQ.8 do ()rç�Tßel)to

guá, Estado de Santa
Catarina,-'Brs8'fl, na- tor
ma da leí, etc:-
F, A Z S A B E R 608

que o presente edital
com o prazo d� trint�
dias virem;i'ou' delt3; DO-,

tie,ia tiverem', ou ioteres
sár possa, que, estando'
SEl procedendo HO ínven-'
tarlo dos bens deixados
por falecimento de Terp
za Pizeta Dernarchl e

tendo sido feHa a declt�-,
raçäo: de .herdetros, ,Çb Ifinada, DOi'! quals cOQsta!D
Fernando Demarchí, Ju
Ho · Demarchi, Marcelo.
DemB'rchi e Placido De
marchi, como ausentes,

PORTAR oita e chama-os a com·
,

. IA N.I06
pa;;e,cer pu fazel'�e,.re: AVÓ'!IM,AEI"FILHAI

O Tenente Lennidas pre!,ß:nt�r, no parzo , de , Todos devem usar() Te.nente Leor. idas Cabral Herbster, Pl'ef�i trinta <lias, neste .lui,zo,
C8bral • .a�E.b_�tHI'...._prE'fßj-1 ti) do Municipio da ":I�a- paps falarem 8(}� termos

Fluxo'''''Se�,atl·.n,ato do MU!1icipio de Ja- raguá, no uso <!as�'fltri- de dito' Inventario, !!wb
rsgua, no URO dos ntri buições que a let',lhe ;,I?.en!l cpeA'evelia�, E,. para, .

buições lqU�} 8. IJßidhr! cnnfél'e ;' . que chegue ao 90nheci- ..

confére e 'dfl'Vidamtmte CONCEDECE, 8 contar mento de ,todú'S, . mandou (Ou Regulador Vieira)
800$0 tlutorizmdo pelo Decreto· desta data., quinze dias passar·"o pres8Iite' edital I· mulher' evitará döres

5:600$0 lei o. 88. deetfI. data, de férias, relativo ao ano ,Que será� ..3flxado,. �iO lU' Alivia as cólicos:.ulerinas
, Decre,ta:.. l. de 194,0, ao Teaoureiro g�r: ,qe c08tu�e,_.e. .oubli· Etnprégã..-sê com vantagemArt. 1. - Fií.,a,m 'ann Municipal,. sr. FRANÇA cados pela Ittipren8� Lo· para combater as irregula.

200$0 ladHS nt:B, Qotações""das

I
VOSGERAU, designa.ndo, cal e Oftcial do Estado, cidades das funções peri6-

500$0 vl�rbl18 9,34.2 e 0.70.8, do para j;ub�titu! lo o CGDta· Dado e pas81l.dü n��ta dicas dàs StlnhOrBS

Oiçfjment{) em vigor, aB dor, sr. Alfredo MOB�r, cidade de Jalf1guá, 80S É·�eältitátile.': e regula-4:000$0 impnrta;ncÍ'as de n. ... CO�UNIQUE-SE-' vinte e dois diRs do mez do� de�s��' funções
8:000$000 (J ':2:100$000, Preft>.itur8. Municipal de

I de novembro do uno 'de -

"'Pl-
." �

'�
I'Hgpectivaro�H1t,e, :il'esul JEl.ra.guá, t'lC'S 10 de� no� mil novecentos e qU31'en· :

..

'

H ��cs:.��vedatina
tlintes de, ocotromias "ne· Vf.:mbfo d� 1941. ta e um. Eu, Nfly Fran· "lléI;l,.�)l�1AAp1;P.fovada efica�

cia é 'muito' receitada. Develas verifiCfAdus, a�B. Le�Hlida.s C.Herbster. co, �scrivãQ o subscre ser: usad'R CCíItl
'.

cônfiah'ç�Art. 2. ....", y P(H' contaI' vi. Assinado) Tiago Pon 'fluxo - .Sed�finadOBo recurs.o_:; de�'Onentes Edital de cita�o 'tes JUls de Dir�jo. Està ' I',' '
, ,J,

,

'das anuluçoes; a que.se· � conforme o erigiDal que -Encontra-se 'em' 'toda
relere o art. _ ante!'ior, O D,'utöf Til'lgo Rlbel dou fé,. . ,,' ,,{ "" .parte}:

" Contadoria da Prefeitura Municipal de Jar guá, de 29 Novembro de 1941 rica aberto um crer!it,:". ro PontBs, Jujz d-e Dil.'ei- Jafdgúá 22 de' nov1941. nLic:DN·SP:n."'67. de 1915

ALFREDO MOSER, Contador. 'VISTO: RÉNATO SANS -Sec..p .0 Prefeito ß8pecial dß rs. 7:000�OOO i to da C:)mgrcf.l. de Jarlh O·escrivão Ney Franco,. �

,·DESPERTE A BiliS
DO SEU FIGADO

Sem Calomelanos-E SaRará ela tedma Dis"mo Para luda ;

"�S" J.. •

'

Seu 1I!!.ado deve derramar. dlan&oo'l
mente] \ló estomago, um litro de billo"
Se a bílís não eonre livremente, 0$'
:l.�hllentos não são digeridos e apodre.r,
(;?I'.\. Os güZe& incham o estomaeo.,� ...

f-;.:;r.Jreycm a prfsio de ventre. Voc4-t;,.
!�ér..je-se, abatido e como que envene
l!(tfJ.O. Tudo é amargo e a. viela é um

l:::;"'.�·tyrio. ,

.

Lma simples evacuaçíio não tocar'"
a c.ursa. Nada ha como as famosas
PiP"las CARTERS parI< o Figndo.·
p:. ra uma acção' certa. Fazem 'eorrer"
Ilvremente .eeseHtrc d� bílís, e v<l�i
so';;"te-se,disposto ,paraitudo. Não cau'"
e:....ru damno ; são suaves e contudo _ã<1
i:).;,..iravílhosas para fazer a bilis carrel'
Hvremente. Peça ..s Píllulaa CAR
rfERS para, o Fígado. Não accêl�
imitações. p'�cço 3$000

Decieto ß. 30-
;:1 17.266$4 17:531$7' 15':00õ$0 Abre ci'ê�it(!1<l es'peci�l e

975$0 53:318$0 53:520$4: 49:'000'$0- suplü'me'f..ltar:·· -

l • Houve alt renda lançada
42$S 139:458$3 142:563$9 150:000$0

2:949'$9' 135:539$5 94;087$9 130:000$0

a) Impostos
� 0111 Impo.stQ Territorial
'l} 0121 ",/ Predial

17:'-66$4
52'343$0

" s/Industrias e Profissões 139:415$5
� n

" de Licença , 136:589$6;
" si Exploração AgricoIa e In

dustriat "

" 51 Jogas e Diver,sões'
" adicional

b) Taxas '

Taxas de Expediente, '

Taxas e Custas Judiciarias e Emolu-
mentos

.

,

Taxas de Fiscaliz,ação ej Serviços Di,
versos

0'173
0'183
0252

,j ,

, .

111:222$5 112.096$9 96:000$0
7:045$4 , 4:000$0

32:923$0 29:000$0
)J ,1. .... ' :.' .')'

569$1
529$.�
505$8

,

196$0
, .1

110:653$4
6:516$1

,32:417$2
0273.
<l297

2:144$01:948$01214
1224

560$2 7:668$47:108$2
1234

10$0' 9:192$0 7:600$09:182$0
PATRIMONIAL,

Renda Imobiliária
" de Capitais ,

, RECEITA DIVERSAS,
Receita de Cemitérios

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança' da Divida Ativa
Quotas de tiscalisações Diversas
Contribuições Divers_as
Muitas
Eventuais

182$0
239$1

182$02010
0220
:j

4J20

239$1

1:466$5:, 10710$5
I

9:2r!4$0

'2:000'$"0
1;500$0

. ,. i:oQo$o
3:000$0
400$0

500:000$0

4:417$6 41 $51 4:459$1
1:125$0 125$0, 1250$0
1:102$4 205�5! 1;307$9
4:186$0 416$2' 4:602$2
6'>7$0 " 657$0

534:4iF$"5 -S:774$SI54iiS5$3 4""-1""'9=:8""'00""$"""8
. 69:539$0'

612:724$3

6120
6160

1,6200
'6210
623ó

SOM A Rs....
S�Id.o Disponivel do Exercicio de 1940 ,

Balancete cia Despeza GrçamenhHla, feferenté ao rncs de NovembíO de 1941. 3846 Bolsas es'coIarcs 1:000$0 1,000,0 1.000$0" ·1.000.0
DES P Ê S A O R ç A M E N T A R I A 3847 Gratificação ao !nsp�tor escolar ' 400$0, 150$0 550,0 600$0 600.0

T I T U LOS! E h d 4" Saúde Pública
Antert'or DM' Tota! mpen a a, Pr�vida Crédito� Obs. .

,o �s: 'até o mes 41 Assistencia HospitalarADMINISTAÇ}\O GERAL 414 Despesas Diversas '-" "

GOVERNO 4t41 CTatifica,çã-o aO Del�gado de ,Higiene ·1.800$0' 200$0 2,000,0
,

� 4142 Gratificação ao Médiclil de Hansa 800$0 200$9 1.000$0
48 Subven ções, Contrf!)uições e

, Auziliós
484 Oe3pes� s Diversas

'

4841 Ao {iospita1 ;São José.
49 Serviços Diversos
496 Oe'sDezas diversas ,

4941 Higi.en.ê 'e s'aneamento das- 'zOnliS ru-
'!='

,

.,

',' r�i'l e J,lrballas '. I
..!!. 5 . ". F'amento
e1 5t, F()m,_Ú1.�o da '/>TQtJ.úÇão�Ve�etàl 'i? ..:;<..

'? c. 014' Oe!ipe�s'ß1Versis�Y"', ",I( "," "".' ,- ''',

..!!.
o 5142 Auxilios ,a centros agricolas I 1.350$0 150$0 1:500$0

� � 1

5643 AquiSiçãse;�iç����nJ��t�i�;:sporte 616$0 164.7 780$7

o O 69' Serviços Diversos
t"D 690 P:;'swa! fixo .

:.e !"' 6906 Zell>dor d!! cemitélio
q i[ 691 Pessoo'-( v� riàvel
l? 00 6913 Operários qq s!1fvi� de cemitérios'
!"' CJ1 693 Materí�1 de CO.tl.S\lln.O '

.

1[ ft 16933 P'ira serviço ;�e �emitério .

� I i
, _l)i.p,ida.cpuglicaffi õO I 76,

'i
• Flutu.ante-4 tíí{!l1�Zq,ção e Resgate

c. � 1764 Despesas dNers�, S �,�
.

t"D
....

f 7641 Amortização-dá divida Fiu�uante
� 77 .., Juros ".:

'

..

�.!'
- 7 O !>, ,'" ',I' 1
00 '74 e�pe�as a1Ver�.as, •.. ', _

1:: '7741 JurO's di�e'rsos' , .;. '.'.' ... : � ,.'
8 Serviços de :l)tifidade Públiq,
81 Construção e O'onseruaç.ão de'Logra-

dO�lros Públicos - ... , >

1811 PessO'al variavel , I

81Il Operários do serviço de Tuas, praças e

jard:ns .

38729(8
128 Construção e Coq�ser'/Yaça,(? de Rodovias
821 Pessr·al variavel

.
.

8211 Operários do serviço de Estradas e

pontes
823 Material de consumo _

8231 Para o serviço de estradás e pontes
87 Construção e Con�ervacão de

Proprios Públicos em Geral
871 Pessoal \'ariavel
8711 Op< rarios do serviço de. pl'-QMos .

.municipais
'

873 Material de consumo
8731 P"röl os servo de próprios municipais 50779$9
8ß Iluminção Publica
884 Despesas diversas
'8841 lIuminlJção Pública d� cidade
8,'42 Ene'lgia phra mntoft's, etc,
8843 Iluminação pública de Hansa
9 Encàrgos Diversos
93 Encargos 1 ransitórios
934' Despe5as Jiversas
9342 Oesap,oprigCÕ�S ou 1-oquisições de te

rel'lO& oU imoveis
Premios de segums' e indeniaação

por acidente
6O()$O__ I 994 Despesas diversas

t}) 9441 ,Acidentes de trabalho

�.§ 9442 Seguro contra fogo
�,r 98 Sub'lJenÇiJes, .contribuições e .auxilios

. �-o.. 984 Desp.esas dwersas
;. � ,;., .

9841 Departamet\t.pde, Administração
Q)'::S -._:-

, Mun
.. icip-al... -0 t:IJ "

� ,. � 9844, Ao Clube 'l\imoré
'T;l g. §: Q845 Ao Instituto de Aposent. Pensões
o .. dos' Industriarios
!; g. � 99 Diversos
::E a..Q 994 Despesas diversas
... � O 9942 Aluguel',):1e prédios _._ Prefeitura e
"ti ,<�g:,

_ ,llJtendeBcia .� ;;�:' 9943 _Propagànda e publiCidades
-

4.1 ,aE 9'1M Despesas ..ir,npr�V'istas '

"ti ã er: 9946 Construções de casas para operários
� ".� 9947 Gratificação ao Ci;\rcereito. 1:80010
-'O; ll1 994489 Despesas pOlicialis e Judiciarias

1 4"1l"'199 Aqu,isição de pacas' " lvOjl

<oi�' Subscrição de Ações Ch. Sido Nacio!1al. S/A 3.QOO$O
"",_,.,;;__!!'!!"!"Õ ! /

'.

',444:617$5 27:396$6
o
....

' .... ,

S I� nlez. de Dezembro' de 1941.
'0> " ,,\>o que passa para o

...

1",'1

Código
Local I

I
, ,(j

, Q2
Ö20
0201
0202
022
0221
023
0231

2.200$0
1:000$0

2.400,0
'

1.201MlPessoHl fixo
Subsi:liq ao Prefeito
RepresentaçãO' ao mesmo
Material permnnente
AquisiçãQ.de veiculosmoveis c utensiljos
Material de cor.sumo

Custeio de veiculo, e conservo moveis

10:800.0
4:200.0 I, �'r4.200$03:500$03:50($0 i

I
: :2700"0
I

' 'II'

I

13.COO$O- - I
"

Ul
,e

"E.

15.000.0
,

300$'027.933$64:460$0 27.933$623:473$6 3.000$0

';1
.

,.

13.663$0-:-
,
"

Ul
e

"E.

16.000.029.497$7167$7< 29213$629:045$9e utensilios
1)24 Despesas divHsas
.0241 Viagws administrativas
(l4 Ad-ministmção Superior
040 Pessoal Fixo
0401 Secretário
043 Material de consumo

0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Div<:rs�,s
0441 Serviço pastel
0442 Serviço telefônico
(443 Serviço telegráfico
0444 Pubticação do expediente
0445 Assinatura de, jornais oficiais
07 Serviços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixp
0704J Contador
0708 AImoxarife
0709 Agente muoicipi<I d� estatística '.

073 Material de· c<1mumo
0:1.32 Livros I; impressos
09 Serviços diversos
090 Pesso21 fixo
0904 Motoristas 3 a:l:CCO$J e 1 á 2:640$0
e905 Zehdof
0906 Auxiliar de escrita di.tdtal
094 Despesas diversas
(/941 Strviço de limpesa da Prdeitura
1 Ji,xaçllo e Fiscalisaçao Financeira
10 AdministraçClo SUperior
100 . Pessoal fixo
']'002 Tesoureiro
11 Serviços de Ari'eeadação
110 Pessoal fixO'
1'101 Intendente-exator
1104 Quebras im tesoureiro
114 Qespesas diversas
1141 PercentagenJ para a cobnmça da divi-

da' Ativa 1 :011$7
Aquisição de talO'nário"livros etc. 800,$0

Se1'viços de fi.�calisaçã(}
Pessoal fixo
Pcrcellt�gerJl de fiscali.ação

;s!erviços diversos
Pessoal· fixo
fiscais gerais" sendo um de 4:8GO$:.J e

um 3.:0]0$0
fiscal fluxi1íar ,

Segundo fiscal at�xiliar
Despesas diversa:;
Quota do lanç:imcllto do imp. 51 In·

dust. e Profissõ�s .

Segurança Pública e·Assistencia Social
.

Serviços D'ilJersos de�e!lltrança.pública
Despesas diversas

'

Serviços :Ie inspeçã'ó de veiculos
SubvençÕes. ContribuiçÕes e Auxilios
I)t�pesa diversas' I
Á Assístenda, dt; .Tuberculosos prole·

,

. tários
'

2tH7 Á Caixa escolar
2848 ,A�. fstad() pa,r'<l, matlut�nção' do- Des-

, taco Policial . , 3:051$0
2849' Áo ASIle; Colollia 'Sát1h Tereza : ' 1 :0(.0$0
28410 A SOCIN'l.v.de de' AS'�istencia aos f IhQS

dos La:zaros
Ass-i.'iiencia Social
Lh�';pts:\s Div<!Tsaió

Soc'Jrros pubJ.cos '

Amp3r� á l'v\aternidade p Intancia
. EdltCa�ão P",blica

'

AdminiiJtraçãó S;J.pirior'
M�h rhl d.; 'cc,;iCump- ,

.. - _.. . ....

Mll.te ria I dl'2'älic'o em ge ta!
Répiros d� pféôios escolares
O,t·.pe.as diversas '

Aluguel de prédio. escolares
Assistencia IJ i'!unos necessih)dos
Ensino Pri1ná'io, Secundârio d

_ C01npl#'m&entar
Pesso I fixo

.

Professöti.'!f MUfllcipaís, sendo 4 pro
fessores de escõ,hl',� desdobradas'3
2 400$0,'-'6 a 2:04ú$0, 3' a 1:800$0

J., adejunto, a \160$0 .

,.

. 20, 216$õ
Subvençõ"l1l C(j'htribuições e Auzilio
,Desp.éj.aS'"DliIersas

Coléjtios' .
'

SU(S().�"cO'lttplelV�t1hues do f;lado
, �.."

l 1 .1'-,-".
2.000,0 ,)

14$0 3.865$43:555$4 7:ooc.ç3:551$4
,

}
"

I

550$0' 6.600.<l6 úoo.O6:050iO5:500$0 1,650$0 ; '-. 2Aoo.o
780$7 1:QOO$O4:475$54:4.76$54476.5

., �577$2'
372$2
242$8

2:500$0
11:>.0

,I �.soO$O
'_'

íSO$O, 1.980$0
600,0
667.2
600.0

3.000.0
-200:0

577.1
4l8$1
242$8

2.500$0
115.0

571$2
300$7
174$4

2:250,0
65$0

.'� .

2.16($071$5
68$4
250$0
,50$0

2.16�0

BlOl$8 1.001$875$0i 926$8

!
j'
16.022$�

45 O45,045 O 100$0
ú.300.0
36'.>0.·
4:800.0 �

'E.
'200,0 ::.,

5'250.0
900$0
4:000.0

6:300$0
QOO.O

4.800$0

5:775$0
900$0
4.400.0

525$0

400$0
6.022$5 9:022$5 ., 9�o�2,5,'l I
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Os mo(aä�r(s de. -Nereu 'Rarnos-, r;presenfados pelos p:b;;I�o as: [nados, agradecerna.i snr.
tenente Lecnidas Herbster, pn feito municipal, pe�o melhoramento com que acaba de dotar a séde
!mlU�urando ... domillg.q; ·(:tia 'Su 'de novembro ;;'
Jlumlnaçà0 ,PU?'Jic,,: '''necéssidade .

que ha muitas.
.a�os se fJzra �sentlr e que l Ó agrrra se torna possive l .�raças ao empenho' 'do atu�J governante de
Jaragua.

«l"ereu Ramos», 1. de dezembro de
Luiz Sarti
ALvaro Bertoli
Narciso Ferrazza
Euclides Garcia
B�silio Schlochet

1941.

Sàlã�WaldeDlar Rau
TRES RIOS - ��TRADA NOVA

Dia ·lS - Nata')

.
GRANDE! .BAILE

'

Abrtlha,ntad? pelä orquestra Kneubühler 6:.Es tre lia')
Convida a todos

,

O PROPRfETARIO

A familie Ervino Schuet
ze &gradecem a todos os

p�renfes e conhecidos de
mais pt'�s()as que prest'8
ral'n aiJxilio por ocasião
do falecímenlo de sua fi
lha

IRMGARD SCHUETZE

Oh! 2 completou mais
cm aniversario o jovem es
tudante, Arthur Oscar, fi
lho do sr. Artbur Müller,
oficial dQ. registro civil da Eetudantes que regres-
comarca. sam:

.

A 3 do corrente, aniver I R'gre�:aram fst� sema

sar iou se a menina Valéria, na, �m gozo de férias, aos

int'.:reslS�nte,.fjlhinha do ca 18�US lares,' os
�

F.sludantelJ

sal Mano-DIva Tavares. Li-reno e Derval MarcatfiJ,
Dia 7 festejou. seu nata Artu.r O Mueller, �van a

licío o snr. Francisco A. VaDIo Mattos, Ad��l:r
Voigt. Grubbe Ro�ge, João LUIS

Festejou dia 8 seu na
e .I0�� Euchde� NEVi:S, do

talicio, o snr. Nestor Luz, Gma.slO C�t;nnense,. ríe

"g nte fi�caJ do imposto de Flcrl��opohs,. Antonio, e

cónsumo, HerClho ferreIra, �enhor!ta
Tambem a 8 aniversa. jutlá Breithaupt, senhorIla

riou-se o jovem Loreno
I �rna e Arno Ha.g�r, e

Marcatto, filho do sr. João' SIegold Rau, do In.sllt.ut�
Marcatto. I Bom. Jesus, de jomvJlle,
Aniversa'ri�'se hOjP o sr. 1

Fulflo Luz,.daUn.do Paraná;
M. jo�é Soarrs. Gunther Ehlers, de S Pau·

110; NorbertoHc:fermann, doExclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, Viajantes ,Oinasio dtl Mafra; Woldi·
narjs e garga'fltu. ter e Rudolfo Hufenuess-

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exarr:e de PE. THEODORO ler, do Colfgio Marista (ia
sua especialidade. BECKER

. . Curitiba; Aristildo Toma-

���R�i�c�hl!.in�.�R�u�a�d�o�pr�i�nc�iP�e�.�F�O�nf'�,�::S�34�.�JO�lN�V�l�L�L�E�� ... SeguIu te�ça fena �ara o zel i da EscoJa Normal dê
- RIO de JaneIro, em vIrtude I L'g�c:

Natal, - Nafa' d.e Itr !>ido n�meado viga "D�'Blumenau, regressou
flq ela parqqul� de Parada tambem a Dos'sa conterra
Luc�s. suburb.o daquela nea senhorita' Marilia Wal
C:1Pltál\ o revdo P.e. Tht (l ther Crespo, alunl! do Cur-.
00[0 B(::cku', que Já algum' so Normal do Colégio cSa.
tt'mpo vmha desempenhm- grEda Familia» daquela Ci·

Casa Sonis
. do, cOm geral, agrado, as dade

'.,

funções de coadjutor d�s
.

ta paroquia. BACHAREL HANS,
Para substitui lo foi de BREITHAUPT

signado o revdo. Pe. Fritz Acaba doe colar grão de
que já se acha entre nós. bacharel em letras pelo

DR FRANCISCO
Instituto Bom Jesus, de

OOTTARDI Joinville: '0 nosso' jov·e.1D
•

I conterraneo Hans BreIt-
Pas�ou ttrça-felFa, I?or haupt,' filho do sr. Arthur

esta c!�ade, com destinO Breithaupt. da firma Breit-
8'. Cuntlb:. o, sr .. dr. fran haupt Ie Cia •.desta praça,
CISCO .Go.tardl: Ilustre Se Ttndo feito um CUdiO
cretarlO da Segurança do, distinto recebe agora o J'o-Estado. . '.

vem conterraneo o premIo
do seu esforço e da su.a

inteligtl1cia. pelo que fol
gamos em felicita lo muito
efusivamente.

J
n

pelos

'A -ultima,. p�lav,a em' radios

Pe�m 'dem.:nstrações
.

.

sem compromisso de'

compra ao, agentes

BI Juràan & rnal�
.-

Filial Jaraguá

"Baile de Sio
Silvestr.c99

Aguard�m o m"gistral e

suntuoso baile de • São SiI·
vestre. que realizarão em

conjunto no Salão Buhr, o

dremio das Rosas e o E. C.
Brasil.
N. B. - Inscreva'se no

'quadro social dr! uma dtS
us sociedades· para assistir
ao referido baile.

CACHORROS POLI
CIAIS LEGITiMOS

oferece
RF.INOLDO RAU

'Inst.tufo Rocha Loures

Aluga.-se
uma casa. Tratar com opro
prietario:

REINOLDO RAU

Pal�m
precisa se uma. Informa
ções nesta redação.

Quando V, S, preten·
der adquirir um presen,
te, procure a

que encontrará artigos
finos e uteis.

Oferece tambem um

belo sortimento de Ren
das e Rendões, lenços
de todos os tipos e co-

Ouvido-s :.. Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPEClALlSADA .

DR. SADALLA AMIN
Consultório: - Rua 15 de Novembro, 742

(aÇl, lado da Farmácia Orian) - BLUMENAU. res,

CL\LCL\DOL
,

. --

GO/CH IRM�Of
�L\RL\GUL\ - .rL\NT.L\ CL\TL\RINL\

EXIJAM O SABÃO

nEZEM8R()..,.--MÊS-.DAS-ALf6RlAS SUAVES

o

. ChegmTlOs . ao .ultimo mês do ano. Dezembro - mês das alegrw.
evocativas do N a tat'

Pe'TIsa-se' muito neste mês de dezembro•.Recordamos tudo
qu� aconteceu de: bom e de mal dU1'ante o 'ano; a maqua que
sofremos em silencio, a esperança que não chegou" ter vulto'

Penso-se em vêr o pinheiril�h,o iluminado, na sala che.ia de
ru,idos & '

reeta, Qs·.presenf68 . 'â'mtma�s"'(VIJU� cant» IJ O(;Úilnto
simbolico darnoite felis" derramando, no ambiente uma 'alegria
tão sua1;r, que a geme instívamente se jJõe a ter saudades.

.

E cada ano. quanto mais nÓS distanciamos da iiusão, CQ
'!Jhecendo deperto os homens com suas poiixõe» e deleitas. e,:,ean
do e destruindo, dando exemplos de beleza civica e de miseria mo

rat, mais sômos leuados .a pensar neste« dias de dezembro'
Elt, e 'o tim de uma granàe etapa," É uma porta' que se fe

cha. Uma paqina que se oolta. ii. dolorosa Vf'rdaäe de uma' in
cextesa que em· vtio procuramos esquecer bebendo e rindo, [aeen
do estourar logu�ies fi repicar: ossinos quando o relojio do tem
po começa a deixar cair 'uma a uma as primeiras horas do 'no-
'vo ano.

'

_

E como se despertássemos, corremos. á janelapara olhar. o
ceo. Na vel'dade para disfa? çàr a06 011108 que nos

. observam; a
sombra de um pensamento que es nossas proprios olhos deixG
ram perceber, para sentir o contraste da grande noite, chia..de
paz, de briihos, de canticos e a nO.�sa alma que' se debate entre
uma �uvida e 1tma esperança, entre a miseria, de um deseja e
a glona de uma 'vel'dade que nos confunde. Mas outros reloj'i03
batem as mesma.! horas ...

Bõas festas! Feliz natal! •

E fica'l!LOs sorrindo, t,'ocando frases, abraços, presentesç=«
cada um. esperando qualquer cousa que o 'novo ano ·poderá, t-NJ.
ser, - quem sabe' - se Deus quiser.

.I: niversarios o jovem J. AUredo
EmrnendoerIer, filho do ca

pitalista. sr. João Emmcn:
doerfer, nsic!ente mtre nös.

J

P�. flDELIS TOMELIN
Acha-se entre nó�, des�

de !I semana passada, o

rev.do. pad�6 fidelis To.
melin, recem nomeadocoaà·
jutor da paroquia de S. S.
Trindade.
O digno conterranfO de

morar'se á alguns dilis, em
nossa cidade, em visita a08

seus venerandos ·pais.

Despedida
Por intermedio do cCor

reio do Povo· apresento a

Jaraguá as minhas despdi
das.

- I Pe. "eodoro Decker, S.C-J.
Dulce é o nome da ro-'

busta criS8cinha que v,e:io
------------

enriquecer o lar do snr . AVISO
Waldemar Rau e de 8ua De ordem do sr. Prefeito Mu:-
esposa d..Teresa W. Rau. nicipal Substituto, aviso a todos
._ No dl'& 4 do corrente os iateressados, que as contas,

o lar do sr. Augusto To- notas, faturas, etc., a cob�",r d,:s�
mdin 'e de sua esposa d. ia. Prdeitura e intenden_cla Dls�
.. tntal de Hansa, deverao ser a-

�ma Tomehn,
.

com o na· presentadHs nas- respectivas, Te,,:
clrntlnto de maIs um her' sourIlrias, até o dia 27 do corren

deiro que tomou o nome te mes, impreterivelm.ente) afim

de Luiz. de que sejam regularizadAs e�
tempo.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá,
em 10 de dezembro de 194.1

"

JoiÓ da Silva Neves
pelo Secretario.

Nascimentos

Noiva.do
Ajustou nupcias dia 29

de novembro, com a senho
rita Maria da Costa, diléta
filha do comerciante sr. Ma v. S, procure fazer um� ca

nuel F. da Casta e de sua derneta da Credito Mut�o PreT
esposa Wanda da Costa, dial e faça presente para seus

residentes em Itapocu� inho.
I
filhos ou espoSI!.

Virgem Especialidade
de' WETZEL &. elA. JOINVIIlLE (Marca registrada)

O IDEAl: pfti AI CO" lNHA, I;AVANIDE-RIA E L:AVAOfJ A.
I

"c-
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