
Uma das qualidades exigidas para o

exercicio das posições de mando, notada
mente nas Iunções publicas e atividades
correlativas, é indubitavelmente, o senso de

responsabilidade que deve presidir os "atos
e atitudes daqueles que se incumbem de
levar á cabo as finalidades das instituicões
cujos destinos lhes são entregues.

'

Incontestavelmente, uma das causas a

que se deve a vitória do movimento reno

vador de 1930, foi a falta que se tez sentir,
muitas vezes, dessa virtude nos homens que
então ostentavam o poder.
A carência de senso de responsabílídade

dos dirigentes da coisa publica ou entida
des cuja colaboração lhe é necessária para
união e educação do povo, no sentido de

mocratico, politico e economico, absoluta-
.

mente não permite fazer crescer e se inten
sificar o espirita de harmonia e coesão tão
necessarios aos povos, mórmente quando
eles atravessam fases anormais de suas his
torias, em que se debatem em guerras de
exterminio sem precedentes, qual a que es

tão empenhados presentemente todos os po
vos civilisados.

No Brasil que foi atirado á luta desen
cadeada por alucinados, par� fazer valer os
seus soberanos direitos de liber-dade, cala
midade que o 'obrigou a tomar a caminhada

que lhe ditára a sua honra e as suas tradi

ções, a crise encontrou nas posiçÕéS de man

do, homens que possuem em alta escala
essa virtude.

Foi a sua estrela. Porque si estas fun

ções estivessem nas mãos de elementos que
se prevalecessem dos seus cargos para co

brar diferenças antigas originadas por diver
gências -de ordem ideologica e partidária,
entregues a pessoas desprovidas de ínsençäo
de animo suficiente para esquecerem res

sentimentos pessoais, uma ve� que os prín
cipios doutrinários tívéssem SIdo, patriotica
mente, abjurados por se reconhecerem no

civos aos interesses da pátria, então todo
o nosso esforço teria sído [nutí l, impossivel
uma maior cooperação para.o bem estar

geral e a nossa geração estarIa condenada
á assistir senão os seus proprios funerais

pelo menos á uma estro'ndosa queda, que
muitos anos lhe seriam necessarios até que
retomasse o rumo que atualmente seguimos.

Urge, pois, difundir e intensificar o es

pirita de coesão e harmonia de que tanto
carecemos e façamos votos para que cada

função pública ou correlativa seja entregue,
como até agora tem sido, aOS que possuem
em alto gráo senso de responsabilidade.

M. T.

BANCO NACIONAL
DO COMERCIO S.A.

Do seu digno gerenie
de filial nesta cidade, sr.

Helio Westphalen, recebe
mos o Balanço Geral da
Matriz e Filiais do Banco
Nacional do Comercio
S/A, encerrado em 31 de
desernbro de 1945.
Esse acreditado estabe

lecimento de credito, fun
dado em 1895, tem sua

séde em porto
f

Alegre, de
senvolvendo 'suas ativida
des· em todo o territorio
da Republica, por interme
dia de suas Filiais e Agen-
cias.

.

No Estado de Santa

Capital integralisado
Fundo do Reserva

Fundo de depreciação dos edifid03
Letras descontadas

Emprestimos em conta-correntes
Imoveis, moveis e utensiIi'os e ações

. pertencentes ao Banco

Cr$ 25,000,000,00
19.000.000,00
1.650.000,00

545.290.856,75
64.201.529,79

58.193.114,21
416.061.925,15
57.235.200,47

Depositas em c/correntes
Caixa

Onibus entre Jaraguá e Blumenau -- Lí
torina entre Corupá e S. Francisco

Melhoramentos urbanos
uma linha de onibus día
ria, entre esta cidade e

Blumenau, linha essa que
tem sua partida marcada
para

.

as 9 horas, isto é
depois da chegada do trem
espresso que vem de São
Francisco do' Sul.
Tambem a direção da

Rede Viacão Paraná-San
ta Catarina acaba de me

lhorar grandemente o

transito de passageiros
entre Corupá neste munl
cipio, e São Francisco
do Sul, inaugurando uma
"Litorina", cujo horarrio
é o seguinte ':

De acordo com a co

municação do sr, Delega.
do Fiscal do Tesouro
Nacional, estão sern va-

CAIXA POSTAL, 19 ·Diretor-responsavel: A R tu R M Ü L L E R Fundado em 1919
lor desde l' de janeiro de

�����������������������������������!���������������T�E;L;E;f�O�N�E��N�o.�39 1932, as seguintes cedu-
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� � --- ...,____

-

16a. e 18a; Cr. $ 10,00

Tran���rte� � Uroa�i�a�ã� �m Jara�ua Nota. dpr�i!::ete do ��:r�oeh;t��,�� lt!:�
tampa 11a. e 12a. Cr. $
100,00 estampa 11a. 12a,
13a. e 15a. Cr. $ 200,00

Estando esta Prefeitura estampa 12a. e 15a. e Cr.
ao par de que os ataca-I $ 500,00 estampa 9a., 11a.
distas de arroz, nesta pre- e 15a. (

ça, desejam elevar os

pre"lços deste produto, levo to a esta determinação, a

ao conhecimento dos va- Prefeitura requisitará o pro
registas e do publico con- duto a-fim-de revende-lo,
sumidor, que não será sern preiuizo da ação que
permitido, em hipotese al- no caso couber.
guma, até posterior de- Iaragué do Sul, 12 fe-

liberação da Comissão de veiro de 1944
Abastecimento do Estado, ass.) Leonidas C. Herbster

majoração nos preços da Prefeito Munlcipal e De-
respectiva tabela legado da Comissão de
Por falta de curnprirnen- Abastecimento.

Para os moradores da está torturando parte dos
Linha São Francisco, en- moradores da cidade é
tre os lugares designados, preciso uma colaboração
a medida foi de grande entre a população e as

alcance, merecendo Iran- autoridades ás quaes ca

cos elogios. be zelar pela saúde pu-
Tambem a sr. CeI. Di- blíca. .

retor da Empresul acaba Os fócos de criacão
de tomar uma medida estão a vista, são' as
que grandemente vem aguas estagnadas e a Ial
embelesar a nossa cida- ta de valetas nos terre
de, no que se refere a nos baldios. É' preciso
zona proxima a estação q�e a administração pu
ferroviaria e a rodovia- blica encontre um meio
ria, esta ultima prestes de compelir os proprie
a ser terminada. S. S., tarios desses terrenos a

numa colaboração expon- trazel-os limpos e com

tanea aos grandes me- as valetas de forma a

lhoramentos empreendi- dar escoamento ás aguas.
dos em Jaraguá pelo sr. Mesmo não se compreen
CeI. Durival de Britto, de na zona central da
Diretor da Rede, .e sr. cidade, terrenos com ca

Tenent��erbster, Preíeí- poeiars, quando toda a

to Mun�Clp�l, .acaba d.e r.ecomendação é para cU,l
de.termmar sejam substi-] tíval-os o mais possível.
tuídos os postes de ílu- Nas mãos das autori
minação por outros ele- dades administrativas
gantes, construindo-se, e sanitarias está a me

nesses trechos, nova rede dida para remediar o

eletrica. mal tom an d o-se por
Assim, brevemente, es- exeinplo o que se Iez

tarão terminadas todas em Blu�enau, numa for
as obras complementares midavel campanha con

da nova estação, a esta- tra a malaria e certos
Catarina, tem sido um ção rodoviaria, a praça podem ficar de que as

factor ponderavel de seu fronteiriça a mesma, e a pessoas de bom se�so,
pro��e�so.· Com Agencia;s nova. rede de energia somente lhes aplaudirão
e FIlIaIS em Ararangua, eletríca dentro da cida- as medidas. Nesta ho

�lumena.u. Ca��inh�s, �lo. de. ra, quando ja se regis
nanopohs,: Iteiaí, JOJnv!l!e, I A.ß'0�a somente nQs.fal- tarn diversos casos de

Laguna, R�o do Sul, ôão ta líquídar os mosquitos. malaria na cidade, é que
ßenrot Imbituba, Lages e No combate a essa pra- se deve agir com mais

Jaragua, onde funciona ga, que neste ano mais energia.
desde janeiro do ano pas- do que nos ant�riores
sado.

.

.

Do Balanço a que nos
---------------------

referimos acima, extraímos
os seguintes interessantes
dados, que melhor do que

qualquer comentaria dizem
da sua estabilidade e con

tinuo progresso:

Em um dos ultimos nu
meras tivemos oportuni
dade de íocalísar incon
venientes do atual siste
ma de transportes cole
tivos em nosso Estado, e
que prejudicava de mo

do especial os passagei
ros vindos da região ser

rana que com via Jara
guá, se destinavam ao sul
do Estado.
Hoje folgamos em re

gistrar que a Empresa
Auto Viacão Catarinense
acaba de tomar em con

sideração os justos repa
ros feitos, estabelendo

ESTAÇÕES IDA VOLTA

Corupá 8,42 17,54
Nereu Ramos 9,00 17,41
Jaraguá do Sul 9,18 17,25
Bananal 9,34 17,07
João Pessoa 9,59 16,42
Joinville 10,18 16,25
Parati 10,45 15,56
S. Francisco 11,20 15,02

Herois da Lapa
No dia 19 de fevereiro

ds 1894, portanto ha cin
coenta anos, falecia em

Lapa, Estado do Param]
uma brilhante figura d�
Exercito Nacional, o então
Coronel Antonio Ernesto
Gomes Cárneiro.
Esse oficial comandava

o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, tendo si
do designado, em meiados
de noveJTIbro do ano an

terior, para substitu:r o ge
neral legalista Argolo,

que comandava as tropas
sediadas no Estado do
Paraná, unidade federati
va essa, que ilJvadida ja
por duas colunas, acaba
va de 'ser ameaçada pela
terceira, que tomando Cam
pos Novos, sob o coman
do do proprio Gumercindo
Saraiva, dirigia-se a Rio
Negro.
O cerco da Lapa fazia

se pelas colunas coman

dadas por Gumercindo e

Salgado, esta vinda pelo

Remoção de lixo
em Jaraguá

Com referencia ao pro- três grupos, conforme o

jeto de leí apresentado vulto do servico a ser

pela Prefeitura de Jara- prestado, sendo '0 quanum
guá, para creação da ta- variável de \ Cr$ 80,00,
xa de remoção de lixo, Cr$ 70,00 e Cr$ 60.00, por
o snr. Ministro da Justí- ano.

.

ça acaba de apresentar 5. Ouvida, a Comissão
a �eguinte esposição, que de Estudos dos Negócios
fOI aprovada pelo sr. Pre- Estâduaís propôs, unâní
sidente da Republica: memente, as seguintes
Excelentissimo Senhor alteracões:

Presidente da Republica. a) incluir também na

O Senhor' Interventor taxação as casas de mo

Federal em Santa Cata- radia de valor locativo
rina encaminha á supe- anualinferiora Cr$360,00,
ríor apreciaçãe de Vos- visto tratar-sé de taxa
sa Excelência o projeto remuneratóría de servi-
de decreto-lei da Prefei-I ço;

.

tura Municipal de Jara- b) estabelecer. uma ta

guá, que dispõe sôbre a xa sôbre os terrenos bal

criação da taxa sanitária, díos na proporção do seu

a ser cobrada pela remo- valor venal, dentro dos

ção de l�xo domiciliar. limites estabelecidos pa-
2. Aceitou a proposí- ra a cobraça da taxa em

ção. o Conselh� Admínís- relação aos prédios;
tratívo, nos termos em c) mudar o nome da

que foi redigido. taxa para "taxa de. re-
3. Para os prédios de moção de lixo".

moradia, o tributo foi di- 6. Estando de acôrdo
vidido em classes, de com o voto da C. E. N.
acôrdo com o valor 10- R, submeto o assunto á
cativo, variando as im- alta decisão de Vossa
portâncias de Cr$ 36.00 Excelência.

� Cr$_ 12,00, por ano. Há Aproveito a oportuní
isençao para as casas de dade para renovar a Vos
valor locativo inferior a sa Excelência os protes
Cr$ 360,00, anuais. tos do meu mais protun-

4. Os estabelecimentos do respeito. - Alexandre
de habitação coletiva, Marcondes Filho, ministro.
comerciais e industriais Despacho: Aprovado
foram élassificados em _: 21-1-44 - G. Vargas.

PREÇO DO ARROZ

litoral, e aquela por Curi
tibanos.
O primeiro encontro en

tre federalistas e legalistas
feriu-se em 7 de desernbro,
no lugar Rio das Varzcas,
distanre um día de viagem
de Lapa.
Nessa altura os revolu

cionarios recebiam a ade
são do almirante Luiz Fe
lip'e Saldanha 'da Gama,
que mais os enccrajou.
Cercada Lapa por cer

ca de 2.000 homens con

tra a metade de que se

compunha a guarnição, co�
meçou o martirio dos he
rois, que durou cerca de
um mês, com ataques con
secutivos.
Esperava o General Caro

neiro o socorro vindo do
sul sob o comando de
Pinheiro Machado, mas,
este demorava e a praça
ia sendo desmantelada pe
Ia artilharia adversaria.
O bravo general, no dia

7 de fevereiro, pessoalmen
te dirigia o combate. Cai

Cedulas
Recolhidas

um oficial ferido. Carneiro
procura socorrel-o e é atin
gido por uma bala.
Levado pare um hospi

tal de campanha, alí pro
nunciou a celebre frase:
"E' uma gloria morrer-se

pela Republíca".
Expirou no dia 9 de fe

vereiro, sempre exultando
os seus oficiais para re·

sistirem até o ultimo. O
seu' grande amigo e au

xiliar CeI. Dulcidio da
Cunha, falecera pouco an

t�s, tambem por ferimentos
recebidos.
As 15 horas, findava a

resistencia, e os revolucio
narias entravam na cida
de deparando com um

quadro dantesco, soldados
exaustos expiravam, pois
lião havia mais alimentos.
Todos os animais haviam
Inorrido de fome.
Assim morreram os bra

vos da Lapa, cuja epopéa,
as autoridades militares,
mandaram comemorar di
gnamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONVITE

Empreza de Transportes
Frenzel S/A. _. Jaraguã

A· v I S o

(fx-Brasil)O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEI8A MINANCORA
Tp.m�s o prazer de convidar aos snrs. associa

dos dêsre gremio e suas exmas. familias, pera o bai
le a fentazia que faremos realizar' hoje á noite, no
SALÃO BUHR, com início ás 20,30 horas.

Pedimos apresentarem-se fantazlados e certa do
comparecimento de todos, antecipadamente agradece.
Mezas a reservar com o snr. Guilherme Schwanke

12/2/44. A COMISSÃO

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

Acham-sé à disposição dos SIl'tS. acionistas, no
escritório desta Sociedade, nesta cidade, os docu
mentos de que trata o art. 99, do decreto-lei N. 2627,
de 26 de Setembro de 1940.

Iaragúé, 10• de Fevereiro de 1944

p.p. Reinoldo Rau - diretor presidente
I H. SCHINZEL

��m�an�ia �a�i��al u� ���ur�� I�iran�al FiC!S:::��:::� :e::l, a�:!:�ri:a socie-
dade anônima Empreza de Transportes Frenzel S/A.
pare a assembléia geral ordlnaria que deverá reali
zar-se ás dez (10) horas do dia 11 de Março do
corrente ano, na residencia do acionista senher
Germano Enke, rua Epitacio Pessoa N. 242, nésta
cidade,

_

pera deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

jOINVILLE
AGENTES LOCAIS

Comercial Ltda.{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.!
JARAGUÁ DO SUL

IE r Iill e s t ({)) l e s s m a Im Im
-------------���If}l�m�� ���

AdoI:f Herm. SchnItze Aprovação do balanço e contas do exercicio
de 1945, parecer do Conselho Fiscal e relatorio
da Diretoria:
Eleição da nove Diretoria;
Eleição do Conselho Fiscal;
Assuntos diversos.

Iaragué, 10• de Fevereiro de 1944

p.p.: Reinoldo Rau - diretor presidente
H. SCHINZEL

Fabricação de Ferramentas Agrioolas :

SEO'AS ROTATIVAS PARA ARADOS FABRIGA DE MOVEIS EM GERAL
Do mais simples ao mais fino acabumento

\
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Rua Rio Branco, 964 .•1 araguáJ A R A G U Á
..

..

;'.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.} ��-�--'''''''''�'''''''''''''''m--'''�''''''''''''-'YE���1.,.,....'�-v\--=--�""""""""�".,..,._,���

"CL\LCL\DOL
, Perdeu-semüdl!irül I!m IÓrOl No dia 5 do Corrente

uma Capa de Gabardini,
no rrageto entre o Bar do
ônr. R. Harneck até a re

- stdencia do Sr. Rob Mar-'
quardr, Iaragué esquerdo.
Gratifica-se a quem a

devolver.

- Compramos de Diversas Qualidadas

I lImtamrAnt �.M a

§(())([]!EID)AID JE liG1U j�§§l(J9 1IIDAo INDUSTRIA DE_ CALÇADOS
GOSCH IRMAOS S: A.

.�

I

Jl\RL\GUl\ - fl\NTL\ Cl\TL\RINL\
I

·l�

VIRIZES
EM SENHORIS
Nova Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um
medicomenfo vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam o circulaçõo venosa.
Esta medicaçõo, na dose de três colhe
re s dos de chá 00 dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
nc rmal e a belesa estético. Em idêntica
d o s e debela os males causados pelos
m omlfos hemoidórios internos e externOI,
inclusive os Que sangram. Não encontran
do nas farmácias ou drogarias, peço dir.
tamente ao depositário, ex. POSTAL 1874
(um oito-sete quatro) São Paulo.

HEMO· YIKTUS (Líquida)

RIBEIRÃO MOLHA JARAGUÁ-\
-

..a.�..a. e e p � e._...a....a......a."
.• ��'ft""!a G., ®: 2QV:;;;;:', .����

.

�'

Carlos Hoepcke 8. A.I
,

Edital
PARA HABILITAQÃO DE HERDEIROS COM o

PRAZO DE SEIS MÊSES
'0 Doutor Ary Pereira Oliveira, JuiZ do Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital, com
o prazo de seis (6) mêses, virem, ou dele conhe
cimento tiverem, que estando se procedendo nêste
Juizo, a arrecadação dos bens deixadosdPalo finbado .....:�:::: .::::�.':.Aristides Costa. e tendo sido arrecada os os ens
a ele pertencentes, pelo presente cita e chama a Len hatodos os herdeiros, e interessados na sucessão do
referido finado, para, no prazo de seis (6) mêses, Picadaa contar da data da primeira . publicação dêste
edital, habilitarem-se no respetivo processo, sob de coivara ta' qualidadepena de, não o fazendo uo dito prazo, não mais
serem atendidos no feito. E para que chegue ao Metro Cubico ou

conhecimento de todos. e de quem interessar possa, Canada - 1·2 cruzeiros
mandou passar o presente edital, que será afixado
ás portas do Forum, no lugar do costume, e ou
tros de igual teôr para serem publicados pelo "Di
ário Oficial do Estado", e pelo jornal "Correio do
Povo". Dado e passado nesta cidade d e Jaraguá
do Sul. aos vinte e dois dias do mês de Outubro
do ano de mil novecentos e quarenta e três -

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi (assinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito d a Comarca.
- Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá, 22 de Outubro de 1943
NEY FRANCO - escrivão

<3omeraio lndustrtc
Mertr lz: FI0rianopolis

Caixa Postal, 1 e 2

Lenha para ler
ne etc...

FILIAIS:

- Entrega a domicilio-

Pedidos pelo Telefone

N.79
=

I \::::: :::::l·

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e

Farmaceuticos -- Fabriea de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÖES,
C O C E I R A SI,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

,

•

Endereço telegrafico: "HOEPCKE'"

�;ji�Dq;;;i�_�"�iIfiil.��!�� "!ii �e "ame "$ "e "e '''e:lí'•

.........4V$G ....QiêQQ� NUNCR EXISTIU IGURL

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em
sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM 5_A_ Blumenau Tormt-no' IContra Dôr de Cabeça I:
- termina a dôrI Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47 .J�-------------------------------------_.------------------- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Leilão
� o Cidadadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
,g em exercicio, no cargo de Juiz de Direito' da Co

marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de vinte (20) dias virem, ou
dele conhecimento tiverem ou inferessar possa, que,
findo êsse prazo, há de ser arrematado por quem
mais der e maior lance oferecer, no dia 3 de mar

ço proximo vindouro, as lu horas da manhã, o

bem penhorado a Garlos Fritz Vogel, 'na
.

ação or

dinaria, fáse da execução da sentença, que lhe
movem Pedro Broes da Silva e Sofia Vieira Eg
gert, abaixo descriminado:

l°.) Um terreno sito nesta cidade, li Rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, fazendo fren

te a mesma rua, fundos com terras liIe Vergilio Ru
bini e as de Henrique Krause, contendo a área
total de 2.500 motros quadrados, avaliado em

Cr $ 10.000,UO;
cujo bem constante do auto de avaliação e edital
de folhas dos autos da referida ação ordinária, se
rá levado em público leilão de venda e arremata
do por quem mais der e maior lance oferecer, no

dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o
mesmo ser examidado, á rua Marechal Deodoro da
Fonseca, nesta cidade, onde se acha localisado di-

" to bem. E para que chegue a noticia ao conheci
mento de todos, se passou o presente edital que
será afixado ás portas do forum no lugar de cos-
tume e publicado pelo jornal 'Correio do 'Povo" _..;.., _

que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês
de fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta
e quatro. Eil, Ney Franco, escrivão o subscrevi.
(assinado) José Lindolfo Borges - Juiz do Paz em

exercicio. - Está conforme o original, do que dou fé
Jaraguá do Sul, lOde fevereiro do 1944

NEY FRANCO - escrivão

Industria de Calçados

GOSCH IRMÃOS S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente ficam convidados os senhores
Acionistas desta Sociedade, pare comparecerem 'à
Assembléia Geral Ordinária, a realisar-se no dia . 4
de Março do corrente ano, às 15 horas, no escritó
rio desta Sociedade, à rua Dr. Abdon Batista, pare
deliberarem sôbre a seguinte:

_'" ORD/EM DO DIA
1°. - Aprovação balanço e contas do exercicio de 1945
2°. - Eleição do Conselho Fiscal
50. - Assuntos de Interesse social.

Ieraguä do Sul, 20 de Janeiro de 1944

flerta Oosch Diretora-Teenlee
Ottilia Oosch Diretora-Comercial

A V I SO: Achem-se á disposição dos Senhores
Acionistas, na sede social, os docu

mentos a que se refére o art. 99, do decreto-lei n. 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

A DIRETORIA

S e r.r a r i a
Por motivos de doença, vende-se uma

serraria nova (completa), com 656 morgos
de terra, mata virgem.
.

Distante 4 kilometros da estação de
Retorcida. INFORMA-Sg �A REDAÇÃO
DESTE JORNAL.

12 de Fevereiro de 1944

Edital de Citacão
,

o Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
em exercício, no cargo de Juiz de Direito da Co
maroa de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata-
rina, Brasil, na forma da lei etc. \

.

Faz saber aos que o presente edital de cita

ção, com o praso de trinta (30) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, que, es

tando se procedendo ao inventário dos bens dsi
xados por falecimento de Frederiea Madalena Mi
na Lina Paetzrnann Luce, e tendo sido feita a de

claração de herdeiros, nos quais constam Godo
fredo Guilherme Luce e Helga Renate' Luce como

ausentes, cita ·e chama-os a comparecer ou fazer-se

representar neste Juizo, dentro do prazo de trinta

dias, codtar da data da primeira publicação do 10.
presente edital, sob pena de revelia. E para que
cheque a noticia ao conhecimento de todos, se 20.
passou o presente edital que será afixado no lu- 30.
gar do costume ás portas do Forum. e publicado
pelos jornais «Dia rio Oficial do Estado' de Flori

anopolis e pelo «Correio do Povo» que se edita
nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Ja

raguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de ja·
neiro de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu,
Ney Franco, Escrivão O subscrevi. (Assinada) José
Lindolío Borges - Juiz de Paz em exercício. Es-
tá conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de Janeiro de 1944.
O Eescrivão
�ey Franco.

t
\ Agradecimento

A vluva Ema Hort, em seu nome

e dos seus filhos, genros, noras e

dernaís membros de suas familias
agradece do fundo do coração aos amigos e

parentes que 08 confortaram na doença e acom

panharam o enterro de seu pranteado marido,
pai e sogro,

ADOLFO HORT
falecido no dia � do corrente, nesta cidade.

. Especlalrnenre testemunham sua profunda
gratidão aos seus bons visinhos Alvino Enke
e Willi. Blank pelo auxilio prestado e ao irmão
de credo Otto Becker pelas confortadoras pa
lavras que dirigiu por ocasião de baixar o cor

po a sepultura.
Ieragué do Sul,

CIiß:r!e�!�i!u:!��!�:r�!anta I
Professor Catedratico de Biologia do lostíttuto de Educação de Florianópolis

IIEx·Chefe dos serviços clinlcos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis, \

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio d Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da

I
. 'Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Nã'o comprem!
SEDAS, PERFUMARIAS;

FAZENDAS,

CHAPÉOS,
E ARMARINHOS,

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico· Bruhns- - Jorouud �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

SCHULZ & CIA. LTDA.
Secos e Molhados por Atacado

Rua CeI. Procopio .Gomes, 99 J A R A G U Á

Variado sortimento de :

Conservas
Charutos Daneman n

Bebidas especiaes
Miudezas em geral

Cereaes

REPRESENTAÇÕES COMISSÕES

I Anunciem nesta folha

O PRECEITO DO DIA
28 - O organismo dis

põe de defesas naturais
contra o ataque das do
enças infecciosas, as

quais o alcool enfraque
ce e até destroe. Na
prevenção da gripe,
cumpre não tomar bebi
das alcolicas. - SNES.
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Industrias Reunidas
Jaraguá S/A.,
Funo. ôe ROD. HUFENUE55LER

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade, para comparecerem a

Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia
11 de Março do corrente ano, as 10 horas da

manhã, no escritório desta Sociedade, a Rua Quin
tino Bocaiuva N°S. 715/901, para deliberarem so

bre a seguinte
ORDEM DO DIA

Aprovação do Balanço e contas do Exerci
cio de 1943
Eleição do Conselho Fiscal
Assúntos de interesse Social

Jaraguá do Sul, 11 de Fevereiro de 1943

Ass.) HANS JORDAN
Diretor-presidente

A V I SO: Acham-sé a disposição dos Senhores
Acíonistas, na Séde Social, os documentos a

que se refere o art. 99, do decreto lei n. 2627,
de 26 de Setembro de 1940.

EM JOINVILLE
procure

HO·TEL TROCADERO
AMB.IENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - REST-AURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAYj\'. 185

Edital de Citação
O Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz

I em «xercicio, no cargo de Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguá do Sul Estado. de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da lei, etc .

Faz sabor' aos que o presente edital de cita

ção, com o prazo dA trint» (30) dias virem, ou de
Ie conhdcimento tiverem, ou interessar possa, que
estando se proced endo ao arrolamento dos bens
deixados por falecimento de Germano Wacholz,
tendo sido feita a declaração de herdeiros do fina
do. nos quais constam Elfríeda Wacholz, casada
com Franz Schlotmann, ,e Irma Wacholz, como au

seu tes. cita e chama-os a comparecer ou fazer-se
representar, .dentro do prazo. de trinta, d ias, neste
Juizo a coutar ela data da primeira publicação do

presente edital, para falarem aos termos de dito
arrolamento, sob pena de revelia. E para que ehe

gue a noticia ao conhecimento de todos se passou
o presente edital que será afixado ás portas do

Forum, no lugar' do costume e publicado pelos
jamais «Diar io Oficial do Estado», de Floriano
polis e pelo «Correio do Povo», que se edita nes

ta cidade ..

, Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul.
aos vinte nove dias do mês de janeiro do ano de
mil novecentos e quarenta e quatro.

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi (Assi-
nado) José Lmdolfo Borges, Juiz de Paz em exer

cicio. Está conforme o or-iginal, do que dou fé.

Jaraguä do Sul, 29 de janeiro de 1944.
O escrivão
Ney Franco

Clube Aimoré
A Diretoria do Clube Aimoré tem o prazer de

convidar' os srs, socíos e exrnas, familias para os

seguintes festelos.

Fevereiro 1'9 - Grande baile a fantazia
» 22 - Ás 15 horas - matiné dan-

çante infantil de carnaval ofe
recido aos fílhos dos srs.

socios, seguido de sarau.

A Diretoria faz ciente que nos festejos de car

naval, não será. permitido dançar em ·camisa comum,
esporte, etc.

.

As mesas poderão ser reservadas pelos inreres
sados diretamente com o sr. tesoureiro, no Banco
Nacional do Comercio.

Iaraguâ do Sul, 12 de fevereiro de 1944.

A Diretoria

PETIIILIIR
Exportação de produtos coloniaes I

Seguros: Fogo - Acidentes de trabalho
Acidentes pessoaes - Vida e Oapitalização.

ColTHA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS
,

.

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA' DO SUL
,
- Secretaria -

Tabelas explicativas da despesa
Edital' t
IMPOSTO DE

INDUSTRIA E PROFIS- \
SÕES

De ordem do sr. 00-
letor torno publico qne

De Ordem do sr. Prefeito Municipal, torno pú- no decorrer do presente
blico, para cenhecimento dos ínteressados que até o

mez de Fevereiro, pro
dia 29 de fevereiro proxlrno vindouro, ás 14 horas, cede-se nesta Coletoria,
esta Dr�feitura recebe:á propostas pare _a explor�ç�o a arrecadação do impos
do serviço de botequim e bar na estação rodoviaria to acima referente ao

desta cidade. '�. primeiro
'

semestre do
As proposta.s deverão vir acompanhadas dos I vígente exercício.

documentos abaixo enu.mer!ldos :
., .

Os contribuintes que
1,) - prova de qu�taç�o com o serviço rniliter ; deixarem de pagar no

2.) - pro�a _

de qUIta�ao escolar: praso referido, poderão
5.) - certld�es neganvas pelas �uaes os concor- satlsíazel-o no proximo

rentes provem nao estarem em debito para com as
mez de Marco com a

Faze�das : - federal, Est�dual e Municipal; multa de �O·J.
'

4.) -- prova .d� �ue nao mantem demanda com Findos os prazos ci-
o Estado ou Munícípío ; tados serão extraidas

5.) - prova da c�pacidade fin.anceira do con- ás re�pectivas certidões
corrente pera se desobrigar do serviço proposto. de dividas para ter lu-

Os concorrentes devem apresentar as propostas gar a cobranca executi-
em duas vias, a primeira das quaes devidamente s�- va. \

'

lade. . Coletoria Estadual de
As propostas não devem conter vicios de qual- Jaraguá do Sul 1 de Fe

quer natureza que possam suscitar dúvidas, tais co- vereiro de 194,4:
mo emendas, razuras.' entrelinhas, etc. O Escrivão

Os documentos constantes dos ítens 1 a 5 de- Heleodoro Borges
vem ser apresentados num envelope e a proposta
noutro envelope, tomando o primeiro a letra HA" e o

segundo a letra "B", arnbos rubricados, fechados e

lacrados.
As firmas, quer das propostas. quer dos demais

documentos exigidos, devem ser reconhecidos pelo
tabelião.

Os envelopes serão abertos no dia 29 de feve-
reiro ás 15 horas, no Gabinete do Prefelto, em pre- f a r m a c I' a li

o v asença dos preponentes ou de seus' representantes. 11
A Prefeitura assiste o direito de recusar todas as

propostas.caso nehuma delas satisfaça aos interesses

da mesma. de ROBERTO M, HORST

Quaisquer outros esclarecimentos, os Interesse

dos poderão obter nesta Secretaria na hora do ex

pediente.

I

Edital de Concorrencia
Código
Local BOTEQUIM E BAR DA ESTAÇÃO RODOVIARIA

8 25
8 25 1
8 24
8 24 1

8 8
8 84
884 1
8 84 2
8 84 5
8 84 4

9
9 2
9 24
9 24 1

9 5
9 51
9 5r
9 54
954

9 4
9 44
9 44 1
9 44 2

9 8
9 84
9 84 1
9 84 2

9 84 5

9 84 4

9 84 5
9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 5'

Discriminação
.

\

TOTAIS
Sub. Div. Serviços
Serviços

Dotação

Cr . .$ Cr . .$· Cr . .$
Material de consumo

Para o serviço de estradas e pontes
Despesas diversas
Combustivel pera o trensporre de pessoal
e material
Iluminação publica
Despesas diversas
Iluminação Publica da cidade 8.500,00
Iluminação publica de Hansa 6.000,00
Iluminação publica de Retorcida 840,00
Energia pera motores, etc. 700,00 16.040,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

37.000,00

16.000,00

221.261,50
221.2ó1,50

ENCARGOS DIVERSOS ,

Indenizações, Reposições e Restituições
Despesas diversas
Restituição de impostos e taxas, de exercicios
encerrados
Encargos Transitorios
Pessoal variavel

.

Para a admissão de extra-numerários
Despesas .diverses

1 Construção de prdios escolares e aquisição
dos respectivos terrenos 20.000,00
Premios de seguros e indenisações por acidente
Despesas diversas
Seguro contra acidente de trabalho
Seguros de bens moveis e imoveis

Subvenções, contribuições e auxilios
Despesas diversas
Departamento das Municipalidades 15.596,00
A os Institutos de Aposentadorias e Pensões dos lndustriarios
e dos Empregado em Transportes e cargas (I. A. P. L) e

(I. A. P. E. T. c.:
Contribuições á L. B. A. - quota
parre da Prefeitura
Pa�a custas e emolumentos previstos
pelo Decreto-lei n. 95 de 1-4-1942 200,00
Subvenções concedidas por lei 8.500,00
Div ersos
Despesas diversas
Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

200,00

5.000,00

2.600,00
1.200,00 5.800,00

4.000,00

400,00

28.696,qo

I 5.500,00
600,00

2,500,00 R.600,oo 64.296,00

Total dos serviços de encargos diversos

ToraI geral da Despesa
-'

Relação da Legislação Tributaria
o 11 t Imposto Terretorial

Lei n. 8 de 18 de junho de 1956, alterada em parre pelo Decreto-lei
n. 12 de\9 .de março de 1958 - na cidade de Iaregué, e Decreto-lei
n. 59 de 18 de novembro de 1958 - na vila de Hansa.
Arrecadação prevista Cr . .$ 22.00,00

o 12 1 Imposto predial
Decreto-lei n. 40 de 21 de novembro de 1958 e Decreto-lei n. 58 de
5 de abril de 1959.
Arrecadação prevista Cr .$ 61.600,00

O 17 5 Imposto sobre Industrias e Profissões
Constituição federal (Letra F, de item 1°. combinado com o § 2° do
item 2 do artigo 25)
Arrecadação prevista Cr. .$ 145.000.00

O 18 5 'Imposto de Licença
Resolução n. 52 de 51 de dezembro de 1955; - Decreto-lei n. 10 de
22 de fevereiro de 1958; - Decreto lei N. 52 de 26 de setembro de
1958 e Decreto-lei N. 50 de 51 de agosto de 1958 e Decreto-lei N.44
'de 29 de dezembro pe 1958.

-

Arrecadação prevista Cr. .$ 158.400,00
O 25 2 Imposto sobre a Exploração Agricola e Industrial

Decreto-lei N. 28 de 18 de agosto de 1958.
Arrecadação prevista'

•

Cr . .$ 125.400,00
O '17 5 Imposto sobre jogos e diversões

Resolução N. 50 de 50 de dezembro de 1955.
Arrecadação prevista Cr..$ 5.400,00

1 21 4 Taxas de Expediedte
Decreto-lei 54 de 7 de outubro de 1958.
Arrecadação prevista Cr . .$ 5.000,00

22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
Decreto-lei N. 54 de 7 de outubro de 1958
Arrecadação prevista Cr. .$ 7.500,00

25 4 Taxas de fiscalização e Serviços Diversos
Resolução N. 6 de R de junho de 1956 - Lei N. 29 de 25 de setem
bro de 1956; - Decreto-Lei N. 24 de 25 de julho de 1958 e Decreto
lei n. 54 de 7 de outubro de 1958.
Arrecadação prevista Cr . .$ 9.500,00

2 01 O Renda Imobiliaria
Resolução n. 4 de 29 de dezembro de 1954.
Arrecadação prevista Cr..$ 200,00

2 02 O Renda de Capitais
Juros de depositos
Arrecadação prevista Cr . .$ 80e,00

4 12 O Receita de Uemiterios
Resolução N. 5 de 5 de janeiro de 1955, alterada em parte pelo
Decreto-lei n. 65 de 8 de dezembro de 1959 e Decreto-lei n. 50
de 6 de fevereiro de 1959.
Arrecadação prevista Cr. .$ 8.000,00

12 O Cobrança da Divida Ativa
Arrecadação prevista Cr . .$ 2.000,00

6 20 O Contribuições diversas
Arrecadação prevista Cr .. .$ 1.,100,00

6 21 O Multas
a) - por infrações de lei e regulamentos

64.296,00

550.000,00

............................................................
;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
............................................................

Oure seus ma les e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

a que dispõe de maior
sor-timento na pr-aça e of'e

rece seus a rtigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D " JARAGUt
ôecreraria da Prefeitura Municipal de [aragué do

Sul, S.c., em 26 de janeiro de 1944.

. RENATO SANS - Secretér!o .........................................u
.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Ad m inistração do Governo Federal)

I

���A � melStl 1i>�IWgm?la l!tllEGUlliIRA
1.11lIHf�M®)S IM EIW.QUI�

Uma linha completa ele MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa'

rotação, de 1 a 97 HP, pa ra 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME. de 97 HP. 470 rotações por minuto

220 Volts. 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

�

ÂJr1ng(Q)§ lE�e11rnc([))§ }D21Jr21 o rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTiçAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.
-

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e força.

b) - por móra de pagamento
'

Arrecadação prevista 'Cr. .$ 4.000,00
6 25 O Eventuais

a) - venda de leis, plantas, material ínservivel, etc.

Arrecadação prevista Or..$ 500,00

E'poca do pagamento de impostos e taxas

Janeiro: - Imposto de Licença (Automoveis motocicletas, .bí
cicletas e carroças)

Imposto de Licença - (Renovação anual sjatt
vidades indusrrlais, comerciais e profissionais.
placas e engenho de. açucar).
Imposto sobre lndusrrtas e Profissões - i se

mestre
Imposto Predial - l' semestre

Imposto Territorial
Taxa de fiscalização e Serviços Diversos

- Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
- Imposto sobre Indusrrlas e Profissões 2' semestre
- Imposto Predial - 2' semestre.

fevereiro:

Março

Abril
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 12 de Fevereiro de 1944 õa. pagina

Administração e representação

PREFEITURA MUNICIPAL DE jARAGUÁ DO SUL

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
22-j-44.

Banco Indllstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.
. I

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Dos socios dESPERTE A B!LlS
DO SEU F'IGADO

Ff,ACOS E ANÊ:MICOS I

Tomem. '

VINBO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ImprecaM _ .....:

Toss••

Estatutosda
���i�uaa�' U� �iV.�r�D�� '�m �� L�l 6.734 - Francisco Ersohing - Requer trans

Ierencia para Antonio Zipf, terreno com 126.088 m2

sito á estrada Jararaca - Idem, idem, idem.

Oenominacõo, fins, sé�e e fun�o social �ß .sHcie�H�e
seu ���e im���i�o �rc���:�a

_

a��fr��atr�nasfM����
Raduenz _ Idem, idem, idem.

6.746 -- 'rheodor€> Virtuoso - Requer transíe

.r;,encia para Vidal Ferreira, imposto sua bicicleta-

idem, idem, idem.
,

6.738 - Adolfo Hupka - Requer transferencia
seu nome imposto carro de lavoura adquirido de

Germano Hupka - idem, idem, idem. .

6.739 - Helena Knoll Soares _ Requer licen-

ça estabelecer-se com fabrica de banha e açougue
á estrada Bornpland _ Idem, idem, idem.
'\\6.740 - Estefano Zipf - Requer licença esta

belecer-se com Generos alimentioios á estrada Isa-
Artigo·2. - A sociedade será administrada por bél _

. Idem, idem, idem.
•

uma diretoria eleita anualmente, por assembleia geral, 6.741 _ Augusto Purey _ Requer transferen
no primeiro domingo dc .nês de Janeiro, quando se-

cia seu nome terreno com 82500 ms sito á estrada
rá rarnbem empossada, e constitulda de: um presi- Ii
dente,' um vice-presidente um primeiro e um sezurido Itapocú e adquirido de Marta Koetzler - Idem. A disposição. sem aviso, com retiradas ivres para

ó 6.742 Alfredo Benkendorff _ Requer transie- quaisquer importancias '20/0
secretario e um primeiro e um segundo tesoureiro.

rencia seu nome imposto carro de lavoura adquiri- Com aviso previo (retiradas diarias até

§.1.d- A eleição serà por escrurlnlo secreto e
do de João Benkendorff - Idem idem, idem. 1.000,00)

maioria e votos.
6.743 _ Rodolfo ,Melchert - Requer transie- Deposites Populares Limitados (até .10

§ 2. - Na eleição somente poderão votar e ser
rencia seu nome imposto carro de lavoura adquiri- mil cruzeiros) deposites iniciais a

votades os socios quites com os cofres sociais.
do de Augusto Leber ._ Idem idem, idem. partir de 20,00 subsequentes a

Artigoe 5. - O presidente representará a socie-
6.744 _ Antonio Rabello - Requer transferen- partir de 5,00

dade judicial e exrre-ludicleimenre. cia a Frederico Viebrantz, imposto seu carro de Prazo fixo de 6 meses

Artigo 4. - O secretario terá a seu cargo toda
lavoura _ Idem, idem, idem. Prazo fixo de 1 ano

a escrituração da sociedade.
6.74F. _ Guilherme Melchert - Requer licença 1

A· 5 O t
.

f' b d � Os juros são pagos ou capitalizados semestra mente
rtigo . _. esoureiro ara as co ranças e

estabelecer-se com olaria á estrada Isabél - Idem.
de loias e mensalidades, escriruraré os livros caixa

6.746 _ Janssen & Cia _ Requer averbação
A economia é a base da prosperidade

e mensalidades, tendo sob sua guarda todos os va·. f' I d tri d M Deposite as suas economias no

lores da sociedade', compete-lhe tambem fazer os pa-
seus Impostos nome nova irrna i- n us nas e a

deiras Janssen S/A - Idem, idem, idem. BaNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.
gament<;>s autorisades pelo president�. _ 6.747 _ Alvaro Pranceski - Requer licença O

Artigo 6. - Ao presidente, mediante aprovaçao t h I b b
. ,

t d Ribeirão
H O R A R 10: - Das 9,3 ás 11,30 e das 14 ás 15

dos demals mernbrosda diretoria, compete nomear eGs a de ecer-Isde cOI?d a�dearIa a es .ra a
Sabados: Das 9 ás 11,00.

monlrores, capitães de equipes esportivas e

quaes-I.
. ran e _ em, 1 em, I em.

quer outros auxiliares de edrnlnlstreção: Dia 26·1-44

Agencia: JARAGUÁ
Rua CeI. E. Jourdan, 115 _ Caixá, 10 - End. Tel. «1 N C O»

Matriz: I T A J A Í

Artigo 1. _ Em data de seis de janeiro de 1944,
sob a denominação de "Sociedade de Diversões Rio
da Luz", foi fundada uma sociedade civil, por rernpo
indeterminado e que terà por fim proporcionar a seus

associados diversões e esportes permitidos.
§ unico. _ Os fundos sociais serão constituídos

dos imoveis que adquirir, moveis, leias, mensallda
des e doações que receber.

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafia, Perdizes, Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. ESCRI

TORlOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Araranguá.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUll'lTES JUROS

3 %

4 %

5 %

6 %

6.714 _ Alfonso Buhr - Requer licença cons

trução chiqueiro nos fundos. da casa n 798 á rua
E Sallaré da Cama DIsposto para TudD

Preso Epitacio Pessôa _ Indeferido por contrariar
. .

lezai
Seu fígado deve produzir díaria-

d ispositivos egals mente um litro de bílis. Se a bílis não
6.721 - João Bankhardt - Requer licença cons- COITe livremente, os alimentos não

trução casa de madeira á estrada São João, zona são digeridos e apodrecem. Os gases

I A" d a I f
-

requer incham o estômago.Sobrevém a pri-
rurar, _. VISt� a m ormaçao, como .

sãodeveno'e.Vocêsente-seabatido
6.733 - Comercio e Industria Germano Stein

e como que envenenado, Tudo é

SiA _ Requer "Habite-se" para parte morada SUli amargo e a vida é um martírio.

casa n 1144 sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca Uma sirnples evacuação não toca-
- idem, idem, idem ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter

são extraordinariamenre eficazes.Fa-
6.737 - Juliano Stinghen Requer licença zem correr esse litro de bilis e você

estabelecer-se com casa de moveis e oficina anexa sente-se disposto pala tudo. São sua

á rua Mal Flot'Íano Peixoto 54/58 - idem, idem. ves e, contudo, especialmente indi-

6.748 _ Artur e Hugo Eggert - Requerem cadas para fazer a bilis correr livre-
mente. Peça as Pílulas Carter. Não

vistoria da instalação sanitaria construida em a ca- aceite ouero produto.Preço:lr 53.::>0

sa sita á estrada Itapocú-Hansa, zona sub-urbana _

- Idem, idem. idem. .

6.749 _ Ezelino Rosa _ Requer transferencia N as suas couipras
seu nome carro de lavoura adquirido de Ambrosio
Tanoo -- Idem, idem" idem. I

obsequio pedir
6.750 - Henrique Kopmann - Requer licença Caíê Mahnke

Extinção da sociedade e destino dos bens estabelecer-se com Fabrica de Molduras á rua Abdon _

Batista - Idem, idem, idem
Artigo 12. - A sociedade poderá ser extinta 6.754 _ Henrique Lenz _ requertransferencia

quando assi� o declararem 2/5 d<;>s socios presentes
para Augusto Strelow terreno com 62.500 m2 sito

em Asse'!1blela geral pare ess� firn convocada, ou
á estrada Rio do Csrro - Idem idem, idem.

quando tl.ver menos de 11 .SO�IOS'. _ 6.755 - Erwioo Schmidt - Requer transf'eren-
§ urnco - Com a extinção da soc!�dade. serao 'cia seu nome terreno com 30.880 m2 sito á estrada

seus bens entregues a quem a assembleia designar. Ribeirão Grande do Norte e· adquirido de Adolfo
Hort _ IC1Iem, idem, idem.

.

De ordem do sr. Pre-
6766 - Guilherme Erdmann - Requer trans. . .

Artigo 15. - Os casos não previstos nestes es- ferencia seu nome carro de lavoura adquirido de feito MUnICIpal tqrno
taruros serão resolvidos pela diretoria, que os rsub- Alfredo Erdmann _. idem idem idem, publico que durante
meterá posteriormente a aprovação da assembléia ge-

.
6.757 - Ricardo Frits'che --; requer tr'ansferen�' O corrente mez de fe-

ra!.
.. .

.

'd I cia a Adalberto Fritsche carro de lavoura - Idem. vereiro arrecada·se
Artigo 14. _ A sOßledade comemorara to as as

.
.' .

d P
datas nacionais podendo fazeI-o em colaboração com 6.758 - Oscar PInto da Luz _ -requer lIcença na TesourarIa are·

as autoridades �u escolas dos arredores. estabelecer-se com Farmaria á Av Getulio \!arga, feitura Municipal de

Artigo 15: _. São socios fundadores da socieda- Corupá - 90mo r�quer,' restitua-se o certificado Jaraguá do Sul e na

de os senhores Ervino Hass, Erico Ehlert, anexo, medIante reCibo Intendencia de Ooru
Eurico Glàsenapp, Alfredo Kreutzfeldt, Ernesto Lem- 6.759 - Angelo Bortollotte _ requer licença pá O imposto de LI
ke, Ricardo Fritzke, Guilherme Spredemann, Germ(\: construção chiqueiro em seu terreno sito á rua OENQA b t' ..
no Glasenapp, Alvino Gruetzmac�er, O�waldo E�lert, Hercilio Luz. Oorupá _ Illdeferi_do, par contraiar

d 'd
• so re. � lVI

Carlos Mohr, Alex Koch, .Bruo<;> Muller, Irll1eu.Schwartz dispositivQs legais. a :.s. cO?1erCIals e

e Frederico Barg, os dOIS ultJ.m<;>s com�rclantes, os
6760 _ Henrique Volkmann _ requer licença pr.ofwlOnals, placas.

dem?i� .Iavradores, todos brasileiros, reSidentes neste
estarelecer-se com Açougue e fabrica de banha á Engenho de aSRucar.

mumcIP.IO.
16 A

. .

d' t
.,

stl'tu'lda estrada. Ano Bom - A' vista da informação, como Não satisfazendo o
ArfIgo .

- prImelaa Ire OrIa e con
requer t f'

dos senhores Eurico Ehlert,presidente; Irineu. Schwartz, 6761 _ Willy Hinze _ re uer transferencia
pagamen ? IJ� re erI-

vice-presidente' Frederico Barg, 1. secretario; Edgard '.
t 41250 2q't '

t d S
do mez, fIcara o con-

B
'

.. I B 1 ureiro e Henri-
seu nome erreno com . m SI o a es ra a er-

t 'b
.

t
.

.
.

t
'

arg, 2. secretario, t:- ex arg, . t�S? . ra do Boi e adquirido de Hedwiges B. Siqueira e
rI um e s U] e I o a'lque Barg 2 tesoureiro, todos brasileiros, reSidentes

H d' Id'd'd multa de 20 I' sobre
'. : .

er eIros -

. em, I em, 1 em. .

,

Ineste mU�IcIpIO. 6.762 - Adolfo Baeumle - requer transferen- O imposto no primei-
Jaraguá do Sul, 6 de janeiro de 1944. cia seu !lOme ter�e�lO com 20�.500 �2 sito á �Htta- ro mez, sendo então

Eurico Ehlert _ Pretlidente
da Isabel e adqUIrIdo de Jose Matrllldale - Idem. feita a cobrança ju.

Frederico Barg - Secretário 6.731 _ Max Fiedler - requer licença proce- dicialmente.
Alex Barg - Tesoureiro der diversos concertos e pintura nos predios nrs. 'resouraria da Pre-

1058 e 781 rei::!pectivamente ás ruas CeI. Procopio
Gomes de Oliveira e Mal. Deodoro da Fonseca feitura Municipal de

Idem, idem, idem.. Jàraguá do Sul, 3 de
feverefro de 1944.

F. VOSGERAU

Artigo 7 - Poderãc ser seclos todas as pes
soas maiores de dezoito anos, propostas por outro

socío, aceitas pela diretoria e devendo antecipadamen
te pagar a joia.

Artigo 8. .- Todo o socio que se t�rnar incon
veniente aos Interesses da sociedade, tiver mau com

portamento, estar em atraso por maís de 5 rnezes

com as mensalidades, ou não cumprir as determine

ções destes estatutos ou da assembleia geral, será
eliminado do quadro social e perderá todo e qual
quer direito que na sociedade tenha adquirido.

Artigo 9. - Os socios não respondem subsidia
riamente pelas obrigações sociais.

Artigo 10. _ Anualmente, a primeira assembléia

geral estipulará e loia e mensalidade a serem cobra
das.

Artigo 11. - Os socios quites terão odírelro de

frequenter com suas familias os divertimentos da so

ciedade, excluidos os filhos de rnais de 18 anos, os

quals deverão ser socios.

Ê UM GERADOR DE SAÚDEt.

o PREOEITE> DO DIA -

26 _ O trabalho em

demasia e os exercicios
fisicos exagerados con

duzem à fadiga que, por
sua vez, favorece o ata

que das doenças infec
ciosas. Na prevenção
da gripe, cumpre evitar
os excessos que deter
minam a fadiga.

SNES.

Disposições Gerais

PREFEITURA MU
NIOIPAL DE JARA

GUÁ DO SUL

Edital

RENATO SANS - Secretário Tesoureiro

RECONHEÇO verdadeira a firma supra de Eu
rico Ehlert Frederico Barg e de Alex Barg

jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1944.
Em test: da verdade

O Tabelião _ MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

Jaraguá dö Sul, 27 de janeiro de 1944.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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102��;;;i��r�f�� �i���;;�:�s�� Da ftSI8��:� Htl�tical ]�pl!tr�R L��ilofi_ ���Istm �ivil ßI!C��o. �!w��ll�!���
sor WendelJl� ôchmídt, Meier. Na mesma data fes- Receheaes a sesat ciaI (do Registo Civil do Artur Müller, e Oficial do Re- Martins Garcia diz:

�e. J.ar.aguasmho, neste releram as duas meninas
eee emos a seguín- Distrito de Corupá, Muni- gísto Civil do 1°, Distrito da Atesto que tendo sido ha

mu I" t C' I
..

d J S f
Comarca de Jaraguá do Sul, t t d d

.

tlmcrpio, c?mp.etou 2u Inês Eulalia e RenateWun- e Ireu ar, crpio e araguá do ul, az Estado de Santa Catarina, Brasil. empos a aca O e' In uenza,
anos de magtsrerío publí- derlieh filhinhas do sr

saber que pretendem casar. uzei com grande proveito o

co, como professor da es- Paulo 'Wunderll'ch
. De ordem do Snr. Pre EDITAL N. 755

' Faz saber que> compareceram PEITORAL DE ANGI(�O
I r d I d íd h d no cartório exibindo os documen- PELOTE E Jco � es a ue aquela 10-1 _ Na de 9 festejou maís

SI ente ten o o prazer e .Ervino Theodoro Riter tos exigidos pela lei afim de se
NS, conseguiu o

calídade.
. _

um natalício sr. José Albus,
levar ao conhecimento de e Paula Augusta Wedder- habilitarem para casar-se: dentro de muito pouco tempo

Por essa ocasrao, os proprierario da=Case Real" V(\). S(s). que em assem- hoff. debelar todos os simtomas

dmorladores daquel.a esrra- _ Ainda a 9 comemo-
bléa geral extraordinária, Ele, viuvo, Ia. EDITAL N. 1620 dessa moléstia. ficando per-

a evaram a efeito uma rou o seu 2 an'
. realizada a 7 do corrente, vrador, domiciliado e re-

feitamente restabelecido. A-
.

t homenaoi
. iversano d f Lauro Herculano 1 d f 1JUS a. omenagam a esse a zelante menina Valeria e e con ormidade com sidente neste distrito, com em esse atu pessoa, pos-

hu Id " 1:7 , di t r 22 d Schmitz e Ilse Schatten- .

h 'L '1' dittrm e ma.s patríoríco filhinha do casal Walter
o ISpOS o no arr. , a trinta e oítojanoe de ida- suo em mm a tamnia 1 e

educador da Juventude 10- Karsten e D. Anelia Enke Deliberação n. 20-45, do de, nascido em Ioinvílle, berg.
'

rentes casos não' sÓ de intlu-

cal, oferecendo-lhe, alem Karsten. Conselho Nacional de Des- neste Estado, -ern sete de enza .como Je outras meles-
de uma festa, uma lembran- portos, quanto á substituí- novembro de mil nove- Ele, brasileiro, solteiro, tias resfriados tosses, bron-

ça de sua atuação duran- _ Dia 10, completou ção de nomes usados por cenros e cinco, filho na-
lavrador, nasceu em Iara- chites, etc. em que os doen-

re tantos anos em prol da mais um 'natallcío o jovem associações desportivas, tural de Joana Riter, já guá do Sul, em :vinte de tes, sob a benetica intluencia

educação e naclonalisação Durval Marcatto, filho do derivados dos vocábulos falecida e de pai incogni- junho de mil novecentos elo PEITORAL DE ANGI
de seus filhos. capitalista João Marcarro. Nação, Brasil, distrito Fe- to. Ela, solteira, de pro- e. vinte, domicili�d� e re- CO PELOTE'NSE, são rapi-
Ao professor Wendelim Na mesma data passou deral, Estado, Território fissão domestica,' dorni-

sidente neste distrlto em- damente curados.

ôchmídr, os comprimentos .rnals um neralíclo o me- ou Municipio, foi muda- ciliada e residente neste
Ilha da Figueira, sendo fí- Pelotas - Urbano Martins

do "Correio do Povo", nino Alvaro Batalha, filhi- do o nome desta entidade, dlstríto, com vinte e um
lho legitimo de Clemente Garcia

Falecimento. - No dia 8 nho do casal dr. Alvaro de Associação Atlética anos de idade, nascida Schmitz e de Iulia Schmitz, Contirrno este atestado. Dr
do corrente, faleceu nesta Batalha e de dna, Wally Brasil, pera o de ASSOCla- nesre distrito, em dez de Ela, bresilelra, solteira, F. L. Ferreira de Araujo (Fir
cidade. onde residia o sr D. Batalha. ção Atlética Baependy, visan- fevereiro de mil novecen-

lavradora, nasceu em ma Heconhecida)'
Adolfo Hort, velho �ora� _ Na data de omtem do desse modo a diretoria tos e vinte e três, filha Blumeneu em quatro de Licença N. 5 I I de 26 de

dor deste municipio, onde festejou seu aniversario desta associação prestar legitima de José Wedder- a�ril de mi.l. novec�n.t?s e Março de 1906
gosava pelas suas vlrru- o industrial Adolfo Ernen- uma significativa hornene- hoff, domiciliado e resi vInte.e seis, domlc.tlla�a Deposito geral: Laboratorio
-des de um grande concei- doerfer. gern a um fáto histórico dente neste distrito e de e residente �est� distrito Peitoral de Angico pelotense
to. de ocorrencia recente e dor.a Maria FiJlwock, já

em Ilha da Figueira, sen- Pelotas - Rio G, do Sul

O extinto contava 75 ,Viajantes. - A 'servlço es- ainda bem vivo em nos- falecida. do filha legitima de Hen- Vende-se em toda a Parte

anos de idade, deixando teve em Corupá o sr. dr. sos corações, perpetuen- Apresentaram os doeu- rique Schattenberg e de

os seguintes filhos Carlos Arlindo Godoy, Delegado do-o na lembrança de to- mentes exigidos pela lei. I
Ana S. Schartenberg. ,

Deleg9cI'!I de Hl'Ul'eneHort, Elisa Hort Hussmeul, Regional de Policia. dos os bons brasileiros. Si alguem souber de al- E para que chegue ao conhe- U U U
Auguste Hort ôchrnldr, A

Sendo quanto se me gum impedimento oponha- cimento de!odos mand,ei pas�ar o Conselho sobre a GrIpe
Berroldo 'Hort, Leonida

- ré Florianopolis via- oferece, sôbre o parrlcu- o na forma da lei pres�nte edital que sera p,u�hcado O organismo normal
Hort Fritsch, .Arrur Hort jou o sr. Ten. Orion A. lar, prevaleço-me da opor- L pela Imprensa e em cartório onde

, Platt, Delegado Especial
avro o presente para será afixado durante 15 dias. necessita para a conser-

Erica Hort Truhn e Caro- de Policia.
tunidade para reiterar-vos ser afixado no I(Jgar do Si alguem souber de algum vação da saude e defesa

Iina Hort Schmidt. ps protestos de minha costume. impedimento, acuse-o para os contra as infecções, de
O seu enterramento rea- - Afim dematricular-se elevada estima e distinta Corupá, 1 li de feVereiro fins legais.

.

substancias álimentares de
Iisou-se no cemiterid mu- no Ginasio Marista, se- consideração, com que de 1944. Jaraguá do Sul, 5 de fe· 4 grupos principais: vita-
nicipal com um grande guiu para Curitiba o estu me subscrevo.

WALDEMAR LUZ vereiro de 1944. minas, proteinas, sais mi-
acompanhamento. dante Arcadio Fischer, fi- atenciosamente nerais e agua.

.

O familia apresentamos lho do industrial G. Ro- p. Associação Atlética Escriv'ão ARTUR MÜLLER, Oficial
Vitaminas - as mais

nossos pesames.
.

dolfQ Fischer. 'Brasil I indicadas são as vitami-
JOÃO DE SOUZl\ _--------------- ....---- nas A e C.

.

1°. Secretario I INSTITUTO ROCHA LOURES 1 Principais alimentos que
contêm vitaminas A: Lei

Exclusivamente para molestias de olhos., ouvidos,
Casamento, Realiza-se

I nariz e garganta \ te. creme, manteiga, ostra,

hOJ'e o enlace matrl'monl'al I D'
-

d Ih
.

d figado, cenoura, beterra-
Ispoe e apare os os mais mor emos para exame

do jovem Bertoldo Enke de sua especialidade. ba· espinafre, alface, nabo,
filho do nosso leitor sr. Ricblin. Rua do Príncipe. Fa, e, � :;4. ]OINVILLE pimentão tomate, banana,
Alvin Enke com a senho- --------.: mamão, pêssego, abacaxi,
ritö Hilda Grützmacher. abacate, batata dôce, er-

1!!!!IIIII------------.--------1!.1
vilhas fresc9s, ameixas,

La-p-is-.-C-oP-ia-t-iv-o-s- Dr. Wal�emiro Mazurec�en ::! a�t��;f�en�, resiste
TODAS AS CÖRES .ora�� Ii&� ��1r(lla� r Principais a I i me n tos

�M�M �e ����e ' que contêm vitamina C:
Recebeu �_oferece \ Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAel:UÁ as frutas citricas em ge-

TlP. AVENIDA Clínica geral medico _ cirurgia Je adultos e creanças
ral, IimiiQ, laranja, lima

Partos Diathermia Ondas curtas e U!(ra-curtas etc.

_ Indutotermia _ Bísturi-eletrico _ Electra-cauterização À· vitamina C é altera-
. Raios Intra-vermelhos e azuis. da pelo calôr e dissolvi

da pela agua.

�������������B�����

lJ))roA\nV21Ir� Iffi(àltt2l�,�2l·UEDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indut�)termia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor' Médico do Hospital "So .José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

@ti�@§@§�����@§@§@§���_�@iill@�

Grande Empresa Americanópolis
Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro

DR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9
2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N.-32

do sorteio realizado em 29 de Janeiro de 1944.

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00
,Numerações Premiadas

Séde em Sãb Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

S'. andar
...........................................................................................................................

::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Resultado É UMA DOENÇA IIRAVfsSIMA
MUITO ..ERIGOSA "ARA A FA
MíL.IA E "Aft ... A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIL.IAR NO TRATA
MENTO O�SSE GlRANOE I"LAGlEL.O

ua &: o
_

SOUZADR. LUIZ DE
ADVOGADO

1°. PREMIO: Nos 1'. premio 1 S 4 Um imóvel no valor de:
3'. premio 65 4 Cr.$ 100.000,00
2'. premio 7 S 3 Um imóvel no valor de:
3'. premio 654 Cr.$ 20.000,00

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel 12I ii fJl;II]I;t1ltll};liM
A SfFIL.IS SI! A"RESENTA SOB
INÚMERAS "ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCR6FULAS
ES.. INHAS

FiSTULU

ÚLCIE".

2°. PREMIO:
...........................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5/). PREMIO: 6654 4'. premio" 2 3 7 Um imóvel no valor de:

II3'. premio' 6 5 4 Cr.$ 10.000,00
.

5'. premio' 6 7 S Um imóvel no valor de:
3'. premio 6 5 4 ·Cr.$ 5.000,00

Cet?tena lS4 Cr.$ 100,00 - Centena 4S1 Cr$ 50,00
Um�ade 4 isenção da mensalidade de Fevereiro prox.

\

62574°. PREMIO:
�������I_����������

II ÓLÕR: °SoÄÕ;tLLÄ E

ÄMif�,t li
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO' NOS ii
ii ESTADOS DE SiNTA CATARINA E PARANÁ. i1
1� «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
!! _

·

....oinville _,
' 11

:: ::

86785°. PREMIO: , I!CZEMAII

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS
O sorteio do proximo mes de Fevereiro realizar-se-á no dia 26 às 16 horas

na Séde, conforme decreto n. 2S91 de 20 de Dezembro'de 1940.
'

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

Entram em sort�io sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com

gulamemento, até a vespera do sorteio - TarquíniQ Setti - fiscal federal,
Affonso de O. Santos � diretor-proprietário
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