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CRUZADA DE
BENEMERÊNCIA

Um espetáculo que teve o condão de aler
tar muitas consciências, provocando uma onda
de sentimentos de ternura e piedade, a todos
que o assistiram foi, por sem duvida, as filas
de mães sobrecarregadas de filhos no saguão
do Paço Municipal á espéra do momento em

que lhes era dado inscrever e receber cartões
com direito à prendas para os seus rebentos,
em Dezembro último quando a Legião Brasi
leira de Assistencia, por seu Centro Municipal
de Jaraguá, tomou a seu cargo a nobre tare
fa de proporcionar ás creancinhas sem recur

sos desta cidade e redondezas' um natal ameno,
Foi uma oportunidade propicia para se a

quilatar das verdadeiras proporções, entre nós,
do problema de assistência social que empol
ga atualmente todo o paiz, e que pelo consen

so geral foi chamado de "Campanha da Re
denção da Criança."
A magnitude do problema que está a exi

gir de todos os brasileiros uma solução pronta
e eficaz, em Jaraguá, foi demonstrada pelo
elevado número de creanças sem recursos,
inscritas para o Natal dos Pobres.

. Cerca de quinhentas délas receberam pre
sentes das mãos dadivosas que naquela festa
cristã se propuseram a amenisar a sorte da
queles nossos pequeninos e humildes. seme-

lhantes. '"

E o seu desideratum foi conseguido, pois
que uma fugáz alegria estamparam todos ao

receberem os seus embrulhinhos contendo

roupínhas e bom-bons.
Um' efêmero contentamento que os corações

bem formados tudo fariam por prolongar in
definidamente!
Os parcos recursos de que dispunha aquela

instituição, sem dúvida a mais eficiente das
organisações de assistência social que operam
entre nós, naquela ocasíão tornaram impossi
veis maiores somas de benefícios.
Tudo ao alcance da Legião foi feito, para

que um lenitivo fôsse dado às nossas creancí
nhas desvalidas.
Todavia, não devemos cruzar os braços in

diferentemente à sorte de inúmeros brasileiros,
que no futuro deverão ser soldados, lavrado
res, operários ou marinheiros.
Urge' enfrentar desassombrada e eficazmen

te o problema, reunindo todas as energias, con
jugando todos os esforços, e nos- devotemos a

ele como um dos nossos mais elementares
deveres de solidariedade humana, e de patrio
tismo tambem, para que o brasileiro de ama
nhã seja sadio, culto e capaz.
De todos os quadrantes da pátria, partem

os bandeirantes desta cruzada de benemerên
cia que em franca e leal cooperação com os

poderes públicos procuram recursos, que /
as

generosas bolsas brasileiras derramam á man
cheias para que seja coroado de pleno suces

so êsse maravilhoso empreendimento do qual
depende o futuro do Brasil. \

Si nos empenharmos resolutamente nesse

grandioso movimento social, tambem em Jara
guá se processará o soerguimento das nossas

creancinhas.
Um posto de puericultura será a pedra fun

damental dêsse grande edificio.
Desta coluna, de onde desinteressadamente

procuramos servir à comuna, apelamos para
o Centro'Municipal da Legião Brasileira em

Jaraguá, para que, por seus orgãos autoriza
dos pleiteiem junto a quem de direito, para'
que o donativo de duzentos mil cruzeiros, que
a nobre dama paulista D. Sinhá Junqueira
destinou a um posto de puericultura em Santa
Catarina, seja empregado em Jaraguá do Sul.
E uma sugestão que estamos seguros calará

profuhdamente nos corações bem íormados
dos que. têm, a seu cargo a direção da Legião
Brasileira em Jaraguá do Sul.

M� T.

PELO MUNDO
ITALlA. - Ante-ôn

tem foi forçada a pas
sagem de Cassino, onde
por 2 mezes os alemães

.

retinham as 'forças do
5' Exercito, pois a cida
de era uma fortaleza. O
ataque foi iniciado pela
aviação, que das 8 as 12
horas deixaram a cida-

de reduzida a escombros,
fazendo 3.000 ataques e

despejando 1.700 tonela
das de bombas. Logo em

seguida, pelas ruinas fu
megantes avançaram as

tropas de infantaria. Es
tá assim aberto o camí
nho para Roma.

O general Bagdolio,

Babado, .1R de Março de 1944·

Padre Alberto Jacobs INTERESSES COMERCIAIS
Amanhã decorre a da

ta natalicia do rev. Pa
dre Alberto Jacobs, bon
dosar Vigario da Paró
quia.
E' um día de festa pa

ra os paroquianos e pa
ra a população do nos
so municipio, que deve
ao digno sacerdote ma

gestosas obras de cari
dade e educação, das
quais convem destacar
dois Grupos Escolares e
o Hospital São Jo.sé.
Ainda a.gora está o

rev. Padre Alberto em

penhado em mais uma

grandiosa obra que. é a

construção do edíficío
«Cristo Reh, patrocina
do pelos Marianos de
Jaraguá do Sul.
Nessa data aniversária

de um benemerito do

município, é com satis
fação que o «Correio do
Povo» lhe presta uma

homenagem.

LUIZ GOMES
Em virtude de recente

promoção para a gerên
cia da Empreza Auto
Viacão Catarinense de

Itajaí, deixará brevemen

te, em carater definitivo
a nossa cidade, o snr.

Luiz Gomes.
,

Distinto e zelozo, á
testa dos serviços que

Imposto sobre a renda
O imposto sobre a ren

da é uma das contribuí
ções mais justas que e

xistem, Porque é atribui
do de acordo com os lu
cros dos indivíduos, sen
do tambem um valioso
indice da situacão eco

nomica, não só' de quem
o paga como do Estado.
Por ele quem mais ganha
mais paga.
E' regulado pelo decre

to 5.844, de 32/9/1943,
sendo complexo e longo,
pelo que aconselhamos
os interessados á fazerem
mas declarações por in
termedio de um tecnico,
um guarda-livros

Da declaração
As declarações conten

do as diversas cédulas
que classificam as con

tribuicões são distribui
das gratuitamente pelas,
Coletorias Federais, de
vendo ali serem entre-

gues até 30 de abril
cada ano, servindo de
base para prenchimento
es rendimentos do ano

anterior.
Todas as pessoas Iisí

cas ou juridicas estão

sujeitas ao imposto, a

quelas se tiverem rendi- Dr. Luiz de Souza, advo
mentos superiores &- gado no Forum de Jara
Cr.$ 12.000,00 anuais e guá do Sul.
estas sobre qualquer Pelo seu cavalheirismo
importancia. o ilustre aniversariante
Como rendimento das desfruta em nosso meio

pessoas fisicas (naturais) social de uma justa sim
são considerados os que patía, bem

'

demonstrada
provêm de juros de apo- em sua data natalicia
lies,ações,documentos de pelos cumprimentos que
dividas, fianças, deposi- recebeu.
tos, contratos, e transa- Embora tardiamente,
ções; renumerações re- apresentamos ao Dr. Luiz
lativas a prestação de de Souza, as homena
serviços de caixeiros, gens desta folha.
viajantes, conselheiros
fiscais, administradores,
diretores, assim como as

de firmas individuais; os
honorarios do exercicio
das profissões liberais,

médicos, advogados, den
tistas guarda-livros, re

presentantes, etc. ganhos
de tôdas as ocupações
lucrativas inclusive as.

extrativas, da criação e

'da cultura do solo, tudo
com díreíte as deduções

gro, crú, e que fôra re- previstas no respetivo
colhido de uma mina si- regulamento. .

tuada sob o terreno on- Da renda bruta serão

de outróra existiu um deduzidos, alem de ou

templo erigido ao deus l tros, os encargos de Ia

fogo e no qual faziam milia á razão de Cr.$·
suas orações os membros 8.pOO,00 anuais para o

de uma determinada sei- outro conjugue (mulher)
ta. Em seguida, "sir" e Cr.$ 4.000,00 para ca

Smith historiou a trans- da filho menor ou invá
formacão e evolucão do lido ou filha solteira ou

petróleo, desde o'seu í- viuva sem arrimo.
nício quando era empre- O imposto a que estão

gado em fins industriais sujeitas as [pessoas fisi
tais como o emprego pa- cas divide-se em cedular
ra ligar os tijolos da e complementar, áquele
grande muralha da Ba- que varia de 1 a 8% e

bílpnía - até o seu em- este, a começar de maís

prego em nossos dias na de Cr.$ 12.000,00 a ...

propulsão de maquinas 20.000,00 de 0, 5% e gra
diversas bem como acío- dativamente subindo até
nadar' de motores de na- 20%. Os que tiverem lu

vias de gue'rra, de aviões cros superiores a Cr.s
e de automoveis e cami- 200.000,00, ficam ainda
nhões. sujeitos ao inposto adi-

cional que, de acordo
A energia necessária

com aqueles, vão de
à uma "Fortaleza Voa-
dora," é igual à de

_

dez
2 ::_l�%pessoas juridimil homens fisicamente
cas, á élas equiparadas

capazes; e quando mil
as firmas individuais, se

"Fortalezas Voadoras"
realizam um reide sôbre

rão tributadas segundo o

balanço anual e a de
a Alemanha, a energia monstração da conta de
necessária para essa em- lucros e perdas e, se não
presa iguala a de dez tiverem escrita regular,milhões de homens, ou pelo movimento acusado
seja quantidade equiva- pelos livros fiscais, cal
lente ao número de ho- culando-se para ,

estes
mens :fisicamente capa- como lucro, 8% da ren-
zes existentes na Ingla- da bruta. '

terra. Quando a belona- As pessoas juridicas
ve britânica "Duque de

com capital superior a
York" perseguia o cou- Cr.$ 50.000,00 ou movi
raçado alemão "Schar- mento anual superior a
nhorst," ao largo do Ca- Cr.$ 200:000,00 não podebo do Norte, a energia rão optar por qualquer
então fornecida pelo pe- das modalidade de pagatróleo era igual à de vá- mento devendo faze-lo
rios milhões de homens. pelo lucro real.
Foi esse o desenvolvi- -As pessas que pos-

mento, em tempos de suirem filiais poderão ter

guerra, do ouro-negro.Na escrita centralisada.

paz, "sír" Frank Smith . O lucro liquido ou real,
traçou o progresso do é a diferença entre o

petróleo quando ele era bruto e as deduções que
considerado como uma o regulamento autorisa.
cousa suja, o que suce- -O lucro presumido,
deu nos Estados Unidos como ja disemos atraz é
por ocasião. do seu des- determinado pelo, coere
cobrimento, até se tor- ciente de 8%, sobre a

nar em nossos dias, o receita bruta, sem dedu
fator energético que a- ção alguma.
ciona o automóvel, o -As pessoas juridicas
navio e o avião. (continua na 6a. pagine)

Petróleo, o Gigante
"O Gigante da indús

tria moderna." Eis o ti
tulo dado ao petróleo
por "sir" Frank Smith,
numa ,conferência pro
nunciada na- Real So-cie
dade de Artes de Lon
dres, para rapazes e mo

ças que estão em férias.
O conferencista contou,
então. uma história des
se gigante.
Primeiramente exibiu

aos seus jovens ouvintes
uma garrafa do ouro ne-

dirigia, e afavel para
com todos, soube Luiz
Gomes grangear entre
nós sólidas simpatias e

firmes amizades.
Por todos os predica

dos que lhe são peculia
res, em manílestação de

apreço, é que, sabado
próximo, dia 18, ás 20
horas, na séde do Club

Aimoré, prestarlhe-ão
bem significativa home

nagem, a Diretoria da

quele Club, em cuja pre
sidência se encotra o

____, Prefeito Leonidas C.
Herbster, e grande nu

mero de' seus amigos e

admiradores.
Perde, com a sua sai

da de Jaragut1 do Sul, o

Club Aimoré, seu Presí
dente de 'Honra e um de
seus graudes baluartes
desde a sua fundação.

chefe do Governo italia
no, declarou que sómen
te depois da guerra, de
veria ser discutida a po
litica da Italia, pois aí o

povo poderá manifestar
se livremente. O mesmo

Governo rompeu suas

relacões com a Finlan
dia, 'tendo sido reconhe
cido pela Russia. geitou a proposta de ar

# �- 'No bombardeio' de misticio russa, por serem
Roma, no dia 14 do cor- as condições, inaceita
rente, morreu Virginio veis, continuando, assim
Gayda, o celebre [orna- ao lado da Alemanha.
lista italiano e fervoroso I FRANÇA. - Foi remo
partidario de Mussolini. delado mais uma vês
O seu corpo foi retirado gabinete francês, que a

das escombros do edifi- gora é composto de ein
cio onde estava traba- co membros, tendo o

lhando.
, traidor Laval ficado com

RUSSIA. - Com a to- a pasta do exterior.
mada de Kerson, o im- ARGENTINA. - O ge
portante porto do Mar neral Farrel continúa no

Negro pelas forças Rus- Governo, - pois nesse sen

sas, estas agora avan- tido baixou um decreto,
cam sobre Odéssa. tendo o Presidente Ra-
,

mirez declarado quê não
FINLANDIA. - O par- deixou o poder por mo

lamento finlandês, por tivo de saúde, mas sim
160 votos, contra 40, re- por imposição militar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da imprensa carioca:

Chocolates Pralinees 'avulsos
•

"

como também em

o Brasil Peitoral de
_ Ang,ico Pe-

ß a sua coooeracao loterrae .

LEIAM 'rODOS I

Schulz ,& Cia. Ltda�
REPRESENTAÇÕES - COMISSÕES
Comrecio em geral por atacado

Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 99 - End. telegr. : SCHULZ

Japaguá do Sul
ES T A D O DE 'S AN T A C A T A R I NA

OFERECEMOS

: .

.

.

PI\SCOA
Vários comenta- O di

.

d d
rístas :

e técnicos que IZ a ver a e

militares inglezes e pela penna de um
norte americanos acreditado clinico de
têm assinalado a pelotas.
cooperação de nos- Dr. Alvaro Dru Item o. 1 - Caldeira «BARCOCK & WILCOX»
sas forças aérona- mond de Macedo for- n. 555 de ca, 150 m2. de superfic: de aquecimento,
vais no esforço ali-

< •

' com 2 domos de 6,00 x 90, 1 reservatorio de D,OO x

ado para a derrota mado I?e�a Faculda�e 0,75, 80 tubos de 4,DO mtrs. x 4", 20 cabeçotes de
do Eixo, .na Bata- de Medicina da Bala aço e mals 4 sobresalenres e demals pertences, su-

lha do Atlântico. ete., etc. per-aquecida.
De volta da longa Attesto que ha mui- Pressão 150 Ibs. Cr.$ D.15.000.0�
viagem de ínspe- tos annos emprego

Item o 2 - Engenho de serra, para toras ate

ção que acaba de . . .

J

1,20 mtrs. de diametro, de fabricação «GEBRUEDER
.., realisar através de na minha clínica o LINK»; com armação toda de aço fundido, 2 carros

a r tis t i c a s c a i x i n h a s il varios Estados do PEITORAL ,DE, AN-de ferro,' desenho de orientação e de montagem 'á
-,---.-----------------

:� Norte e do Nordes- GIOO PELOTENSE disposições dos inreressados, peso aproximado ...

M B· I A' Ab :11 te,
o general �au- que considero' um 18000 ks. Cr.$ 126.000,00.

assa pão - a as· melxas - ricó : ricio Cardoso aca- medicamento heroico, Item o. 3 - Mesa de serra circular, pera cou-

l ba de fazer Inter-es- 'd
. çoelras, medindo 2,40 x 1,20, de fabricação ingleza,

Passas e conservas em geral santes declarações em to as. enfermI.d:a- «ROBINSON», completa, com lamine de serra de
a respeito da par- des. das vlas_ respi ra- 0,50 nitrs. de diametro. Cr.$ 2D.100,00
tícípação do Brasil I torras. Item o. 4 - Uma turbina centrífuga, de secagem,
na guerra. Segundo Pelotas - Dr' Alva. com cesta de 0,60 x O,DO, saída de solido e liquido
o.,depoimento auto- ro Drumond de Ma- por baixo, acionada inferiormente por polia .....
rísado do chefe do d Cr.$ 11.600,00
Estaao Maior do c� o.

.
Item o. 6 - Caldeira típo locomoveI, de fabrica-

Exército, .tem sido FIrma reconhecida çäo «L1DGEWCOD», com 42 tubos de 2,1/2", f'orna-
perfeito o entendi- pelo notario A. E. Iha 0,90 x 0,80, superfície de aquecimenro de 18 m2.,
mento entre as nos- Ficher. força efetiva 45 HP, inclusive todos os accessorios,
sas tropas e as _?o Licença N. 5 I I de 26 de como injetor, manornerro, valvula de segurança. ror
nosso grande. alla� Março de 1906 -, neiras de novel e de prova Cr.$ 28.000,00
do nort�amepcano'l Deposito geral: Laboratório Item D. 7 - Caldeira típo locomoveI de fabrica

G.raças a açao com- Peitoral de Angico pelotense ção «MARSHALL», reconstruída como força efetiva,
bmada dessas for- Pelutas _ Rio G. do Sul

. de DO HP., ou 10 m2. de superficie de aquecimento,
, .

ças está por assim V d t d 1) t tem todos os accessorios Cr. 'It. 17.000,00
que permanecera' aberta dI'ze'r e x t I nt a a

en e-se em o a a 1 ar e 'U1

Item n.ll - Motor eletrico «SIEMENS-SCHU-
. guerra, submarina CKERT» de D2 HP. 965 RPM. 220 Volts, 40 ciclos,

de hoje até dia 21 no Atlântico Sul. «E

OportußI' ,aa,ae
inclusive trilhos reostatos Cr.$ 28.000,00

: . para nosso orgulho U U Item o. 12 - Dinamo «SIEMENS», 800 Volts,
:

CASA REAL
frizou o ilustre sern rnoror, 1420 RPM. 115 Volts. Cr.$ 2.700,00

�
. .' t�cnico militar.- Vende-se na entrada de Item 0.,13 - Torno de repuchar ou pare madel-

:

;J
sao os nossos alia- Rio Molha, um terreno com ra, 'com transmissão intermediaria, de fabricação ale-

: .. dos americanos que casa apropriada para Pen- mão Medida entre pontas 1.20 mtrs. Or.$ 5.000,00
i Em frente o eine Buhr l afirmam ter s!do so- são e Bar. Item n, 14 - Grupo termo-motriz composto de
:

.

: bremodo valiosa a Informação nesta Rede- caldeira vertical de 15 HP. efetivos, completa e re-

: ��� : 'nossa cooperação». ção. condicionada, com máquina vertical de 1 cilindro
( .'

com volante, sobre um estrado de ferro de 2,00 x 1,00
Cr.$ 21.000,00

Item D. 15 - Cabo de aço com alma de aço de
6 x 19 x 5/8 com DO metros - metro Cr.$ lDO,OO
Dito, idem de 1" com 18 melros -' metro Cr.$ 55,00

Item n, 16 - Eixo de aço com 10 metros por
2,D/4" de diametro quilo Cr.$ 15,00

Item ß. 17 - Gasornerro para solda eletrica, de
fabricação alemã, usando carboreto Cr.$ 2,800,00

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito FAZ SABER aos que o presente edital de ci - Item D. 18 - Bomba eletrica «MARELLI» motor

da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa tacão, com o prazo de trinta dias virem ou dele 1 HP, 120 Volts, 50 ciclos, produção 7/8 mts. 3Q/50
Catarina. Brasil. na forma da lei, etc. conhecimento tiverem. ou interessar possa, que. es- litros por minuto. Entrada e saída de 1.1/4".... ,

..

, tando se procedendo a uma lação executiv-a fiscal, Cr.$ D.500,00
FAZ SABER a todos os qne o presente edi- em que é exequente a Fazenda Estadoal, e execu- Item O. 20 -; Trator de fabricação «OTERPIL-

tal de segunda praça: com o prazo de dez (10) dias, tada a viuva SELMA. BOSSE DOS SANTOS, e ha- LAR», acionado por motor a oleo, força do motor
a contar da data da primeira publicação virem, ou vendo o Oficial de Justiça certificado hão haver 25 HP e na barra de tração de 20 HP. Reçondicio
dele conhecimento tiverem ou interessar ppssa, que encontrado a devedora Selma Bosse dos Santos, nado e perfeito. Possue laminas ou «bull-dozer» de
findo esse prazo, há de ser arrematado por quem pelo presente, cito e chama-a a comparecer, ou Ia- 1,80 mtrs. de largura, acionado por guincho manual
mais der e maior lance oferecer, no dia 22 do-cor- zer-se représentar, dentro do prazo de trinta dias, Cr.$ 95.000,00
rente mês. as 11 horas da manhã, o bem penhora- para falar aos termos da dita ação, e apresentar· a Item o. 21 - LocomoveI «MARSHALL& SONS»,
do a Julio Demarchi, na ação executiva que lhe defeza que tiver, sob pena de revelia. E para

:

qUE 18 HP efetivos, um cilindro, com bomba, completo,
move a Fazenda Estadoal, a saber:- chegue ao conhecimento de todos, se passou o pre- recondicionado. nr.$ 26.500,00
UM TERRENO sito nesta comarca, no lugar de- sente .edital que será afixado no lugar de costume Item o. 22 - Bomba simple, vertical, um pis
nominado Jaraguá Alto, confrontando ao ,Norte ás portas do Forum, e publicado pelos Joraisn tão, fabricação nacional, reforçada, para alimentar
Leste e Sul com terras de quem de direito, e a «DIAiRIO OFIOIAL DO ESTADO» de Florianopo- caldura até fiO m2. Cr.$ 8.500,00
Oeste com as de Leandro Lenzi, com a area de lis, e «CORREIO DO POVO», que se edita nesta Item D. 23 - Caminhonete «CHEVROLET», pa-
52.7777/9 metros quadrados, avaliado em Cr.$ cidade. - Dado e passado nesta cidade de Jaraguá ra 1500 quilos de carga. com pneus perfeitos recon-

600.00;- do Sul, aos dois dias do mês de março Lilo ano de dícíonado Cr.$ 16.000,00
cujo bem constante do auto de avaliação e edital mil novecentos e quarenta e quatro> Eu, Ney;' Item D 24 - 4 rolamentos pera tratores, SKF,
de folhas dos autos da -referida ação executiva, se Franco, escrivão o subscrevi (assinado) Ary Perei- diametro 70 mim externo-Lí O mm. e altura 95' mm.

rä levado em segunda praça de venda e arremata-I ra Oliveira - Juiz de Direito da comarca. - Está com as cepas de aço. Cr.$ 1.600,00 cada
Çã0 em hasta publica, com o abatimento legal de conforme original, do que dou fé. Item D. 25 - D pistolas pare meraltseção .....
200/0 sobre o valor da avaliação que é de cr.$600.00, Cr.$ 1.600,00 cada'
sendo.que o valor da arrematação será de cr.$480,OO Jaraguá do Sul, 2 de março de 1944 Item D. 26 - Viga duplo T. de 250 mjrn. altura

quatrocentos e oitenta cruzeiros.-- Assim será o Dita 'de DO rn/rn. Cr.$ 12.000 quilo
referido bem arrematado por quem mais der, 110 O escrivão NEY FRANCO Item D. 27

.

....!. Transformador para soldagem ele
dia 22 do corrente, as 10 horas da manhã, enl freno trica, amperagem graduavel até DOO ampéres, marca

te ás portas do Edificio do Forum, podendo ornes· WOLWORTH WALD CO. Cr.$ 14000,00
mo ser examinado por quem interesse tiver, no lu·

e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, escrivão o
Item D. 28 - Jogos de manometros para garras

gar Jaraguá-Alto, onde se acha situado dito bem. subscrevi. (assinado) Àry Pereira Oliveira _ Juiz de oxi�'enio Cr.$ 600,00
E para que chege a noticia ao conhecimento de to- Item D. 29 - DO tubos para caldeira, em estado
dos, se passou o presente edital que será afixado

de Direito da Comarca. Está conforme o original, novo, de D.l/4" diametro externo e 2,DO de compri-do que dou fé.
no lugar de costume e publicado pelo jornal mento Cr.$ 22,000 quilo
«CORRE0 DO POVO», que se edita nesta cidade Jaraguá do Sul, 2 de março de 1944 'Todos os preços acima entendem-se posto local
Dado· e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, RIO DE JANEIRO e estão sujeitos á confirmação e

aos dois dias do mês de março de mil novecentos O escrivão NEY FRANCO á venda prévia .

fI cass REAb
ac�ba de receber dirétamente das melhores

Fabricas do Paiz:

==== Verifiquema Exposição ====

nc Vitrina

I
Artigos para todos OR gostos e pelos

preços mais convidativos

Edital dé Segunda Ed ital de

Praça
Citação

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da comarca de Jaraguá do Sul,' Estado de Santa
Catarina. Brasil, na forma da lei, etc

..............................
/

I � � .

Oontra Dôr .de Cabeça Terntinól- termina a dôr

---I--�--------------�I

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Med·eiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

L Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ál . Edital de Citacão. .

de réos ausentes
Associação Atlética

Baependí
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do ônr. Presidente convido 05 se

nhores assocíados para a assembléia geral extràor

dinária que será realizada em sua séde social, às 9

horas, dia 2 de abril, para trarar-se do seguinte:

1°. - Alreracão da mensalidade

2°. - Assuntos diversos .

Iaragué do Sul, 11 de março de

JOÃO DE SOUZA - 10. secretário

sem prirnelro verificar os preços destes

artigos na casa

J8rH�UÚ �O 8ul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62·

,
.
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m
.

m
IIFebres (S�:::iU�i���ias, i�
iii 1-�

U � Maleitas, Tremedeira �I
::: CUR t\.M SE RAPIDAMENTE COM

:::

111·-
-

III
i� "Capsulas Antisezonicas ii
I Minancora�' m
III Em Todas as Boas Farmacias

I
m ru
m É um produto dOE Laboratorlos MINANCORA I
m

- .Ioinville - Sta. Catarina - I
!i!I!i!!i!!I�i=II==;i=H=;:=;i=ii=!;_!;!!!illi_I!i!!!!E;;!!

Banco Indllstria e' Comercio

de Santa Catarina S. A..

Agencia:
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

Rua CeI. E .. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 B C O �

Matriz: I T A J A Í

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do

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

CIAS EM: Indaial, 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 titulas de expor
tação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importaneias 2010
Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Depositas Populares Limita�os (até 10

mil cruzeiros) depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

.

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da. prosperidade
Deposite as suas economias no

DUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.

H O R A R I Ö : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

(tI{��Ê!l�m�� m��

Adol:f Herrn. Schultze

1944

FABRIOA DE

Do mals simples ao mals fino aeabameate

.1 araguá

'Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis, Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-sé abatido

e como que envenenado. Tudo é de RO'BERTO M. HORST

amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não toca
rá a causa.Neste caso.asPílulasCarrer

são extraordinariamente eficazes.Fa

zem correr esse litro de bilis evocê

sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi

cadas para fazer a bilis correr livre-

I Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
mente. Peça as PílulasCarter, Não

aceite outro produto. Preço: Cr $ 3.00 i �����!���!!!�������!��H�!�!!!��g;!��!!!!!!!!!!!!���!!!!!�!

Rua Rio Branco, 964

E SaltarA da Cama DIsPOSlo para ludo

--""'''''':::-.-------

OpDrtuni�a�e
Vende-se na entrada de

Rio Molha, um terreno com

casa apropl';ada para Den

são e Bar.
Informação nesla Reda

ção,

3 %

I

4 %

5 %

6 o/O

MOVEIS EM GERAL

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital, com

o prazo de quinze (15) dias virem ou dele conhe

cimento tiverem, que pelo doutor Promotor Publi

co da comarca, me foi dirigida a seguinte DEIUNCIA:

Exmo. Snr Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ja
.

raguá do Sul. - O Representante do Ministério

Público desta Comarca, abaixo assinado, nó uso

das suas atribuições e com fundamento no inque
rito policial anexo, vem, muito respeitosamente,

perante V. Excia; denunciar Bonifácio Sanson, Jar

dina Sansan Juvenal Sanson, e Zulmira Sanson,
brasileiros, residentes neste municipio, (com exce- Na-o comprem! T E R NOS F E I TOS,

ção de Jardina Sansan, que reside á Estrada Sch-

roeder, município de Joinville,) os dois primeiros
C A M I S A S,

casados maiores, respetivamente com 44 e õO anos
CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS

de idade, êle Jornaleiro ela 'domesjica: os seguu

dos, solteiros, [amasiados.) éle maior com 22 anos

de idade, operário, e ela menor, com 18 anos de i

dade, domestica, pelo fato delituoso que passa a ex- Erico Bruhns
por:-«No día 15 do mês de Janeiro do mês proxi
mo passado, pelas vinte horas, no botequim de pro

priedade de Ervino ßrandemburg, sito á rua Benja
mim Constante, nesta cidade, achavam·se \ Bonifacio

ôanson, SUd mulher Iordina Sanson, seu filho luve
nal e Zulmira, amante dêsre último. Lá pelas tantas,

[ordelina Sensen já bastante alcoolisada provocou

discussão com Germano Brandemburg, irmão de

Ervino, que os atendia, por, motivo de pagámento
de uma lata de sardinhas. A porta do botequim a

chavam-se Otávio Lombardi e Alfredo Bartel. Jardi
na dirigiu-se a Otavio pedindo-lhe que pagasse um

copo de cachaça, ao que Otavio respondeu-lhe que

não pagaria. Foi quando Iordellna, desordeira cosru

maz, agrediu a Otávio, que procurou defender-se,
não o conseguindo porém, porque os dernais da .fa

milia Sansan àvahçerem pare êle. Iuvenal lançou
mão de uma cadeira, Bonifácio de uma faca e Otá

vio Lombardi incapacitado de repelir a ofensa cor

reu pare, digo, correu porta afora, procurando refugio
no Jardim da casa visinha onde reside Hilda Ewald,

(Vide depoimento de fls.õ). Hilda Ewald, ouvindo o

grande barulho que vinha do botequim saíra á por

ta de sua casa, quando Orév:o Lombardi procurou

refugiar-se em seu jardim, ela ja apreensiva procu-

rava ver o que se pa�sava. Hilda Ewald viu os agres- Ed
·

t I d S d
sares perseguindo Otávio, agredindo-lhe a pedradas. I a e egun a
Nesse momento foi ela atingida . tambem por uma

pedra que produziu-lhe os ferimentos descritos no

euro de exame de corpo de delito fls. D e verso. Praça'Otávio Lombardi, ao que se constata do auro de e-
(

xarne de corpo de delito de fls. 4, recebeu diversos O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

ferimentos. E como assim procedendo tenham os da Comarca de Jaraguá do Sul Estado de Santa

denunciados cometido o delito previsto no artigo Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

129 do Codigo Penal Brasileiro, oferece esta Drama-

toria Publica a presente denúncia, que espera seja FAZ SABER a todos os que o presente edi

recebida e afinal julgada provada, no sentido de tal de segunda praça, com o prazo de dez (10) dias,

serem os denunciados punidos nas penas do supra a contar da data da primeira publicação virem, ou

mencionado dlsposltlvo da lei Penal. Nestes termos, . dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que

pede-se que, Autuada esta e o inquerito policial que findo esse prazo, há de ser arrematado por quem

a acompanha, seja procedida a necessária formação mais der e maior lance oferecer, no dia 22 do cor

de culpa, assim como, e citação dos denunciados rente mês, as 10 horas da manhã, o bem penhora

para se verem processar e julgar e ainda, a intlma- do a Placido Demarchi, na ação executiva que lhe

ção das testemunhas abaixo asstladas, para em dia, move a rFuzenda Estadoal, a saber:-

hora e lugar designados, dizerem sobre a denúncia, UM TERRENO sito resta comarca, no lugar de-

sob as penas e cominações do estilo, Ieragué do Sul, nominado Jaraguá Alto, confrontando ao ,Norte

11 de fevereiro de 1944 .. (assinado) Priamo ferreira Leste e Sul com terras de quem de direito, e a

do Amaral e Silva - Promotor Dublico da Comarca. Oeste com as de Leandro Lenzi, com a area de

Rol das testemunhas: Alfredo Barrel, operário, brasi- 52 777 7/9 metros quadrados, av'aliado em Cr.$

leiro, solteiro, menor, residente á Estrada ltapocú, 600.00;-
Gustavo friedemann, carroceiro, brasileiro,· casado, cujo bem constante do auto de avaliação e edital

maior, residente á Estrada Itapocú rieste municipio. de folhas dos autos da referida ação executiva, se

Ervino Brandernburg, comerciante, brasileiro, casado, rá levado em segunda praça de venda e arremata

maior, residente á Estrada Irapocú, nesre municipio, ção em hasta publica, com o abatimento legal de

. Alfonso Barrel, operário, brasileiro, soreíro, menor; 20"/0 sobre o valor da avaliação que é de cr.$600.00,

residente á Estrada Irapocú, neste municipio. E ha

I
sendo que o valor da arrematação será de cr.$480,OO

vendo sido designado o dia 8 do correnre mês, pa- quatrocentos e oitenta cruzeiros.-- Assim será o

ra ter lugar o ínterrogeroríó dos reos retro mencio- reférido bem arrematado por quem mais der, 110

nados, e iendo o Oficial de
.

Justiça certificado não dia 22 do corrente, as 10 horas da manhã, em fren

haver encontrado os mesmos reos, e estarem· em te ás portas do Edificio do Forum. podendo ames'

lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar mo ser examinado por quem interessé tiver, no lu

o presente edital, pelo qual chamo e cito a BüNI- gar Jaraguá-Alto, onde se acha situado dito bem.

fACIO SANSON, JORDINA SANSON, JUVENAL E para que chege a noticia ao conhecimento de to

SANSON, ·e ZULMIRA SANSON, para comparece- dos, se passou o presente edital que será afixado

rem neste Juizo, sala das audiencias, Edificio do no lugar de costume e publicado pelo jornal

FQrum, no dia D de abril proximo vindouro, as 14 «CORREIO DO POVO», que se edita nesta cidade

horas, afim de serem interrogados, sob penà de re- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,

velia. E para que chegue a noticia ao conhecimento aos dois dias do mês de março de mil novecentos

de todos, se passou o presente edital, que será afi- e quarenta e quatro. Eu, Ney Franco, escrivão o

xado no lugar de costume, e -publicado pelo "Diário subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz

Oficial do Estado" e jornal local. - Dado e passado de Direito da Comarca. El.'ltá conforme o origin;:d,

nesta cidade de Jaraguá do Sul, ;::os treze dias do do que dou fé.
_

mês de março do ano de mi! novecentos e quarenta Jaraguá do Sul, 2 de março de 1944

e quatro. Eu, Ney franco, escrivão o subscrevi. (as- O escrivão NEY FRANCO ,_�A VISCONDE DE TAllNAY N. 185

sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito da co- \,.
,

marca".. J;:�:u�o��rst'e!�r�ii:��çi�r�Ji��: PE'IIIliIR

[[����m�-���
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DO SEU FIGIDO Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacla Nova

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

l'eCt-l seus artigos á

prpços vantajosos.

FRACOS E ANêMICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SJI..VEJRA"

I.p•• ,,_
To....
Re.friado.
Bronauite.
E.crofulo••

Conval.scença.
VINHO CREOSOTADO

t UM GERADOR DE SAúDa •

...._

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - 1\10RALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABElUDO.
TÔNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Artigos para pre

sentes só na

.............................................................

.............................................................

Casa Real

defronte o Oine Buhr

I-Verifiquem a Esposição -

::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r-:Edital de Citação de Reu Edital de Citação de Cooperativa Mixta de
Ausente .' Herdeira Ausente. Laticinios de Hansa

o Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
em exercio, no cargo de Juiz de Direito da comarca
de Iaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,
na forma da lei, etc. '

FAZ SABER a todos os que o presente' edital
de citação, com o prazo de 15 (quinze) 'dias virem,
ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser possa,
que, pelo doutor Promotor Publico da comarca, me
foi dirigida a seguinte DENUNCIA: - Exrno. ônr.
Dr. Juiz de Direito da comarca de Jaraguá do Sul.
O Representante do Ministério Publico, desta comar

ca, intra-assinado, no, uso' das suas atribuições e com

fundamenro no inquerito policial anexo, vem, mui res
peitosamenre perante V. Excia. denunciar CRISTIA·
NO MULLER, brasileiro, maior, com vinte trez anos
de idade, lavrador, residente em Trez Rios do Sul,
nesta comarca, pelo fato delituoso que passa a ex

pôr: - No dia 16 de dezembro do ano p. passado,
pelas quinze horas no lugar Três Rios do Sul, dês
re 1. distrito, de' Jaraguá, Cristiano Müller, sob vio
lência, manteve ceniunção carnaval com a menor Izau
ra Ramos, em sua propria residencia, para onde a
atraída por intermédio de seu irmão Alfredo Müller,
afim de entregar á referida menor, l\m trigo que seu

padrasto José Soares encomendara. Assim foi que
Izaura Ramos, foi ter á casa de Cristiano Müller,
que praticou o crime de defloramento, mais ou me
mos da seguinte forma: - lá chegada, Izaura Ramos
falou á Cristiano Müller que estava á janela, Este
convidou-a a entrar Dentro de casa, Cristlano fez
menção Je entregar-lhe o trigo e o troco que tinha
em suas mãos. Foi quando agarrou-a para, digo
agarrou-a, arrastando-a para dentro de um quarto.
Izaura como tivesse oferecido resistencia, deu moti
vo a que Cristiano chamasse seu irmão Alfredo, pa
ra ajudá-lo, tendo esre lhe dito que era melhor' sol
ta-Ia e manda-Je embora. A ofendida em seu depoi
mento, diz ter gritado por socorro, sendo que foi ou
vida por Maria Soares, por alcunha "Belíca", que
perguntou pela ofendida a Alfredo, ao que êsre res·

pondeu ter a mesma enveredado pela "Estrada Chico
Paula". A ofendida disse ainda que quando Belica
acudiu, Cristiano lhe tapou a boca com a mão. Cris
tiano Müller, ao que se infere do termo de decla
rações prestadas pela menor, copulou com esta, digo,
com ela, somente uma vez, tendo porém novamente
tentado. Cristiano Müller, propoz acordo quando sou
be que o caso estava na polícíe, oferecendo casa
mento á ofendida". - E como assim procedendo,
tenha o denunciado cometido o crime previsto no

a'rtigo '217 combinado com a letra "a" do 224, ofere
ce esta Promotoria Pública" a presente denuncia, que
espera seja recebida, e afinal julgada provada, no
sentido de ser o acusado condenado nas penas dos
supra mencionados artigos. Requer ainda, se instau
re processo-crime, na conformidade do Código de
Processo Penal em vigôr. Iaragué do Sul, 4 de fe. Ivereiro de 19414. (assinado) Priamo Ferreira do Ama-I
ral e Silva - Promotor Publico. - Rol das resrernu- :

nhas .
- Alvaro' de Campos Pinheiro, brasileiro, ca

sado, maior, residente á Estrada Nova. Leopoldo
ôchewinekí, brasileiro, solteiro, menor, natura! deste
municipio, residente á Esr. Francisco de Paula. João
Schewinski, solteiro, brasileiro, maior, residente á
Estrada Francisco de Paula. Angelina Venceslau da
Silva, brasileira, casada, maior, residente em Três
Rios do Sul. - E havendo sido designado o dia 20
de março, pare ter lugar o, interrogatório do réo
Cristiano Müller, e não tendo o mesmo sido encon
trado nesta comarca, e estar em lugar incerto e não
sabido, por isso mandei passar o presenre

"

edital,
pelo qual chamo e cito ao mesmo Cristiano Müller,
para comparecer, nesre juizo, na sala das audiencias,
Edlflclo do Forum, no dia 20 de março proximo vin
douro, as 14 horas, afim de ser inrerrogedo, sob ve
na de revelia. E, pera que chegue a noticia ao co
nhecimento do réo se passou o presente edital que
sérá afixado ás portas do forum, no lugar de costu
me, e outros de igual teôr, pare serem publicados
pelo 'Diário Oficial do Estado", de Florianopolis,'
e pelo "Correio do Povo", que se edita nesta cida
de. Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul,
aos vinte e cinco dias de mês de fevereiro do ano
de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu, Ney Fren
co, escrivão o subscrevi. (assinado) José Lindolfo I
Borges - Juiz de Paz em exerclcio". - Está con
forme o original, do que dou fé.

Ieragué do Sul, 20 de fevereiro de 1944.
'O escrivão - NEY FRANCO

o Paraiso das SEDAS e

TECIDOS FINOS -

Não se esqueça; Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

CASA BYLAARDTI

CASA.BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES �XCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-

IDERNA
� VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

-

Levo ao conhecimento desta praça e de quem
interessar possa que, nesta data, assumi o cargo de
procurador da COOPERATIVA MIXT,A DE LATI
eiNlOS DE HANSA, hoje CORUPA, com séde
nesta mesma vila, de acordo com os poderes que.
me foram conferidos pelo respetivo gerente, por
procuração desta data, lavrada no Livro n. 4 folhas
i 12 verso, do tabelião distrital WaIdemar Luz, fican
do sern efeito, como consta do mesmo documento,
os poderes que haviam sido conferidos ao snr. LUIZ
MAFFEZZOLLI, pela procuração lavrada no mesmo

livro' a folhas setenta e seis.

Fr-anco. Escrivão e subscrevi. (assinado) Ary Perei
ra-Oliveirä .Iuiz dA Direito da Comarca." Está con-

/ '

forme o original, do... que dou fé
.Iaraguá do Sul, 11 de Março de 1944
O escr-ivão - NEY FRANCO

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente editalde ci
tação, com o prazo de sessenta (60) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que,
estando se procedendo ao Inventárto dos bens dei
xados por falecimento de CARLOS MEY, e tendo
sido feita a declaração de herdeiros, na qual constam
ANITA CAROLINA MEY WALCHER, e seu mari
do RUDOLF JACOB WALCHER, como residentes
na Alemanha, em lugar ignorado, cita e chama-os
a comparecer, ou fazer-se representar, dentro do
prazo de sessenta dias, para falarem aos termos de
dito inveutârio, neste Juizo, sob pena de revelia. E
para que chegue a noticia ao conhecimento dos
mesmos se passou o presente edital que será afi
xado ás portas do Forum, no lugar de 'costume,' e
publicado pelo «Diário Oficial do Estado.v da Ca
pital, -e pelo «Correio do Povo.> que se edita nesta
cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos onze d ia s do mês de março do ano de
mil novecentos e quarenta e quatro: - Eu, Ney

I
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A Praça

Corupá, 7 de março de 1944

EDUARDO ZELLMER.

Declaração
Declara o abaixo as

sinado que o seu terre
no recebido por heran
ca em 9 de Setembro
de 1913, situado na Ilha
da Figueira - Municípío
de Jaraguá do Sul, a

cha-se • atualmente de
sembaracado e em dia
com os impostos pagas
em Araquari (ex-Parati)
Ilha da Figueira, Mu

nicipio de Jaraguá do

Sul, em 8 de Março de
1944.
FULGENCIO J.P EREIRA

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 1°. Distrito da.e
l .ornarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

Faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 162�
PEDRO CANDINHO

DOS SANTOS e MARIA
CAMILA VITALINA.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em BIu
menau em dezenove de
outubro de mil novecen-'
tos e quinze, domiciliado
e resident neste distrito
em Ribeirão Grande,sen
do filho legitimo de Leo-

,

cadio Candinho dos San
tos e de Rosa Joaquina
dos Santos .

Ela, brasileira, solteira, ,

lavradora, nasceu em

Blumenau em primeiro
de marco de mil nove

centos ê catorze, domi
ciliada e residente neste
distrito em Ribeirão
Grande. sendo filha le

gitima ds José Luiz Vi
talina e de Camila Vita
lina.

Jaraguá do Sul,

I
15-3-44.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartério onde
será afixado durante 15 dias,
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

N as suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos de 31 de Janeiro de 1944Prefeitura Municioul �e ]urouuH. �o Sul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 1/3/1944
6.905 - José Ernmendoerfer - Requer licença pintura

Interna e externa e diversos reparos sua casa á
rua Mal. Deodoro da Fonseca, 23 - Idem, idem, idem.-
6.908 - Oswaldo Marquardt - «Requer Habíre-se» sua

casa sita á rua CeI. Procopio Gomes de Olivei
ra - Idem, idem, idem.-
6.911 - Oswaldo Theilhacker - Requer transferencia

imposto moinho de fubá sito á estrada Rio da
Luz pera Leopoldo Heise - Idem idem, idem.-
6.912 - Georg Radol - Requer rransferencla pera Alfre

do Borchardt, imposto terreno com, 127.000
mts2. sito á estrada Ieraguazínho - Idem, idem, idem.-
6.927 - Langhammer &, Eikhoff - Requerem licença es

tabelecerem-se com serraria á estrada Rio Paulo,
Corupá - Idem, idem, idem.-
6.928 - Roberto Bendlin - R,equer transferencia pare

Adolfo Baeumle, imposto terreno com 870.000
mts2. sito á estrada Rio Corrêas - Idem, idem, idem-
6.929 - Ernilio Piazera - Requer transferencia pera Leo

poldo Kienen, imposto terreno com 202.800 rntsz.
sito á 'estrada pedra d' Amolar - Idem, idem, idem.-
6.950 - Hary Raduenz - Requer transferencia seu nome

imposto terreno com 80.000 mts2. sito á estrada
Pedra d' Amolar e adquirido de Alberto Bolduan

- Idem, idem, idem.-

Dia 2/5/1944

Jaraguá dn Sul, 3 de Março de 1944

RENATO SANS - Secretário
.,

Decreto-lei Ne. 118
Fixa o subsidio e represenção do Pr,efeito Municipal
O Prefeito Municipal de Jaraguá, na conformidade

do disposto no artigo 12, item I, do decreto-lei no.
1.202 de 8 de abril de 1939;
DECRETA: Art.' Único - O subsídio e representa

ção do Prefeito Municjipal, no exercício de 1944, são
fixados respectivamente em Cr.$ 900,00 e Cr.$ 450,00
mensais, revogadas as diposições. em contrário..

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 51· de dez.embro
de 1945

Decreto de 4 de Janeiro de 1944
.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:
NOMEAR: De acôrdo com atr. 15, item II, do Decre-

.

to-lei nO. 700 de 28 de outubro de 1942;
JOSÉ PEREIRA LIMA para exerce,r o cargo de

Altnoxarife, padrão «F,» do Quadro Unico do Muni
GÍpio, vago conforme consta da Tabela anexa do de
creto-lei nO. 109 de 31 dc maio de 1943.

Comunique-se.

Decreto de lOde Janeiro de 1944
O ,Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

NOMEAR: De acôrdo com·o art. 15, item II, do De
creto-lei n. 700 de 28 outubro de 1942;
OSWALPO VERBINEN para exercer o �argo de

Motorist<t-auxiliar, padrão «C,» do Quadro UnrÍCo do
Município.

Comunique-se

õa, pagina

Decreto n. 56
O Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul" resolve: O Prefeito Munícípel de Iaragué do Sul. usando da

EXONERAR: De acôrdo com o art. 92- § 10• - letra atribuição que lhe confére o arr. 12, item II do Decre-
a) do Decreto-lei n. 700 de 28 outubro de 1942; to-lei n. 1.202 de 8 de abril de 1959:
JOSE PEREIRA{ ocupante do cargo de professor, DECRETA: Art. 1. - Fica criado um curso noturno

padrão «B» do Quadro. Unico do Município (Eecola para adultos, no logar denominado. «Barra do Rio
Isolada «Princeza ·Izabél» de Pedra d' Amolar Alto, ôerro,» percebendo o respectivo professor uma gra
distrito de Corupé.) tificação de Cr.$ 100.00 mensaes, correndo a despe-
NOMEAR: De acôrdo com o art. 15, IV, do Decre- sa pela dotação 3.50.3.

'

to-lei n 700 de 28 de outubro de 1942; Art,2. -:Revogam-se as disposições em contrário,
IRENE AYROSO para exercer, :interinalT!ente, o entrando o presente decreto em vigor na data de'

cargo de Professor, padrão «B» do Quadro Unico do sua publicação.
Município (Escolar Isolada «Princeza Izabél» de Pe-' Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 1°, Março
dra d' Amolar Alto, distrito de Corupá) de 1944

Comunique-se Portarias de 1. de Marco de 1944
, '

'0 Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:
DESIGNAR: O professor JOÃO JANUARIO AYROSO
para, provisoriamente, reger o curso noturno de
«Barra do Rio ôerro.» percebendo a gratificação de
e-s 100,00 mensaes.

REMOVER.ex-oficio. De acôrdo com o n, I do art.
72 do Decreto-lei n.700 de 28 de outubro de 1942;
IRENE AYROSO, professora interina, padrão «B»

da Escola Isolada «Princeza Izabél» de Pedra d'
Amolar Alta, distrito de Corupzi pera a «Duque de
Caxias» de Jararaca, neste distrito.

Comunique-se.

ass.) LEONlDAS C. HERBSTER

RENATO SANS

Portarias de 1 de Fevereiro de 1944

Partarías de 7 de Fevereiro de 1944

6.910 - José Generoso - Requer licença anexar seu ne

gocio caldo de cana um Botequim - Á viste ,da
informação, como Requer.

6.914 - José Kluge - �equer transferencia pare
Alfredo Kluge imposto sua ferraria Idem, idem, idem.-

6.915 - Guilherme Kreutzfeldt - Requer rransferen
cia pera Walter Andersen imposto terreno com 72.500
mts2. sito á estrada Ribeirão da Luz Idem, idem, idem.-

, 6.918 - ,Guilherme Raduenz - Requer baixa impos-
to s/Agiota - Idem idem, ídem..

.

6.920 - Bimarasio de Almeida - Requ�r licença
iniciar funções seu parque de diversões - A viste da
informação, como requer.

.

6.921 - Germano Schubert - Requer transferencia
• para Rudolfo Ristow, imposto terreno com 105.000 mts2
sito á estrada Ribeirão Alma - Idem, idem, idem.-

6.922 - Felix Weinfutter - Requer transferencla seu

nome imposto terreno com 14.).500 mts2. sito estrada
Garibaldi e adquirido de Angelo TorineIli - Idem,
idem, idem.- I.

6.923 - João .Manoel Martins> Requer, transferen
cia para Patricia Braz, imposto terreno com 1.770 mts2.
e casa sitos á rua Blumenau - Idem, idem, idem.-

6.924 - Carlos Ristow - Requer trarrsferencíe para
l Frederico Bier, imposto terreno com 214.255 mts2.
" sito á estrada Rio da Luz-Fundos - Idem, idem idem.- .

6.951 - Comunidade Evengelica de Hansa - Re
quer licença concertar telhado sua case sita á rua 15
de novembro, em Corupé - Idem, idem, idem.-

6955 - OUo Bolduan - Requer transferencia pera
Alberto Peter, imposto terreno com 97.500 mtsâ: sito
á estrada Rio ôerro - Idem, idem, idem.-

6.956 - Alberto Hafermann - Requer transferencia
pamBertoldoBartel,impos��ITenocom10.050m�2· -������������������,�����������

slro á estrada Itapocú - Idem, idem, idem.-
?957 - Arnoldo ôchwarrz - Requer transferencia

seu nome imposto' terreno com 194.800 mts2. sito á
estrada Ribeirão dos Hungaros e ad'quirido de Fran
cisco Sardanha - Idem, idem, idem.-

,

6.9,)8 - Walter Piccoli - Requer transferencia seu

nome imposto carro e moenda de cana adquirido de
Vva. de Pedro Silvano'- Idém, idem, idem.-

o Prefeito Municlpal de Iaragué do Sul, resolve:
CONCEDER LICENÇA: De acôrdo com o art. 167,
do Decreto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942;

a JOÃO BATISTA RUDOLFO, ocupantedo cargo
de Fiscal-Geral, Padrão «H» do Quadro Llnico do
Município, de seis meses, a contar desta data.
DESIGNAR: De acôrdo com o art, 89 do Decreto

lei n. 700 de '28 de Outubro de 1945;
ANTONIO PEDRI, ocupante do cargo de Motoris

ta, padrão' «D» do Quadro Llnico . do Município, a

responder pelas funções de Fiscal- Geral, emquanto
durar a licença concedida ao funcionário efetivo.
OSWALDO VERBINEN, ocupante do cargo de

Motorista-auxiliar, padrão «C» do Quadro Úniéo do '

Município, a exercer as funções de Motorista, (cami
nhão n.2) emquanto durar o írnpedlmenro legal do
respective motorista.

Comunique-se
{f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�,

JE Ir n te § t ({]) te s s m 21 II1l illl
FER RAR1LA\

Fabricação de Ferramentas Agricclas !

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:
CONCEDER LICENÇA: De acôrdo com o art. 155,
letra «A» do decreto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942
A SOFIA POMIANOWSKY LENZ!, ocupante do

cargo de professor, padrão (,B» do Quadro Único
do Muuícípío, (Eecola Isolada «General Ozorio» de
Ribeirão' Grande do Norte, distrito Iaraguzi do ôul.)
de trinta dies pera rrararrrentc de saúde, a contar do
dia 4 do correnre,

'

. DESIGNAR: ELiSABETH PAPP, ocupante do caro

go de professora, padrão «C» do Quadro Único do
Município, a substítulr a professora Sofia P. Lenzt,
na regencla da Escola Isoladaefleneral Ozorio,» em

quanto durar a licença concedida á mesma.

Comunique-se

Rua Marechal Deodoro da Fonseca,' 183
•

J A R A G U Á
�.:.:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

A Praça
Decreto de 15 de Fevereiro de 1944

Comunico' á praça de [aragua do Sul e aos

inreressedos em geral, que acabo de montar uma

bem aparelhada oficina pera

Enrolamento de Motores e DinamosO Prefeito Municipal de Iaragué do Sul. resolve:
NOMEAR: De acôrdo com o art. 15, item II do De
creto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942:,
JOÃO BAILONI, pare exercer o cargo de Auxiliar

Têcnico, padrão «K» do Quadro Único do Município.
Comunique-se .

e dernaís serviços concernentes ao ramo.

Rodolfo Kohlbach
j

R. CEL. PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N. 856

��F���lQ$,P-.�.2Q),p-2Q),��&i$pt.#2Q)j!lIQkQ!!l%9pt�#.
,

'" ,

I·Carlos Hoepcke S. A.I

: Matriz· Florianopolis I
I

• TIDBASllo" �R'IDZEIR09' LAGES" JOINVILLE91- LAGIDNA� BLIDMENAU E sllo FRAN�I§�O
,

I
At21(C21�ll§[Cdl§

Caixa Postal, 1 e 2
.

\

FILIAIS:

=

Ferragens -- Louças - Faz,end'as - Produtos' Quimicos e

Farmaceuticos �- Fabrica de Pregos - EstaLeiro
'I

Secção de Despachos - Navegação. ,
·

Endereço telegrafieo: "HOEPCKE�'I
rlf'A'::::'i'f!, "'enl "es n "'@ "'@rrT2rm'i'St

..� "'OdlO '''®rrFlbsTe "'O "'$;11orr-�"__ G L G Q �._!êj G ... G ..,..�G ta

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rAnte mê3 de MARQO, ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul Ei na
Intendencia de Corupá, o
imposto sobre INDUS
TRIAS e PROFISSÕES,
relativo ao 1'. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuihte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto.no primei:
ro mês, sendo então fei
ta acobrança judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de MARQO de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Terreno'
Vende se um terre

no com 40 morgos,
otimo para qualquer
plantação.

-

Ver e tl'atar com

GUSTAVO JUNG

Estrada
rupá.

Isabel - 00-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOCAIS DO BRASIL' Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaroanta
- Demetrio da Silvá, Sra. loosewelt

inspetor de quarteirão Chegou a Natal a Sra.
em Itapocusinho, teve Eleonora Roosewelt, es

uma altercação com Eu- posa do Presidente dos
genio Bolomínív por cau- Estados Unidos, que ex

sa de uma festa, dando cursiona pela America
em resultado aquele vi- Central e .do Sul. Em
brar um golpe com um Costa Rica a ilustre da
arreador neste, o qual ina esteve a: bordo de
por sua vês, por falta de um navio de guerra bra
outra arma, feriu com o sileiro, tenho palavras
cachimbo o' inspetor. A de elogio sobre a cola
policia tomou conheci- boração brasileira' na
mento do fato. guerra.

- Por ter viajado pa� , ,

ra Florianopolis o Sr.
. .

Eplzohas
Tte. Orion A. Platt, aS'1 .

Notícias de Blumenau
sumiu a Delegacia de dI�em estar grassan�o
Policia o suplente Sr. alí a aftosa e em RIO
Osvaldo Buch. Negrinho, munic!pio de

Serra Alta, a raiva no

gado bovino.
Já é tempo de irmos

nos precavendo contra
essas terriveis epizotias
que tanto prejuizo tem ----.------
causado aos lavradores O que todas as donas de casa
deste municipio. devem saber·

Como linpar os chapéos de
leHro - Depois de tirar os

enfeites do chapéo, en-

che-se por dentro para Inão 'se deformar e esfre
ga-se durante algun tem
po com uma escova ma

cia, molhada em agua de
amoniaco. Depois enxa-

guar em agua limpa e

pôr a secar. As peque
nas nodoas tiram-se com

um pano embebido em

benzina.
O cuidado com os cristais -

a Primeiro lavam-se os

.crístaís com um pano fi
no e depois com outro
pano impregnado de pol-
vilho bem fino. Depois
passar uma escova bem
fina para retirar todo o

polvilho.
Como limpar os espelhos -

'

Esfrega-se uma esponja
humida em espirito de
vinho sobre os éspelhos
e depois salpica-se o es- "'!!"""'!""'!"'!""'!"'!""'!"'!""'!"'!""'!!!"""""'!""'!�."'!""'!"'!"'_�""""'!!""''!''''''�!!!!'!!'''!'''''!'''!'''''!'''!'''''!�

��I��n��ritJ��iß��gi� ��= 11

CLÕR� °SoAÕÃLLAÄ
E

AMIN
DO

i,",'Irega-se novamente o

espelho com um pano de 11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS" UNICO NOS 11
seda. ��' ESTADOS DE SANTA CATARINA. E PARANÁ ��

Como fabricar um verniz brio n «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ��
Ihante - Dissolvem-se no :: ::

. g .;JIoinville - ��fogo 300 gramas de gom- ::
_

::

a ma laca e 20 de carbo
nato de potassa em um
litro de agua. Juntam-se
seis gramas de negro de
anilina (ou de outra côr)
e finalmente 100 gramas Exclusrvamente para mnlesttas de olbos, ouvidos,

Da diretoria da Asso- interessados munir-se de glicerina' ' nanz � gargauta
- .

t d
. -

AtI êtí B d tí t Dispõe de aparelhos os mais mordemos .para examepagaraQ O ImpOS O e ciaçao e ica aepen- os respec IVOS vo os, NASCIMENTO de sua especialidade,6% sobre o lucros liqui- dí recebemos atencioso que .se encontra.m. com Esta' em festas o lar do ]OINVILLEd d d d
.

b
.

d S Richlin. Rua do Principe. Fo-e, ,34·os apura os e acor o convite para o aíle que os Iretores SOCIaiS, rs. casal Schinzel, pelo '- �__--------
com o regulamento e o esta simpática agremiá- Alberto Roessle e Oscar nascimento de um gaimposto adicional de 2%. ção oferecerá aor seus Meister, bem como com lante menino que tomou
- O imposto devido associados em a a noite o tesoureiro Sr. Antonio

o nome de Gilberto.pelas pessoas físicas e de 9 de abril p. vindouro. João Zimermann,
.

os

juridicas será pago a Soubemos tambem que quais, depois de preen- de um cunho de mar
começar de 1. de agosto no decorrer do baile em chidos, deverão ser de- cante elegancia e bom
e, de uma só vês, quan- apreço será dado a co- positados em uma urna, gosto.
do inferior a Cr.ê 100,00 nhecer o resultado da que para tal fim se en-

'Ie Cr.$ 500,00, respetíva-' votação final, para a elei- contra no Salão Buhr.
mente. As importancias ção da «Rainha da Pás- Pela originalidade que
superiores a I estas as coa», sendo oiertado và constituirá

.

o baile em

pessoas físicas, poderão vencedora, nessa ocasi- menção, reina grande
pagar eni � prestações e ão, um artistico mimo, entusiasmo entre os as
as jurídicas em 3. As apurações parciais 'socíados da Associação
-Quando o imposto serão feitas semanal- Atlética Baependí, pro

for pago no áto da en- mente, das quaís dare- metendo ser das maís
trega da declaração de-. mos ciência aos nossos brilhantes a noitada de
verá ser feito integral- leitores, publicando o 9 de abril e revestir-se
mente. resultado, podendo os i,

ANIVERSARIOS
Amanhã. faz anos a

galante menina Luzia,
filhinha do nosso com

panheiro Mai-ío Tavares
da Cunha Melo.

Dia 11 fez anos a Sra.
Paula Funke, esposa do
Sr. Alfredo Funke.

- Dia 13, Rodrigo Ni
coluzzi e Jorge Erching.

- 14 os industriais
Arnoldo Krueger e Fran
cisco Modrock.

- Dia 15 O Sr. Max
Eggert, e as senhoritas
Etelvina Ferreira e Ama
zilda Piazera.

- Hoje fazem annos
o Sr. Curt Vasel, indus-
trial em Rio Molha, a �Coletor
Senhorita Carmen Roes- Foi nomead.o �oletor
sle e a galante menina estadual provisorIO' em
Yolanda Nicoluzzi, filha Campo �legre, o Sr.
do Sr. Venancio Nico- Edgard Píazera, e�car
luzzi.' regado do ,Posto FIscal

- Amanhã o pequeno I em .Jaraguä. ,

Renato José Wunderlich.
O M 'tS OSqUIOS

Uma -onda de mosqui
tos invadiu a parte nor

te do municipio, sendo
verdadeiro flagelo para
a população pois são de
uma voracidade sem par,
atacando homens e ani
mais. Tambem na cida
de já chegaram os ter
riveis insétos, que são
de um espécimen inco
mum, de côr preta.

\

Nova Comarca
No 15 foi solenemente

instalada a comarca de
'I'imbó, recem-creada,
sendo seu primeiro Juiz
de Direito, o Dr. Clovis
Gama, removido de Bom
Retiro.

'Na policia
Por terem os porcos

de Dante Schiochet fei
to danos nas plantações
de Henrique' Tissi, os
dois rixaram tendo aque
le saído ferido com um

golpe de facão e este
,

com uma pedrada. Foi
aberto inquerito.

Queima d .. eaíé
Em S. Paulo foram in

cineradas 30.000 sacas

de café.

�

Fabrica de Moveis Estofados'
. "CRUZEIRO"

,
.

,

Procure transformar �m�:�� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegância, usando os maravilhosos e modernes
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da

/ Fahríea de ltlóveis CRUZEIRO,
fabricados em Ieraguä do Sul

Aproveitem a fazer suas compras de moveis para as Festas da Páscoa,
pelos preços rnais módicos

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54·58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

FONE 45

.

Interesses Comercieis Associação Atlética Baependí
Baile de PáscoaImposto sobre a renda

(conr, da I a. peglna)

./

Aviadores
Seguiu para os Estados

Unidos, mais uma turma
de aviadores brasileiros,
que alí vai fazer um ul
timo estagio Pilra tor
nar depois rumo à Eu
ropa, onde vai bater-sé
ao lado das forças alia
das.

Desastre
,

O expresso Porto Uni
ão:" -São Francisco, cho
cou-se com um .trem de
carga na serra entre
Rio Vermelho e Rio Na
tal, no dia 15 do correu
te. Um cargueíro das
carrilhára, não sendo
possivel reconduzir um

vagão ao trilho, pelo que
foi apanhado pelo ex

presso. Não houve viti
mas apenas um atraso
de 14 horas.

Dr_ A,minio Tavares
Professor Catedralico de Biologia do lnstittuto de Educação de

FlorionÓPOliSIEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
-

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de J.,neiro

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

I
'

Universidade do Rio de Janeiro
B LU ME N' A U STA." CATARINA
..........................................

CIRURGIA PARTOS, MÓLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indute.termia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Dh'etol' Médico do Hospital .. So José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

, j
-_�'&&iJj@2!�__m�_�����OO_�_(!) .

,

Dr. Wal�emiro Malurec�en
e_SA 1)1 Si.'8Ii'

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - CIrurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios lntra.verrnethos e azuis. I
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LUIZ DE SOUZA

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

Resideucia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
............................................................................................................................
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INSTITUTO. ROCHA LOURES

,

Nas su as compras,
obsequio pedir
Café Mahnke

Lapis Copiativos
TODAS AS CORES

Recebeu .e oferece
TlP. AVENIDA

P A R A FE R I DAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

o SABÃO
............................._ _.I � I �

"Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL

,,���O V/RCI:
.J ....-G�DA r»:c�
(� WETZEL INDUSTRIAL
JOINVILlE E 5P eai a I i d a d e

U

,

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum,

.................................
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ESPECIALIDADE
(Marca Registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


