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Dispensa de incorporação por

arrimo. O sr. Ministro da
Guerra assinou o seguin
te aviso: Fica suspensa
a concessão de adiamen
to de chamada ou de in
corporação por motivo
de arrimo de familia. As
praças que pleitearem
esse adiamento terão os

respetivos processos en

caminhados a Legião
Brasileira de Assistencia
para fins de averigua
ções e de ampáro quan
do for o caso.
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CARLYLE
E OS "ISMOS"

P�ra os espiritos menos avisados e pou
co aíeítos ao estudo da historia as fórmas ou

regimes de governo em uso em' alguns paizes
nos dois ultimos decenios, constituiam novi
dades de creação recente' de uns sabidos ar
vorados em pseudo messías salvadores de

,
'

seus povos.
. Muit.os deles, d.e�con?ecedores dos pro

pnos rudimentos da ciencia denominada "mes
tra da vida" chegaram ao cúmulo de designar
de revolucionarias éssas ideologias que em
verdade não passam de totalmente reacio
nárias.

Do seu reacionarismo malsão, cujas ori
gens remontam á Edade Média é que o mun
do civilizado se quer ver livre atualmente
aproveitando a guerra que a inconsciênci�
dos seus pregoeiros gerou.

Carregam, êsses espertos salteadores do
poder como lemas, enfeitados e sedutores dís
ticos, �s quais servem exclusivamente, para
encobrir os seus falsos propósitos, para ludi
briar e conguistar os incáutos, para esconder
os seus reaIS fundamentos - força - ou em ou
tras palavras - o regime do crê ou morre.

Pretencíosamente rotulados de modernes
reduzem êles a zero a personalidade humana;
sem embargo do que dizem e escrevem do
nacionalismo que sacrilegamente ostentadt.

Velhos e velharias são êles e suas ideas.
Desde ha mais de um século eram conheci
-dos, si bem que por poucos, como nocivos ás
nações por suas tendências tipicamente rea

cionárias, incompativeis com o gráo de cíví
lisação alcançado pelos povos.

Naquela remota época, somente aos filo
soros . e pensadores era dado compreender
verdades como éssas.

.

Assim é que em 1840 Thomas Carlyle,
hístoríador e publicista escossês, com um sen
so agudo de predestinado, de precursor de
grandes causas, de profundo pesquizador das
aspirações humanas, já protestava veemente
mente contra todos os "isrnos" pelos quaís os
homens têm sempre tentado caminhar nêste
mundo.

É admiravel que ha tanto tempo se hou
vesse compreendido a ineficácia, as desvanta
gens e os males \ dos regimes chamados de
força. .

Pena é que sómente uns poucos homens
de pensamento, se tivessem apercebidos des
sas verdades.

Felizmente, hoje, com a propagação da
cultura, com a facilidade que todos temos de
adquirir conhecimentos, essas verdades aflo
ram e nos capacitam para recebe-las ou re

pudia-Ias, si as julgarmos revolucionarias ou.

reacionárias.
Ninguem mais se deixa seduzir por Ial

sas sereias, nem por ídolos de barro.
Somente são aceitos os ideais impregna

dos de liberdade, êsse carissimo bem que
significa a propria razão de ser da humanidade.

Dai a adesão, em massa que se está ve

rificando á democracia, regime por excelencía
baseado na liberdade, consequencia não só
do que se está observando, do que está acon

tecendo no mundo, senão tambem da difusão
da cultura.

.

Sem liberdade não se poderá mais viver.
A livre manifestação do pensamento, a liber
dade e o direito de trabalho, a liberdade de
não se ter medo, são conquistas que preva
lecerão sobre quaisquer outras, daqui por
diante.

M.T.

o Espirito com que se

ganham as Guerras
Da "Gazeta de Noticias"

Curiosa entrevísta foi da grande nação irmã. 'Em
concedldaà imprensa ca- vez de fala-r em produção
rioca pelo Dr. Charles de aviões � aos milhares,
O'Quinn, médico de Chi de super-couraçados e ou

cago. Curiosa, porque nos rras coisas semelhantes,
mostrou os Estados Uni- o médico «yankee» nos

dos em guerra sob um mostrou o outro lado da
prlsma um tanto. diferente luta norte-americana: a

daquele por que geralmen- contribuição silenciosa do
te vemos o esforço bélico povo. Não a contribuição

HEROI DO AR
O tte. A. Walsh,

do corpo de inf�n-
.. taría damarinha dos

Estados Unidos, que
tem a seu crédito a

destruição de vinte

aparelhos [apone-
.
ses, recebe na Ca
sa Branca, das mãos
do presidente Roo

sevelt, a Medalha de
Honra do Congres
so. No centro, o al-
mirante King, co

mandante da Esqua
.

dra dos EE. UU.

(Foto da Inter

Americana).

lo contrario, deposto es

te chefe. militar, Iez-se o

silencio em torno a ques
tão. muito embora tudo
indique que os espiões
continuam, . com redo
brada intensidade, em

suas nefastas .atlvidades.
Ha, portanto, motivo

de fundas preocupações
quanto às possiveis con

sequencias para a segu
ranca da Ameríca das
recentes modificações
sofridas pelo governo
de Buenos Aires. A este
respeito são muito ex

pressívas as seguintes
declarações do snr.

Stettinius, sub-secretario
de Estado norte-ameri
cano: "As informações

por ..Jack Pearl sobre os acontecimen
tos que se vem desen- prejuizos que a mesma tos da Argentina ainda

rolando, nos ultímos me- acarretou à segurança são incompletas, mas

ses, no grande país da da America. Por isso os continuam a chegar. As
America do Sul. Porque acontecimentos de Bue- noticias disponiveis dão
os outros que medita- nos Aires assumem aos motivos a apreensões. E
ram sobre o verdadeiro olhos da opinião contí- muito possivel que elas

alcance do movimento nental importancia de façam surgir questões
de renovacão nacional primeiro grau. A ação que afetam a segurança
de junho dó ano passa- deleteria dQS espiões e do Hemísierío e exijain
do não se iludiram, tan- quinta-colunistas . Iez-se uma permuta de íníor
to que esperavam a sentir abertamente na mações e pontos de vis

qualquer momento a cri- Argentina durànte tem- ta entre as Republicas
se que acaba de deíla- po demais para que, em Americanas." Este pro
gar. Como escreveu, com poucas semanas apenas, cesso, utilizado no caso

muita precisão, o gran- pudesse ser extirpada da Bolivia, poderia con

de orgão da imprensa definitivamente. O rom- duzir ao não reconheci

argentina "La Prensa" o pimento de relações é mento.do �ovo governo
governo Ramirez tinha de ontem e, por isso, não argentino SI � tan�o le
um vicio de origem na houve tempo para levar vassem as eXIgen.Clas da

ínstabilidade da qual não I às consequencias extre-] segurança contment�1.
podia fugir. Dia, a dia as mas o trabalho de depu- Porque nesta hora nao

contradições internas, os I ração indispensavel em

I
pode hayer o�tr3: norma

choques de Interesses e toda a Argentina, de mo- d� conv�v�ncIa Interna
os embates das ambições' do a desarticular a tra- cíonal sma6 a de pre
pessoais minavam a prí- ma de espionagem. Eví- serva� a segurança da
mitiva e precaria una- dentemente a substituí- AmerlCa.' a �egurança de
nimidade entre os ehe- ção de chefes processa- cada pais IsoladaIIl:ente
íes militares dando mar- da nestes dias só virá e de todos em conjunto
gern a repetidas demís- prejudicar esse traba- con�ra a ação.n�fasta da
sões de generais e al- lho de limpeza da frente espionagem eíxísta ope
mirantes, agora culmí- interna do Hemisferio ..

rando em gualquer pon
nada pela demissão do Tanto assim que passa- to do Hemisíérro.
proprio chefe do movi- dos varios dias da crise
mento militar. nada mais se soube so-
São recentes as ultí- bre as deligencias anti

mas revelações em tor- eixistas empreendidas
no à espionagem eixista tão tardiamente pelo
na Argentina e sobre os presidente Ramirez, Pe-

,_

Acima
a

•

de Tudo
'Arnerica

WASHINGTON - (Ser
viço especial da Inter
Americana) - A repen
tina crise politica .argen
tina, que determinou o

afastamento do presiden
te Ramirez do governo,
surpreendeu apenas os

observadores' menos a

tentos aos acontecímen-

ativa, pelo trabalho em

maior numero de horas,
pelo esforço adicional va
ra aumentar a produção
das armas de guerra; mas
a contribuição passiva pe
los sacrificios que cada
qual faz, aceitando sem

reclames as dificuldades
impostas pela luta.
Na America do Norte

tarnbern ha filas, disse o

Dr: Q'Quinn, e os norte
americanos de um modo
geral tiveram que apertar
consideravelmente o cinto
Apertál o-äo mais ainda,
acrescentou, antes da vi
tória final. Esse é o espí
rito com que se ganham
as guerras. E' o espirito
que anime não 5Ó o povo
norte-americano, como os

povos nas duas Arnericas,
inclusive o nosso. Aliás
referindo-se ao que lhe
foi dado observar no Rio,
o Dr. O'Quinn, mostrou

quase surpreso ante o re

lativo desafogo que entre
nós observou. Inúmeros.
disse, são os artigos que
aqui se vendam à vonre

de, quando nos Estados
Unidos estão ha muito se

.

veramente racionados ou

desapareceram de 'vez do
mercado. Eis aí uma ob
servação que devemos
gravar em nosso espirito.
Ninguem gosta de ficar

I na fila, - o novaiorquino
tão pouco quanto o cario
ca. Mas aquele sabe que
de pé, aguardando sua

vez de adquirir o artigo
racionado para que as fa
bricas possam produzir e

as estradas transportat o

material de guerra, está
prestando sua contribt:li-I
ção para a derrote do Eixo.
Aceita por isso o sacrifi
cio não só resignado, como
até satisfeito,

.

dado-nos
um exemplo que não po
deremos deixar de seguir,

N as suas compras
obsequio pedir
Café Malinke

TROPAS DE INVASÃO

II

Forças norte- americanas embarcando em transportes num porto italia
no para efetuar um desembarque de surpreza por traz das linhas nazistas
na costa ocidental da Italia. A operação foi coroada de completo exito,
sendo os nazistas colhidos inteiramente desprevenidos. (Inter-Americana)
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governo nazista às mais féras medievais. l\. espe
absurdas' pretensões so- rança nazista de que a

bre a nossa atitude numa nesse fé se quebrantasse
guerra em que se batiam diante da monstruosidade
os defensores da Ordem e e impunidade desses aten
da liberdade da Opressão tados, por certo de ha
e da Tirania A nossa ati- muito deixou de existir,
tude chocou-os, é certo, mesmo porque, a sua im

porem mais certo ainda é punidade foi momentanea.
que absolutamente não A reação brasileira já se

démos motivos pera que fez sentir em todos os

nos julgassem nazistas. campos de batalha. Como
Aconteceu é verdade que, poderemos

.

admitir a in
diante dos tremendos su- vasão de Africa do Norte
cessos obtidos primeiro pelas tropas anglo-ame-.
politicamente e dspois mi- ricanas sern considerar o

litarmente na Europa, os valioso apoio do Brasil,
nazistas se considerassem representado na cessão
invencíveis e com o di- das nossas bases nórdi
retro da submisão de to- cas? E a avalanche de
dos os povos. A surpre- Montgomery desde EI Ala
sa de nossa firme e des- mein tarnbem não encon-

temida atitude declarando- trou o seu apoio na ca rn-
GUSTAVO JÚNGlhes guerra, provocou um panha da Africa serentrio-

verdadeiro desespero de nal? E o Waterloo dos Estrada Isabel - 00- .li

causá e daí atirarem-se submarines nazista no 'I

contra a nossa navega Arlanrico não deve muito rupá.
ção mercante e de passa- aos aviadores brasileiros?
geiros, como verdadeiras Sim, não resta duvida que

Edital de Citacão de rêos ausentes
.. APelulanciaNazisla

.,

Reunidas

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 DENUNCIA:
Exmo. Snr Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ja
raguá do Sul. - O Representante do Ministério
Público desta Comarca, a baixo assinado, no uso

das suas atribuições e com fundamento no inque
rito policial anexo, vem, muito respeitosamente,
perante V. Excia: denunciar Bonifácio Sanson, Jor
dina Sansou Juvenal Sanson, e Zulmira Sanson,
brasileiros, residentes neste municipio, (com exce

ção de Jordina Sanson, que reside á Estrada Sch
roeder, municipio de Joinville,) os dois primeiros
casados maiores, respetivamente com 44 e 50 anos

de idade, êle Jornaleiro ela domestica; os segun
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

por:-«No dia 15 do mês de Janeiro do mês proxi
mo passado, pelas vinte horas, no botequim de pro
priedade de Ervino Brandernburg, sito á rua ßenle
mim Constante, nesta cidade, achavam se Bonifacio
ôenson, SUd mulher Iordína Sanson, seu filho Iuve
nal e Zulmira, amante dêste último. Lá pelas tantas,
[ordelina ôanson já bastante alcoollsada provocou
discussão com Germano Brandernburg, 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. [ordi
na dirigiu-se a Otavio pedindo-lhe que pagasse um

copo de cachaça, ao que Otavio respondeu-lhe que
não pagaria. Foi quando Iordelína, desordelra costu

maz, agrediu a Otávio, que procurou defender-se,
não o conseguindo porém, porque os demals da fa
milia ôanson avançaram pera 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 visínha onde reside Hilda Ewald.
(Vide depoimento de fls.õ). Hilda Ewald, ouvindo o

grande barulho que vinha do botequim saíra á por-
-te de sua casa, quando Oräv:o Lombardi .procurou
refugiar-se em seu jardim, ela ja apreensiva procu
rava ver o que se passava. Hilda Ewald viu os agres
sores perseguindo Otávio, agredindo-lhe a pedradas..
.Nesse momento foi ela atingida tarnbem por uma

pedra que produziu-lhe os ferimentos descritos no

auto de exame' de corpo de delito fls. 5 e verso.

Otávio 'Lombardi, ao que se constata do auro de e

xame de corpo de delito de fls. 4, recebeu .dtversoe
ferimentos. E como assim procedendo tenham os

denunciados cometido o delito previsto no artigo
129 do Código Penal Brasileiro, oferece esta Promo
toria Publica a presente denúncia, que espera seja I
recebida e afinal julgada provada, no sentido de
serem os denunciaJos punidos nas penas do supra
mencionado dispositivo da lei Penal. Nestes termos,
pede-se que, Autuada esta e o inquerito policial que
a acompanha, seja procedida a necessária formação
de culpa, assim como, a' citação dos denunciados
pera se verem processar e julgar e ainda, a intima
ção das testemunhas abaixo assiladas, para em dia,
hora e lugar designados, dizerem sobre a denúncia,
sob as penas e cominações do estilo, Jaraguá do Sul,
11 de Fevereiro de 1944. (assinado) Priamo Ferreira
do Amaral e Silva - Promotor Publico da Comarca.
Rol das testemunhas: Alfredo Bartei, operário, brasi
leiro, solteiro, menor, residente á Estrada Itapocú,
Gustavo Friedemann, carroceiro, brasileiro, casado,
maior, residente á Estrada Itapocú neste rnunlciplo.
Ervino Brandernburg, comerciante, brasileiro, casado,
maior, residente á Estrada Itapocú, neste municipio,
Alfonso Bartei, operário, brasileiro, soteiro, menor,
residente á Estrada Irapocú, neste municlpio. E ha
vendo sido designado o dia 8 do corrente mês, pa-
ra ter lugar o interrogatorio dos reos retro mencio
nados, e tendo o Oficial de Justiça certificado não
haver encontrado os mesmos reos, e estarem em

lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar
o presente edital, pelo qual chamo e cito a BONI-
FACIO SANSON, JORDINA SANSON; JUVENAL
SANSON, e ZULMIRA SANSON, pare comparece
rem neste Juizo, sala das audiencias, Edificio do
Forum, no dia 5 de abril proximo vindouro, as 14
horas, afim de serem ínrerrogados, sob pena de re

veria. E para que chegue a noticia ao conhecimento
de todos, se passou o presente edital, que será afi
xado no lugar de costume, e publicado pelo "Diário
Oficial do Estado" e jornal local. - Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze días do
mês de março do ano de mi! novecenros e quarenta
e quatro, Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. (as
sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito da co
marca". - Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1944
'O escrivão - NEY FRANCO

Na historia do Brasil
José Vilar San Juan

Diretor de Imprensa do
C. E. C. para o «Correio
do Povo».
Nos capítulos que se

seguirem na historia bra
sileira, nos quais fôr his
toriada a sua contribuição
nesta �'uerra, as origens
politicas e sociais da sua

participação no conflito e

as conquistas dela oriun
das, sobrarão motivos de
orgulho pera todos os bra
sileiros. A propria perulau
cia com que. os nazistas
quizerern apoderarse da
opinião publica brasileira,
tornando-os cégos adora
dores de um regime que
morrera no Brasil antes
de nascer, reviverá pare
sempre os fracassos pro
fundos da diplomacia na

zista no extrangeiro. A
cegueira com que os ale
mães no Brasil encara

vam o nacionalismo da
gente brasibileira, levou o

�

Industrias
Jaraguá S. A.

Fundação de: Rod. Hufenuessler

Comunica

que oornpree toda e qualquer

quantidade de

Tangerina_\7erde
Mais informações

Fabricana

à rua Quintino Bocaiuva

!laraguá do Sul
2x2

� . �J

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 - Município
de 'Jaraguá do Sul, a··

elia-se atualmente de
sembaracado e em dia
com os impostos pagos
em Araquari (ex-Paratí)
Ilha da Figueira, Mu

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

Terreno
- Vende-se um terre
no com 40 morgos,
otimo para qualquer
plantação.
Ver e tratar com

o Brasil Já puniu alguns
dos crimes nazistas con

rre a sua soberania e

mais certo ainda é que
os nazistas sentirão de
mais perto a fibra, a co

ragem e a energia do po
vo brasileiro.

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

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

Artigos par a pre
\sen tes só na

Casa :Real
defronte o Oine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

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

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

Peitoral
Angico Pe
lotense

de

LEIAM TODOS I

O que diz a verdade
pela penn a de um

acreditado clinico de
pelotas.
Dr. Alvaro Dr.u

mond de Macedo, for
mado pela Faculdade
de Medicin a da Baia
etc, etc.
Attesto que ha mui

tos annos emprego
na minha clinica o

PEITORAL DE AN-
I GIOO pgLOTENSE
que considero um

medicamento heroico, \i
em todas enfermid:a-

)

des das vias respi ra
torins.
Pelotas - Dr' Alva

ro Drumend de Ma
cedo.
Firma reconhecida
pelo notario A. E.
Ficher.
Licença N. 5 I I de 26 de

Março de 1906
Deposito -geral: Laboratoriu
Peitoral de Angico pelotense
Pelutas - Rio G, do Sül
Vende-se em toda a Parte

r i I! ln h o r -ii!· Suás compra� não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tambem em

I

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

LP:,rodutos
da ICeM 5_A_ Blumenau Tl!rm',-n'II_ terml'n9,Oontra Dôr de Cabeça a dôr

-

Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47 f I
.......................................................................1 1 _
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A FALENCIA
DO COMUNISMO

3a. pagina
verno. Melhor que o .

comunismo absurdo se- -Adolf Herrn. SchnItze
ria procurar a formula
de levar o mais comple- FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL
to bem estar a todos os

operarios e cidadãos, Do mais simples ao mais fino aeabament«
mas por meios práticos
como na Inglaterra e Rua Rio Branco, 964 .1 ar-aguá
nos Estados Unidos.

Jaime Soares
(Exclusividade do CEC pera o c. P.)

Ha centenas de mil a- de cousas, casa, objetos, verno é que fica dono e �---
nos já que a Humanída- livros, utensílios e assim proprietario de· tudo, Na-o comprem.'de existe sobre a tace por diante para seu uso distribuindo todas as ca-
da terra. É claro que pessoal. E com relação sas e propriedades a
tudo qnanto póde ser a esses objetos ninguem seu bél prazer. Ora, es
experimentado em bem admitiria esse comunís- se governo, como um
da especie, já íoí expe- mo, absurdo na realída- governo qualquer, é
rimentndo. Só Aristote- de prática. O que ha a- composto de carne e
les tem um livro em que procurar é realisar o osso, de homens todos
estuda cento e cincoen- maior bem, em todos os como nós os conhecemos
ta constituições politicas sentidos, para o maior com todos os seus' vicios
de diferentes nações numero de pessoas, o e defeitos. Logo esse go··
suas contemporaneas ou mais igualmente que Iôr verno, a semelhança do ---M---O---V-'-L-L-Eanteriores, Nunca se con- possivel. Práticamente o regime nazista, dsítríbuí- E J , N
seguiu estabelecer o co- comunismo é impossivel. ria as casas e propriemunísmo no mundo. Por- Porque todos não pódem dades segundo as simpa
que cada individuo pre- ocupar todas as casas e tias dos seus componen
cisa um conjunto inteiro todas as propriedades teso Por outro lado, to
----_---- urbanas e rurais ao mes- das as empresas, estra-

J d
(

AI'
I mo tempo. Logicamente das de ferro e o mais

unta, ,O Istamen- o tal comunisI?o se re-I seri�� de propriedade e

to Mdtlar de Jara- solve no segumt�: o go- admllllstradas pelo go-

guá do Sul,

T E R NOS F E I TOS,
CAMISAS,

CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS

sern primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico Bruhns JHrH�UÚ �O Sul

Perdeu-se
Hon�m en�e 8 e 9

horas no tragéto entre
o Posto Rubíní e Carlos
Hass 2 chaves de fenda
e 2 chaves de boca
de 1/2 e 9/16.
Pede-se á pessôa que

as tenha encontrado en

trega-las no POSTO RU
BINI LTDA. mediante
gratificação.

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL
185

(

De ordem do sr. Pre-

I
feito Municipal torno pu-

a :===============a r;::::-------•. :::�.':. blico que rJurantReÇo cor-
1============- ::

rente mês de MA O, ar-

I" Len ha
.

recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal

Picada de Jaraguá do Sul e na

Intendéncia de Corupá, o
imposto sobre INQUS
TRIAS e PROFISSOES,
relativo ao 1'. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20,/. so
bre o imposto no primei
ro mês, senelo então fei
ta acobra nça judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de MARÇO de 1944.

F. VOSGERAU

A Junta do Alistamen
to Militar de Jaraguá do
Sul, leva ao conhecimen
to dos interessados o

seguinte:
Certificodos de reservistas.

Para entrega aos ínteres
sados a Junta recebeu
os certificados dos se

guintes reservistas: Gus
tavo Strelow, Bruno Beil.
fuss, Hugo Bruch, Ale
xandre Marquardt, Pedro
José Müller, Alfredo

IBuettgen, Antonio L.
Müller, João P. Alves, I
José L. Martim, Martim
Gaedke, Rogerio C. Ta
vares, João L. <lo Nas
cimento, Adrelino Furta
do, Walter Bruch, Hugo
Eggert, Gustavo Mathias,
Angelo Beneta, Antonio
B. Schmídt, Luiz Zuca
teli, Antonio F. da Silva,
Domingo Rosa Neto, Al
bert Gorich, Leopoldo
Seidel, Alex Rui Zielins
ki, Edmundo H. de Frei
tas, Germano Horst.

Multas Anuladas: Pela J.
R. S; foram anuladas as

seguintes multas: Ema
nuelEhlers, Ervin Hoff
mann, Ary Buchmann,

�RUA CEL. EMILIO )OURDAN N. 62

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURÀNTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY)".

Fabrica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure trensformar �m� 1i!j� seu lar num maravilhoso
e el:.ga�le mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegância, usando os �. � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

.dormítórlos completos, salas de jantar, copas e cosinhas, etc., da

Pabrlea de )Ióveis CRUZEIICO,
fabricados em Jaraguá 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 Mareclial Deodoro da Fonseca. 136

FONE45

Lenha para for
no etc..•

Alberto Alves de Siquei
ra, Jonas Rumpf, Walter
Janssen, José Manoel da
Silva, João Dunker, João
Sebastião Martins'.

Multas Confirmadas: Pela
J. R. S. foram confirma
das as multas impostas
aos senhores Conrado
Pinter, Otto Krissadchki,
Eloi Mariano Pereira,
João Manoel Mendes e

Cooperativa Mixta de
Laticinios de

.

Hansa
A Praça

Levo ao conhecimento desta praça e de quem
Interesser possa que, nesta data, assumi' o cargo de
procurador da COOpeRATIVA MIXT,A DE LATI
ClNIOS DE HANSA, hoje CORUPA, com séde 1nesta mesma vila, de acordo com os

. poderes que
me foram conferidos pelo respetivo gerente, por
procuração desta data, lavrada no Livro n. 4· f?lhas
112 verso do tabelião distrital Waldemar 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.

Corupá, 7 de março de 1944

EDUARDO ZÊLLMER

�om�annia �acional �e �e�uros I�iran�a I
AGENTES LOCAIS

Comercial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

de coivara 1a· qualidade
Metro Cubico ou

Ca! rada - 12 cruzeirus

I
- Entrega a domicilio - .

Pedidos à.

, Ro�erto 6ran��erg
a �.:.:::: :::::.:

Silvano Hemengildo de
Souza.

Comparecimento: O sr. Da
niel Tecilla, filho de Al
bino Tecilla, classa de
1903, deverá compare
cer com urgencia a es
ta Junta munido de 3 Io
tograíías de 3 x 4 cm.
afim de fazer a folha de
identificação.

O sr. José Cardoso
poderá receber o talão
de pagamento da 'multa
por falta de alistamento.

O sr. Paule
'

Bockor,
deverá apresentar uma
certidão de nascimento,
.arím de ser expedido o

certificado de reservista.
Jaraguá do Sul, 22 de
março de 1944

A SIFILI. .11 APRESENTA SOB
INÚME"..... P'ORM ....S. T...... COMO:

REUM....TISMO

ESCR6FULAII
IISPINH .....

FISTULAIi
ÚLCI:....
I:CZEMAII

FE".D.....

D JllTRQS

M NCH.....

E UM.... OOENÇ.... GRAVlsSIM ....
MU'TO P'ERIGOSA "ARA A FA
MiLiA E "ARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO OItSSE .. R....NOE FLAGELO

u.a: O

fnUliS 11i:[IIttl]; I;U

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ a.....NO.

VENDE-SI! EM TOD.... P...."TE •

.
NUNCI=I EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC .

··Cl\LC�DOL
,

Tesoureiro

l::-JOUSTR.lA DE CALÇADOS
GOSCH IRMAOS s. A.
. "'-

I

Jl\Rl\GUl\ -./.l\NTl\ Cl\.Tl\RINL\

Associação Atlética
Baependí

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do ônr. Presidente convido os se
nhores associados pera a assembléia geral extraor
dinária que será realizada em sua séde social, às 9
horas, dia 2 de abril, para tratar se do seguinte.

1°. - Alteração da mensalidade
2°. - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 11 de março de 1944

JOÃO DE SOUZA - 10 secretário

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::

de ROBERTO M. 1I0RST

a que dispõe dR maior
sor-timento na DI':lça e ofe

rece sr-us artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

farmacia Nova

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

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

. CUI'G :-;pu:-: mal-:s e pOUpfl
seu boru dinheiro COIl1-

prando na
,

CORREIO DO POVO
A gerencia avisa que e s t

á

pro
cedendo a cobrança das assinaturas
e pede aos prezados assinantes que
se acharem em a trazo, bem como aos

que ainda não r enova.r-am sua assina
tura do corrente ano, satisfazerem
com brevidade seus pagamentos.

Outrosim, comunicamos aos assi
nantes de f'ó ra da séde e aos de ou
tras local idades, que poderão fazer
a remessa da importanc ia pelo cor

reio, podendo para isso deduzir
as despezas postaes.

dESPERTE D B:l�S
DO SEU flcßßO

E Saltaril da Cama DIsposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bdás. r.e abilis não
COITe livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os '> rses
incham o estômago. Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se aoatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um rnartirio.
Uma simples evacuação não roca

rá a causa.Neste caso, s PílclasCarter
são extraordinariamcn e e Iicazes.Fa
zern correr esse litro de hi is e vucíl
senre-se disposto pa a rudo. Sä.) .ua
ves e. contudo, especi.il L .cnte i di
cadas para fazera bi:it: ':0;"",'1" livre
mente Peça as l'ilui" Cl!TU. ,I '()
acei.e outro pCOdUfJ .. Pr 'I;: : \']0
---�----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

�e�l�tro �ivil guá do Sul em virote e

dois de outubro de mil
novecentos e vinte e dois,
domiciliado e residente
neste distrito em Pedras
Brancas,' sendo filho de
Lourenço F. de Souza e

de Apolonia M. de Souza.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora nasceu em Blu
menau em sete de agosto
de mil novecentos e vinte
e um, domiciliada e resi
dente neste distrito em

Pedras Brancas, sendo
filha de Pedro Dias Ru
fino e de Maria Silveira
da Costa.

I Iaragué do Sul
.

21-3-44

CitaçãoEdital de Banco Indllstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.

Si v_ S necessitar de um concerto no seu Caminhão,
gJ Oll alltO!nOvel. procure esta. Ofic�.na.1' be.m aparel�ha_da, .

���p�.....iiiiI;,������;@'s, @........-��I, " @ e�...a., � �up sera atendido por h�a�81'l p�o�ISSlOnaIS em mecamca,

,. "I!ilF."����"I!ilF."��Q.. ��� �Q� Q.. ��. � e eletromecamca .

m
.: .

. ,������WA5lt1lW2ií<���1M�

Carlos Hoepcke S. A.I ��'�:�'���';W5Em-�:�:�m�������-I·
�����������������������������.I &. �du

DR, AFFONSO DE Q SANTOS 2'. an�r

I,,'. d d

Fundada em

à11921 d-
Carta P2at6entde N·F32 d 9

.. Resulta o o sorteio re iza o em e evereiro e 1 44.

, Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00

liD Numerações hemiadas

>U'l, 1°. PREMIO: 9 5 2 5 Nos 1'. premio 5 2 5 Um imóvel no valor de:

1 3'. premio O 2 O Cr.$ 100.000,00

ti 2°. PREMIO: 4 7 2 9 2'. premio 7 2 9 Um imóvel no valor de:

'Ill :3-. premio �020 Cr.$ 20.000,00

li II
31). PREMIO: 8 O 2 O 4'. premio 1 5 9 Um imóvel no valor de:

liD
3'. premio O 2 O Cr.$ 10.000,00

. >IJ 4°. PREMIO:; 3 1 5 9 5'. premio 3 9 5 Um imóvel no valor de:

F I L I A IS· \I

I
'" 3'. premio O 2 O Cr.$ 5.000,00

· . • "I 5°. PREMIO: 5 3 9 5 Centena 525 'Cr.$ 100,00 -

• TUBA",Ao� (;RUZEI.RO!l LAGEíli!l J01LNV.l.LLE!I I Unidade 5isençãodamensalidade de Março prox·1
I

O sorteio do mel) de Março realizar-se-á no dia 25, às 16 horas,
• LAGUNA, BLUMENAU E íliAo FRAN(;:líli�O

'

• na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940..

_ Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re-

ll. 11- t1l A t1l
o -.
.'

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Set ti - fiscal federal

JIID1IDH())rLL(dl\lli({))rC§ = nlt�C(dl\\lln§rrédl§ Affonso deO. Santos - diretot!��O

Artur Müller, Oficial do Re
sto Civil <lo 1°. Distrito da

Comarca 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:

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

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

Agencia: J A R A G U-Á
FAZ SABER aos que o presento edital de- ci

tação, com o prazo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem, ou {interessar possa, que, es

tando se procedendo a uma lação executiva fiscal,
em que é exequente a Fazenda Estadoa!, e exscu- FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, F!orianopolis, Joinville,
tada a viuva SELMA BOSSE DOS SANTOS, e ha- Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
vendo Q Oficial de Justiça certificado não haver Cresciuma, Luguna, Cruzeiro. Matra, Perdizes, Rio do
encontrado a devedora Selma Bosse dos Santos, Peixe, Säe- Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

pelo presente, cito e chama-a a comparecer, ou Ia- CIAS EM: IndaiaI, Hamo.iia, São Joaquim e Tijucas. ESCRI

zer-se representar, dentro do prazo de trinta dias, TORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

para falar aos termos da dita ação, e apresentar a INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
defeza que tiver, sob pena de revélia. E para qUE nho e Araranguá.

'

chegue ao conhecimento de todos, se passou o pre-
EDITAL N. 1321 sente edital que será afixado no lugar de costume Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

FREYMUND GRIMM
ás portas do Forum, e publicado pelos Joraisn cobranças, descontos e caução de t.itulos de expor-

• «DIARIO OFICIAL DO ESTADO d FI' tação e outras operações de credito; passes para

e ERNA BLANK· ,

,» e orianopo- as principais praças do Paiz, median te taxas modicas
EI b '1' It'· J

IIs, e cCORREIO DO POVO», que se edita nesta
. e, rast erro, so erro id d D d d ta cid d d J

'

I r d di tel
'Cl a e. - a o e passa o nes a et a e e aragua ABONA EM C/'CORREN'rES OS SEGUINTES JUROS

avra or, IgO, s�Pda elro'l do Sul, aos dois dias do mês de março llIo ano de
. L

nascdeu edm Jartagbua, dO S�I mil novecentos e quarenta e quatro, - Eu, Ney A disposição. sern aviso, com -retiradas livres para
em ez e ou u ro e rru Franco escri ão o bscr

.

(
.

d) A P
o quaisquer importancias 20/0

novecentos e vinte e dois OI'
".

v

J' dSU D'
eyl adssltla o ry Eerel:

do 010 d id t' ra iveira - UlZ e' íreito a comarca. - sta Com aviso prévio (retiradas diarias até
orrucurauo e resiuenre f

..

I f'
• 10000C)

t dl t ir F
. con orme ortgtna , do que dou e.

'. ,I
nes e IS rt o em rancrs- Depósitos Populares Limitados (até 10
co de Paula, sendo filho Jaraguá do .Sul, 2 de março de 1944 mil cruzeiros) depósitos iniciais a

de Germano Grimm e de partir de 2(),00 subsequentes a

Maria Grimm. O escrivão NEY FRANCO partir de 5,00 4 %

Ela, brasileira, solteira, Prazo fixo de 6 meses 5 %

domestica, nesceu em Ja- Prazo fixo de 1 ano 6 %

raguá do ôul lem dezeno- I FRACOS E ANEMICOS I O
.

ve de novembro de mil Tomem I O
-

t ',1 d
S Juros são pagos ou capitalizados semestralmente

novecentos e vinte, dorní- VINHO CREOSOTADO por Ußlu8 e A economia é a base da prosperidade
ciliada e residente neste ' . S I L V E I pt A • • Deposite as suas economias no

distrito em Estrada Itapo- l.pregUe _ biII.:
Vende-se na entrada de BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S A

CÚ, sendo filha de Emilio T
Rio Molha, um terreno com

Blank e de Tereza Blank.
o..e. casa apropriada para Pen- H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 1'4 ás 15

.... Iaragué do Sul Resfriado. são e Bar.

22-;)-44 BronQuite. Informação nesta Reda-

E.croFulo.e ção.

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»

Matriz: I T A J A Í
EDITAL N. 1629

EDVIN NILZ e TECLA
BISEWSKI.

EI'i!, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Ja
raguá do Sul em nove de
março. de mil ncvecentos

e vinte e quatro, domici
liado e residente nesre
distrito em Vila Nova,
sendo filho legitimo de
Carlos Nilz e de Idalina
D. Nilz.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Blu
menau em catorze de
maio de mil novecentos e

vinte e seis, domicilia
da e residente neste dis
trito em Vila Nova, sendo
filha de Rosalla ßlsewskí.

Jaraguá do Sul,
18-3--44.

EDITAL N. 1630

ANGILBERTO MANUS
e MARIA AUGUSTO
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Itajaí
em vinte e um de novem

bro da mil novecentos e

dezeseis, domiciliado e re

sidente neste distrito em

Ribeirão Grande, sendo
filho de Arnoldo Manus e

de Maria Manus.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em São
José em primeiro de se

tembro de mil novecen

tos. e dezenove, domicilia
da e residente neste dis
trito em Rio Serro, sendo
filha de Bernardo A. Ju
nior e de Maria B Fran
cener.

Sabados: Das 9 ás 11,00

EDITAL N. 1322 Convalescenç..
VINHO CREOSOTADO
é: UM GERADOR DE SA:ÚOE:.

ARTURWITTÖFT e UNA
BERTA IDA HORNBURG
Ele brasi leiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Iara
guá do Sul em oito de
fevereiro de mil novecen

tos e vinte e dois, domi
ciliado e residente neste
distrito em Retorcida,
sendo, filho de Ricardo
Wittöft e de Elsa L. Witt
öft.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
raguá do Sul, em vinte e

tres de agosto de mil no

vecentos e vinte e dois,
domiciliada e residente

���lAlWl�m�� :mfß�-���
�' Poslo RUBINI Lida. �

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158

neste distrito em Tres Ri
os do Norte, sendo filha
de Germano Hornburg e

de Emilia Hornburg. ,

Iaragué do Sul
22-3-44 Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Oombustivel e Accessorios

Lubrificação, Solda äutogênia e carga de haterias.

,Carvão e Lenha para Gasogênio

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

presente edital que será publicado ,..

pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem

-

souber de algum '

impedimento, acuse-o para os

fins legais.

Iaragué do Sul
20-3-44

EDITAL N. 1631
JOSÉ LlNO DE SOUZA
e ELVIRA DIAS RUFINO
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em Iara- ARTUR MÜLLER, Oficial

Oomeraio Industria
\ .

Matriz · Florianopolis
Caixa Postal, 1 e 2

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Químicos e

Farmaceuticos ,._ o Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação.

• ·?n:w!nui'?i:d3znl ·3 ·0 "2sn, "'O "'O "3 "'3 'oe wO wO "z. "'3 w?i:.
. .. ..

.

ê ��� �. C C C • $ C Q C e $ C C $ $

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

'TÓNICO CAPiL�.,.R"
POR EXCELÊNC'IÄ ..

. 3 %

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Jaraguá �o Sul
Dccreto-Lei nr. 119

Institue o serviço de remoção do lixo no
perimetro urbano da cidade.

O Prefeito Municipal de Ieragué do Sul, nà con
formidade do disposto do artigo 12, item I, do De
creto-lei íl. 1202 de 8 de abril de 19b9, dev idamente
autorizado pelo Senhor Presidente da Republica,

DECRETA:
Art. t: - fica instituido o serviço de remo

ção do lixo de todos os prédios situados no perí
metro urbano da cidade, serviço êsse que será feito
diariamente por veículos e pessoal da Prefeitura.

Paragrafo único - Nesse serviço serão inclui
dos os terrenos baldios existentes no mencionado
perimetro, sujeitos ao pagamento de uma taxe à ba
se de 1/2'/. (meio por cento), sobre seu valer venal,
não podendo a importancia ser superior a Cr.ê 80,00
(oitenta cruzeiros) e nem inferior a Cr.$ 6,00 (seis
cruzeiros), limites estabelecidos no artigo seguinte,
para a cobrança da taxe em relação aos prédios.

Art. 2 - Os proprierarios favorecidos pelo ser

viço, rerribui-lo-ão à Prefeitura com o pagamento de
uma taxa denominada TAXA DE REMOÇÃO DO
LIXO, de acôrdo com a seguinte tabela:

1') - Casas de . habitação coletiva ou de di
versões, casas de saude particulares, tipografias, de
positas, horeís, por ano Cr.$ 80,00.

2') - Confeitarias, padarias, bancos, cafés, pen
sões, casas de pasto ou de cornestiveis, restauran
tes ou botequins, armazene de sêcos e . molhados,
farmácias, armazene de ferragens, fezendas. bazares
molhados, papelarias, livrarias, bilhares, selarias,
colchoarias, casas de máquinas de costuras, peque
nos deposíros, casas de comissões e consignações,
por ano, Cr.ê 70,00.

b') - Alfaiatarias, barbearias, chapelarias; sa
patarias, etelieres forograflcos, casas de calçados,
gabinetes dentarias, agências ou escritórios diversos,
relojoarias, ouriverserlas, casas de musicas, tintura
rias, quitandas, ferrarias, funilarias, por I ano,
e-s 60,00.

4.) - Casas de moradie de valor locativo anu
al, igualou superior a Cr.ê b.600,00, por ano,
Cr.$ b6,00; as de Cr.$ 2.400,00, para mats, por ano,
Or.$ 30,00; as de Cr.ê 1 200,00, pare ruais, 'por ano,
Cr.ê 24,00; as de Cr.$ 560,00, para maís, por ano,
Cr.''j& 12,00; inferior a Cr $ 560,OO,por ano, Cr$ 6,00.'Art. 3. - A taxe de Remoção do Lixo será
paga na mesma época da cobrança do imposto pre
dial.

Art. 4. - O lixo será depositado em recepíen
tes apropriados de tipo fixado pela Prefeitura, colo
cados ii frente dos prédios antes da hora da 'passa
gem do veículo coletor.

Art. 5. - Oportunamente será o presente De
creto-lei regulamentado.

Art. 6. - Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 14
de março de 1944.

Ass. LEONIDAS. C. HERBSTER
RENATO SANS

DECRETO N. 57
Regulamenta o Decreto-lei N. 119 de 14 de mar

ço de 1944, que institue o Serviço de Remoção do
Lixo. .

O Prefeito Muriicipal de Jaraguá do Sul, na
conformidade do disposto no artigo 12, item III, do
Decreto-lei n. 1202 de 8 de abril de 1959,-

DECRETA:
Art. '1. - O serviço de remoção do lixo no pe

rimetro urbano desta cidade, instituido pelo Decreto�·
lei n. 119 de 14 de março de 1944, para melhor efi
ciencia e execução, fica regulamentado .pelos seguin
tes dispositivos:

Art. 2.-Diarillmente, a Prefeitura fará percorrer
as ruas da cidade, um ati mais veículos, que reco·

lherão, em cada propriedade, o lixo contido em va
sos iguais ao modelo estabelecido por este Regula
mento.

Art. 5 - Oada proprietário é obrigado. a pos
suir um recipiente coletor, tipo padrão, aprovado pe
la Prefeitura, com as dimensões 40x50 centimetros.

Art. 4. - Os recipientes coletores serão apa
nhados à porta de cada prédio ou à frente dos ter
renos baldios, onde devem ser colocados, às primei
ras horas do dia pélos moradores ou proprietarios,
sengo proibido aos encarregados da coleta procu
ra los no interior das, casas Oll terrenos.

Art. 5. - Nenhum proprietario poderá sob pre
texto algum, deixar de colocar o lixo em tempo, pa
ra a respectiva coléta, incorrendo ,o que não o fizer,
em multa consignada nêste Regulamenro, salvo se a

fiscalisação verificar a inexistencia de lixo a ser co·
letado.

Art. 6, - Não é permitido juntar ao lixo, nos
vasos coletores, animais mortos

Art. 7. - As casas de frutas. botequins, quitan
das, confeitarias, bars, hoteis, armazens de sêcos e

molhados de venda a varejo, ou quaisquer outros
estabeleci�entos similares devem possuir depositas
especiais hermeticamente fechados, para recolher cas
cas ou escórias e residuos deixados pelos fr.equen
tadores dos estabelecimentos.

Art. 8. - Os terrenos baldios, como os quino
tais dos prédios devem ser constantemente limpos,
evitando a perm�nencia de cisqueiros ou monturos.

Art. 9. - Não será permitido, em hipotese al
I

6.969 - Rudolfo ôchlochet - Requer transferencia pera
Ricardo ôchiochet imposto terreno com 125.000
mts2. sito á estrada' Ribeirão Cavalo Á vista da
informação, como requer.-

6.970 - Alfredo Marquardt - Requer transferencia para
Alfredo Butzk'e, imposto terreno com 6.250 mts2. e
casa de madeira n.550, sitos á rua Quintino
Bocaiuva - Idem, idem, idem,

6.972 - Guilherme Erdmann - Requer transferenci para
Edmundo Kirsctein, imposto terrreno com 10.000

I' mt52. sito á estrada Ano Bom· Idem, idem, idem-
mar- 6.980 - Alfredo Randig - Requer liçença construçã0

mGiosoléo sepultura perpetua de José Randig -

I Idem, idem, idem.-
Sul, resave: 6.981 - Walter Jarck - Requer transferencia seu nome

imposto relativo terreno cOlp 150.000 mts2. sito á
estrada Pedra d' Amolar.· A vista da informa�
ção como requer.-

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1944
-

RENATO SANS Secretário

- JOINVILLE
----------------------....:. �\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:}

guma, a formação de esterqueiras para uso nas
hortas e jardins, onde sómente poderão' ser usados
adubos já 'curtidos.

A rr. 10. - Quando não atendidos pelos empre
gados da remoção do lixo, devem os proprtetarios
comunicar o fato à Prefeitura para as necessarias
providencias.

Art 11 - Em virtude de sua grande extensão,
poderá a Prefeitura dividir o perímetro urbano em
zonas, para melhor atender ao serviço de remoção
do lixo, fazendo a coléra em dies designados, de
modo que os veículos as percorram nos dias utels
alternadamente.

Art. 12. - A Taxa de Remoção do lixo recái
sobre os proprietarios dos prédios e terrenos.

.
Art. 15. - O pagamento da Taxa, a que se re

fere () Decreto-lei nr. 119 de 14 de março de 1944.
será efetuado conjuntamente com o Imposto Predial,
quando incida sobre prédios e com o de Imposto
Territorial urbano, quando recáia sôbre terrenos bal
dios, acrescida da multa de 20'/. em não sendo pa
gas nas épocas devidas.

Parag. unico - Expirados os prazos de pa
gamento, proceder-se-á a cobrança por via executiva,
quando assim se preceder em relaçêo aos impostos
Predial e Territorial urbanos.

Art. 14. - Para fiel execução do presente Re
gulamento e do Decreto-lei que creou

.
o serviço de

remoção do lixo, terá o Fiscal sanitario atribuição
de visitar, tantas vezes quando necessario as resi
dencías particulares e os terrenos, lavrando o auto
de infração, quando esta fôr verificada, para a con
sequente aplicação da penalidade pelo Prefeito.

Art. 15. :__As infrações do presente Regulamen
to serão punidas com a multa de Cr.$ 50,00 (cinquen
ta cruzeiros) e, na reincidencia, com o dobro, cobra-
da por via executiva.

.

Art. 16. - As omissões do presente Regula
mento, serão supridas pela legislação em vigor, epli
cavei aos casos ocorrentes.

Art. 17. - Revogam-se as disposições em con
trario.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul em 14
de março de 1944.

Ass. LEONIDAS C. HERBSTER
RENATO SANS.

Decreto N. 58

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 11/5/,1944

6.926 - Guilherme Haering - Requer licença construção
um chiqueiro - Como requer, observadas as con
dições exigidas em outros requerimentcs de mes
ma naturesa.

6.945 - Marcelo Demarcki - Requer licença construção.

maosoléo sepultura perpetua de Thereza Demare
ki - Á vista da informação, como requer.

6.944 - Carlos Erdmann - Requer licença construção
maosoléo sepultura perpetua de Arnoldo Erdmann
- Idem, idem, idem.-

6.948 - Guilherme ôchmldr - Requer licença consrru
ção maosoléo sepultura perpetua de Mathilde
Krueger Frankowiack - Idem, idem, idem.-

6.949 - Rudolfo Kohlbach - Requer licença estabelecer
se com Oficina mecanica para concertos de
motores, dinamos, etc, - á, rua CeI. Pr.ocopio
Gomes de Oliveira - Idem, idem, idem.-

6.950 - Gumz Irmãos Limitada - Requerem transferen
cia para João Planinscheck imposto carro de

- mola - Idem, idem, idem.-
'

6.951 - Francisco Flohr - Requer baixa imposto seu
troly particular e carro de lavoura - Idem, idem.-

6.952 - Octax iano Tissi - Requer transferencia para Jo
sé Braz imposto sua bicicleta «Gruetzner» >

Idem, idem, idem.
6.955 - Venceslau Voitema - Requer rransferencia para

Edgar Barg, imposto sua bicicleta. Idem, idem.
b.954 - Gustavo Tígs - Requer licença construção mao

soléo sepultura perpetua de Wilhelrnine Meier
ôchuenke - Idem, idem, idem.-

6.955 - Walter Breithaupt - Requer licença iniciar ser

viços exigidos' pelo Centro de ôaude em seu
predio n> 268 á rua Emílio Carros [ourdam
Idem, idem, idem.-

6.957 - Alfredo Butzke - Requer transferencia para
Henrique Piske, imposto relativo terreno com
171. mts2. sito á' estrada Ribeirão Qascata
Idem, idem, idem.-

6.958 - Artur Begalke - Requer transferencia seu nome

imposto terreno com 19.418 mts2. sito á estrada
Rio Paulo e adquirido de Alfredo Begalke -

Idem, idem, idem.-
6.959 - Salvador Lemos Blum - Requer licença esta

belecer-se com Barbearia á estrada Isabél, dis
trito de Corupá - Idem idem, idem.-

6.960 - Ricardo ôchulz - Requer baixa imposto refe
remte sua bicicleta - Idem, idem, idem.-

6.961 - Alvino ôrraimann - Requer licença estabelecer
se com Fabrica de banha, á estrada Rio Novo,
distrito de Corupá - Idem, idem, idem.-

6.962 - Adalberto Grubbe - Requer l1cença estabelecer
se como Comissariado de compra de madeiras
- Idem, idem, idem.-

6.964 - Severino Pedri - Requer tronsferencia pera
ôetvador Siqueira imposto terreno com 27.500
mts2. sito á estrada Itapocuzinho � Idem, idem.-

Dia 14/5/1944

A Praça

Desdobra escola isolada.
O Prefeito Municipal de leregué do Sul, na

conformidade do disposto no Art.12, item II, do
Decreto-lei n. 1 202, de 8 de abril de 1939;

D E C R E T A:
Art. ÚNICO - Fica desdobrada a escola isola

da «General Ozorio» sita no lagar denominado Ri
beirão Grande do Norte, rieste distrito. revogadas as

disposições em contrário, entrado o presente decreto
imediatamente em vigôr.

Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 14 de
março de 1944

Decreto de 14 de marco
qe 1944

·

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:
NOMEAR:

De acôrdo com o art. 15,· item I, do Decreto-lei
n. 700 de 28 de outubro de 1942;

CARLOS TOZINI para, em comissão, exercer o
cargo de Intendente Distrital de Corupá, percebendo
os vencimentos auuais de Cr.$ 6.000,00-(Seis mil
cruzeiros.)

Comunico á praça de Jaraguá do Sul e aos
interessados em geral, que acabo de montar uma
bem aparelhada. oficina para

Enrolamento de Motores e Dinamos
e demais serviços concernentes ao ramo.

Rodolfo Kohlbach
R. CEL. PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N. 856

- (

{?::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;��

Comunique-se.
Portarias de 15 de

co de 1944
o Prefeito Mur.icipal de Jaraguá do
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 155, 12tra «a» do De-Icreta-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942;
A JULIANA KOLAS DA VEIGA COUTINHO,

ocupante ,do cargo de professor, padrão «B», do
Quadro Unico do Município, de trinta dias de licen·
ça para Tratamento de saúde, a contar desta data.
ADMITIR:

ZURMIRA COTINHO para, corno extranumerá
ria-diarista, substituir a professora efetiva na regencia da escola isolada «Luiz Delfina» de Poço d, An
ta, enquar.to durar a licença concedida á mesma.

Comunique-se
ass.) LEONIDAS C. HERBSTER
RENATO SANS

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEI8A MINANCOHA
Vermitugo suave' e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n .. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilbos (' a sua própria! "

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lernedias

COIJlFr� hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto ::los Laboratorios Minancora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Notas Locais INTERESSES
. MERCIAIS

FalecImentos. Calou pro-
fundamente nos circulos
de suas relacões o re

pentino falecimento de Respondemos a con-

dona Natalia Rubini An-
sulta que nos foi envia-

dreatta, esposa do sr. ��r:�te�aS�ra�al�� �� , Na .praça de desportos da A. A. Baependi
Camillo Andreatta e f�- menores é regido pelol�a do. sr. Angelo Rubí- Decreto-Lei n 5452 de
ru, r�sIdente8 em Barra'1. . de maio

.

d� 1943.do RIO Cerro. O passa- (C lid
- .

mento deu-se no dia 18 doo����a�o�� A�a�m!:��d.o cor.rente, em sua r�- de 14 anos é proibido osIdenCla,. naquela �oc�h- trabalho e aos menoresdade, deixando a índíto- de 18 é vedado o traba
sa senhora, que ape.nas lho noturno, entre 22 e 5
conta_va 38. anos de Ida- horas, bem como emde, CInCO Iílhos menores. serviços insalubres e onO seu enterramento teve de possa ser afetada. a
lu�ar. no día 19, no c�- moralidade do menormíterío de Barra do RIO' No fim deste mês terCerro com um grande mina o praso concedido
acompan��mento. aos que empregam me-As f!l�Ihas Andreatta

nores, para o envio ao
e RubI;nI as nossas con- Ministerio do Trabalhodolencías. da declaracão de que- Quando era tra;ns- trata o alrt. '433 do deportada para o ho.spItal creto citado e cujo nãolocal, faleceu no día 19 cumprimento sujeita osdo co�re�t� dona Tere- infratores a multa presa ChIOdInI C��ta, espo- vísta no mesmo decreto.
sa do sr. Daniel Costa, Os modelos oficias desresidente em Itoupava. sa declaração e bem as- anos consecutivos ou

Viajantes. Para o Rio de sim o quadro de horario então a escolha do con

Janeiro viajou o snr. de trabalho aos menores tribuinte, desde que com.

João O. Müller da firma foram aprovados por preendidos no periodo
Müller & Cia. Ltda. I �ort�ria n. 5, de 21 de de 1936 a 1940, inclusive

. . '. janeiro deste ano e es- com o acrescimo de ein-
Aßlversanos: FesteJou!l tão publicados no Diario quenta por cento (50%.)

15 do �orrent� .

seu am- Oficial de 2 deste mês. -Se a partir de 1941
versano natal�cIo o snr.j Assim, fica satisfeito o tiver sido aumentado o
H. Althoff, DIretor Ge- pedido do consulente. efetivo da empresa, nos
rente da Empreza de termos do art. 4. deste
Transportes Frenzel S.A. Lucros extraordi- Regulamento, a impor-
Dia 20 fizeram anos o tancia a que se refere o

snr. Walter Karsten, co- narios paragrafo anterior será
merciante e as exmas. Foi afinal regularneu- acrecida a importancia
senhoras donas Doroteia tado o decreto que es- correspondente a� vinte
Möller esposa do índus- tabelece o imposto sobre e cinco por cento�(25%)
trial e Frederico Möller e lucros extra ordinarios. desses novos investi-
viuva Maria Butschard Em geral, quasi nada mentos.
de Guaramirim. .Na mes- de novo trouxe o regu- --Para 'afixação do
ma data ainda '.festejou lamento, cingindo-se a rendimento tributavel,
sua data natalicia o snr. esclarecer alguns deta- será adotado o conceito
Edgard Píazera.: coletor lhes e ratificar o que ja de lucro estabelecido no
em Campo Alegre; no constava do Decreto-Lei art. 37 do Decreto-lei n.
dia 23 o indústrial snr. e transcrevendo' grande
Germano Schulze e o parte dos dispositivos ...--------------------e
snr. Alfredo Moser con- do Decreto-Lei n.5.844, I

Dr. Waldeml8ro Mazurec�en
_�@!eJ�@!eJ@I!il!�" �@õEJ:�El@!eJ���@!§l!

tador da Prefeitura Mu- de 23 de Setembro de

nr. A\ TI '\\1 d))ffll\ 1Th "]')11- <1Jil!.ik1 d)) ""'.�I€"I�nícípal; 1943 (Imposto sobre a 1lJ) mil 'ii lill \Ull1))cQllL@ .llll@ lVA�__ �'<U'

Dia 24 o snr João Em- Renda.) lIli"a�& aR' �.IlIlili!\\\1Ii:'
mendoerfer Comercian- Como no decreto prí- ���M J!!!II.II'� �R9g!!:!l

te em Jaraguá, o snr. mitivo, a regulamentação Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ
Alfredo D. Jansen e a somente taxa os q�e ti
senhorita Ellen Adele verem lucros superiores
Andersen. e Cr.S 100,000,00. Trans-
Dia 25 onr. Alfredo crevemos aqui alguns

Funke; Dia 26 dona Pau- dispositivas do regula
la Mey Souza, esposa do mento, os que de modo
Dr. Luiz de Souza e se- geral podem interessar
nhorita Judith de Paula; aos contribuintes:
Dia 27 o snr. Rolando -Concidera-se extra-

Malucelli Promotor pu- ordinarios os lucros que
blico em Indaial.

-,

excederem a media dos
verificados em dois (2)

A S� E. Guarany, levará a efeito um grande festival es

portivo em comemoração ao seu 10. aniversario de fundação.
Haverá um grande .torneío de futeból entre diversos qua

dros de Jaraguá do Sul, Oorupá e Guaramírim.
A festa começará as 8 horas, havendo uma suculenta

CORREIO DO PöVO <,

co-

CONSULTA

CASA BYLAARDTI
o Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

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

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES �XCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

514 E. G u a r a n y
Domingo, 26 de Março

Churrascada, almoço, café,
doces, bebidas etc.'

Os jogos terão inicio as 8,30 horas com disputa de
taça pelos quadros secundarios, a tarde será disputada a

2a. taça pelos principais quadros.

Não' faltará' musica no campo

25 de Março de 1944

Pelo

6a. pagina

uma

pessoas juridicas que
tiveren lucro inferior a

cem mil cruzeiros.
�O imposto devido

será pago de lima só
vez, quando igualou in
ferior a cinco mil cru

zeiros (Cr.$ 5.000,00.)
- Tratando-se de im

posto superíor a essa

quantia, é permitido o

pagamento em tres co

tas iguais.
-Os pagamentos em

dinheiro serão feitos a

Recebedorias Federais,
Alfandegas, Mesas de
Rendas e Coletoras Fe
derais.
-A arrecadação do

imposto. em cada exer-'

cicio, cemeça a 1. de
Junho, para as declara
ções-de lucros extraor
dinarios entregues den
tro do prazo,
-Paga a primeira co

ta do imposto, no prazo
de vinte dias marcado
na notificação, as restan
tes serão recolhidas com

intervalos de trinta dias,
a contar do vencimento
da primeira.
-Fica suspensa du

rante a vigen'cia deste
regulamento a obrigação
da dístríbuíção de lucros
de que trata o § 2. do
art. 130 do Decreto-lei
n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

vosso comparecimento,
"I

antecipadamente agradece
A DIRETORIA

5.844, de 23 de Setembro
de 1943.
-O imposto referido

no art. 1. deste Regula
mento será cobrado pe
la forma seguinte:
Vinte por cento (20%)

sobre a parte de lucro
que não exceder a cem

por cento (100%) do lu
cro basico definido nos
arts. 3. e 4.
Trinta por cento (30%)

sobre a parte compreen
dido entre cem (100) e

duzentos por cento (200%
Quarenta por cento

(40%) sobre a parte com

preendida entre duzen
tos (200) a trezentos por
cento (300%);
Cinnquenta por cento

(50%) sobre o que ex

ceder a trezentos por

cento (300%).
-Ate 30 de Abril de

cada ano, .as pessoas [u
ridicas são obrigadas a

apresentar declaração
de sees lucros extraodi
narios, em formulas pro
prias, que obedecerão
aos moldes aprovados
pelo diretor do Imposto
de Renda.
-Estão isentas dessa

obrigação somente as

PAPEL CREPON
de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENJDA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azuis.

clin:r!e���i!o:�O�!�:r�!anta 1
Professor Catedratico de Biofogia do lnstitíuto de Educação de

FlorianÓPOliSIEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos 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 Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U M E NAU STA. CATARINA
..........................................

__------------__,_, ----__----__�

Dr. Lúcio Coprêa
ADVOGADO

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sõbre estrangeiros (naturalisação, titulo declarat6rio, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços f6ra da

comarca de residencia.

Residência: J O I H V Il L E - Rua 0110 Boehm M. 210 - F.one 333.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

I ndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

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

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

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fousecav ãtO - Tel. 34
r

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 \'

...........................................................................................................................
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CLOR: �SOADALLAÄ
E

ÃMIN
DO " --IN-ST-I-T-U-T-O-'-'-R-O-C-H-A'--L-O-U-R-E-S-�

- ii I

CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H Exclusivamente para malestras de olhos, ouvidos,
ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ g

I
nariz e garganta

\ :: Dispõe de aparelhos os mais mordemos para exame,
«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS II de sua especialidade.

_ .Jctill"ill., - �� �R_i_c_hl_in_.__R_u_a_d_o__P_ri_n_ci_pe_._F_o_r_le_,._)_34_. JO
__

IN
__V_IL_L_E__

O SABÃO

,,�\\}.O V/RCI:-
,) ....-G�IlA ���
(!�WfTZfllNDUSTR1AL
JOINVILLE "Virgem .. Espaclcüdcde"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile (Marca Registrada) st-.ßÃ� ylRef""
. '.

ESPECIÄLlDADE
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


