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TELEfONE N°. 39

Irmã Margril. Embarca
amanhã pare Londrina à
Irmã Margrír, Superiora
do Hospital São José,
desta cidade.
A. bondosa irmã de ca

ridade reside no murncr+

pio e exerce sua hurnaní
raría missão ja por cerca

de 7 anos.

Veio Instaler o hospi
tal e aqui se manteve até

esta data ..

'

Os centenares de en

fermos que passaram por

aquela casa de saúde, não
terão agora mais o cari

nho; o olhar de bondade

e as confortadoras pala
vras que de seus lablos

saiam desejosos de pres
tar o bem e mitigar o so

frimento do proximo.·
Pelos serviços que ca

rinhosamente prestou com

as demals irmãs ao muni

cipio e aos que procura
vam o hospttal São José
pare a cura dos seus ma

les, esta população lhe
será eternamente grata e

pede as bençãos de Deus

pelo seu bem estar.

,

ANO xxvní - JARAGUÃ D.O SUL ._ Domingo, 23 de Junho de 1946 Sta. Catarina _ N. 1.357

O snr. deputado Agostinho Montei- terrogatorio do General Alfred Iodl no

ro, da U.D.N. fez írnpçrtanre discurso q.ue se refere ao ataque a Russia.

sobre a situação de ruína em que a Insistiu em que o ataque alemão

ditadura deixou o Brasil centre a Russia não' constituia uma

Diz, o referido parlamentar que: operação centre uni Estado neutro, mas
"l-Em novembro de 1950 o meio sifu uma manobra destinada a irnpe

circulante era de Crê 2.842.000.000,00; dir o avanço dos russos sobre os

a 29 de outubro de 1945 atingia Cr$ campos petrolíferos rumenos. O pro-

16.909.000.000,00. O acrescírno nesses motor sovietico perguntou a lodl por
15 anos foi de Cr$ 14.068.000.000,00 que procurava justificar o referido ate-

ou um aumento de 495% que, quando o marechal Wilhelm Kei- Continuamos hoje a presas. e nos campos. É
2-s6 de 1940 a 1945 emitiu o go- tel e o almirante Erich Reader haviam publicação da Pastoral do preciso que haja um or-

verno e-s 12.564.430.000,00. declarado que preveniram Hitler contra episcopado brasileiro no ganísmo unificador de

1940 214.241 a aventura oriental, ao que Iodl retru- que se refere a organí- todos esses elementos,
. 1941 1.461.558 cou:

.

sação operaria. em, cada Estado da Fe-

194� 1.591.296 "Nã0 houve quem; inclusive eu pro- Diz aquele manifesto: deracão e no Distrito Ha dlas o sr. general

1945 2.742.959 prio, deixasse de advertir Hitler ex- Como uma constan- Fede'ral.· Euclides de Flgueiredo,

1944 -, . 3.451.247 pressemeure centre aquela. experlen- te -determínação da Igre- Para isto fica estabe- 'presidente da U.D.N. do

\ 1945 .

� 3.073.340 cía, que 50ment� se deyeria levar � ja, ás vezes, muito des- lecido que as organiza- Distrito Federal, ofereceu

5 - 'As emissões somaram em de- cabo quando não houvesse outro re- cuidada pelos . próprios ções' destes varias mo- um almoço ao generel

zembro de 1945 Cr$ 17.530..500.000,00. medio". , cristãos, a organização vimentos operarios se Gois Monteiro. A ele com:

5-A divida flutuante da União, o O promotor russo, Pakov, acrescen- da classe operaria deve constituam num centro pareceram os generais

atual ministro da Fazenda declarou em
. tou que achava interessante que Iodl constituir objeto de uma de unidade, cristã do no- Cezar Obino, Souza Dan

entrevista, montar a Cr$ .... ee referia ao ataque alemão á Russia ação imediata por parte so operariado. Deve ser tas, Zacarias' Assunção,

10.005.378.607,10. Em 1936 essa di- como uma experiencia, e [odl disse dos parocos e dos cató- fundado, de preterencía Mario Travessos, Derner-

,vida era de Cr$ '1.626.000.000,00. A que, por sua parre, os nazistas "eram licos esclarecidos. na capital de cada Esta. val Peixoto, Mascarenhas

movimentação da divida flutuante fei- inocentes crianças indefesas" cornpa- Os ' Circulas Operarios do, ou na séde das,Dío- de Moraes, o. brigadeiro

ta na base de 6,% ao ano, acarreta os rados com os russos e brlranlcos, no aparecem aqui; como ceses. por motívos espe- Ivo Borges e os líderes

cofres publicas com dispendio anual que se referia á propaganda. próprios para ser a ba- ciais bem como no Dis- udenistas Otavio Manga,

),
de 600 rnllhões de cruzeiros,

�
confor-' -:-x::-:- ..

se desta organização no trito Federal, um orga- beira, luracy Magalhães.

me está previsto e consignado no or-
_

O governo b�asllelro paz a dispoai- seu aspecto de institui- nísmo federativo, em Hamilton, Nogueira e aín-

çamento de 1946.
.

I., çao,dé! .IlNR!\. Q5&o_0_-sa_c;Qs de .a.rrgz" ção-d � a'Ssi'stefJeinr"ecÓ'-. moldee-emples, �q-ue' in'=' da .·,'tiiversö5 "",otf.fros· -ofi-

5- A divida consolldàda' qu'e em"' 30.000 de mIlho e 8.000 de mandioca. nomico-social aos traba- clua tambem, os Circu.., ciais de'. 'alra pa-

1936 somava Cr$ 3.505.000.000,oó -x- lhadoftls, de .todas as los Operarias. tente.

,
. eleva-se �m 44,para quase seis bilhões A Caixa :de Amortisação mandou in- categorias e de todas as Estes orgànismos fede- Agora corre ,a noticia

Cr$ 5.964.000.000,00. cillerar 590 mil cruzeiros imprestaveis. origens desde que acei- rativos se unam na Con- de que sob a coordena-

6,- Emfim a divida interna, que em" -x- tem a moral cristã, não federacão Nacional de ção do snr. general Gois

1936 era de Cr$ 1.000.000,00 atingiu Consta que,com a proxima reforma atentem contra a familia Operarias Catolicos, ja Monteiro, està sendo fei-

ern 1944 a cifra de Cr$15;969.000.000,00. do Itamarati, o snr. Batista Luzardo respeitem as nossas leis existente com sede no to um acordo dos udenis

j
O movimento de 1945 não está inclui- seria removido da embaixada na Ar- e busquem suas reivin- Rio de Janeiro. Com o tas e pessedistas dutristas,

do nesses numeras por isso que ainda g'enfina. dicacões dentro da 01'- movimento operaria as- contra às comunistas,

não foi publicado.' -x- dem: Que se criem ime- sim unificado e para e- queremistas e trabalhis-

,

7 - Se o 'governo atual quisesse por O Presidente da Republica assinou diatarnente, mas com feito das campanhas de tas. \

um sistema simplista, liquidar a divi- decreto autorisando
.

d exportação, li- preparação muito crite- carljtter-geral e repre- Credo, quantas cristas

da flutuante teria de emitir mais alguns I vrp de direitos, de 1.600:000 quilös riosa Circulas Operarios I sentativo, cooperem Ju- a ficarem brancas de sus-

bilhões de cruzeiros. "
de charque do Rio Grande do Sul. em todas as paroquias, ventnde Operaria Cató- to' ...

. 8- De ,1930 a 1944 as arrecadações' '. -x-, com trabalhadores urba- lica (JOC) e as outras .
-x- •

federaissomaram Cr$52.054.264.000,00. Apesar do vulto crescente do nos e ruràis, esta em seções operarias da A futura
.

vice-presiden-

As despesas atingiram Cr$ . .. movi�entO?ê t�ansporte,. at�avés Nucleos, instalados em Ação Catolica. . ,c�a da Republica ocila e�-
60.782.904.000.00. Os deCiciis se avo - das lm?as mterI0res naCIOnaIS, e suas próprias zonas de D'esta for,!lla teremos tre os. srs. gen�ral GOIS

lumaram a Cr$ 8.748.620.000,00. ,No comercIO de cabotagem desempe,n�a 'trabalba. Procure-se a- organizado o set9r tra- Mon�elro, Senaäo�es Mel
,mesmo periodo - 1950 a 194( -, os, relevante pal?el ..em nossa eC�Dom�a" lém 9isto, que os servi- balhista do Departame�- lo Viana e Ge�uho Var

Estados arrecadaram Cr$ . . como decorrenCIa de nossa sItuaçao cos de assisteucias so- to de Ação Social Cato- gas, este 'ultimo pelo

33.347.000.000,00; as despesas, soma- . ge.og�áfi9a e da distribuiç�o dos êial ao operariado onde lic� Brasileira.. '

P. T. B.

ram Cr$ 35.737.000.000,00. Verifican- prmCIpaIs ce,ntros economlCos ao existirem ou forem fun- E de suma Importan-
do-se assim um deficit de Cr$. longo do lito.ral. São de interesse,' dados os . Circulas Ope- cia lembrar que no tra-

2.390,000.000,00.
-'

.

I
. p,or este motIvo, os numeras ref�-I rarios, se façam por in-

10- Nos mesmos 15 anos os Muni- r�ntes a esse aspecto de .�o�s� atI- termedia destes, quando
cipios l'Irrecadararrt Cr$ . . vI�ade, sobretudo na fase InICIal do passiveI. Na imensa ex-

16.832.000.000,00 e despenc,ieram Cr$, apos-guerra, quando começava a se tensão territorial do
i 6.979.ooo.000,Q,0 com' um deficit de normalizar a nayegação mercll;nte. Brasil existem grêmios
Cr$ 147.000.000,00. Ao contrarIO do que serIa de de trabalhadores cris-
11- A arrecadação total no pais de supor, a tonelagem total caíu ligei- tãos com multipl�s fina-

1930 e 1944 foi de Cr$. . ramente, em 1945, em relação ao lidade "de beneficência

102.213.000.000,00; a despesa no mes- áno anterior. Assim é· que, tendo ensin�' e mutualidade'
mo prazo' alcan'çou Cr$ . atingido, em 1944, o total de existem milhares de o�
115.499.000.000,00; o deficit atingiu 3.067.000 toneladas, em 1945, alcan- perarios nas nossas ar.

Cr$ 11.286.000.000,00: çou apenas 3.055.000. ganizações religiosas, e

-x- . Os valores, porém, aumentaram outros grupos se podem
Continua no cartaz do dia a tenta-. como decorrencia dr alta de pr'eços, foí'mar em oficinas, em

tiva de sequestro do jornalista 'Cados pdis foram de 10.191 milhões de cru

de Lacerda; autor das sensacionais re- zeiros em 1944 e de 11.398 milhões

p-ortagens contra Luiz, Carlos Prestes em 1945. (I.B.G.E.)
e os queremistas.· -x-

Já ficou apurado que o autor da ten O volume' dE' nossas exporta-
tativa foi um agente da policia. , ções para os Estados Unidos per-

O snr. Pereira Lira chefe de policia maneceu no mesmo nivel, em 1945

carioca, declarou aos jornalistas que e 1944, quando atingiu 1.243.500 e Deu-nos o praser de

já ficou apurado que não foram os co- 1.232.500 toneladas, respectivamente. uma visita o snr. I1defon

munistas os autores do atentado e que Cresceu, PPIf.ém, o volume das so Juvenal, fármaceutico

ii policia eslava cheJa de' queremistas, importações, de 1943 para 1944. Fo- e oficial reformad.o da

cujo expurgo ia ser feito:;
,

'_ '. ram importados, principalmente, ge- 'Força P9_licial. .
'.

Tambem o snr. Çiellera!. .. Dutra de- neros alimentícios, manufaturas, e Ildefonso Juvenal e tarn.

clarou aos dep'utados,�, que o procura- matrérias primas, que, cOnstituíram, hemj um brilhante escritor

ram e falaram sobre {) assunto que tambem, as rubricas dos produtos e tem colaborado nos jor
iam 'Ser tom'adas energic�s_ proyiden- exportados em,maior quantidade. nais pa Capital, alem de

cias. Entre. nossas principais expol'- ja ter publicado diversos

-,
-x-

c. táções, avulta, lógicamente,' a Ido livr'os.
'

..

O correspondente da U. P. em Nu-
.

café, cujo valor atinge mais de me- Agradecemos a amavel

remberg,- reprodu�iú' o interessante in- tade do valor �otal ex.po!,'tado.,(IBGE). visi�lJ""
,

co��am:�:sEi��o:�u��: C,ONFIEMOS, DESCONFIAND01I���a ���� e��tu��in��
dos o general argentino '. - paizes da America do

Van Der Becke, que'" ali _

Correram dIv�rsas ver- Agora entre o espanto na�a, outro nos l?stados Sul 'reunídos. .

desdobrava-se em colo· soes sobre a. ylagem do geral, chega. a _
noti?ia Umdos. e o terceiro na O trigo, algodão, lã,

quios 'com altas figuras
destacado militar, entre d� que sua mls�ao pnn- Argentma.,. tudo vem dali, mostram

, do exercito daquele país outras a .de que e�e ape- CIp�1 era negociar a fu�- Isso quer dizer que, as estatisticas.

amigo, inclusive com o
nas quer�a negociar um dação de tres arsen�Is na Ameríca do S.u�, os O nosso caíé, a bor

General Eisenhower. emp!estimó para sua I pa�a a defesa do hemís- noss?s ,bons
.

vísínhos racha, madeira, ete., es-

pátrIa. ferIO, sendo um no Ca-. querlaI? 3.��UmIr a he- tão muito aquem da pro-
ge�oma mílítar e, quem dução argentina.

NOTA5 E NOT IC IAS qurzesse
. comp_rar

. um!l Merece louvor o zelo

a_rma, t�rI!l de Ir adquí- patriotico do ilustre mí

rI-�a. ali, ISSO se fosse litar, mas, assim tambem
amIgo . . . ja é demais.
E o snr. General van 'Vamos devagar a Ion

Der Becke, procurou te snr. van Der Becke.
mostrar que a sua terra '

Organisação Operaria
,

E a Igreja. I /

POLITICA

-x-

Do Rio de Janeiro, 011-

de fora confel'enciar com

o presidente, do P. S. D.'
Estadual voltou o snr

Celso Ramos,' Jrmão do

snrJ Senador Nereu Ra
mos.

Servico
,

Militar

I

Atendendo a diversos

pedidos de informações
sobre a convocação das
classes de 1926 e 19�7,
atualmente sob inspeção
de �úde,

.

informamos o

seguinte:
1- O convocado. que b ih d I

-

da
for lavràdor e qllizer plei-

a o e e �vaçao
'er

tear licenciamento, deve- classe operarIa, há lj
•

rá fa:z;er a prova da pro- to� pontos f�ndamen.taI.s
fissão e requerer essa qu�,. esquecIdos, t�.m�
dispen�a qúe· o regula, m�Ir�am. enomemen a' el
menta militar faculta.

efIcIenCIa do seu p p

O f
. na hora atual

11- que,ar . arrimo
Assim, se de ó lugar

tambem
.
d�vera fazer a. de relevo â educação do

nec�ssarJa pro�a
' da ��e- operaria, quanto aos

gaçao para �o er ser �s- habitas de economia' e
�enséldo da Incorp?raçao. providencia.' Promovam
.

I1I- O q�e for lulg�do -se meios como já se
Incapaz �ara o SerVIço tem feito, c.om resultado
do E�erclto e"!, tempo. d�

em muitos lugares-para
paz� Gr�po � da m,s; que as. reservas que
peçao de" saud�,. podera porventura, sobrem do
requer�r o certificado de sustento de ,sua existen
reservista �� 3a. catego- (cont na ultima pag.)
ria, desde la.

-x-

Para a capital Federal

vidjoU
-

o snr. Irineu Born

hausen, procer da U.D.N.
Todos vão ao oraculo

carioca ver com quem es

tá o santo

ILDEFONSO
JUVENAL

,
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CORREIO DO POVO»
- Domingo, 23-6-46-

Ass. Atlética Baepeodi
80letim Semanal 9-46.

Sociedade· Esportiva, "Guarlny"
- Assembleia Geral Extraordlnärle -

Pela présente ficam convidados todos asso

ciados pera a assembléia geral e"Jraordinária-. à .

realizar-se RO día 7 de julho p. vindouro, ás 9 ho

res.da manhã.jna séde social, no Salão Sohn, pa
ra deliberarem .sôbre a seguinte

ORDEM �DO DIA:

a) modificação parcial dos estatutos;
,

b) assuntos diversos .

.,

Iaragué do Sul, 17 de junho, 1946. - A DIRETORIA

PRECISA--SE UM' DE�15 a 17

Resoluções Tomadas pelo Conselho Diretor
ANOS, PARA TRABALHAR NA FAR-

• em 'seção de 17 do corrente.

Expedlente.c-Nêo houve.
'

Fufeból:-Avisa-se aos amadores do 1'. e 2'. MACIA «SOHULZ».

quadro, que em data de 23, domingo proximo, a em
baixada da À. A .. Baependí fará uma excursão á Rio

do Testo, onde enfrentará o C. D. São Lourenço,
Infantil:-A direção tecnica avisa que o treino

inicial dos amadores desta secção, terá lugàr em da- um. carro Ia "oura, idem.

ta de 21 'deste, (sexta feire) às 17 horas. 6?1 -Pt;ulo Neitzel, bras. requer transf ímp. ter- Procura -se
Ginástica:-Comunica-se aos socíos inreresse- reno, Idem. '

dos, que a aula inaugural terá inicio difinitivamente
. 6?7 - Fra�cisco Hrusc�ka. Filho, bras., requer

===========

em a noite de 25 do corrente com inicio às 20 -ho- baixa irnp. relativo a s, Olaria, Idem.

ras, As inscrições poderão s�r satisfeitas na mes- 668-�rtur Klug, bras. requer Ii�. p. estabele-

ma noite.
cer-se c. lola de fezendas e calçados, Idem.

Social:.-Na sessão do Conselho Diretor ree- 669 - Alberto Hafermann, bras. requer transf.

llzada em a noite de 17 do corrente foram áceitos imp. terreno edificado, idem. noções de correspondencia.
os seguintes' socios passlvos :- Cri�tiano Garcia e

.
670-Ju!io Pedri, bra�. re�ue: �ransf.. im,? da Ia-

Emilio Burow.
brlca de cantveres vendo aChIOdInI & Cia., Idem.

Excurçãor-vôob a chefia do sr, Amadeu Mah- 672 - Leopoldo_ Inner, bras. requer transf. ímp. 2

fud será efetuado die 20 do corrente a escala do de um carro de lavoura, idem, idem.

Pico do Morro de Ieraguä, saíndo as 5 horas. da 673- Perfeito .Da!ri, bras. requer transf. imp.

sede social.
terreno com casa, Idem. -

.

Iaragué do 'Sul, 18 de junho de 1946. 674 - Olga Costa Dalrl, bras. requer transf,

irnp. terreno, idem.
G. A. Marquardt 675- Alberto Nienow, bras. requer transf, ímp.

Presidente terreno vendido a Antonio Holler, idem.
--�---------------------------------

TIJ) íF' o

il- 1K\JiT
o o ] �

676- Selmiro Nicolodelli, bras. requer trens],

K feltelil!..1Ulf21 lLVll1Ullilllieli)p21.lt �e' imp. terreno adquirido de José J. Franzner, idem.

JJct]fct] (Qjnll ct] � tn\ � nn ]
677-Leopoldo Ittner, bras. requer transf. irnp.

<lli <lli&lW@ M\UJ U)lWlt terreno vendido a Ricardo Gretzer, idem.

(
Elegancia, distinção e bom gosto V. S.

i•
'

678-Leopoldo Ittner, bras: requer transf. írnp, encontrará só nos afamados MOVEIS

Reqllenmentos Despachados terreno vendido a João B. Rudolí, idem. ' 'ESTOFAQOS CRUZEIRO.
, 679- Francisco Holler, bras. requer transf. imp.! I

Poltronas pare radio - Divãs - Tape-

Dia 11·5-46 terreno vendido a João B Rudolfo, idem. tes - Passodelras, tudo V, S. encontra-

.

.

\ 680-Felippe O, Becker, bras. requer transf. imp.

�
rà á Rua Marechal Deodoro da

�649 - Rudolfo .W��dorft, bras. requer lic. constr. terreno vendido a Faustino e Otavio Moretli, idem. Ponseca.i
õ tâ. - Fone 22

uma casa de madeire, Idem.
,.' 681-0Uilia R. Nicolodelli, bras. requer transf.

6?� -CaJ'l?s Hoeft, bras. requer rransf imp. de lrnp. terreno 'vendido a Emp. Auto-Viação Carari- -===0=====_ �

uma bicicleta, Idem nens� S. A., idem. ':
6?8--Helmut� �antz, �ra�.. r�quer, tran�f. p seu 682-Ricardo Felhauer, bras, requer transf. imp. "'i_ii�!i=ii=!!=ii=n=mlii!iiiiiiiim=ii=ii=ii=ii=iEiE .:�.

nome imp. ?e 1 bicicleta, àdquirído de Tela Paul E., 'terreno vendido a Felipe O. Becker idem. III i

-

I"
.

Leesmann Idem. .'
-,

-

/ ,
.

::: ,I
• II

". _ 659�José Papp, bras. requ.er transf, p .. s.
nome Secretaria da Prefei�ura Municipal de Jaraguá IFebres (Sezões, M�lárias\",)ii

'.'
imp. relativo a um carro adquirldo de Methías Ruy- do Sul, em 17 de maio de 1946. ,.. iill- -., lJ '� .I �mpaludlsmo �. "I!! i�.,l-
sem, idem.

.
. .

José Pereira .Lima !fi '

Màleitas, Trem�delra I�'�
660-;-Franclsco Rahn, bras. requer baixe irnp. Secretario I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM" _'

•.•�;�'-'I, " III .\.'

�i ' ,
' :1'! III .��j

I� "Capsulas Antisez9t;1�ç·,�S It::;
III Minancora" \ ' �J ��,
�. ,t':� Ij

, iii Em Todas as Boas. Fa,.fmacias i� :;

ii É um produto dos Lab�r�t�riO{�, MINANC0RA ri:
1:1'1: Joinville � Sta. Cat'arirll:t"':":. .I:ii�.:,!", ' , l' I.) \ • II J

�ii_U_!!ii!!!!!5Ed!E!!i!.!EÉ!i:Ê:É:!:!E!!:!�n=n oft! ):=!!E!Ei�;i
===============================================================================================���============'

H

_\

'. , -t ,
'

'iil
================================================================�==========================�=,.=-=..

,=,,=_=============••q

Dx2

A TRATAR COM O MESMO_

.Ilm rapaz para escritorio, com co

nhecimento de português, e se possivel,

I f
-

__ n�ormaçoes,

jornal:
no escritorio deste

- A. J. Zimmermann
1'. Secretario

'Vio[ent,Q BRIXA
I

dos preços .

das mercadorias da CASA, TOBIAS, até 31�6-46

Rua Presidente EpitacioPessoa - 652 - JARAGUA DO SUL

- .......

:-_._-- -_._�-_"'-'.'_""•. - ·��.âr_"\.!.w�: . ..:_._",:�::'
f I

I
. I' I
i'rI R A,R U T

.,

,

Jaraguá s. ·A.
..�Industrias

\

Reunidas
t """"... .

"f '"",,� ...

, •
-

". ;v"-'
........�. "'�""iIIr!1i;

�

.......�;.,�� ��,� I

I

-".�-

o Encarregado: 'EWALDO H. BOSS
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Artigos .bons - Preços barat�simos' pr�r�i�':;iad�l.J-r::=D�II'••••••••·.:�����••����� -:':' -::��IU!E JaraguadoSul, o

�Q'• .,...'.:�:'':':':'':':;''-,:,:,:,:,:,,:,' -::��:;.••••••,'':..��':":':":':":�':';':';"'''''::;''''::;''��n!l
•

� Banco' Popular e Agrícola l�j IE�nt21� 'I I-R' G'O� Do Vale do Itajaí ,- Matriz:' BLUMENAU g 'I
g Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio dQ Sul g feito Munjclpal torno pu-
:: :: blico que durante o mês • Qa-n no mOlhnrOQ C:: . ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS :: de Junho arrecada-se na l) u UO � Ilu �O ��� Tesouraria da Prefeitura tß�

�::
Depositos com juros- ti dispoaiçêo=Isem limite) retirada livre 2%

..

�. Municipal de Iaragué do I '

h t:: í disposição conta especial-(sjlimite) Deposito inicial, Cr$ 100,000,00 i Sul e na Inrendencía de l, W mam uara n Q IH com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% ::) Corupé, o Imposto, TER- di. U O

I
b Dep.: inicial Cr$50.000,00 cjretlradas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 4% �;l RITORIAL. w _ .•.-

p',�:: Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas � Não satisfazendo o pa- til.

tgl
mjavíso prévio de 30 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 días 6'/. ::� gamento no referido mês, , PRODUTO Df1

( Dep.lI prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por'12 meses 6'/. � ficará o contribuintesujei- , ---

:: Deverá ser dado o aviso prévio de 2 meses pera retirada.

!�::::·.:::.·l
to á multa de 20% sobre

I ITll1l�lUl§il-11"'n° d)) Al fi' rr d] � !"d] � tn\§

I
g Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- o

.

imposto no primeiro • 11 M l!..ll. @ \W� \L<.m11'ir@�1U':: radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5'/. 'mês, sendo então feita a rr � IT � � �

�11 Dep: IimiladOS-(Limite até .Cr� 50.000,00)
.

Dep. inic_ial Cr$ 2�.000,00 com .. cO������;r��i�:lmper���'itu_ fi: \lJJij§.c111lCA�r!l��,�1 �o 1&0
-

11 retiradas. �e 2:0.�0,00 �ruzelros semanais sem. a.v�so .... 51/2'/.
:: ra Munlçipal de Ieregué fi) JARAGUÁ DO SUL:: Dep. ESpeClals-j;lImlte ate cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com :: do Sul 5 de Junho de

� S C TA r·hA �:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. : . . . . 6'/. :: 1946
'

/'
ANTA A R l�

f,::j
Faz todas as operações bancarias, como sejam: cobranças, descontos,::

.

F. VOSGERAU '

'

:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. ::
. ��......1'&'Ih•......:a. "$ "e�,g MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ 11 Tesoureiro ���.,.. __C!i!í

__ ��H", -_ S_er..viço ate,ncioso e rápido ., i�lS-" [ -,.-,.

!;!iI!�b::- � ""'" • • -:':':':" ":':'•.�;ilÉl! e e I r o � .

\7 \ I 5 OE;,!!,��:· ..:.:.:.:.:.;.:�. '.::;.' •.••.:.;.. '':';'''' -:::;.:;.' ·.·�.:;,:;.:;,:.:,�:.:.:.:x;.:;.:.;.:.:.::;�!in;E ri...................

r@Y@®'f@)®'f@)®'f@)®'f@)®!@)®'f@)®'f@)®Y@)®'f@)®Y@)�� PROOURA'-SE UM·

�. -

• .'_. PAGA-SE BOM OR-

®>
Tossef Asmaf Breaquíte, Reuqaídãe, Resíríades e �' DENADO. _I

� TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRHIÓRm � cci: F ��:OAE�OE:'
;®> Encontram alivio im,ediato com c uso do �� DA OOSTA S. A.

I n C O In P a :r a v e 1 · . ITAPOOUS!NHO anexa a Lo]'a de, Calçados do Snr. Julio
. JARAGUA DO SUL

..I Pl!ilOföl dI! nogieo Pl!loll!Oll! I '�5�'fitilM���2N)�R MaffezolIi, onde espero o comparecimento
C® ,

, S®. SIFILIS"� O PEITORAL DAIS (;OmHE()IDO MO BRASIL @J
@).

'

- @ FRACOS E AN�MICOS I

�@Ã®@,;.@@).@@).@@M®@J.@@M®@).@@J.@@,;.@@,;@@,;@�
q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::.::::::.
II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINAS/A.
�� IFundado e��:p�:�e;;;;Ee��:�;A�9:5 CR$ 6.000.000,00

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00
�[:::�nga�á AGENCIA: Jaraguá do Sul

ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdén, 115
H �:��1��as End. Telegraflee "INCa"
11 Concortiia Caixa Postal, 10 - Telefone, 73
li Crescíurna MATR.IZ: I T A JA íii Curitiba
.. Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. de.contos.:: Curitibanos emprestimos. financiamenlos mediante caução de Iltulos comerciais.ii Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores' em custodia, mediante
il Gaspar

.

taxas modicas.
:: Ibirama abona em C /Correntes os· seguintes juros:

if j�ªi�"�� S,l :o:IS::�:ã:e�:�d�:'fuE.i7:Zf;t���!: livres 20'0 !::::.!I::::.!l joinviIle , de Cr$ 1.000,00 3°/.11 Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,MII �!i�� dep. iI]iciais a partir de Cr$ 20,00 :::::.i:.:::li OfIeans e subsequentes a p.. de Cr$ 5,00 4%
ii Piratuba Com -Aviso de 100 dias

'

5%11 Porto União P F'!l Rio de Janeiro razo IXO de 6 meses 5%
;; Rio Negrinho CIIIIl AViSQ...de 120 dias 5 1/2%
:: Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
!l S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

/)1 i'�/ó:qUim A econqmia é a base da prosperidade
.: TlJucas Deposite as suas economias no. ,

Tubarão lJanco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.
�í�:isr�nga , HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

11_;i��::::;::::;:::::::::::;:;::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��__::::::::::.a

bothar 50nnenhohl
RUA\. MARECHAL DEODORO, 841, ElB TEL .. ®'

,

JARAGUÁ' DO SUL -: _:_ SANTA CATARINA

FERRAGENS

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS
. RADIOS (tipo' 1946)
RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO
APARELHOS ELÉTRICOS

TECIDOS EM GERAL

ROUPAS FEITAS

(completo sortímentol
CHAPÉOS (dasmelhores marcas)
CAMAS :rATENTES
COLCHÖES

{ tí o
COBERTORES DE LÃ -afr.lg

....,. ACOLCHOADOS
mo

iil;iiiii

t?::::::::;;ii;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.�

·11 Correio �o Povo II
.11 Rua MI. Deodoro N. 136 iiTelefone N' 39 - C. Postal, 19

II �::::���:;�:: li
li DI:r:S:O:':�EL ii
li A R T U R M Ü L LER ii
!! Pa��n�E;��i II
�.::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l
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T_I'
VINHO CREOSOTADO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I /

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

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

• remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGOEIRA
MINANCORA para o seu íilhinho.

.

E um produto dos Laboratorios Minancora

:;- J O I N V. I L L E

LivrosNovos Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n.

---(-E-di-çõ-e-·s-G--Io-b�o-)
--

co/m area de 10.250 mt2.

"SILV,EIRA"

J

.1 ..

Aos distintos amigos e fregueses,

que mudei min�a loja de Fotos e Li-
.

vros, á Avenida Getulio Vargas N. 160,

A tratar com o proprietario <

Vende·se na Tip. Avenida 10x2 _ F. Frederico Moeller

,

.

de todos os amadores de Fotos e Livros.

HANZ WIELE, Fotos 'e Livros

3x2
Avenida Getulio Vargas 160

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 301

Calçados - Chapeus - Roupas Feitas etc. - artigos
pera presentes - Tudo a preços populares

,----- - Visitem sem cornpromlsso -----

IDEAL

TOlHI
R••lri.d..
Bronqait..
Eicrolulo••
COR.. I..c.....

VINHO CRBOSOTADO

Cure seus males' e poupe
seu bom dinheiro com-

Iprando na '

, f a rma c i a N o va
I de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sort1mento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços van.tajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4
.

@.i® @M® @,;@ @f@)
r

_

.

__

A MARCA DOS aONS PRODUTOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinado (para cosinha),
Mala Moscas.

F�BRICANTE: all'ltlB8 MIUE!!
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

'Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Domingo, 23-6-46-:--

I

\_

CORREIO DO POVO»'

Notas' Locaise
- -

e

lavrador, domieiliado ç re- ,

sídente rieste distrito, em

ltapocusínho, sendo filho
de' Carlos Tomelin e de
felicita Faclni Tomelin.

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

.Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Itapocusinho, sendo

filha de Ricardo Leone e
'

de Maria Pedrorr] Leone.
'

PARA FERIDNS,
E C Z E M /Ji);S,
INFLA-MAÇO:és,
C O '.E' E' I R AS,
F 'R ii ;;t, I R,'AS,
ESPINHAS, ETC.

PAG.4

ARTUR MÜLLER'

.,,'

_e_
e

,NUNCR EXISTIU IGURL

Organísaçãe ()�'etarla •.. '

I �:�a ���s ist�b�i��Ç�:
"

,

argumento poderoso nas

(concI. da i-. pag.) I especiais, como por, r�iv�ndicaçõ�s "de seus

cia, sejam depositados; exemplo, para compra direitos. �eJa -leJ?b!ada
em nome individual de de casa propria. ao operariado crIstao.a
cada um deles livremen- Mestre-se aos traba- necessldade a urgencia

te, na Caixa Economica lhadores as suas respon. e o dever �e .entr�rem
ou em outros estabeleci- sabilidades e os deve- nos seus Síndícatos . de

., mentes de Crédito Po- res Sejam êles levados classe e ai, atuarem co

Oficial pul'ar com finalidades por convicção a satísía- mo portadores de sua

, 'formação social cristã.

,
COMPRAREi:1 MAIS BARATO__

----�------------------------------� Fazendas

?N A T u'R A L I S A ç Õ E S Chapéos
TITULOS DECLA;RATORIOS

SOCIEDADES ANONIMA,S
C,O N T R A TOS DE QUA L QUER ES P E C I E

"

A COMERCIAL, LTDA.

'I"
'

Falta Luz. Os moradores
da Rua Barão do Rio
Branco, com' cerca de du
as dezenas de casas e

sendo uma via de liga- Artur Müller, Oficial do
ção com a Rua Coronel Registro Civil jlo r" Distrito
Procopio Gomes de Oli- da Comarca [araguá do Sul.
veira, reclaman centra a Estado.' de Santa Catarina
falta de luz pública. Brasil.
, De fato é de exrranhar Faz saber que comparece-
que uma rua tão impor- ram no cartorio exibindo os

tante e movimentada ain- documentos exigidos pela lei
d� não tenha .sido. co�- afim de se habilitarem para

. témplada com tlumlnação.
Aí deixamos a' queixa .

apresentada ao nosso jor
nal.

Casamentos. Hontem na

sala das audlencias foram
reelisados, os casamentos

do sr. Julio Kuesrer com

a senhorita Hílda Seil;
Rudolfo Toewe corn'a se

nhorita Amanda I Horn

burg; Paulino Bassani com
a .senhorlta Oravla Otilia
Demarchi filha do casal

Domingos-Amalia Dernar-

,chi; Guilherme Haering
com a senhoríta Almida

Felippi, filha do casal
Lúíz eClomentlna Felippi. VENDE-SE

casai-Se:
,1 •

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar. o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o p\\ra os

fins legaes ..Edital n. ?050 de 17-6-46.
Gabriel Mautlssens e

Erica Karsten.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirão Cacllda, 'sendo
filho de Frederico Mau
ríssens e de Domingos
Berlanda Maurissens.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente nesre . distriro,
em Ribeirão Cacilda, sen
do filha de João Karsten

e de Martha Karsten.
,

Vende-se .�
,

Um automóvel, tipo chevrolet Pavão

1928, em 'perfeito 'estado de funciona

mento, equipado com { pneus novos,
e um subsalente novo. .

..A tratar com o proprietário
"

ANTONIO A. SOH�IITT

Edital n. 2051 de 18-6-46.
Emilio Frederico Dum-

- No Registo Civil, fo- ke e Alidn Urban.
ram inscritos os seguln- Ele, brasileiro, solteiro,
res nascimentos: ,Nilda, f. lavrador, .domlciliedo e

de Emilio Klirzke; Ivaldo, residente nesre distrito,
f. de Leopoldo da Costa; em Rio Cerro, sendo fl

Adilson Arnaldo, f. de lho de Augusto Dumke

Arnaldo dosj ôanros Bas- e de Alma Schwarz Dum- '

tos; llca, f. de Paulo Fo- ke.
, di; Mílanda, f. de Artur Ela, brasllelra, solteira,
Mohr; ßernàrdo, f. de Gus- doméstica, domiciliada e

tavo Alperstedt; Nelson, f. residente em Iroupava, mu
de WiIly Gessner; Luzte, nicipio de Blumenau, sen

f. de Adolfo Nielsen; Ali- do filha de Oscar Urban

do, f. de [oão Maâs, Na- e de Ema ßarg,
rélíe, f. de Eugenio ôhroe
der; Edeltrudes, f. de Hel
muth Oesrreích; Wigando,
f, deWalter Marquadr; An
tonio Carlos, f. de Gero-
nimo Trentini; Antonio ....._.__---

Carlos, f. de Dr. Francls. r�nel�s l'nlel"roco Gottardi; Doríval, f. lIu u I
de Germano Frederico

Kunze; Eluiza, f. dê\Se-'
verino Demarchi; Ester,
f. de Ricardo Ramthun;.
Adernar, f. de Alvino Mar
quardt; Wilfredo f. de Er
wino Schulz.

,-

propriedad�Oarlos Mey.
Está á venda a propriedade supra, á rua

Benjamin Constant, n=". 287 e 299, constítuída de:

Ampla e confortavel casa de moradia, de ma

teríal; Prédio para negócio, tambem de material;
Edífícío prôprio para açougue; e Diversos ran-

.chos contendo fumeiro, curraes, estrebarías e

lavandería.
'.

'

VÊRE TRATAR NO ENDERÊÇO �CIM,A lNDI'CADO.

Edital D. 2052 de 1.9-6-46.
Silvio Tomelin e Alzi

ra Leone.
Ele, brasileiro, solteiro,

Parker '"'51'"
Esterbrook

Recebeu TiP. Ave!!!!_

Clinico �e OI�os,' Ouui�os, noriz, 6orUHnio
.Dr. ArDlinio Tavares,

Professor Catedralico de Biologia do Instittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe 4Zlos serviços clinicos e cirurglcos do especialldode no

Hospital de Corldade de Florianópolis,

Assistente do professdr Oàvld Sonson, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, do Asslstencla Público do Rio de Janeiro

I formado pela faculdade de Medici'na da I' Universidade do Rio de Janeiro

I B L U M E NAU ' STA. CATARINA

/

•

FARMACIA.
·"SCHULZ"

I
'

." Rua Marechal Floriano Peixotll, 60
Em frente ao "BarHarnack'JARAGuA DO SUL

Telefone, 46

Recentemente instalada com \'

produtos medicinais, perfuma
rias, etc., nacionais e extran·

geiras encontra Re a disposi-
ção do distinto publico, I apre'
sentando s e r viço critério-
so e P r e ç o Ij Módicos. ..

Entre. os produtos medi
cinais encontram-se remé

dios para FEBRE, VER

MENS, TONIOOS, XARO
PES, das melhores proce
dencias e pelos

melhores 'preços.

Age'n te s
,
.

Importante companhia de sorteios

precisa de Agentes' idôneos nesta

, praça e localidades vizinhas.

Interessados deve� dirigir-se á
.r-

Agente à esta redação.
oooooooooooooooooooo�oooooooooo��oooooo

J

IE Ir lill (e.§ t@ tes sm an li]
FER/RARI.&.

, .

Fábrlcação de Ferramentas Agricolas:

SEDAS ROTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

ONDE
�

Suspensórios

Sedas

Perfumes
- Etc., etc .•

lExn]2lID (Ü) §2!.�21.(Ü) (Marca Registrada)
/

Virgem·Especialidade
Ola CRAo WIElflIEIL ENIDl(J§lfIR?JAIL = JJÜ)nIDlfn��e

••11 �.lill!l"A E BI5UMI'I•• It lU. a8'••

sp..SÃ��/RCtAt
, .. .

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


