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zeiros, estampas 15 e 16;
cem cruzéiros, estampa 12;
quinhentos cruzelros, es

tampas 9, 10 e 12. Quan
to aos descontos que so

frerão as referidas cédu
las serão os seguintes, a

partir de 1'. de fevereiro
de 1947: dentro dos pri
meiros meses 5%; nos

dois meses seguintes 10%;
nos dois outros meses

15%; nos dois meses írne
dietos 20%; durante qua
tro meses apos, rnais 5%
ao mes; a seguir, mais
10% ao mes, até a perda
total do valor. (A. N.)
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Diretor: ARTUR MÜLLER
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Princeza ·IZABEL
Por fi. DflNTfl5

Há nomes que batisaram sé
res, de par a corôas que singiram
frontes, que nunca maís, desapa
recerão da memória dos homens.
Izabel tem na beleza de sua ex

pressão, a personalidade de mu

lheres, cujos feitos lustraram este
nome inconfundivel e ficou na his
tória de cada pôvo como uma ban
deira à civilização. Parece-me que
foi um dos nomes de mulher que
maiores dignidades, feitos herois
mo, virtudes, congregou na Terra
'e, da Terra subiu até aos Céus,
atingindo a suprema perfeição. I

.' Portugal, a pátria dos gran-
des feitos, têve em Izabel, a gló
ria de uma Santa Coimbra vené
ra com todo fervor a sua padro-.

eira e Ela, da eterna glória não
esquece a. sua terra berço, con
cedendo-lhe a graça de berço
eterno da cultura.

Izabel a Católica, patrocinan
do a descoberta da América, le
gou ao mundo antigo, contemp 0-
râneo e futuro, o maior exemplo
de democracia, ressaltando o va
lor e a coragem dos filhos de
Espanha.

'

Izabel, Czarina da Russia,
herdou do pai, Pedro o Gran de, o

espirito das conquistas e, nas guer
ras, defendeu heroicamente seu'

pôvo e seu país.

Izabél de Inglaterra viveu
unicamente para seu povo, renun
ciando 'até aos direítos do cora

ção, pelo que rot cognominada a
Rainha Virgem, que não quís ca
sar e disse "seria apenas, esposa
do seu pôvo",

E o nosso Brasil têve tam
bém a sua Izabel - a Redentôra.
Seria ocioso ressaltar 3.S virtudes
dessa dama, que dentre as gran
des figuras do Império, foi uma
estrêla de primeira grandeza. A
Ela, devemos uma das mais bri
lhantes paginas da nossa Histo
ria - a abolição dos escravos. Com
serenidade' e altivez, a Princeza
Izabel soube lutar pelo sublime
ideal de liberdade, não receando
perder um trôno, contanto que
triunfasse a causa a quem déra o
seu coração.

Cedulos Recolhidas
A partir de 1". de Agos

to vindouro a Caixa de
Amortização dará inicio
ao recolhimento, dentro de

seis meses, sem desconto,
de cédulas de papei moe
da, padrão "mil reis", se

guinre. valores cinco cru-

.DIARIO CARIO'CAção, a convocação para
o serviço militar será fei
ta em todo o Território
Nacional em três épocas O aniversario do "Dia-\ rio estigmatisaram com

sucessivas, corresponden- rIo Carioca", transcorrido todo o seu ardor patriorl
tes ás três zonas de Re- no dia 17 do corrente não co a desgraça que pera
crurarnento 'jà previstas: é somente uma data de nossa patria éra a dita
a) la. zona de Recruta- alta significação na his- dura, deve-se o desfecho
menta, os ferritoríos das toria jornalistica brasllel feliz de 29 de outubro
õa. e Da. regiões militares, ra, mas tambem um mar- que trouxe a volta da Ie
da 5°. disrrito naval e da co glorioso de todos aque- galidade.
5a. zona aérea - no mes les que combateram pela Daí a magnitude da da
de: janeiro. redernocratisação do ßre- ta e as justas manifeste-

o As policias militares, os eil. ções de solidariedade que
Corpos de Bombeiros, só As penas brilhantes de ao valoroso "Dierio Ca
poderão receber como vo- J. E. de Macedo Soares, rioca" trouxeram os seus
luntarios os indlviduos Horacio de Carvalho [u- colegas e o povo pelas
dispensados da incorpo- nior", Danton Jobim e ou- suas mais representativas
ração, mediante autoriza- tros que no popular dia- figuras.

o ção dos comandantes de nos de trlnta anos, e' fa-
-

h' 1região e não' poderão ser çao ou recon ecirnen o

.ínclutdos nessas corpora-
cultado o volurnariado pelo poder publico; b) as-

çöes os réservistas de pare incorporeção em cor- sinar contrato de qualquer

I primeira ou de segunda po de tropa, ou a lTiatri- nátureza com o governo
categoria, menores de vin- cula em Tiro de Guerra federal, estadual ou mu-

1 te e um anos. ou em Centro de Forma' niclpal; c) obter pessapor-
As unidades das forças ção de Reservista, desde te ou prorogação de sua

armadas, devidamente au- que satisfaçam às condi- validade; d) obter cartel
torizadas pelos respetivos ções das alíneas "b", "d" ra profissional; e) obter
comandantes de região e "c" acima. licença para exercicio de
militar, distrito naval, ou

No seu capitulo IX, a qualquer industria ou pro
zona aérea, poderão acei- lei agora promulgada rra- fissão; f) matricular-se ou

rar ne época da convoca.
ta da� infrações e das prestar exame. em qual

ção da classe, volunrérios penalidades es�abele;::endo que� esrabelecimento de

NOVA LEI MILITAR j p.ara. incorporação anreci- multas que vertarn de Cr$1 ensino.

pado, no Iimíre dos car- 50,00 a ,Cr$ 2.0�0,OO.
. �

, _ .gas.a preencher 'e . pelo. _preç�lt�a? lei que nen, Nq� primeiro ,":ano. civil
16 E 18 ANOS PARA ALISTAR E SER OONVOOA))O. DIVER' temp? que em cada ca�o

num brasileiro, entre �e: de execução desta lei, de-
, T

-

1 for fixado em resolução zessete e qu�renta e CIO. verão alistar-se (os indí-SAS INOVAÇOES. ministerial. I C? anos de Idade, pode viduos que no seu decur-
O candidato à incorpo- ra, sem; fazer. prova de so completarem dezoito,O presidente da Republica assinou o decreto-lei sobre o serviço ração antecipada deverá que es�a e� dIa. �om �u- dezenove e vinte anos demilitar, do qual destacamos os· seguintes dispositivos : satisfazer às seguintes as obrigações Imllt�res:�) idade, e nos três primei-

condições.. a) ser brásl- s�r .nomeaGo funclonarl,o ras anos, serão convoca

Ieiro naio; b) ter boa con- �ubhco ou extra-numera- dos as seguintes classes:
duta, atestada por autorl- no

. f�deral, est�doal ou a) em 1947 as classes de
dade policial; c) cornple- mumclpal,. ou .mgressar 1927 e 1928, computadas
rar dezessete anos de ida- como funclO�arl? ou em- em parres iguais; b) em

de, no ano civil em que pregado. e!!l I�StJt�tos pa- 1948. as classes de 1928
pretende incorporar-se; d) rae�tat�ls, autarqUIas, .

as- e ! 929, computadas em

ser classificado no grupo so.cl.açoes ?� .

empresas partes iguais; c) em 1949,
A em inspeção de saúde; ofIcIaIs,. ?flc�ahzadas �u as classes de 1950 e 1931,
e) ser alfabetizado ou ter su�v�nc�onadas, .

ou cUJa computadas em partes
oficio de aplicação milHar. eXlslenCla e fU,ncIOnam.en- iguais; d) em 1950. a clas
Aos brasileiros com me.

to dependam oe autoriza· se de 1952.

Justo é, pois, o explenãor
com que pelo Brasil inteiro, celé-.
bta-se na data de amanhã, o cen
tenário do seu nascimento. A aura

\. da liberdade ressurge nesse dia,
maís explendorosa e mais brílhan o

te, revivendo em todos os cora

ções a figura de uma princeza,
Izabél a Redentora, exemplo de
civismo e de brasílídade, glória
do Brasil refletindo no mundo in
teiro.

militar os que não se alis-j e se o alistamento for efe
tarem no período legal. ruado depois do prazo
Os orgãos alístadores I previsto acima, ao inte

funcionarão norrnalrnenro, ressado somente selá en
durante todo o ano. tregue o certificado de-
No ato do alistamento I pois de provar, com o

militar, o individuo deve· competente i"ecibo, que pa'rá apresentar os seguin- gau a multa estabeleCIda
tes documentos: a) certi- pela lei, e de constar as
dão de nascimento ou necessarias informações
prova equivalente· segun- sobre a sua situação C!·
do as leis civis, se for vil.

'

brasileiro nato; prova de Todo brasileiro, alistado
naturalização, se for bra- ou não deverá conside
sileiro naturalizado; b) de· rar-se cCßvocado para o

claração de que ainda não serviço ml!itar no ano ci- , Entre os 87 navios. que serviam
se alistou em outro orgão vil em que completar de- para a experiencia, explodiu no dia
alistador, . assinada pelo zoito anos-de ídade, inde- 24' a 5a• bomba atômica fabricada no
alistando ou, a seu rogo, pendentemente, de editais mundo.
por pessoa idonea. avisos ou notificações. Um imenso impacto de

.

agua le-
O individuo· que, resi - Poderão ter a incorpo- vantou-se e, quando dissipada a colu-

dindo em municipio de re- ração adiada: a) até a ida- na, verificou-se que apenas 10 dos na
crutamento de incorj:)ora- de de vinte anos, os que vios haviam conseguido manter-se a
ção dispensada, alistar·se forem candidatos à matri- tona integralmente.
em data posterior à di':

I culd nas escolas de for- A coluna de agua levantou-se a
vulgação da dispen')a, de· mação de oficiais da ati· 700 metros de altura e as nuv�ns de
verá apresentar, além dos va das forças' armadas, vapor a 2.5l10

'

documentos a que se re- desde que possuam curso -x-
ferem as alineas "a" e ·'b"· secund·ário, completo ou Voltando de sua recente visita a
acima, atestado de resi- estejam matriculados nos Europa, que percorreu em missão do'
dencia minima de um ano, cursos cientifico ou clas- governo, o snr. Renato de Andrade
devidamente legalizado, sico, e o comprovarem concedeu inleressante entrevista ao
passado pela autoridllde antes da convocação. da "O Globo".
policial, o qual será for- classe; b) os que compro- Referindo-se a Itdlia, disse que o
necido gratuitamente. varem, nas mesmas con- povo dali é trabalhador e tudo está

IPara o alistamento à dições, serem candidatos voltando a normalidade, havendo arti
revelia, os orgãos alista- à matricula em cursos de gas em melhores preços que ,no Bra
dares se utilizarão de do- formação de oficiais da si!.
cUmentos e dados forne- reserva das forças arma- O serviço de transportés já está
cidos pelos cartorios ou das, podendo o adiamen- completamente restabelecido.
quaisquer outros serviço's to ser concedido até com- Taxis onibus e bondes há em
publicas e em caso de du- pletarem a idade de viiite quantidad� . suficiente para conduzir,
plicidade de alistamento, anos; c) os que estiverem sem ,os atroDelos e as preocupações
um à revelia e outro ex- matriculados em institutos dó Rio, o povo aos seus lares. Por
porHaneamente será vàli- de ensino destinados à corrida de taxi a uma distancia de 12
do o último. formação de' sacerdotes, quil'ometros, mais oú menos, paga-seTodo individuo, ao ser de ministro de qualquer o equivalente a 12 cruzeiros, quandoalistado, receberá imedia- religião, ou de membros, aqui pagariamos cerca çIe Cr$ 25,00ta e gratuitam.ente do

ar-I
de ordens religiosas re:' pelo mesmo percurso. E verdade quegão alistador, o Certifica· guIares. não são Jimousines luxuosas como as

do de Alistamento Militar, Para fins de incorpora- nossas, mas fazem o transporte sem

A obrigação de prestar
o serviço militar, em tem
po de paz, subsistirá du
rante o periodo de vinte
e oito anos contados da
data em que o cidadão
houver completado dezoi
to anos de idade e em

tempo de guerra, o perio·
do de vinte e Gito anos

poderá
-

ser ampliado de
acordo com os interesses
da defesa nacional
Serão considerados re

servistas dàs Forças Ar
madas, até a idade dé
quarenta e cinco anos in
clusive e enquanto julga
dos capazes, os individu
as que não estiverem em

serviço ativo, os quais
constituirão as seguintes
categorias. 1,a.) quando
p.q&6uirem instrução mili
tar suficiente. 2a.) quando
possuirem instrução mili
tär insufialente; 5a.) quan
do não 'Possuirem instru
ção militar.
Todo brasil'eiro deverá

alistar-se para o serviço
militar dentro dos primei
ros seis meses do ano
civil em que completar de·
zessete anos de idade. O
alistamento poderá ser fei
to ao completar o indivi
duo dezesseis anos de
idade.
O alistamento será efe

tuado normalmente peran'
te o orgão alistador do
domicilio ou, excepcional
mente, no de residencia
transitoria, se as circuns
tanci,as o exigirej1l, e nos
Consulados do Brasil pa
ra os que estiverem no
exterior. Serão alistados
á revelia e consic;len:idos
infratores do alistamento

4'

Notas e Noticias
deixar nada a des?jar".

- "Os restaurantes de Juxo são
melhores do que' os do Rio; o serviço
I'a Ia carte" é irreprensive!. .os pra
tos são confeccionados em esmero e

bom gosro. No restaurante "Beira-Mar",
um dos melhores de Napoles, jantei
certa noite, e depois de servir-me de
vários pratos. de um antigo e capito
so vinho, ouvindo uma deliciosa or

questra, paguei cerca de 1 800 liras,
que cqrrespondem a Cr$ 120,00. Aqui
terme-ia custado nada menos de Cr$
200,00. A mesma experiencia fiz em

Marselha e em Lisboa".
Uma bateria de aluminio de 24

peças, para cozinha, que aqui custa de
2 a 5.000 cruzeiros, compra-se em Ná·
poles por Cr$ 450,00.

Um cronometro de ouro, suisso
numa luxuosa joalheria de Napoles,
custou Cr$ 900,00. Aqul o mesmo re

logio custa de 3.500 a 4.000 cruzeiros.
Como se vê, - diz o entrevistado, -

aqui o comércio quer ganhar de 400 a

500%, emquanto lá são mais modes
tos.

o -x-

A infelis Polonia continua a sofrer,
mesmo e talvez mais ainda com a

"protetora" ocúpação russa, as maio
res vitimas continuam a ser os ju-
deus. .'
Antes da guerra, a população po

lonesa totalizava 34 milhões inclusi-.

Cont. na ultima pago
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGENCIAS I�STAL4.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, t�g�:: Jaragua do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul. ::..
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:::::....:.:�.:.� ABONA 'JURaS AS SEGUIN'TES TAXAS ::.I::.ljDepositos com juros- d dispos3ção-(sem limite) retirada livre 2%
4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00:: com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% ::}111 Dep. inicial Cr$'50.000,00 cjretlradas sern. s/aviso e-s 20.000,00 4% Hl::� Depositos eom aViSO-Reto dieria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ::�11� rn/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. Hg� Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2"/.; Por 12 meses 6'/.

.

g:: Deverá ser dado o avíso previo de 2 meses
I

para retirada. ..

Dep. populareS-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti- tH••

radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5-;' .' C::
.. Dep. Iimitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Crê 20.000,00 com ::
.. retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern avlso 51/2'/. gDep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::
.. retiradas sem evíso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . _. . 6'/. ::.

I

::j'
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. ..

�::�:' MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

tl:l:�======5erviço atencioso e rápido======::
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Edital n. 2072 de 25-7-46.
Alberto Becker e Herra

Milbratz.
'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sldenre nesre distrito, em

Iaragué-Alro, sendo filho
de Henrique Becker e de
Hedwigs Becker.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e � _residente neste distrito,
em Ribeirão Cacílde, sen
do filha de Artbur Milbretz
e Je Frieda Schumann
Milbratz.

Clinico �e OI�os, Ouui�os, "oril, �orDantHOfiaina Illeccntcc
Geral

do filha legitima de Fre
derico Moeglich e de So
fia Krueger Moeglich.

Edita! n. 2070 de 24-7 -46.
Gabriel Scheuer e Ma

ria ôtelmacher.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente rieste distrito, em
Alto- Iaregué, sendo filho
legitimo de Mathias Scheu
er e de Maria Lescowicz
Scheuer.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Alto- Iarcgué, sendo
filha legitima de Ignacio
ôrelmecher e de Catharí
na Steinrnacher.

Dr. Araninio Tavares
Professor Cotedrolico de ß��ogia do lnstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos servlços-cllnlcos e cirurgicos do 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

JARAGUÀ DO SÚL

I formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro

I BLUMENAUSTA. CATARINA

,

Fabricação de Ferramentas Agricolas:·
SEQAS ROTATIVA PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OO J
.

ONDE

H. KELBERT
._---

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA EL.ECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -

APAREL�AMENTO MODERNO -

HABEIS PROFISSIONA:IS --R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

- .Jaraguá do 5\,..1 -

PREÇOS MODICOS -

.

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
'ia e em cartório onde será
afixado dur ante I 5 dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento

'

acuse-o para OS

tins legaes.

do Imposto. so
bre a renda de

imoveis
e respetivos cal

culos de descon

tos sobre esse no-
!

vo tributo.

� PROCESSOS
COMPLETOS

-

para licenciamen
to de lavradores
.convocados par a
o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

Clf=l. IPIRfiNGfi

� ��m�r�iallaa.

__COMPRAREI MAIS BARATO 1

,.,
Fazendas Suspensórios

Sedas

RfG I � T � L I � Il

Chapéos
Perfumes Ele., etc.•

Desapareceu
Um cavalo de pelo rozilho, clinudo,

de cola comprida com a marca Ä.
Gratifica-se a quem der informações.

,

Artur Müller, Oticial d
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparpce,

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
. aíim de se habilitarem para

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERICO BRD.HNS,

JARAGUÃ DO SUL Rua C..1. Emilio JourdßD, 62

IDEAL
A M A R C A DOS BON 5 P'R o D U TOS :

Assucar de Baurrtlha, Sal Refinado (para cosinha),
Mata Moscas. '

FABRICANTE: aIIR�8. IJIUEI
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

Carlos Hass
Jaraguá do Sul, 25--7-46

-�I1I1I===============....'IIIF
rpl AlLVAN OCAJR§lfIEN \(i!1II oll PROPRlE'URIO ,II All
II
s

ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 II R II
ii II Secção de lavagem, Deposito de Luhrilí- !!s ii .

IIT Ir cantes, Combustível e Accessorios, ii T ii

110' I! Lubn:C::::;rt::t ::e�:,teri�� !.i
..i.:..·.::�:::.:::·::::::.�!...1\�::::��:::;�j

....... 111!�!!=i!=!!=i!=!!=!!=!!=!!=-=i!=ii=ii=ii=illlr(
..

c
....

o

..

·:r
..

r

..

·e
..

·I:·o d·
..

·o ·p·o
..

·y·
..

o lllF'abres (Sezões, M�lárias, iii.ii ii ::: Impaludismo 51!li ii m Maleitas, Tremedeira "I'", ii Rua MI Deodoro N . 136 ii :::
.

,

II Telefone'�' 39,. C. Po�lal, 19 II m - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iiii! JA�����a?a�n;UL ii !!!

"Capsulas Antisezonicas iiiIii ASSINATURA ANUAL ii I Minancora" P
. II.i Cr$ 35,00 .Il.: ii i,:,1ii

DIR. RESPONSAVEL
ii '1'1 Em �odas as Boas' Farmacias

.11
li

. I RT U R M Ü L LER
ii m E um produto dos Laboratorlos MINANC0RA I

II pa:l�lI�E;:d�i II i� J
.

- Joinville '
- Sta. Catarina- ,

IIIii
"

!� iaUiiii!lUIiiiiII!!Ei!!l!!!!EE!!i!i!li!!!=n=i!=n=n=n=m!EE..::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.

M::e=::;:::;:.==�
"[8UZ[180" I·

,JI, Elegancie, distinção e bom gosto V. S. 1((JI.
encontrará só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape-.

tes - Passodeíras, tudo V. S. encontra-
rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22
.

_��---.:=:::o::::===::==_

Edital n. �069 de 24-7-46.
Bernardo Ehlert e Ffie

da Moeglich Liehrenberg.
Ele, brasileiro, solteiro,

viuvo, domiciliado e resi
dente nesre distrito em

Rio da Luz, sendo filho le
gitimo de Augusto Ehlert
e de Augusta ,Ehlert.
Ela, alemã, lavradora,

víüve, domiciliada e resi
dente em Guaramlrlrn, mu
nicipio de Ioinvílle, sen-

Livros Infantís, lindo sortimento
Recebeu:

TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO» -Domingo. 28-7-46- PAG. �

D ···· ··· .. ·· · ···· ·· .. ········· .. ······
···.. ····· ···.. · · .. ······..·a

,riÄN°ciiN°õ-õsT"nii°"fcoOMERoCIOooofi:oCATARoINAoS/A,-o°ll:: Fundado em 23 de fevereIro de 1935�� •

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00li DEPENDENC,IAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00H Araranguá
AGENCIA: Jaraguä do Sul:: .Blumenau

H Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115n Caçador End. Telegrafico "INCa"l! Canoinhas
lOT I f 7'4n Concortlia Caixa Posta, 1 -'- e e one, on Cresciuma MATR1LZ: I TA JA Í l!ii Curitiba

Faz todas as operações 'bant'arias no Paiz. como cobranças. descbntos.g Curitibanos
empres Imos, financiamentos mediante 'calição de titulo� comer!,iais.H Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, medíente

�� ��:f�ra abona em C / Cor;��;:iC�� seguintes juros! :.r.i �.' ,(�.'�. �.'
n Indaial

I ß Disposição, sem aviso, com retiradas livres �.� �.� �;� �;�ii Ituporanga
.ii jaraguá do Sul pera qualquer tmportancla

11 [oaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres '
'

gii joinville de Cr$ 1.000,00 3°ío:: Laguna Depósitos Populares, com' limite de Cr$ 50.000,Mkt!t�: dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 '4%Piratuba Com Aviso de 100 días 5%Porto União
Prazo Fi�o de 6 meses 5%Rio de janeiro Com IVI'so de ").20 días 5 1/2%Rio Negrinho

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 .meses \, 6%S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capifalizados semestralmente :,i'a/óaquim -e- A econom ia é a base da prosperidadeTijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00

'

0000 Adolf Herrn. Schultze 0000 MARCENARIA EM GERAL 0000 0000 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 0000 CIA INDUSTRIAL DE MOVEIS 00.

,

�� lV\antem um estoque permanente de todos (JS tipos 0000 de MobiliaS, especialmente para escrirorio. 00
W INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: W2:a'S Dormitorios 2:3:500 Salas de rantar 00 '

00 Cópas 0000 Escritor: JS 0000 Moveis rústicos e outros. 00- ) O I N V' I L L E
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'� Cat�;����as fixas e giratorias

"

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::;:�·;::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 00 Mesinhas de c.entro e para radio 00D AI O Batalha v

� E entre muitos outros. a
�r. var - MEDI(;O � Caixa Registradora ma�c� "�ECORD." �\ '2:a'S Afamada pela sua eíiciencia, substitu �CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E 00 indo as Caixas Registradoras de 00CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, ,00 elevado custo.-·------- 00DOENÇAS. DA PÉLE.. ; Toda a Mercadoria á preata Entrega �- Eletricidade Médica - � . -

�� ,RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

00000000000000000000100000000000000000000-RAIQSX-

Prcíennra MUJlItllncnID21� dIe
jaraguã dt ([J) §1ill�

Reql.Jerimentos Despachados

AGRADECIMENTO

-.....iiiiiiiiit�,

Arroz em casca
Compramos qualquer

quantidade.Dia, 2-7-46.
,
929- Paulo Schneider, bras. requer transf. imp.de uma casa comprada de Paulo Tschá, c. requer..

930 - Germano Ranthun, bras. requer transf.imp. terreno comprado de Ana Glornbowski, idem.931- Lucio J. Afonso, bras. requer transf. imp.terreno comprado de Gonçalves Fesbino, idem.932- Antonio Lange, bras., requer transf. irnp.terreno vendido a Jorge Denke, idem.
933- José Hauck, bras. requer transf. imp. terreno vendo a Luiz Slachiak, idem.
934- Arnoldo Pasold, bras. requer 'iransf. imp.terreno vendido a Ingo Milnitz, idem. I935 - Arnoldo Pasold, requer transf. irnp. ter.ieno vendo a Agelin Alegri, idem.
956 - Ricardo PeU, bras. requer transf. ímp,terreno vendido a Lãopoldo Schünke, idem.937- Daniel Maes, bras. requer rransf. imp. terreno adquirido de Pedro, João e Alfredo Lourenço deLima, idem. '

,

938 - Adolfo Baernl>, suisso, requer lic. constr.um galqão de madeira, idem.
939- Adolfo Baeumle, suisso, requer lic. constr.uma casa de material. idem.
940-· Herbert A. Erdmann. bras. requer líc: p,estabelecer-se com Marmoaria, idem..

941 - Arnoldo Pasold, bras. requer transf. imp.de uni. carro de lavoura, p, RU,dolfo Millnllz, idem.942- Helmuth IIg, bras. requer lic. p. esrabelecer-se c. uma farmacia e celocar uma placa, idem.
.

945- Moennichoff Nikolaus, requer lic. p. esta- _---------------------'belect:r-se C. industria de panificação. idem.' O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É ADia, 4-7-46.
595- Dr. Alvaro Batalha, bras. requer Visturiana consrr, de S. garage, C. requer.

.

863 - Basilio ôchiochet, bras. requer autoris.fazer uma reforma na s. casa, idem.
891- Aleixo Delagiustina, bras. requer lic. construir meusoléo na sepultura de Ligia M. -Dellagiustl-na, idem. '

915- Tereza Roters, bras, requer lic. consrr.mausoleo na sepulto de Hermes Roters, idem.
916 - Max Hoepfner, bras requer lic. consrr.mausoleo na sepulto de He!ga Guilow, idem.
944.. Victor Gaulke bras, requer lic. fazer umamodificação na s construção, idem.
947_: Germano Koch, bras. requer lic. constr.uma casa de madeira, idem,

- 946- Alfredo Keiser, bras. requer lic, constr.um aumento na sua Oficina de Tanuaria, idem.- 949- Vitor Hass, bras. requer lic. construir umacasa, de madeira, idem.

Secretaria da Prefeitura Municipal de- Ieragué do ôul,em 10 de Julho' de 1946
José Pereira Lima - Secretario

-x-

Oferecemos

Milfio nOUO, �om
Engenho RAU Lda.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rma c ia Nova
de ROBERTO M. HORST

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina, SI A.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,36 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus a-rtigos á
preços vantajosos.,

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
@M® @J@ @.l®�

"

lOMBRIGUEIRA
.

MINANC09A
I Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

COrPFre hoje mesmo uma 10�BRlGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto =. Laboratorios Minancora

Ja abriu a

[íllí1 Hu@rg�r
em Iaragué.

,

Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos, e Miudezas
em geral.
Variado Sortimento!
Preços convidativos!

Avenida Getulio Várgas - Ao lado -da Companhia Telefonica.
Façam uma visita!

Dir'etor Médico do Hospital "São José",

.

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

'MaioroPARA FERIDAS,
E C Z ,E MAS I

I N F L AMP. ç Ó ES.
CCCCIP.A5,
F R IJE IR A S,
ESPINHAS, ETG.

Sortimento da Praça Profundamente consternados
mos aos nossos parentes, amigos e conheci
dos, o falecimento de nossa cunhada e irmãEm gaitas de bocca de

todos os tamanhos.e tipos.
Fabricação nove, íden

rica iI estrangeira. V. S.
encontrará na conhecida

CASA REAL
- Defronte o Cine-Buhr-

Paulina Colli Giffhorn
que o bom Deus chamou a si no día 17 de
julho, com a idade de 56 anos 2 mezes e 5
dias. I

'

.

Agradecemos de coração ii todos queacompanharam seus ultimos momentos, e o
enterro, os que enviaram flores e especialmen
te ao rev. Padre, Alberto, Dr. Alvaro Batalha
e as Irmãs do Hospital São José.,

Iaragué do Sul, 2.5-7-46.
Familia Martim Stahl

NUNCR EXISTIU IGURL

@f®®Y®®f@)®Y@)�®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®r®@!@)®Y@)@Y@)�� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �� TODU' '" MOLEI§TUS �o ßPßHflHO RfSPIROmHIO �� Encontram alivio imediato com <- uso do �(@ I � C 0, in pa .. a v ,e 1 @j� P�ilDríll d� HogieD P�IDI�Ol� .�� o PEITORALMAIS COl"iiJlECIDO MO BIRAI§IL �@ ",

@::::-r� t;:õ\! tn\r.:ö\!�r.:ö\! tn\t'ii'\! tn\r.;'\!�tn\!�t'ii'\! tn\tn\!�tn\!��! tn\r.;'\!tn\tn\!tn\���\&I������������\SIt

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
'NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E AN�MlCOS I

TometI!l
VINHO CREOBOrADO
"SILVEIRA"

...... - ....
TOIi..
R•• fri.d••
Bronquit••
ESCfOful•••
Conv.l.sc.n�..

VINHO CREOSOTADO
'tÉ UM "ERADOR DI! SAúDa•.

,

BAZAR CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 301

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

-----,--Visitem sem compromisso -----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nolos e � "oticios - (concI.'da 1a.)
ve de 3.500.000 a 4 milhões de [u
deus. Mas os combates de exterminio
de Hitler e o exodo de judeus no

após-guerra' deixaram menos de , ..

150.QOO israelitas entre a atual popu
lação da Polonia, de 24 milhões.
Em Kieise por exemplo, havia a

penas 150 judeus para 50.000 habi
tantes, antes do recente pograma. Ho
je, há menos de uma dezena. Qua-

renta e um foram mortos no massa

cro de 4 de [ulho, 28 foram feridos
e evacuaram' para Lodz e a maioria
dos sobreviventes fugiram para ou

tras cidades. Antes da guerra, Kíelce
abrigava mais de vinte mil Izaelitas.
Os polonezes dizem que há tres

razões principais para o anti-semitis
mo violento do presente: 1) o tumul
to politico; 2) o tradicional odío an

ti-semita, e 3) a insegurança econo

mica.

PETaDLll1
111111:111

COURA CASP�,

GUEDA Des Cfi·

BElOS EllEMAlS
'

nHcc'öES DO

�3URO CABELUDa.

T_��.�O�-$�f.wÄ':
/PÇ>R••EXÇ;IIVê1CIA

Aniversarios. No dia 28 do e diretor da Casa de
corrente passa a data Saúde que traz o seu

natalícia da exma. se- nome, a quem desde já
nhora Eli Weege, digna enviamos nosso abraço
consorte do sr. Wolf-- de felicitações.
gang Weege, Presidente Na mesma data fazem
da Associação Comerctal anos a senhora Elisa Be-

,
e Industrial de Jaraguá, neta Ballock, Florida,
do Sul. Na mesma dat� Knieger Junkser e me
faz anos o snr. Harn nino Hélio Emmendoer
Grubba; dia 20, a senho- fero
rita Ondina Gaia, filha -C�'-l--r-c-o-I-r-m'-a---o-sdo sr. José Gaia, coletor
estadual; 'àia 31, a exma. QU'eírolosenhora Wanda da Cos-
ta, esposa dó sr. Manoel
F. da Costa, diretor-pre
sidente da sociedade a

nonima que traz o seu
nome; do sr. Helio West
Iohleu, do menino Darol
di Bona.

Dr. Waldemiro Mazurechen
Dia 1° de agosto faz

anos o sr. Dr. WaJdemi
ro Maznrechen, medico

Circo Irmôos'
,

Queirolo
A maior organização circense.

"MEDICAÇÃO' ALl'XILI
AR NO TRATAMENTO

DA SífILIS"

É UMA DOENÇA ."Avl••I"A
MUITO ..II:RIQO.A ..AltA A FA

",iLI'" I[ ..... ItA A "...c.... COM.O
UM BOM AUXILIA" NO TRATA
MI<NTO DtSSE Q It ...NDE I"LAQELO

ua I: o

com

CHIe-CHie ItEUMATI....

ESCR6FUL.AS

iHUI;I.I]I:[lall1l;f!)
.. SiFIU. .11: ....IOESENT... SO.

, ,
INÚMEIO.... FOlOMA•• T...I. COMO,HARRIS e

Montou pavilhão na

praça anexa ao Hotel
Jaraguá, o grande circo
Irmãos Oueirolo, que te
ve os maiores sucessos

nas principais praças do
País.
Traz ele um elenco de OI ELIXIR DE NOGUEIRA,"

artistas de primeira elas- CONHJEÇiDO HÁ I' "'NOS '<I
.

doí YIilNDE-_ 11M TÔD... .......Te; ,

se, entre os quais OIS

afamados palhaços. .'

e os ES..INH....

FlsTUUUI

ÚLca".Diabos Brancos5

Vae estrear nesta cidade por estes dias, com seu pa
vilhão ermade ao lado do HOTEL J.ARAGUÁ.

..ANCH....

I da Silva; com 1 ano de
idade, filho de Lucindo

R
.

t C"I N artórí
da Silva. G u i I herme

egls r� lVI. .0. car ono Beckmann, com 76 anos
�o R�glstro CIvIl, f?ram de idade, residente em

mSCl?tos os se�ulDtes Estrada Nova.
nascimentos; .Delííno, f. '

de Guilherme Volkmann; Casamentos. Reaíísaram-
, Rosvita, f. de Edwin Gros- se ontem na sala das
sklags; Lidia f. de Fre- audiencias os seguintes
derico Vasel; Ladi, f. de casamentos:

'

Ervino
Hugos Volkmann; Adinho Pscheídt com a senhorí
f. de Leopoldo Weiler; ta Maria Waldrich, AI
Maria Marília, f. de João írédo Zella Sobrinho com

Espíndola; Neusa Maria, Ana Ramos, Ervíno Jung
t de João Pereira Lima; ton com a senhorita Lín
Nelson, f. de Edmundo da Daugs, Reinoldo Vo
Georg; João Pedro, f. de gel com a senhorita Ce
João Gasehe e Ivanor, lia Pscheidt, Levlnus
f. de Julio Hintz. Krause com a senhorita

Erna Roinualdo, Celestí
no João- Níchelati com a

senhoríta Jovita Rabello,
Arthur Alfredo Mey com
a senhorita Melania Na-

Locais roschny, filha do sr. Adão
Naroschny d de Helena
Naroschny.

Edital ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BAEPENDÍ
, A.sSEMBLÊA 'GERAL ,EXTRAORDINARIA

Imposto Sobre Tabacos e

Correio do Povo Der'ivados -e Sobre Bebidas
.

Convocação '1
Por ser feriado o dia Alcoolicas ,I

De ordem do Presidente e, arendendo' ao dis�29 do corrente o "Cor- De ordem do snr. Co- posto do Art. 260. e patagrafo 2°. dos" E�làtutos, po�reio do Povo" somente Iletor torno publico que não ter comparecido numero de sócios sufeciente acirculará no dia 4 de a- 110 corrente mez de Julho Assernbêla convocada pera 26 do corrente de conf'or
gosto. I arrecada-se nesta Co- midade com o Arr. 24 Cap. V., vindo por meio des-

Um!! �érl'lI, ßduerte"ncl'sa I jletoria, o imposto acima, re fazer nova convocação aos associados para . a

!J U uHu referente ao 2'. semestre Assernbléa a realizar-se die 2 de agosto p. V. as 8
� do vigente exercício. horas na sede social, que seré resolvido com a pre-

Os Contribuintes que sença de qualquer numero de associados.
.não satisfazerem seus pa- ,_A_._J._?IMMERMANN - 1°. secretariO

gamemos no preso mar-

cado, poderão sattsfazebo FarmaCl·a "Schulz'no proximo rnez de Agos-
to com a multa de 20%.
Terminados os supracl

rados prasos serão extra- I
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe-

cutiva.
'

Obitos. No mesmo cartó
rio, foram ainda inscri
tos os seguintes obitos;
Anita Gräbner, filha de
Willy Gräbner, Oswaldo

Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul t de lulho
de 1!::J46

Heleodoro Borges

Aos Democratas,
Aos Liberais,
Aos Socialistas!

Eis um dos livros mais
importantes ,:

"O Caminho da
Servidão"

Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser

'viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicinais, per
fumarias, etc..nacío
nais e extrangeiras.

por F. A. Hayek,
e-s 25,00

na Livraria
Hans Wiele
Av. Ge.tulio Vargas, 160
O Anuncio no "Correio
do Povo" é eficiente.

ENTREGA À DOMIOILIO
escrivão

•

;;::�.!
:::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::�'�::i1

�l . F'íladelfia Parque 11
� � � �
!l ,Teatro 11
n �;

!! Armado com todo o conforto na R. D. Pedro Il· iiMatriculá ii !!
-:X�x- l!' .. 11

. II '

- Hoje e Todas as Noítes - IIAvisa-se aos interessados que no periodo de
1°. de Julho á 50 de .Agosro do corrente ano" esta- II O Filadelfia Parque é a alegria das ii
räo abertas as inscrições pera os candidatos á ma- li Famílias desta cidade, com 'se�f; apa- H
tricul��es��n�i����� deverão ter a idade de 17 { relhos : BALANÇAS, VENEZIANA:f3,-'-'l!
anos a 20 de junho de 1947 e 19 anos incompletos jj AUTO PISTA INFANTIL, RODA',qI�1" H
ao se inscrever. . ii GANTE E DANGLE�.:. 'ii

Para maiores informações queiram se dirigir!! ='
_ li

a Prefeitura Municipal. que alem de m�n�ar f'a- �i Aos Domingos e Feriados ii
ser os documentos gratUJtamen�e, fornecera passa- ii ,'"

,

!!
gern e custeará as despesas de estadia na Capital ii GRANDEMATIN E ii
do Estado 11 1!

Iaraguà do', Sul, 22 de julho de 1946. II Dedicada ao mundo infantil ::

LEONIDAp�e�itoHERBSTER 11.. Todos ao - Filadelfia Parque .,JI
•••..�.�:::::::::::: ::::::::::1: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::�� :::::::::::: ::::::::::::ff

Escola de Aprendizes Mari
nheiros - FLORIANOPOLIS

. IEIllJJAM (()) §ab21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade'
dla CllAo WIETZEt llNJl})LU§T�llAl Q JJ�nmnrnne

• B!Dlal 1'''!lA e'GIIIIIAg �.VA.Blal. IE laVA8Ium",

��\)r..o VIRCt;.J �DA e»; AI'
o�WfTzn INDUSTRIAL
JOINVILLE

: St>-BÃ� ylRCf"-t
c..,· •

-

ESPECIALIDADE

........................_ MMI I ...
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