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o governo brasileiro
resolveu suspender a

exportação do algodão
até 1946, o que virá bai
xar o preço da sacaria
e demais fazendas que
desse produto usam co

mo materia prima.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER
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e a Polonia, e os demaí

paises dividirão entre si
o restante da indeniza

ção a que têem direito
da Alemanha.

Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

Babado, 18 de Agosto de 1945

,

A -Educccâo Publica em���__!�
�������������.����!!!;;;;;;�;;;;;;;;;������������� o Presidente Truman, Reno e "todas as vias

-x-

S
falando pelo radio sobre fluviais internas da Eu- Falando sobre o gen.

anla Ccdorína as conclusões da coníe- ropa, que cortem dois Dutra, o sr. general Gois

rencia de Potsam, entre ou mais Estados". Monteiro, em seu dis

os tres chefes das gran- Truman qualificou o curso de posse, disse o

G NA R
/'

des nações, disse que acordo de Potsdam so- seguinte:

no overno ereu amos
es Estados Unidos ad- bre as reparações que

Não foi ele o braço

I quirirão as bases que a Alemanha deverá forte e o 'principal sus

-- atualmente estão em seu pagar como uma garan-
tentaculo da ordem, a

Poder, como medida de tia de que não se repe- partir de novembro de

aperfeiçoamento. nistrativa do ensino, pe- 19:t7? N- 1
segurança e a criterio tirá o erro cometido de- u. ao reve ou no

Bem compreendida en- la construção de edu- do J t t 1

tre nós a importância da candários com o preen-
dos peritos militares. pois da Primeira Guerra uso o mco� es ave P?-

educação, pela continui- chimento de tôdas as
Com referencia á Po- Mundial quando os alia- ?er que detI1?�a, o mais

lonia assinalou que qua- dosreclamaram daAlema megavel espíríto de ab-

dade do seu sistema de exigências técníco-peda- I _ oal sobre
, se todos os Convenios nhamais de 32000.000.000 negaçao pess, ,,-

>;: •••••.•••••••.• r w{:}.In/ ••• ··••.
internacionais requerem de dolares em dinheiro., na�a�do na on.da de ma-

ii concessões e declarou Revelou tambem que
teríalísmo e mte�esses

que aquele problema em Potsdam os Tres subalternos, que inves

não constituiu uma ex- Grandes renunciaram a tem contra a :p�reza .

dos

ceção a regra. Acreseen- um plano que se havia costumes admínístratívos

tou que, medíante o pro- adotado em Yalta para e politicos?
.

cesso de "Toma e En- exigir da Alemanha ma-
.

Encerra afinal, o �eu
trega", os Tres Grandes teríaís e maquinarias no discurso, P!omet�ndo Se

chegaram á decisão de valor de 20.000.000 de alguma selva ainda es

dar á Polodia aproxima- dolares. correr do lenho exaust,?,
damente um sexto daAle- Explicou que as Na- são �eus votos que ?áIa
manha Oriental, a par- cões vitoriosas dividiram no solo amado da minha

tir da linha norte-sul for- desta vez entre si o patria como um adubo

mada pelos rios Oder e total da re�lamação 'por rortalecendo as raizes.dê
Niesse. porcentagem: A Russia um cr�,sClmento e vida

Assim, a Polonia rece- receberá aproximada- eterna .

berá toda essa região mente a metade para si (cont. na 4a. pag.)
excetuando-se a zona de

Koenigsberg na Prussia

Oriental, que passará a

pertencer á Russia. --o--

Anunciou tambem, aliàs A cidade recebeu festi- o dr. Arquimedes Dantas,
pela primeira vez, que vamente sabedo ultimo que pronunciou uma bri-

Sala de Aulas de um Grupo (scolar ri t d IrO S a�, e e propusera dois braves expediciona- lhante e patriotica oração

na, novo impulso de pro-I realizações, soube o In- gógicas, pela instalação � ad?çao de .reg�lamen- rios Iaraguaanses, Jorge Receber�m eles. ainda

gresso. terventor Nerêu Ramos, de cozinhas escolares,
ros

r mte:nacIOnais para Ersching e Carlos Walter I as seudações de dlv�rsos
Fomentou a indústria manter Vivo êsse Interês- campos de educação fi- .regerem

os I?ardanelos, I Hel'ieb .. alunes dos estabelecímen-

e a agricultura, duplí- se. Consagra um grande sica, vigilância sanitária, o Canal �e Kiel be� co- Recebidos em Corupá tos escolares, findo o que

cou as estradas de roda- período do seu govêrno, servico social institui- mo os rIOS Danubio e vieram de automovel foram acompanhados pe-

gern, fez muito no cam- à solução dêsse pröble- ções éxtra-esc�lares, etc. até a praça Tenente Leo- lo povo até as suas resi-

po da saúde pública e ma, pondo, em execução. Educar - preparar mo- nldas. onde grande multi- dencias, onde foram fidal-

assistência social e, ain- u�a série de medidas 1 ral e físicamente as no-
dio patriotismo. dão os aguardava. garneu te recepcionados,

da mais, no da educa- de .grande alcance, cujas vas gerações - é tarefa A assistência aos es- Saudou-os em nome da expedicionarios e povo,
colares é a mais perfei- cidade e como delegado da pelos snr, Walter Hertel e
ta possível. Ai, há de L' d D f N' l J

r

E h'
tudo: assistência alimen- Iga e e e55a dClOna ose

__rs_c_Jn_g_' _

tar, médica, dentária, bí
blíotéca, museu, despor
tos, etc.
As gerações que se Discute-se a razão ou impostos, luz, etc,

educam nêsse ambiente não da majoração do Depois, temos produ-
de solidariedade social. preço do caíesínho, de tos de maior necessi- •

terão mais nítida com- �O para 30 centavos.

,dade, que subiram es

preensão da vida e o en- A principio parece candalosamente sem que
tusiásmo necessário ao uma exploração, mas houvesse um protesto ou

estudo e ao trabalho. bem pensado, o aumento medida que puzesse fim
,I O Interventor Nerêu é justo. I ao abuso.
Ramos pode ufanar-se, Meia chicara de acu- A carne está nos 7
ao comtemplar a traje- car e outra meia com I cruzeiros,

o açucar, o

tória percorrida no pri- café, convenhamos que arroz, a manteiga a 18,
meiro decênio de suas não é demasiado caro a banha passando dos 6
atividades governamen- por 30 centavos. e assim por diante.

tais. Levou assistência Se o individuo paga Até o mél subiu 500%,
escolar a todos os recan- 50 centavos por um ca- embora as abelhas não

tos da ter�a. catarinense, lice de pinga, ou 2 cru- recebessem aumento de

para a Iellcídade do ,po- zeiros por um "tripé" salarios e a naturesa não

voo No_civos cêntr.os de bem pode pagar o au� majorasse o custo da

expansao estrangeiras -I mento que os bars 'plei- materia prima ...
as escolas particulares- teiam. Sejamos cordatos, deí
mantidas pelas comuni- E' preciso saber que xemos o cafésinho a 30
dades e, não raro, pelos o café custa 8 cruzeiros centavos, com o açuca

govêrn?s ?OS países de o quilo, o açúcar quatro reiro a disposição, pois
procedência dos colonos, e a esse preço adicio- suíícíentemente amarga,
são, hoje, meios brasí- n�-se os empregados, já é a vida. J. JUSTO

(cont. na 3a. pag)

Em 1935, quando o sr.

Nerêu Ramos subiu ao

poder, decidiu orientar
sua política no sentido
de dar a Santa Catari-

t

Grupo Escolar

ção. 1 promíssoras realidades
O ensino recebeu no- cada dia se tornam mais

tável incremento nêste tangíveis na evidência

primeiro decênio do seu irrecusável, sugestiva e

govêrno. Problema básí- magnifica do objetivo a

co para o progresso da alcançar.
nação, estava no entan- E, assim, um surto no

to, à mercê das flutua- vo se fêz sentir no sec

ções politicas. Não lhe tor educacional, que se

era assegurada perma- caracterizou pela remo

nência de orientação e delação técnica e admi-

de transcendental impor
tância, para transformar
em realidade a grande
za crescente do Brasil.
É esta a norma de acão

que tem norteado a fim
ção governamental do
InterventorNerêu Ramos.
É um programa de em

preendimentos que vem

sendo executado com sa-

Bta. Oatarina

RECEPÇÃO AOS EXPEDICIONARIOS
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Ec/uceção Física Sopa Escolar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nidade entre os homens e
da felicidade geral de to
dos os povos. Essa será
a méta perfeitamente defi
nida que é mistér alcan
çar. Os homens de todos
os quadrantes, de todas � Retalhos e Sed�s poras raças e de todas as re-

t:Ujligiões, tem o dever de

�
preços Popula res ,unir-se em torno desse '

ideal, pare, conjugando os

�mu_.""II'!'DCi:�II!\_, D.til�Uios esforços de todas as U:�!l��I'1�I!I.��R �\l:IoI �R
nações civilizadas, dar re-

�
Avenida Getulio Vargas,

1;;;6medio eficiente aos meles
que durante séculos torrra- [;{�m����

�E��:�Jl:�E:sac:r��i�� I Hssinem e propugnem o· "Correio do Povo"

CORREIO DO POVO Iaragué do Sul, 18 de Agosto de 194,5 2a. Pagina

rlWM�>WM�Quereis
Comprar

Barato'? .

Procure a conhecida

n::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
II Correio do Povo II

II ;����\���!:!f;: II
li 'e-s 25,00 ,ii:: DIR. RESPONSAVEL ::

-
,li ARIUR MÜLLER 110 Futuro doMundoii Mario Ta�:r�:d�RC. Mello li --___,(�--II A ii Os acontecimentos que I se é a primeira condiçãoii GJ!:RENCIA: ii se sucedem no mundo ci- pare isso. Na Inglaterra,ii ß C

.

I lId ii vilizado desde 1959. pro- o Plano Beveridge pareceii omerclß H. ii duziram verdadeiro chóque ter, efetivamente solucio-H ii I traumático, cujas conse- nado esse problema vital"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::' quências são ainda irnpre- mas, deve-se considerarvisiveis. Os cidadãos de tambem que o trabalhotodas as dernocreclas-pa- não póde nem deve ser alavra que é sinônimo de única ocupação do homem.civilização - tem o direito É necessário que o trabe.
e o dever de recuperar a lhador encontre meios detranquilidade anterior e de recrear o espírito e' dls-.
restaurar, entre oe povos, trair-se de suas preocupaa "alegria de viver". ções materiais; é lndlspen
As nações depois desse savel que disponha de re

cruciante período históri- cursos suficientes para li·
co em que as guerras de. berar-se das angústias de
vastaram homens e cousas, um futuro Incerto e prova
deve organizar-se nove- velmente sombrio. As ge-
mente pera poderem sub- rações atuais e futuras I FRACOS E AN�MlCOS Isistir. Ninguém póde ter tem necessidade imperiosa TotMM Iprazer na existência quan- de ver aplicada na pràtica VINHO CREOSOTADOdo não há uma finalidade a tão proclamada "

seguconciente a alcançar e um rança social" de que fa
ideal que anime e lusrlfl- Iam hoje, em todos os i
que a vida. A perspectiva dlomas, os politicos de
de lutas, trabalhos e pri- todos os países, mas, aci
vaçõs de toda, espécie, ma de tudo devem sentir
certamente não hà de en- que a vida serve pare aI
coralar as novas gerações guma cousa rnais nobre Conv.lesc•••nem há de incutir-lhes co- e. mais elevada do que.

VINHO CREOSOTADOregem e energia para en- simples satisfação das ne- "'t �M CURA'DOR DK SAÚD..VOSGERAU Irenrar as vtsslrudes que ceesldades materiais. já
o futuro matematicamente é tempo de cuidar tam- ---
lhes reservará se prevale- bem do espirito, da frater- Anuneiem nesta folha---------- cerern as atuais condições

...---------'""!! do mundo.
É necessário que essas

nuvens negras sejam-afas
tadas, que um porvir mais
sereno e garantido possa
constituir incentivo para a

formação da sociedade
humana' e que desapare
cem de todo as preocupa
ções legadas pela guerra
e suas trágicas conse->

quênclas. A garantia de
que haverá trabalho remu
nerador pera todos � os

_________-= que a ele queiram dedicar-

COITRA CaSPA,
GUEDA DOS CA·
BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

t3UftG CABELUDO.

CASA SONIS

TÓNI.CO_�A1';IJ.AR
POR. E;<CELÜICIA,

Que, não está fazendo LIQUIDAÇÃO,
porque não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços
da Mercadoria, está vendendo por preços �verdadeiramente baixos. �

�Poupe seu dinheiro, comprando.
FAZENDAS E ARMARINHOS na,

�alA S.Mla

SE'RRARIA

· Edital
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor
rente mês de Agosto, ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
ßP Jaraguá do Sul e na

. Intendencia de Oorupá, o
imposto sobre Exploração
Agrieola e Industrial.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so
bre a referida' taxa no
primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara
guá do Sul, 2 de Agosto
de 1945.

FRANÇA

"SILVEIRA"
Dr. LUIZ- DE SOUZA.

ADVOGADO........_
Tos...
R••fri.elei
Bronq_lt"
E.crolulo••

Escritorio: Mal.' Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Resideneia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

�oooooooooooooooooooooooooooooooo

00000000000000000000;00000000000000000000
IE Ir Iill e s t e Le s s m an illl

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á.

00000000000000000000100000000000000000000

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem opflração
Para varizes (nas pernas) e hemorrôidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas,
use a pomada e tome juntamente Q líquido.
Não encontrando em Formadas e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

Por motivo de molestia vende-se uma bem
montada serraria, quadro tipo Tlssot, situada no
distrito de Guaramirim, municipio de Joinville. Alem
de cerca de 500.000 m2 de terreno com mata ... de

I madeires, existe moredla, instalação de lu� propria,
, carretões, uma parelha de burros e uma Iunta de
bols, plantações, pastagens e uma atafona.

Força hidraulica para qualquer outra industria.
21 KI. de Jaraguá do Sul.

Informações cem
, A COMERCIAL LTDA.
Caixa Postal, 19 - Iaregué do Sul

-

�l!nhDril! ,

Suas compras não estarão completas si faltar o F�RMENTO MEDEIROS. Tenha também em• sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
Produtos da ICeM. SA•. Blumenase

PUDIM. MEDEIROS!·Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47 Sobremesa deliciosa? -
I

_.

•

Tesoureiro

(POR CORRESPONDENCIA)compramos em

qua I qu�r
Para propaganda do (mico método .brasileiro, o
autor ensina gratuitamente pN correspondencia.Cartas ao DR. LEITE ALVESquantidade

CASA BRANCA- Est. de São Paulo
. Engenho Rau Lida.

�

NHõHL100 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 84 - 00

;; ��������-��----�--------���-����� �, -----------------------v
00

� ,I NOVO SORTIMENTO II �.'�"
. -,,�

I II Casacos para Senhoras Casacos e Pulo.wers de lã ,,00
· II (ultima moda) Sedas � Caserniras II 00

II Capas de Gabardine (artigos .fmos) J 00
(das melhores) Ternos Feitos n �;m n

B'
.

I I M I EI
. Ginm n ICIC etas e peças em gera aferia' efrico em era n

00 n Raêlios (das melhores marcas) . n �00 II acumuladores. Oficina Mecânica II 00� A����������������������������������A �v__,�.....,.....,....., .-___,,._.....,....., ........_,_......,�.._.............._,,�._.._.._.._.,__..._,,_.._,._,,,.__,........._,:v �TUDO POR PREÇ@§ VA\:NTAJO§OS JE BARAT][§§IMOS �,00
. 00OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO
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c o R R E I O 'O O p O y O
pos que por ali ficassem
ao abandono, encontra
ram uma rustica cruz,
com a inscrição: «Drei
brasilianische Helden», o

que quer dizer: «Tres

_�c�a�b�a�p�o�s�����;�9�����������F�U�N�D�A�D�O��E�M��1!91�9�����������_Tcldo� � 55 Her�s Brasilciros».
-- Exumados os cadave-

SABADO, 1� DB Agosto DB 194t' STI.\., CATARINA N. 1.287 res ali enterrados, iden-

-���������������-���-��__
��-������_������ tííicaram-os como sendo

dos «pracinhas», Geraldo
-�---�----�

Baeta, Arlindo Lucio e

Geraldo Rodrigues, do
11o R. I., que ali sucum
biram no ataque aquela
posição.
A gloriosa e honrosa

Relatam os jornais que inscrição Iôra feita pe
em Montese, "na Italia, los alemães, num reco

quando o pelotão de en

I
nhecimento expontanêo

terramento estava em do valor combativo e

missão de procurar cor- heroicidade dos nossos

ANO XXVI - JA�AGUÁ DO SUL

A'BOMBA
de dolares na maior car
tada cientifica da histo

rio, mas vencemos. A ma
. ravilha maior, p o r e m,

AT
A

MICA não é nem as propor-

O I ç?es da empreza, seu si

_______
gílo ou seu custo, mas

sim a consecução do

proposito de cerebros

privilegiados, que junta
ram peças de conheci
mentos infinitamente

complexas, possuidas
por muitos homens em

diferentes campos de

ciencia, até conseguir
atingir um plano utilizá
vel. E pouco menos ma

ravilhosa é a eapacída
de da industria para
desenhar e da mão de
obra para gerar maqui
nas e metodos afim de

conseguir coisas não
obtidas até agora em

pais algum, para que o

fruto do trabalho de tan

tos cerebros se concre

tizasse em forma Iísíca
e atuasse da forma de

�ejada.

Píerls e Franz Eugen
Simon, ambos judeus e

fugidos da Alemanha,
devido a perseguição na

zista em 1937.
Diz a declaração do

Presidente Trumann, que
durante o momento cul
minante da construção
dessa bomba, a mão de
obra ocupou 125.000 pes
soas, atuando agora nas

fabricas mais de 65.000
Poucas pessoas sabem o

que tem estado fabrican
do. Vêm grandes quanti
dades de materiais que
entram e não veem salr
nada dessas fabricas,
posto que o vulto da caro

ga explosiva é extraor
dinariamente pequeno.
Gastamos 2.000.000.000

A bomba atômica que
um avião americano dei
xou cair em Hiroshima
e que destruiu comple
tamente essa cidade, ti
nha a potencialidade de
21.000 toneladas do mais
forte explosivo "TNT" e

seu poder era superior
de 2 mil vezes a maior

ja usada.
Os estudos sobre a

mesma começaram antes
de 1940. tanto na Ingla
terra como na Alemanha,
mas, quiz a Providencia

que somente agora os

concluissem os aliados.
. Dois dos cientistas que
se ocuparam do estudo
nasceram em Berlim. São
os professores Rudolf

A Educação Publica em Santa
Catarina no Governo

Net-êu Ramos
(cont, da 1a. pag.)

dos 33 edificios para gru
pos escolares (tipo pa
drão) e se gastaram pa
ra mais de Cr$.
8.236.257,80 :

"Castro Alves", de Ara
ranguá; "Prof. José Bra

silício", de Biguaçu; San-

leiros, pela acertada

substituição por escolas
brasileiras, obedecendo
ao fim precípuo de na

cionalizar, inteligente
mente -feito., sob .oníenta

ção do seu govêrno.
As escolas se multi-

ta, na realidade, na cria
ção, pelo govêrno Nerêu
Ramos, de 816 unidades
escolares estaduais. Des
sarte, o Senhor Nerêu
Ramos criou, por ano do
seu govêrno, 81,6 unida
des escolares estaduais.

plicam vertiginosamente
pelo Estado. Tinhamos
em 1935, 46 grupos esco

lares com 309 classes e

804 escolas isoladas. Daí

para cá foram criadas
416 escolas isoladas, e

400 classes de grupos
escolares, o que impor-

Educação Flsiee

Em considerando o ano I �os Dumont", de Garcia

letivo, criou 8,16 unida- - Blumenauf "José Bo

des escolares estaduais nifácio", Rio do Testo

Vor mês. Blumenau; 'Alexandre

Com a instalação de de Gusmão", deBom Re

grupos escolares, são tiro; 'Prof. Paulo Schieff
ainda aproveitadas, por ler", de Caçador; "Gus

transferência, 76 escolas tavo Richard", de Cam

isoladas. Foram construi- pos Novos; "General

Grupo Escolar

patricios.
Esse testemunho, - do

inimigo soldado por vo

cação,-, ainda mais nos
evaidece e obriga a re

ceber os Expedicionarios
com uma fé inque.bran
tavel na mocidade bra
siieira.

Orai 8rasilianischa
Hal�en

C Grande Festa Popular.:J

É UMA DQIrNÇA IIRAVlsSIMA
MUITO I'II:RIGIOSA "ARA A FA

",iLIA IE "ARA A RACA. COMO

UM SOM AUXIUAR NO TRATA

MENTO DtsSE GlRANDE Ft..AGlELO

USE o

Ißíjllllll:tnijl);I;M
A slFIUS .. APRESENTA SO.

INÚM__RMAS. TAIS C:OMO:

RlEUMATlS...

I!SCR6FULM
ES..INHM

FISTULA8

ÚLCERM

I:CZII:MA8

I'lDtIDM

.ARTROS

MANCHM

A Sociedade Educacional Desportes tem a su

bida honra de convidar o povo em geral pa
ra a grande fésta que realizar-se-há em Ita

pocusinho - Santa Luzia, no .dia 19, em bene

ficio da escola daquela localidade.

Aviso _ _ Sabado, á noite do dia 18 do corrente haverá

um grande baile, q11e será abrilhantado por um famoso Jazz.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ '1 ANO. �

VIINDE.... IEM TODA !'ART!! •

Osorio" de Três Barras I de Brusque; G. E, da vi- Foram ainda conclui

- Canoinhas; ."Deodoro la de Capinzal - Cam- dos, reconstruidos ou

de Concórdia; "Proles- pos Novos; G. E. 'Lacer- ampliados no govêrno
sor Lapagésse", de Ores- da Coutinho", de Nova Nerêu Ramos os seguin

cíúma; "Olivio Amorim", Trento; G. E. "Regente tes prédios dos grupos

de Trindade - Florianó- Feijó", de Lontras - Rio escolares: "Luiz Delfine"

polis; "Getulio Vargas", do Sul; G. E. "Presidente - Blumenau; "Lebon Ré

de Saco dos Limões - Roosevelt", de Coqueiros gis" - Campo Alegre;

Florianópolis; "Eli s eu - Florianópolis; G. E. da "Almirante Barroso't v

Guilherme", de Ibirama; Cidade de Araquarí; G.E. Canoínhas; "Dias Velho"

"Gustavo Capanema", de da Cidade de Jaguaruna; Florianópolis; ':José Boi

Presidente Getúlio - de G. E. da Vila de Nova teux", Florianópolis;

Ibirama; "Carlos Gomes", 'Veneza - Cresciúma; G. "Prof. Honório Miranda"

de Imaruí; "Raulino Horn" E. da Cidade de São -- Gaspar; "Vitor Meíre

de Indaíal; "Floriano Pei- Francisco do Sul; G. E. les' - Itajaí; Abdon Ba

xoto", de Itajaí; "Tere- da Vila de Benedito No- tista" _- Jaraguá do Sul;
sa Ramos", de Corupá- vo - Rodeio. "Prof. Germano Timrn"

Jaraguá do Sul; "Rober- Foram mandadas prín- - Joinville; "Conselheiro

to Trompowski", de Joa- cipiar as construções Mafra"-Joínville; "Jerô

çaba; "Rui Barbosa", de dos seguintes: G. E. da nimô Coelho" -, Laguna;

Joinville; _'�Olay.o Bilac" Vila de Urubící -:- São "Prof. Vencelau Bueno"

de
'

Pirabeiraba - Join- Joaquim; Q E. de Mara- - Palhoça; "Paulo Zirn

ville; "Almirante Taman- tá - Pôrto União; G. E. mermann" - Rio do Sul;
daré" de

: Guaramirim - da Vila de São Pedro de "Prof", Marta Tavares"

Joinville; "Corrêa Pinto", Alcântara - São José. Rio Negrinho, Serra AI

de Painel - Lajes; "Du- Estão sendo adquiridos ta; "Prof. Manuel Cruz"

que de Caxias", de Ma- os terrenos para ser íní- -São Joaquim; "Fran

fra; "Nerêu Ramos", de ciada a construção dos cisco Tolentino" - São

Cambirela - P a I h o ç a; grupos escolares da Ci- José. .

"Prof" Balduino Cardoso", dade de Videira, da Vila Quem compulsa as es

de Pôrto União; "Osval- de Tangará, no Munici- tatístícas de anos atrás

do Cruz", de Rodeio;

I
pio de Videira e da Vila- e com elas compara as

"Prof. Orestes Guima- do Leão, no municipio que hoje pode ter ás

rães", de Serra Alta; de Campos Novos. mãos, nota, de pronto, as

Grupo Escolar

Estão, tambem, quase realizações do atual go
concluídas umas, em vêrno. no campo da edu

construção outras e au- cação, com um grande
torizadas para serem Iní- desenvolvimento o que
ciadas dentro de breves se pode, verificar peJas
dias, as seguintes esco- cifras dispendidas.
las, de modêlo padroní- O cotejo entre o que
zndo: escola. de Santa existia antes e o que
Helena, em Joaçaba; es- foi feito agora, mostra

cola de Itá, em Concór- bem a ação clarividente

dia; escola de Lebon Ré- e construtiva do sr. In

gis. em Curitibanos, es' terventor Nerêu Ramos.

cola de Carú, no muni- A educação, problema
cípío de Lajes e escola de âmbito nacional, vem
de Fragosos, no munící- -merecendo em (erra ca

pio de Serra Alta. tarinense, assistência go-
Anexas [aos respecti - vernamental decisiva,

vos campos experimen- mostrando de maneira

tais, foram construídas convincente que, hoje,
das ainda as escolas prá- em Santa Catarina, os

ticas de Agricultura de homens de govêrno tra

Lajes e Canoinhas, e es, balharn preocupados ex

tá em início a de Ara- clusivamente com o bem

ranguá. da coletividade.

"Polídoro Santiago", de

Timbó; "Mauá", de Ofi
cinas - Tubarão; "Dom

Joaquim", de Braço do

Norte-Tubarão; "Barão
do Rio Branco", de Urus
sanga; G. E. "Lauro Mül

ler", de Florianópolis
(novo pavilhão, galpão,
cozinha e campo de Edu

cação Fisica).
Prossegue-se a execu

ção de um programa de
obras notáveis de que
resultará a construção
de mais 17 educandários

cujo acabamento orçará
em muitós milhões de
cruzeíros. Assim, estão
sendo construídos (al
guns quase terminados}:
G. E. "Santo Antonio", de
Ituporanga- Bom Retiro;
G. E. 'Feliciano Pires",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 ..--------------------. entação aliada.ASSio.em _O a��reiO!!:�I CIiD:r!e�!�I!�!O�!�:��!8�t8 �:�?J��:�ft��;��;:�,Prefeitura Municipal Professor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Edúcação de Florianópolis gar entre 25 a 25 dested J ' d' S I
Chocolate e Pralneés

Ex·Chefe Glas serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no
mesmo mesoe a ragUa O U das melhores fábricas do Hospital de Caridade de Florianópolis,

.... d J I Desse escalão fazem
./

pai" sempre a venda na
' Assistente do professor David Sansan, no ... 10 e ane rooRequerimentos despachados Ex·lnterno, porconcurso, da Asslstencla Públlcado RlodeJaneIra parre o regimento Sam-e n I I paio e perte do 6' R. I,.Dia, 24-8�45. asa Kea 'Formado pela Faculdade de Medicina da

que não viera ne �-primei.,.Universidade do Rio de Janeiro
ra viagem, num total de750-Wanda Ehler, brasileira, requer licença defronte o Cine Buhr BL U ME �AUSTA. CATARINA 6.200 homens. O transpor-pare mandar construir um mausoléo na sepultura ��ISY "ttt".T� VoLl te é feito no navio "Ma-deNo�eMoEh���humadono�mi�riDmun�� ���t�����U�'�������������

,__�
� ripo�",�madoaM al�pal, sito em Rio da Luz, como requer. {mães no porto de Santos751-Helmuth Krüger brasileiro, requer licen- n Cl R'USSI-Cl 'o a-O "'XI-sre e posteriormente vendidoça para mandar construir Mausoléo na sepultura

.., .., aos Estados Unidos.de Carlos Krüger, inhumado no cemitério Munioi-
* * *pai, sito em Itapocü-Hansa. Idem.

Em Buenos Aires o po-760-Elisabeth Gressinger, bras., reqner licen- nenhuma II-b"'rdCl·de vo tem saído à rua numaça para mandar construir um mausoléo na sepul-.., ..,.., serie de manltesrações pe-tura de Maria Ruysam, inhumada no cemitério mu-
dindo eleições e vaiandonicipal désta cidade. Idem. '

-MARIO PINTO SERVA- o governo. dando motivo774-Francisco Modroek, bras., requer transí, (Exclusividade do CEC para a serios conflitos.imp. terreno, vendido a João A. Zacko, com a arca
"Correio do Povo" O Geneaal Farrel, a ...de 2.154 mtr2. sito a ustr. Jaraguä-Esquerdo. Idem. A natureza tem leis tão companhado de uma co-776-Liborio Freíberger, oras. requer licença invioláveis e que quando mitiva de 76 pessoas foip. mandar construir um mausoléo na sepultura de ínfringidas aca r r e t a m ha-os demais; ha-os mui- nistração". Pro s s e g u e em visita oficial do ParaMaria Glovatzki Freiberger, inhurnada no cemité- sanções inexoraveis. Na to demais". É desconhe André Gide:"prometiam- guay,rio municipal, desta cidade. Idem. Rússia atual não existe cida na Russia a Iiberda- nos a ditadura do prole- �.' r�.' �.�.'

783-Faustino P. Rubini, bras. requer licença liberdade de espécie al- de democratioa da Grã- tariado: estamos longe �.� �.� �;� �.�para colocar uma parede de madeira e proceder guma 'A liberdade de Bretanha ou dos Estados disso; sim, ditadura evi- Cure seus males e poupepintura interná na sala principal do prédio' 11. 136 imprensa é absolutarnen- Unidos de fazer ver aos denternente; mas a de um seu bom dinheiro com-
à rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem. te desconhecida. Só se governos o serros em que homem s6, '. não mais a prando na786-José Bucci, bras. requer transf. imp. ter- escreve o quê é ditado incorre atravez sua admi· dos proletarios unidos.

f
.

reno adquirido de Domingos Prestini, com à area pelo "Pravda", o jornal
a r m a c I a N o va

de 137.000 mrsã. sito a estr. Itapocusinho. Idem. oficial de Stalin. Sol? o R
·

t d Semana787-Artur Raasch, bras. requer trausf, imp ponto de vista economi- eVlS a a
de ROBERO M. BORST

terreno adquirido de Wilhelm Weege, com a area co, diz o insuspeitissimo _
_de 60000 mtrs2. Ribeirão G. da Luz. Idem. Andre Gide, no livro "Vol RENDIÇAO, DO JAPAO,\ - A VOLTA792- Adão Wilcesky, bras. requer transf. imp . ta da .Russia": "Desde o

DA F E Bterreno adquirido de Maria Wilcesky, com a area momento em que o go-, • • •de 135.454 mtr2. sito a estr. Poço da Anta. Idem. vemo e ao mesmo tempo794- Arnoldo Krüger, bras. repuer transf. imp. fabricante, comprador ede uma bicicleta vendida a Florida Krüger, idem.' vendedor o progresso da795 - Germano Wagenknecht, bras. requer qualidade fica em razãotransf. 'imp. terreno vendido a Roberto Kamin, com 'do progresso da cultura;a area de 120.000 mtrs2. sito a estrada Ribeirão G. e é assim que se explicado Norte, idem.
, muito facilmente a má796-Ary Grubba, bras. requer licença para qualidade de tudo naestabelecer se com gabinete dentario, a Rus Preso Russia, e ausencia doE, Pessôa nl cidade, idem. bom gosto". O povo rus-Sisino JOsé Garcia. bras. requer traust. imp. so vivs numa segregaçãoterreno adquirido de Oamila M. Garcia e Filhos, completa. Para visitar acom' a' area de 196.385 mtsõ. sito á estr, Itapocu- Russia é .preciso uma IiHansa. Idem.

cença especial, e a nin-810 - Emílio Raasch, bras. requer' transí. imp. guern é licito emigrar.terreno adquirido de Wilhelm Weege, com II area Diz Andre Gide: "Não háde 90.000 mtrs2. sito a estrada Rib. G. da Luz. Idem. mais classes na Russia, .811-Ricardo Raasch. bras. requer transf. imp. está certo; mas ha pobres;terreno adquirido de Wilhelm Weege, com a area �88�@fi�88@11;Ji@18de 60.000 mtrsã. sito a estr. Ribeirão G. da Luz, idem.
812-0scar Raasch, bras. requer transf. lmp. Aviso \terreno adquirido de Wilhelm Weege, com a area Proibo terminantementede 60.000 mtrs2. sito a estr. Ribeirão G. da Luz. a todas as pessoas deIdem.

, passarem em meu terreno818-Frederico ,SchwedIer, bras. requer licença e deixarem seus animais.para estabelecer-se, c?m uma ofi.cin� para concerto' Não me responsebilizode calçados, no prédio n. 215, sito a rua Mal. Deo-
por prejuizos que não saidoro da Fonseca n. cidade. Idem. /

, bam respeitar as propríe-Jaraguá do Sul, em 30 de Julho de 1945. dades alheias.
José Pereira Lima Vva. THOWE

Secretario Garlbaldl, 16.8-45.

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA

@l®�@l®�

As 17 horas de 14 do
corrente, os governos dos
Estados Unidos, Inglater
ra, China e Russia, r,ecebiam dos representantes
da Suiça, a nota íapone
sa de rendição incondicio
nal, cu melhor nas condi
ções impostas por aque
les paizes,
O sr; General Mac Ar

tur, foi encarregado por
parte dos Estados Unidos
de assinar as condições
do armisticio, tendo como

uma das clausulas a es

tipulação de que o impe
rador continuará no go
verno, mas, sujeito á orl-

STOCK PERMANENTE DE

•

'SCHULZ & CIA. LTDA.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIR A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

•

®f®�®!@<®'r@)@!@)@!@)®Y@)®Y®®Y®®Y@)®f@)@Y®®Y@)�
I � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �

rBAN�o"iN=DusTiisi'coiEii�o'oE'S:"ciiini'N'As/A�'� � TO:::::a:O�::T::d:�O ��!l� �f��R��HIO IH ' Fundado em 23 de fevereiro de

1935cnct !! � I n C O m p- a p a ·v e 1 @jCAPITAL INTEGRALIZADO K'IIJ 6.000.000,00

� @)DEPEIDE.CIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ••

P -I t d n ,-ß potoloneo@jii�� AGENCIA�1aa���u:mi�: J�u�L. 115
I!I Dfil I! ng LO I: I: �I:

�CCaç��oh' End. Telegrafieo "INCO" � O PEITORALMAIS i:ON!ll[Ei:IDO NO BRASIL
"',

C�����d�: Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 @) �Cresciuma MATRIZ: ITAJAí it®@i®�®;@����@l®@J@���@irCuritiba
Faz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos.

,
,

Curitibanos empresllmos. financiamentos mediante caução de titulas com.rcials.

r�� :a1� :w�

'??'_. pY_� F�A�US�TI\NO�P�.R'TU�B"IN'\"LI:'I���
Florianopolis paues. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediaRte

r. B.J.. �">..� ,6jJ� �.A_8 �[b'\. �"""-..!E,\ I=F::I_ _ _ ___4�
,�

Oáspar taxas modicQs.
Ibirama Abona em C/Correntes os seguintes juros:

P t R b
Indaial A Disposição, sem aviso, com retiradas livres "OS O U Inl- PROPRIETARIO������án�� Sul ijêrd qualquer importancia 2°/0 1! �. Rua Marechal D�odoro, 158Joaçaba Com Aviso de DO dias e retiradas livres

ii l)..Io(
FORD

Joinville de Cr$ 1.000,00 50í."!i O'.cina �utorizada cc :.>Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00 .!! � Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,�!t�! I dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii �..::-:
ConlbustI'vel e Accessorios,Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 6,00 4% ii ttilPiratuba Com Aviso de 100 di,ps,,' 5% H

�'"• Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.Porto União Prazo Fixo de 6 meses 6% iiRio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 6 1/2% !•• !.. Carva-O e Lenha para GasogênioRio Negrinho

�s,••iOJfo:a�qnU�l!�m�O do Sul
Prazo Fi�s ��osl!o�:!�Sou capltallzados semestralmente

6%

1:::1::: �
'd d � Si V_ S. nece�sitar de um concerto no seu Caminhão,Taió A economia é a base da prospen a e �

ou automovel. procure esta_ 'Oficina bem aparelhada,
Tijucas Deposite as suas economias no i! �

-.
A •

Tubarão Banco Industria e Come/cio de Sa-i1ta Catarina S/A.!i N que será atendido por h�bei� profissionaIS em mecamca, fÇJJii Urussanga HORARIO: Das 9,30 és 11,30 e das 14 és 15 horas H � e elétromecânica ' t!:élii Videira
Aos sábados das 9 às 11 horas ii m mijI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b �tf;{�mtrl����m�:��
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Asbaixas
MARIO MIRANDA TALVERDE

Foram divulgados' re- mostram que a Grã-Bre- da Marinha Mercante,
centemente em Londres tanha, os Domínios, a Exército Territorial e

as cifrai completas da�' India e as Colonías so- baixas eívís. O referido
baixas da Comunidade íreram 1.427.634 baixas, total pode ser dividido
Britânica. Essas cifras entre mor�os, f�ridos _

e da seguinte maneira:
desaparecídos, Inclusive

FORÇAS ARM. - MORTOS - DESAP. - FERIDOS. _ PRIS. G.
Reino Unido 233.042 57.472, 275.975 183.847
Canadá 36.018 2:866 53.073 9.051
Austràlia 21.415 6.519 37.477 26.800
Nova Zelândia 9.844 2.201 19.253 8.484
Aíríca do Sul 6.417 1.980 13.773 14.595
India 23.395 12.264 62.064 79.692
Colonias 6.741 14.811 6.773 7.051

Totais. . . . . . . . . 336.772 98.113 468.388 330.523

,...... FORÇAS ARMADAS
Marinha Mercante Brítaníca

MORTOS (Inclusive presumivelmente mortos em navios perdidos ou mortos

enquanto internados) . . . . . . . . . . . . . . . 30.867
DESAPARECJDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.690
FERIDOS . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • 4.252
INTERNADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.506

TOTAL
750.338
101.008
92.211
39.483
36.765
17.7.515
36.376

1.233.796

EXÉRCITO TERRITORIAL

MORTOS (Inclusive em resultados de ferimentos e enfermidades).
FERIDOS (Exclusive ferimentos acidentais ou íníermídades) . . .

CIVIS

MORTOS , .

FERIDOS OU RECOLHIDOS Ä HOSPITAIS

Estofaria

êa. Pagina

Cruzeiro

1.206
557
Vende - se

60.585 Uma 1�mous ine Ford

86175
V-8 t

í

po 1936� 85 procure
__

.

- H.Po em bom est.ado HOTEL' TROCA-DERO146.760 de f'un c ionament.o ,

com placa de aJu- AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES
guel .

- Preço á t.ra- ASSEIO - MORALIDADE

t.ar com Alfredo Zi- HOTEL - BAR - RESTAl)RANTE
mermann em RUA VISCONDE DE TAUNAY 1\'. 185

GUARAMIRIM � � ___

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos é colchões,

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---

Exposição, vendas e escrírorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á DOS U L

®Y@ ®Y@ ®Y@ ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Fa nua-c i a ,Nova

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im-

pedimento acuse o para os

• AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibi.rama, Itoupãva, sfJbre ,Industrias e

r= Jaraguá do Sul, Presi(,iente Getulio, Rio do Testo e Rodeio. Profissões

� , :: De ordem do sr. Cole-
o. ABON� JUROS AS SEGUINTES TAXAS :: tor, torno publico que I:: Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre .2% :: no corrente mes arreca- .�

�
.

í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 :: dá-se nesta Ooletoria, o Qa-o 00 mOl ora0 c
::

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 o • •• �% imposto acima, referénte
j l) O, lJ O lJ

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjreriradas sern. sjaviso Cr$ 20.000,00 4%" ao segundo semestre do �

Depositos com aviso-Ret. dlaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas
.

exercício em curso., mal' Q haratoCl
.. m/aviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 días 5'/.; 90 dlas 5,1/2'/.; 180 dies 6'/.:: Os contribuintes que i O' U I)

.

:: não satisfizerem seus pa- t

Dep� a prazo fixo-Por 6 mes�s 51/2'/.; Por 12 meses 6'/: garnentos no prazo cita- i T-�-�"-----

Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses pera retirada. do, poderão' satisfaze-lo I
•

FRODUTO DA
Dep. populares-(Jimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inlclal Cr$ 20,00, com rerí- no mez de Setembro � I �

.. radas semanais sern eviso até e-s 1.000,00 5"j. com a multa de 20%. , 1 I

:: Dep. Iimitados-(Limite até e-s 50.000,00)'. Dep. Inícíal e-s 20.000,00 co�' 'Terminado .os prazos

I'
lTIDlAl1ll1\C'il-rn°d]) Al P' trd]) � ,("d]) Al tf1\§ !

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avrso .... 5 1/2/. marcados, serão extr�i�as
• 11 \W w> l!.. (ÇlI, ��, \L@,ll�@,\W llJI ; �

::
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00" com as c��petentes certldoes. Ir tf1\\C' (">1líl lTrmdJitf1\\C' � � �

:: retiradas seht avíso até 2.000,00 cruzeíros semanais .. ' .. . . . 6'/. de dividas, para ter 10- t \1Jr\U!w>�1l1l 11 @,1lJI0) t0)o �o • �

..

Fazttodas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos, gar a cobrança executiva. •
CAIXA PO$TAL, 11 !

"j
passes, depositas e'rn conta.s correntes, depositas de valores, etc. ate. Coletoria Estadual de JARAGUÁ DO. SUL I

o.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ Jaraguâ do Sul, 1 de

�
SANTA' OATARINA .:J======Serviço altencioso e rápido====== Agosto de 1945.

Heleodoro Borges
,r

:: S::g:;�:::::�.:;::::::�:--�:::�::f:â:.:·::::::�::�:;:::;::::::::::::::::::::!: :: Escrivão iid?s;ie'lfes,....etä?;zj'ftJe

Total Geral .
1.427.760

O numero de mortos nas forças armadas, 336.772, é a mais semelhante

ao numero de feridos, 468.388, do que nas guerras anteriores. Um morto

para quatro Ierídos era ate agora a previsão normol para as operações
terrestres. - O tipo mais aberto de guerra, combinado com mais elevada

incidencia de ferimentos por morteiros de trincheiras e minas terrestres,
tenderia a produzir u'a media mais alta de baixas fatais.

oooo�oooooooooooooo�oo�oooooo�

I AdO�:R�::R������e I
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE, MOVEIS �
00 �

00
� INSTALAÇOES �O,MP,LETAS DE: 00
� D t � Faz saber 'que comparece-
�

ornu onos
�

.

� Salas, de Jantar �
ram no cartorio exibindo os

� Copas � documentos exigidos pela lei

00 Escritorios 00 afim Je se habilitarem
_ p,ara

00 Moveis rusticos é outros. 00 casar-se:

� MOVEIS AVULSOS COMO: �
m Cadeiras' m
� Poltronas fixas e giratorias � Leopoldo Zimmermann

00 Mesinhas de centro e para radio 00 Maria Reinert

00 E entre muitos outros. a 00

I
Caixa Registradora marca "RECORD"

. -Ele, brasileiro, solreíro,

b lavrador, domiciliado e
Afamada pela sl!a eticiencia, su stite
indo as Caixas Registradoras du 00

residente nesre distrito, no
. lugar Ilha da Figueira.

elevado custo.--------..:..

� sendo filho legitimo dos

�
lavradores Pedro Zimmer-

zes RUA RIO BRACO, 964 TELEFONE, 73. � mann Junior e de Filome-
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarmom na Hoffmann Zimmermann.

00 � I Ela; brasileira, solteira,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO lavradora, domiciliada e

� t� I � T�' G I � Il
'Artur Müller, - 'Üticiai do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

BrasiL

EDITAL N° 1068 de
13-8-45

Banco
Do Vale do Itajaí

/

de ROBERO 81. aaasr

a que dispõe de ma ior
sortimento na 'praça e ofe

rece seus artigos â

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JIRAGUA

@)..@ @)..@' ®.;.®�

EM JOINVILLE

•

residente neste distrito, no
e lugar Ilha da Figueira,
sendo filha legitima dos
lavradores Adão Reinert
e de Maria Fodi.

L�m�aflnia �a�i��al U� ���um� I �ira��a
AGENTE§ LOCAIS

A .ColD91'cial Ltda.
IARAOuA DO SUL

O ANJU PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIRA MINANCOBA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUEK 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

COIPrre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o Sf'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

jOI.NVILLE

,

,
J

I

I

/
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POLITICA
.

o sr. João Alberto; chefe de poãcía da Capítal Federal derrogou a ordem anterior proibindo os comicios pela candidatura Getulio Vargas.Falando aos jornalistas e, interpelado porum destes sobre a atuação do comunismo e do
integralismo, declarou que uns e outros podemorganizar-se e formar partidos, mas não nos
m�ldes dos que existiam, e nada de violencias,pois do contrario a policia teria que intervir.

Cerca de 25 partidos, ou melhor, empresariosde partidos estão .cavando a vida no Brasil parecendo cogumelos em pao podre.Dissemos cavando a vida, porque, dentro em
bre_ve, quando tiverem'que apresentar os 10.000eleitores para o registo, a maioria desaparecerápor falta de adeptos.·

.

.

Parece que bem poucos conseguirão sobre-
VIver .podendo citar o Partido Social Democratico
Uniã? 1?em.ocratica Nacional, Partido RepublicanoBrasíleíro, Partido Trabalhista Brasileiro, PartidoComunista e Partido Agrarío,

pelo sr, Presidente c/a Comissão c/e Abastecimento c/o
Estac/o "foi lixac/o o preço máximo do quilo de trigo

em Cr$ 2,50, e no proc/utor, o saco de 50 quiios emes 108,00.
/'

o afastamento' do ge- dar um outro rumo a vida Em Ararangué, com aneral Gaspar Outra da administrativa nacional. presença do sr. intervenpeste da Guerra, afim de Não somos daqueles que tor foi inaugurado o Grus e desencom patiblllzar combatem o sr. Getulio po Escolar Castro Alves,para pleitear a sucessão Vargas. O seu governo maís um estabelecimentodo sr. Getulio Vargas, fui sadio e empreendedor. de insino mandado consdecepcionou, um pouco, Governou o Brasil em fa- truir pela atual edmínís-a f�cção oposicionista. ses agitadissimas. Deu tração..

Decepcionou porque a- graudes possibilidades ao * "I< *

creditavam aqueles que o patz para conhecer-se in- Em entrevista ii "A Ga-ilustre militar se manteria ternacionalmente. Fê-lo co- zela", de Florianopolis, ona peste, por mais algum nhecido e admirado. Deu- dr. Raul Caldas, Delegatempo, até quanto lhe per- lhe muitas capacidades do Regional do Trabalhomitisse a lei, nesse senti- pera a sua grandeza. Hoje, nesre Estado, focalisou indo, garantindo-se com o procura leva-lo pare um teressantes assuntos re feprestigio daquele cargo. regímen puramente demo- rentes a repartição q-ue di- Abonos concedidos até O sr. General Eurico Gaspar Dutra . ínícíaràMas, no entanto, assim cratlco, dando ao nosso rige, dando entre outras 30 de julho de 1945: 3.616 no dia 25 do corrente a sua primeira excursãonão quiz o general Gas- povo o direito de esco- as seguintes informações, Dependentes: 31.528 cri- politica, indo a Minas Gerais, onde visitará díver-par Dutra. Vai, então, per- lher seus 'governos pelo que daquele colega toma- anças. sos municipios.correr quasi todo o ßra- voto. Dentro de pouco mos a liberdade de trens- . Despeza mensal: .... Na volta passará por São Paulo e Santos,sil, em propaganda da tempo saberemos, pela crever: 410.620,00. viajando para o Rio Grande do Sul. Somente emsua candidatura, afim de preferencia das urnas elei- "Em Santa Catarina es- Despeza anual (estima- fins de Setembro é que o candidato do P. S. D.conhecer, de perto, o pres- toraes, o nome que o subs- tão registredcs 45 [orna- tiva): 4.927.440,00. viajará para o norte.tigio do seu nome, no tituirá. E o Brasil cerni- listas profissionais e 77 No primeiro semestre 'seio da messe eleitora. É nharé. n sua marcha, pa- professores (auxiliares da de 1945 foi tribuido o
Ate 4 do corrente já estavam inscritos noum sintoma de que, feliz- ra o futuro, em novo re- adrnlnlsrraçêo escolar). Ha credito de Cr$l3.754.480,00 Estado 75.000 eleitores. No municipio de Jaraguámente vamos entrar num gimem, em que cada um 39 sindicatos reconhecidos pera atender ao pagemen-

do Sul já foram inscritos 3.500.verdadeiro regimem derno- dos seus filhos terá o di- com um total de mals de to dos abonos concedi�cratico, a tenro tempo a- reito de escolher seus re- 10.000 associados. Estão dos no Estado.fastado do nosso paiz, resentanres pela expressão na fase de Associação Em 1944 (periodo depor força de se pretender, do seu voto, sern írnposi-' Profissional aguardando 1943 31/12/44) foi dietricom uf!1 governo forte, çäo, porque secreto e pe- saída do. casulo, outras buido o credito de Cr$ ..:-- ,;...__ Ia voz da sua conscíen- dez organizeções, 2.753.100,00 para o Esta-cía, Ja foram expedidas. . . do de Santa Cat a r i n a,João de Barros 65.000 carteiras proílssio- sendo que em todo o Aniversariosnais, sendo que, de 1 de paiz a despeza atingiu um!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!;;!io abril a 31 de julho de 1945 total de Cr$ 33.942.960,00 No día 15 a menina
9.234. Dois terços delas Movimento comparativo: Maria Lui, filha do

.
snr.

já foram entregues. Só (Santa Catari-na): Francisco Lui; dia 16 a
em Florianopolis, consu- Abonos concedidos em senhorita Iracema Perers;
mou-se a concessão de 1943: 381. dia 1M7, a senhora Arnan-
2.000 carteiras processa- Abonos concedidos em tina üller Ellinger, resi
das anteriormente, afora 1944: 2.109 dente em Blumenau; dia
455 processados na mi- Abonos concedidos de 19 a menina Maria Wun-
nha gestão. Essas, foram 1/1 a 30/8/45: 1.126.. �rliâh e � snr, Antonio
entregues no ato da iden- Total: - 3.61 Z. uaC ras; iEa 20 a senho-
tiflcação, segundo as no- ra ristlne mmendoerfer

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;g;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;g;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;�::;ggg;;gg;;gg;;;;;;g;g;;;;gg;g; ���a����as de serviço a- ����gfnOg7; di�i�22�i1�::�: O��!� inscritos no car-n AI
.

B t Ih Hei lambem 1.200 me- Casamentos Wunderlich; dia 25 Arnol- torio do registo civil osr. varo a a a .;. MÉDJI�O nores registrados". Serão celebrados hoje do Reinold; dia 24 Waldo obitos de Ulli Sprung,Entra no gabinete uma os casamentos dos snrs. 'Herbster. com 1 ano de ídade, filhaE gentil funcionaria, com os Harry Kuchenhecker com de Heinrich Sprung; Ha-'seguintes e preciosos da- a senhorlta Rosalia Fis- Anunciem neste rordo Kuehne, de 6 anos,dos sobre o abono de Ia- "eher e Albrecht Metbias filho de Fritz Kuehne emilia, completando a rnls- com a senhoríra Irma 01- Semanario Mario Matei, de 4 meses,são do jornalista: denburg. filho de Antonio Matei.

ARNOLDO LEONARDO
SCHMITT

No dia 21 faz anos o
sr. Arnoldo Leonardo
ôchmtrr, grande Industrial
e um dos elementos ruais
representativos social e
industrialmente no rnuni-
cipio.
Ao aniversariante

nossos cumprimentos.
os

I

Convite
A Sociedade Esportiva. e de Diversões

TUPINAMBÁ
Leva ao conhecimento de seus associados que dia
18 do corrente mez, promoverá um grande baile
abrilhantado pelo jazz Gadotti.

E, como in,gresso. servirá o cartão de ãpresentação.
2x - 11-8·45. A DIRETORIA

I

Dr. Wal�em-iro Mazureehen
e_SA .li IA'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Diathermia' Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indu"totermia - Blsturi-detrico - Electro-cauterização
- RaIos Intra-vermelhos e azuis.

I

__C_a�ix;,;;;a.,;P.,;o;;;.st;;;a�I'..;1�9 �f�U�N�D�A:!..!;D O E'M 1919

SÁBADO, 1R DB Agosto DB 1945

Telefone N. 35
-

ST�, CAT�RINA N. 1.287

•

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

EspeaiaIidade"
\

Exij am O SAB ÃO
.

'-.f\.\\ÄO VIRCI:>.J �OA���
O�WHZEL INDUSTRIAL
JOINVflLt

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

nota da

(Marca Registrada) s�ßÃ� 'iIRet""
. .. .

Esp ECIAlIDADE

-"Até fevereiro de 1945
o movimento da conces
são de abonos farnlllares
era o seguinte:

.... pois conserva e desinfeta a roupa.

/

Em todo o Brasil
Abonos concedidos: ..

33.74�, abrangendo 292.263
dependentes.
Despeza mensal: ....

3.8 t 0.570,00.
Despeza anual (estima

tiva): 40.680.000,00.
Santa Catarina

M,LHO
amarelinho

PERDEU-SE
Sabado a noite no Baile do
Acaraí perdeu-se uma bolsa
contendo CrS 210,00. Pede
se a quem encontrou, en
tregar para a diretoria do
Acárai, mediante boa grati
ficação.

Carne Seca
recebeu novamente

Engenho Rau Lida.

CIRURGIA PA�TOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
. �� CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO iiRaios Ultra Violetas e Infra Vermelhos ii n
_ RAIOS X - ii DR. SADALLA AMIN Hii .

iiDiretor Médico do Hospital "São José" ii CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNÓS, UNICO NOS ii_ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA _ H BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..: 1 ii «RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::;;;;;;:::::::::::j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ii
HORARIO 1012 46 d d H ii...............................................................

ii : - e - a tar e - ora marcada: 2-4 ii

Grande Fésta de Igreja em ii - .Joinville - ii
Garibaldi

Temos a satisfação de
convidar o povo em geral para a tradicional fes
ta de igreja (Kiritag) que
se realiza em· Garlbaldi
no dia 2 de Setembro
proximo. Não faltará o
afamado "Strudel", chur
rasco, frangos assados,

ESCRITORIO DB RBPRBSENTAÇÕBS BM GBRAL

ßceito 'fteoresentncoes em �uBlquer Ramo
DÂ-�E R..EJIFJERJit::N <!C][A§

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

Geraldo Ballockdoces, café e' bebidas em
geral, etc.
Portanto, não deixem de

comparecer á festa queterá por continuação ii
noite, com um grande
baile no salão Wolf.
Abrilhantará boa musl

ca.
'.

O PRESIDENTE
Garibaldi, 15 de agosto de 1945.
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