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Ião o general catarinense - Sob o estimulo da
Falconiere da Cunha. guerra, a cíencía aliada

produziumuitos milagres
Segundo se anuncia n05 desde Oi> "de-gaussing",

Estados Unidos, os esfor- que neutralizou a mina
ços conjuntos realizados magnetica alemã, ás me

pelos cientistas britanicos didas para o controle de
e americanos, tornaram epidemias. Embora as

possivel .

a fabricação de descobertas tenham sido
um t(po de bomba atôrni- em maior parte de uso

ca dirigida pela televisão! militar direto muitas se

Aliando' OS. sucessoe con- rão de grande proveito
quístados p�los ingleses para a humanidade, quan
no dominio da televisão do estiver livre para Ii
á magnifica descoberta da mítar-se ao combate às
bomba atômica e os es- doencas e acidentes e

rudos alemães sobre as quando pudar dispensar
bombas voadoras, foi es- mais atencão

: às melho
trutureda uma bomba atô- ras das condições sociais.
mica voadora capaz de A radiolocação, oficial
ser dirigida pela televisão mente descrita como "o
diretamente sobre o

alvo'l processo
de localizar a

A írnportencia dessa ino- posição "de um objeto no
vação cientifica não atin- espaço, pelo rádio, sem

ge sómente o dominio bé- qualquercooperação ati
lico da Humanidade, por- va da parte desse obje
quanto ela poderá ser utl- tu", é uma descoberta
lisada no rransporte de de tempo de guerra que
correspondencia e outras será de grande valor pa
cargas de uso civil. São ra a segurança aérea e

invenções que normalmen- o transporte maritimo
te podem ser adaptadas A produção de borra
ao uso das populações cha síntetica mereceu

civis no após-guerra. Aliás, especial estudo dos cíen
os ingleses e americanos tistas aliados, depois da
em todos os seus ínven- captura pelos japoneses
tos de gu\rra, sempre ves- das oreas produtoras de
lumbrarem a aplicação de borracha das lndias Orí
todas as suas teorias em entais Holandesas e da
beneficio da Humanidade Malaia, A industria da
quando fôsse encerrado o borracha sintetica, em

conflito universal. Haja consequencia, poderá su

visto, por exemplo, as prir metade das neces

magnificas descobertas sidades de borracha .do
anglo-americanas no ter- mundo durante os proxi
reno da medicin'a, que mos anos.

(conclue na 6' pagína)

A Rede de Viação-Pa
raná-Santa Catarina, tem
em montagem 20 locomo
tivas e 750 vagões, pera
descongestionar o rrafego
dessa importante ferrovia.
Tarnbern já era tempo

de substltuir o ferro velho
que traz em sobresalro
os passageiros, e a ruína
do comercio pela falta de
rransportes.

distribuídos pelos diversos
Estados.

ana
ados variam entre 40% Os governos esperam
para os que ganham rne- que o caudilho espanhol
nos de 500 cruzeiros, até proceda as eleições livres
20 para os que percebem dentro em breve, pare que
maís de 1.200. o povo se possa manlfes-
Em Florianopolis, os rar.

comerciarios acabam de Aliás, essa é
fechar acordo com os em- a orientação que vem sen

pregadores, na base que do posta em pratica rarn

já publicamos em um nu- bem nos Balcans, embora
mero passado. I

a Russia tenha ali desa-
cordado da medida.

Em consequencia deum -

larnentevel desastre de No mes de setembro,
automóvel, faleceu no Rio depois do dia 20, chega
o Dr. Paulo Cesar de An- rão ao Brasil os solda

drade, figura ilustre da dos que compoem o ulti
medicina brasileira. mo escalão da Força Ex

pedicionaria Brasileira.
Um destacamento pas

sará por Paris, onde des
filará debaixo do Arco do
Triunfo.
Comanda esse esca-

OKINAWA

Flagrante de me

canicos da FQr
ça Aerea norte
americana mon

tando e ajustan
do motores de
avião Dpma ba
se recentemente
construída na

ilha de Okinawa.

No fim deste mes deve
rà chegar ao Brasil um

grande carregamento de
gasolina, devendo então
ser sucpenso o raciona
menro desse combustivel.

A vida cara como está,
dá margem justas às re

clamações operarias, ago
ra senhores de uma arma

bem eficiente, a greve.
Depois dos bencertos.

os cornercíarlos, agora os

operarios dos moinhos de

trigo, e rarnbern os bar
beiros cariocas, que obri
garam o 'sexo masculino
a andar barbado, dando
impressão de luto geral.
Os aumentos pleirea-

Embora o governo de
Franco não agrade aos

"tres' grandes", não have
rá intervenção ne Espa-
nha.

'

O sr. Presidente da Re
publica baixou um decre
to, abrindo o credito de
dois bilhões de cruzeiros
para auxilio ao ensino
primario nos Estados.

As forças americanas
já ocuparam Toquio, sen

do transportedes em 200

gigantescos aviões de
rransporte. Também Ia
foi assinada a condição
de rendição com a mari
nha japonesa.

O sr, Ministro do Guer
ra proibiu o uso do uni
forme pelos expediciona
rios licenciados do exer

cito.

BASE AEREA EM

252 fabricas americanas
iá foram autorizadas a

transformar as índustrlas
de guerra para as. da paz,
tendo o governo fixado
os preços das maquinas
e urensilios de maís uso,

Ohegaram ao Rio 1500
chassls pera onibus, dos
quaís 750 serão entregues
as empresas da Capitalda
Republica e os restantes

Nota da SEMANA

transporte no ano ante
rior.
Na manhã seguinte

seguio a condução do
facho até a divisa de
Blumenau.

tantos milhares de solda
dos salvaram durante a

guerra e que tão vastas

aplicações está tendo aru>

nlmenre em tempo de paz.rs, I. H.)

Polilica o ,.,FOGO
SIMBOLICO"

A agitaçãc politica que vai por todo o Brasil
tem um aspecto ameaçador. Todas as facções em

luta eleitoral se destemperam em linguagem violenta,
atàcando, cada qual, seu antagonista. Porque isso

Chegou pelas 19 horas feita com o costumado acontece? Será que lhes faltam argumentos pare uma

de sabado passado o brilhantismo com que Ia- campanha digna de nora, onde sobrepujam, acima

"Fogo Simbolico". Rece- la o dr.vPrlamo do Ama.1 das paixões personallssimas, os programas partida
bido na ponte de Itapo- ral e Silva, digno Pro- rios, a contenda doutrtnerla, digna e patriótica? Tal

cusinho, divisa do muní- motor Publico, que re- nunca se registrou, nas lutas eleitorais em nosso

cipio com o de Joinville, cebeu os merecldos a- paiz. Assim é hoje, como sempre foi, desde os pri
foi entregue aos atletas plausos pela patriotica meiros dies da implantação do reglrnen republicano
locais, que o transporta- oração. entre nós. E todas as agitações revolucionarias, que
ram até a cidade de on- Recitando uma belis- tristemente regista nossa história, tiveram sua cause

de os alunas dos díver- sima poesia, falou a se- em taes campanhas politico-partidárias. ôí uns le
sos estabelecimento o nhorita Onilza Borges, vam isto em conta da falta de educação dos nossos

fizeram chegar, de- com grande dicção e politicos, outros justificam essa lura como conse

baixo de graudes acla- arte. quencia do proprio regimem. No caso, porém, pen
mações até a Prefeitura Cantado o Hino Na- sarnos que o que há é uma falta completa de arnor

Municipal, onde estava cional pelos presentes, ao Brasil. Houvesse um pouquinho rnais de ínreres

armado o altar onde de- foi então encerrada a se, pera que a nação processesse as suas campa
veria ficar até a manhã solenidade com a distri- nhas eleitorais, dentro do 'maior respeito a dignida
seguinte. buíção dos diplomas aos de alheia, então tudo chegaria ao seu fatal destino,
A saudação oficial foi atletas' que fizeram o sem se presenciar, nessas campanhas, tantos fatos
---------------------

que nos desabonam, entristecendo e manchando os

Dr. NereuRamos nossos foros de patz civilizado. Em muitas coisas

procuramos imitar outros povos, que marcham á freno
te da nossa evolução social. Imitamos costumes,

idéias, realizações, doutrinas economicas e outras

coisas mais. Entretanto, em questão politica ainda
marchamos na mesma cadencia retardada, com os

cabos politicos marcando nossa orientação, ouvindo
e acatando suas opiniões personalissimas. E sempre
os mesmos figurões, que se sucedem, de periodo ä

periodo governamental, pelo que se tornam profis
sionais, sem qualquer evolução de idéas. Já é tempo
de sermos mais sensatos, na escolha das nossas

representações partidarial?' As experiencias sofrem
soluções de continuidade, paralisando tudo aquilo
construido com boas intenções Esta a razão porflue
na hora atual, os que isto compreendem. estão se

batendo, nas praças publicas, sem a rotulagem das
velhas e sediças figuras politicas do paiz, pela per
manencia do sr. Getulio Vargas, na posição em que
se acha, por força das urnas�

-------�--------

Dos homens de respon- \
dentro do seu pequeno

sabilidade na atual situa- orçamento, de uma obra

ção do paiz, resalta a fi- de assistencia social e e

gura do sr. Dr. Ne- ducação que o colocam
reu Ramos, Interventor entre os primeiros do Bra
Federal em Santa Catari- sil, isso sem descuidar·se
na. dos demais ramos admi-
Administrando com sa- nistrativos tornou-se, s.

bedoria e honestidade o excia" lambem uma das
nosso Estado; dando-lhe mais destacados persona
um grao de progresso lidades comtemporaneas.
jamais registado em qual- Depois de amanhã, da

quer anterior administra- ta natalicia desse impo
ção, tornou-se credor da nente homem publico, os

----------------------- estima de todos os seus seus patricios irão tribu-

"figurinos �ouos" -, rece�eu lipourofia ßueni�a cOls;:�����â� o Estado; �a:�h!��e�e�menagens que

Amanhã termina o pra
so pare a desíncompatlbl
llsaçäo dos candidatos ao

cargo de Presidente da
Republica nas proximas
eleições.
O sr. Getulio Vargas

tem assim maís 24 horas,
para ser ou não candida
to, pois dali em diante,
somente com um golpe,
e golpe, dizem, não have
rá rnals.
Termina assim a epoca

dos delegados do: poder,
que, daqui por diante, só
poderão ser representan
tes do povo e não mais

impostos a esse por deli
beração superior.
Uma coisa é certa: Não

obstante os erros de que
pode ser acusado; l sendo
já longo o tempo que es

tá no poder, ninguem po
de negar a Getulio Var
gas um grande prestigio
no_seio do povo brasilei
ro.

mestras do seu governo.

O Dr Luiz de Souza,
ilustre advogado e presti
gioso elemento social e

politico neste municipio
rarnbern lançou uma bom
ba atômica, que teve pro
funda repercussão e efeitos
na comuna onde exerce

suas atividades, embora
fosse lançada a 80 qui
lornetros de distancia.
Passando 'por Blume

nau, de volra de Floriano
polis, falou a um jornal
daquela cidade, declaran
do que votava co n tra os

governos federal e esta

dual, ou por outra, não
vai com

.

o sr. Getulio
Vargas e nem com o snr.

Nereü Ramos.
Está aí um homem fiel

a orientação politica que
sempre teve, o que hoje
em dia é um caso bem
raro.

Aliás, na politiCa do

municipio, para a qual já
previramos a formação de
uma trovoada, caiu mais
um raio. O sr. Waldemar
Luz, de Corupá, acaba de
renunciar aos cargos que
exercia de vice-presidente
do diretorio distrital e

membro do diretorio mu

nicipal do P. S. D.

Hoje, pela primeira vês,
falará ao povo o Hustre
general Eurico '� Gaspar
Dutra, candidato do P.S.D.
ao cargo de,Presidente da
Republica. E geral a es

petativa do povo brasilei
ro em torno desse discur
so que traçará as linhas

João de Barros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delegacia Auxiliar de Policia
de Jaraguá do Sul

Carteiras de Motoristas
�om�a��ia �acio�al U� ���llrO� I�ira��a

AGEIWTES LO(jA:lS
A CODlercial Ltda.

/ARAOUÁ DO SUL
I

p'ara conhecimento dos Interessados, tor
na-se publico que a expedição da carteira nacional
de h�bilitação condicione-se á apresentação, na.Ins
peto�la Geral do Transito, em Florianopolis, dos
seguintes documentos: - Werner Gosch-eréstado de
antecedentes, carteira de identidade: Moritz Max
�ilhelm-êltestado de antecedentes, c�rteira de iden
tidade e 2 fotografias 3x4; João O. Müller - carteira
de identidade e � fotograflas 3x4; Kurt Hílbrecht-car
teíra de identidade e 2 fotografias

-

3x4; Adolfo G.
Marschal-ateetado de antecedentes carteira de iden
tidade e 3 fotograflas 3x4; Erich Gaetzke-atestado de
antecedentes, 3 forografíes e carteira de identidade:
Walter Gosch-erestade de antecedentes carteira d�

I CI'
"

d Olh O 'd n' fi tidentidade e 3 fotografias 3x4; Marce{o Demarchi- IHlcn Ue liDS UUluOS orll oroon ocarteira de identidade, 2 fotograflas; Willy Sonnen- '"

hohl-carteir� de identidade, 2 forografías; Walter Dr. Arllninio Tavares
��hf�� ca;telra de identidade, 2 foto�rafias; . Hein.z

I
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação -de Florianópolis

, a estado de antecedentes, carteira de ídenri-] Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade nodade e 2 fotografias; Max Finkbeiner, atestado de Hospital de Caridade de F,lorianópolls,
antecedentes 2 fotograflas e carteira de ídenridede: Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.
Carl Iuerre a't r d d t d t reí d id

' Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Jarleiro....
- es a o e an ece en es, car eira e I en-

I
tidade e 2 forogreflas; Ervino, Reinold-carteira de

I-I
_

formado pela faculdade de Medicina dadentidade e 2 jotografias. Universidade do Rio de Janeiro
Jaraguá do Sul, 27 de Agosto de 1945. B L U ME NAU STA. CATARINA

•
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Assinem o aorreio do PODO
Bombardearam TOQUIO

Tripulantes de super

fortalezas B-29 norte-

americanas tomam

café enquanto fazem

seu relataria sobre

ínscursões realizadas

sobre Toquio.

(Serviço de Infor-

mações do Hernisfe-
PERDEU-SE

Sabado a noite no Daile do
Acarai perdeu-se uma bolsa
conten�o CrS 210,00. Pede
se a quem encontrou, en
tregar para a diretoria do
Jlcáraí, mediante boa grati
ficação.

rio) - S,LH.

Aviso
Proibo terrnlnanternente

a todas 'as pessoas de
passarem em meu terreno
e deixarem seus animais.
Não me responsabilizo
por prejuizos que não sai
bam respeitar as proprie
dades alheias.

Vva. THOWE
Garibaldi, 16-8-45.

Geraldo Ballock
�--------------� ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßeeito Ruoresentocoes em �unlquer 1tarno·
DÂ-§;]8 JREFEJR�:N <!C][A_§;

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

�

É UMA DOENÇA .RAVI••IMA
MUITO P'ERIGIOSA PARA A FA

MiJ,IA E PARA A RACÁ. CO'MO
UM 110M AUXILIAR NO TRATA
MENTO DhsE GIRANDE !'LA.ELO

USE o

m f]1,llll:r!lffl); I,'!I ��&ll�-�
Artigos de madeira, tra
balhos finos de aperfei
çoado acabamento, tem
sempre em estoque a

A sfl"IU. SIE APRESENTA SOli
INÚMERM PORMAS. TAl. COMO:

REUMATI....
ESCR6FUL.AII
ESPINHd

FISTuLAII
ÚLCE"'"
IECZlEMA8

FIERIDd

DARTR08

MANCHd

oooooooooooooooooooo�oooooooo�oooooooooo
Dr. LUIZ DE SOUZ.A,

ADVOGADO Casa Real
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 d�fronte O Oine Buhr
Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel- 12

I���� �

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Vende - se
Uma 1 imous ine Ford
V-8 tipo 1936, 85
H. P. em bom estado
de funcionamento,
com placa de aJu-

1 guel. - Preço á tra
tar com Alfredo Zi
mermann em

GUARAMIRIM

.. EUIIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÃ .1 ANOS '?

YIIHDE__ 11M TODA "ARTE.

Tendo
CEREAIS

SAJ.;GADOS
LATICINIOS

BANHA - FECULA - CONSERVAS - TAPIOCA .,. ETC.,
- PARA EXPORTAR -

2a. Pagina

Prefeitura Municipal·
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

Dia, 22-6-45.

DIA, 31/7/45.
781 - José Emmendoerfer - bras. req. lic. p. fazer

Um puchado, coberto com telhas escamas, p:
cobrir mad .. Oomo .req., em 31-7-45..

788 - Oswaldo Gumz-,- bras. req. Iic. p. ccnst. peq.
-aum. nos fundos de s. casa, em s. propr., desto
p. deposito de lenha. Idem,

789 - João Marcatto - bras. req.Tic, para constr. um
.Bung. em alvenaria de ti]. Idem.

790 - Bernardo Behling - bras. req. lic. p. consto u.
casa de mad. p. mor. propria. Idem.

791 - Roberto Horst - bras. req. lic. p. const. um
aum. em alvenaria de tij. Idem.

793 - Antoni Reck - bras. req. lic. p. consto uma c.
em alvenaria de tij. Idem.

797 - Antonio José Ferreira - bras. req. lic. p, consto
uma casa de mad. Idem.

DIA, 3/8/45
819 - Severio Girardi - bras. req. transf. fmp. ter.

vendo a Bernardo Karsten, com à area de
190.400 mt2. Idem.

820 - Gustavo Adam - bras. req. traust, imp. ter.
vendo à Leopoldo Neckel, com a area de
2.500 mtrã. Idem.

821 - José Emmendoerfer - bras. req. traust. imp .

ter. vend. á Roberto Keiser, com a area de
675 mt2 Idem.

824 - Reinaldo Maas - bras. req. transf. imp. ter.
vendo a Frederico Kuester, com a area de
321.000 mt2. Idem.

826 - Julio Paulo Hostin - bras. req. transí. imp.
ter. vendo a José Waldrich, com a area de
3.440 mt2. Idem. '

827 - Benjamin Vogel - bras. req. traust. imp. ter.
vendo a Marta Vogel, com a area de 120.000

. mt2. Idem.
828 - Ricardo Ulrich - bras. req. transf. imp. ter.

vendo a Reinaldo Ulrich, com a area de 2.750
mt2. Idem.

829 - Pedro Ohodine - bras ..req. traust. imp. ter.
adq. de Oaetano Ohodine, com a area de 88.000
mt2. Idem.

830 - Harry Bloeàorn - bras. req. transf. imp, de
uma bicicleta adq. de Julio Knester. Idem.

831 - José Ploriani - bras. req. imp. ter. adq. de
José Murara com a area de 2.275 mt2. Idem:

832 - Bernardo Richet - bras. req. transf. imp. ter.
vendo a Alberto Lux, com a area de 172.000
mt2. Idem.

833 - Elsa Buck - bras. req. transí. imp. de uma
bicicleta lançado em nome de seu finado pai
Jacób Buck. Idem.

835 - Hilberto Oeschler - bras. req. traust. imp. de
uma bicicleta vend. a Arno Bertoldi. Idem. <,

836 - Albrecht Gum - bras. req. transf'. imp. ter.
vendo a Frederico Jungton. com a area de
97.400 mt2. Idem.

837 -e, Walter Kath bras. req. transf. imp. ter. vendo
a Adolfo Mathias, com a area de 55.000 mt2.
Idem.

838 - Irrngard Burch - bras. req. transí. imp. ter.
vendo a Adolfo Mathias, com a area de 71.950
mt2. Idem.

839 - João Kanzler - austriaco req. transf. imp. ter.
vend. a João Kanzler Filho, com a area de
95.432 mt2. Idem.

840 - Floreneie Oezar Picinini - bras. req. transf.
imp. ter. vendo a Fraricisca dos Santos, com
a area de 800 mt2. Idem. 6

842 - Ricardo Piske - bras. req. transf. imp. Serra
ria vendo a Pereira Stein & Cia .. Idem.

845 - Ifiere Bruno Lenzi - bras. req. transt imp.
ter. adq. de Agro Indurtrial Retorcida Ltda.,
com a area de 312,500 mt2. Idem.

R46 - João Estanislau Oleski :. bras. requer transt
imp. ter. adq. de Wanda Beim, com a areá d6
50.000 mt2. Idem.

847 - Reinoldo paulo � bras. req. transf. imp. ter.
vendo a Helmuth e Arno Becker, com area de
182.000 mt2. Idem .

848 - Erico Gaertner - bras. req. lic. p. consto uma
casa de mad. Idem.

849 - José Mueller - bras req. transf. imp. ter. com
prado de Rodolfo Horstmann,' com. area de
135.000 mt2. Idem. ----...

850 - Ricardo Schalinski - bras. req. transt iJT1-P.
ter. compro de Hertha Funka Bendlin, com a
area de 18.165 mt2. Idem.

851 - Leodato José Garica - bras. req. transf. imp.
ter. cumpro de Hiplito O. Miranda, com a area
de 168.000 mt2. Idem.

conclue na 5 pagina

PREFIRAM:

Maciel, Fonseca & Cia.- Rio �e Joneiro
Rua Leandro Martins, 6 - (armazern)

Telegramas L E I C A M -- Telefone 23/1598
Contas rapidas, preços reaes do mercado e amplos informes bancarios

·PIT.DLIIR
111111:011-

CONTRA CASPA,
GUEDA DOS CA

DElOS E �U�AIS
-

AfECCOES DO

�3URC CABElUDO.
TÔ�iêO;$Àt-\f)('R.
POR_.El(_CEL�cIA
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OUílli ml!io bilhão dI! I!rull!ifOlA Lula
, Foi quanto a Rubber Development Corporation
inverteu no Brasil em menos de dois anos Soldados norte-ame ..

WÀSHINGTON - Divulgou-sé recen
temente que a Rubber Development
Corporatíon inverteu no Brasil até
o fim do ano de 1944, a soma apro
ximada de US$ 22.335.730,00 ou sejam
Cr$ 446.654.600,00 em atividades di

versas" relacionadas com o programa
da borracha.
Com essa vultuosa quantia a Rub

ber Development Corporation impor
tou e armazenou generos alimentí
cios e equipamento para os serin
gueiros, revendendo-se no Brasil ao

preço de custo - e mesmo abaixo
dele - afim de favorecer o desenvol
vimento da exploração gomífera; ad

quiriu diversas embarcações para
reaparelhar os serviços 'de transpor
te fluvial do Vale Amazonico; subs-

creveu ações para a fundação do
Banco de Credito da Borracha, cus- ricanos levando pe
teou, em parte, o recrutamento de
trabalhadores destinados aos serin-

sadosgais da Bacia Amazonica; criou e

equipou uma secção aeronautica den
tI'O

. �e sua propria organização, para marcham na ilha de
Iacílitar e apressar o transporte de

Ihomens, borracha e materiais diver-

sos; abriu estradas
_

de rodagem e Okinawa para apoiar
sendas de penetração no Estado de

Matto Grosso, afim de possibilitar a

exploração de novos seringais nati- O avanço de infan..

vos; e, mais ainda, assumiu os en-

cargos para a construção de uma

outra estrada, ligando as proximida- taria contra posições
des de Ilheus a Una, regiões ricas

em seringueiras que sombream as

grandes plantações de cacau. inimigas -

armamentos

(S. I. H.)

c O R R E I O O O p O V 0-
Caixa Postal, 19 fUN D A. D O E M 1919 , Telefone N. 50.3
--------�--------------------���--�.------------------

....-------------

SABADO, 1 DE Setembro DE 194�
- JARAGUÁ DO SUL

STI.\.. CATARINA N. 1.289
ANO XXVI

tOlliluln dI! nem direita, nem esquerda,
np�II!OIí1· PARA A FREnTE!
dOflíl .I!

PI!ßCÕl!l
dOI [oml!f-

MARIO PINTO SERVA

(Exclusividade do CEC

para Correio do Povo)

A experiencia russa

em 1917 para cà, si por
um lado criou algumas
instituições de beneficio

popular, alfabetisando o ideologias repelidas pela
povo e dando-lhe ampla natureza das coisas. O

cultura, por outro lado governo russo toma em

liquidou difinitivamente prestado milhões e mí

não só com o comunis- lhões da Inglaterra, dos

mo como com todas as Estados Uninos e do pro
doutrinas de Karl Marx, I prio povo l"USSO, o que

que se demonstraram demonstra que o capital

e o capitalismo são fatos
naturals contra os quais Inada podem todas as

doutrinas do mundo. E

para se renovar, a Rus
sia foi aprender toda a

tecnica velhissima dos

paizes ocidentais. Fun
damentalmente o hornen
necessita de coisas pra
ticas e positivas, casa,
salarío, familia, cultura
e o resto. Que se lhe dê

A diretoria do Clube Aimoré fará realizar no isso, sob qualquer nome

día 8 (sabado) baile em homenagem a data 7 de que seja. O rotulo nã�
Setembro.

adianta, o que adi-

Convida todos os presados socios e exmas.
anta é a coisa, a essen

famllias pare comparecerem á sua séde social ás ela, a substa�ci.a. Note-

20 horas do mesmo dia. rn_os que as maiores n.a

Roga-se as distintas senhorltaa para apresen-I ço�s d? mundo � da hIS-

tarem-se em traje de baile e os cavalheiros de toría sao a In�laterra e

escuro.
os Estad�s Unidos. E es-

O baile será abrilhantado pelo jazz local, que sas. naçoes cresceram

exibirá um repertorio de musicas novas.
aSSIm desm�suradamente
sem necessidade de Karl

FRANCISCO CARDOSO JUNIOR Marx ou de suas doutrí-

- -

I!lilflOl
De acordo com o esta

belecido pelo Decreto-lei
78.35, de 6, de agosto de C O n V I- t e1945, a taxa de contribui-

ção, a partir do aludido
mês, será de 5% (cinco
por cento) . sobre o salarlo
de classe do segurado.
Segundo ainda o citado

diploma legal, nenhum se

gurado, inclusive os em

pregadores, poderá contri
buir mensalmente sobre
salario inferior ao minimo

vigente na localidade.
Para o cumprimento do

que prescreve o decreto
lei em apreço, devem ser

observados, rigorosamen
te, os pontos abaixo:

a - As contribuições, a xxxxxxTransferencia
partir de agosto, (inclusi
ve as desse mês que são

pagaveís em setembro),
devem ser cobradas na

bese de 5% (cinco por

cento) sobre o salerio de
classe, não podendo qual
quer segurado, sela em

pregado ou
.

empregador,
contribuir, a partir do alu- ...

dido mês, sobre salario
inferior a '€r$ 250,00, que

"

é o salario de classe cor

respondente ao rmrnmo

vigente em Iaragué do Sul.
b - As contribuições an

teriores a agosto devem
continuar a ser pagas na

base então vigorante, isto
é, 4% (quatro por cento)
do salarlo de classe, sern

observancia, apenas no to

cante a empregadores, ao

salerlo minimo vigente na

localidade, pois esta cate

goria de segurados não
estava sujeita a contribui

ção no limite do salarlo
minimo, antes do advento
do referido decreto-lei.

Secretario nas.

em OKINAWA

Nova Remessa, do pratico
e utilissimo livro de "Do
na Benta". Recebeu a Tip.
Avenida.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Verrniíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a .sua própria!
,

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA par� o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

If:!:.!lmt�!lmt�

Quereis

'Comprar
o:.',t

Barato'? .

Procure a conhecida

CASA SONIS

'" 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

�.IA S8MII

B Retalhos e Sedas por

�
preços Popul::! res ,

� i.�Melle••il�.

� Avenida Getulio Vargas, 146�
�tfl����!lmt�d?

RUA RI,O BRACO, 964,
Jaraguó do Sul

TELEFONE, 75

Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/CORREIO DO POVO Ieragué do Sul, 1 de Setembro de 1945

N_os apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios índíspensaveis para harrno!I[sar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas deJantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da\ melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----
Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - fone 22Oficina á R. 'Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - I A R A G U Á DOS U L

D:::::::::::: =................................................ VENDE-SE

FIOUE RICO
ii • · · · �.. · ..

:i Um terreno com 5.625m 2

II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATAAlHAS/A. ii ��i�'��ri�n :'�J:!�:Çã: Compre um bilhete da Lo t.e r La Federal:: Fundado em 23 de fevereiro de 1935 :: I f -

Ofící na Casa Lo t er í

ca à rua Marechal Flori-ii

I CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii n orrnaçoes na rema
ano Pe ä

xo to n. 58, onde se pagará 'todos
ii

ii Mecanlca deH DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H RAULINO NECKEL o s premios inferiores a Cr$ 20.000,00,H �[::::;a�á AGENCIA: Jaraguá do Sul �� Rua Allgelo Plazera logo apoz a confirmação.:: Brusque Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115:: G d F t P 1ii Caçador
End. Telezrefico "INCa" '- ii Fabrica de Móveis ran e es a opu ar.. Canoinhas �

..ii
Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 ::

S- J ".!.! ����fi�;a MAT1flIZ: ITAIAÍ .!:.l "ao orge na Escola Santa LuziaFaz todas as operações bancarias no Palz. como cobranças. descontos.11 FCluri.tibanosl' empreslimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. 11 Especialidade em ca- DOMINGO (dia 2 de setembro) haverá uma grande
:: onanopo is passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ::

f b f" d E I <;:!ANTA LUZIA
ii Gaspar taxasmodicQs. i! deiras de palha tipo rus- esta em ene ICIO a sco a ü •11 Ibira.ma Abona em C/Correntes os seguintes juros: 11 tico, marca INDIGENA. � SABADO (à noite) haverá um grande baile11 Indaial A Disposição, sem avlso, com retiradas livres �1 Artigo confortavel, ele- abrilhantado por um famoso iazz que exlblrà um re-
ii Ituporanga

I' .

2% ii b t
.

d
.

ii Jaraguá do Sul pare qua quer tmportancla H gante, aca emento esme- per ono e musicas novas.11 Joaçaba Com Aviso de 50 días e retiradas livres H rado, qualidade superior e Domingo terá inicio 9 festa logo apos a misse, que'11 Joinville de Cr$ 1.000,00 5°·io H preço módico. será rezada na igreja SANTA LUZIA.H t:���a Deposilos Populares, com limite de e-s 50.000,60 H Peçam
.

informações e Haverá �oces, bebidas, churrascos,11 Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 11 fotografles a boa rnusica etc.ii 0p[.rrlaetaunbsa e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% .1i.: fichi/es Sant'finna A TARDE HAVERÁ DOMINGUEIRACom Aviso de 100 dias· 5% CORUDÁ - (ex-Hause)li Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% li Santa Catarina Agradecemos antecipadamente a todas asH R!o de J�neiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% H End. Tel. "Indlgena" pessoas que comparecerem11 �:� ��gs��ho Prazo Fixo de 12 meses 6% H Agente em Iaragué do Sul: . A Comissão1! S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente li Schulz & eia. Lida.

rGe_4)i;GetJitQ; "GfJGPQ,pt,
i! s. Joaquim ii 1\\ I� ,,,... I�� Iii Taió A econom ia é a base da prosperidade ] Rua CeI. Drocopio Comesii Tijuca� Deposite as suas economias no li de Oliveira, 99 CAL-CADOS
:: Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii C Dostal 12ii Urussanga HORARIO' D 930' 11 30 d 14' 15 h ii .

'til. o

;I!! Videira
.

• as " as , � as as oras ii
®Y@ ®!@ @Y@) @Y@) U§ ·UH",,,"',,,=="'='''"'''''''''''''''"=''''''"''="''''''''":,���=,��;"':�:�:,;=�:='''='"='''"''="'''''h Os':,': ��Earà���!O ��:_e t I R G O IEstofaria Cruzeiro
farmacia Nova t I
d. ROßEnO M. RORST I Is �ão o� m�l�or�� �

.1:o;tY�e:ti���ep��a rr:���� , maiö '�arat��
rece seus artigos á. 'I _ ....._-_ Ipreços vantajosos. tU.

I·Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGuA r F RoOUTo o f1
.@J..® @J..® @J..® @J@ � •

'I TIIDldl1ill§trll21 dIe C21lic21dlo§
Anunciem nessetmeanarío ,'. ([;;i[]l§clb! Irmãos §:,A, 'I:ti. CAIXA POSTAL, 11

ßl JARAGUÁ DO SUL
- �� SANTA CATARINA l�

MILU01I �:;à''t#4à'@®'e._����
amarelinho

: FELICIDADE, FARTURA E RIQUEZA
I Quereis 'tudo isso?Carne Seca Ide a Casa Lo'terica que é ali, na rua
Marechal Floriano Pe t xo t-o , 5H e compre
lá um bilhete da Loteria Federal.

"Seriedade absoluta e máximo sigilo"
Endereço Telegrafico "LOTERICA"

_______-:.1 Telefone n. 57G"':) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r••••••••w••+•••••w••w••\���r c;v::)��:; .::...�:.;. ,:.:.:.;:.;.:;� �:.;.:;. .:;.::.::.:;...��.. · .. ·.··.··v··.··..��'?� �®Y@@!@®f@@Y@)@Y@)@!@@!@)®Y@®r@)®!@@1@)@f@)�!l Banco Popular e Agrícola !III Tosse' Asma Bronquite Rouquidão Resfriados e �:: Do Vale do ltajaí - Matriz: BLUMENAU :: (@
" ',>' •

@
:: Jaragua do Sul, PresIdente GetulIo, RIO do Testo e Rode[o :: ••

• •f11l ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS �l1l @ Encontram alivio imediato com o uso do
��m Deposilos com ,juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre 2% �H� (@ I n C O m P' a r a v e 1 @j

lt�:.·�:.· �0�P�!it���d�:las:�:�i!�;s���it:�i�e���it8r�ni���bo��� 1�0.�0�,00. 5% 1:.:::�.·� � POI-IOfill "do Hng,-no potolonen �Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlradas sem. s/aViso e-s 20.000,00 . 40/0 l II: I: L I: a::.I1:

�
.. Deposilos com aviso-Reto diarie até Crê 1.000,00 3'/. D. retiradas ::� @ -

• .11 mjavíso prévio .de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. t��� (@ lO PEITORAL M&.I§ �O�]Elinli:�IDO NO BRA§IL.. Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51/2' t ; Dor 12 meses 6'/. .. �

@.
:: Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para -retírada.

:: �tn\rn\:tn\r.:\\:tn\rn\:�r.:\\:tn\tn\!tn\r,::;"\:tn\r.:\\!�r.:\\:tn\Ií=\\:tn\IM:�r.:\\!tn\r.:\\!tn\��·::
Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. lnlcial e-s 20,00, com reti- fH :l\E9�������������t.. redes semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5"/,
Dep: limilados-(Limite ãté Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com .... retIradas -de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial - cr$ 50.000,00 com

..

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ::

::1
Fazitodas as operações bancarias, como seJam: cobranças, descontos, :::: passes, depositas en'! contas correntes, depositas de valores, etc. etc. ::

1��:.::7..��:;�..�.�:�:�.�:_::::=�:.�[06:.:.:.;:.;.:;:.;,:.:.:.;:.;.:;:.:.:.;:.;.:;.:.;..- ••• �.v· ,. ..:.:.-:;..:;.. e"e ./:':':';:';':;�':';"•.....................:.:.:.;,�................ • �

�l!nhDri1! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem emsua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para. Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

PUDIM MEDEIROS!Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47 Sobremesa deliciosa? -

recebeu novamente

Engenho Rau LIda.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- PROPRIETARIO II

•

.
Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada «FORD»

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustível e Aceessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Cervão e Lenha paraGasogênio
,,-

Si V. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou automóvel. procure· esta Oficina bem aparelhada,

que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,

,

e elétromecânica -

�

�� W21iC�Wl W21iCm����-����

(lillr§((}) Gratilllnt(()) dle

1[2ltQlilllllgJr2lflla
"figurinos nouos"

�5a. l?aR.ina

Um
assalto

Enquanto um fuzilei-

ro naval norte-ame:"

ricano dispara sua

metralhadora na ilha

de Okinawa; outro

trata de ebrigar-se

do fogo dos japone

ses. (Serviço de In-

formações do Hemis
,._

-

ferio).

rece�(u liDO�rBfio ßueßi�o Decreto-Lei N. 141

(POR CORRESPONDENCIA)

Para propaganda do único método brasileiro, 'o

autor ensina gratuitamente pC'r correspondencia.
Cartas ao DR. LEITE ALVES

Onde
COMPRAREI BONS ARTIGOS POR

PREÇOS VERDADEIRAMENTE BARATOS?

Pois isto V. S. só poderá conseguir na

852 - Armando Knecht - bras. por s. procurador casa Erico Bruhns

Eurico Schmidt, req. transf. imp. ter. vendo

a Alvino, Lourdes e Olga Koroll. s, ter; com JARAGUÀ DO SUL

casa. Idem.

-

Rua Cel Emílio Jourdan N 62

853 - Guilherme Jantsch - bras. req. transf. imp·I ,- iiiiiiiiii

ter. compro de Jorge H. Hell, com a area de
._

256.000 mt2. Idem.

854 - Ewaldo Kuehl - bras. req. transí. imp. terreno

compro de Francisco Baade, com 'a area de

200.000 mt2. Idem.

855 - José Stenger . bras. req. transf. imp. ter. vendo
a Francisco Baade, com a area de 62500

mt2. Idem.

856 - Eugenio Nicolini - bras. req. transf. imp. ter.
casa e benfeitorias doado a seus filhos: Mario

Nicolini, Regina Nicolini Delagiustina, Arno

Nicolini e Cilio Nicolini, o ter. com a area de

14.000 mt2. Id sm.

857 - Waldemire 1. Carvalho - bras. req. transf imp.
carro lavoura vendo a José Texeira Filho, Idem.

858:' Leodato Oorrea Miranda - bras. req. transf.

imp. ter. compro Leodato José Garcia, com a

area de 168000 mt2. Idem.

859 - Paulo Hauffe bras. req. transf. imp. ter.

compro de Erico Hoffmann, com a area de

145.000 mt2. Idem

860:, Mariano Orzenchowski - bras. req. transl. imp.
ter. cornpr. de Carlos Jantsch, com a area de

32.227 mt2. Idem.

861 - Frederico Lavein - bras. req. lic. para consto

mausoleo na sepultura de Eugenio Menestriui

inhumado no cemiterio Municipal (Oorupá).
862 - Paulina Lischka - bras. req. transf. imp. ter.

compro de Lauro Carlos Blunk, com a: arpa de

1.982 mt2. Idem.
863 - Otto Ewald - bras. req. transf imp. ter. vendo

a OUo Poerner, com a area de 705 mt2. Idem.

864 - Ingeborg Leithold - alemão, req. lie. para es

tabelecer-se com generos alimentícios, a estr.

Rio Novo. Idem.

Secretaria da Prefeitura Municipalde Jaraguá do Sul,

13 de Agosto de .1945

..José Pereira Lima

Secretario

CASA BRANCA-
"

Est. de São Paulo

NOVO TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Ap6s longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para tratamento, com

6timos resultados, de varizes, que prejudi
cam a circulação venosa. Esta medicação

, na dose de três colheres das de chá ao dia,
.

em água açucarada, rest-itui às pernas o

seu estado normal e a beleza estética. Em

idêntica dose debela os males causados

pelos mamilos hemorroidários internos

e externos, inclusive os que sangram.

_ Use a pomada no local e beba juntamente

o líquido, para debelar tanto varizes como

hemorr6idas! Não encontrando nas farmá·

cias e drogarias, peça diretamente ao depo-'
sitário: Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

EVITE ISTOI

;�:��tm):t?\}:{! ;:.";". :::::::<::�:::\::::::� ::/:\:�
,

lll'�I�:jilii����;ht.
PETTINATI

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00
00

ILOTHAR SONNENHOHLI
00 - Rua Marecflal Deodoro da

Fonseca 1\1. 84 - �

00 JARAGUÁ DO SUL SANTA €CATARINA\. 00

� �

�
00

00 "-----------------------------------,,
00

00 II NOVO SORTIMENTO- II 00

� II Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã)III Im II (ultima moda) Sedas e Casem i ras �

� II Capas de Gabardine
(artigos finos) �

00
(das melhores)

Ternos Feitos n �

� n
S·

.

I M I EI GI"" m
00 II ICIC etas e peças em geral ateria etrico em. era zes

00
n Radios (das melhores marcas)

n ;
00 II acumuladores. Oficina Mecânica II �
�

A����������������������������������Â
�

� ...,.....".,....,
.....".....,.....,.....,....,._...-....-...

._. ._..._.._.._.
._.._,._,

._..._._.:v 2::3:S

00 TUDO POR P.RE�OS VANTAJOSOS E BARATISSIMO§ �

00
.�

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, na

conformidade do disposto do artigo 12, item I, do

decreto-lei n. 1,200, de 8 de abril de 1959,
D E.D RE T A:

Art. i-Ficam extintas as dividas municipais
oriundas de impostos e taxas de exercicios ante

riores a 1945 que, descontadas as multas não ex

cederem de cem cruzeiros (cr$ 100,00 j.
Paragrafo unico - O devedor de mais um

exercicio ou de mais um imposto ou taxa, só go

zará desse beneficio, se a soma das dividas, ex

I
cluidas as multas, não exceder áquela importancia

I
Art. 2-As dividas a que se refere o artigo

.

primeiro, já ajuizadas, ficarão tambem extintas,
cabendo ao beneficiado o pagamento das respec

tivas custas.
Art. 3-0 encarregado da cobrança da divi

da ativa do Municipio, enviará, dentro de 30 dias

a Prefeitura, a lista das dividas ajuizadas, atingi-
das por este decreto-lei. \

Art. 4 - Aos devederes não atingidos pelos
beneficios constantes do art. 1 fica permitido o

pagamento sem multa, de seus debitos, pelo prazo

de 3 meses, a contar da data da vigencia deste

decreto-lei.

Açt. 5 Este decreto-Ieí entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

17 de Agosto de 1945.
a) - Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

Otimo negocio - VENDE--SE
Por motivo de mudança um terreno com

120 morgos de terra situado no Alto da

Pedra Branca com 108 -rnorgos de mata

'virgem e 12 morgos com capoeirão grosso,

dois rios, 500 pés de café, um bom grama

do e caminho de carro por dentro do ter

reno. - Tratar com o proprietario:
GUILHERME LADISLAU

BARBOSA

Rua Nereu Ramos - OORUPÁ

STOOK PERMANENTE DE

-CAL-
\

SCHULZ & orA. LTDA.

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

-

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY]\'. 185

00000000000000000000$00000000000000000000

IE Ir IDl e s tr @, L te s s m '21 n n
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEOAS ROTATIVAS PARA 'ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal, 19 fUN D A. D O E M 19i 9 T I f N 39---- �� ������������ � -!!2ne .

SAB.I\.DO, 1 DE Setembro DE 194�

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
STIL C.I\.T.I\.RIN.I\. N. 1.289

InY�ntos rr� �u�rra aliarros s�r�inrro a Pró 'Salão Cristo Rei'
.

. Continuação na inscrição do

�al "Livro de Ouro"
- CONCLUSÃO DA i: PAGINA-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Diretor ltlédieo do Hospital "ão José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Fabrica de Mo-
salão do

veis Estofados

Exij am o SABÃO

A escassez de quinina uma campanha para o
- novamente depois da cultivo dessa planta. O
ocupação nipônico dos preparado derivado do
territórios do Extremo changanae não produzOriente - estimulou a certos efeitos tóxicos do
pesquisa de produtos. A sulfato de quinina.
China produziu um pre- Químicos industriais da
parado contra a malaria Australia e Canada rea
baseado em um arbusto llizaram grande trabalho
(ehangshan) e lançou de pesquisa na produção

o o N v I T E
O Prefeito. Municipal tem a maxima satisfa

ção de convidar as Exmas. autoridades civis e
eclesiasticas, corpos docente e dicente dos esta
belicimentos de ensino, industrias. comercio. as

s?c�ações esportivas e povo em geral, para as
sístírem as homenagens em comemoração ao
transcurso da data da nossa Independencia no
dia 7 de Setembro.

'

\

O programa obedecerá ao seguinte:
1a. PARTE

As 8,30 horas - Concentração dos estabeleci
.mentos de ensino, industrias, comércio associa
ções esportivas, á rua Barão do Rio B;anco pa-
ra o desfile.

'

9,00 horas - Marcha civica, desfile pelas ru
as Mal. -Deodoro da Fonsenca, passando em fren
te o altar da Pátría, Floriano Peixoto, Epitacio Pes
soa, D. Pedro II, Avenida Getulio Vargas.

9,30 horas - Parada em frente ao Palanqueoficial na Plataforma "7 de Setembro" - Cantico
dos hinos da Independencía e Nacional. '

Continuação do desfile até o entroncamento
das ruas Mal.: Deodoro. e Floriano, seguindo cada
estabelecimento ao seu destino.

2a. PARTE

As 20,00 horas - Sessão cívica nos
Club Aimoré.

Conferencista - Padre Gregorio, do Semina-
_ rio de Corupá.

Não haverá convites especiais.
Instruções para o desfile:
Os estabelecimentos escolares, industrias e

associações esportivas desfilarão na seguinte
ordem:

a] - Grupo Escolar "Abdon Batista"
b) -" ,,"Divina Providencia"
c) -" ,,"São Luiz"
d) - Associações esportivas
e) - Bancos "Inco", "Comercio" e "Popular"
f) - Industria João Marcato

.

g) - Tricotagem "Garíbaldí"
h) - Empr. A. V. e Transporte Frenzel
i) - Gosch Irmãos
j) - Industria Reunidas Jaraguá S/A.
k) - Industria E. Lessmsnn
1) - Fabrica de Charutos Centenario

m) - Industria José Emmendoerfer
n) - Industría Max Wilhelm
o) - Industría- Ribeirão Molha
p) - Industria Mad. Janssen S/A.
q) - Industria W. Weege & Cia. Ltda.
r) - Industria Breithaupt & Cia.
s) - Industría Grubba
t) - Vilela Goulart & Cia.
u) - Operarios da Prefeitura Municipal
Derigirão o desfile os senhores: - Inspetores

Escolares, Secretarios da Prefeitura e Associação
Comercial e Inspetor do Serviço de Defesa Ane
mal do Ministerio da Agricultura.

As Exmas autoridades civis e eclesiasticas,
assistirão o desfi�e do palanque oficial. .

\

. ,�\)ÄO VIRal:,J �OA 4"'<>-.(.;Ar
(�WErZH INDUSTRIAL
JOINVILlE "Virgem

da elA. WETZEL INDUSTRIAL'· Joinvile

__ pois conserva e desinfeta a roupa .

.........................................................1 ,

RIO DE JANEIRO
(S.I.H.) - Funcionarios da
Marinha Norte-Americana
anunciaram que as insta
lações da importante ba
se aérea de Santa Cruz,
no Rio de Janeiro, serão
rransferidas à Força Aé
rea Brasileira, pela Mari
nha des Estados Unidos,
em uma cerimônia públi
ca qfte se realizará a 3 de

Nomeação. Tendo o sr. setembro próximo.
Arnoldo Krueger solicita' As instalações consís
do exoneração do cargo tem de vinte edificios, du
de deposite rio judicial, foi as grandes pistas, aloja
nomeado pera substltui-lo mentes, restaurantes, ofi
o sr. João Emmendoer'fer. eines de manutenção e

reparos, etc., construidosAniversarios pela Marinha norte-ame-
LeopOldo Reiner ricana, quando o Almiran-

Ante-hontem transcorreu re Jonas Ingrarn se encon
a data natalicia do sr, trava no comando da Fro
Leopoldo Reiner, diretor ta do Atlântico Sul. Os
comercial desta folha e terrenos pera a instalção
proprietario dà Tipografia da base foram cedidos pe
Avenida. lo governo brasileiro. Cer-

A esse presado compa- ca de setecentos homens
nheiro de trabalho as nos- estlveram estacionados em
ses felicitações muito sin- Santa Cruz, em uma oca
ceras. sião. O hanger, adaptado
_ Na mesma data fez

e melhorado pelas forças
anos a senhorita Maria de
Lourdes Airoso.
- Hontem fizeram anos
os srs, Max Hoefner, cons
trutor e Martim Stahl co
merciante.
-'. No dia 2 fez anos o sr.

Willi Gessner, residente
em Corupé e o jovem Ru
di Bruns.
- Dia 3, a senhora An
toine Ianssen, esposa do
sr. Alfredo Ianssen e do
na Filomena de Oliveira,
esposa do sr, Oscar de
Oliveira.
- Dia 6 o sr. Alfredo
Horst.

Arnoldo Schmídt
Pedro Winter
João Marcatro
Seme Matar
lnacio Leutprecht
Julio Pedri
Alfredo Vasel
Francisco Gottardi

, João Ambrosio
Jacob Emmendoerfer
Alberto Marangoni
Bernardo Schmidt
Martin Stahl
João Carlos Stein

2.000,00
1.000,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00-
150,00
100,00
100,00

. 100,00
100,00
50,00
5°,Q9

::::::::::::::::::::::::::::::::::::h::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::
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A Marinha norte- americana
transferirá �s instalações de

Santa Cruz à FAB
navais norte-americanas,
é um dos maiores do
mundo e o campo de ater
rtsagem é o rnais prático,
nesta região do Brasil,
para aviões quadrimotor�s.

- continua- REGISTO CIVIL
No cartório do registo

civil, foram inscritos os

seguintes nascimentos: Al
cideu, f. de Frederico Sacht;
Maria de Lourdes, f. de
Afonso Finta; Oswaldo, f.
de João Silva; Erica, f. de
Guilherme Kuesrer; Maria
Adair, f. de José Lino
Klein; Waldemar, f. de Al
fredo Erdmann; Teresinha,
f. de João Dernarcht; An
gelica, f. de Leopoldo
Kreutzfeld; Ango, f. de
Paulo Gielow; Erica, f. de
Alfredo Jordan; Lauro, f.
de Rizieri Cristofolini; La
lita, f. de Alfonso Kluge;
Ilse, f. de Artur ßorchardt;
Ona, f. de Irma Welss;
João, f. de Sebastião Kam
mer; Claus Bernardo, f. de
Alfonso Buhr e dona Char
lotte Meyer Buhr; Elfride,
f. de Willy Heinicke; Ar
no, f. de Lauro Schmitz e

dona llse Schattenberg
Schmitz; Rudolfo, f. de Jo
ão Gesser.

Entre Ieraguà do Sul e
_ No mesmo cartório fo-

Guararnírlm um trinco de
ram registados os obi tos

P?rta de automóvel, no de ôalvío Correa, de 10dla 28 de �gosto. mezes, filho do sr. JoãoPede-se a quem ac�ou Correa e dona Maria Cor
entregar ao s�r.· En.c? I reia, residentes em Ribei
ßruhns, que sera gratifi- rão Grande do Norte; Au-cado I gusre Ehlert, de 64 anos

de idade, casada com Ber
nardo Ehlert, residente em

Rio da Luz; Marcilio Ri
beiro, de 9 anos, filho de
Morgenio Ribeiro, resi
dente em Itapocusinho
- CASAMENTOS. Rea
Ilsar-se-hão hoje, na sala'
das eudténcias, os seguin
tes casamentos: Antonio
Angelo com Maria Don
zilia Dias; Reinvald Kars
ten com Ana ôreterleín:
Leopoldo Zimmermann

de drogas naturais e sjn
teticas e no aperfeiçoa
mento dos métodos para
a industrialização de fru
tas enlatadas e suco de
frutas, extração de vita
minas A e D de peixes
e a manufatura de len-

, tes de alto grau.
A índustria plastica,

que satisfaz tantas ne
cessidades de tempo de
guerra, desde os olhos
artificiais para os feri
dos até as partes vitais
de aviões e outras ar

mas, na base de tempo
de paz poderá fornecer
uma variedade espanto
sa de materiais que se
rão de imensa utilidade
aos programas da re

construção, inclusive o
de habitações, assim co
mo artigos de consumo
e artisticos.

PERDEU-SE

Locais

Avisamos à distinta fre
guezia, que acabamos de
receber lindos padrões
de tapetes Gongoleum.
marca "Selo de Ouro de
Luxe". Dispomos, outro
sim, belos tapetes de qua
tro marcas das melhores
fábricas do país.
Rua Marechal Deodoro

N. 319. - 3x1

FRACOS E ANêMICOS I

T_I

VINHO CRE08OTADO
"SILVEIRA"

.......- ...._
T.....
R••frt.d..

CORnl..ce",••
VINHO CREOSOTADO
.1; UM __ADO" DI! SAÍ)D"

com Maria Reinert.

Dr. Waldemiro Mazureehen
.

e.IA Bfi SAlDI
Rua Mal. Flqriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

. 'Raios Intra.vermelhos e azuis.
•

(Marca Registrada) s�ßÃ� ylRCfAt
. '.

ESPECIALIDADE

A familia José Martins
penhoredisslrna agradece
todos os bons parentes
e amigos que por oca

�ão do angustioso fule
saudoso e pranteado

ARNALDO
levaram-lhe o conforto de consoladora maní
festação de estima oferecendo ainda coroas

e flores e acompanharam o seu corpo até
o seu Jeito eterno.

,
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