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-x--

É certa a remodela-

tante do pedido de Ii- terrado, a policia deu ção do Ministério logo

cença de exportação. tratos a bola para des- que esteja proclamada

No Equador tambem cobrir o local onde os a nova constituição. I

houve uma revolução facistas o esconderam.
Entrarão i: ministros

para derrubar o gover- Depois de descoberto, �a V.DoN. e. um do Par

no os chefes do levante quando a policia se pre-
tido RepublIca;no.

Dr. Cardenas e o Major parava pára o apreen -
Todos o� mterven!o

Edmundo Silva, foram der, desapareceu mais I res e preieítos que v�e

presos, tendo fracassa- uma vês. Presos os Ia- ram do governo &,et�IIa-

do o movimento. cistas, confessaram que no.. serao s�bstItUldos.
-x- lo haviam enterrado no c�Iando-se assIm. um am-

São Daulo está impor- subterraneo do conven-
bíente de garantias e so

tando macarrão da Ar- to Santa Angela. c.eg? para o povo bra-

gentina, sendo ali ven- Quand? ,

a policia aIi _sI_I_eI_r_o_._. _

dido a Cr$ 6,00 o quilo, chegou, Ja o cadáver tí- LIVROS INFANTis

emquanto o nacional nha novamente desapa- vende-se na

custa 12 cruzeíros. recído. id

-x- Continuam as, investi-
Tip ;\vem a

gações para localísar os

restos mortais do ex-Duc

ce.

Quem havera de dizer

que' mesmo depois de

morto ale ainda daria

tanto trabalho ...

NOTAS E
NOTICIAS

o General Alcides Et

chegoyen, falando a im

prensa sobre a ceresrla

da vida, teve palavras de

condenação aos explora
dores do povo,

- "O cambio negro -

disse o cél. Etchegoyen -

impera em todos os seto

res da vida brasileira sob

qualquer pretexto algum.
Como cidadão, e, particu
larmente, como, elemento

desse povo sofredor' ato

nito, desesperençedo de

sarmado, mas ralvez ás

vésperas de revolta e mo

tins ínevlteveis sou força
do à confessar á írnprén
se do Brasil que só nos

resta uma de duas coisas:

fazer justiça á capacidade
e ao excelente poder dos
homens do carnblo negro,

sugerindo um plebiscito
pera coroar em praça pu-
.blica o seu verdadeiro rei,
ou tomarmos o partido
do povo; incondicional

menre, clara e decidida-
J

mente, conclamando os se

us representantes no parle
menio e 'no governo pera

que em ação conjunta e

democratíca estabeleçam sal e azeite pera aumen

verdadeiras medidas de tar o peso. ,

salvação publica que o Um desses espertalhões

caso está a exigir, de Ion- começou sua fabrica, ha

ge tempo. E entre estas; poucos mezes com Cr$

prevejo a derradeira, a de 250,00� Hoje jà tem 100

fuzilamento sumario dos mil cruzeiros de capital,

exploradores quando ne- fabricando rnals de 1 000

nhurna outra haja a tomar. quilos por dia.

Isto é o que precisamos
-- x-

fazer - concluir o ceI. A falta de generos ali-

Etchegoyen".. menticios tem dado mo-

'-xxxxx- tivo a serias reações do

O chefe da delegação povo. Diversas depreda
brasileira a Conferencia ções se tem verificado

da Paz, era candidato a nas grandes cidades, sen

presidencia da comissão do precisa a energica

do tratado de paz com a intervenção da policia
Italie. para restabelecer a OT-

A· Russia vetou essa es- dem.
'

colha, pois achava que o Em sucessivas deligen
Brasil ja se havia mani - cias grandes -quantída-
fesrado

.

sobre' aquele as- des de generas tem sido

sunto. Em vista disso o apreendidos em arma

diplomata não aceitará zens e esconderijos, de

qualquer outra comissão. onde saiam para venda

_

-xxxxx - no cambío negro.

No Rio foram presos -x-

diversos falsificadores de O Presidente da Re-

manteiga. Os fabricantes publica assinou decreto

autuados. misturavam a expulsando do país :80

manteiga que compravam subdítos japonezes, .mem
diversos ingredientes, adi- bros da associação - ter

clonando ainda mais agua, rorista que agía em São
Paulo,

-x-

Chegou a Santos um

vapor russo, de cuja tri-
pulação fazem parte di- Não deixe de ser aus. secão do Fomento Agri- mas do nosso interior.

versas mulheres. Naque- piciosa para todos, os cola dos Estados foram Como Sé sabe, a Fábri

Ie porto carregará 20.000 brasileiros de boa von- amplamente inquiridos ca Nacíonal de Motores

toneladas de café e me- tade que jamais desa- pelo brigadeiro Guedes [à recebeu uma enco

dieamentos que a Cruz creditaram das possibili- Muniz, diretor e realiza- menda d 10.000 dessas

Vermelha do Brasil do- dades de nossa gente e dor da Fabrica Nacional máquinas. Depois de Mi-

A Díretoría e os Professores do Seminário ou a russa. 'da nossa capacidade, a de Motores. Aproveitan- nucíosa discussão, ehe-

S. Coração, vemo-nos obrigados pelas repetidas e -x- noticia que ha pONCO nos do a presença dos tócni- gon-se à conclusão de

injustificaveis invasões das propriedades dêste Es- Continua a grassar' 11.0 veiu da capital do Pais. cos estaduais do Mínísté- que o tipo oficial de tra-

tabelecimento de Enslno Secundário, a pedir ga- norte do Paraná e em Em recente reunião rio da Agricultura, o brí-. tor
brasileiro será o de

rantias de segurança ás Autoridades Civis. São Paulo a peste dos havida no tMinisterio da gadeiro Guedes Muniz rodas, dotado de motor

Trata-se de indivíduos Inescrupulosos e des- suinos e agora tambem Agricultura, em que se Iez umminqueritome tor- de 40 a 50 HP.
A qU!3 re

títuídos da mais rudimentar educação, que se de- a do gado vacum.
-

debateram o importante no do tipo do tratar que prosenta a potência de

dicam á caça em nossas propriedades. Quasi to- Em São - Paulo já to- assunto da mecanização melhor se adaptaria ás 20 a 30 cavalos �e fôrça

dos os Domingos invadem um bosque vizinho ao ram dizimadas pela epí- da lavoura, os chefes de condicões especialissi- na-barra de tração,

Seminário, degenerando suas correrias em ver- zotia mais de 500 mil ----
.

•
Serão desse tipo 10.000

dadeiros tiroteios, que põem em perigo a vida de suinos. O munícíplo de,
tratores que a Fábrica

todos quantos estamos aqui residindo.' 'Maracaí perdeu toda a
Nacional de Motores pro-

No dia 28 de julho, p. ex., chegaram até à sua criação, de porcos Maquinas de Escrever duzírà para a nossa la-

frente de nosso prédio, promovendo alí, onde ha- que era calculada em
voura, de acôrdo com a

bitualmente se encontram mais de 100, meninos, 150 mil.
AMERICANAS, NOVAS encomenda do Ministé-

sua costumada fuzilaria. Mataram a caça à nossa
- v-- WOODSLOK'

" rio da Agricultura. Mals

vista, carregando-a em seguida com a maior na- A comissão encarre-

'" tarde, levando os tecni-

turalidade e candura dêste mundo. A um dos gada do inquerito do in-" Carros de 12" e 14" cos á uma visita á Fá-

prefessores, que Iôra até lá chama-los à ordem, cendio do "Duque de
brica Nacional de Moto- _

responderam: "Nois não sabia". E a história Ií- Caxias", ja terminou seu
res o brigadeiro Gue-

cou por isto mesmo. Já- nos Domingos seguintes, trabalho, relatando' co-
des Muniz ali afirmou

os bandoleiros prosseguiram no seu afã de inva- mo casual o sinistro. COMERCIO E INDUSTRIA
que a mesma vai se de-

dir e depredar o alheio.
-x- .

dicar também á produ-

I Serà possivel, que num pais civílizado como O Conselho Federal Gerri1anOSteinS.A. ção de pequenas máqui-

o nosso, os cidadãos (ou pelo menos uma parte de Comercio Exterior, c;::. f
'

nas de um e meio a dez

deles, que somos nós aqui) não gozem de garan- de acordo com as atrí-
.• ôecçêo �erragens HP, pois acrescentou, hã

tias de vida e de propriedades? Parece, que nas buiçõ.es que lhe confere ...
_ _..

numerosos pedidos de

regiões outrora infestadas pelo cangaceíro Lam-
o decreto lei n. 8.400 de

OlnVI e máquinas desse tipo que

peão.. 19 de dezembro de 1945,
as casas especializadas

Cumpre notar ainda, que os Seminaristas comunica aos interessa-

não podem atender. Es-

costumavam fazer pequenas excursões ao citado dos 'que, a partir desta C I d I d
tudei

.
O' assunto - acres-

bosque, pertinho do Seminário, por ser um lugar data e até ulterior deli- Asssociação omercial e n ustria
I

e centou o brigadeiro Mu-

- muito aprazivel, onde se _pode respirar á vonta- beração, somente serão J ri' d Sul
,niz - e conclui que a

de. Is!Ü atualmente tornou-se de todo impossivel, concedidas no'\tas licen-
ara6ua O. produção dessas màqui-

porquanto seria expor a vida. Fica aqui nosso
ças para exportação de

nas é muito :necessária.

protesto público contra tais atividades e invasões farinha grossa de man- C O N -V I T E Teremos, portanto, o

das propriedades dêste EstabelecjmeIito. dioca procedente dos
nosso tipo próprio de

Dirigimos tambem um veemente apêlo ás Au- d d S C t
pequenos motores para

'd d
esta os e anta a a- De ordem do snr. PresI'dente convI'do todos d t b Ih d

torI a, es, para que nos proporcionem garantias
to os os ra a os o

'd d
.

d d
rina e Rio Grande do os conso'cI"OS que se dedI'cam ao neg"o'cI'O de madeI'-

o

de VI a e e proprle a e, assim como o possuem S
. .

campo e crew que com

os demais cidadãos, visto ser o nosso Estabeleci-
uI ás firm!l,s comerCIaIS ras em geral a comparecer domingo proximo, dia isso estaremos também

t
- i d' d It 1"

que provarem, com do- 18 do corrente,' ás 10 hClras, no Sala-o Buhr, afI'm ' d d á

men o nao apenas um n Ice e cu ura re IglOsa, d b
correspon en o s ne-

senão tambem de patriotismo, de ciência, de res-
cumento e em arque de tratar de assunto qua 'interessa dirétamente cessidades da nossa la-

haver fornecido ao m8'r-

peito, de educação, em fim de verdadeiro pro- cado do Rio de Janeiro
aos mesmos.

gresso nacional. AguaI'damos confiantes as pro- quantidade de farinha

vidências de nossas Autoridades Civis. .de mesa equivalente a

Corupá, ,aos 11 de agôsto de 1946. vinte por cento, cons� px1

rC��;�'i';"d�"P;;;""�
.1.1 Rua MI. Deodoro N. 136 ii

Telefone N' 39 - C. Postal. 19

.:Io.:;.! TARAGUÀ DO SUL :I_�',Santa Catarina _

O cadaver do snr. Be

nito Mussolini volta a

ser assunto para os jor
nais.
-Depoís de roubado do

cemiterio onde fora en-

Politiaa
DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L L ER
Foi exonerado ó inter- presidente do Conselho

ventor de Minas Geraes, Administrativo.

sendo substituído íntêrí- -x-
•

namente pele snr. Julio Coasta que o snr. Ge-

Ferreira de Carvalho, tulio Vargas irá renun-

GERENTE

Paulino Pedri

..:;::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::
..

lVIecan_ização
Lavoura

da

Semtnárío s. Coração.
L

CORUPÁ

AVISO AO PÚBLICO

•

Jaraguá do Sul, 12 de Agôstp de 1946.

G. RODOLFO FISCHER
Secretário ßoooeiem Desto fol�o.

voura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5n rs. C r 18ad o' res de vine a peste suína, esta Inspetoria está, estudando
os meios de sua obtenção, visto que no momento
ha grande escesses do referido produto biológico,P d d I·

-

I Segundo comunicado feito a Associação .ce.. O r,cos em virtude a gran e ap icaçao e procura que e a
mercial de Ioinyllle, pelo seu presidente snr, Ade-tem tido nos grandes fócos dos Estados de São

Paulo e do Paraná; mar Garcia, aquele municipio vai ser dotado de uma

ATENç A-O· 11- Para Qualquer Esclarecimento ou Assis- das maiores fabricas de fosforo do país.
tencia, os ôrs. Criadores devem procurar o ôervíço �x-,

Verenárlo mais prooimo (Dependências do Serviço A Comtssão Estadual de Preços fixou em Cr$--

de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agri- 150,00 o saco de farinha de trigo no moinho.A Peste ôutna está causando calamitosos pre- NIÃO MAFRA' x
. .

b h d •
d E d d � cultura em: LAGES, PORTO U

" " ,

A Inrerventoría aeresenrou ao Conselho Adrni-
JUIZOS nos re an os

,
e porcos os sra os e São TUBARÃO, BLUMENAU, ARARANGU4, e JARA-.. .

t'
••

Pa�lo e do Paraná. E necessário vos�a ajuda .ás au- GUÁ UO SUL) ou, então, a Séde da Inspetoria Re- nístratívo utp pr<;>Jeto de Ie! .flxando a percentagemrorldades do �stado �e S��ta Catar�n�,. a firn de giona! da Divisão de Defesa ôanttàrta Anímel em com o funcJOnahs�? .mumc!pal.eVlt.ar es!a terrJ�el e täo mortifera moléstia que arnee- Florianópolis, sita à rua Joaquim Vaz, S/N, em SÃO' Para os mumcl�los cuja média de arrecadaçãoça invadlr a suinocultura do vosso. Estado. ,
_ JOSÉ, Estado de Santa Catarina. tenha �Icançado ate Cr$ 100.000,00 p8·/.A INSPETO�IA REGIONAL DA DIVISA0DE.

S- J
'

30 d J Ih d 1646 De Cr$ 100.900,00 a" 150.000,00. 57'/.DEFESA ,SANITARIA ANIMAL em SÃO JOSÉ, ao ose, e u o e
"." 150.000,00 a" 200.000,00 56'/.FLORIANOPOLlS, apela pare o, valioso apoio' dos a) Illtamir Gonçalves àe Ilzevedo " " 20ó.ooo,00 a" 250.000,00 55'/.senhores criadores, que será prestado pela observa- 'Inspetor Chefe '" " 250,000,00 a ," 500.000,00 54'/.ção das instruções seguintes:
" " 500.000,00 a" 550.000,00 35'/.1- Avisar imediatamente ao Serviço Vereríné-

.- " " 550.000,00 a" 400.000,00, 52'/.'rio maís próximo o aparecimento de qualquer rno-

I " " 400.000,00 a" 450.000.00 51'/.léstia que surgir na vossa criação de porcos; O Mal-O'f G
.

-

"" 450.000,00 a 'OI 500.000,00 30'/.2 - Isolar ou melhor sacrificar todo animal

U Ias" " 500.000,00 a" 600.000,00 29'/.doente pera evitar que a moléstia se alastre a toda .

,-" " 600.000,00 a" 700.000,00 2S·/.criação; . Sortimento da Praça
" " 700.000,00 a" 800.000,00 27'/.', 5- Queimar, ou enterrar bem fundo com uma do Imposto so- ",' 'Soo.ooo.oo a" 900.00p,00 26'/.'boa camada de calos porcos que morrerem;

.

Em 'gaitas de bocca de
d de "." 900.000,00 a " 1.000.000,00 25'/,

.

4- Não Jogar nos rios e nem deixar que os todos os tamanhos e tipos. bre a ren a
" " 1.000.000,00 a " 1.200.000,00 24'/.urubús ou outros animais devorem os porcos mor- Fabricação nove, Iden- ímeveis " " 1.200.000,00 a " 1.400.000,00 23'/.t08, evitando assim que a moléstia se propague as rica à estrangeira. V. S.
" " 1-.400.000,00' a " 1.600.000,00 22'/ ..criações víslnhas ou mesmo distantes; encontrará na conhecida l ti I " 1.600.000,00 a " 1,800.000;00 21'/.N

L e respe IVOS 'caí- "

8 20/
5- ão comprar e nem trocar porcos. sern CASA REA

" " l. 00.000,00 a ,,2.000.000,00 ..os respectivos exames e atestados de sanidade, for- - Defronte o Cíne-Buhr - culos de descon-, "" 2.000.000,00 a " 2.500.000,00 19'/.necídos g-ratuitamente, pelos funcionários do Servi-
" " 2.500.000,00 a " 5.000.000,00 ou

.

ço Veterinário competente; para .evitar que a' peste Prefeitura MlI- tos sobre.esse no- mais lS·/.sulna ataque vossa criação; . I6- Isolar rigorosamente vossa criação de por- n icipàl de vo tributo.cos não deixando entrar pessoas exrranhas e nem J '

d S Ianimais, bem como caminhões ou outros veículos aragua O U
que não esreiem bem limpos e convenientemente,

IE�nOtédl�
o' PRO O E SS OSdeslnferados cOll cal; .

7- Desinf��ar com desinfetante apropriado (So- • O OM PLE TO S �1da a 2 ou 5% e\n agua de a 5% solução de creoli- De ordem do, sr. Pre- par a licenciamen- A2na, Cal virgem etc.) os mangueírões, pocilgas -e feito Municipal torno

pU-I
I

A�t�nto, quanto posslyel os dernais locais de perrnanen- blico que durante O' mês to de lavradores 'A4era de porcos;.. de Agosto arrecada-se na
.

convocados paraS- Não alimentar a vossa criação de porcos Tesouraria da Prefeitura I ��com lixo ou restos de alimentos contendo carne Municipal de Iaragué do: O Serviço Militar.
Cou ossos de porcos, salvo quando forem antes sub- Sul e na Intendencia demetidos a rigorose Iervure: Corupä, o Imposto sobre Seguros em ge� �9- Qualquer porco recentemente comprado, tro- EXPLORAÇÃO AGRI- '

cado ou ganho, não deve. ser logo introduzidq na COLA E INDUSTRIAL. ral .da '. �.criação. Deveis deixar o animal pelo menos um mes Não satisfazendo o pa- CIIl. IPIRIlNGIl Hem observação, em local separado; gamento no referido mês, I10- Sendo a vacina a "unica arma" que pre- ficará o contribuinte sujei- Jto á multa de 20% sobre

� � 'I lu Ko imposto no primeiro nmornla a Lmês, sendo então feita a U lJ lJ .

•

Mcobrança judicialmente. JARAGUÀ DO SUL NTesouraria da Prefeitu-
Ora Municipal de Iaragué ;;._... .....pCalçados - Chapéus - Roupas Feitas etc. artigos do Sul, 1 de Agosto de

"MEDICAÇÃO AUXILI- Qpera presentes - Tudo a preços populares 1946. '

/

AR NO TRATAMENTO RF. VOSGERAU
DA SfFILIS" STesoureiro

T
U
V
X
Y
Z

rm�� '
..��;I!!I!

�iJ' S;���p�·��,;�=;
..

;:;r��,�=lli� Do Vale do Ita'jaí - Matriz:·BLUMEN U tg.� .

AGENCIAS INSTALl\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g:: Jaraguá do Sul; Presidente Getulio, Rio do Testo, �odeio e Rio do Sul' ::..
'

..
..

..
..

..
..

..�� ABONA JUROS AS SEG1!INTES TAXAS :�
'.: '.: DíePdol.sSpitoos�lçíl�oomcojnUtraOse-spdec?lails_(Pso/ 151' lmÇãl'tOe-)(DSeempO' sll� mtoitl�n)l' Crl.�tli raCdra$ IIivOrOe.OO'O,OO 2%

'.' :.�,

U

i Oure seus males e poupe 1111=11::=li=l=n=II=II=!!l!SII=II=II=1l::li=lll:: . com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%:!l seu bom dinheiro com·
...

' C .

. o:::: Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% . prando na III 'F b (Sezõe�, M�lárias, II�� Depositos com -aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ,:: •

N'
... ,., r"'s ImpaludIsmo ..: •:: m/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.;90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/... farmacla, oYal�I,'� �

_

Maleitas, ,Treme"deiral�.. Dep. a prazo f.ixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 mes�s 6'/. .

II!I. .- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ '1'·
.. Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada., . UDep. populareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com' reti-.. de ROBERTO ·M. IRORST =1"1 u.·.··I·.
.. radas semanais sem aviso 'até Cr$ 1.000,005'/. ..

II "Capsulas ,Antisezonicas II.

a que dispõe de maior :::

iii'
.. Dep. IimitadOs-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com ..

III "II
.. retiradas' de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2,/. sortimento na

pra. ça
e ofe- o!! M inancora

m:':
Í'ece seus· artigos á III

:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. iniciôl cr$ 50.000,00 com
..

t/ ,preços van a]OS08. ...
. :,:..

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . .. 6·... Rva-'Mal. Deodoro, 30 _ JARAGUA I'ii Em Todas as Boas .FarmaClas I�::j
atZ todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, :: U:: passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc. :: �� @,;®� 'l'lI É um produto dos Laboratorios .MINANC0RA i.'.i.l.l. MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

l.l'1 II

:I:�: - ,Toinville - Sta. Catarma-
.

i
..I··1

:: Serviço atencioso e rápido :: Para anuncios prefira o
U

..

..

P ..:..-
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BAZAIfI CARIOCA
Arthur Klug

Rua Marechal Deodoro - N. 301

---;_-7Visitem sern .cornpromisso -----
•

-.

'PARA fERiDAS,
E:Ç Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
CCCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

"EUXí�
COHH.&:CiDO ... �. f'l ,c.".. -o' -;'"'

VaNoa-«c IU:II 'r� r,JA ,..,.. �

PAG. 2

PELO ESTADO

ESCALA-PADRÃO DE VENCIMENTOS A QUE
SE REFERE O ARTIGO 4°,', •

Padrão Vencimento Vencimento
.

mensal anual
Cr$ Cr$
150,00 1.800,00
175,00 2.10,0,00
200,00 2.400,00
225,00 2.700,00
250,00 3.000,00
275,00 - 5.500,00.
500,00 3.600.00
325,00 3.900,00
550,00 4.200,00
400,00 4.800,00
450,00 5.400,00
500,00 6.000,00
550,00 6.600,00
600,00 7.200,00
650,00 7.800,00
700,00 8,400.00
750,00 ._ 9.000,001
800,00 9.600,00
850,00 10.200;00
900,00 10.800,00
950,00 11.400,00

1.000,00 12.000,00
1.100,00 15.200,00
4..200,00 14.400,00
,1.5Qo,00 15.600,00
1.400,00 16.800,00
1.500,00 1 R.ooo,oo
1.600,00 19.200,00,
1.700,00 20.400,00
1.800,00 21.600,00

I
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O sr. desembargador presidente do Tribunal
Regional Eleitoral recebeu o seguinte telegrama:

Rio, 7 - Tribunal Superior Eleitoral, ne sessão
de ontem, resolveu dar a seguinte redação ao pará.
grafo único do artigo 35 das novas Instruções para
o alistamento eieitoral: "Os eleitores inscritos' ex
oficio até outubro de 1945 requererão de seu pró
prio punho, até 50 de novembro deste ano ao res
pectivo Juiz Eléitoral, os seus títulos, na forma do
dísposro no artígo 1°. § 2°... do decreto-lei n. 9'258".
Saudações. (Ass). Oliveira Sobrinho. relator.

( G. Rodolfo Fiseller ,
®JiEGUJRO§ EJH: ti.EJRAL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefon;e. 53�
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Marcos, Francisco, Langer, Willy, EuJ
elides, Miguel, Gentil e Sebastião.

Juiz: Julio Ramos, do Baependl.
O jogo começou vlolentissimo Ia

zendo prever a necessidade da arnbu
lancia ....

Depois dos 15 minutös iniciais,
acalmou mals, bs primeiros 25 minu
tos o Acerat teve dominio absoluto do
campo, tendo Stahl marcado o primei-
ro ponto pare o seu quadro. '

Reag:ram os vlsitantes, passando
a dominar, quando Francisco marcolj
o ponto de empate. t '

A torcida era violenta, obrigando
a entrada em campo da policia para
acalmar os animas, pois Arno, estava
a ponto de ser molestado, estando o

juiz Impossibilltedo de prosseguir com

o jogo.
.

Afastados os exaltados que te}
rnavarn em fazer uma guerra de ner

vos ao goleiro locar, prosseguiu a pe-:radores da verdade e de continuar a leia, já então tendo o juiz dificuldade
doutrinar pera a melhor educação es-

na atuação dada a violencia da assis
portiva dos apaixonados e dos pro- tencia em atormentar as decisões do
prios jogadores, arbitro, sendo que a maior gritaria rar-Não nos cingiremos aos comeu- tia do local onde estavam os coru
rerísras parciais, íoceltsaremos apenas penses.
o que vimos com os proprios olhos. Terminou assim o primeiro tem-

Dito isso,' vamos a critica, flcan-
po, não havendo melhora no segundo,do a cargo dos comentadores dos res-
mas sim peiora. Marcou então Fran

petivos clubes faserern suas aprecla- cisco o segundo tento para o D. Pe-
ções em noras especiais, as quais de- d •roo

ver�o ser enviadas a redação. com á Logo em seguida uma penalida-
assInatu�a de um responsav�1 Idoneo: de mexirna aplicada ao D. Pedro, deu

O logo de domingo fOI o tercei, novo conflito.. Serenados os animos
�,o, em disputa do c�rI_lpe?n�to e da pelo sr. Elflas Smeha e demals direto-
Taça :Salvador �ullo Instiruida pelo res do D. Pedro que, diga-se de pasconhecido c0'!1erclant� porto�legrense, sagern, agiram sempre no alto interes
of�rta essa �elta P?r Int�rmedl� do sr.

se do esporte, foi a mesma batida por
Eha� ômehä, de C?rupa, que e um en- Justino, que fez o segundo ponto do
thuslasm�do ,:sportlsta. " I Acarai e empatou o resultado. _

.

A struaçäo aruel dos clubes e a O jogo em sl, foi sern tecnica de
seguinte: D. Pedro. II, com � pontos qualquer parte dos contendores. Muito
ganhos e um yerdtdo; Acara! 2 ga� esforço pessoal e nenhuma articulação,nhos e 1 perdl�o e ßeependí com 1 Os dois goleiros. sim, fizeram prodiganho e 3 perdidos. gios e bem mereceram as repetidas

_

No jogI? : de domingo, entre os palmas.quadros prelirnlnares, D. Pedro venceu O do Acerat defendeu 14 bolas e
por 5 a O!« +.: .' • • _

. ó do. quadro visitante 19.
Os quadros prInCipaiS entreearn " '

,,_ . '

•

em campo assim consríruídos: Dos jogadores não temos a des-
Acarer: \ Arno, 'Levino, Niquinho, tacar, pois todos dlspenderam graudes

Girola Karsten Maba, Armando, João- esforços, fazendo jogo individual e um

sinho, 'Justino, Stahr I e Stahl. II tanto desorientados, dade a gritaria e

D. Pedro: Lourival, Fernandes, violencia da atuação de cada um.

ESPORTES
Um a 2.empale de 2
Muila violenein -e inci
dentes, A intervenção da
policia evilàndo maiores

•

consequencics,.
--------..------,--------

Não é tarefa faci I fazer a croni
ca esportiva no interior, onde as pai
xões chegam ao ponto das torcidas
perderem a compostura e enveredarem
pelo despresivel campo das ofensas,
dos palavrões e até dos ataques pes
soais.

Tudo o que o cronista disser tem
Jorçosamente de desagradar a alguem,
porque cada espectador tem o seu mo

do ,de apreciar e, especialmente, de so
mente ver o argueiro no olho do ad
versário.

Mas, tarefa bem mais espinhosa,
mesmo para o reporter rnais sensato IIe alheio as competições de clubes, é
fazer a descrição do jogo do campeo
nato municipal disputados entre os

clubes Acaraí. Baependí e D. Pedro Ir,
aqueles do primeiro e o ultimo do se-

gundo distrito. •

O ultimo jogo, disputado entre as

equipes do Acaraí e D. Pedro Ir, pri
mou por uma serle de factos que mui
to deprirnen e somente servem pare
desalentar o esporte e as pessoas sen-

.l.satas, imbuídas de um verdadeIro esJ
pirita esportivo, que ali vão pessar al
gumas horas pera apreciarem o POPLJ
pular jogo bretão. -

Dito isso, queremos deixar bem
claro que não há cartas amaveis ou

ameaçadoras, como as que recebemos,
que no� desviem de ser fieis ínrerpre-

O juiz foi a vitima de-tarde, sen
do de notar que desagradou as duas
correntes. Anulou' um legitimo goal
pare cada uma das partes. Para o Aca
rai, baseou-se na ínformação malevo
Ia'do juiz de goal, que quasi que en
tra na "diferença", como se costuma
dizer, por ter pratícado de má fé tal
deslealdade. No D. Pedro,' segundo
apreciação pessoal do autor da repor
,tagern, a�ou um of-side, quando não
o era e podia com 99% de proballda
des ser marcado um tento.

Mas, por isso nem se pode dizer
que o arbitro agiu de rné fé, pois se

praticou, como se comenta, parcialida
des. não é· possível que fosse prejudi
car, os dois quadros. Daí conclue-se '"

que não teve o animo de prejudicar
esre ou aquele, e, mesmo que tivesse
dado como valido o tento anulado pa-
ra o Acarai, ou deixando de apitar a

penalldade ao D. Pedro, o resultado
não teria sido fatal, pois haveria' um
empate de 3 a 3.

• São contraditarias as informa
ções sobre a cerresa ou não do apito
a penalidade maxima conrra o D. Pe
dro e, como esrivessemos no outro le
do do campo, deixamos de comenta
Ia, porque, como ja dissemos, quere
mos apenas relatar o que vimos e te
mos cerresa de o estar fazendo con
cientemente.

Houve cenas desagradaveis entre
o público que assistia a peleja, mas,
em quasi sua totalidade praticadas por
indivíduos que se achavam muito ale
gres devido a cerveja, ou casos de
grupos apaíxonedos ou individuais que
sempre são registados em partidas em

polgàntes como as que vem -se regis-
tando. .

' .

,
l\. renda foi record em Ieragué,

pois atingiu a maís de 1.200 cruzeiros.
, ,

A em'baixada de Corupà;' com

posta de- cerca de 120 pessoas, veio
chefiada pelo sr. Willy Gessner, seu

presidente e pelo sr. Elias ôrneha, tec.
nico do clube.

O proxímo jogo do cempeonato
será no dia 25 do corrente, entre Bae
pendi e Acarai, no campo deste ulti
mo.

- J O I N N'I L L E

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

· LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
-". Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa, purgante e dieta! .

SERVE PARA QUALQUEI.{ IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu filhinho..

E um produto :los Laboratorios Minancora

OFICIAIS SA. ATEIROS na

SAPATARIA ORUZEIRO LTDA.
Rua do Principe - 237 -. Cx. Posta], 192.

- JOINVILLE -

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
--BARsRESTAURANTE--

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.
JARAGUÀ DO SUL - Sta. Oatarina

"[RUZ[IRD"

PARA SENHORAS E SENHORITAS

costura·se manteaux, taileur, vestidos de·
qualquer espeeie,. com a maxima

( perfeição.
Sola - Casa Vitor B. Emmenooerfer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pedidos

CQJ)�1illIt1l(dl
.

�êàl IRC§ll§tcIDlell21
Locais "MEDICAÇÃO AUXILIAR

NO TRATAMENTO DA
SIFILlS"Festa em Itapoeusinho

Realisa-se no proxlrno FRACOS E AN�MlCOS I
domingo, em João Pessoa, Tomem.
estrada Itapocuslnho.Iuma VINHO CREOSOTADO
grande festa escolar, cujo
produto será destinado a

construção de um novo

predio para a escola 10-
"

cal.

fitOs [ornaes, em geral, em paginas com sec- k
cões espectae 'á co h cídas d I 'to es costu- Haverá leilão de pren- i'" Bronauit••
.

s J n e 1 os ei r , das, churrascada I'T
mam publicar sob o titulo que encima esta colu-

e um
I t.croful�,e

nada, as necessidades mais urgentes de muitos bem montado resrauranre.] C
�

CO:"ival.scenç••
senhores, senhoras e emprezas. b � n��f. terá lugar um ·�lr".i:IO CREOSOTADO

Ora é um individuo que dispõe de uma ideia ai e pu ICO.
, "'" "r".o(),� O" SAÚOC.

que julga excelente e rendósa mas que, para Esportes
.... render no duro, impõe a necessidade de um so- Ja tlnharnos 'impressa a

'

Acio com dinheiro que é justamente o que falta reportagem esportiva. de nOI em casca
ao. idealista. Vae daí, vem o classico: PRECISA,SE domingo ultimo, quando'
de um socio que disponha de Cd. . . . recebemos hontem, as 14

As vezes, e muitas até, é frequente verificar horas, o seguinte fonegra
que a citada expressão traz a publico uma neces- ma: Correio do Povo
sidade francamente feminina. Trata-se de senho- Ieregué, "Corupé 14 Ao
ra que, sem querer ou, sem tempo de cuidar de terminar partida domingo
tudo, entende precisar de quem lhe banhe, vista fomos apedrejados eltan- Oferecemos
e eduque os Iíhos: E assim, la vem o: PRECISA- do feridos as seguintes
-SE de uma moça com taes e taes requisitos pa- pessoas Maximiliano ßag
ra tratar de uma, duas ou mais crianças."- gio, Edite Fey e Iracema

Comum tambem. é topar-se com anuncios que Tozini, (a) D. Pedro". E h RAU Ldfirmas industriaes ou comercíaes Iazenr publicar É lamentavel facto rela- ngen O a.

dizendo que: PRECISA-SE de um técnico nisto ou tado, e esternos" certos
naquilo, de um guarda-livros, de uma datilo_grafa, que todos es verdadeiros
de um chauíeur, etc., etc."- . esportistas reprovam essa

Taes precissões são comuns, naturaes e de violencia que deve ter par
quasi todo o dia. Quando as lemos não as estra- tido de guem não tenha Imposto Sobre Industria e

nhamos.
.

responsabllidede na dire- Profissão

Mas, (toda a histótia tem o seu "mas"!) o ção do clube, estando as

que seria exquísíto, causaria espécie, arrepiaria sim sujeito a prestar con

os cabelos e faria até cair O' beiço a muita gente, tas de sua infeliz atitude
seria a publicação de um anúncio original, um a policia.
anúncio virgem, um que Iôsse mais ou menos re-

digido nêstes têrmos: Coroação de Nossa Senhora
Hoje, as 19 horas: terà

PRECISA - SE:
I lugar na Igreja Matriz' des-

- "Diretôrio politico que está mandando um ta cidade; a solene coroa
bocado,' pois que está com o govêrno, precí- çõa de Nossa Senhora. _

sa com urgencia de treís cidadãos que se falará sobre o ato o
disponham a preencher treis vagas existentes rev. Padre Gregorio, do
e abertas com a retirada dos seus titulares. Seminerte de Corupá.

Não se paga nada mas .concede-se mui-
tas vantagens!" -

, !NIVERSARJOS
Nos sabemos d-e 'um .qne

:

esta perfeitamente I E>i'à -12 do "correnre . fez
enquadrado nêste último PRECISA-SE: I anos o snr. Heleodoro

Quem quizer que aparêça, daremos todas as I Severiano Borges, digno
indicações sem cobrar um centavo e, o que é escrivão da Coletoria Es
muito' importante, absolutamente sem fazer cäm-] tadoal.
bio nêgro. . Hoje faz anos o snr, Coletoria Estadual de

Tarcícío de Oliveira Mor- [aragué do Sul 1 de Agosto
ta, conferente ferroviario de 1946.
nesta cidade; dia 16,a me- Heleodoro Borges
nina Iracema Peters; dia escrivão

17, a senhora Amantina
/ Müller Ellinger, esposa do

'

_

CaSa 8U e r Irre r
sr'Af���e�ii�o 1;I�n!ee�hora ßJ�UßS porD fotourofios,.

.

Faustina N. dos Santos.
No dia 11 tambem pas- selecionado sortimento

.

'

�� Gg���:�s�i�hoo d�ome��� Recebeu: TlP. AVE� ,

::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=��::::::=::::::== dustrial Werner Gosch,
(Av. Getulio Vargas - ao lado da Cia. Telefonica)

por Quinta Ferino
'SILVEIRA"

. Precisa-se

,

Compramos qualquer
quantidade.
-x-

,

Mimo nouo, �om

Edital

De ordem do snr. Co
letor. torno publico que
no corrente mez de Agosto
arrecada-sei nesta Co
leroríe, o imposto aclma,
referente ao 2'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes. que

não satisfazerem seus pa
gamentos no preso mar

cedo, poderão satisfazei-o
no proximo mez de Setern
bro com a .mulra de 20%.

;

Terminados os supracl
tadus presos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.

@������
PARE, .. ,. OLHE.•. E ENTRE.••

•

NA

Só para ver a QUALIDADE, aVARIE- H CLiNICA DE OLHOS-OUVIDOS-NARIZ E GARGANTA DO

])ADE e os PREÇOS dos artigos!" AMINI! DR. SADALLA
Comprar cousa boa por preço rasoa- H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

vel, é ganhar dinheiro! H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

EXPERIMENTE E VERÁ I 11 «RUA GERONYMO COELHO� 42» (ANTIGO I)OTEL WEIS

�����������!!!!!@ H HORARIO : 10-1,2 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4

11 • ..Joinville -

�:: í �"

Clinico �e OI�os, Ouui�os, noriz, fiBruanto
CarroceiroDr. Arnainio Tavares

. Professor Cotedretico de Biologia do Instiltu�o de Educação de Florian6polis
Ex,Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da especl.lldade no

Hospital de Corldçde de Florianópolis, Precisa-se de um para trabalhar numa
,

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro. '

Ex,lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro fazenda no Rio Manso, De preferencia,

I
casado. Paga-se bom ordenado. Casa e ter'

I formado pela faculdade de Medicina da
reno a- disposicão para plantar,Universidade do Rio de Janeiro

I B LU ME NAU STA. CATARINA Apresentar-se na fábrica
3·1 GOSOR IRMÃOS S. A .

.
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PIANO··
Vende-se, em estado de novo, um piano

marca:

"Gebr. Zimmermann , Leipzig". /-
Informações n�ta redação.

3:x:1

Farmacia "Schulz'
Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

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

viço criteriosp e Pre-

ços Módicos.

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

ENTREGA À DOMIOILIO

�-'----------------

Dr. Arquimedes Dantas
".".GAme

Rua Mar���1 Deodoro da Fonseca, 545

�tRHENTo
�ttlEIROS

I ..

.,

..

lEITIJJAM (Ö) S2l fQ)� (Marca Registrada)

Virgem'Especialidade
dia CTIAo WEilEt TIN}D)1[J§iIRlkl Q Joínvtllc

Ci) .81Al ".'!ta eGSI••• 1I IAVAI81.1. IE �.V••II••!

I

,,�\\Í\O VIRe!.>.J ....-G�!JA e»; Al'
O� \v'fTZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

: St>-ßÃ��/RCf""
: $ •

I ESPECIALIDADE
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