
ses.

Dirigiram-se os dissi
dentes ao snr. Ministro do
Trabalho, comunicando os

graves fatos ali deseuro
lados e essa autoridade
encerrou os .rrabalhos do
Congresso Sindical.

Ao finalizar, o minis
tro Negrão de Lima leu
acompanhado de todos
os presentes, o seguinte
juramento: "Nós, os tra
balhadores do Brasil, iu
ramos manter indissolu-

vel a umao dos trabalha
dores amigos do Brasil;
zelar e defender os legiti
mas Interesses dos traba
lhadores, amar os nossos

pais, nossas esposas, nos
sos lares. defender nossas
religiões, amar e defen
der o Brasil". Nessa oca

sião foi entregue ao titu
lar da pasta do Trabalho
um requerimento nos se

guintes termos: "Nós,
abaixo-assinados, congres
sistas anti-comunistas, nos

§ 3' - Todo aquele que,
não sendo propríetario ruo

raI nem urbano ocupar
por dez anos ininterrup
tos, sern oposição nem

reconhecimento de dorni
nio alheio trecho de terra
não superior a vinte e

cinco hectares tornando-o
produtivo por seu traba
lho e tendo nele sua mo

declaramos solidarios com rada, aquirir-lhe-é a pro

a dissolução ímedíare do priedade, mediante senren

Congresso Sindical dos ça declaratória devídamen

Trahalhadores do Brasil te transcrita.

'em virtude do caráter po- Art. 157- A legisl ação
Iitico-partidario que o es-' do trabalho obedecerá aos

tá- caracterizando". segpintes preceitos, além

Assim, terminou um de outros que visem a

certame que deveria re- melhoria da condiçâo .dos
solver grandes inreresses trabalhadores.

das diversas classes e que
I - proibição de dife

custou muito dinheiro ao rença de salarío pare um

governo e aos associa- mesmo trabalhador por

dos, e nada adiantou pra-
motivo de idade, sexo, na

ticamente. cionalidade ou estado ci-

Nada adiantou, é um vil.

modo de dizer, porque ali II salario rninirno ca

nos fizeram uma séria paz de satisfazer confor

advertencia: Cuidado com me as condíções de cada

o olho de Moscou! região', as necessidades

I. JUSTO normals do trabalhador e

de sua familia.
III .' partlclpaçâo obrl

gataria e direta do traba
lhador nos lucros das em

prezas, nos termos e pela
forma que a lei dererrnl-

TELEfONE N°, 39
-_----
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CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R TU R M Ü L L E R Fundado em. 1919

Hoje já ninguem duvi-

Oda do fracasso do Con- 1

gresso Sindical, que reu-I
niu na Capital Federal
cerca de . 3.000 represen-
tantes dos diversos sin- do P.C.B.
dicaros do pais. Mas os comunistas, não
E que um representan- querem que se diga isso

re do Sindicato dos Ven- assim em publico, pois
dedores Viajantes de São sempre melindra ao povo
Paulo, disse lá urnas ver- brasileiro qualquer inter
dades sobre o Partido Co- ferencia externa na vida
munlsra, taxando-o, no fí- interna da nação,

.

nal, de partido estrangei- Daí fechou o tempo e,
roo \ os anti-comunistas, que
Isso não é nada demais, I estavam em minoria,

poistodo o mundo sabe I abandonaram o Congres
que é a Russia quem dá I so, tendo a frente os re

as diretrizes pare orienta- presemantes paulistas, os

ção politica e agitadora I gauchos e os arnazonen-

Olho Moscovita

gularizar as finanças, raré a fixação do homem

quando; no campo, estabelecendo

a) - se verificar im- planos de colonização e

pontualidade no serviço de aproveitamento das
de empréstimo garantido terras publicas. Para esse

Art. 18 - Cada Estado çöes será uniforme, sern são obrigados dar-lhes, o d f f d nor;
pelo Lsta o; im serão pre eri os os

IV _ trabalho dia rio
se regerá pela Constitui- distinção de procedencia anualmente 30·I.do excesso b) - deixaram de pa- nacionais, os habitantes
ção e pelas leis que ado- ou destino. arrecadado. gar; por dois anos con- das zonas empobrecidas, que não exceda oito ho-

tar, respeitados os princt- § 6'. - Em casos ex- Art'. 21 - A Llníão e os securívos, a sua divida e os desernpregaéos. ras, exceto nos casos e

pios estabelecidos nesta cepcionais o Senado Fe- Estados poderão decretar fundada. § t: _ Nas concessões
nas condições previstas'

Constituição deral poderá autorizar, o outros tributos além dos Art. 24 _ E' permlüde d t d I t E em lei; I
e erras evo u as, os s- V _ proibição de tra-

§ 1'. - Aos Estados se aumento por determinado que lhes são atribuidos R t d
. -

d tad
. .

a a- a sao LS a o a cnaçao e os essezur r o o
balbo a menores de 14

reservam todos os pode- tempo, do imposto sobre por esta Constituição mas
-

da' t
.

ré po s
.

n las torgao e SSIS encia ec- s eiras que e em
anos,' em industrias ínsa-

res que implicita ou ex- a exportação. até o méxi- o imposto federal exclui- .

a
. . .

norada h bit al a prefe
I

ruca os mumciptos. I a I U -

lubres, a mulheres e a
p icitamente, não lhes se- mo de dez por cento ad do o estadual Idenneo Os A t 147 O d

. . . -

dr -- uso a pro- rencia pera aqutsrçeo e-
menores de dezoito anos',jam vedados por esta valarem. Estados farão a arreca-

.

d d
'

di
.

les eré t
.

h
C

pne a e sere con icrona- taaSresa. e VIn e e CInCO ec-
respeitados, em qualqueronstirulção. Art. 20 - Quando a ar dação de tais impostos e, do' ao bem estar social.

§ 2'. - Os Estados pro- recadão estadual de im- á medida que. ela efetuar, A lei poderá com obser- § 2' _ Sem prévia eu-
caso, as condições esta-

verão as necessidades do postos, salvo a do impos- entregarão 20 I. do produ- vaneia do disposto no torlzeção do Senado Fe- belecidas em leí ;

seu governo e da sua ad- to de exportação exce- to á ljnião e 40'1. aos art. 142, § 16, promover deral não pod.erá s�r feita nail comre����one::���). ministração, .mas, em .ca- der, em municipio que não municipios. a justa distribuição da nenhu__m� ahenaçao o� preferentemente nos do-
so d�_calamidade pub,hca, seja o da capital, o total Art. 25 - Os Estados propriedade Co.w igual �oncessao. ?e}erras'publi mingos e no ljmite das
a" U_�?�._pre�!Er-I�,:�-a .50: ,I da& r.Qfldqs ....lQCQis;d.e .qual� :não· in.t�virãq nos .muni,:, oPAo,rr'tu. Ali5d6"_de,,,P9'A-fPle-tl.adfa4cSI'I'I'_' �daeS.z-cm�l.ml_h_aecl�taar··essu.p,enor ,

a
.

'(-c�o·'n-·cl·.'-n-a�--u' l't-l'ma- -p�a�.""corras. 1 quer natureza, os Estados cipios, salvo para lhes re- tt..)
Art. 1 9 - Compe te aos =========================='==========,=====.:=====::==========================�==============:=::::==========================================

Estados decretar impas-
tos sobre:

I - propriedade territo

rial, exceto a urbana;
II - transmissão de pro

Ipriedade causa mortis;
III _. transmissão de pro·

priedade imobiliaria inter Aproximam-se desta
vivos e sua incorporação zona, pois já foram vis
ao capitdl das sociedades. tos em Mafra,. expessasIV - vendas e consig- nuvens de gafanhotos,

. nações efetuadas por co-
que depois de devasta

merciantes e produtores, .

inclusive industriais isenta
rem as lavouras gauchas
e da Linha Sul, neste

porém, a primeira opera- Estado, parece que se
ção do pequeno produtor, dirigem para o litoral.
conforme o determinar a Damos aqui algumaslei estadual; instruções para o com-
V - exportação de mero bate as desovas e sal

cadorias de sua produção tões, dado que é dincH
para o estrangeiro, até o

ao lavrador, livrar-se do
máximo de 5% ad valo- prejuizo da primeira vi
res, vedados quaisquer sita dessa praga.adicionais; São aplicados meios
VI - Os atos regulados mecanicos para destrui

por lei estaJual, os do
serviço de sua justiça e

ção das desovas. Acon-

os negocibs da sua eco-
selha-se a rapagem do

Isolo com enxada ou a
nomia.
§ 1'. - O imposto ter- aração dos terrenos de

Cerca de 5000.000 vi-
rl'torial não incidira' so-

postura a fim de expor d d
.

'1' 4'A

os ovos á ação do sol e
ros e pemcl ma loram

bre sitios qne não exce- dos ventos, sendo tarn- enviados no mês de julho,
dam vinte hectares, quan- bem grandemente pJeju- para a América do Sul
do neles trabalhe só ou dicados pelas chuvas. � 4.500.000 para os paizes
com sua familia, o pro- Sempre que é possivel 'libertados, segundo anun

prietario que não possua procede-se ao esmaga-
ciou o Depl!rtamento

outro imovel. de Comércio. Estes en-

§ 2'. - Os impostos so- me�to ddesses ovos POor barques de .penicilina fa-
bre transmissão de bens

melO e soquetes. s
t d t t 1 d

passaros são tambem au-
zem par e e um o a e

corporeos (II e 111) cabem xiliares n�ste caso, por
13.350.000 . vidros de

ao Estado em cujo terri-
comerem os ovos assim JOO.OOO unidades cada,

torio se achem situados. expostos. Ha, ás vezes embarcados em julho. o

§ 3'. - O imposto so- necessidade- de arar que elevam o total das
bre transmissão causa A • exportações desse medi·
mortl's de bens I'ml'ssa-o

duas ou tres vezes pa- t d d
.

t'. t'd d camen os, es e o prm-
causa mortl's de bens )'n-

Ta se a mglr quan 1 a e ..

dsatisfatorias de ovos� ClplO o· ano, para
corporeos, inclusive titu- 45.000.000 de vidros.
los e creditas, pertence COMBATE AOS SALTÕES A primeira instalação
ainda que a sucessão se São usados meios me- fabril construida para a

tenha aberto no estran- canicos e quimicos para produção em massa da
geiro, ao Estado em cujo a destruição dos saltões. valiosa - droga está em

territorio os valores da Meios mecanicos - A- ati'vidade em Elkton, Vir
herança fore!!! liquidados pos a postura, quando os ginia, sendo da· proprie

.

ou transferidos aos her- mosquitos começam a a- dade da firma «Merck
dei ras. parecer, deve ter inicia- & Co., Inc». Dentro de

§ 5'. - O imposto so- do o combate pelo es- de pouco tempo a pro
bre vendas e consigna- magamento ou pelo uso. dução serà aumentada

A CONSTITUICãO
J//T

finalmente destruidos., I rada a mistura, transpor- e inumeras petizadas e

.
São utilizados, portan- ta-se para o local. onde lhes ofereceram uma linda

to, os seguintes apetre- se faz a distribuição por festinha.
chos para a aplicação meio de uma espatula de Ao casal Bertoli e aos

destes meios: vassouras madeira, seus interessantes filhi-
de fogo, parreiras de zin Alimentando-se o gafa- nhos, «Correio do Povo»
co, lança· chamas e paI. nhoto de quase todas as envia seus parabens.
matoria de arame. especies de vêgetais in- ·Noivado. Com a· gentil
Meios quimicos - As distintamente, manifes- senhorita Tecla Less-

iscas venenosas são de tando . grande preferen- mann, dilegta filha do
uso generalizado nos pai- cia pelas gramineas de industrial snr. Ernesto
s.es onde' os gafanhotos pastos, ha inconvenien- Lessmann e de sua dig
cäusam frequenteR pre-' tes na apliüação de in- na c;onsorte snra. Berta

juizos. Uma isca de fa- seticidas em pulveriza- HOl'!?t Lessmann, contra

cil preparo é a que se ções e polvilhamentos tau casamento, domingo,
obetem da mistura de 60 sem indicação expressa, 22 do corrente, o jovem
quilos de esterco de ca- pois pode iI�to ocasionar I

Bruno Vogel, residente'

valo, um quilo de "ver- incidentes tais como in-. nesta cidade.

de-paris" e. um quilo de toxicação de opera;rios e

sal, tudo dissoivido em envenenamento de ani- Wolfgang Weege
20.litros de agua. Prepa- mais domestico. Transcorre amanhã o

O Senado Federal tem aniversario 'natalicio do sr.

25 representantes do P. 'WoU�ang Weeg�, chefe

S.D., 10 da U.D.N.,
_

e um
dll Importa�te �Irma W�

de cada um dos partidos Weege & ela. L da., des

P. Republicano, Partido
ta praça..

Social Progressista, P. ComercIa.nte m0gerno
Comunista e P.T.B.· na verdadelr� acepçao da

ACamará terà 150 de- palav_ra, pOlS que bem

putados do P.S.D., 79 da sGube c�mpree_nder que

V.D.N., 22 do P.T.B., 14 os operariaS sao fatores

-x- do P.GE. 11 do PR., 6 prep�:>llderantes no desen·

O snr. General Demer- d0 P S.P., 2 do P.D.C. e vol.vlmento de �m est�be-
val Peixoto foi confir- 1 do Partido Agrario leclmento, o alll�ersamlll-
mado no cargo de Inter- -xxxx--' te tem proporcIOnado a

ventor do Estado de Per- Foram eleitos o sena- se�s �mpre�ado� uma_
nambuco. dor Mello Viana para vi- eXlstencla ma�s. felIz, dan-

f
-xxxx- ce-presidente do Senado do-Ih�s benefl�los, .casas

Foi exoneràdo o Ipter- e Georgino Avelino e p:opna� e aS�lsten.cla so

ventor do· Estado da Pa- Vilas Boas, respetiva-
cla! mUito.mais adlanta�a

raiba: mente l' e 2' Secretarios que as. eXistentes nas leiS

__________________

'
. trabalhistas.

E uma das figuras ma

ximas do comercio e da
vida social do municipio,
de cuja Associação Co
merciaI é presidente.
A data do natalicio de

Wolfgang Weege, é tam
bem um dia de alegria
para todos os emprega
dos de seus estabeleci
mentos e dos seus inu
meros amigos, entre os

quais nos honramos de
formar.

o que permitirá satisfa
zer todas as encomen

das. S.I.H.

Os gafanhotos
vem

,

ai.

de «vassouras de fogo»
ou «Lança-chamas»,. que
funcionam com gasolina
ou querm;'ene. Mais efi
ciente para enxotar os

saltões é ainda o uso da
vassoura de fogo, pal
matorias, galhos de ar

vores ou folhas de zinco,
que induzem· os a. cairem
em valetas em todo seu

percurso, e que os le
vam ás fossas onde são

NOTAS E
NOTICIAS

Locais natalicia da exma. senho�
ra Otilia Thiedke Gosch;
espOSél do snr. Werner
Gosch, e da senhora Hil
da Stoinski.

Aniversarios. Hoje faz anos

o snr. Ricardo Pieske;
dia 27 a senhorita Rosa
Pereira, o snr. Alberto To·
melin e Carla Mey; dia
29, . a menina jeanete
Thomsen, filha do snr.

Sergio Thomsen, a sen.ho
ra Ana Pieske e a senho
ra Leticia Schiochet.
No dia 30 passa a data

Terezinha e A!tino Rerloli
Em comemoração ao

aniversario de seus filhos
Terezinha e Altino, o ca

slJl Alvaro-justina Bertoli,
residente em Retorcida,
reuniram ,domingo, dia 22,
os seus parentes, amigos

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�spiri�o'dos �utrosJ. A. Militar������������
Não são as hervas daninha que 'estrag8,m o

bom grão e sim, a neglig.ência do lavrador.
-x-

A Rumania, depois da União Soviética é a

nação que mais petrólio produz na Europa.
, -x- .

A

Na Abicinia as chuvas em geral, duram seis
meses. Começam no mês de abril e só terminan
em setembro. Nos três primeiros mêses os 'dias
são serenos e formosos porém quan'do o sol
desaparece chove .até amanhecer, a chuva cai Deverão comparecer

acompanado de relampago e trovões. com urgencia a esta Junta,

, -X-"" -'�"�/"'." afim de satisfazerem exi-

Um qu�lo de mel' equivale a cada um dos segui- gencias pare encaminha

ntes alI_!llentos: 9'000 gram;;ts de cenouras; 5.400. gr.
mente de seus requeri

de maças; 4.�00 gr. de ervilhas: 4.200 gr. de uvas;
mentos pedindo certifica-

3.600 gr ameixas; 2.600 gr. de peixe Iresco; 2.100 do de reservíste, os se

gr. de bacalhau; 1.680 gr. de carne de vaca; 1.400 guintes senhores: Emilio

gr. carne de porco 1.200 gr. de pão; 1.000 gr. de Siehlsdorff, Guilherme To

nozes; 685 gr .. de queijo; 50 ovos; 40 larrnjas; 26 melin. José Stenger, 01'-

bananas; 2,5 litros de leite. ,Iando 'dos Santos Tor-,
-x _

rens, Braulino Airoso, Wa-

OS PESCADORES TAMBEM MENTEM. . .

dislau Wargenowsky, jor-
O P � i m e i r o Pes c a do r:- peguei um dia ge Borath, Arcilío Brito,

um peixe tamanho, que foram precisos déz ho-
Norberto Frankowlack,

mens para arrancá-lo da água.
'_ Olivio Morerti,' Artur Co-

O S e gun d o Pes c a d o r:- E eu um dia grossl, Heleàdoro Bento,
apanhei um tão grande que o mar baixou um métro Carlín Pessato, Alexan

quando puzemos o monstro na praia.
dre Stammerjohann, Ro
dolfo Stammerjohann, Hart-
wig Larsen.

,

Os certificados de re

serviste dos senhores
Ewald ôchuerze, Leônar-
do Dias, Wàldemar Os
car Auerhan, Erico Hoff
mann, Alfredo Otto Rah
bacher, Alfredo Machado
e Guilherme Pedrotti, já
ha ternpos em poder des
ta Junta, serão devolvi-
dos pera Florianopolis se

não torem procurados
dentro de 50 dias. �

Jaraguá do Sul, 25 se- I,
o

ternbro, 1946.

,
Dia 50-R-46.

1198- Emilio Gadoti, bras. requer transf. irnp.
terreno vendo a David Murara, idem.

1199 - Tercilio Bagatoli, bras. requer transí,
imp. terreno, adquirido de Dominio D. Francisca, idem.

1200- Artur Planinscheck, bras. requer. baixa

imp. de um Engenho, de Aguardente, idem.
12U1 - Ernesto Lemke, bras. requer lic. p ..cons-

truir uma casa de tijolo, idem.'
.

. 1202- Carlos Hass, bras. requer lic. executar

pintura externa de sua .casa, idem.
1204 - Guilherme Gumz, por seu procurador

Arlindo Silveira' requer transf. imp. terreno vendo \
a

Companhia Iensen, idem.
1205 - Manoel Luiz da Silva, bras. requer rransf.

imp. terreno adquírldode Renato Sans, idem.
1206 - Jacobi & Neumann, requer averbação

livros de imposto para a firma individual de Hel
muth Neumann, idem.

1207- Rudolfo Mielke, bras. requer. transf. imp,
terreno adquirido de Bernardo Grubba S.A., idem.

1208 - Veneranda Lorenzi, bras. requer transf.

irnp. terreno vendo a Domingos Tamnini, idem.
1209 - Bruni Itíere Lenzi, bras. requer transf.

lmp. terreno vend. a Reinaldo Dallabena, idem.
1210 - Marina Menel, bras. requer rransf, imp.

terreno adquirido de Eugenio Florienl, idem.
121 t- Germano "Sçhmidt, bras. requer transf.'�

� �
I

Ilu irnp. terreno vendo a Ricardo Kreutzfeldt, idem.
�

v
. nmornla' a 1212 - Norberto F. Prim, bras. requer transf.

Edital n. 2101 de 17-9-46. U lJ blíll . írnp. terreno vendo a Walter Müller, idem.

Helmuth Specht' e He- JARAGUÀ DO SUL I
'1213- João Fellcío da Silva, bras. requer transf.

lena ôchulz. irnp. terreno vendo a losé L. da Silva, idem.
'

,

Ele, brasileiro, solteiro, _ I - 1214- João Correa, bras. requer baixa irnp. de

lavrador, domiciliado e re-
- um carro de lavoura, idem.

sldenie neste distrito, em " VENDE-SE 1215- Guilherme Moeller, bras. requer rransf.

Gàribaldi, sendo filho de ímp, de uma motocicleta, vendo p. Willy Lemke, idem.

Gustavo- Specht e de Mar- Duas ceses de material 1216- Leopoldo Fiedler, bras. requer transf. irnp.

gerida Lombardi Specht.
sendo uma nesta cidade e de um carro comerciel, vendo a Alvino Scmauch, idem.

Ela, brasileira, sol1eira,loutra em Serra Alta. Im- 1217- Evaldo Berner, bras. requer ltc. consrr.'

lavradora, domiciliada e formações na - A Comer. um mausoleo na sepulr. de Wilhelm Berner, inhuma-

residedte neste distrito,
ciai LIda.

'

da no Cemiterio Municipal de Irapocustnho, idem.

em Garibaldi, sendo filha
-,-------- 1218- Erice Ehlert, bras. requer Hc. construir

fI e de Emilia Karsten. I d I M '11 d"
de Ricardo <;:'chtilz e d" I

um mausolea na sepu t. e ngo iI er, i em.
U <. Ela. brasileira, solteira,

Elsa Schulz. � ) lavradora, ,domiciliada e Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do SU:,
residente em ltoupava, em 14 de Setembro de 1946

Edital, 2102 de 21-9-46. sendo filha de Carlos José Pereira Lima - Secretario
Leopoldo GuilhermeGer' Krenke e de Emma Kren- .

�:É7le.K:::::�eir:, 'V�::':' ::ilal n. 2105 de. ?5-9-46.�====;:=:a
�:�����:� ���!Cil���ilO�IH Bruno Wolf e Edle 'rI "[IU1FtIO" '$'1fi%O J��ag�á;���, K���t�� a�f�, brasileiro, solteiro, ' 'L ,

�������������������������������
camercian�, domiciliado I

=---...:....II·III�===== 1111_
e residente neste distrito,'

.1"
n

1- :============.... ....

em Jaraguá�Alto, "filho de

(
Elegancia, distinção e bani gosto V. S.

'i..... ..... Antonio Wolf e de Maria encontrarã só nos afamàdos MOVEIS

((·p;"·,·i.·\. Â\ IL �l � �T ITr � [D § I EC, �J it··
..

\: Leier Wolf. ESTOFADOS CRUZEIRO.

� 'I!/ ßl 1� lli\..ffi 1l\ !� ii K' ii - 'Ela, brasileira, solteira., I- Poltronas para radio - Divãs - Tape-
, ii H doméstica, domiciliada e tes - Passadeiras, tudo V. S. encontra-

O
�� PROPRIETARIO_- 11 Ai! residente neste distrito,

�
rã á Rua M'arechal Deodoro da

�.. .. em Jaraguá-Alto, filha de
'

Fonseca, 519. -

F,one 22 ,,"
"

Rua Marechal Deodoro, N. 15&. ::!l
R d If H d M

ii S
ii

Secção de lavagem, Deposito de Lubrüi- ij� Ir �:�,�;�;:�S�i:�::��n��; , ==:=0:=:::::-
:: :�: 11'

T
H passar o presentt'fGital que .Hotel Jaraguá

li
T

ii ,cantes, Combustível e Accessorios, i! g será públicado pela impren- -BAR";SESTAURANTE-

:�:.:.:: o";...lii.: Lubrificação, carga de baterias II E- II :�ix:d�md��:���iOI ����lS.se��
:: :: alguem souber de algum im-

ii!1 e concertos de pneus, IIN II ���t;:;:. """-O pu. o'

�.�::::::::::::ß 11
�\:::::::::::!.}

Verifiquem
o

Sabados e Domingos,,
.

A_ FORMIDAVEL EXPOSI-,
ÇAO J)E BRINQUEDOS EM ,

GERAL, NA C A S A
R E A L , DEFRONTE

AO eINE BU'HR'

A Rainha dos Brinquedos.
Preços sem Concurrencia.

OONCEDE-SE ABATIMENTO
PARA REVENDEDORES

.

Sociedade Hipica
de Jaraguá do Sul

, ASSEMBLEIA GERAL

Convocacão
.'

São convocados o senhores sacias pera a As
sembleia Geral a ser realisada na sede social no

dia 4 de Outubro deste ano.
'

Tratando-se de assunto de grande inreresse a

�er discutido, solicita-se o comparecimento do mai
or numero possivel de associados.

laragué do �ul, 25 de ôeternbrode 1946.

JOÃO MARCATTO
Presidente

•

.

.

ONDE
____COMPRAREI MAIS BARATO·__
Fazendas

?
Suspensórios

Chapéos Sedas

Etc., etc .Perfumes •

Pois isso, V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
JAß.AGu1 DO SU,L I Rua C�1. Emilio Jourdan, 82

'de Jaraguá do Sul

Esta Junta .recebeii pe
ra entrega ao inreressado,
mediante o compromisso

I'e demals formalidades
o certificado de reservista
de Pedro Bento.

Artur MüHer, Oficial do
R egistro Civil do 10 Distrito
da Comarca l araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
..

Faz sab'er que compar' ce
ram 110 cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casalo-e:

Ofiaina meaaniaa
. Geral
KELBERT'H.
_,---

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORÍOS

APÀRELHAMENTO'MODERNO --

'R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

- .Jaraguá do Su I -

HABEIS PROFISSIONAIS --

PREÇOS MODICas

-

I. lPJrefentUJlJr21 JM[UJlJBlncnJDai die
JJar21gUJlá dlo §UJli

e respetivos I
cal

culos de descon-

ReqlJerimentos Despachados
Guias

) "

do Imposto so..:

bre a' renda de
imoveis

tos sobre esse no

vo tributo.

PROCESSOS

COMPLETOS

para licenciamen

to de lavradores
convocados para
o Serviço Militar.

Seguros em ge
ral da

C/fi. IPIRfiNGfi

ARTUR MÜLLER
i,

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587.
JARAGUÀ DO .sUL - Sta. Catarina

OticiaI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f!;;'···· "':':'· ..··-::-..�..·� ··�···· .. •• •••• •••••• ��!l!!� MEDICAÇÃO AUXILI-

f�!! �.... ·':':O....... ·.:;.:.:.:;. •
..-:7::'��ö:..:.:..:.:;.:;:..:.:..:.:;.:;���!;HI! "AR NO TRATAMENTO

"ll Banco Popular e Agrícola 111 DA SIFILlS"

Resoluções tomadas pelo Conselho Diretor em: Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU ::
sessão realizada dia 2.3 do correnre,

.

Exnediente : - Dar entrada oficio datada de 19

t:.::,:l: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do

SUl:1:1::.
t UMA DomtÇA __vi__

do corrente do União Grafíca E. C. da visinha cida- ��;:o I'.r.:�::-: ::::. �o��
de �eFJoinville. t..

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS .. :::.��=��-:.::�R:�.;
ureból : - Para o jogo a realizar-se domingo :: �:: u .... o

proximo vind na p d D t d CI b
:: Depositos com juros- ó -disposição+Isem limite) retirada livre 2°/ ::

��:d�:��Ç�� ·���i��;}a1c30�pa���f���tol �e dt�d�S p�; ��l� �o�P�!it���d�:taS:�!�i:t;s���it:�i�e���it�r�ni���bo�,ro� 1�0.�0�:0� 50/: ��J ßUJI;IIJI:mijlul;M
. . ora� no ga pao _a praça f::� . . . . . .. �::) A S(P'IU... Al'ItESENTA ao.

de De�P?rtos, Inclusive os asptrenres que irao fazer t:!� Dep. inicial Or$50.000,00 cjretiradas s�m. s/avIso.Qr$ 20.000,00 4% �:: INÚMERA.I"OftMAS. TAl. C:OMO,
a preliminar contra os espírantes do Acaraí. ::� Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3·/. D. retiradas f:: ,

RKUMATI._

.

Social: - Na sess�o do Cons�lho Di�e�or, rea-

III
m/aviso prévio de .30 dies 4·/.; 60 dies 5·/.; 90 días 51/2'/.; 180 dies 6'/.

!l�
.

ncl'i�FULAII

lI�ada. on�em, foram aceitos os segutnres SOCIOS pas- �ll Dep. a prazo fixo-Dor,6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6·;. g :::::
SIVOS. Alfredo Krause, Bruno Brunsburger, Bruno �:: . Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. :: 6Lc1l....
Lessmenn, Dr. Walter Rocha Péres, Egon J. Silva t:: D

.., . . . 410 • ::
Ernesto Czernievicz, Ervino Neitzke, FidelesWolf' I:: ep. populares-.(I�mlte ate e-s 1�.000,00). Dep. 1�lclal e-s 20,00, com rerí- �::

IlCUMM

Geraldo Harneck Hary K H Leír IM' :: redas semanais sern ,WISO ate Cr$ 1.000,00 5 I. ::

�
I'IIRIDM

, rause, ary el z, nge a- ::' . . .. , . . . :: .ARTIII_

thtas, Rolf Kovare e Rubens Costa. '.:: Dep: IImltados-(Llmlte ate e-s 50.000,00). Dep. InIc.lal e-s 20.000,00 com. ::
-

Advertencia:.:_· Pesarosamente esta Diretoria :: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avrso ... 5 1/2·/. X DiA�HA8UE
ve-se novamente obrigada e advertir seriamente os g Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com �N!!:'DO HÁ O.� A}!A:
seus atletas que habitualmente se dedicam aos trei- :: retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais . . '. . . . 6·/... DII:-811 UI TODA P'AIOTIE.

nos de futeból no campo de Desportos desta Asso- :: Fa., toda.s 'as operações bancarias, corno, sejam: cobranças, descontos, ::l
claçäo, em face de novas e reiteradas queixas que �:� passes. deposltos em contas correntes, deRositos de valores, etc. etc. g� �.. (�.'�.'�.'
vem de' receber dos proprierarios visinhos ao refe- l;j MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

tg�
\gI;� �;� \gI;� �.�

rido campo. �H Serviço atencioso e räpido H Oure seus males e poupe
Assim, la�entavelmente chegou fto conheci- ��������������� seu bonl dinheiro com-

mehto da Diretoria, que entre os atlêtas da Associa· d��;;;;���;�;��������a�� prando na

çäo, alêrn da falta de disciplina esportiva, houve ca-
-----�---------..,...

so de desrespeito a uma pessoa moradora visinha P A R A f er R I DAS, f a r ma c I' a N o v ado campo, cu]o fato vem depôr conrra o clube e

contra os bons costumes dos demais companheiros
de atletismo. Esse fato, frizamos. e esperamos que
jamais se venha a repetir por qualquer elemento, sob
pena de a Diretorle se ver na contingencia de tomar
as medidas maís severas.

Considerando o exposto, comunicamos que fi
cam os treinos de futebol somente permitidos quan
do regularas, isto é, sob a direção e responsablllda
de do competente diretor de seção ou seu proposto
no impedimento daquele e' por sua nomeação.

'

Os treinos regulares terão que observar a di
visão dos elementos em campo de duas equipes,
durante o tempo de treino; quando não, que o treino bem
pa�s� ao s�mples "chute em goal", isto é, somente
proxnno as traves, os elementos deverão se abster
das traves dos fundos do campo (traves principais) e

se utilisarão unicamente da trave lateral que pera Rua 10 de Novembro s/no -
.

dai fim será colocada. '

, SÃO FRA.NCISCO DO SUL
Para evitar que pessôe alheias aos quadros or

ganlsedos, ou estranhas ao clube, treinam no campo,
comprometendo a sociedade, f�êam os' elementos que
queiram treinar, obrigados a se munir de uma pre
via eurorizeção- do diretor de secção por 'escrito,
que deve ser apresentado ao zelador do campo, pa-
ra efeitos da controle. . IEsta medida visa evitar os abusos que se tem
verificado com as ex�essiyas passagens depredado
�as aos terrenos visinhos.

Pedimos especial atenção dos J·oO'adores pardÓ' ...........................................................................� ....................................................�

ÇlS normas acima expostas, que serão obsérvadas a�' �
partir desta data, devendo o diretol· de secção ou � Instrumentos .. �que sua vez fiz�r, particular éÍ l..>iretoria qualquer ir-

�
" de M u'cl'ca �regularidade que se venha a verificar, para a devida _,

punição do elemento incapaz de se manter dentro
.

EM GERA.L, ESPECIALMENTE

normas do verdadeiro esporte:- educação, discipli- � Ga itas - Pianadas �
na e respeito!. � de 24 a 120 baixos. �

Jaraguà do Sul, 24 de Setembro de 1946. � , Bandoneo�s _ �
Augusto Schmidt A. J. Zimmermann � Pianos - Harmonios. �Presidente Secretario

�
Instrumentos para Bandas -

�I-'·I-'="=':="="="=':="-··_··_'._·._·.-'-�·-I
Orquestas e Jazz-Bands. Vi-

'-,·-,,_,,_,,- ••_,._;.iiiiiiiiiiiiiii:iiii?;iiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii""'Ji_i

�
, trolas, Pick-Ups, Radiolas.. r Enftli te'! . Hara Oaixões Funerarios.

!.:.:_:-Febres' (Sezõe s, M�Iári as, .! P",m p",o,'�r:��f:' i:f���':'çõ�: ,::o,;,P""""O'" !
�

III l\1aIJi����lU�;:��deira ill,� Caixa post� 3� � h�A At<-rP -� �. Catarina. 't Farm'aCI·a' , "Seh'ulz"I!'!I! - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

1:1'-1·
--...."...,...._�---..-.---..-............__�------

O M· I Prefeitu ra M lJ Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telef�ne, 46

III "Capsulas Antisezonicas iii .

alor n.·cl·pal de
-

.

·

I Recentemente ins- Encontra-se á dispo-
IW M inancora" ,�I Sortimento da Praça Jaraguádo Sul talada com produ· sição do distinto pú-

1",'1- 1:"1: EIÍl gaitas de bocca de
o tos medicinais, per- blico, ap'resentando ser-

\
_.- todos o.s ta':!1anhos e t.ipos.11 IE�nt21�

-

viço criterioso e Pre-. :,: E T d B 'L' •

_ fumarias, etc.,nacio-1'1 m o as as . oas ,L' �rrnaCias 1-"1- Fabncaçao nova, Ider.-' I ços Módioos.
., .

V s) nais e extrangeir·as.
1:"1: É . um produto dos Laboratorios MINANCORA 1:,'-1"

tJca a es_trangelra. ... De ordem do sr. Pre-
encontrara na conhecida

f·t M
..

It' D_.- OASA REAL e� o umclpa ornol p�_ . ENTREGA/A OMIOILIO

1-'·1-'
- tToinville - Sta. _Gatarina- .1:"1: _ D fr t Cine-Buhr _ I bhco que durdnte o mes

e on e o de Setembro arrecada'se na ---------------------1=!!=i!!!!!!!E!S!!!_i:=!;;;;=f==!!=!;=ii=!i====::=1 Tesoura ri a da Pre fe i tu ra :::::::::::::::::::�:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
Municipal de Jaraguá do

b .

Sul e na Intendencia de Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
Corupá, o Imposto sobre
INDUSTRIAS B PROFIS
SÕES - 20. Semestre.
Não sati.sfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei-Ito á multa de 20% sobre
o impostp no primeiro
mês, sendo então feita a

cobranç'a judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 5 de Setembro de
1946.

Ass. A·tlética Baependí
BOLETIM SEMANAL NR. 16/46.

" I N F L AMP. ç Ö ES,
CCCEIRAS,
F R I E I R AS"

ESPINHAS, ETC.

VENDE-SE
Negocio de Secos e Molhados com casa. Tarn
troca-se por sitio ou chácara com casa.

Tratar com o proprietário.
Rodolfo Reínert

Cl .

'Dr. Arquimedes Dantas I
.BV.�A!JI).

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, .345 ICI

•

i@®r®®Y@)®Y®®Y®®Y@)�T@)®Y@®Y®@f®@Y@)®i'@)@Y@�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
'Ç@. TODA§) A§ MOLE§)TIA§) DO ßPßHflH� HfSPIRHIÓflm �
I Encontram alivio imediato com '- uso do I
(@, I n C O m p' a r. a v e 1 '@

� r�iloríll d� Ongiro r�loll!nl�·' �
�, o PEITORALMAIS�ONDE�IDO NO BRA§)IL �
@ ,.@
�@l®@.;@@)..@@J@@.;@@.;@®i®@!®®i®@i®@.i@@)..@@}í

F. VOSGERAU
Tesoureiro

-

E C Z E M A S,
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
.

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
IM! r.:\\ er r.:\\ rn"\! r.:\\���/�W�\8I

de ROBERTO JtI.' HORST

CasadeMoveisunóHIO lßIIßH[ )araguá �o Sul
Rua Domingos R. da Nova.

-o'MUVEIS

o ESPELHOS

o VIDROS

. o Vlr;>RA�AS
CORTIl-SE V/ORaS

Molduras para Quadros-
qualquer 'po.

CAIXÕES
FUNERARIOS'

Em estoque e sob encomendas.

CIRURGIA PARTOS, lVIOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INT;ERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS 'DA' PÉLE.

E

Eletricidade Médica-

InJutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

R.aios Ultra Violetas e Infra' Vermelhos
-RAIO X -

Direto M�dieo dI) ti ospital "São .José"
'

ATENDE CHAMADOS N QUALQUER HORA -

:::::::::::: :::::::::::: :::::!:::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::�:::::
............................................................................................................................

............ � ., ' .
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ESPORTES

O D. Pedro II venceu o torneio brilhante
mente, abatendo o Acaraí por 4 a O.

A -pedidos
([ QD� ll1l1Ol2l �21

segundo tempo,' quando
o gramado estava mo

lhado, devido o chuvisco

qu e caia.

Qs do D, Pedro II, es

forçaram-se grande"
mente e foram coroados
de absoluto exito, pois
infringiram ao Acarai a

maior derrota que este

[à sofreu, 4 a O.

Ficaram os corupen
ses, assim e com justiça,
detentores do titulo de

campeões municipais e

da taça «Salvador Gul
lo», oferta do conhecido
índustrial portoalegrense.

Domingo ultimo realí
sou-se o ultimo jogo em

disputa do campeonato
municipal e da taça «Sal
vador Gullo».
A final foi disputada

entre .

o Acarai, desta
cidade e o D. Pedro II,
de Corupá.
O jogo como era de

esperar, -Ievou a Corupá
centenas de torcedores
de ambos os clubes.
Como juiz atuou, aliás

muito bem, um delegado
da Liga Joinvilense.
O jogo em si, pouca,

muito pouca tecnica de
monstrou, ainda mais no

por Quinta Ferino

Q A'NJU PROTETOR DE SEUS FILHO;S É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

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

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

i ernedios

CO!J1rrt: hoje mesmo 1Jm� 10MBRIGUEIRA
MlNANCORA para o SfU tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

- jOINVILLE

Constituição
«concI. da' 1 a. pag.»

Dr. Wal�emiro' Mazurec�en
�.I. !DI salBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Chnica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

•

Raios Intra-vermelhos e azuis.

PAG.4

em CORUPÁ
,

�tRMENTO
�ttlErRDS

Grande Concêrlo
========================�====oo

Realisar-se-á um grandc concêrto do CÔl'O

polifônico e da orquestra de cordas dos
alunos do Seminário Sagrado Ooração, em

benefício desse educandário, no sábado, 5

de outubro p. V., às 8 horas da noite, no

Salão OentraI Koerner,

Na conformidade da última Constituição pro
mulgada, a de 18 de Setembro de 1946, teremos,
st Deus quizer, eleições, Estaduaes no dia 19 de
Janeiro de 1947_

O povo será chamado para, nas urnas, esco

lher um Governador e trinta e seis representan
tes que, como deputados, irão elaborar a Carta
Constitucional do Estado de Santa Catarina.

Lentamente vão começando as manöbras, as

promessas, as desconfianças e as intrigas entre

aqueles que, como se diz vulgarmente, já estão
"de ôlho grande" na partilha: das posições de
mando ou de méra representação eletiva.

Não ha menor dúvida de que em quasi to

dos os Partidos, no momento exato da escolha
dos homens para os,,"pôstos de sacrifício", have
rá muito estouro, muito rompimento muita lamen

tação e o que vae ser muito, mas muito interes
sante mêsmo;: é ouvir certas verdades duras que
os preteritos e os descontentes irão lançar na ía
ce dos seus companheiros de todas as categorias.

E fatal êsse acontecimento.
Isto tudo, porem, será Ià, entre êles, os che

fes de Partidos, entre os aquínhoados e os . bar
rados. Não interessa, portanto, dirétamente, à mas

sa eleitoral, aquela gente que nada diz mas tudo

vê, obsérva, faz juizos e tira conclusões.
Esta gente, o eleitorado, està- na iminencia

de começar a ser procurado novamente para re

ceher proméssas fantásticas; tapinhas de intimi
dade nas costas; pedidos angustiados de perdão
pelas patifarias cometidas antes; [uras de ínoêen
cia e de amizade leal e eterna; devolução de
muita coisa furtada, roúbada e "desapropriada";
enfim, como é da praxe, crentes e convencidos
de que o pôvo maior de dezoito anos é bôbo, tu
do vae ser facilitado de uma fórma tão escanda
lósa que, quem não fôr 3 em jôgo do bicho, é
forçado a ficar desconfiado de \receber tanta es

móla e as vezes até sem pedir
Alias, no nosso espesinhado e desprezado

Jaraguá do Sul, já tivemos a próva absoluta dês-
se procedimento condenavel e que, por isso mes- EDUARDO MURARA.

mo, ao eleitorado cumpre repelir e aniquilar pois, exigencias têcnícas das ção do seguro pelo em- 3x1 Itapocusinho
é sabido, quantas e formidaveis proméssas foram empresas, nos feriados pregador contra os act- ----------------------

feitas antes de 2 de dezembro. civis e religiosos, de dentes do trabalho; VENDE 5EFaz quasi um ano e do prometido nem sombra!
. acordo com a tradição XI - assistencia aos -

Naturalmente, agora, nas vésperas das eleí- local; desempregados;
ções estaduaes, à titulo de sedução eleitoral. va- VlI -- férias anuais XII reconhecimento Um terreno com otirna Casa de Material, inclu-
mos ter nóvos gôlpes de malandragem politica. com renumeração; das convenções coletí- síve instalação de Açougue, com 4 morgos de ter-

Assim como já retiraram os tijólos e a cêrca de XIII - estabilidade na vas de trabalho;' ras, com 125 metros de frente, distante 1 kilometro
sarrafos que "ameaçavam" o prédio (de triste his- empresa ou nas explo- XIII - fixação das da cidade, em Estrada Nova.

tória!) da Comunidade Evangélica de Jaraguà do rações rurais, bem como percentagens de empre
Sul, não é nada de admirar que dentro em bre- indenização aos traba- gados brasileiros, que

ve turmas de operários surjam a pôr alguns pàus lhadores despedidos nos devam ser mantidos Walter Müller
nos locaes escolhidos para as prometidas pontes, casos e nas condições obrigatoriamente nos ser-

a descarregar algumas carradas de tíjólos no que a lei estatuir; viços publicos dados me _3x_1 F_a_b_ri_ca__de_ Calçados "YARA"

terreno escolhido para a construção do "saudôso' IN. -- assistencia me- concessae nos estabele- Peças e AceSSOft·os
Grupo Escolar de Retorcida e quem sape si até dica prevetiva sanitaria cimentos de determiná-

_

as terras da Comunidade de Garibaldi não vão e hospitalar ao trabalha- dos ramos de comercio

ser novamente passadas como mél nos lábios dos dor, assim como á ges- e industria.

eleitores do "meu reduto'Yl.', tante, que terá direito XIV - higiene e seg-

O pôvo que espére e verà si as :nóvas tapea- ao descanso antes e de- uança do trabalho;
. ções não vão ser íguaes ou piores que as ante- dois do parto, sem pre- xv -. trabalho noturno

riores!
.

juizo do emprego nem renumerado com salário SOOIEDADE RECOIN LTDA.

I do
salario ;

. superior ao diurno. Rua Mal. Floriano, 58.

I X - previdencia, me- Paragrafico único - A _

diante contribuição da legislação de trabalho

União, do empregador e não admtirá distinção
do empregado, em favor entre o trabalho manual
da maternidade e contra ou técnico e o trabalho

as consequências da ve- intelectual bem como

lhíce, da invalidez, da entre os profissionais
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Vendem-se
Três juntas de bois,

garantidos para qualquer serviço.
Préço e-s 13.000,00.

Tratar com o ônr.

Tratar com o ônr.

fORO -:- INTERNATIONAL
- CHERVROLET

Para Caminhões e Automoveis

PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

)
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"MEDICAÇÄOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA Vende-seSIFILlS" . '+ .
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I Quarenta morgos
de terra, em Rio Cêr
roo - Tratar com

.

Vva, Bardía
CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

�3URO tABELUD.O_

Ha Livros que instruem

Ha Livros que divertem

na Livraria:

HANS WJELE

T_Ó":lICO,..c,A'P,J�ÄR.
P-OR. '':<'CF.Lf;�CIA

'0 maior sortímento em

aluminio marca

"Martelo Forte"

V. S. encontrará na
•

Para anuncios, prefira
este Bi-Semanario.'

CASA REAL
- Defronte o Cine Buhr -

Av_ Getulio Vargas, 160.

•
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