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ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL. - Domingo, 30 de Janeiro de 1949 Sta. Catarina - N.1.526

Leucaras de um Prefeito ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI N. GOS - de·5 "an.l�o de t949Por J. JUSTO

Dispõe o repouso semanal remunerac/o eo pagamento c/e sa/ario nos c/ias Feriac/os civis e religiosos
Depois de muito tem- les poderia levar a efei-

po visitei Joinville, de- to. O Presidente da Republica: industriais, ou sob adml- cumprindo integralmente
vendo confessar que en- Um cidadão ao nosso nístreção da União, dos o seu horário de trabalho.
contrei em tudo e em lado, deveria ser um in- Faço sab�r que o Con- Estados e dos Municipios, § 1°. - São motivos
todos uma vida nova, re- dustrial, foi dizendo: gresso N?clOnal dec�eta ou incorporadas nos seus justificados:

. .

vigorada depois de mui- "Pedimos 6.000 cruzeiros e �u sencrono a seguinte .patrlmonlos, que não es- a) os previstos n<� ern
tos anos de completa para auxiliar o nosso l Lei: rele subordlnados ao re- go 473 e seu paragrafo
paralisação, especial- corpo de bombeiros vo- Art 1. - Todo ernpre- gime do funcionario pú- unico da Consolidação das
mente no que concerne luntarlos e o geverno gado tem direito ao repou- blico. Leis do Trabalho;
á vida administrativa. negou. Mas o 'povo de so semanal remunerado, Art. 5. - Esta Lei não "b) a ausencia do empre-

Vagava na rua do Prín- Joinville, se uniu e vai de vinte e quatro horas
se aplíca às seguintes gâdo, devidamente lustífl

oípe, quando encontrei o comprar novo aparelha- consecutivas, preíerenre- pessoas: cada, a criterio da adm!
deputado Max Colin, o mento no valar de 76 ment� .aos domlngos e, a) aos empregados do- nistração do estabeíecí
qual tomando-me pelo mil cruzeiros para os nos. limites das exrgencras .mesticos, assim conslde- mento;

._

braço convidou para um seus soldados do fogo". tec.mcas d�s.empre�a� nos
rados; de modo geral, os

.
c) a par�hzaçao do ser

cafezinho. Eram nove "O rio Cubatão, deri feriados CIVIS e rehglO.5�S, que prestam serviço de VIÇO n�s d.las em que, por
horas No café, uma me- vando pelo rio do Braço, de acordo com a tradlção natureza não economica convem�ncla do empre�lI
sa reservadacom 6 luga- esta ameaçando mais de local.

a pessoa ou a familia no dor, n�o tenha havido
res. Diariamente, ali, 300 lotes de terras da Art. 2. - Entre os em·

ambito residencial deste: trabalho,
.

meia duzia de magnatas melhor zona agrícola de pregado� a .que se refere
b) aos funcionarios pú- d) a ause�cla do e.m

da industria :joinvilense Joinville, numa das prí- esta LeI, mcluel!l·se os
I bllcos da União, dos Es- pregado,. ate tres. díes

que tanto honra o esta- meiras enchentes,levan· trabalhadores r.urals, salvo
I tados e dos Municipios, e consecunvos, em Virtude

do e o proprio pais - to do ao infortunio milha- os que operem em qu�l- aos respectivos extrenu- de seu casamento;
.

mam oseu cafezinho e res de pessoas e rique- quer !eglme de parceria, merarios em serviço nas e) a falta ao servlç�
por 15 minutos batem I zas íncalculaveís. Pedi- meaçeo, ou f�rl!la �eme- propries repartições: com fu�damento na le�
um papo, e findos estes, mos 100 mil cruzeiros lhente �e pernctpaçao na

c) aos servidores deiau- sobre acldente do trabalho,
numa pontualidade íngle- ao governo estadual pa- produçao.

. rarqules paiaeslatais,' des-
.

f) a doe�ça do empre-
za, cada um paga os seus ra as obras de defeza e Art: 3. -, O, reglm� de�. de que sujeitos a reglme gado, devidamente com-

30 centavos e voltam pa- foi negado". ta LeI sera extenstvo a-
proprio de proteção ao provada.

,

ra os escritórios. "Agora, alguns índus- queles que, sob forma au-
trabalho que lhes assegu- § 2. - A doen�a sere

E o deputado, que é tríaís tendo a frente o tonoma, tra�alhem' �gru- re situação aneloge a dos comprovada, "!edlante a

índustríal ja gosando de 'nosso operoso prefeito, p�do�, por I�termedlo �e funcionarios públicos. testado do medico di! em
um merecido descanso, tendo um maior senti- ôlndícaro, Caixa PorruarleP'"?"

, .

S- presa, ou por ela designa
depois de 40 anos de mento de amor a Jonvil- ou entidade congenere. A �arâwafo um�o - ao do e pago, e na falta
trabalhos, convidou me le e !!. seu progresso e remuneração do repouso eXlgen,clas tecnJcas,. pera deste, de medico da ins
a dar um passeio de bem estar, financiaram obrigatorio, neste caso, os efeitos dest� _LeI, as

tituição de previdencia
automóvel pela cidade. a compra dessa draga consistirá no acrescimo qu�, pelas con�l�oes pe- social a que esteja filiado

Fui logo indagando: O terrestre, que esta mu- de um sexto (1/6) calcu- cuhares as atlvldad�s da
o empregado., de medico

·Prefeito tem feito' mui- dando o leito do rio" pa. lado sobre os -sdlarios �lTlpresa, o� �m razaQ do do Sei'vi-ço, Social·· da in
�. "lo1,lcuras" por aqui? ra. WJsaguar numa reta, .efetivamente percebidos !nt�resse publico, to�ne� dustria ou do Serviço So.

• Lem reF-me das "lou- abãlXo da embocadura pelo trabalhador e paga mdlspensavel. a contmul- cial do Comercio, de me
curas" porque, na cam- do rio do Braço". justamente com os mes- dade do servlç�. ,

I
dico a serviço de reparti

panha que antecedeu a
.. E' uma obra acima mos'

,. .

Art. 6. - Nao _sera de- ção federal, estadual ou
eleição do snr. João 001- da força economica do Art. 4. - E deVido o VIda a remun�raç�o 9�an· municipal incumbida de
lin, os seus adversarios municipio, que recebe- repouso semanal remune- do, sem motivo Jus!lfIC�- assuntos de higiene e saú'
propalavam nos jornais, mos com mais de um rado, nos termos desta do, o empregado nao tl- de, ou, não existindo es
radio e discursos, qúe o milhão de cruzeiros de Lei, aos trabalhad.ores das ver trabalhado duranre

tO-I· tes na localidade em quecandidato era um louco. dividas, cúm suas estra- autarquias e de empresas da a semena anterior, trabàlhar o empregado de
. De fato, o governador das abandonadas e seus

'

'.
I
medico de sua escolha.

do municipio é de um serviços desorganisados, I § 3, - Nas empresas
temperamento dinamico, mas, dentro de 30 dias" Injustiças da Divisão

I
em que vigorar regime de

respeita obstaculos para teremos trazido ao lar trabalho r�duzido, a fre·
não fazer o que pretende, desses laboriosos colo- Não somos propriameny ideal para a séde. quencia exigida corres-
aUa a sua qualidade de nOR do Oubatão e Estra- te contra a creação de Mas não é só. Ja que: pondera ao numero de
homen culto e inteligen- da da Ilha, o socego e a novos municipios quando a politica havia sentenci, dias em que o empregado
te, a do pratico e dili garantia de suas vidas eles tragam beneficios as ado a mutilação de join- tiver de trabalhllr.
gente. e benIi". populações res:dentes nas vilie e Blumenau, munici- Art. 7. - A renumera-

Haja vista a fiação Terminando este ser- zonas beneficiadas, mas pios udenistas, ao menos ção repouso semanal cor-
que dirije e que é um viço iremos desobstruir' temos· que combater o fizessem justiça, deixando responderá:

'

iprimor de organisação. o rio Pirai, recuperando desmembramento que ve- de lado Luiz Alves e ane· a) pélra os que traba
Ainda agora, novas sec- aqueles terrenos alaga- nha a prejudicar as comu- xan"o uma parte de Gua- Iham por dia, semana,
ções, em amplo pavi- dos para a lavoura", nas, (jeixando-as em situ· miranga. Atendia se assim quinzena ou mes, a de
lhão, para obrigar mais E a maquina continua ação de inferioridade aos o interesse das populações. um dia de serviço, não
38 novas maquinas a va a escovar o novO novos ou uniCdmente sa- Até hoje ninguemj pode computadas as horas 5U
chegarem da Suiça e leito do rio e a fazer a tisfaçam apetites politicos. atinar porque Luiz ,Alves plementares;
que_ ainda mais aprimo- barreira nu primitivo. Não se comprehende, entrou na dança. b) para es que traba
rarao o.s produtos. Diante de tal arrojo, por exemplo, que o muni- Ninguem pode atinar Iham por hora a de sua

DeP<?Is de uma volta só nos resta pedir a cipio de Araranguá fique não está bem certo, pois jornada normal de traba
pela CIdade, f<?mos a 'rua Deus, que os. "loucos" reduzido a uma praia, nós o compreendemos. A lho, excluidas a� horas
do Norte e Vimos .uma como João Collin apare- vasto areial, por uma vin· parte de Itajai na com- complementares;das grandes maravIlhas çam· por toda a parte gança politica. posiçao, -foi para justificar c) para os que traba
do "louco" Jo�o ÇOllin. porque somente \ ele� Se olharmos no mapa, I a séde em Massaranduba Iham por tarefa ou peça,Grande extençao Ja re· poderão salvar o Brasil. vemos que o prospero mu· que, sem aquela gleba, o equivalente ao salario
modelada e calçada, es- nicipio sulino ficou redu- não linha a justificar o correspondente a tarefas
tando muito adeantados zido a zona litoral, sendo- "centro geografico" com o ou peças feitas durante a
os serviços de ultimação V· t d 'd d lhe desmembrada toda a qual se deu na cabeça semana, no horario Dor·
até o fim do perimetro IS as a CI a e zona de lavoura, que tra- dos bem intencionados mal de trabalho, dividido
urbano. Dali fómos pro- Vende-se na Gráfica rá o desanimo e conse- planejadores do municipio p�los dias de �erviço efe-
curar o homen no escri· Avenida Ltda. quente empobrecimento. de Guarámirim: tivamente prestados ao
torio e de logo nos in- Guarámirim tambem tem O que se quiz, foi hu- empregador;formaram de que, ele suas razões de resenti- milhllr aquela população, d) para o empregadorumara as 7 horas da A AGUA mento, pois foi preterido. mesmo que fosse preciso em domicilio, o equiva-manhã para o Cubatão, embora não seja o centro que os pessedistas" na lente ao cociente da divi-
onde estava retificando Todo catarinense deve geografico, como alegam falta de outros para en· são por seis (6) da im-
o rio.

.

saber que em élguas mi· os que ditaram a séde gulir, comessem, mesmo portancia 'total da. suaRumamos para lã e, nerais temos' O ,qu� há para Massarllnduba. sem fritai-os primeiro, os produção na semana.depois de atravessar o de melhor no mundo. As Entre �s duas· vilas, 'de proprios companheiros. § 1. - Os empregadosrio numa canôa, depara- águas quentes" Santa Ca- facto, não ha comparação. Tem razão certo procer cujos salarios não soframmos com a maior "lou- tarinaH nascem do sub- O ex-Bananal, que por do PSD quando declara: descontos por motivo decura" do jovem adminis- solo por fendas vu1cani- acincalhe já lhe mudaram eles são como os Xavan- feriados civis ou religiotrador. .

cas, trazendo em dissolu- o nome, tem uma séde tes, quando
-

fôr preciso, sos são considerados jáRodeado de uma deze- ção, magnésia, càlcio e apra�ivel, com uma cen· comen os r:roprios irmãos. remunerados nesses mesna de lavradore� tendo outros sais vários. tena de éasas; é estação Sejá como fôr, mais mos dias de repouso, con·a seu lado o tecnico· da São aquecidas pelo ra- ferro-viaria e esta servida uma vez o ditado tem quanto tenham direito aC.a�e� Pillar, olhavam e dio e afloram isentas de por umas seis linhas de razão: a �ama não é pa- renumeração dominical.dIrIgIam um serviço que todas as espécies de mi- onibus põra todo o Esta- ra quem a faz, mas sim § 2. � Consideram--se80 um dinamistQ,o daque- crôbios. do. ,Portanto, era o ponto para quem se deita nela. já remunerados os· dias

de repouso semanal do.
empreg-ado mensalista ou

quinzenalista, cujo calcu
lo de salario mensal ou

quinzenal, ou cujos des
contos por faltas sejam
efetuados na base do nu

mero de dlas do mes ou

de trinta (30), e quinze (16)
diarias, respectivlImente.

Art. 8. - Excetuados. os

casos em que a execução
do serviço for imposta
pelas exigencias tecnicas
das empresas" é vedado o

trabalho em dlas feriados,
civis e religiosos, garan
tida, entretanto, aos em

pregados e remuneração
respectiva, observados os

dlsposlrlvos dos artigos
6°. e 7°. desta Lei.

Art. 9. - Nas ativida
des em que não for pas
sivei, em virtude das exl
genelas recntcee das em
presas, a suspensão do
trabalho, nos dies feriados
civis e religiosos, a re

muneração será paga, em

dobro, salvo se o empre
gador determinar outro
dia de folga.

Art. 10. - Na verifi '

cação das exigencias rec
nicas a que se referem
os artigos anteriores, ter
se-ão em vista as de :or
dem economíce, perma
nentes ou ocasionais, bem
como as peculiaridades
locais.

Paragrafo unico. O Po
der Executivo, em decre
to especial ou no regula
mento que expedir para
fiel execução desta Lei,
definirá as mesmas exi
gencias . e especificará
tanto quanto possivel as

empresas a elas sujeitas,
ficando desde ja incluidas
entre elas as de serviços
públicos e de transportes.

Art. 11. - São feriados
civis os declarados em
lei federal. São feriados �

religiosos os dias de
guarda, declarados em lei
municipal, de acordo com
a tradição local e em nu·
mero não superior a sete.

Art. 12. - Salvo no que
entende com as institui
ções publicas referidas no

artigo 4°., as infrações ao

disposto nesta Lei serão
punidas, segundo o cara
ter e a gravidade, com a
multa de cem a cinco mil
cruzeiros.

Art. 1'3. - Seção origi
nariamente competentes,
para a imposição das mui
tas d� que trata a presen
te Lei, os Delegados Re
gionais do Ministério do
Trabalho, Industria e Co
mérc1o, nos Estados e

Territorios, o Diretor da
Divisão de Fiscalização
do Departamento do Tra
balho, no Distrito Federal,
e, nos Estados, onde hou.
ver delegação de atribui
ções, 'a autoridade dele-
gada.

,

Art. 14. - A fiscaliza
ção da presente Lei, e

processo de autuação dos
seus infratores, os recur
sos e a cobrança das
multas reger-se ão pelo
disposto no titulo VII da
Oonsolidação das Leis do
Trabalho.

Art. 15. - A pre�ente
Lei entrará em vigor na

data da sua publicação. .

Art. 16. - Revogam-s.e
as disposições em con

trario.

Rio de Janeiro, 6 de
Janeiro de 1949:

.

1280• da Independencia �

610• da República.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H v. .s. já possue seguro de acídenre pessoal??? ii PAL DE JGUÁ. DO SUL
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Lazza r I· S
ii Ainda não! Betão faça-o ainda hole, amanhãj] . .

.
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II poderá ser tarde demals It... ii EDITAL' �rene �e�ri, O!ici�l .do --LO-j-a-e---f-X-PO-S-jÇ-ãO-:--.--·
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Ii p.ree.ncha
o

..
cou.

pon abaixo e p.eça informações li Registro CIVIl do I, Distrito

I Aven. Getulio Vargas, 79
.

Bua DomlJlgos da Novas/.D
:: .' 1_ • I

ii De ordem do Sr, da Comarca Jaragua do Sul,

ii sem .comprom,lss�. a o, RODOLFO FISCHBR II Prefeito Municipal Estado de Santa Catarina J A R AG U Á DOS U L ·1- SAN T A C A T A R I N A

ii (Seguros em Geral) C. Postal,67 - Jaraguá do Sul. ii de Jaraguä do Sul Brasil.
.

_

li. '
. .'

ii torno público que Faz saber que comparece, I
Fabrica e Beneficiamento de Moveis

ii Nom� por extenso ii durante o corrente ram no cartório .exibindo o� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

:j. • .

'.
. ;_

li mês de Janeiro, ar- documentos exigidos pela lei .

.

ii: Idade Resldencla
, II recada-se na 'I'esou- afim de se habilitarem para

I
Moveis Estofados, Tapetes, DIvans,

ii Profissão' .
ii raria da Prefeitura casar-se: Colchões e ßstrados para Camas, Etc.

:j
:: Municipal de Jara-

fi Cargo : II guä do' Sul e na oE�ta.land·24R5d"tdeI15d"I-1949. ,.. Bxecutal�se ser�biços de estofa�.ento� em:

n ''; .',..
ii Intendencia de Có- opi e e 1 a e pro- f.x. tro lOS, om us, auromovets etc.

!I Ocupações esseeeones: 11 rupá, o imposto de 'clamas de easameuto re- [i,�:�YRRZ�

II
li LICENÇA

cebida do Oficial do Re-
E,�·�.��I:IJll'Rl(fi))

II � Jl (Automoveis bicicletas
gistro Civil de Joinvile.

--------------------

;.:� _
: ::..: : :..;!.: "José Reiser e Nilda I

..................................................................................................................... motocicletas e carroças). Bailoni O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Não satisfasendo Ele, brasileiro, solteiro, LOMBRIGUEIßA MINANeOßAo pagamento no re- alfaiate, domiciliado e re-

ferido mês, ficará o sidente nesta cidade, fil-
contribuinte sujeito ho de José Reiser e de
a multa de 20% Oarolina Reiser,
sobre o referido im- Ela, brasileira, solteira,
posto no primeiro doméstica, domiciliada e

mês, sendo então residente na cidade de
feita a cobrança jll- Joinvile, filha de João
dicialmente. Bailoni e de Albina

Tesouraria da Pre-
- Bailoni.

feitura Municipal
de Jaraguä do. Sul,
4 de 1 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Edital n. 2487, de 20-1-49.

E D I T A L Ildephonso Hermann
Heinrich Jahn e Irmgart

.

Volgt
.

.

Imposto si Tabacos e Derivados Ele, brasileiro, solteiro,
.

e si Bebidas Alcoólicas operário domiciliado e

residente na cidade de
De ordem d� snr. C ole- Mafra, filho de Arthur

tor, torno publico que. no Erich Ervino Jahn e de
corrente mez. de lan�lro, Valli Emilia Hardt Jahn.
arrecada-se o imposto acima, Ela brasileira solteira
reterente ao 1�..

semestre do domé'stica, domiciliada �
corrente exe.rcl�lo. residente nesta cidade,

.

Os Contribuintes que não filha de Francisco Alber
fizerem seus ._pagame.l1tos no to' Voigt e de Hedwig
praso, pojetao sattsfaze�-o Linzmeyer Voigt.
no proxlmo mez de Fevereiro
com a multa de 20%.

Exgotados os supra cita

dos prasós, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva,

Coletoria E$tauual de J a

raguá do Sul, 3 de laneiro
de 1949

ELEODORO BORGES

Edital n. 2489' de 22-1-4;).

Ervim Rückert e

Erna Sacht

Ele, brasileiro, solteira,
lavrador, domiciliado e

residente à estrada Sch
roeder, distrito de Gua

ramirim, filho de Fritz

Rückert e de Hedwig Sch�
roeder.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de

I
'

Germano Sacht e de Maria SEN H O R ES. .

Sacht. ComerCR2uIllte§ e llIDlal1Úl§trnatn§
E para que chegue ao

co-I antes
nhecimento de todos, mandei

passar o presente 'edi.tal que
'será publicado pela tmpren
sa e em cartório onde será

atixado dUlante 1 S dias. Si

.. alguem soub�r de algum im

'pedimento -acuse-o para os .

ints legais
IRENE PEDRI,oticial' II

Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas

Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 hs.

AGENCIA

_'

(ASTISIA 10 HOMEM E NA MULHER)
A quem. sollclrar, será enviado pelo correio a

t
interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

� dSTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

, Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezas

} dirigindo-se a F. S. NEVES.

1 Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

���������������

PRODUTOS DA:

llIDldl1Ul§trnat de (a�c2tdlo§
(G(())sclbl llrmãl(())§ §: Ao

CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL" S.
escrivão

r�������������•.
�'BI:��.\W�.�\SI.��.��:�\2I;��:\!!I�.�\2I;��.�\S?)

..

� Tossej Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
. i

(@ TO�AS AS MOLESTIAS DO' ßPßRflHO RlSPlftHIÓRm �

I .

Encontram alivio imediato com o us
...o do

\

�
I

lncompá:ravel �
I P�ilorill dI! Oogieo Pl!loll!nll! I
l§) O PEITORAL MAIS C'_NREcmo NO BRASIL @»
�@.i®@;.®@l®®l®�@!®@J..@�@.i®®i®®l®@.i.®@1i

[I
COllal CISPa.

QUEDa DOS CI

BElIS I DEMAIS

UECÇOU DO

COURO caBRUDD.
T'O N IC6 cÄ:P I.l A R

POR EXCElf.NCIA

Verrnitugo 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

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

.

MINANCORA para o Seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

OINVILLE

Edital n. 2488, de 20-1-49.
Rolf Kowari e Lucia

Danker

Ele, brasileiro, solteiro,
eletrecista, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua 'Benjamin Constant,
filho de João Kowari e

de Elisa Patzsch. _

Ela, brasileira, sõlteira,
doméstica domiciliada e

residente em Guarami·

rim, municipio de Join·

vile, filha de Augusto
Danker e de Meta Danker.
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CONTEM

'OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIA'fO. VANADATO.

FÓSFORO, CALeJO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO

TÔNICO COS MÚSCULOS

ffi��
t PEDRO �ENGEL i
t

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N . .183

iJÀRAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA .

Bsecuta-�e qualquer serviço de ferramentas '.

b
agricolas pgra uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

�;;:;_:._;�idO.
E:3 � �

Dr. Arquimedes Dantas
a•.,8G•••

..

Rua Marechal Deodoro'da Fonseca, 343

de mandarem elaborar o

1 ••• IIS8.
queiram consultar

�

Á Imex Internacional Ltda.

seus
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Locals ·VENDE-SE

e nz Zahler. Dia 26
Iez anos o sr. Heinz
Zahler, do comercio ata
cadísta desta cidade, sa
cio. da firma Müller &
Zahler.

As inumeras felicita
ções que o aniversarian
te recebeu nessa data
juntam-se as do "Correio
do Povo".

PEDRO Blla MARTINS.
Faz anos hoje o snr.

Pedro Bina Martins, ge
rente do Banco, Inco nes

ta cidade.
Ao aniversariante, que

pelas suas qualidades de
cidadão digno. gosa de
um largo circulo de ami
zades neste municipio, o

"Correio do Povo" dezeja

REEMBOLSO POSTAL

Wir enqesunterzelchne
ren verbieten auf unsere

Länderein das Fischen,

kae�enL��h�� nG�:�en�ara n -

a:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::'::::::::::::::::::,
Wir kommen für keinen" C

·

d PSchaden auf der durch li UrrBIO· O OVO
nicht befolgen dieses ver- ::

bors entsoehenkönnte. ii Rua MI. Deodoro N. 136

Corupá, 22 1 �6 H Telefone N· 39 .. C. Postal, 19

die ôlgentumer li JARAGUÀ DO SUL ii
SCHEIBEL ii Santa Catarina ii

OBITOS: No cartório und SCHÄLDACH H li
d R

.

t C"I d .·.i=:: ASSllWA'fURA ANUAL '.:.';:.'o egrs ro lVI esta -�-------- C $ 35 00
cidade faram inscritos os ii ... r , ii

seguintes 6bitos:ALFRE- Volkmann .

ii ii

i.i. DIR. Gl!RENTE
ii

DO AUGUSTO FRE- BERNARDINA ME-
ii Pauhao reltri ii

DElUCO VOLKMANN NEQUINE DE SOUZA, ii ii
, com trinta e seis anos, com quarenta e seis anos �'::::.���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::V
residente á estrada Jara viuva, residente nesta oi-

guá, filho de Germano dads, á rua Angelo Pia-
Volkmann e de Augusta zera...

Branco, de côres e

estampado, recebeu e

oferece.

Proibição
Fica expressamente proi

bido de pescar, caçar e

cavar burracos rios barran
cos de nossos terrenos.

Não nos responsabllísa
mos pelo que possa acon

tecer.

Corupá, 22 de janeiro
de 1949. _

Os proprletarlos:
SGHEIBEL
SCHALDACH

Na residencia dos pro
genitores, da noiva, á ,I ua

Ang. Piazera] nesta cida
de, foi realisado onten o

enlace mâtrimouial da se

nhorita JFNNY COSTA
DE OLIVE IRA, filha de
Gervasio Amauceo daCos
ta e de dona Rosa Maria
de Oliveira Costa com o

senher JOÃO BUDAL
DA SILVA. Iuncionario
do Banco Nacional do
Comercio iesta cidade

-No relijioso foram pa
drinhos pcr parto da
Noiva: Souza Miranda e

Senhora: e do Noivo:
José Isidoro Coppi e Snr.

No civil por parte da

Noiva: José Gaia e Sra.
e do Noivo: Lauro Bra
ga e Sra.

VERBOT

as melhores felicidades.
--_ Amanhã vem passaI'

Luiz Sartl. O sr. Mi- mais um ano de existen- Procuram-se em todas as cidades" agentes ex-

nistro da Justiça assinou cia a s�a. Iria Zatler.
.

cluslvos para á venda pelo reembolso postal, de te-

portaria mandando expe-
- DIa 10, a srta. Alice eidos de alta qualldade e moda, especialmente de

dir titulo declaratório de ·Pedri filha de Antonio linho, para homens e senhoras, de nossa importa
cidadão brasileiro ao Pedri, também o snr. çäo e produção propríe,
senher Luiz Sarti resi- Alberto Murara, resideute Otima comissão. Ofertas á Caixa Postal, 5427 Atenção
dente em Retorcida. em Nereu Ramos e ainda -São Paulo.

'

o sr. Luiz Sarti é um Hiltrudes Voígh filha de
Levo ao conhecimento do publico que se acha

dos maís antigos mora- Francisco Voígh.
em meu poder um terno e algumas .roupas, perten-

dores daquela localidade :- Dia 2, fazem anos os

�.-===::III-====-IC=::II
••-===::IIIC==.i. cente ao Sr. Carlos Clellel, O mesmo tendo hipotecado

. .

L' M' �
pelo valor de Cr. 460,00.

tendo vindo ainda moço trigemios mo, � ano eMU DAS Aviso o mesmo, el dentro de 30 dles não

da Italía. Francisco. O jovem An-

Ao sr. Sarti os nossos tonio Mahfud, Dulce Ma-
vier retira-Ias perderá o direito.

cumprimentos. yerfilha deCarlos Mayer. ·FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

�
Iaregué do Sul, 12-1-1949.

- Dia 3, a srta. Ana'

D Laranjeiras, Pecegueíros, Kakiseiros, Maciei- José Llno Klein
Embarque de contritos. Do Müller, esposa do. sr. Jo-

snr. Capitão Leônidas, sé M. Müller, industrial ras. Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías,

Brasileiro do Amaral, nesta cidade e Beno Leo-

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., "tc

Comandante da 58 Cia de poldo Fiedler filho de Peoam (Jatalogo Uastrado �Intendencia, que aqui Leopoldo Fiedler.
chefiou o seriço de em- - Dia 4, a sra. Lídia LEOPOLDO SEIDEL - Corup
barque dos conscritos Schmit espcsa do sr. Jor- .-===--====-.""===••===••===_1.
desta zona, recebemos o ge Erching, Ortrud, filha
oficio seguinte: do sr. Pastor Hermann

" I - Ao deixar a cí- Weidner snrta. Inez A. Papel Celofan
dade de Jaraguà do Sul, Fagundes.
com destino a Joaçaba - Dia 5, Leonor de
onde prosseguiremos os Souza Neves residente
trabalhos de transportes em Itajaí e· a menina
rodovíäríos e emdarque Terezinha filha de Alfon-

por Estrada de Ferro: dos so Nieoluzzf. Soco Gráfica Avenida
conscritos do Estado de Aos aniversariantes da Ltda.
Santa Catarina destina- semana os parabens de
dos a 18 R.M., cumpro o "Correio do povo".
grato dever de, em meu

nome e dos demais ele- CASAMENTOS: Ontem
mantos da 5a Compania .na sala das audiencias

de Intendência, Por inter- realizaram-se os saguin
médio dêsse prestigioso tes casamentos: Hilario

jornal, apresentar ao po- Gregolowitzch com a se

vo desta cidade os nos- nhorita Catharina Wtzko

sos senceros agradeci- Willy-Lemka com a senh

mentos pela maneira sim. orita"Alida Siewert.

patíea e acolhedora com

que nos tratou durante a

nossa estadia neste pro
gressívo Jaaaguä.
II - Aproveito aportuni
dade para reiterar a Di
reção de "O Correio do
Povo os protestos da maís
elevada estima e apreço.

OO� )J?�trl Wht( moo��:�oo�� ãl�OO

Im�X InTEftnO[IOnOL LYOO.
Avenida Getulio Vargas N_ 220

(Vizinho do Escritorio da Auto Viação Oatarinense
e O despachante Snr. Walter Janssen)

•••11••1. I 11••81111 BR••ee
Especialisado para: ARTIGOS DE ESCRITORIO E ESCOLARES

111••18.8. III Gllal
'

Sacos ·de Papel em grande escala
,

�rtD-=-'I''_'''''--=OO'�:� XMi�� Jjg......,........W;;--
. .....,.���-iOO:;N;

•

PA�A FERIDAS,
ECZtMAS,
INFLAMAÇÕES,
CCCtIRAS,
f R i E ,I R AS,
ESPINHAS, ETC.

,

., A SIFII.IS SE APRESENTA SOB
!INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS

I _
DARTROS

I'
MANCHAS

. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7' ANOS

VENDE·SE EM lÔOA PARTE.

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Graítca
Avenida Ltda.

SACOS DE PAPEL
de boa Iabricação

Vende-se na Soco GraficI

� �om�r�ial Lua.
Escrituração Mercan

tíl « Contabilidade-

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturali

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em ,geral.

um terreno com

119 margas de

terra, sendo mato virgem, no lugar Ribeirão
Grande.

Informações Nesta Gerencia

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TBAltSPOBTES - &UTO
MOVEI'.

eliDic. de Olhos, Ouvidos, nariz, fiaroaDla
Dr. Arlninio Tavawes

Polessor· Caledratico de Biologia do Inslillulo de Educação de. Florianópolis
Ex-Chefe lias serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

. Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

II Dr. Renato lIValtgp ii
ii M � o 100 II
II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA It
II

..

ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii - Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

ii Doenças de Senhoras ,Partos - Clinica ii
ii Geral· de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
ii TELEfONE N. 3 ii

ii Jaraguá do Sul - Sta. (Jatariua li

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILI�L

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-68

(SOBRADO orro WAG�ER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquilljls, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo pare Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,.

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

�Rt1ENt·
.

{�. , O
�tOErROs

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::-..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha -MÉDICO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTlAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico. Galvanocanterio

R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-R.AIOS X-,

Diretor lHédleo do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
.

-

........................................................................................
" _ _

._ _
.

.........." "' __
-
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JFecllll�éàlrll2llRll� MI��ltna §o Ao. SociedD�e �e ßUr8�ores �e "Ires Rios �o norte"

bl ' � G IOd'
• Alteração dos Estatutos

Assem ela era r mana .

Levamos ao conheelmentos dos senhores

C O N V O C A ç Ã O socios, que em Assembléia Geral desta data, fo
ram alterados diversos dispositivos dos Estatutos.

São convidados os senhores acionistas a se O § 1 ° do Art. 1" passou a ter a seguinte
reunirem em assembléia Geral Ordinaria na séde redação: A Sociedade terá sua séde em Tres Rios

social, as' 14 horas, do dia 19 de fevereiro,'proximo. do Norte, 1° distrito do m�nicipio Comarca de
. Jaraguá do Sul, tendo por tím dar aos seus asso-

Ordem cio dia ciados recreações permitidas em lei.
A letra "d", do § 1°, do art. 3°, passará a ter

a seguinte redação: -

" Os socios não respondem subsidiariamente
pelas obrigações sociais".

Ficam suprimidos os §§ 4° e50 do artigo 3°

e bem assim o § 4°, do artigo 6°.

Jaraguá do Sul, 26 de Janeíro.ríe 1949.
,

Wolfgang Reíehert-Presidente
Germano Ehmke-Secretario
Guilherme Moeller- Tesoureiro

Reconheço verdadeira a firmas: Wolfgang
Reichert, Germano Ehmke, Guilherme Moeller.

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro de 1949.

O Tabelião Mario Tavares da Cunha Mello

Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus Roupas Feitas, etc... I

CASA TO B" I ASjA
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

.

'A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA ...

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

i111111. IAel••AII" E-ES•••IlGlllte.
e.SIMI.alli 118.SI1 I.e�u

_���J�A�R�.�A�G�U�Á��D�O�S�U�L�����R�u�a�M�a�re�C�h���D�OO�d�o�r�O�d�a�F�o�n���c�a�N�.�3�6�8����SANTA CATARINA�.

1) Exame, discussão e aprovação das contas
da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do

Balanço. .

2) Eleição do Conselho Fiscal.
3) Assuntos diversos.

Acham-se á disposição dos Snrs. Acíonís
tas a que se refere o artigo 99, do decreto-lei n".
2627 de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de .1949

WALTER BREITHAUPT

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
Diretores

Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura da S·, Região

EDITAL
,

Pelo presente Edital torno público que o ônr,
ALFREDO CARLOS HANEMANN requereu a esre
Conselho Regional de Bngenharia e Arquitetura uma

licença e titulo precário para o exercicio profissio
nal de CONSTRUÇÃO para o municipio de jaraguá
do Sul, ,no Estado de Santa Catarina, de acordo
com § Urtico do Art. 5°. do Decreto N°. 33.569, de
11 de Dezembro de 19M. Ficam, pois, convidados
os profissionais interessados, já registrados neste

CREA., a se pronunciarem a respeito, para o que
thes é facultado o prazo de 30 (trinta), dias, a con

ar da data da publicação do presente Edital

Porto Alegre, 8 de Janeiro de 1949

(ass) WALTER BOEHL
Presidente

Visto

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Aviso
o Prefeito Municipal de "lareguä do Sul, avisa

a toda a população do Municipio, que iniciará com
a colaboração do Serviço Nacional da Malaria no
dia 31 do correnre, a dederízaçéo predial, em t'odo
o Municipio. --

Outrossim, solicita a cooperação de todos: no

sentido de cooperarem com o Serviço, e, pede pare
que se apresentem ne Prefitura, atim de serem cou

tratados, vinte homens, oe quals deverão saber ler
e escrever.

Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, em
24 de janeiro de 1949. "

VALDEMAR GRUBBA
Pre feito Municipal

I

falaReia da Fabrica da Calçados Yara S.A.
Aviso que tendo sido declarada por sentença

do M. Dr. JUIZ de Direito desta comarca de 6 de
Dezembro de 1948, a falencia da Fábrica de Calça
dos Yara S. A., estabelecida nesta praça, ii rua Mal.
Deodoro nr. 101�,�" que, tendo sido o signatario
desta, n�m�ado síndico e �r!�tado seu compromisso,
estara dIarIamente no escrltorlO da falida no ende
reço supra-citado, das 10 às 12 horas p�ra ötender
as pessoas interessadas.

' 7

Jaraguá do Sul, 7 de janeiro de de 1949

Julio ZacharJas Ramos

V d S
Um terreno com mels ou

en e- e menos seis morgos, inclu
sive uma casa de madeira nova, possuindo tambem

larangeiras, bananeiras, etc. sito no lugar Morro da
Boa Vista. Informações nesta gerencie.

.L p���n��:����t�
municamos aos nosso parentes,
amigos, e conhecidos o Ialeeímen
to- de meu qerido esposo, filho,
irmão e cunhado,

Artur Schütze

.. com a idade de 29 anos, falecido
no dia 17 de Janeiro do corrente
ano; as familias enlutadas vem

"externar, por este meio os seus sinceros
agradecimentos e manítestar o seu reco

nhecimento as pessoa amiga e de suas re

lações que as confortaram durante o transe

que passaram e também a todas as

pessoas que enviaram coroas e Ilores e

acompanharam á sua ultima morada.

Agradecem ao Dr. Waldemiro Mazure
chen, pelo seu esforço clinico, e especial
mente a Rev. Pastor Lisenberg pelas con

soladoras palavras proferidas no entera
mento.

Corupá, 24 de Janeiro de 1949

FAMILIA SCHÜTZE
-,- : .... \ �� -

'. - " -,

NA FALTA DE '"l:j O
APPETITE Otl

li) =
� N

� (J) ca..li) 2 ;::J'"l
ti>li) :-CL.

Otl 0'0
>lJ

c:::: w
nlI), � (J)

-

00 -

C> =O- �
o _

w
o

f!JJ�
� Ee'O

r:n CD,

-=c:::: .::1 o
-

... ::; y> ...

Magresa I �� ó I»
C� c:::: ...

"Cançaço � 'O
I (J) li) ti>

Pallidez .'8 00 ......

Fraqueza .00
>-4>

er:n
(J)

c�
....

li) -

::s
li) I»É indi.peDlayel .... .�
00

"" ......

o UIO do .� s "V'J
a ....

c::::
li) .J' Co er....

IODOLINO
I» 00 (J)

I»'"l 0- N

S' tQ
....::s 00

li) "S»I» (J)

DE ORH s .....
=

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS
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/

Escola Normal Regional
DIVINA PROVIDf!:NCIA

EDITAL
Levamos ao conhecimento dos interessados

que do dia 1 o de fevereiro em diante, está aberta a

matricula pare o Curso Primário elementar e Com

plementar e Jardim da Infância, bem como a inscri

ção pera os exames de admissão ao Gurso Normal

Regional.. . ,.,
.

Para a matrlcula no 10 ano pnrneno e preci-
so apresentar certidão de idade.

"

Para os de admissão são necessarlos os se

guintes documentos; 10 )documento que prove ter

a idade minima de 13 (ete junho) e máxima de 25
anos.

2) certificado de conclusão do Curso Primàrio.
Exame de 2° epoaca pera o Curso Complementar: die

9 e lOde fevereiro.
Exame de 2a época pará o Curso N. Regional; dla

17 e 18 de fevereiro.
A matricula para o Curso Normal Regional estará

aberta do dia 20 de fevereiro em diante.
Para outras informações poderão dirigir-se á Direto

toria desta escola.

111!!I!I1:!!!!EIl!!EUE!!llim!!_III!III!II2II!!!l�==1
Ij!l!!l_iEiEiil

• A t e n X ã o! I
II Reabriu a Casa de Saúde e Maternidade I

Dr. Kiefer sob a direção do I
Dr. francisco Antonio Piccioni I

'I
- MÉDICO I

�. Formado pela Faculdade de Medicina da I
III Universidade de São Paulo. iii

1,- Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de RI"Misericordia de São Paulo

I� _

C LJ-N I C A G E R A L - C I R U R G I A

Iiii Partos, Doenças de Senhoras, Homens . Moléstias internas

I e externas: Pulmões ' Coração ' Estômago ' fígado • Rins
-

_ Doenças nervosas ' Sífilis • Doenças venereas· Doenças da ._

I péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

"II ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

I�
GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

I
i�I!!I�N��!��!��':'�:��:i:!I�·RA Ji

r;�;;;"�;;;";;;';�:;�='�'="l
II FILTRA-SON DA METROPOLE? II
...
:1

..
::.: d 1t'

- Portque: é °d SUbSltitutod efici.entte
...
:l

...
:�a an ena ex erna, sen o co oca a no In e-

.. rior do radio em qual quer posição sem ..

.1

..
1 mais despezas que o seu custo.

- .I.i.2' - Porque: prolonga a vida do apa-

!! relho, visto que o conserva na temperatura li
ii normal, evitando graves defeitos, tais como ii

II aqueima de valvulas e transformadores. ii
:: 3' - Porque: evita as grandes ampera- ::

ii gens produzidas pelas faiscas e todos os ii

.:::.!: atrictos atmosféricos levando a segurança ".:i!.:e a tranquilidade ao lar.

-.;.l 4- _:_ Porque: Controla e limpa o som, .l.!
g proporcionando maior alcance e volume ao li
.. de uma recepção nitida e isenta de inter- ..

.:.'.:.! ferencias estranhas.;
..
;;

..

!
::

"

5' - Porque: Faculta a locomoção do
::

li aparelho para qualquer compartimento do li
.. predio e para mudanças. ..

ii 6' - Porque: a ANTENA DA METRO- ii

i.:1 POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI- i.1CIENCIA quando ligado em conjunto com á

li Anten��:��er�:$ 50,00 lívre de porte. II
:: I'

ii Ol;::��;s :�ite li
ii C�f: d�O�:�err��l II-
\�::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lj
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ESTUDANTES VERSUS BAEPENDI
Para o domingo de hoje não passar em brancas nuvens, jogarão logo mais no estádio da Rua Abdon Batista, Estudantes e um quadro extra

do Baependí. Ambas as equipes farão tudo para apresentar um futebol de alto quilate.
I

Inicio deste prelio: 16,00 horas. Ao que tudo indica o árbitro será o snr. Julio Ramos. Como Jogarão os quadros:- Estudantes - Samir; Jorge e

Ronaldo; Beras, Henrique e Odimir; Laxixa, Gaia, Fredi, Lico e Arcadio

Baependí - Silveira;' Otacilio e Ferrassa; Clecio, Baloquinho e Elpidio (Tyrone), Clovis, Amadeu, Oswaldinho, Prada, e Wunderlich. A entrada

para este jogo será uma única; a de 3,00 cruzeiros.

Os Estudantes hoje inaugurarão seu primeiro e novo uniforme, aparecendo pela primeira vez aquí em Iaraguä a camisa numerada.

Domingo próximo Baepeadí e C. Atlétic� de São Francisco

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULINO PEDRI Fundado em 1919, TBLBFONB N. 39

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 30 de Janeiro de 1949 - SANTA CATARINA NO.1.526

FtLMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até o fim de

1950 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.

NOTAS NOTICIASPreço do leite

A Camara Municipal, Assim, ee comumente, Na madrugada de 26 um casal assistiu, seu fi-
aprovou este ano um pro- o leite inferior custa Cr$ deste houve forte tem- lho único, de 23 anos

íéro de Iel, mandando 1,20, o com maior grau porada em São Paulo de ser morto por um tubarão
pagar o leite pele grau de deve custar logicamente I Ferros, Minas, havendo na praia de Newcastle, na

gordura, proléto esse que mals. E'o premio do bom vultuosos prejuizos. Se- Nova Gales do Sul. O
já fora anteriormente apre- produto. gundo o levantamento rapaz tomava parle :numa
sentado pelo vereador Queremos dizei' aos nos- feito pelo prefeitó, foram corrida de "skis" aqué
pessedista Carlos Rutzen. 80S lavradores, que a Ca- destruidas ticos, li 120 rnetros da
O proléro foi sancionado mera Municipal, não bai- quarenta casas resldencí- praia, tendo caído no

pelo sr. prefeito Walde- xou o preço do leite, pe- aís, tendo se registrado mar, O ataque do tubarão
mar Grubba. lo grau de gordura. Não uma morte. Também o foi tão rápido que o jovem

O proléto foi aprovado atinamos porque quem prefelro, daquele munici- não poude ser socorrido
em 3.9.48, pelos votos vende leit� comum a pio previu que os .prejui- em tempo.
dos sns. Carlos Rutzen, Cr$ 1,20, neo deva rece- zos foram de um milhão -x--

Max Thieme Junior, Luiz ber Cr$ 1,50 ou CrS 1,60 de cruzelros, Em Copenhague terrni-

Maes, Otaviano Tissi, pelo leite que tiver 4 ou 6 -x- nou a conferencia de tres

Frederico Curt Vasel, João graus de gordura. Noticias de Goiania in- dias entre (,8 represen-
Lucio da Costa, Albrecht A exploração aos colo- formam que quatrocentos teores dos governos da
Gumz Willy e Gessner, nos deverá ter um fim. lavradores da região Neu- Dinamarca, Suécia e No-

Agora, industriais ha Mesmo porque não se ropolls "invadiram", aque- ruega. Os países escandi

que torcendo a flnalldude compreende, que baixem Ia cidade munidos de navos encerraram suas

daquela lei, querem ainda o preço do leite e subam enxadas, picaretas e pás. conversações sem que pu
mais baixar o preço do o da manteiga e queijo. Procurando o prefeito, co- dessern formular uma po-
leite, no sentido de maio- A Associação Rural locaram-se á sua dlsposl- litica comum em relação
res lucros. compete intervir no assun- ção durante um dia pare ao projetado pacto öe de

A lei teve por fim pre- to; coibindo oe abusos e fazer gratuitamente a llm- fesa do Atlantico Norte.
. miar os produtores que denunciar os explorado- peza des ruas. Contudo os tres países

apresentem leite com mal- res. -x- escandinavos dicidiram
or grau de gordura. Tal, como vem aconte- que defenderão a todo

cento em diversos Esta- custo sua lndependencla
dos do Sul do país, o e liberdade contra a agres-

governo do Paraná índl- são de qualquer pais. Locais consumo, publicada no

cou que são exelenres as -x- Diario Oficial de 26 ·11-48

perspectivas das colheitas No Rio os trens do in- Estrada aar/bald' isenta do imposto diver-

de feijão, milho e arroz terior da Central estão, Temos recebido díver- sos artigos de utilidade,

em 1949, naquele Estado. circulando irregularmente sas reclamações sobre quando a habitação, ves

A informação acrescenta I desde o dia 22, devido a o mau estado da estrada tuárío, alimentação e tra

que a safra deste ano no uma barreira que caiu Garibaldi.
)

.,I tamento medico. No pro

norte do Paraná será sem nas proximidade da esta- Trata-se de uma das ximo numero publicare
precedentes. ção de Paulo Frontim, co- mais importantes vias de mos os artigos isentos

brindo mais de 300 metros comunicação do munící- do imposto para seu

de linha. Cerca de 150 pio e que por esse
.

mo- conhecimento.

Regressaram ao Rio pe homens estão sendo em- tivo deve merecer espe- A. N. Corupá _ A
lo aVia0 da Panair do pregados noe trabalhos de cial atenção dos pode-

pesca com dinamite e

Brasil, procedente de Flo- desobstrução devia o tra- res públicos. .

rtanöpolls, os drs. Mario fego ser restabelecido Agora, que se aproxí-
venenos é. terminante

Pinotti, diretor do Serviço completamente em quatro ma a época da safra, a mente proíbída.
_

Nacional de Malária, e dlas. Os trens noturnos de conservação das estra- Caso V. S. possa pro

Henry W. Kumm, diretor Minas e S. Paulo foram das deve ser observada va.r os .autores desse

da Fundação Rockefeller suprimidos, estando cor- a rigor afim de que cnme, traga os seus no

no nosso pais. Acompan- rendo poucas composl- aquela que já não foi boa, mes e o das testemu!lhas
hados do dr. Paul F. Rus- ções. Os passageiros que especialmente no que to- que nós os denunciare

seil, chefe da defesa saní- procedem do interior e ca ao arroz, não venha mos, mesmo �ue ele�
tária das forças aliadas, que partem do Rio são ain�a a s?frer com aque- ��r�?:::�õe;'. panelas

na última guerra e de obrigados á uma serte de le ímpecílho d
outros aanlterlstas. ambos

.

_

A lei é feita pará to os

baldeações. CONSULTAS. L. W. ricos e pobres, para os

viajaram,
.

terça-feira, últi- Corupá - A revalida pretos e brancos. Em se
na para Santa Catarina, .

afim de inaugurar a cam.
ção- da lIcença para pos- tratando de

.

autoridades
suir arma de fogo em ai mesmo é que devemos

panha de dedetização no·, ure seus males e poupe seu
sua casa custa Cr$ 8,00 ser rigorosos, pois elas

no Estado, primeira de bom dinheiro comprando na
sendo CrS 6,00 de estam- devem dar o exemplo.

uma série abrangendo 30 FARMA'CIA NOVA pI'lhas e Cd 2,00 de emo-

municipios, com 180.000 lumen tos. Quando a re-

prédios, visando CI prote- de ROBERto M. HORST novação fôr feita fóra do ----.------

ção contra a malária de ..

uma população aproxima· a que dispõe de maior sortime�· prazo, paga malS . . C R ß Y O n
da de 900 000 habitantes to na p�aça e oferece .seus artl- CrS 1,50 em selos como Lapis

,
.

gos a preços vanta)9Sos. multa.
-x

Noticia-se de Sydney Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

AustraHa, qUe sexta-feira ��

Hospital e Maternidade

Säo .Ios6
Esteve reuida esta se

mana o Conselho Admí
nlstratívo do Hospital e

Maternidade São José,
tendo sido aprovadas
as medidas propostas pa
ra reconstrução do pre
dio onde o mesmo fun
ciona atualmente.

t..
O PresidenteArnoldo L.

Sehmítt tez um relato
da sua admínístraeão no

estabelecimento, levando
ao conhseímento do Oon
selho que, fóra as peque
nas remodelações e com

pra de utensilios e ínstru
mentes, pagou o saldo
do debito do hospital na

importancia de vinte e

seis mil cruzeiros, adqui
rindo mais uma maqui
na para lavar roupa na

importancia de nove mil
cruzeíros, um aparelho
de Raios X por trinta e

-x-

seis mil, uma geladeira
por treze mil, um aque
cedor por seis mil e o

terreno para o novo hos

pítal por trinta e dois
mil cruzeiros, tendo em

caixa cento e trinta e

oito mil cruzeiros.
O sr.Artur Müller leu

a redação final dos esta
tutos já com as modírí
oaeões aprovadas ante
riormente, não havendo
retificações.
Em seguida foram eleitos
os snrs. Arnoldo Schmitt
para presidente da sosie
dade e os snrs. Leo poldo
Carlos Mey e Ney Franco

para tesoureiro e secre

tario, respetivamente.
Deliberou ainda o Con

selho ainda este ano ini
cíar a construção do
novo hospital.

: ..;:-.

Esta semana estiveram
em Guarámirim os srs,

deputados.
Levou um não apoia

Celso Ramos, Presidente do do sr. Ivo Montenegro
do Diretorio Estudual do

mas não teve retruque
PSD,Ademar Garcia, pre- por que o sr. Celso Ra
sidente do diretorio mu-

mos, acenou as apartean
nicipal do mesmo partí- te para que ficasse cal
do e Ivo Montenegro
assistente politico, os m�or uttimo falou o sr.
quais vinham com a mis-
são de remendar o rom-

Celso Ramos, que empur-

pimento politico devido rou a culpa do desastre

a questão da séde muní- para cima do conselho

cipal fixada em Massa- de Geografia e Estatisti-

randuba, .
.

ca.

Havendo muita gente !'fa final, nada feito. a

que queria desabafar, brIos� população local

ali estiveram duas deze- repeliu qualquer nova

nas' de pessoas. aproxímação com o

O Dr. Orion Vilanue-,
P.S D.

va, primeiro orador, pas· .

_

sou a palavra ao proles-
sor João Romario Mo
reira, para que este
descascasse o abacaxi.

O professor Romario,
contou detalhadamente a

historia e a ursada de
que foram vitimas, tendo
palavras violentas contra
os chefes pessedistas e

o partido; no que rece

bia muitas palmas, inclu
sive quando declarou

que o partido arrolhava
a conciencia dos seus

FRACOS E ANê:MIC06 !

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êxito nas:

Tosses
Resfriados

Bronquites
Escrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚOE.

a. laraguá - A lei

que altera o imposto de

na

Gráfica Avenidll LIda.

---------------------------------------,-------------------------------------------�.---------------------------------------

(()) §albãl.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia Cll!p WJEllEt liNlIJ)[J§IllAl = JJollnvililie

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!
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. -.
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