
(Deputado federal pela U. D. N. - Secção de Minas Gerais)
O Deputado Gustavo revigora o espirito parti- o. depoimento do relator Aos vinte e dois dias Ordem do Dia que cons-Capanema designado pare därío, negando convoca- geral da Comissão" de

do mês de Novembro do tau de; Ieítura pelo t:relator do Projeto rr 875, ção ao suplente que tenha Constitulção na Assem-
ano de mil novecentos e Secretário de todo o Prode 1948, oriundo do Se- abandonado o partido. bléia Constituinte, Depu- quarenta e oito, na sala [éto de Orçamento e resnado, que regula o preen- Mas. deíxando a balir rado Costa Neto, é neste
do Forum, edificio da petivas emendas; postochirnento dos Iugares ror- fora do aprisco congressi- sentido. Sua Excelencia Prefeitura Municipal de em discussão, e comonados vagos nos corpos onal esta ovelha preta declarou que o pensarnen- Jaraguá do Sul, precisa- ninguem quizesse disou'legtslarlvos, por motivo desgarrada, abre pressu- to da Comissão foi so-
mente ás séte horas, reu tir o mesmo, foi submeda cassação de registro rosamente as cancelas ao mente regular a matéria nidos os vereadores; tido a votos, sendo aprodos partidos politicos, a- rebanho fiel de ovelhas nos casos de nomeação Luiz Maes, Wifly Germa- vado por 5 votos cóntra

presentou subsrltutlvo de branca, embora com visi- de representantes pera a-
no Gessner, Arquimedes 3' Foi aprovado em 3.

sua lavra á mesma pro- vel desobediência ao prin- quêles cargos. (v, José Danta, Albrecht Gums, e última discussão, o peposição. cipio estabelecido. Com Duarte, "A Constituição Otaviano Tíssí, Frederí- dido de auxilio ao Jar-Substitutivo e parecer efeito: se por não perten- Brasileira de 1946" vol. 2
co Curt Alberto Vasel, dim da Infancia, anéxoforam oferecidos á Cornis- cer mars ao partido é que página 87). Luiz de Souza, João Lú- ao Grupo Escolar "Divisão de Justiça pelo bri- o suplente, ovelhas preta, Mas também não se po- cio da Costa e Maz Thíe- na Providência". LidoJhante representante minei- foi excluido da convoca de negar que, ne ausän-
me Junior. em seguida, o I: artigoro na sessão de 24 de a- ção, como aceitar a eil- Cid de outro dlsposltlvo Havendo número legal do Projéto orçamentário,.gosto passado, sendo de rrega des cadeiras aos constitucional regendo o
foi, pelo sr. Presidente, relativo á Receita, Subse notar a circunstância suplentes, ovelhas brancas, provimentojde vagas a-
declarada aberta a ses metido á discussão, foi.do que, desde 10 de Ie- sendo certo que êles, tão berras por outro motivo, são, ordenando ao 2' Se- aprovado por todos.vereiro, estéva a Comissão pouco, pertencem ao par- deve-se aplicar o art, 52 cretàrío, qne procedesse O sr. Presidente. dede posse de outro subsri- tido cujo desaparecímento que não contraria em ne-
a leitura da Ata da reu- signou á Ordem do Dia,rutivo, êste apresentado a do cenário pollrico deu 0- da o nosso-slsreme cons- nião de 20 do corrente. para a sessão de 23 do

um projeto do Deputado origem as vagas? tlrucional representativo, Submetida a discussão corrente, que constàvaBarreto Pinto pelo Sr. Provejo, desde logo, as baseado na eleição do Con foi a mesma retificada da 2' discussão da últí-
----------

Freitas e Castro, o qual, inteligentes razões, de fi- gresso pela legenda per- peio vereador Arquíme- ma parte do Projéto Orentretanto, não logrou nelídade simples, talvez tida ria e nunca. forjar u -

des Dantas que esclaré- çamentárío, relativo ánenhum andamento. simplória. Razões que te- ma lei ordinaria que venha ce ter sido contra emen- Receita; t: discussão deNão será temerário con- rão em vista, provável- subverter completamente da que suprime a ver- 2 projetos-Lei, do sr.lernrar que a falta de an- mente, estabelecer sibilina o regime eleitoral vigente, ba "Despezas de Trans- Prefeito, um estabelecendemento do substitutivo distinção entre direito ao atribuindo cadeiras a par- porte do Prefeito quan- do a épôca de pagamenFreitas e Castro se pren- mandato e direito á su- tidos que as não conquls- do em viagens adminis to dos imposto e taxasdeu á espera do projeto suolêncíe. !Jorém, nem taram nas urnas, o, por tratívas'' tA qne na parte e outro abrindo por con-do Senado, sobre tudo se sempre as razões inteli- via de consequêncle acu-
que diz "Consultada a ta do excesso de arre-considerar que o pri- genres destroem os argu- nlando de frente o sísto-
Casa foi a mesma de cadação, a importancia

_ 1I1�ir,.q�,J'..egulavª 9_P!e�nchi·. m_elJtQs símples. E
. l�oJ.O ��r.esentalivo ,!o?J.ada perecer que-se prorre -de Cr-$ 1.700;9O;"--affm-d-emenro das vagas por via rneis inteligentes devem Até agora que seja do

gassem os trabalhos na idenizar dois mêses dede eleição, enquanto que' ser elas, quanto meis dis- meu conhecimento, ape- fórma solicitada", devia vencimento ao funcionáo segundo acompanha os rancledas da realidade. nas um comentador da
ser "Submetida a apro- rio Emilio Silva. Nadadesejos da maioria no A verdade é que a con· constituição de 1946•.

"

en-
vaçäo da Casa foi a mais havendo a tratar,sentido da dlsrribuição das tradição Intrlnseca entre o carou em livro o assunro
mesma de parecer que foi pelo sr. Presidente,cadeiras detxadas vacan- projeto e a Constituição em debate. Foi o ilutre
se prorrogassem os tra- encerrada a sessão, nares pelo desaparecimento rransparece do' proprio jurista Sr. Carlos Maxirni- balhos na fórma solicí- qual faltaram; Augustode uma legenda, a grupos testo, no ponto em que liano, que sern esquecer tada, sendo em séguida ôartí e Carlos Rutzen.partidários de legenda di- Interesses politicos reco- a finalidade limitada do aprovada. Não havendo (ass) Luiz de Souza,ferente. menderam o sacrificio dos artigo 51 diz:
expediente, passou-sé a João Lúcio da Costa eO substitutivo Guslavo suplentes afastados da le- "Em qualquer caso de Otaviano rissi.Capanema, tanto, quanto gen a, com prejuizo da vaga no Senado ou na

o projeto do Senado, vi- légica do sistema que vi- Camata dos Deputados,
sa, afinal de contas, trans- sa precipuamente, benefi, só se procede CI eleição
formar em regra de direi· ciar candidatos inscritos se não existe nenhum su
to positivo aquela senten- sob outra legenda que não plente do falecido, impos-
ça melancólica e redlista a votdda. sibilitado, licenciado ou

. Mais uma feliz iniciati-
do Quincas Borba: "Ao A tese constitucional, renunciante". va acaba de ser tomllda
vencedor, as batatas". Ou- de resto, foi exaustiva- Notem-se bem as expres- por um grupo de batalha
Iro não é, na verdade, o mente debatida no Supe- sões "em qualquer caso dores do ensino no Brasil,
propósito que se desven-, rio Tribunal Eleiloral, por de vaga" e "impossibili- fundado na cidade de Cruz
da através dos meandros ocasião do conhecimento tado". Por elas se vê que Alta, próspero municipioda sua atormentada lori- das comunicações do Po o acatado constitucionalis- do Rio Grande do Sul,
ca juridica, senão êste: á der Legislativo, sôbre o ta quis referir-se a outros uma Escola Técnica de
maiorill devem compelir, 'cumprimento da Lei n. ?11. casos além dos do artigo Comércio.
de pleno direito, os repas- Todos os ministros que 51, ou melhor, quis refe- A solenidade de insta
los do festim cinegético. tomaram parte ntJ votação rir-se também a situações 'Iação compareceu elevado
Não se pode negar en- daquela alta côrte, com em que a vaga não se número de pessoas, des-

cadeamenlo lógico ás dis- exceção de um declara- desse por morte, licença tacando-se autoridades ci
posições do substitutivo rarn-se favoraveis á rea- ou renúncia (art. 51), vis, militares e eclesiásti
Capanema. Diatingue os lização de eleições para mas por impOSSibilidade cas, jornalistas, educado
eleilos por sufrágio pro o provimento das vagas, do exercicio' do mandato. res, personalidades da in
porcional dos que o tenham deixando de expedir ins- Esta impossibilidade é

I dústria e do comércio e
sido por voto majoritário; truções para a ofetivação exatamente o que resulta representantes do ensino.
adota critério racional na das mesmas, apenas, por- da cassação do registro Durante o transcorrer
discriminação entre os que, como prelimindr, en- do partido. da festividade, foi dada a
casos de voto nulo e vo- tenderam que a matéria A conclusão de Carlos palavras ao Sr. Augustoto em branco; o ato, no devia ser regulada por lei Maximiliano, que foi a Sampaio, presidente da
meu entender, reforça, co- do Congresso expressa mesma da quase totölida- Associação Comercial de
mo é· mister, a instituição para deliberar na espécie. de dos juizes do Superior Cruz AltlI. O orador ini-
dos partidos, ao impedir A controvérsia não é Tribunal Eleitoral, é a ciou sua oração, exaltan-
convocação dos suplentes complicada, façe ao que se impöe a quem de- do o valor da iniciativa,
"que houverem abandona- arl. 52 da constituição. sinteressadamente exami- q,..e veio preencher uma
do publicamento os parti- Uma corrente entende na o problema. lacuna no setor do ensi-
dos por que tenha sido que êle só se aplica aos no técnico, e proporcionar,apresentados". casos do art. 51, isto é, assim á mocidade cruzai·
O que parece ter esca- que li eleição por falta de OS MAIS BÉLOS tenle uma fonte onde pos-pado ao autor do substi- suplente só se dará quan sa receber maiores reco-

tutivo é que a lógica, ou do as vagas decorrerem el uteis livros de histo- nhecimentoô técnicos, ca
ciência do raciocinio, fun- da investidura do deputa- rias infantis, iogos e cer- pacitando-se' a cooperarciona por si mesma por do ou senador em cargos

tamens educativos para com maior effciência paràsi mesma, e nem sempre de mi!!istros, interventor o presentes aos seus filhos
a graddeza da Pátrial

de acôrdo com as conve- secretário de govêrno. V. S. encontra-rá na tra- Prosseguindo, o Sr.
niências politicas. Não nego, e seria negar

dicional Oasa do ramo. Sampaio disse do interês.
O Deputado Capanema, a evidência,-que o texto Sociedade Gráfica Ave- se com que a Associação

-com indíscutivel acordo, do art. 52 tenha sido ado- nida LIda. que preside, pleiteou junto
manteve a disposição do tado tendo em vista a dis- Avenida Getulio Vargas ao SENAC a instalaçãoprojeto do Senado que posição do arl. 51. Alias, N' 350 de dois cursos de apredi·

Foi iniciado dia 10 o

recolhimento de noras de
emissão do Tesouro. As
cédula a serem recolhidas
compreendem todos os

valores, de 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 mil reis
e. L_c.o.n1o, pertencentes ás
estampas mais entigas de
cada serie. Serão troca
das sem descontos até 51
de maio proximo. Depois
de acordo com o regula
mento da Caixa, sofrerão
descontos progressívos ne
seguinte base: 5 por cen

to durante 3 mezes a par
tir de l°de Junho: 10 por
cento durante os 2 meses

seguintes: 15 por centó
durante mais 2 meses e

20 por cento durante os

dois outros. Dai por dian
te o desconto aumentará
de 5 por cento mensal
mente duran�e 4 meses

e a seguir de 10 por cen
to cada mês até a perda
total do valor das nolas.
Desde que as. cedulas,

mesmo deterioradas ou

cortadas, sejam apresen
tadas tendo pelo menos o

tamanho oficial da nota,
poderão ser tro..:adas· se

faltar menos da metade
da cedula, esta será tro
cada pelo seu valor inte
grlll; se apenas a metade
se-lo á pela metade do
valor. Só não serão tro
cados os fragmentos infe
riores á metade do taman
ho oficial da cedula.
A troca poderá ser rea

lizada nos Estados, con-·

forme já informamos, nas

Delegacias Fiscais do Te
souro, que farão a remes

sa das respectivas cedu
las á Caixa de Amortiza
ção..
São OB, seguintes os

valores e estampas: 9.a lO.
a 11.a, 12.a, 13.a, de
2$000, estampas ll.a, 12.
a, 13.a, 14.a, l5.a,: de
5$000 estampas 14.a; de

Papel. Celofan 10$000, estampa 14.a; de
20$000 estampas 13.a e

e 14.a; de 50$000, estampas
e 13.a, e 14.a, de 100$000,

estampa's 14.a; de 200,000,
estampas 13.a e 14.a; de

Soe. Gráfica Avenida 600$000, estampas 14.a; e

Ltda. de 1:000$000, estampa 1.a.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado ern 1919 TELEFONE N.o 39
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Expediente da Câmara Municipal
Presidencia: DR. LUIZ DE SOUZA

Secretaria: JOÃO LUCIa DA COSTA

as Balalas )"

e aTAVIANO TISSI

Ao "Vencedor,

PELA CULTURA ·DE NOSSA GENTE
,

zagem comercial, que se

acham em pleno funciona
mento. Além dos cursos

citados, deliberou a Ad
ministração Regional do
SENAC, no Rio Grande
do Sul, conceder várias
bôlsas prêmio e bôlsas de
estudo á Escola Técnica
de Comércio de Cruz Al
ta, para que szjam conce

didas aos alunos que se

destaquem nos cursos por
ela criados.
Tal empreendimento,

que foi conseguido por
intermerlio da Associação
Comercial daquela cidade,
dzspertou o mais vivo en

tusi.asmo entre os jovens
de Cruz Alta, pois vIra

facilitar li muitos um cur

so comercial gratuito,
graças ao SENAC, insti
tuição mantida, exclusi
vamente, pela classe pa
tronal.
O ensino comercial é o

maior serviço que se po
de prestar ao comerciário
e ao comerciante.

Branco, de côres
estampado, recebeu
oferece.

BITlER AGUm
Puro

"Ginásio São 'Luiz"

Segundo noticias par
ticulares soubemos que
veíu de ser designado Fis
cal Federal, junto ao Gi
násio São Luiz, o ilustre
conterrâneo sr. Henrique
Ramos Junior.
Referido Fiscal é pessôa

de grande conceito e pro
jeção na cidade de Lages,
onde reside e, por muito
tempo, exerceu ídenrlcas
funções no Ginásio local.
Com essa designação

colhe rnals louro a ilus
trada e esforçada comis
são pro Ginasio São
Luiz que, egora, juntamen
te com o pôvo do Muni
cipio de Jaraguá do Sul,
deu rnaís um passo deci
sivo rumo á méra que
todos visam: um rnodér
no e modelar educandá-
rio para laragué.

.

Hecol�imento �e notas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS-

B CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, EJ A R AG u'A DOS U L -X. SAN T A C A T à RI N A
DOENÇAS DA PÉLE.

Fabrica e Beneficiamento de Moveis I
- Eletricidade Médica-..

� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico. Galvanocanterio
� Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

I
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho'I

A

-RAIOS X-Colchões e Estrados para Camas, Etc.� Diretor Médico do Hospital "São José'� Exec�:�i�:s.S:;i��:, ��,����e7sen:�� em:
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!! VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS !l � �ii Jaraguá do Sul á Blumenau ii 3: ,OI t:g

II HORARIOS
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,"""Estrada Itapocú-Hansa__
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I Capsulas Antisesonicas -III (ASTISIA NO HOMEM:E, NA MULHER)IJ M inancora" 'i, ' III· A quem solicitar, será enviado, pelo correio a

III III interessenre obra do Dr. LOPES FERREIRA:II Em Todas as Boas Farmacias ' t
'iii . :IU é «�STISIA SEXUAL» - Tratame�to Clil!iCO ii Diétlco. '

,. IIIÍII �II. É um produto dos Laboratorlos l\1INANC0RA.1! � junte ao pedido e-s ,.10.00 para as despézes � I ri:
.
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,�aIxa asa, - 10 e anelro- r�al Dr. Arllninio avaíi'eslilE!i!!!!I!_!!!!il!i!i!!!III!!!!!III_III!Ei!lI'III!iii!lI!_I'i!!iESIl!!!!!I!!9l_II-!i!!l!EI� ,
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Pofessor Caledralico de Biologia do Inslitlulo de Educação de Florianópolis'I'U':·I· O'-r" fr'aOC"-I"SC'O 'AO··t-OO·'I"O '�P"I··C-C·"1
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Ex·lnterno por, concurso, do Asslstencla Pública do Rio de, Janeiro

I Formado 'pe�F-::���:Medic:"a, .�� !I'III Onde ,comp!arel mais barato B L U M ::�����,::��dR1� �� ��;n·C�:TARINA I.1: !,
Llnlversidade de ôäo Paulo. Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em \

I Ex.rsemi.interno· doi -Hospital das Clinicas e Santa Casa de 1·':·1· I geral, pelos menores preços da praça. só na: : Misericordia de São Paulo
-

,'..

CLfN ICA 'GERA L - CI RU RG IA m .
Oasa 111160 IRII1MI'm Partos v Doenças de Senhoras, Homens v Moléstias interna'' '1·1··1· Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina.-. e externas: Pulmões • Coração • Estômago • figado • Rins -

_1'1 Doenças nervosas - Sífilis • Doenças venereas > Doenças da Ü·I•.

,:
péle em geral. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos, I!.II ESPECIALISTA EM MOLESTIAS, Df .CRIANÇAS. - �II (Jonsultas Dinl'iamente em Corupá no antige iii I

m Hospital Evangelico, "
, ' III'

iii; HORARIO: DAS S. Às 12 E DAS 2 Às 6 H'ORAS - I
ig:ATFtND,� CHAMADOS A QUALQUER H.ORA III OITO ELEMENTOS TÔNICOS:.I! CORUPA :-: SANTA CATARINA III1�!":"_li-'lEaI1!iEl:!!Elli!!!!!!!lj!iEi,�!I=IIi!!Ell!iEii=jj!iE!ii!

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dias de uso o Oleo Mac Dir reslitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac
Dir não contem enxofre nem sais de prata e
não é tintura, Vegetal e perfumado. Combale
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas farma
cias, drogarias e perfumarias do Brasil. Aren
demos pelo Reembolso Postal. vidro Cr$ 25,00,

livre de porre.
,

Pedidos fi Caixa Postal, 4.272 - Rio, de janeiro-D.F.

� I
I
J

..I
'

REMETA.NOS ° COUPÃO ABAIXO
Caixa Postal, 4.272 - Rio de janeiro - D. F.

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co

mum. livre de porte•........ _
vidro ... do Oleo Mac Dir

Nome
_

_ _ .

Rua No
.

)\
C:
.r
:J

)20.
JJ
Cl)
:J
tO
Cl)

I '.

I

II,
I

CAS'A DAS TINTAS-I
A MAIS ANTIGA CAS_A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIALEM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHALFLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAG�ER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas. Mo
veis, Maquinas. Caminhões. Aurornovels etc.
Tintas aOleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare lingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

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

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

. PAG.2

----------------------------------------I!

ii ::�O��:��;E�!::::: II
H Com cursos de aperfeiçoamento no !lH Rio de janeíro » São Paulo e Buenos Aires. H�i Doenças de Senhoras - Partos � Clinica iiii Geral de Adullos e Crianças. iiii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. lili TELEfONE N. 3 li
11 Jaraguá do Sill - Stn. Catarina li
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�

co.

3"" I» Cll
S» z> c:a.organtarne cl)m o ...:J::l § �

co Cl�O:l>'_ :I>'

SANGUENOL ���:z J

CONTEM

ARSENIA"F,O, \lANADATO.
FÓSFOR�, CALCIO) ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÔNICO COS MÚSCULOS

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta l
SERVE PARA QUALQUER IDADE. CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- JOINVILLE................................................

..................................................

Completo Sortimento de Fazendas - A�marinhOS - Chapéus Roupas Feitas, etc.:l
CA-SA TOB IAS (!;: sgF:�R:;�A�:r�b�RD�����MR���OäuALIDADE".A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENOIA ...,

-------------------------
A RAINHA DOS --BAIXOS il_1I8S .,Ui)gG.AII E ES.!lAtlGEIReSPREÇOS

e.SIM IHlal1i 818AIII Eire<> 11<0

___R_u_a_r_M_a_r_ec_h_H_I_D_eo_d_o_r_O__d_a_F_o_n_s_e_ca_N_._3_6_8 S_A_N_T_A__C_A_T_A__RI_�_A__1LJARAGUÁ DO SUL �.

..
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LEI N· 21. "ende-se

NUNCR EXISTIU IGURL

Um caminhão a oleo
crú marca Dentz Diesel
"Magirus" com capacida
de para õtoneladas, com

6 pnneus novos em per
feito estado de funciona
mento.

Preço Or$ 25.000,00
Informações nesta geren-Iera.

o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sancio
no a seguinte Lei.

Art. l'-Fica aberto, por conta do excesso de
arrecadação do corrente exercício, o credito espe
cial da importancia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil
cruzeiros), afim de atender despêses com a vacina
ção de suínos, e que se refere a Lei rr 17, 21 de
agosto de 1948.

Art. 2'-- Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

PARA fERIDAS,
E C Z t MAS,
INFLAMAÇÕES,
CCCtlRAS,
F K W E I R A 5,1
ESPIN�S, ET0

&onsel�o Reuionol �e fnuunhnrin e ßrquiteturo
�ß �ß. Regiao
EDITAL

pelo presente Edital tórno público que o sr.

JOSE PANSTEIN requereu a este Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquitetura uma licença a rlru
lo precário pera o éxercicio profissional de CONS
TRUTOR pera o municipio de jaraguá do Sul, no
Estado de Santa Catarina, de acôdo com § Llnlco
do Art 5. do decréto N 23.569, de 11 de Dezembro
de 1953. Ficam, pois, convidados os proflsslonels
Inreressedos, já registrados rieste CREA., a se pro
nunciarem a respeito pare o que lhes é facultado o

prazo de trinta dias, e contar da dera da publicação
do presente Edital.

Pôrto Alegre, 5 de Novembro de 1948.

Eng. Lells Espartel
Presidente.

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FíSTULAS
Ú-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MAN C H A S Fica terminantemente

������������� �����_��. "EUXffi DE NOGU8RA" proibido a en�ada em

I BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DES. CArABINA s/A.I80���o����r��all:�:n�� ,����'��o�"��;; ::"�� �:�t��;:�!��:if1�re:t�::
I

SEDE EM I TA J A í

I
em perfeito estado. ----.........,._----�� gos, sito em Esrra-

S BITTER AGUIA
. � da ltepocú Hansa.

.

Fundado e 23 de fevereiro de 1935 Tratar com o Snr. � N bllí41> 1'" ( é um possente estorna- ão me responsa I ISO

DEPENDENCIAS EM' CAPITAL INTEGRALIZADO CR"" 0.000.000,00
ARNO MÜLLER ��

•

RESERVAS CR$ 20.562.766. 20 � cal, feito. �lC r�izes me- pelo que possa acontecer.
Araranguã I dlclnais
Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Sul -----.---

.

OTTO EHLERT
Brusque �����

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio lourdan, 115

� Caminhonete .------------------Caçador
Canoinhas End. Telegrafico "INCO"

Vende-se uma marca OOOOOOoooo��oooonoo�oooooooo���OOOO

fi
g�:s�?��: Caixa Postal, 65 =-Telefone, Tb

�
Chevrolet Ramona em 00 Ad It He m Seh u Itze 00

Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran" bom estado. Preço Cr$ 00
O r.

�

I
g���?r���S ças, descontos, empi estimos, tínanciamentos rnediante cau-

�
15.000,00 00 MARCENARIA EM GERAL 00

gampos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc., ,I Inforrnoções com Leo- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos; os tipos da 00
FI:jae��polis Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

I
poldo Seidel. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS. 00

Gaspar A Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas CO U Á � Mantem. um estoque permanente de todos (JS tipos 00

�
lbirarna livres, juros . 2°fo afa.

R P

00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00:fud;���nga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00, -------- � INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 .

I JJtoorian�gv:\ibll!edO
Sul

«- rl�hADA PARA PARTICUrtR�;: � Ve[]�e=§e 00 Dormitarias, Salas de Jantar 00I s:z Cópas, Escrttorios, Moveis rusticos e outros. �até limite de Crê 100.000,00, � 2Z::SLaguna juros
.

,

4% a/a. �
-,

� MOVEIS AVULSOS COMO: �
�� - � d �

.

Mafra « - LIMITADA ESPECIAL, até uma casa nova, de mate- � Ca eiras 00

�
Orleans e-s 50,000,00, juros 5% afa. � rial de 6 comodos com

� Poltronas fixas e giratorias �
Piratuba

._ NOTA: na modalidade "Limitada Especial", agua encanada p�oprio 00 Mesinhas de centro e para radio zz:s
Porto União .

d d
.

d C � '. s:z! E entre muitos antros. a
�

Rio de.janeíro as retire as e mars e r'lP

I
para qualquer firn de � zes

I
Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas rne- negocio, sita a rua Rio 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dias. Branco, 127. 00 Afamada pela sua eticiencia, subti tu 00S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dias - Sem limite, juros 5% a/a. � indo as Caixas Registradoras de 00S. )?aquim « « «90« _« « «5 1j2% aja. Kl'a Tratar com o Sr. Theo- � elevado custo.-·-------

�
in�cas « « «120 c -« « « 6% aja. �

doro J. Wolf a Rua Rio 00 Toda a Me'I'cadoria á pronta Entrega �
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6%

a/a'l
Branco 127 ou Rua Mel. 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 �

Tuangará Depositos Populares, juros 5% ala. s:z! Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00russanga Deodoro, 507 na Oficina. m::s
������

I
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema- OOOOOOOOOOOOOOoo-�UooOOOO���zz:s����

nai� a� o máximo de Cr$ 5.000,00. � ��_�_��_�__�. �__�_�__

.

ABRA UMA CONTA NO Iii N C O" E PAGUE COM ÇHEQUE 5l �®r@)@í@@!@®Y@®Y@@!@)®Y@@t@)@Y@@!@)@'!@@r@(@�m!������������� � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e' Resfriados �

� 'TODAS AS mrOLE§TIA\§ DO ßPHRUH� ftfSPIRßl�RID �
� Encontram alivio imediato com v uso do �(@ lncompáravel �I Pl!ilnfül dI! ftogien.Pl!lnll!nll! �
@ o.PE�TO�A� U�IS�ON�E�ID� �� B�A§�L @)
i\®�����@l®®;@®;@@;@®;@@,;@@J@@)ã

LEI N· 22.
O Sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de [aragué do Sul, 6 i de de jaraguá do Sul. no uso de suas atribuições:
dezembro de 1948. Faço saber a todos os habitantes dêste Muni-

As. (WALÚEMAR GRUBBA cíplo, que a Câmara Municipal votou e eu sanctô-
Prefeito Municipal no a seguinte Lei:

Art. l'-Fica aberto por conta do excesso de
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::

a rrecadação do corren te exerc i c i0, o crédi to espe-
cial de Cr$. 1.700,00 (Um mil e setecentos cruzei
ros) afim de indenizar dois meses de vencimentos
ao Funcionário Emílio da Silva, revertido 'a esta

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. ;34 Prefeitura. por força do Decreto-Lei rr 4.181 de 16
de março de 1942.

Art. 2' -Esta Lei entrará em vigor da data de
:::::::::::::::::::4:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::�:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 5Ué! tlub I i ce ção, revagadas as disPos i ções em con -

trérlo,

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Residencia : Benjamim Constaut, Ül6 - Tel. 12

�••_�JI••Q'-4JI!!Q'-.;Sl!_.
" Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 4 de

fHRHICß Df MOU�l8 f CßRPlnJßRIß I
dezembro de 1948.

(ass.) WALDp;��� ����i��
,

Guilherme A. G. Gaedke & Fílhos 'fil!!���
!li Rua Marechal Deodoro Fundos

I SEN H O R E S I'It Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss •

, Dormitórios modernos e simples (COmerCn2lJillte§ e IT1l1lat1lÍi§trll21ll§
I' Jogos pera sala

I antes de mandarem elaborar o seus �jogos pera cosinha
fi. Guarda roupas colonial m NI p !Bt I I I • I
1.. Guarda roupas pare casal e solteiros � queiram consultar

IIP Guarda comida e guarda louças � Á Imex Internacional Ltda.
I Bufes e pentiadeiras �

I
•

Cadelras-Jvlochos-cCamtselros 'W que sempre será a vossa protetora Kfa'I .

Cemas-Teboas de lavar roupa I em preços razoaveis. �
.Q,�iif@_t4e}��__�.r;;a•• ������m�lili�

1 A SIFILIS SE APRESENTA SOB
I,NÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

I���(_ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

A�ISO

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

á que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���
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·

..

1!Gelo?ll
tlBebidas Boss Ltdaj�,
f· '1'· ..
·

. .

: �.����

CASAMENTOS
,Realizaram se ontem na

sala das audíencías os se

guintes casamentos: Udo e do C. R. Madureira, daBauer com a Srta. Elida cidade de São FranciscoMayer; Bertoldo ôchmídr Sul.
com a srta, Erdi Vogel; Sendo o quadro visitanteErich Witthöft com a srta. composto de ótimos ele-Hildegard Hefter.

_ mentes, sobejamente co

ENLACE SILVA _ GIDSTRI nhecldos nos meios es-
Realizou-se ontem o .en- pornvos, estam<;>s. certos

lace matrimonial' do sr, que Ir�mos assl�lIr uma

José Claudio Jiostri, fun- sensacíonal par !Ida; tel-
cionario da Rádio Jara.j vez a melhor deste ano.

Cliuíca geral medico _ cirurgia de adultos e creançasguá Ltda filho do enr. .Nytamos que os Snr�. _ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtasJosé Glostrl e de Aurora D2rlgentes do Baependr,
_ Indutotermia _ Bisturi-e1etrico _ Electro-cauterizaçãoFerrarlz Giostri com a

nao poupando esforços, Raios Intra-verrnelhos e azuis.gentil srra. Edith da Silva apresentam, como o fize- ;. .;filha do sr, Emilio da Sil- rarn inumeras vezes no

ve, funcionário da Prefei- decorrer do ano, rnals l -------------------
tura Municipal e de Mag- um quadro visitante de

1::::1dalena ôelornon da Silva. reconhecido valer," estan- ------------------

A distinto jovem par o
do pois, de parabéns os

DA· . d Da 'tas"Corre-io do Povo dezeja aprecíedores e entusiastas r. rqulme es Deternas felicidades. do esporte bretão. .

Felicitamos o� dlrigen- .8.8«&_••tes do Beeoendí por rnais
éssa iniciativa e fazemos
votos que assim continu
em, dando dessa forma,
á sua numerosa esslsrên-
ela, ensejo de assistirem ------------------------.---------------
bélos espetaculos pebolis- -----------------�---�----

�����������������������������

M U D A S � I,::i:::i:::::.
Rua MI. Deodoro N. 136

;00 .��
Telefone N' 39 - C. Postal, 19 Avenida Getulio Vargas N. 220

_

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS JARAGUÀ DO SUL (Vizinho do Escritorio da Auto Viação Catarinense

D � i.·l. Santa Catarina

� e o despachante Snr. 'Valter Janssen) 00Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Miciei-
�• ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias, !! ASSINATURA ANUAL I p.!'II"mUA BE lDVJlGSllI BRAIHE. zz:s

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc II Cr$ 35,00

i! 00; Especialisado para: ARTIGOS DoE ESORITORIO E ESOOLARES ;Peçam Catalogo Ilustrado

� ii ii
. U.!'mIISel 1M (illl.� �:: DIR. GERENTE ::

S d Pld 1 m:sLEOPOLDO SEIDEL - Corupá I! Paulino Pedri II � acos e ape em gran e esca a �.i-==:::::::::IIIII:.=�..-=.=�·-==::::::::'IC.:::::::... \:::::.""",,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �OO�OOOOOO��OOOO��OOOO�����OOOOOOOOOOOOOO�OO���

Locais
ANIVERSARIOS

- Fazem anos hoje a
senhora Cecilia Erschlug
Mahnke, esposa do snr.
Heinz Mahnke; e Mario
Airoso.
- Dia 14 o sr. Hilario

Voigt; e o menino Irineu
filho do sr. Rodolfo Rei
nerr.

.

- Dia 15 o sr. Alvaro
Bertoli; comerciante em
Retorcida.
- ma 16 o menino

Roberto filho do sr. Car
los Meyer; leenette W.
Bräuer filha do sr Erich
'rh. Bräuer ne mesma da
ta a Exrna. Vva. Ulrique
Neirzel, progenitora dos
snrs. Paulo, Fritz, Germa
no e Olga Neirzel e sogra
do sr. Guilherme ôchmidt.
- Dia' 17 a sra, Théa

Marquardt Schmidr espo
sa do sr. Augusto Schmidr.
- Honrem festejou seu

71 anos de preciosa exis
tencia o snr. Eleno Nico
Iuzzt residente a . Estrada
Nova.

FUTEBÓL
OAEPENDI X MADUREIRA
Realiza-se hoje á tarde

ás 16 horas, no gramado
do C. A. Baependi o já
esperado jogo entre as
principais equipes dêsre

Ee ee

Curiôso Futeból CORREIO DO POVO
Vinte e oito mil metros

quadracos de rerra, sita
a n.a Marechal Deodoro
enfrente ao Hotel Cruzei-

VENDE-SE Instituto Brasileiro de Geograiia e Estatística
INSPETORIA REGIONAL· DE ESTATÍS

TICA MUNICIPAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
CENSO DOS COMERCIÁRIOS

Prorrogado até dezembro o prazo de recebi
mento das relações de empregados

Em dezembro' do corrente ano, conforme fo i
amplamente noticiado, realizar-se-é, o censo dos
comerciários e dois demals profissionais que seinclúem entre os segurados do I. A. P. C.

O poder público está vivamente ínteressado no
estudo de vários problemas da previdência social,
com o objetivo de racionalizar e ampliar o sistemade beneficios, ecornodando-os as posslbllldedes fi
nanceiras das respectivas instituições.Afim de obter base preliminar segura pera o

,jlançamento do referido censo, solicitou o I. B. G. E.
a todos os empregadores, a remesse urgente de re-

Ilações do pessoal.
De inicio, Iôra fixado o prazo até 31 de ou

rubro., pare o fornecimento das relações em ceusa.
Este prazo acaba de ser prorrogado até 31 de

dezembro, devendo as relações aludidas serem re
metidas pera o seguinte endereço:

I. B. G_ E. -Censo dos Comerciários
C aixa Postal 2925
Rio de Janeiro-DF

Florianopolis 7 (Ag. Na c.) Avisamos aos nossos
-Seguiram hoje para Por- prezados assinantes e
to Alegre as equipes de anunciantes que esta falha
Futeból constituidas de deixará de circular do
leprosos internados nos mingo, die 19, reapareleprosários de Santa Ca- .cendo quarta-feira die 22
rerína e Paranà, afim de com um numero especial.disputarem com os do Avisamos ourrasslm queleprosário Gaúcho um os enuncies de Boas Fes-
campeonato de futeból. tas, deverão estar em ----------

Essa curiósa competi- nossa redação até die 18.ção está despertando gran
de curiosidade. Os lepro- ------.----
sos do Paraná chegaram •
aqui acornpanhedos do Dr.

Faleceu ReI' MoemoAureliano Moura, tendo '-

pernoitado na Colonia S.
Thereza e seguindo hoje
com os leprosos carari
nenses acompanhados dos
médicos leprologistes Ho
méro Miranda Gomes e

Agenor Melo e varlos en·

fermeiros num onibus es
pecial.

roo

Informações nesta ge
rencia ou a Rua Rio Bran
co 145.

FRACOS E AN :':MiCO" I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado com êXito nas:

Tosses
. Resfriado.

I��_'"
[, 8ronquites

��t : Escrofulose
I"e::s

.

C I
'

'."7:"':':. onva escenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

O reino da folia sofreu
formidavel abalo com a
notícia do falecimento
quinta-feira última, na ca

pital da República de Sua
Magestade Môrno I, na
vida civil Francisco de
Moraes Cardôso.
O côrpo foi visitado --------

pelo representante do sr.
General Prefeito do Rio
de Janeiro .

e por muitas
outras altas personallde
des alem de íncelculavel
número de fans e amigos
O sepultamento que teve

lugar sexta feira foi ecorn
__________ panhado por extraordiná-

ria messe popular.

Lapis CRßY�nQuem esqueceu uma

sombrínha no balção da

Sociedade Grafica Avení-

na

Gráfica Avenida LIda.

BITTER AGUI�se eleva pelas suas

qualidades estomacae.

"'l

da Lide. póne procurai-a.

Ur. Wal�emiro Mazurec�en I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

CI

latf2l.IDld!((}) C((})m §2I.b21((}) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia Cl�� WETZEl liN]))[J§TlliAl = J((})llIDlfllli�e

• 181Ai pama e.IIIl•• � 1A"_11:81111. I lAVaI)I Ia...

stt-ßÃ� ylRCt"'t•••
Esp ECIALIOADE

I...............................................................� ..

- Vende-se um aparelho cinematográfico portátil, m,arca: "ZEISS-IKON" (KLANGFILM)
(Informações nésta redação)
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