
o Bo�cóte 'do Governo aos Municípios Udenistas mâis 'uma vez ma

nifestct..;;se insidiosamente em Blumeneu. Um telegrama ao Presi

dente
.

Dutra denunciando a manobra.
j

o gover�o dC? estado 'no do estado para solapar Gal. Presidente da Rep�- mica, tomo a liberdade de que, com o' intuito de do, há pouco, .tempo, ne

que pormotívos não igno- 'o prestigio do prefeito blica, etravez do seguinte vir a vossa-presença para atrezar li efetivação do gou-se a-dar o apolomorel,

radös, não merece as sim- .udenlsta Busch junior e telegreme:" . �oliéirar que se : digne empréstimo 'que já. �e,e: gesto este que só servirá

patias do. pOV9 blume- 'prejudicar de qualquer ,- "General BuricoGas- tnrerceder Junto
ao Con-]ceu seu alfo apoio, fOI dl o .despacho fi-'

nauense, toda vez que lhe Imodo a admin'stração blu- parOutra - DO. Preel- selho ôuperíor da mesma apresentado' agora à As- para a
.

lar
.

•

é pöss�vel não ee furtll menauense têm sido' ínu- dente da Republica - Rio. Caixa, afim elF epreseara sembléia Bstadual um nal do �sperad� . �mp:es

de :m,amfestar o seu de-I !'lerll� mas todas, �I"a� Ainda agradecido pelo in- solução favoravel do noé- proíéto no sentido do Bs- timo e impossibilitara. li '

semor a -esse povo que tnutets e, sempre. denun- teresse que Vossa Bxce- so pedido em virtude. da tado afiançar o mesmo, execução
.

des trabalhos

sabe dlstlngulr entre bons

I
cíedas em .'te.mpo, .

". lenda tomou prestigiando proximidade dos festelos quand?, co�o �ossa. Ex- preparatórios dos· impor- ,

e maus, governos. A ülrtme, o sr, Prefeito d pretensão deste munlcí- do."centenário, Desejo 'te- celencía. nao 19nora,. o
.' ".

As investidas elo gover.. Municipal denuncia ao pio junto. a Caixa Econo- var DO 'YPSS9 conhectmenro mesmó Govemo do. 'Bsla. tan_tes feetelos ,em . nosso

,
, . muntctpío, ainda maiscen- '

síderedo que. ,li 'exi'genc�a
.

da fiança
. não. partiu '.da ,

Caixa' Economlca e pão'
se enquadra na lei vígen- -.

te. Ágradecendo desde já ,

tudo o .que nier por, �Iu� :

Diretor: ÁR'fUR �fÜLJ.,ER Gerente; P_"ULINO PEDRI
.,. íitÍpl'ésso na Sociedade Gráfica AVE!ÜDA' Ltda.. menau, apresento a;Vos�a,

,
• •

'

:... .

.
A

• .',' .' . • 39'
Exeelencle meus respeito- .

CAIXA 'POSTAL, 19, --- Admmlstra�aQ: 'Sua Marechal Deodoro da Fonseca, 13& - Fund-ado em .1919 � Te�f!PONB N. .

.
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t B 'h'
,

.
't.. , .
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so�, cumprlmen o�. usC·

ANO XXXI ., JARAGUÁ DO SUL Domingo, �8 de'Maio de 1950 Sta. ,Catar��a ,-"N;: 1.594 Jor.-:--PrêfeitoMu�jCipàIÍt�.:

U"'· "M"••... . fi' 'L'A'',.'
-,

O" ;:P Q --L' I T I C, Ä
.

< '. U5 ; 10rllS,.l t.. 'lU- '�esiriladls em ";'CUICI,l

.. '.'
'. ";"."�' .: ,

.'.,
. c': ". ,

..
·.e.". .

..

i

B
"

'. Decret;c1�o"t4c1óJes;t;o n.reg;,o .•ss<.ol.c1".,,'·
-,
,',:'

- ,',
-

',:' '" ,; \"". ';. A Ubião". Demoeratíca Rafael Peres arges,'
"'" <.:

'
'

, ,
" .

'Fo.l.da�o a.púbUc�, nes :A_ urgeqcia_C(� pr.ovident Nacional; pelo sau dire'''' Emilio Ac�oli! .:José �ar- çuzco, 'r24 (V�' A.�, '" do terremoto-de Cu�C:��\.
tes ulll!D,!s ..�;tas um plano ctas nesse, sel1h�9' e ,o, .fi):- tarjo estadual, desígnou reiras, Nel 'BrIto, 'I'otílas

,Atê a,gora, '(),�nurn�.ro d,e s,�gund!o o �ala,n�,o o��,?l�_
d� eseíetêncta agro-petu·' to de nada ter �ldo feito 'os dIas. 1 e 2 de Julho. Carvalho e outros. '

..

".

. morto� em cQn:se9ueI;lch� ,al! é de cento e cmquen

riria pare �'. Est�o 'de' nés.� .camp� pe�a. nossa para, a' Bua convenç�o, Em. slfas decla�,açõ�s
, .•.. , ."

"
" � .'. ,

"ta, e .

Ci!l�: ,Estão sem te-- .

Sant� CatarlDa elaborado admlDlstraçao, nao" sab�- devendo nessa.' o.caslão os dIssIdentes. afmnam CI b ·�fttlíil·· 81" ..dr
to 7 mll pessoas. .

.

, pelo�'deputado�,udenista�, mos" . se justi�ica, s�rem escolhidos os can- que são contra, .�s ca(l- ue· I 'ICO', BBIOU .

,C9,egam �O' exterl��;'�

Rllmlro Emereclano e ,Kon. um plano' de .'lperg�nçia, didatos aos cargos de didaturas. regionQ.U�tas e'
.

,

"

. �o p�is e,ocorros, ,�e to.-.

dei' Reis. """ ;que,nãQ �e!a:,muito, Wais g«;lvernador, deputados que al$pe�am que os ..qi- 1),0, CI�be Artettco ,B�e" da á;�natureza.' .•. ':' .--,

.estes' deputados, .que que.um acumulo_.�e :pro- federais ,e ..
estaduâJ.s e retorias municipais não !'end,' ��cebemos osegum.,. .. �OI :��cretado "O esta",

fâzem parte da comissão vidências. soJtas� . ,. .

"

um senador. , ap()iem o candidato es- Ie oficIo: -.
.

.

'.: . do: �'lgItiO' �', pI:pjbida', a.'·

de'planejâmentoAgro·Pe.: ';NadCl;.,Qevid,justi{i�ar.9 �,A"coDvençiio do"cplhido por uma impo- ..
De.orde� do �;Q'r Pre- .SaI��;�'da ,�idade,.,par�,

c�.ari.�...

�
..á."'A�sem:�lei.�f

Le�, �acrificio .�.,uma r.,�viS
..

ão :PSD'.t.erá luga.r nQs, diaA siÇãO. gOv�r�Uimenta
..

l., ·."'Is�d.e.. �te·.do, nosso ,Clul>�, q�,l.qu.e.r,l_)e,ssoa �s� sal:.

glsi,atJ\"a�-: org�ßlz�da pe- ,ac�r�da �e t_udo ,qu�, a��- 11 e ,.18 do çorrente. , .... C�lÍstJt. que ta,i:nbeol:em tenh(l,a 11��ra de comUßl:-' .vö-c���utG",. TrtJta.s.e, .cje;

Ia: feUz Indlc�ça() d().'d�pu- :ra. Ja ;esta f�IJP.• ·: "'. .

-,',
.

",',
'. "-Jf7 '\.,_. ;,." ,Alagva_sf PerI;lambuco ,e �I' a. ,!.S ,que� �In 11. çI�, �edi�a �es�nada. $, l�per

fé)do Artur'Muller - adlan;.. �. que.a· c&l11�le:X;l�ade O sr. ,.GetlllÍb :'V"'tg�s,. S�nta .' Catarilla selam ��rço :ul�lm? fOI. ef!' ,�,�, �lr a· >pI�bagem,: :P9IS;PJ�'

tando-se 'aos trablilhos da .da maf�ma, all�z-Illconles- que ainda não se ftefi'niu' formadas !:LS' dlssidencias se�pléla ..
Geral O!dm�rla :c�nfu8âof foram :Qomeij",

refêrida Comissão. realisG'- 'tav.el, d:eviél r�glJerer, ,mi- se ac�ita. ou não .. a, sua com)� nies�o objetiv,o.. ap�s, :-c1 ·a.Pr.0\·�çao· dasJdó��lilUi�?s ,.ato.s,:de :ban-.,

�am esta ob�a que na ver- ,cialmente,. t�mpo pé)ra, tQ- candidat�rà, aO: govern9 ,', ., .

;. ;' el1!end�s �os nossos,�st(l- dl����,; , :,
.

,

':, ., �'"

�ade não é completa. ." das,.aquelas pr.ovi�enci,a.s da Repú�J�n.á, d1;lrante os
.

'

,

:"""X-:,,
,

.. , tut�s, 'el�lto o' ConAsel�o.: . '. c' :.
.

'. ....
:.

, O plano teto .opor!unt- ptehmm�res "'": que_,pare- quatro-.,aqos de ,;l};la�datC) ,0 sr. ;Getulio Vargas DeliberatiVo! e,.. R�r e�,,�9 Segúndo' inior.Qlàç.Õ�8

t!'a�e, tem medld,s lDte- ce-nos f1C9U' dlt9 nao !o- de !!Ienadqr ap'�nps p·om:. parece' que não vai ser �onselho Fiscal, J>.elJl ras- fornécidas ao' deputado

,

�gentes. mas talv8S, ,sela rarn;" tomadas -- com ".;ls parepe�.�, ,56. s'e"!$ões d9 öâiididatö. Ao menos é Sl� os membros. pllra pre- Vilas BO.as, e�stem 14�

profundIdade ·0, de que qua�s �e.: 'podef1,l ausc�ltllr �ena�<?,.:m�: recebeu de esse o pensamento geral enc�er os. segulD!e�t ca,r· oficiais da� forças, arin�';'

ele mais �e re.cente., .

as JDtrJDcad�s' �ece.ssl�a- SU�S�dI�S Çr, 54�.lOO,()O, dos trabalhistas. O ex- {1(:r pre�ld..ente. Ylce-I?,re- das, servindo eDi 'cargös

.

';', As", provldenctas qqe· ali .des a $erem S(lt"sfeltas
...
�.. salDdo,., da.J. ppr c�da di�ad9r en.tr�gou o caso 51. ente. e. ,Po�esldente 'd'<Ie

..

civis, sando 12 generais

'�� vem de ulI! modo 'geral, O ,fato do ,plano e.star sessão, pr. ,�.75o.,�.. '.
. ! á. Convenção, que de'ci- Ho.nra• .;.setJdo ,que· .

em '. iI-. '15 coronéis, 29 tenentes

.�o pc?r demats modestas. n� fase d� ,.tQf�� cpr�!e��, E. aSSIm, ih� .um .J()"rna..l dir.á se' apoiam' o Briga- �. �e 1 4�50, fóra!" �Jp: 'c01"onétg, "19 ,:capitã�IJ,:4

!nas suas,prefençõ�S'. .

_ i
nao t�odo a��umldo ainda .carIOca. est�:,º 'povo 'pa-,! de.ro �U' o sr. Machado.

snr. .' Pre�Idente, ,
feItas �s primei,töB ;tenente$' é 'u.m

.

,.Entre.elas, mesm?, nao, li ma�estade· ,JntQ�a,v�1 .da gando ,:um. se��dO.�:, para;;Mas a ,salvação do, .par-< n()m�açoes . dos ,d�m�ls segundo;,g"marinha. CQQ).

�a :um elo: qu�, as hgue,' a 'lei p�omul�ada" netp ê2 I�- eo�er churrasc�,.e t0m.a.r • tido está na candidatura, �e��ros ..
9ue !azem par'e, tJ·vi'dê.l.almirante-, 1 c$pi

Ulnll doulrma �ue !faturai- t�a��lgencla da COisa, de- chimarrão �Dl Saq Bor�a! dopl'oprio. senador, Var- �a, I?lr�to"ll; fl��n�o_ c?m tão.•'tre:',mai' e guer,rai 3

m�e lhes darl.a a Imp.res- fIAJ.hva, d�u-nos a opor!u- Int�.rr<!gado sobre.' a I,gas�
., '. ..' ... ', a �egulßre. constJtul.Ç�O,. c8lif.tães' de ," fraga.tª��':9

cindlvel garanha de resul· nldade deste lleparO., e �m perliJoJ;laUdade cJoJ Brlga�'" �x� .

'
. CO.SEl�D DELIBERATIVO '

'C3f)itãés de ,cQrve.ta; :.6

�ados cirtos e permanentes. ceramente, rna.� acredlt�- d�lro ,\ .E.dllar�o,._" GOlDes, ,.

.

.'.' ., D,r. Lu�z �e. Sou�a, Bu- capitães', tene:ntes. e 'r 2

., No pltano Iodo; nl'f!1 r�- lI!0s, �ue as 5IDgeias pro- dIsse;p sr. PlInlO Salga-' FICOU.ass,entado que o gemo da Silva. Joao Em- primeiros tenentes' a ..;A'é

motamentc: s� notll s!n'als vl�enclas apresentada.s, do:, _."
", .

BrigadeIro Ed�8:rdo Go- mendo�rfer, C�rlo�W. Her- ronautica .contribu'i com

de conheCidas conquistas seJam capazes de fazer "�ua mterrogaç-ão ofe- me�, n� sUa VIsIta de, 3 tel, OUI!herme Neltzel, AI- 1 coronél aviad�r ,2 te

:,q�� se' tem feito nesta ma� de8�ertar de u� sono le- re�e (lu,as faces. A'�ri- o� 4 dl��. a Santa Cata- fredo �., ja�s5en, !ier�ann néntes' coroneis, i majo-

... f�rI�" e.nem �esmo as pro-,
targlCQ .de m.ulros.

llnos, me�ra" ref.e
..

re-se � perso rlna VlSl�r4�, Joaça�a. Alth�ff, J?ao .P�.relra Lima, I res e 7. capitães.
'

'vldenclas ma.IS prementes todo um·, aparelhamento naUdade do. candIdato e Lages, JOlQ.vlle,. Blume- MariO Nlcollm, Bgon da . �.

etendem com' a,devida se- econol11ico.qú� esfd com a. posso d:izer-Ihe cooNôda nau, .ltajait Fla:rianopQUs Silva, Ney ,Pra'nco,'Ce�a-I-; .-..--,-.:-......
-

......._'.-:
....-:,-

gurança os diferentes in- su.a ehgrenagem seri'attlen- siJlceridade_" que o julgo, e Araranguá.
" do Marquafdr, 'Clécio E�,. A Russia est., coás-

• têr�8ses,1as bem diversas, �e encrilvG-da e, yic�ada. • pela suá form-açió lnte-·. - x- pezin, 'Willy Sonnenhohl, 'ti'uiado mais ,a�iões
.;'�:. ;��filltas e ",bem 1 ' ,-x�,,, :. lec:tual e �oral, de t�or . O candidato mais via-

RudolfQ ,Bmmend,oerr�r, \

,deflDId�s zonas agro- Transitou nesta últÍlna crIstão e, p�r conseg��n: vel para'deputado a As.-
Artur H�nschel, OlaClho. 'lue' OS EE.' UU.'

,

,
pecuarl�s, dentro do semana por uma das A.,. te �emocrátlCo e na.cI� sembleia Legislativa pelo . �a!D0�' Jiore�o MaFFlIllo, t. "

\..
,- '.. í<

, nosso est�do. . gencias Telegraficas do nahstJt., u!D do� brasIlel- 'PSD e pelo municipit> de
Remoido ;S.,��n, Amadeus' LON�BES, 25 (V."N.}+

A 9:uestao agro-pec��rla, Estado o seguinte e cu-
ras �aIs dIgnos dos Jaraguá, está sendo o sr. M�.hfud�.

' A Russla .e��á cQ���r�Jn-

qu� 'Importa num c,onJunt<>. rioso .elegrama: _. "Bxmo. sufr�gJ.oR"dos seus com- Mario Tav-ares da G.unha .
SUPk.E�lS : do. de �g; ,a �O, vt;'�es

d�hcado de fatores econ,?- Sr. Secretario do Inlerior patriotas. Melo tabelião-Ílest� ci: ,�ntomo,
.

,Zul1�ermann malS a�Io�s que os .Esta-

.mICOS, é para nós - e nao e justi a _ Palacio do Go- .

-X- dade' , ,f �. 'julio ��ff�.zzolh, Carlos d()s Umdos. Essa afIrma-

era preciso. que se disses-
ç
fi I

' I'
Continua a candidato-'

" H�ss OhblO Mueller tiva foi feita· por sir ,Ri-

'd
.' ...

,. verno - or anopo IS. .. Ed d C'OISELHO�' FiSCaL
.; ..,.

�e _ e; transcendental'III�-
.

Solicito 'transformar e�- ra:do BrIgadeIro uar� o -. _
ch�l' Falrey; um dps .PIO,

""ortancUI. colas isoladas em relinj-
Gomes a_receber valIo-.U

'.

d
H,emz M���!:lardt - Joao n��os dO

. d�senho' �e

, e verdade, e nós sabe- das o que beneficiará nos- S8S,adesoes. _ '.

,-

ma. a esãD Ka�ger - �I"CO BIosfeld � aVlOes I;la Inglaterr';B. Sir

,mos. que e�te probl.ema sa-? situa ão politica. pt
. O �r. Negrao de Lim�,. .' '.' ".

.' ,Gullperm�-,fi., Bm_mendoer- .�arey calcu�8 q���a Jtus-

!lJndamental Jamai�.rOl ob- Prefeito ß,unicipal.'" prefeIto de -�el� HorI-, O brIgadeIro Eduar.do fer:.-- HenrIque Qerffert '&Ia gasta 5'. bIllOes .' de

,êto da preocupaça� �os ·'Este elo uente iristanta- zonte, chefe mlOeI�? do Gomes rec.ebeu'o seguI,.!l-. .

DIRUORI. i;,
. dolares anuaIS na. prq(lu-

,!o�ernantes deste orlglDa- neo da no�sa adminlstra- ,PTN, de� seu, apOlO e te televr�ma do dr . .Joa�
. -Presld�nle

. de :rf:lonta :, 'ção �e av'i,�es. de guer

lissimo país que é o Bra- .ção publica, denuncia sem
bem a.ssIm o sr. João Sampaio: �Com o PartI- Artur Muller, Pre�ldente: ra. D�sse tam.belD qge'se

811.
. rebuços .asmajestosas pre- SampaIO do PR de São do RepublIcano, ,qu.e e�- �lfr�do Krau�e, Vlce-P�e, .sabe, aut,?rIsadameIlte,

_Sabemos, t�mbem, ,q�e ,ocupa 'Ões ue invadem a �auJ<;>. Os. telegramas do .pero ve! a�ora apOI��do sl�ente:, Brn��to Czer!lle- qu� a Russla e, seus· 'sa

na.o fosse a riqueza. pro- cabeç� de d�iS dignos,ho-
mterIOr chegam aos. mi,. o seu. lOclIto .

candldatQ WICZ, �ecretarlo: fraocl�o téhtes produze.'!l d�

prla da t,:rra, e seus fa�o. mens públicos càtarineil- Iha�es a séde. da: l.!DN no pleIto an!enor. ou sem F. Flcher, 2. Secretario: 25.000 a 40.00o.,avI.oes mI-

res· grlltultos, nem .multo 'ses..' .

apOIando a. felIz lDdlCa- aquele partIdo, Be fal��- Jlfferso� O.,· de Paula, litares por ano.

vagamente se �odeFla !,re�", B enquanto esta situa- ção. rem J?leus esforç�s, relte-. Tesoureiro: Dona!do '
.'. .

ver, em que "pe �staFla a çâo permanecer, neste iQ-
-x- '::0 mlOha �esv!lIIOsa mas Sch.roeder, 2. T�sourlimo:

-

nossa ag�lcult,ura e a nos- feliz Bstado de'Santa Ca-
A notamais_important.e plena solI�arledade na Brvlpo.Bnk�, ,Diretor Es- Movi�eDto de "peque-

sa pecuar�a. , . tarina, esperemos que as
da semana fOI o rompl- nov� campanha». p,?rtlvo.. juh��. Ramos, DOS partidoá

M�s, nao ,;,�Iemos do. escolas isoladas, do mu-
menta de uma . ala do . Em resposta o briga- �Ireto.r SOCial. Augusto RIO, 24 (V. A.) - Es-

Brasil, me�mo a grande�a nicipio do zeloso prefeito, PSD. gaucho contra. a deiro Eduardo Gomes di.. �chml�t. O Conselho De-: tá. avolu�ando-s� ..
nos

do país, na<!lnos permite se transformen em escolas �andIdatura do sr. Chr!s- rigiu .ao politico paulista
hl;)eratlvo tem o �eu mlln- ultImos dias o mOVlD;len-

a�cançar as Ju�tas_ propor· reunidas, para benefi'Cio t�ano �acha:do., Essa dIS- o seguinte téJegramä:
dato marcado ate 31. de to dos chamados partidos

çoes do probl.ema. .) --do Partido Social Demo- sIdenCla, qu_e, é chefiada
".

. . ma.rço de 1952 e a I?lre- pequenos no sentIdo do

Mas eß_l Santa Cé!tarlß�, cratico e tambem para hon- pelo sr. Joao Neves da M�ltO sensIbllizado. tO�la e o Conselho Fiscal lança�ento de candidato

a� neceSSidades, estllo pro...

ra. ti gloria destes dois Fon.toura, conta co� o agradeco �o ilustre e ate 31 de março de .1951. p.rc)prI� á sucessão pre-

xlmas e a .flor-dll pele, tu- pessedistas apOlO �os snrs. FranCISCO prezado amIgo a solida- Saudações atenciosas sIdencJal. O sr. Artur

do facilita uma. avaliação
.

.

Brochado da Rocha, Ga- riedaoe �om que me des- 'p. -CLUBE lutnco IIEPEIDI Bernardes seria esse can-

mals precis:a das coisas. Hercilio Luz Filho briel ObiQo, Arami Silva, tingue".
Francisco F. Fischer - Secrelario didato. )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Domingo DIA 28-5-1950-

Ca rna ra MU n'.4.·c .. pa I do Plano de Valorização Economica da Amazonia e Ihante objetivo, cumprindo ás municipalidades pro
aplicação de parte das verbas proveníenres do dls- moverem;
posto no art. 199 da Constituição em obras estrita- a) - a conjugação de esforços no sentido de
menre municipais, por ser indispensavel a valoriza- serem concedidas facilidades pàra o desenvolvlmen-
ção do Muníclpío. to de índustríes;

2' - Que seja recomendada a todos os rnunl- b) - o estabelecimento de postos egro-pecuä-
AOS dois dlas do mês de Maio do ano mil cípíos da região Amazonica a organização de co- rios ou outros serviços de fomentos e assistencia a

novecentos e cincoenta, pelas sete, horas, na sala missões locais, para elaboração dos planos municl- proteção rural, e ii cooperação na manutenção dos
do Forum, no edíflclo da Prefeitura Municipal de pais, que deverão ser remetidos, como subsídios, á já existentes criados pelo Ministerio da Agricultura
Iereguà do Sul, reunidos oe . vereadores: - Willy Comissão de Valorização Economlca da Amazonica. ou governos estaduels, tambem, de criação de esco

Germano Gessner, Frederico Curt Alberto Vasel, ORGANIZAÇÃO DA VIDA SOCIAL E, ECO- lares regionais, ou patronatos para menores, de tipo
Otavlano Ttssí, João Lúcio da Costa e Luiz de Sou- NOMICA DO MUNICIPIO. vari'avel de acordo com as atividades economicas
za. Foi pelo sr. Presidente, declarada aberta a ses- As conclusões apresentadas pela 8a. Comissão da réglâo.
são ordenando ao sr. 1°. Secretário que procedesse relativos á participação da administração municipal c) - a exploração rural como meio de desen
a leitura da ata da última sessão, o que depois de nas atividades economicas, sociaes e culturais da volvimento economico, e não como fonte de rendas
feito foi submetido a discussão, não sendo submetida comunidade, revestiram-se de grande significação. publicas, facilitando-se a' aquisição não só de mate

a votação, por falta do numero legal. Em seguida, Dentre as numerosas conclusões aprovadas pelo ple- riais de .exploração agrícola, como tambem da pe
passou-se a leitura do' expediente que' constou nário, destacam-se: quena propriedade e aproveitamento das terras do
de:- requerimento da Comunidade Evangélica desta Os municipios brasileiros reconhecem a neces- petrlrnonio nacional, ·estadual ou municipal.
cidade; Oficio- Circula r n. 1/50 recebido da Câmara sidade do planejamento e consideram-no lndlspen- d) - o estimulo" quando for posstvel, a cria

Municipál de Rodeio; Oficio- Circular n. l/50 rece- savel a melhor participação da admlnlsrreção muni- cão pelo regime de cooperativas de produção, con

bido da Câmara Municipal de. Rio do Sul; Oficio- cipal nas atividades economíces, sociaes e culturais sumo e credito.
Circular recebido da Câmara Municipal de Brusque da comunidade. A ausencia de um planejamento bem c) - esforços pera a criação e manutenção de
Ottcío n. 32/50 .. expedido ao sr. Prefelto, foi ainda elaborado reduz a capacídade economica dos Muni- serviços nas vilas e nas sedes dos sub-dlstrítos,
cientificada a Casa da chegada de novos- exemplares clplos e compromete o êxito de quaisquer províden- quando os houver, ou dos povoados, incumbindo a

do diário da Assembléia Legislativa do Estado. Logo cias destínadas a assegurar aos Municipes, estabili- esses serviços quer a fiscalização da arrecadação
após, foi .

a presldêncla da Mêsa substttutda pelo
.

dade social em seu próprio ambiente. municipal e auxiliar a fiscalização estadual, quer a

vice-presidente indo o sr. presidente, a plenärlo A ausencia de planos bem elaborados e execu organização de diversões culturais, destinadas a

onde paseou a expõr aos seus pares a sua conduta, rados agrava ainda, consideravelmente, a situação respectiva população.
.

como representante do Legislativo Municipal no de precariedade em que se encontra a maioria dos
'

f)..,.- colaboração com os orgãos. federais e'

Primeiro Congresso Nacional dosMunfclplos realizado povoados, vilas, Cidades e Municipios brasileiros. estaduais na instituição .de Colonias Agricolas ou

em Petrópolis, de 2 a 10 de abril próximo passdo.] Os mualclpios brasileiros vem no planejamento Nucleos Coloniais principalmente nas areas rnais
Em seguida lei a Carta de Principios e Reinvidicações democràtlco um elemento de modernização e aper- prejudicadas pela existencia de latinfundios,' premo
dos Municipios, cuja transcrição solicitou em ata'l feiçoamento da. administração local-tanto do ponto vendo, rembern, meios que evitem o alicia!Dento, por
Ainda com a palavra o orador pediu da Casa um de vista da 'estrurura administrativo da municipalida- elementos estranhos de trabalhadores rurats;
voto 'de congratulações com todos os trabalhadores de como no que se I efere á dinamica de seu funclo- g) - estimulo, criando-lhes facilidades, inelu
do Brasil pela passagem, onte, do día do trabalho. namento. Mediante adequado planejamento podem sive com dispensa de impostos ou taxas, os feste-
Em seguida, pediu e obteve a palavra o vereador os Munlclplos, promover de maneira mais eficiente [os populares. .'. _

João Lucio da Costa, o qual discursou criticando a e concreta, uma melhor utilização dos recursos hu- Os Municipios brasileiros sugerem a unlflcação
situação das estradas no nosso município e pediu manos, naturals e tnstítuctonels da comunidade. É e simplificação dos serviços de imigração e coloní

que suas palavras fossem levades ao conhecimeuto inàdiàvel a elaboração de lei que regulamente os 10- zação, bem como a regionalização e zoneamento
do sr. Prefeito Municipal. tearnentos urbanos. dos planos emlgretorlos, levando em conta as con-

(Transcrição da: Carta de declarações de Prln Todos os Muníclplos brasileiros' devem ser dlções ecologlves do pais.
clpíos, Dírettoe ,e Reinvicações municipais: .. «PRE- objeto de um rigoroso e inadiável levantamento. As- Os Municipios brasileiros atingidos pelas con-

AMBULOlt - «Os municipios. brasileiros, pelos seus sim, cumpre levar a efeito pesquisas amplas e pro- sequencias do exodo rural, sofrendo prejuizos na,
repreeenreres reunidos no Primeiro Congresso Nacío- fundas abrangendo, não sõmente os estudos e provi- balança de sua produção agro-pecuarla. devem ser'

nel convocado pera deliberar sôbre assuntos de seu dencias vinculados á melhora do padrão de vida das iniciativa propria promover medidas concretas no

peculiar inte�ê�se, ..

ao apro.varem resoluções. e. t�se.s populações locais, como, rambem, os pertinentes á sentido de colonizar areas de terrás devolutas de
com o propöstto de solucionar, através de relvlndl- exploração aproveitamento, conservação e fomento seus terrlrorioe, criar nueles coloniais municipais,
cações objetivas os problemas fundamentais da or- dos recursos mlnerals, florestais, agro-pecuarios e cujos leres será distribuidos a familias que queiram
ganização, admlnistração e govêrno das comunas de industriais. Essa investigação constitui uma prelimi- cultivar d lavoura ou a pecuaria.

.

todo o pais, e diante da necessidade de sistematizar Dar básica á elaboração, em cada Municipio, de um ,Sugere-se a todos os Municipios que provlden
os pon,tos fundamentais de uma politica municipalista plario de desenvolvimento no qual' todos os proble- ciem a criação de pequenos museos de mineralogia.
de âmbilo nacional, promulgam a seguinte:- > mas,' devem �er devidamente hierarquizados segun- j _. 0,,1- Oongresso"NacionaJ..'d05 Muni,cipios. Br�-

.

. 'CARTA DE DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS, do prioridad�s e ordens de urgencia pre�stabelecidas. sileiros indica ao governo brasileiro a �onveDJe�cla
DIREITOS E REIVIND{CAçOeS MUNICIPAIS. 1 • A participação da administracão municipal na da imediata liberação dos bens dos subltos do eIXO.

Considerando ,que qualquer tentativa de mudança organização da vida economica, social e cultural do Recomenda-se aos Municipios Brasileiros
violenta da ordem juridica instituida atenta funda- Municipio será tanto maís eficaz qw;mto maior for o' entreoi ein coordenação com as autoridades dos
mentalmente contra a autonomia municipal, ?s. go- grau da cooperação inter-administrativa que se pu- respectivos Estados no sentido de se fazer o le-·
vernos municipais, pelos seus poderes constltuldos' der obter. É inadiavel a elaboração de Planos Dire- vantamento da população em idade escQlar nas

e com representa'ntes do povo brasileiro, obrigam-se tores Municipais - ou regionais, nu caso em que respectiväs areas na obra de disseminação de en

a consolidar, pelo' respeito á Constituição e ás Leis. se impuzer uma solução de conjunto para dois ou sino .primario a fim de que possa o.Municipio, su-
o regime r�presentati.vo democrátic<? da Fed�,ração e mais municipios visinhos. . prir os lacunas verificadas, atraves �a apIi�ação,
da �epubhca, mantIdo pelos Estados Umdos do

A administração municipal deve encarecer a das rendas, reserY'��as para. esse fIrn, quet n�BraSIl.
. . . .. _,. necessidade vital e inadiavel do reflorestamento co- ,construção de edIflcloS .escolares, quer na

.. pro

'.
2 - :�odos os �un!clplos. b.ra�lletros sao Jurl- mo assunto de competencia muniCipal a ser integra- 'pria manutenção do ensmo.

.

dica e. polttlc.amente IguaiS, constltu�,!do �. naçao e
do nos lanos erais de desenvolvimento de cada .. Recomenda-se que uma par�ela �a q�ota

os Est�d�s, mtegr�do� na suaA funçao. �e defender municip(o visan�o o combate á erosão e consequen- obrigatoriamente reservada �o ensmo seja aplIcl\
as t�adlç?es � os IdealS que vem pre�ldmdo ..a for-

te empobredmento do solo bem como a proteção da na instalação e manutençao �e' parques,mfaü
ma�ao h.lstórlca do país e. a evoluç�o pohtlca da

dos mananciais. a produção organizada florestal e tis, em que as crianç�s, espeCIalmente as das

'naclOnah.dad�. Nesse:.sentido,.. conSideram ,

como a' ricola e a melhoria do clima, podendo, igualmen- classes men�s favor�Cldas pela furt�n�, receb8;m
atentatórias a autonomIa f!1u�I�lpal os para.grafos te� constituir . eventual fator ge interesse .turistico. edu�ação f�sICa, ensIDame�tos de hIgIene, aSSlS-

1. e 2.: do Art. 28 da ConshtUlçao Federal, cUJa su-
Como forma mais indicada do reflorestamento, pre- tt;'nCla medIca e odont�logIca, alem de outros �n-

pressdo recomendam.
. . . . ' coniza-se a criação de hortos florestais municipais. smamentos fundamentaIs á sua saúd� e educaça�_.

3 - A . autonomIa do mumclplo,. assegurada Deve ser elaborado um' pldnejamento' das in- . Das teses áprovadas constam amda uma .s�-
. ,pel�s ��rmas del!1�cr_áticas, con�ubs!ancla-.s� na sua

ter-li a ões rodoviaris municipais, base ara a rei- bre discriminação de. t:e�das, Qutra sôbre part�Cl
,I

IDst!tUlçao, c�nstltulçao e orgalllzaçao pohtlcas con- vindi�a�ão de uma participação maior n� quota es� pação .tt.tual dos mU.nICIpIOS nas rendas estaduals,e
crttlzando-se.

. _ .
" . tadual do Fundo Rodoviário Municipal. Em coope- federaIS" uma terceIra sobre a _9uota de 30 por

I - Pela elelçao d? prefeito e v�le�dore�. ção com o corpo legisla'tivo municipal, a adminis- cento do excesso de arrecad�çaö estad!lal,. uma
A •

Il - Pe�a elaboraç�o. de sua proprIa. LeI. Or- tra ão estudará um re ime físcal, que evite a atrofia quarta parte sobre impost? atmente á �mer!os e

gaDl�a� respelta�os os limItes constlt�clonals atmen-
deÇiniciativas econômfca, bem como promoverá a energia eletrica e �ma ultIma sobre umfwaçao do

tes a competencla federal e estadual.
organização de soc·edades mistas para a realização aparelho arrecador .) - .

UI - Pela imun.id.ade dJ ver�a�ores� .

� explora ão de Se�vi os Público: .

Nada m8;is havendo a tratar o sr. Presld�nte,
IV -:- Pela ad.mlD!strafao propria �o que �on- tnstifuir como deter idecJinável da Administra- deSIgnoU o dIa... do corrente para no�a ses�ao e

cerne 'ao seu pecuhar IDte.ress�, e especlal�ente. f ção Municipal, a participação nos empreendimentós a O.rdem !i0 DIa constará. de: -:- 1,a. dlscussao do

a) - �. r�nda própria. orlu.n�a dos tr.lbutos de
de defesa de saude ublica' de combate as pra as proJeto-leI qu� abr� crédIto espeCIal de __

Cr$ .

'.'
sua competencla, bens patrl!11pmals e servlço�, ;_bem e molestias' dos veg�tais e' animais, dedicando �s- 6,454,60; 1 a. dlscussao d.o dec!eto que abre. crédI
c!lmo .de outras fontes prevIstas n.a ConstltUlçao e

pecial intereSSe a manutenção de um serviço perma- to de Cr$. 20.000,00 e dI�cussao �o. �requerlm�nto
nas leis:

.

.

_ .' .' nente de combate á sauva e outras formigds corta� "a Comumtlade Eva!lgellca desta. CIdade, pedmdo
.
b) - A, orgamzaçao dos serVIços publlcos deiras; das praticas recreativas, mesmo quando de subven9ão ao ':Jardim da In�ancIa, anexo �quela

locaIS.
. ... . .' iniciativa privada' na construçãq de campos esporli- Comumdade. FI�do o que, fOI pelo s!". PreSIdente,

4 :- Recomendam. �s mumClplOS
.

brasileIros ii
vos e ar ues i�fantis' em assuntos urbanisticos, encerrad8; a sessão, na qual �altaram .os �ereado

nescessidade da elaboraçao de uma lei comple��n- buscan�o q
a coo eraçao dos departamentos mais res: ArqUImedes Dantas, Augusto SartI, LUIZ Maes,

tar federal, na qual se regulamentem os prmclplos espeCial' d d PE t d
. Max Thieme Junior, Carlos Rutzen e Albrecht

gerais referentes á matéria constitucional, e os dis- Iza. os o 8 a o.
,. . Gumz.

positivos esparsos da legislação ordlnória da União, DepOIS de P!eparlld� um corpo. adm.IDlstratlvo (ass) Luiz de Souza _ João Lucio da Cos-
no que concerene o. municipio. .

competente por .mte�medlo fd� obrt�atorled�.d� d<! ta _ Otaviano Tissi.
Foram aprovadas indic�ções no sentido de que concur�o. e es�aglos ,,!e. aper elçoa!,"�n o, par IClpa.ra

o Congresso se manifeste fdvoravelmente a. extensão a Admlmstraç�o MUOlclpal das a�lvldades culturaiS,
do principio de ampla autonomia ao Distrito Fede- da sua c.omu�l�ade, em �ooperaçao com o's elemen�

ral, às capitais e os Munlcipios de Santos" Santa to.s �a VIda CIVIl, por me�o de. Ço�sel.hos_Escolares,
Maria, Rio Grande, Agra dos Reis, Corumba e. to- Blbll(�tecéfs populares e �I�culant:s; dlfusao cultural

dos os demais que não gozem dessa prerrogativa. pel,a }mprensa e. pelo radiO; estImulando a c.ultura
Foi aprovada tambem uma indicação para que o a�tlsflca na musica e outras expontaneas mamfesta-

Congresso secunde o Municipio do Rosário do Sul çoes de arte.. _ ., _ . .

no pedido que �ste fez ao Govêrno Federal para '

. •

A particlpaça? da ad�I�lstraçao m_uOJclpat nas
que lhe seja transferida uma légua de terras que a a�lvldades eco�omlcas, .soclals e culturaIs �a Comu'

União possui na zona rural daquele 'Municipio. md�de deve vlsa�, preclpuam:n!e: a elevaçao da ca-

.

Tambem foram aprovadas as seguintes reco- pacldade eC'onomlca
.

do mumclplO. atraves de ele-

mendações do parecer da Comissão: mentos capaz�s de f!xar e esta�eltzar a p�p�laçao
l' - Que seja recomendada ao Governo e em seu proprlo ambIente. Conslderam�se Indlspen

Congresso Nacional, muito es�ecialMente a Comissão saveis as providencias que contribuam para seme-

Ata d� reunião Ordinária de

2 de Maio de 1950
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Aviso que tendo sido declarada por sentença

do MM. ·Dr. juiz de Dteetro dést<l Comarca de 21 de

abril do corrente ano, a falência da.ãrma "I, ôchret-

ner", da quel é tlrulae o Sr.· Ioão Bmilio GuiJherme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

�chreiner, estabelecida nésra praça, e que, tendo si

do o signdtario dêste nomeado sindico e prestado

seu compromisso, estar.á diariamente na atual tesí

dencla do Falido, á rua Mal. Deodoro, 141, des 10

j2S 12 horas, para atepder as pessoas tnteressades.

jaraguá do. Sul, 5·de maio de 1950.

niuoZACHARIAS RAMOS

tem a satlsfa�
, cjio ·,de comu-

nicar a abertu
ra desuaLOJA

DE VENDAS

AO CONSUMI

DQR nesta (�i
dada de Jara·

guá do Sul, a

Rua· Marechal·

Deodoro n. 131
onde permane
ce ao inteiro.

dispôr .

do dis

tinto Público,

Façam uma visita sem compromisso a Loja mais completa do ramo.

Existe uma quaJidade para cada necessidade LUXO - EXTRA -

.

FORTE - POLULAR e FUNDIDOS. 5· qualidade$ -. 5 preços.
"

,

CORREIO DO POVO Dominlo DIÁ 28·5-1950-

§

----....-------. Porta�a N. 36, de�8 'de Maio de 1950

+ A.radecimento o Prefeito MunIcipal del Jaraguá do. Sul,
resolve:

Profundamente co�sternados comuni- SUSPENDER

camos aos nossos ,arentes, amigos e De acôrdo com o Art. 226, item 1, combinado

conhecidos" o falecimento de, nosso querido com o Art. 229 da Lei n. 249, de 12 lIe Janeiro

esposo, pai e sogro
de 1949.

OH' H h •
. EvaDira Klug Pereira, ocupante do cargo de

O .nlle e professor auxiliar da escola "General Osorio" de

com a idade de 68 anos e 8 meses, fale- Rib. Grande do Norte, neste Municipio, por trinta

do no dia 10 de Maio do corrente. (ãO) dias a contar, dê 1. do corrente.

As familias enlutadas vem externar, por DESIGNAR

meios deste, os seus sínceroa agradecimentos Otavio Dana, ocupante do cargo de profes-

e manifestar o seu reconhecimento as pessôas sor regente da escola "General Osorío" de Ribei

amigas e de suas relações que as auxtllaram rão Grande do Norte, neste Municipio, para reger

e. confortaram nesse doloroso transe, bem co- o 2. turno da referida escola, enquanto durar o

mo as que enviaram flores" condolencias e o impedimento da professora auxiliar, percebendo a

'acompanharam até a sua ultima morada. gratificação consignada em Lei.

Agradecem ao' Bevdo, Pastor Hahn pelas Comunique-se

confortadoras palavras proferidas em casa e

no cemitério.
Ass) WALDEMAR GRUBBA

Estl\ Schrp,eder, 18 de Maio de 1950. Prefeito Municipal

Viuva Cecili4 Henselte/, IiIltos e genros

. Decreto de 10 de Maio. de 1950

EXONERAR

De acõrdo com o Art. 154, § único da [Leí
n. 249, de 12 de Janeiro de 1949,

João Alexandre Zacko, do cargo de Almoxa.

rife, padrão "M", do Quadro único do Municipio.

Comunique-se

ASIiI)· WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

t Dank.sa-.une
Schmerzerfüllt teilen wir unseren

.

Verwandten, Freunden und Bekannten

mit, das unser geliebter Gatte, Vater und

Schwiegervater,
O.tO·Hen.ehe.

,
Uns am lo Mai im Alter von 61 Jahre und

8 Monate, 'durch denTod entrissen wurde.Die

trauernden hinterbliebenen dailken híernrít

alle die uns hilfreich sue Seite standen und

den Lieben Entschlafenen zur seiner letzten

R�stätte begleiteten. _

.

Danken auch Herrn Pastor Hahn,�ür die

trostreichen Worte im. Hause und am Grabe.

Estrada Schroeder, 18 Mai 1950.

WII.. Cecilia Heisctali, 111�lr.und Scble,lrslble

Fellres
(Sezões, Malárias,

Impaludismo
Maleitas, Tremedeira

� CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.

'''Capsul_s Antisesonicas

Minancora"
Em Todas as Boas Farmâcias

� um produto dos Laboratorlos MINANCORA

t Agra.decimento
.

.. ; PrQlqnda�qJ. ®n8t.rnedo� qomurtlca

mos aos no'sos perentes, amigos e conhecidos

o
.

faleclm�nfo
.

da, nossa qllerlda e inesquecível,·

espos&, mãe, sogra e avó
.

Mathilde Piske Grimm

que o bom Deus chamou a si no dia 15. do

coerente, com ii idade de 68 aDOS. As familias

enlutadas vem externer, por este meio o� seus

sinceros agradecim.ntos e manifestar. o seu re:'

. conhecimento ás pessoGs amigas, vizinhos e de

5U6S relaçQes que as conforraram
durante o franse

por qQe passaram e rembem a todas as pessoas

que enviaram corôas e flores e, acompanharam

á sua ulrima morada.
'.

Agradecem especialmente ao Rev. Pastor

Waidner pelas conrortedoree palavras profer�das,

e ao Dr. Wáldemíro Mazureehen pelo seu esfor

ço clinico.

Jaraguá do Sul, ·17 de Maio 1950.

A I.mili. 'fJ'uf.J� PA.ULO GRIMM

CASA DAS TI'NTAS

A IIAIS ANTIGA CA" OEJDINVILL!!E.. COM SUA P'ILIAL

EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

,PLORIANO PEIXOTO 154-l5a

(SOBRADO OTO WAGIIIER)

OFERECE:. Tintas pera Pinturas dF Casas, Mo

veis, Maquinas. Caminhões,
Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anellna

para tinwir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-'

ra e Oleo para Soalho, Massa para janela.

MATRJZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
,

.

L'IOBR DO COMSRCIO OB TINTAS

t Iodlllozuill Iod· DlokslBIDI
Allen Verwandten, Freunden um Bekenn

ten, geben wir hierdurch die traurige Nachricht,

dass es Gott dem Allmaechfigen gefallen hett,

am: 15 dieses Monats unsere liebe, Frau, Muner,

Schwiegermutter und Grossmutrer,

Mathilde Piske Grimm
nach kurzem Leiden im alter von 68 Jahren

zu sich in die Ewigkeit zu rufen. Herzlichen Dank,

den lieben Nachbaren und allen denen die uns

hilfreich und tröstend zur ZeHe standen und der

Entschlafenen das· lefzte Geleit gaben und Sarg

und Grab mit Blumen schmückten.

Besonders danken' wir Herrn· Pastor .Waid-

1ter, für seine trostreichen Worte im Hause und

am Grabe, ebenso, auch Herr Dr. Waldemiró Ma

zurechen für seine. aufopfernde Bemühungen.

Jaraguá do Sul, 17 Mai 1950.
. Die trauernden Hinterbliebenen

F.mil;e p.�Ut. GRIMM

·,Venctle-se· Para Doces
e Bolos

Av. Getulto Vargas, ã50.

Cortadeiras p. ração
VENCEDORA

as melhores e com Ilarantia.

..

José M. Müller cl Cia Ltda.

..ar.guA do Sul

CßSB Df Sß�Df f MßlfRnlDßDf

D,. PICOIONE
MII!:DICO

Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade' de São Paulo. '

Ex-semi·interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

,

.. Misericordia de São Paulo

CLiNICA GERAl; -·CIRURGIA

Partos - Doenças de Senhoras. Homen. - Moléstia. internas

e externãs: Pulmões • C.ração - Estômago - figado - Rins

DoenÇAS nervosas • Sifilis - DoenÇA& venereas - Doenças da

péle em geral. Rlergia (asma. etc). Tratamentos modernos

.ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS
.

,

GU�RAMIRIM :-: SANTA CATARINA

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER �ORA

A�om�rcial LIda.
IMPUREZAS DO SANGUE?

fLlllB Df ID6UfiBA
1\UX. TRAT. SIFILIS

EscrituraçãoMercan

rll- Contabilidade -

Regislo de Firmas -

Defezas . Fiscais .

Contratos - Naturall

sações - Cobranças
Serviços 'Comerciais

em geral.

PROIBIÇÃO
Proibo terminantemente

a entrada de pessoas em

meu terreno, situado em

Estrada Nova, sem minha

licença, afim de estragar
as minhas plantações.
Não me responsabiJi�

pelo que possa econtecer.

Tres Rio do Sul, 12-5-50.

ALVINO KOCH
.

Seguros
�"YPIR�NGA"

F080 .... �EIIES' ....
TBAISPOBTES - lUTO-

MOVEIS.·
.

.

Vende-se um terreno

com uma. área de 24.250
metros quadradros 5 mi
nutos da estação ferro:.

viária de Jaraguá
A tratar com Margari�

da Hensehel.

Garlbaldi, via J�rau.6 da S

4
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,

S P O R T E SC.INE'GETICA
xEstrela 1 Acaraí 4 QUAR. SEU

Placard, renda, juizes, preliminar

por 2 tentos a zéro. Uma
partida bastante renhida,
mas, que, por falta de
sorte <los rapazes da
Ilha da Figueira, não foi
possivel ao menos abrir
a contagem a seu favor.

Também o Figueirense
Futebol Club. quadro da
varzea, excursionou a

Estrada Nova, para dis
puta de uma partida com

o Agua Verde daquela
localidade, não sendo
feliz, pois, foi derrotado

de ROBERTO M. HORST

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::: .• '!!;

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 -'- Tel. 34
Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

fmprêsn Sul 8rnsilaira de flefl ici�nde S. ß. "" TOSSES' .BRONQUITES'

WIHBO [ftfOSOTADO
� (SILVIIRA)

� GRANDE TONIOO

A Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A.
torna Público que é expréssamente proibida a caça,
bem como a entradd nos terrenos de sua propriedade,
sitos/no Pirai; Bracinho, Rio do Júlio, Rio Vermelho,
Rio Humboldt, São Lourenço e Bituva, sem licença
prévia da Diretoria.

Maquinas
Para cortar cabelos de
procedencia alemã.

V.S. encontrará na

"CASA REAL"
defronte ao Cine Buhr.

Joinvile; 5 de Maio de 1950

Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S. A.
HAROLDO P. PEDERNEIRAS

Diretor-Presidente

VIGARIO...

CLUBE AIMOR1t

\ Secretário

Assernbléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Por intermédio desta folha e por ordem do

Snr. Presidente do Clube Aimoré", convido os sÇl
cios do clube pára comparecerem à Assembléía
Geral Ordinária a realizar-se no dia 6 de Junho

próximo ás vinte horas na sêde do mesmo, ao rua

Emilio Jourdan (junto ao Oíne Buhr), para que,
de conformidade com o Artigo 25 do Capitulo III
dos Estatutos, tratar-sé do seguinte: .

10• - Leitura do relatório da Diretoria, dis
cussão do balanço social etc.

2°. - Eleição da nova diretoria para o exer

cicio de 1950 a 1951, composta de:
Presidente e Vice, dois oradores e da

• Comissão Fiscal
30• - Outros assuntos de ínteresse do Clube.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1950

DURVAL MARCATTO

Imposto Territorial

De ordem do snr. Cole

tor, torno publico que no

corrente mês de M a i 0,
arrecada-se o imposto acima,
retereute ao 1°. semestre do
corrente exercicio.-

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos' no
praso, poderão satisfaze-lo
no proxima mez de lunho
com a multa de 20%.

Exgotados os supracits- . _

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

brança ex.ecutiva.

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 2 de Maio
de 1950

HELEODORO BORGES
eScrivão

EDITAL

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É ini!lj'pensayel
o use do

iODOllNO
DE ORH

\

Carrinhos e berços' para
rianças pelos menores

preços v. S. poderá ad
quirir na CASA REAL

FREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

Há änos, numa caçada tor desculpou se alegan-
Excursionou domingo No. segundo periodo, An- em Coxilha Rica, contou- do que um cipó lhe atra-

p. passado a Nereu Ra- tonio conquista o 4°. e me :o primo Joaquim; palhara a pontaria.
mos, a S. D. Acaraí, afim ultimo goal da tarde, Em uma fazenda da Bôa Repetiram-se as cenas e

de dar combate amísto- pois, faltavam ainda mais Vista, tinha o proprietário a nova paca também es

samente ao Estrela F. C., ou menos 30 minutos reservado para seu amigo capa. Desta vez por cul

daquela localidade. Pre- para terminar o tempo Pinheiro, algumas pacas pa de um páu que esbar
cisamente I'1S 15,45 horas, regulamentar, quando cuja moradia era eonhe- rando no cano da arma

pisou em gramado do Sthal foi agredido a so- cida de um 'peão" da fê-la disparar. ,

Estrela os dois esqua- cos e pontapés por' um fazenda, possuidor de 2 O peão coçou a cabeça
drões. Partida disputa- [ogador do Estrela, o que ou 3 "trelas" de paqueiros meio desanimado e pro
dissima, em que os ra- fez com que o Capitão mestras. poz fazer ainda uma "sol
pazes do Acaraí saíram- e o Presidente 'do Aca- Naquele tampo, Bôa tada" onde o "carreiro"
se muito bem, pois tanto raí, retirassem seus ra- Vista, era coberta de era fundo e se o caçador
a defesa como o ataque pazes afim que não ter- mata-virgem e a caça era errasse de novo seria fá
estavam num grande día. minasse aquela partida abundante, indo da an- eil mata-la no córrego
A contagem de 4 tentos numa "VERDADEIRA ta ao macuco, hoje em abaixo onde a agua era

a 1, bem demonstra o PAULEIRA" (como se diz dia bastante escassa. rasa.

esforço dos rubros de na giria).
.

No dia da caçada, tra- Pinheiro ficou de fren-

Jaraguá, O placard foi Não quero com isto java seu amigo Pinheiro, te para o carreiro. Não
aberto por intermédio do magoar os dirigentes do um jaquetão preto e bo- havía próximo, nem cipó'
zagueiro do Estrela, Pe- Estrela, mas, apenas ia- tas, ainda não se nem päus capazes de

ruzínho, tendo sírio ínte- zer ver, de que tem usavam os elegantes eu- atrapalhá-lo.
Hz na defeza do prímelro certos apaixonados na- lotes de hoje. Feita a soltada correu

tento, pois a peJota bateu quele Olub, que diga-se Esse traje, o rosto es- o peão para presenciar
diversas vezes no ar- de passagem, até de canhoado a

'

uma calva o tiro.

queiro, quando num ata- FAGA na mão chegaram incipiente no ponto onde A corrida veio "feita"
que dos vermelhos, indo a entrar em campo, mes- os padres usam a corôa, e uma paca "criada", es
aninhar-se nas redes. mo dizendo para o irmão davam-lhe uma perfeita barrando com o caçador
Estava assim, aberta a que defenda aquela So- aparência clerical. parou, �ndé�isa, por aI:
contagem pró Acaraí. ciedade "PARA QUE O caboclo que o foi pro- guns minutos.
Novamente Antoninho, TOCASSE A RIPA NO curar pela manhã, ape- Mas como vinha muito

que estava fazendo uma STHAL, QUE O RESTO zar de terem apresentado distanciada dos cachorros
bela partida 'e, numa ERA COM ELES". o companheiro como dou- surpreendeu o Dr, Pín
feliz escapada, consegue Já se vê, Srs. do Es- tor, no íntimo julgou-o heiro que atirou preoipi
aumentar para dois. Dada trela, que isto é preju- um padre, que, para tadamente, cortando um

a saída pelo Estrela. dícíal a essa Agremiação, poder caçar tirara a ba- galho alguns palmos aei
Olindo comete falta perto fazendo ver a estes tor- tina ·facilitando assim ma do bicho.
da area perigosa, sendo cedores, . que o futebol o movimento na mata. O Pinheiro tirou o

cobrada espetacularmen. contudo seja feito para Chegando a um carrei- chápeu e jogou-o ao chão,
te, cobre a defesa, dando homem, não deve ser ro "bem batido" e com praguejando indignado
margem para que Estrela feito para socos e nem 'rastro fresco", ficou, consigo mesmo e lamen

consigna o seu primeiro facas. O Juiz foi o Sr. Pinheiro bem colocado tàndo a sua falta de
e ultimo tento, (embora Ayroso, que embora ten- para atirar centra a pa- sorte naquele dia.
com a mão, visto pelo I tou referir com acêrto, ca quando esta passasse. Tal nunca' lhe tinha

proprio juiz que não não foi possível, dada a O "Peão" seguiu com sUcedido.
anulou aquele tento). exaltação da torcida,· as "trelas" afim de fazer o_ p�ã�,. vendo-l�e a

. "u,," �•••

Vão; os rapazes do Aca- tendo ocupado seu lugar a "soltada" no .bico _ do- careca incipiente,

dlsse-I�:'.'���
lß".mif.-

rai ao ataque e Amandus o sr. Menélll que também morro. Ilhe, entre compadecido V
·

t
·

L
.

consigna o 3°. tento para não foi lá muito feliz. A Feita a"soltada", depois e irônico:
..

I
_

O rJo az za r I S
o seu bando. Nessa jo- renda foi boa, pois tanto de alguns ensaios,levan- • Quar, seu vigário, o

. _'"'. .

gada foi infeliz o arqueiro moradores como visitan- taram a paea e a corrida sinhô pode sê muinto LOJ� e

EXPo�iÇao:.
F a b ri C a:

do Estrela,
.

que ao sair tes contríbuiram para tal, vaio bem "encartada" em hão pra dizê mis�a; �as I AVlli. Getulio Vargas, 79 ·Rua DomtDgos da Rova S/D
do goal, chocou-se com comparecendo ao gra- direção ao esperador. pr.B ca�á ... hum ... e só 111- J A R AG U A DOS U L -1- s A R T A C A T À R I R A
Amandus, sendo atingido mado do Estrela. A pre- O tiro reboou. O caboclo ormaçäo' . .

na vista direita a um liminar foi dís- chegou apressado, certo ZÉ no MATO

I . Fabrica e Beneficiamento de Moveis
pulo do ponteiro direito, putadissima, tendo no de ver a paca morta.

}

terminando o primeiro final assinalado um em- Mas assim não foi; o dou' A FALTA de BANHA Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

com a contagem de 3 pate de 1 tento para cada
EMPACOTADA

I
,Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

tentos a 1 para o Acaraí. bando, Colchões e Êatrados para Camas, Etc.

X I FIGUEIRENSE O
Cure seus males e poupe seu PORTO ALEGRE, V. A.

AGUA VERDE 2 bom dinheiro comprando na - Em vista da escassez Executa-se serviços de estofamentos em:

FARMÁCIA NOVA da banha no mercado lo' fel. trollos, onibus, automoveís etc.

cal. a Comissão Esta- [ii:mf�����f'dual de prEços suspen- �_.

deu a ordem que auto
a que dispõe de maior sortímen-

risava a exportação deto na praça e oferece seus arti
gos á preços vantajesos. bauha gaucha em paco

'tes para outros Estados.
Rua Mal. Deodoro, 3 � Jaragua Está sendo alegado que
�� a falta de banha empa

cotada foi devido não à
falta do proprio produ
to, mas á proibição de

'importar o papel apropri
ado para empacotamento.

'FRACOS E ANÊMICO." I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA··

, ,

Impregado eom Axila ua!

Tosse.
ResFriado.
Bronquites
E.croFulo•• -EDITAL

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguft do Sul
torno público que
dur&nte'o corrente
mês de Maio ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guä do Sul e na

In tendencia deOoru
pá, a Taxa de FiseaU ..

zação e _Serviços Diversos
(Iluminação Publica).
Não satisfasendo'

o pagamento no re

ferido mês, fica:cá o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre 8j referida
Taxa no primeiro
mês, seßldo então
feita a co,brança jll-

. dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Muuicipal
de Jaraguá do Sul,
5 de Maio de 1950.

..

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Conva Iescenças
VINHO CREOSOTADO
It UM gERADOR ·DE SAÚDE.

Vende-se
Por motivo de Mudança,

em Corupé, a Estrada
Bompland, bem perto da
nova Estação Ferroviarla
"HUMBOLD" uma colonle
tendo 90 morgos de terre,
especial para plantação de
bananas e batatinhas, uma
ótima case de madeira P.

um bom rancho.
FREDERICO POERNER

Proprietario
.

TERRENO
Vend�·se um ótimo

terreno. com 50 morgos,
sito á Estrada Rio Novo

Alto, com força de agua
para qualquer engenho.
Informações com o Sr.

CARLOS HOEPFNER.
Corupá - Eslr. Felipe Schmidl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Joana D'Are: Simbolo
de fé e Patriotismo

Colaboração especial para o "Correio do Povo"
Dr. Pires Rebello

In�ustria �8 ',-,Ma�Biras JanSSBn S. A.
Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convidados os srs. acionistas se reuni

rem em Assembléia Geral Extraordinaria que se rea

lizará no día 5 de Junho de 1950 na séde social, ás

9 horas 'do dia:

1'. - Exame da slrueção da sociedade;

2'. - Renuncia em carater irrevogavel do Diretor;
3'. - Assuntos de Interesse dos acionistas;

Iaragué dó Sul, 12 de Maio de 1950.

MAX MÜLLER
Diretor

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA

SAN(iUENOL
CONTEM

OITO ELEMEIlTOS TÖ.,COS:E' comemorado a trin
ta de maio mais um ani
versario da morte' de
Joana D' Are, sem duvi

da, a maior figura do
seculo XV. Queimada vi
va em Rouen, numa

praça publica, tornou-se
a Donzela de Orleans,
como tambem era conhe

cida, na gloria maís pu-
ra da historia. .

Nasceu numa pobre
aldeia de Lorena, justa
mente em época cruel

para o mundo, pois a

França, sua terra natal,
devido a guerra dos
Cem Anos vía-se com

pletamente 'a braços com

ínímígos fortes e ferozes.
Suas cidades destruidas,
as plantações perdidas,
o povo desesperado,
um exercito fraco e

Orgãos e Harmonios "BOHN"
..

. Sempre preferidos
pelos entendidos

Harmonios: 12 modelos,
especiais para Viagem, Ca

pelas e Igrelas
Orgãos: São fornecidos

em disposições a esco

lha doe interessados

Preços da Fabrici
Peça catálogos e demals

informações ao represen
tante geral parei os Estados
do Paraná e Santa

Catarina.

PAULO KVBS +'. Cx. Postal, 39 - sIll BEITO DO SUL

,
Li"b" São Fra"cisco fst. ele Stolo C"tari""

LAV,AR BEM?
POiR sim! So se' fôt com produto da

fabrica Apolo!
Os produtos da

FABRICA DE SABIO "A P O LO"

de propriedade de Henrique Teodoro

Harger, garantem uma lavagem alva da rou

pa, grande durabilidade no uso, pelo seu

consistente metodo de fabricação e uma

espuma expessa.
As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são

encontradas em todas as boas casas do ramo:

Pedidos ao fabricante

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870

- JARAGUÁ DO SUL -'-

Dr. Waldemiro Mazurec�Bn
II

r li
ii Dr. Renato lMal't9r j:

II MÉDICO ii
!! li

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIAI:JZADA ii

�I om cursos de aWi�eà�oj:�i:� ��ão Paulo e Buenos Aires.11
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
ii Geral de Adultos e Crianças. Ii
i! consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. fi
ii TELEFONE �. 3

,
i:

ii Jaraguli do· Sul - Sta. Catarina li
�

-

-,

easa 8. Sa..B.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e aluis.

r®Y®®Y®®Y®®r®®Y@)®Y®®Y®®!®®i�®Y®@!@)®r®@�
, � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e _

Resfriados
�

,� TODAS AS UOLESTIAS'DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO @5
.

; Encontrarn alivio irnediato corn o uso do ;�. I n C O m pá. a v e 1 . �·1 P�iloríll dI! ftngieo Pl!loll!nll! I
@) o

.
PE!TO!,A�M�IS «:ON�E�ID� N� BI!'AS!L �

.

2t®@l®@.i.®®i.®®4.®®l®@.i®@..i®@l®@.;.®®.i.®®i.®®i®@,o

'PETlaLII�
·IIIR� I:

Vende-se
Celso Bran�
DESPACHANTE ADUANEIRO .

sÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO� - Telefone, 103
Rua Ba1:>itonga, 23 - Edificio Próprio .

Despachos de importação do extrangeíro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

COURA CISPA,

QUEDA DOS CA-

Por motivo de mudança
vende-se 7- casas em con

junto ou em separado.
.

1. 1 checare com 8

rnorgos de terra, casa de

madeira, ranchos, e de
mais benfeitorias:
2. 1 terreno com 20m.

de frente por DOm. de

fundos, bangalô novo.

Õ. 1 terreno com 48x75,
com plantações, arvores

frutíferas e casa de ma

deira:
4. 1 terreno com 28x75,

com duas casas de ma

deira:
5. r terreno com 20x55

com casa de madeira:

6.1 terreno com 48x210m
com casa de madeira.
Tratar com Guilherme

Barbosa em Corupá.

BELOS E DEMAIS

AFECeOU DO

o COURO CABELUDO:
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

do. 1tsta�os Vizinhos. . ,

'�������������

5
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.

I Temos o praZer de ánunciar a chegada dc primeiro i

� Trator '�Fe'rguslf'n"

'.
O 1rat0t: "FERGUSON" é a maquina indispensavel nà mecanísação da lavoura e

possue as seguintes caracteristicas:

MOTOR A GASOLINA, 4 CII;INDROS DE 2' CAVALOS
. MECANISMO HIDRAULICO PARA IMPLEMÉNTOS ",

_.-:����i��l�::tI�I·i::!=t�������ª�!:��� .

.. ". , .

j
TOMADA DE FÖRöA' PÁRA MOVIMENTAR' QU4LQUER 'MAQUINA, COMO "�
SERRA CIRCULAR, DEijULHADOR,DE MILHO. ENGENHO DE CANA, ETC. !

«F E R G U ,� O N)) I
O Trator ideal recomenda para os implementos como, 'Arado, Ceifadeiras, Cultivador, Esca-. :

vadeira, Grade de Dentes, Niyeladora, Plaina, Plantadeira, Raspadeir�, t�rrac�adora. e afí-
'

.. .,
,',

:nal todo o maquinaria .necessarío para· a· ],à;votira;'" '.. ".
.

Disponivel para pronta entrega. - Aos .ínteressados daremos todas as informa

ções; tambem.raremos demonstrações gratuitas, por, pessoa co-mpetente e eepecíalíaada,
sem compromisso de compra.

,"
, ,

r=:
01-==:111-===_

Visitem o trator "FERGUSON"; em exposição na SECÇÃO MAQUINAS

I ';TI!,:!!;1I�R��I:ns � C��é���� D� c���!�! ��I�m�!O_ ����V'��EA.·

Pe('am (latálogo Ilustrado � O' Seu J',OPD'ai,
,.

Goiània,-2C rv. A.}.,-- o Arcehispo D. Jaime
Conselho Nacional do l .

.

LEOPOLDO SEIDEL - COl'upá Petróleo. vai Intenslücar Camara
• • • • • •

as pesqursas de petróleo

m l' d' 'l L �
na bacia do Tocantins. ,

ois, ca b,t, l,'0.5 -O,' que et te�.� .

Uma perfuração será efe- . Rlq. ,24 (V. A.) '-. O

........�
ruada dentro de poucos arcebispo

A

D. .lalme
. /R. .J!_1 m1'""L,: ..oj � �J dlas na cidade de Caro- Barros Cam�ra, envIou o

}..!:""fl" JI� lo;, lina. Bm algumas regiões seguinte telegrama 'de so-

I
I

,..

do extremo norte de Iidariedade ao jornalista
Goias situadas todas à Carlos de Lacerda. agre..

marge'm do Tocantins, se, di�o .

em companhia' de

rão realizadas no corren- dOIS filhos quando regres

te ano, várias' perfuraçÕes sa�a �a"missa,. fdo�ingo
que constituem testes pa- ultlmo._ Sab�uor hOle da

ra a localização de poços. a.gressao sofrtda com �eus
petroliferos. filhos após a santa missa

_________
aprésso-me a confortar,
na certeza de minhas ora

ções, o sr. e sua familia,
que abençôo".

LOCAIS,
lomeações. Poi admitida - Diá ã Luiz Carlos

a Irmã Maria Filomena Rubini, filho
-

do Sr. Faus
O. S. Fr., para o cargo tino

.

Rubini industrial
de

.

professora da Escola nesta Praça.
Reunida deGuarani-Mirim A todos os aniversa

municipio de Guaramlrlm. ríantes «Correio do Povo»
- Foram nomeadas, Os- almeja ínumeras Ielíeí

valda Silva e Odalzita BOT- dades.
.

ges pare professoras dó Casallutos. Na sala das
Grupo Escolar �(Abdon Ba- audiencias realizaram-se
tista», de Jaragu� c: Maria on tem os seguintes ea-
�as ,?,?res Conceição pera sarnentos: Vergilio Laz
Iden tico lugar no Grupo zaris com a Srta. Paulina "

Escolar �Tereza Ramos», do Naeímento, Francisco
de Corupa. . Schener com a Srta. Lí-

AIIlvers6riUs. Fazem anos
li Grimm e Gehardt E�

I hoje o .j�vem
.

Adolfo gert com a Srta. ,
Verom

Mahfud· Eluiza Adelfa fi- ca Dalfogo.
lha d� Snr. Leopoldo Enlace ErschinD - MUller. Te-

, Reiner; Cermano dos ve lugar ontem, na sala
,

Santos, professor em Rio das audíencías nesta cí- ;:
, da Luz e Azilda Tereza dade, o enlace matrímo-

filhà do Snr. Waldemar nial da senhorita Giséla

Rau. Ersching, com o Snr.
- Dia 27 anlversaríou- Osni Müller, proprietario

se a srta, Irene Salim do Bar Catarinense nes
residente em Nereu Ra� ta eídade.
mos. Aos jovens casais e

.

-Amanhãfazem anos seus dignos progenitores :
o Snr. 'Luiz Satler in- os cumprimentos do Cor- r
dustríal em Bârr� do reio do Povo». .' l.
Rio Cerro e a' Dlenina faleclmentl. Em Floria- , :
IddíaStein" filha do Snr. nopolls, 'onde' résidia· e �.,.
João C. Stein, comerei- era diretOr da revistá "-Atu :

"ante nesta cidade;
, alídedee' e chefe da ,Pele: :

,

- Dia, 31 'faz' anos a- g8cia de Ordem Polltíca i.·::.'
.

SFta. 'Ir�ne Voigt, filha e ôoéíal, faleceu, no dia
do Sil-r. Francisco Voigt. 19 do coerente' o lornelís-
- Dia 1. aniversa:�ia- ta João Kuehne, natural de :'

se o jovem Mario Mah·, .Iotnvtle, ','..' -. :'
lud:' .

.

.... "h
. O ' extinto �.era ,:,� i.

.;_ Dia 2 a ,exma Sua. com'doneElvira Hornburg-
,

:

Wanda Nicoluzzi, esposa Kuehne, natural de Iara- �

do nosso amigo Venaneío guá.
Niçoluzzi. Na Assembléle Legisla-
- Na mesma data os tíva, o sr. dep. Artur Mül

srs. Ingo Klitzke, Wigan- ler, requereu e justificou
do Erzinger e Hans Én. um voto -de pezar pelo fe
ke. Ieclmento desse jornalista
- Ainda dia 2, passa no que Iol apoiado, pelos

It. data natalícia da Bta. srs. dep. Lopes Vieira
Irene Suhr, residente em Saulo Ramos e Cardoso
Rio da Luz. da Veiga.

Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul

de nossa' �xclusiva q,istribuição.'

.

Oonvida-se a, todos os senhores comer

ciantes, industriais, 'profis'sionais
.

e a todos I
que interesse tiverem, deste municipio, para
a reunião desta AssociaQão no Forum

(Prefeitura) desta cidade no dia 10 de Junho
ás 15 horas.

'
.

'

I

Jaraguá do Sul, 26 Maio 1950
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