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Ninguem sabe o dia
e nem o mês, apenas
que, em 1876, o Coro
nel Emilio Carlos Jour
dan fundava a Colouia
Iaragué, em terras que
lhe foram concedidas.
Eram ao todo 10.000
hectares dentro da pro
priedade que a Corôa,
de mão beijada, 'dera a

Felipe Maria Fernando
. Gastão d'Orleans, filho
do Conde d'Eu e D. Isa
bel.
Nos seus primeiros

anos, as ferIeis terras
banhadas pelo Irapocú .

e o Iarague foram dis
putadas 'pela Compa
nhia Hamburguesa, p.os
teriormente a Hanseatí.
ca, o municipio de Pa
rarl e o de Ioinvllle,
Somente ein 1898,

foi definitivamente ane
xado a Ioinviile, pas
sando a distrito e, en

tão, deixou de ser "ter-

70 Anos
I

re de negros e anal fa- rarn os produtos desse' A revolução desse
beros", como a consi- trabalho arduo. ano, apeou do poder o

deravam. Mas, valhe-nos Deus, snr. Emilio Plezere,
Pelas colunas deste como aprendemos a I substituído sucessiva-

jornal, que por 27-anCls querer esta terra e, a I mente por Roberto Mar
lhe acompanha 0S pas- nós mesmos juramos I quardr, José Bauer e

sos, já fizemos o hisro- de defende-Ia dos pera- r 'Welderner Grubba, que
rico, cantamos hinos sitas, o fazemos num I tambem foi seu primei
nos dles de glorias e grande preito de horne-I ro prefeito. O primeiro
choramos as horas de nagern aos que por prefeito eleito foi o sr.
desgostos desta béla, ela lutaram em rempos Leopoldo Augusto Ge
hos-pitaleira e rica terra idos. reut. Com o golpe de
Com o exemplo do Seu primeiro inten- 1937 pessou o rrrunlcl-

seu fundador e desde dente, de 1898 a 1911,. pio a ser ocupado po
os pretos, desbravado- foi Vitor Rosenberg;, licialmente, pois seus
res do sertão, Dornln- Henrique Piazera 50- moradores, como em

gos e Urbano Rosa, vernou 0 distrito até Iodo o Brasil, passa
até os nossos dies, to- 1920; até 1924, Leepol- rarn unicamente a se
dos souberam lutar ab- do Ienssen: em 1925, rem contribuinres de im
'legadamente pela gran-

�
Artur Müller; João Dou- postos, sern direilo a

desa da terra e, pou- brawa em 1926 e nove- .qualquer voz ativa no

cos, bem poucos. os que mente, aré julho de 1950, seu destino.
sem esforços' usufl'ui:-" Artur Müller.

.

, Nesta data, tão grata
illta ====

"

os

-x-
Os leitores ja tem ou

I vido falar nos altos pre
-ços dos reprodutores bo

, vinos de alta classe, em
São Paulo e Minas.
Para confirmar os pre

ços fabulosos de que se
tem tido noticias, da
mos aqui u91 relato, ex
traido da Revista do Co
mercio: Em 1943, a sra.
Ibrantína Pêrio recusava
um milhão de cruzeíros

I por um outro "Gir".
I "Turbante". E em abril
de 1944. identico gesto
tinha o sr. José Peregri
no para com os irmãos
Alberto·e Walter Cunha,
que lhe ofereceram dois
milhões de cruzeiros por
"Soberano",
Negocios na aparen

cia malucos, e.mcontram
na maioria das vêzes
uma explicação simples.
Tal, por exemplo, o ca
so do dr. Afrânio Aze
vedo, quando combinou
com um amigo vender
-lhe por 50.000 cruzeiros
um 'bezerro que ainda
ia nascer, .

Passaram-se alguns
I meses, e na hora de en

'tregar o
.

animalzinho, o

vendedor Iêz [uma con

tra-proposta: 150.000 cru
zeíros para ficar com
ele. Gastou, portanto, ..
100.000 cruzeiros nessa

OY�.Mª2.t.... , .....���b,ic,ioºi§7 '

mo? Talvez não: Apenas
a convicção, baseada na

ciencia, de que tôdas as

raças artificiais melho
radas têm origem na

consanguinidade. O be
zerro em questão apre
sentava um, conjunto de
qualidades que reco.
mendavam o seu cruza
mento com o ] planter
mesmo do qual provinha.
Outra transação muito
comentada pele seu vul
to, foi a que começou
em maio de 19441 quan
do o sr. Mario de Al
meida Franco, proprie
tário de 8.000 cabeças
de gado de cria e 4.000
de [gado de venda fêz
com um fazendeiro de
Belo Horizonte: vendia

Na manhã de l·.do I São avultados os danos I Walter Breíthaupt, que por cinco milhões de
cerreute foi preso de vio- pois o seguro não CÜbre" tambem faz parte da fir- cruzeiros; 50 bezerros,
lenlü incendio o engenho I

siquer a me.tade do valor. ma vitima do primeiro dos quais parte ainda
de arrüz da firma Breil- A delegacia de policia sinistro. por nascer. Não demo
haupt & Cia., desta cidade. abriu o respetivo inquefitü Na fabrica, o prejuizo rou muito para o com

para apurar a origem do caIcuhido em cerca de prador revender 30 des
incendio. 200 mil cruzeiros, foi to- ses animais,l:por quatro

tal, pois não estava no e meio milhões de cru

seguro. zeiros, a um vizinho do.
Parece que ambos' os primitivo dono do lote,

incendiüs foram casuais, sr. Pilades ITiberi, que,
o primeiro pelo secador por sua vez, logo en
e o segundo pelas fagu- controu, por um ,só e

lhas trazidas pelo vento xemplar, 500.000 cruzei
do queimador de serra-, ros.
gern que dista apenas Mas, o lucro das ope-
20 metros do edificio rações não lé para ser

que era todo ele de

ma-I
calculado na base sim-

deira. plista de que o sr. Mario
, Franco vendeu bezerros

----------------�----.------------
a 50.000 cruzeiros ---. o�
animais eram de linha
gem rara -, que o cria"
dor de Belo Horizonte
lucrou :um e meio mi
lhão de cruzeiros só na

venda de trinta eabeças
- eSS8.S eram as melho
res do lot'e - e qU8' o.
sr. Pilades Tiberi obte
ve 350.000 cruzeiros só
pom;a venda de um dos
bezerros que, acredita
mos, era o mais perfeito.

J. JUSTO

pera os que verdadei
ramente amam a sua

comuna, relembremos
aqui, e reverenciemos a

memoria de seus velhos
baralhedores Domingos
R. da Nova, Angelo
Piazera. Venancio Por
lo, Julio. Ferreira, [orge
Czerniewicz, Padre Fran
ken, Guilherme Walter,
Emilio Stein, Carlos
Mey e Augusto Miélke
e outros, aproveirando

.

seus exemplos de brio
e justo orgulho pela
grendloea obra que
construirem com a aju
da de todos e que, nós
havemos de conrinuer,
pare que sejamos dig
nos deles e do funda
dor de Iaragué, o bra
vo CeI. Iourdan, que
morreu pobre porque
deu a esta terra a sua

rlquesa e até a sua
vida.

Conden'ados
Nazi'stas

O Tribunal de Nueren
I berg leu a sentença dos
criminosos de guerra .na
zlstas,
Hermann Goering. subs

tituro de Hitler, Ioachirn
von Ribentropp, ministro
do. Exterior, General von

Kettel, Alfred Rosenberg,
Ernst Kakenbrunen, Hans
,Frank e Julio Streicher,
\foram condenados a mor
te- Rudolf Hess, que fugi-

'N'otas e

Notic'ias,
ra para a Inglaterra, a 20
anos de prisão. AGRADECIMENTO

OS demais, em Qu·merQ
de�'14, foram condenados ]
a penas que variam de 1 'Do deputado Dr

.•
Ader

a 16 anos. bal Ramos da Silva, re-
Von Papen, embaixador, cebemos o seguinte tele

von Schach I, ban-queiro e grama em agradecimen
Fritsche, escritor, foram to. á referencias feitas
absolvidos. por este jornal ao sau-
Nada ainda Ioi dlvulga- doso desembargador Dr.

do sobre as execuções João Pedro da Silva:
dos condenados amorIe. "Florianopolís 2.10.46.

Correio' do Povo - Jara-
.guá do Sul - Muito agra
deço expressão carinho
e simpatia para meu
saudoso pai, feitas esse
brilhante orgão, edição
sete de Setembro".

O Instituto. do Pinho e Barbacena, Minas Geraes,
a Carteira de Exporta- debaixo de grande tem
ção do Banço do Brasil poral, foi atingido por
estão. estudando> o· meio um raio. e explodíu, ten
de' harmonisar' ÓS

-

ínte- do-sé despencado dê çer
resses dos exportadores ca de 500 metros de al
de madeira com as exi- tura, perecendo, ou me

gencias governamentais lhor voando pelos ares,
no tocante a exportação. em 'pedaços os corpos

-xxxx- dos tripulantes e passa-
A Contadoria Geral da geiros.

Republica divulgou que -xxxx-
de Janeiro a Agosto do Continuam avançando
do cerreute ano, a, 1'e- .para o interior do Esta
ceita da União. apreseu- do do Paraná os gaía
ta um "deficit" de 1 bi- nhotos, estando. na Iron
lhão, 532 milhões e 615 teira de São Paulo sen-
mil ,cruzeiros.' do' organisada a defeza

-xxxx- das lavouras por todos
Um avião da Panair, os meios dlsporiíveís. .

quando voava perto de Em Iratí, Paraná, ehe-

SEGUROS
EM
GERAL

TELEFO,WE 52

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 7961
.

Polilica
Quem leu as palavras

proferidas pelos gene
rais Gois Monteiro ,e

Cordeiro de Faria' de
que "o Exercito conti
núa vigilante, pois não é
justo que assista indife
rente ao desmoronamen
to da grande obra inicia
da na' jornada de 29 de
outubro", ou quem ain
da meditar sobre as pa
lavras do Coronel Hugo
Silva, quando assumiu a

inte'Fventoria fluminense,
quando se referiu aos

amigos ostensivos e

leais, das eleições de 2
de·Desembro e aos ini
migos ocultos e traiçoei
ros que foram os seus
falsos, amigos, prontos
a apunhalá lo no mo

mento preciso, numa se"

rie de felonias, ficarà a

pellsar que estamos pa
ra retornar a ditadura,
ou pelo menos que exis
te qualquer movimeilto
subterraneo para esse
fim ..

Confirma-se assim, a

gravidade de uma situa
ção politica que, aliada
a economica, pode ar
rastar o Brasil a dias
bem amargos.

Tenhamos a esperan
ça de que, os homens
que governam o pais,
tenham a sabedoria de
evitar males maiores e

que o povo possa efeti
vamente ter uma era de
paz, para normalisar
sua vida e poder produ
zir o que os seus patri
cios reclamam para não
morrer de fome.

INC'ENDIO'

Dado o alarme mais üu
menos as 5 horas, pelo
guardião ferroviario. da Estava a ser ultimada
estação local, acorreu ,esta noticia, quando ti
grande numeros de pesso- vemos a comunicação
as, inclusive os chefes de um segundo incendio,
da firma chamados por cujo desfecho foi ainda
populares. lnfeiizmente a mais prejudicial.
viülencia do fogo füi Na madruga de hon
tamanha que não püude tem incendiara-se a fa
o 'mesmo ser exlinto e brica Artefatos de Ma
nem salvos mercadorias deiras Ltda., cujo prin
e maquinas. cipaI socio era o snr.

Visita -IGreveBran-ßI�uns DorD fotourafias ca.'Veio trazer-nüs suas

despedidas Dona Leonor
de Souza Neves, direto
ra do G. E. Vitor Mei'
relles, de Itajai.

Ness� oportunidade ultimos numeroso
tambem agradeceu as Boa "iagem e rilUítas
justas referencias que felicidades no novo pos
lhes�fizemos em um dos to.

Seltcionado sortimento
Recebeu: TlP. AVENIDA Hontem fecheu o co·

merdo de' Niteroi e do
Rio, devido a ameaça da
greve branca posta em

pratica pelos estudantes
no combate a carestia
de vida.

'

..
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Locais Empregado

EDUARDO MURARA
lrepocusinho

Salão Cristo Rei. No pro-
ximo domingo terá lugar Amarelinho
a grande festa beneficien- Or$ 62,0,0,
ta que realizam, em bene-
ficio do Salão Cristo Rei, Mesclado-branco
os Congregados Maristas Cr$ 60,,0,0,

.�== ,

��aJ��ia�nião das Filhas

I
ESTOQUE PERMANENTE

::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::;;:::::::: Festa Religiosa. A Comu-: Enge n hO RA U Ld a.

I B Ih
� nidade Evangelica de Co-

ür, A varo ata a - MÉDI€CO rnpá tambem está organí- Oof;o'·· Mal-orsanbo uma Iests em bene-;
,

5x1
� ficio das obras de con- S t'\' t d P CI

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORA.S E serro na Igreja e Casa Pa- or Imen O
-

a raça
---'------------------

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, roquial daquela vila. Em gaitas de bocca de (ll7� 'gJasuod op oropoarj IglpaJgW g.l1((

DOENÇAS DA PÉLE. I todos os tamanhos e tipos.
Luiz Piazerá. Deu-nos o Fabricação nove, ider:-

- Eletricidàde Médica - praser de uma visita o sr. tica à estrangeira. V. S.
Luiz Píazera, adiantado encontrará na conhecida
indusrrlal em Rio do Sul. I' CASA REAL

- Defronte o Cine-Buhr -

,

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-

praudo na .' FABRiCANTE: allItI•• IIIUil

f a r ma c ia " N o v a
Rua D. Pedro II N. 69 Jara�uá �o- S�I: li,

tOURO CABELUDO.
de KO,BEnTO 1tI. HORST 'r�.%§".��.�&á!I��,"

a que dispõe de maior I

é
' '

,

sortimentona praça e ofe-
. CALÇADOS' .. i

rece seus artigos á ,
. .._' 1

t:;j;��·
.. ·······,�·�· ..• ..· ..··�,· ..• ..· ..•••· ..• "::' ,. �lj;,5

preços vantajosos
•

:i:! :·,.··,.··.··b··.··.··.··.,.:.:..··,.··.·����··.·· ··.··,.··,.··,.
..

,.
..�...v ;.

..
,.
..

,. ,�!;!!!; J. t-, w c "

::1
.

-

'

, tg Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4 , I R GO'.�.�. _

Banco Pop�lar e Agrlcola tH @)..@�@i®@'!@)tI.....-·
Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU .,:: IP

: AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, ltoupava, :: 'I
jaraguá do Sul, Presidente Getulio" Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul '.::.' "MEDICAÇÃO AUXILI- I" AR NO TRATAMENTO

:: ABONA JUROS .AS SEGUINTES TAXAS
.. DA SÍFILIS"

I"::: Depositos com juros- ó dlspostção=Iserrr llrnité) retirada livre 2%

I11' Á disposição conta especiar-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 �11� I
r--

11 com retiradas semanais sern avise até Cr$ 20,000,00 • . .'. 5% f::� I.D I C ,g, O / d/C ,g, 2 / t::
t U"A DOIrNÇA __VI.....A

" ep, Inicia r'iP50.000, O C retira as sem. s aviso r'iP 0.000,00 4° o:: "U'TO ...R.GOIIA "ARA A !'A-

:: Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

t�:�: E��t�kAu;.'!'.��o::��:�� , .ITJl1ldl1l1lF§tRrOll21D,UdlTeOcaDR·cadl(())§
"

m/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.
,g .Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 mes�s 6'/.

.

:: H.ll:ll'll.I]I�:[III:ilI 11�lll·ll. I:: Deverá �er dado o aviso previo de 2 meseS para retirada. �.. BJJ.JI_� U J.! !.
:.:. Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial C�$ 20,00, com reti- (" G Iill IT

- §o A IA,NÚ·I.....��_!!..A....AR..E·TEAN,.T�...OO·, • fI1I� ('" rmc1] fI1I� o o

'

:: radas semanais ,sem aviso até Cr$ 1.000,00 5,/. a� r� - \l)I�� <lli\Uh»)

:: Dep. limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep� inicial Cr$ 20.000,00 com !HU..ATt.... di. CAIXA POSTAL, 11

,retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avisQ.'�. ; . . .5 J 12'/� " ::�::�.:-- ui JARAGUÁ DO SUL
•

Dep. EspeciaiS-(limite até cr$'100.000,OO). /Dep. inictal, cr$" 50.000,Op
.

com "

:_ÚLCST.•
U

..� .k' '-. S,ANTA CATARINA �retiradas sem aviso até 2.000,00-cnlzeiros selTlanai�. . . .

;
. 6'/.

a_-::

"1
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descpntos, ::

"'-'D'" ,�.....1I&ih�,,�"_......-:ß.......JA.�.....

11 passes, depositas em contas correntes, depositas de v��or�s, etf' �tc. 11 � - .,......,_��......,........'Il7il1"'"

g MANTEM CORRESPO�DENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇA.S ;>0 PAlZ �H� :::: A' d"d
-,

Devido a falta de

H
.

Serviço atencioso e rápido
.

,e
"

•

-

fm NEUXIII DE NOGUEIRA" pe I os. espaço não pnblica-

.� � v�.=�=�: �osM�Mmeroo�os�m�o'�peili��.

«CORREIO DO POVO»

Grande Concêrlo
============================�,��

Realisar-se-ä um grande concêrto do cöro

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

benefício desse educandário, no sábado, 5
de outubro p. V., às 8 horas da noite, no

Salão Central.Koerner, ,

em CORUPA

Aniversarios. Hoje faz anos

o snr. Roberto Mauricio
Horst, competente farma
ceutico e proprierarío da
Fermeeie Nova, desta
praça, o menino Wantoih
Borges, o estudante Wal
dir Siedschlag e dona
Olga Neitzel ôchmídt, es
posa do snr. Guilherne
ôchmídt.

Concêrto em Corupá. O cô
ro e orquestra dos alunes
do "Semlnarío Sagrado
Coração"

,

levam a efeito,
na noite de 5 do corrente,
em Corupá, um concerto
em beneficio daquele edu
candário,
O programa, exelente

mente organlsado, consta
de uma parre de música
religiosa, outra de clessí
ce e. a terceira da popu
lar, todas selecionadas
dos melhores autores.

Procura-se um,' prati
co' para serviço de bal
cão.
Informações com

BREITHAUPT & CIA.

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

l! CLINICA OB OLHOS - �UVIDOS _i'NARIZ B GARGANTA DO ii

i! DR. SADALLA AMIN!l
11 CONJUNTO OB . APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS 11
li BSTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ 'H
l! «RUA GBRONYMO COBLHO, 42», (ANTIGO HOTEL WBIS ii
II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2=4

� H
!l _ .Joinville - ·11
:: ::

FRACOS E A�"1C081
T_.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

_........

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

s.o.Acarai LOM8HIGUEIRA, . MINANCOBA
To. e. Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!,'
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

Vendem-se
Três juntas de boi�,.

garantidos pera qualquer serviço.
Preço e-s 15.000,00.

Tratar com o ônr,

•••�.A••

seJueo Sapaw!nbJV .J(I
"'CI

Dr. Wal�emir'o Màzurec�en
eaSA,81 S.'.E

Rua Mal. Floriano n. 152
_

----: JARAG,UÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e' creanças
- Pattos Diathermia Ondas curtas e., Ultra-surtas.
Indutotermia -' Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis. -

A DIRETORIA

r .

. IDEAL
A

'

M, A R C A DOS BON S P R O DU"" OS:

Assucar de Baunilha, Sal Reflnado (pera cosiriha),.
"

Mata, Moscas.
->

öã� �� rn�I��r�R' b
mai� �arat� �

�,.",,,,,, R••frl.""
Jj ��! Bronauite.

1II.;rl E.crofulo••

li ,.;�_.: (orival.scenç••
VI[\.HO CREOSOTADO

. .1"-'1 I-;ERAOOR DE 8AÚDE'�

-- ..._...-_.-...._---

Convite

A Diretoria da S. D. Acaraí, tem�o:má
ximo prazer de convidar os srs. socíos

'

e

exmas. familias para o BAILE, que levarà a

.._�----...

lVIilhoefeito no dia 5 do corrente, no Salão, de

sua Séde Social.

'o qual será abrilhantado pelo afamado

Jazz "GADOTTI"

lndutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOX- .

Earmacia ,"Schulz�'
"", .

Oh'eto lHtlie{t
_

dI) ,ß ospi(al "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Tele1one, 46
,

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

viço criterioso e Pre-

ços Módicos.

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

............................................................................u ••• • .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� •.:::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

VENDE-SE
Negocio de Secos e Molhados com casa. Tarn

bem troca-se por, sitio ou chácara' com casa.

'Tratar com o proprietérlo.
Rodolfo Reínert

Rua 10 de Novembro s/no -
'

-

. SÃO FRANCISCO DO SUL

ENTREGA À DOMIOILIO

�(����
\SI.:� \:tJ.� ,.'81: \8' 'C::!J;�CDITRA CASPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES- DO

TÓNICOJ,AP\�AR
POR EXCHfNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORrll-SE VIDROS

1 Guarda-Livros diplomado, podendo
ou moça.

1 Auxiliar pl Escritorio
1 Auxiliar pl Expedição

Exige-se conhecimentos e pratica de serviço.
Ofertas indicando referencias, pare

ser moço

,
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ReqlJerimentos Despachados CosadeM'onetsUllóRIO lßIIßRIS ]arouuó �õ8õf

Funerarios.

Aos pescadores

}-

1296=-toope1do. Klotz-bras. requer transf. irnp. terr
eno sito a estrada Rio alma vendido a Edoardo
Bruch. Idem.
1291-José ôcheller-bras. requer transf, lrnn. de um
carro de lavoura de animal adquirido de Fidelis
Marlesens. Idem. '

1293-Julio Maffezzolli- bras. requer averbação nos
livros de lançamento pera o nome de sua espose

IIAgnesa Maffazzolli. fddm. '

1294-,-Eugenio ôchroeder-bras. requer licença consr-
'

uir uma casa de madeira em sua propriedade
estrada Nova. Idem.
1296-Thodoro José Wolf-bras. requer trensf. imp.
terreno edificado com uma casa de madeira sito ê!
Rua Rio Branco n= 1.95,vendido a Leopoldo ReiMer
Idem.

.'

1217 - Ewaldo Berner-bres. requer licença construir
rnausoléo ,na sepultura de Wilhelm Berner, inhumado
no cemitério Municipal da estrada ltapocuzinhoComo Requer, Em 13.9,46.
121R- Erico Ehlerr-bras, requer licença construir
rnausoléo na sepultura de Ingo JVlüller, ínhumado no
cemitério Municipal de estrada Rio da Luz Idem.
1219 -Erico Ehlerr- bras. requer licença construrr
mausoléo ne sepultura ae Carlos Oft, inhumado no
cemitério municipal de Rio da Luz.ldem.

,

1220 Gustavo Foerster-bras. requer licença construir

���
.......................::....................��__,.,...............

rnausoléo sepultura de Mario Foerster, ínhumedo no
'

I t t �cemiterio municipal ds Tréis Rios do Norte. Idem, """:: ,
ns rumen ,?S. �

Secretaria da Prefeitura Munlcipal de Jaraguá do Sul, � e de M uSlca �em 14 de Setembro de 1946 � EM GERA.L, ESPECIALMENTE �José Pereira Lima - Secretario � Gaitas - Pianadas �--------

de 24 a 120 baixos.

Salão aristo . Rei! Band'J,7:::::__Hermonlos. !
_____________,____ � Instrumentos pàra Bandas -

'�
,

� Orquestas e Jazz-Bands. vr-

F ta B fiei t l
trelas, Pick-Ups, Radiolas.es a ene elen e Enfim tudo, que for do rama. �

Peçam preços e demais informações ao Representante: �

O· 6 d O b
�

,

PAULO KOSS �--------I� e ut� , ro Ls��-=-������ Peças e Acessorios
Os Oongregados Marianos e Filhas de�----------------

Maria, levam a e�eito, dia 6 de Outubro,
'um grande festiväl benef'íciénfé" parã ultí
mação das obras do SALÃO ORISTO REI,
no proprio edificio.

Rua Domingos R. da Nova.

Fica terrninanternente., proibido a pas
sagem e pescar em terras de minha pro-
priedada •

Responsabilisarei civil e criminalmente,
os transgressore�. I

ALBERTO S(1HROEDER
Estrada Itapocú

o MOVEIS'
o ESPELHOS

o VIDROS PRECISA.SE
'i

o VIDRAÇAS

Molduras para Quadros -

qualquer tipo,

C A.I X Õ É S
FUNERARIOS 3x1

Caixa tostai nr. 39
JOINVILLE

Enfeite'! para Oaixões Verifiquem====���������o

Em estoque e sob encomendas.

S3bados e Domingos,'
A FORMIDAVEL EXPOSI·
çÃO J)E BRINQUEDOS EM
GERAL, NA C A !ii A
H E A L, DEFRONTE

AO OINE BUHR

A Rainha 40s Brinquedos.
Preços sem Concurrenda.

-�--�' "

CONOEDE·SE ABATIMENTO
PARA REVENDEDORES.

_.

Dr. Aranínio Tavares

FORD -INTERNATIONAL - CHERVROLET
Para Caminhões e Automeveis

PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS
Clißica.� IIR � m�n&, OUumBS,. flH�l, -,� fiuuanto

-,----

C �-lJ rrascada, Doces, café,
Restaurante completo, Leilão
-de I prendas roda da Fortuna I forma�o p�la faculda?e de Med!cina da .

IT.
· I , • I , Universidade do RIO de janeiroIro ao Alvo.' ..

I BL U ME NAU Sl'A. CATARINA
, Auxiliem todos a conclusão do majes-
toso edificio! -

-O[n-,�T-n, -P,I\I-IL
.:.._________

Pede-se ao publico enviar prendas direta- n Cl] l) U lJ Vmente a Casa Paroquial, pois não serão, arreca-
dadas em domícílíos. .

Antecipadamente agradecem
'

AS DJRErORlfi5

Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da espedolidode no

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

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia' Pública do Rio de .Jonetro

SOOIEDADE RECOIN LTDA.
Rua Mal. Floriano, 58.

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel �araguá
-BAReRESTAURANTE-

Artur Müller, Oticial do
R egistro Civil do 10 Distrito Edital n. 2.106 de 50-9-46.da Comarca I araguá do Sul. Germano Gadotri e

1ii,E!��Ei!E!!!=�;=;;=!!=;�=;;=i!=ii:-':ii=i!::;:i;=il-I',I·_ Estado de '�����l. Catarina Christina Murara. Um terreno com otima Casa de Material, inclu-I Ele, brasileiro: soltei?fà, sive tnstalZlção de Açougue, com 4 morgos de ter-

IIIF b (S
-

MI" 1-1'1- Faz saber .que comparece- lavrador, domiciliado e re� .ras, com 125 metros de frente distante 1 kllornetroII ,., r"'s
ezoes,

,

�,anas, .,.
ram no cartorio exibindo o� sidente : neste distrito, á da cidade, em Estrada Nova .•'..,.., I.mpaludl,smo " m documentos eXIghlos ?da lei Estrada Nova, sendo fi- ' .Id... _

.

Maleitas, Tl ernedeir a III atim Je se habilitarem cara Tratar com o önr.III _

r lho de Emilio Gadoní e

I·_�.:_:
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Iii I. casa�-,e: de Rachel Gadorti. ""alter MUller

,

'::1
Editai n. 2.100 de 50 6-46. Ela, brasileira, solteira, 5x1 Fabrica de_ Calçado� "VA'RA"I� "Capsulas Antisezonicas III Pedro Drechsel e Maria doméstica, domiciliada e ----------

---_'.

::: Paula Klein. residente neste distrito, á _======0==-__

�III M inancora'" m Ele, brasileiro, solteiro, Estrada Nova, sendo fi- Moveis Estoiados
'.III III ��f3����'emd���fN�:��en� �:r�e 8:e�i.d Murara e de

"[R'UZ[,'8'O" IIII Em Todas as Boas Farmaciäs- "'1'1' do filho de Arrhur Affon-
::, É .,. so Drechsel e de Anna E ?ara que checue ao co-

{ I''II Um produto dos Laboratorios MINANCORA III Kleestadt.
'

nhecimento de todos, mandei '

"1'1'
.r

- Joinville - Sta. Catarina- :1'1'1 d
Bl�, .brasildeira,..�?I�eira'l pas�ar °blpreJsenÍl:ledi.tal que

t
Elegancia, distinção e bom- gosto V. S_ Jltt... of!lestlcs" omlCI Ia a e sera pu Ica � pe a Impren:

J
encontrarã só nos afamados 'MOVEIS!!E!!i�i!Ei!E!!;!m!!!I!!!!!!l!�!!!m==!!�!!�!!�!!�!!�!!�!!==i residente a Estrada Ilha, <;a e em cartono onJ� !'era ESTOFADOS CRUZEli<O.

,tr
-

@!@®Y®@i@®i®n�@f@®Y®®Wo,'''':@®Y@®Y@)®Y@)@@)JlJl :rgixua�� :�b�:e deI 5alg��'i�� I Poltronas para r:adio - Divãs - Tape- I�� tes - Passodeiras, tudo V S. encontra-pedimento acuse-o para OS

�
• rã á Rua Marechal Deodoro da

�� , Tossef Asma, Bro_nquite, Rouquidão, e, Resfriados � tins legaes. Fonseca, 519. - Fone 22

� TODA§&§MOLE§�A§�O HP�tl� Rffi��roruO � _AR_TU_R_M_ÜL_LE_R��_iCia_I�__��=__=_=_=_=_o_=_=_=_=_=_=_��_Jli Encontram alivio imediato com:..... uso do
�� Incornparavel @5

I P2i10fíll d� nOgirO P�IDI�ni� I� O PEITORAL MAIS�ONIIE�IDO MO BRASIL �
§ -,@
it®w.®@J@®;.@�@;.®@&@@l®@Ã®@}.@@,;.@®;.@�@)i ,

Refeições á qualquer hora
,

Banhos quentes .e frios - chuveiro.
da Figueira, neste distrito , _ Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587sendo .fllha de Antonio JARAGUÀ DO SUL - ôta. CatarinaKlein e de Helena Binder

_Klein.
,

VENDE-SE

,

NUNCR EXISTIU IGURl
..

PA R A f E R ,IDA S,
E C Z E M A S,
-INFLAMAÇÕES,

!CCCCIRASIF R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pàgina do Partido Pcpulcr»de Representação
P. R. P. Direção e RespOIlsabilidade: Dr. LUIZ DE SOUZA I,

Qual a razão do nosso entusiasmo, no meio

da apatia e do lindiferentismo gerais em
'I

matéria de política?

•

(O) sabao (Marca ReglstralÍá)

Virgem Especialidade

.1

A4u�
.

Estamos!
Muitos dos que acompanham

nosso trabalho pelo bem do Brasil,
perguntam as razões de !l0ssa força.
Não possuirnos o prestigio da engre

nagern governamenfal.
Não baseamos nossa propaganda na

popularidade de pollrlcos. .!
Não prometemos Utopias prog'ramá-'

rlcas ou doutrinárias.
�

Porque, então, o nosso PRP con

tinua marchando pera frente e aumen

tando cada vez mais o numero de se-

us adeptos? •

Onde haurem, os soldados do

PRP, esta força, que tudo vence, que
irradia entusiasmo pelas cousas de nos

sa Pátria, que restabelece confiança
no futuro de nosso povo?

Qual a razão do nosso entusias

mo, no meio da apatia e do indeferen

tisrno geral em matéria de politica?
Ià foi dito que a força do Parti-

do de Representação Popular está no

I seio, no intimo, cie todos os compa
nheiros que dele fazem parte.

A força do PRP está em' nós
mesmos. Nós scrnos verdadeiramente

o povo. Povo concíente. Povo disci-

, plinado. Não somos' massa. esta mas

se que aplaude ou que pateia, ao sa

bor das paixões e 'das forças extra-

nhas desencadeadas.
.

A força do PRP está em nós

mesmos, porque somos uma ideia em

marcha, porque representamos uma no

va geração politica, porque pregamos
a revolução interior. Està em nós mes

mos, porque não somos politicos pro
fissionais, porque colocamos os

: inte
resses da Pàtria acima de nossas am

bições pessoais.
. A força do PRP esrà neste ope

ràrio humilde que, depois de tel' cum

prido com sua obrigação diária, reu

ne-se aos outros companheiros, pera
ouvir algo sobre o futuro e a grande-
za do Brasil.

.

A força do PRP està neste agri
cultor que, depois de ter trabalhado a

terra, visita o visinho, ou monta a ca

valo, pare ir rnais longe, afim de ler
nosso progre.me ou noseos manifestos,
esclarecendo nosso homem do interior,
eiudando a formar uma mentalidade

esclarecida no tocante às coisas do

Brasil.
A força do PRP esté neste co

merciario, nesre bancário, rieste estu

dante, neste médico, advogado, enge
nheiro, artifice ou artista, nesre intele-

tual, enfim, nesre homem novo do ßre

sil que, fugindo de uma falsa concep

ção politica, está trabalhando para que
se crie algo de novo e de duradouro

I formando conclenclas e vontades no

vas, esclarecidas, pare o futuro e a

grandeza da Pátria.
* *

Soou o gongo dando inicio a maís uma

pugna eleitoral em terras cararinenses l
Desta, como das outras vezes, brasileiros

de todas as colorações perridarias vão, se apres
ter pera uma participação ativa e entusiastica no

pleito que se avizinha a passos lergos
O Partido de Representação Popular (P.R.P.)

entidade politico-partidária, fundada em Setern
bro de 19�5, tambem se dispõe a travar decidi

da e corajosamente o combate que dará como

consequencia, finalmente, a chance de escôlha
democrática de um Governador e trinta e seis
constituintes estaduais..

Organização partidária novlssírna, mas que
com calma e' segurança vem ampliando e forte- '

lecendo os seus quadros, o P.R.P. sabe onde es

tão os seus amigos, os seus inimigos e, o que
é muito importante, onde estão os que são ami

gos e inimigos simultaneamente.
Da mesma fôrma, sem dúvida alguma, sa

bem os populistas a dureza da luta que aí vem,
com que armas terriveis vão ser atacados e quan
tas intrigas vão ser urdidas no sentido de divi

dir e enfraquecer o partido.
Tudo isso, porem, não assusta, não intimi

da e nem acovarda.
Os que têm a conciencia tranquila, os con

victos de que lutam por um ideal, por algo mui

to mais importante e superior que um simples
pleito eleitoral não conhecem canseiras, trans

põem obsraculos, vencem tudo e a todos.
É com êsse entusiasmo e com essa certeza

que o P.R.P. - que tanto deu que fazer em 21de dezembro. � tamanho susto pregou aos que
não o levaram a sério - pisa ne arena das com-

petições politicas no nosso municipio. -'

Aqui estamos. pois, dispostos a trabalhar Po

lutar por Iaraguá do Sul, por Santa Catarina,
pelo Brasil e CONTRA O COMUNISMO!

Nossas fileiras receberão com prazer todos

os brasileiros bem intencionados e. que se dispo
nharn a participar, sem vantagens materiaes,
dessa campanha que, bem consldereda, é a luta

por Deus, pelo Brasil, pela Propriedade e pela
Moral.

Venham, pois, pera o nosso lado, os pa

rrlótas-crtsrãos, todos emfim que não desejarem
vêr a Mãe Pátria denominada, um dia, de �(Re
pública dos Estados Unidos Soviéticos do BrasilI»

I' OUÇA - Todas as quartas e sábados. as 21

horas, pela Ràdio Farroupilha, de Porto Ale

gre, a VOZ DO P.R.P.

,�\\�o VIRCl'>
.J �\DA «»; ç'1-
O�WfTZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

,

\- � _
.

É fato de grande reperc
ussão nos meios 'pollrtcoe
nacionais o desentendi
mento havido no seio do
Partido Democratico Cri

stão, em virtude do diss
idio manifestado entre seu

antigo presidente, profess
or Ceserino Junior da
Faculdade de Direito de
São Paulo, e o deputado
Manoel Vitor.
Por consequéncia disso
muitos elementos de gra-

nde valor rérn abandona- Dada a lmportêncla do

do as hostes do citado acontecimento, que sugere

partido, como acaba de a possbiliJade de outras

acontecer em Ribeirão Pre- adesões similares, passa-

to. Nessa importante mos a transcrever o

cidade paulista todo o manifesto publicado no

diretorio do . P,D.C., "con- "Diério da Manhã" de

duzido oelo Dr. Romero Ribeirão Preto, do dia 50

Barbosa, suplente' de do mês pretérito: "Partido

deputado, federal com rnals Democrático Cristão

de sete mil votos em 2 Adesão ao Partido' de

de dezembro, aderiu ao'Representação Papular -

Partido, de Representacão Como é do dominio

Popular. público, o Diretório Muni-

. Papel· Celofãi1
Vende-se na - Tip. ßvenida

r
não deve faltar ein casa algulna!

S�6Ã� ylRCtAt
•••

ESPECIALIDADE
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