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PÉLE DE 'CARNEIRO

A poeira continua a

,

sufucar a popula
ção da cidade, pois desa

pareceu novamente o car

ro Irrigador. Para a pro
pagação datuberculose é
o ideal, não resta duvida
O irrigador não se sabe
se esta quebrado ou se

a ausencia é por falta de

gasolina ou dinheiro pa-

ATARRAXANDO ••• ta;va_ encanpaçã? de deis p
ra adquiri-la. Ern contras-

,

bilhões e 450 mIlhões de .arece mentira, mas te, a limousine da preíeí-

O que mais irrita na mais ditatorial do que A Agencia Nacional distribuiu o cruze�ros da emissão da não é. Nesta epoca tura fez . esta semana

propagande comuulsta, é o de Hitler e Mussolini. . telegrama seguinte: Carteíra de Red.esco�to em que o brasileiro anda duas viagens. a Floriano-

o cunho democratico do «No sentido ontologico,
do Banco do Brasil, emis- de tanga, pois não lhe polis, levando os conven-

regímen que os seus adep- usando linguagem filoso- O Ministro da Fazen- são essa que fornece sobra nem siquer para os dianais pessedistas, Ulna

tos querem impingir ao fica O Direito Natural fun- da, em palestra com os
ao Banco do Brasil nu- remedios quanto mais a Blumenau 'e outra a

mundo na propaganda dementa a Democracia. Jornalistas, disse, inicial- merario para suprimento para comprar roupas, o Joinville alem de uma

que fazem. Ele verifica que o ho- mente, que o Governo Tesouro Nacional. Essa Brasil vai exportar teci- pescaríazínha la muito as,

, Todõs sabem e disso
-, .

I
. - "

t dos o 1 d'd
mem, nao e um amrne dirigiu ao Oongresso ermssao Ja es a c.ompre- P pu ares. ' escon 1 as.

não ha duvida que é to- aperfeiçoado, segundo a Nacional dus mensagens.
endida na círculção do O Presidente da Co- Deixa estar [acare. que

talitario o governo sovíe- doutrina evolucionista não Na primeira, diz o Go- papel moeda. Com a me- missão Executiva Textil a lagoa ha de secar...

tico, onde um só homem é apenas essa materte in- vêrno que, para atender dida propostapelo Gover- acaba de dar uma entre: --------

manda - Stalin -, que é dlvlsivel, que forma o in- ao deficit orçamentário no, se fará uma econo- vista a imprensa, decla- REGISTO CIVIL'. '- No

o senhor absoluto' de tu- dí ld
.

I d 200 llhõ rand 'á f
.'

do e de todos.

'

lVI uo, mas acrescenta- vindo do exercício 945, mia anua e mi oes o que J oram aSSI- cartorio do Registro Oi-

lhe a noção de pessoa, cujo montante não està de cruzeiros. nados os convenios com vil foram inscritos os

Quem der a minima de- d t f d
a A g tí P

.

que po e er un ernen tos ainda apurado foi obrí-

�'.._....
.........................................,_"...............

r en ma, araguai, seguinte nacímentos: Na-

monstração de desapre- natural e se reforça na es- gado a 'pröcu�ar recur- Faça boa digestão, usen- � Chile Uruguai Bolivia, talia, f. de Matias Schnaí

vação de qualquer ato do fera religiosa. É a pessoa sos elevando a taxa de do, ant�s das refeições, � Venez?ela, algun.s paises der; Geraldo, f. de Ari

ditador vermelho, o jor- precisamente, que ca rate- inposto de rendas das l'
um calIx. de : l d? Oriente Proxímo e A- Kanzler; Cecilia, f. de

nel que se arriscar a um riza o homem pela sua pessoas juridicas, ape-]: Sitter Aguia Iríca do Sul, para venda Antonio, José Ferreira;

comentario que não seja inteligencia, pela sua ra- nas. ,Esse aumento será ......__�.........,._.............,.---
dos nossos tecidos popu- João Antonio, f. de An-

elogioso, e um hornen zão, dando-lhe eerater anl- de 15 po r cento e adicio-' PO'l·t·C
lares.

'. Antonio Jo ã o Ma-

perdido, todo o general mal criada, nado aos 8 que já se
III I· a 'Paraben_s a�s aíri- cedo; 'I'erezínha, f. de

ou ministro que se so- 'Pois bem, essa inteli- paga.
canos que vao deixar de 'Alfredo Honorato da Síl-

bresalr ao chefe vermelho
gencia, especlfico entre A taxação total se ele-

Até o momento de on- andar de .tangas e pesa- va: Adular f de José

está condenado. Hóuv� toda a serle existente em
varia a 23 por cento. te_rn �ncerrar est3: .nota, mes aos nossos patricios Fr�ibtlrger' 'Lauro f de

os expurgos no exercito, todos os homens,lhe con-
As Sociedades' civis po-

nao tínhamos notícla so- 'que nesse andar, terão João Felidio Lo�r�nço'
na marinha, nos quadros rem que pagavam 'ape- bre 0_ resultado das con- mesmo de usal-as, J' f M' J é d'
edrnlnistrativos e agora

fere uma dignidade a ran- , vençoes do PSD e
ose ariano. os e

entre os intelefuels.
to maior quanto mais re-

nas q�atro por 'cen�o, D. T. B. que s� �eaÚsa- explodiram. Souza; Rosá, f. de P�ulo

Onde andarão Timo- forçada pela verdade re- passarao a pagar OItO
vam em Floríanopolís G Com a pronta inter- Fernandes; Marta Ines f,

velad I f' f' por cento
\O -

d de Sílví Stí h . E

chenko e tantas outras fi- 1:1, pe a e, que a Ir-
E

. _ Itajai para escolhas de vençao e populares que. 1 vmo mg en,. �a-

guras do exercito russo?
ma ser o homem criado A

m compensaçao, o Go- candidatos ao zoverno e carregaram agua, foi o lína, f. de Alfredo Rem-

Ninguem sabe. O que
a imagem e semelhança verno am.da na

. �ensa- assembleia Legislativa fogo afinal extinto, cau- ke; Antonínho, f. de Leo-

é certo, é que estavam
de Deus, - diz o represen- gem aludida, sO,lI�Itou ao .....,..xxxx-

.

sando danos nas vene- poldo ,.Drews; Irineu, f.

creando prestigio inco-
tante udenisra. 9ongresso abolição dos Joinville, pelo P. S, D. zian3:s, radio, instalação de José João Junkes;

mun no seio do povo e E' t' I d
Impostos ch3:ma�os lu- indicou os nomes dos elétrica, mezas e cadei- Waldemar, f. Walter

do exercito, e, consequen-
IS�O es a onge e c�os extraordínarios, me- snrs Adernar G' ras alem das de parte Karsten; Ingo, r..de Eri-

temente, tiveram que desa- �� p�atl�a� Ca t'd�ado dída que facilitará a a� .. Guilherme Urba:r�Iade� do 'proprio predío.: ,-:: I, ob Hartje; Udo, f. de Al-

d
s r. UIZ ar os res- recadaçao, que será fel- t d U

- Havia seguro e a po- fredo Utpadel; WoUgang,

;�,:�eC:!usc�r c�nr:irhoPaJ� ��:' eon�e anualmen�e ml- ta pelos

resultadosire- �� �n�s �a� C�li�' N. o
licia instalou ínqueríto. f. de Euríco Behling; Re-

S
'

G
r. s e pessoa� s.ao su- senta�os pelps bala ços

.

A

"

.

nilda, f. de Alberto Bor-

ecretario eral.da Uni- ma�l.amente . ell1�Inadas �a entIdade e sugeit, ao. Est� mes. g.ra�J.(:les pe�- FESTA ESCOLAR qhardt; Iracema Ana f.

ão ,Sovietica.
'

pOlque querem vlVer 11- Imposto. 'EsS{, aum nro' s?na!ldad�s' ;Q0lItwas ,_Yh D '

' � de iI cu! S h '·t .

.

O senadór Hamilton \fremente e crer em um da entidades e su éita sItarao JomvIlle. No d,ia os snFS. pruleSSof'Els .

. �r ano. c mI z,

Nogueira, em um brilhan- Deus que não seja St I'
.

t E
g" s 17 o snr. Adolfo Konder d� E�_ola de Barra do lJ,UflI�O, f. de Hugo Kath.

te discurso no Senado mas sim a I
lI,In, ao Impos. o. sses au.men- e no fim do mês o Bri- Rlbelrao Grande do Nor- ObItos, No mesmo car

demonstrou que o go"er� Senhor d 'be e q�e T o to de Imposto, val for- gadeiro Eduardo Gomes te recebemos o seguinte torio foram ainda inscri-

no russo nada tem de de-
o eu e a er- n�cer ao Tesouro um a- Tambem o snr Plini� convite: '

tos os seguintes obitos:

mO.cralico, pois é Uio ou

ra.

J JUST
cesso. d� renda an�al, de Salgado virá ao' Estado Os professores e alu- Ana Junges Hoffmann,

--::-=-__._-::_-:-�_� �.�:.:::.:.O � bIlha,? e 540 mlJhoes
para presidir a com�en-

nos de�te Aeducandário, co� sessenta � seis anos

) Notas e N ti
I

I imp:orà a Alemanha, a
. � �au�elros. Com a pro- ção do P. R. P. em 5 de p�r meIO deste e da co- de Idade! resld�nte em

, O IGlaS q,!antidade de repara-
videnCla �emb�ada ,o Go- desembro. mIssão de festeiros, com- Itapocusmho, fIlha de

__ ,çoes de 25,000 unidades yerno V3:_I extmgumd? !l põsta dDs sur. Manoel LUl� ;J�nges;CàrlosMohr,

O clinico' éarioc'a, Dr. de maquinas, feramentas mflamaça,o .

e o
. def�cIt LOCa iS Alves de Oliveira,. Qtto lavraqQf', com quarenta

Armando Monteiro' da e equipamento em cara .. orçamen!arIO. ,'Ésse Im- Krüger,Geraldo Bagawli, � tI;es
'

anos de idades,

Silva,
.

em declarações ter geral, das fàbricas post� VIgorara ate. ao INCENDIO Rainoldo Paulo, Marcia· filho de Oarlos-Mohr;Lau·

a reportagem, disse ha- de guerra alemãs. O va-
segumte a_9.uele em que Dia 13 do corrente no Silveira, Orestes Ga- ro Lour�nçd, com dois

ver leva.do ao conheci- lor desse equipamento
da execuçao do orçamen hOllve mais um incendio dotti e Benjamin Toma- dias de idade,filho de

mento das autoridades ê de 58.UOO.000 de mar- t� resultar �� saldo fav�- nesta citlade. Pelas 21 nini, têm a honra de con- João Felicio Lourenço;

medicas brasileiras, e en- COSo A maquinária e das
ravel O mmlstro Cordel- hóras, quando ainda era

vidar todas as Exmas. Helena Laskoski Millnitz;,

_ tre essas a Sociedade tres zonas ocidentais de
1'0 e Castro acentuou que .

t d B R Autoridades do Munici- domestica, com quarenta

Brasileira de Medicina e ocupação e 25% serão
a outra mensagem solici- �ooV���i��·�eop�oP��da3; pio, pais dos alunos e o e quatro anos de idáde,

de Instituto de Mangui- destinados á Russia e """""""".............................._..._...._.._.. do snr. Claudio Stulzer povo' em geral para as- filha de Antonio Laskos

nhos, o novo tratamento Polônia, conforme a es- � Ra�z�s alpinas

com-!
verificou-se, por descui� sistirem a festa escolar ki; Isidorio da Veiga, la

de Verminose pelas sul- tipulação de Potsdam, � põem o famoso esto- do de um frequentador a realizar-se nesta esco- vrador, com oitenta e oi-

fas,.descoberta feita após O resto será dividido, de

i'
macal um incendio, que devido la no dia 24 do corrente to anos de idade, filho

várlOs,!lno,s de trabalholl, acordo com 'as percenta
'

S'tt A
.

a t' t
. -

d a qual constará do se� de Antonio da Veiga;

experlencla b gen t b l'�
-, I er gUia pron .a l� erveo?ao as

gUI'nte pro'grama·. Ana Lach D.orn, domes-

s e o serva- s es a e eCholas pela pessoas alI presentes e

ções clinicas, em vários'Agência Inter-Aliada de outras due . acorreram,
As 9 horàs da manhã tica, com quarenta e no-

Estados do Brasil. Reparações de Bruxelas, bons antecedentes e bom poude ser extinto. será celebrada uma mis- ve anos de idada, filha

-x- entre os 18 aliádos. comportamento, Uma das pessoas de- sa campal e solene no de Guilherme Lach; An-

Diz um telegrama da -x-
-x- pois de acender o cigar- local da festa, oficiante tonio Fernando Segundo,

agencia Reuters, que o O snr. Presidente da O goveJ'no vai restabe. ro jogou o fosforo para
um sacerdote de Corupá. com um ano de idade,

brigadeiro general Dráp- Republica assinou um
lecer a liberdade do co- um lado, onde momentos Após a missa - forma- filho de Alexanbre Fer·

per, da Diretor da Divi- decreto indultando da mercio. permanecendo o antes um empregado da tura dos alunos - .Hino nando; Leonardo PUtzer,

são Economica do govêr- pena. os delinquentes contrôle dos preços ape- Auto-Viação Oatarinense Nacional e discursos dos marcineiro, com cincoen

no militar norte america- primários cuja pena de nas para o açucar, gor- colocara uma caixa com professores, que analiza- ta e seis anos de idade,

no, anucia que o Diretó- prisão simples, detenção duras, carne, pão e leite filmes cimimatograficos. rão o fim da festa. filho de Francisco .Pfi-

rio Econômico, autorida- ou reclusão, não exceda no Rio"
'

A lata estava aberta Em seguida - Recitati- tzer; - Otavio Piazeira,

de de controle aliádo, de dois anos, tendo eles
- x- e o fosforo incendiou o vos, poesias, pequenos funcionario Pnblico, com

E I d
No terremoto verifica- filme que num segundo teatros - Cantos Es(�ola- quarenta e sete anos de

sco a e Aprendizes Marinheiros do em meiados da sema- era imensa fogueira, es-
res. .

idade, filho de Luiz Pia-

FI . , I'
na passada no Perú hou- tabelecendo labaredas Haverá churrascada, zera.

OrlanOpO IS. ve mais de t ,000 mortos de 3 a 4 metros de altu- bebidas, cefé, Doces, Ti- CASAMENTOS. ReaIi

e destruição de centenas ra. Garrafas de aguar-
ro ao Alvo e Tambola. saram-se, ontem na sala

E D I T A L de casas, dente e outras bebidas O produto da festa, que das audiencias os se

será abrilhantada por guintes
. casamentos: Pe

- boa musica, será para dro, da Silva, com a se-

.. aquisição de moveis pa- nhorita Rosa Margarida
ra a escola. da Silva; Alberto Dall-

A1WIVERSARIOS ma�n com a senhorita

DORILfA
Elfrleda Wackerhage;

[ Walter Bartei, com a se-

, 'rransc�rreu honte� o nhorita Allrona Rath,
amversariO da menma

Doriléa estimada filhinha
do casal Isaltina - José
G Felisbino Jnr.
- Dia 19, festeja seu

natalicio a gentil senhQ
rita Waldivia Siedschlag,
filha do senhor Eugênio
Siedschlah.

c_!,!!A!!!!IX!!!!A�PO�STi!!A!,!!L!!!,�19�"!,!!!,!!!,!!!,!,,,,!,!!!,!,,!,!!!,!,,!,!!!,!,,!,!!!,!�D�ir�etor: A R T U R M Ü L L E R - Fundado em 1919
-;- �,,!,!!!,!,,!,!!!,!,,!,!!!,!,,!,!!!,!,,!,!!!,!���,,!,!!!,!������!!!!,,!!!!�T�E.!!L�Ef�ONE N°. 39

ANO XXVIII JARAGUA DO SUL - Domingo, 17 de Novembro de 1946 Sta. Catarina N. 1.395

BAZAR ELITE

Esportes. No jogo reali
sado dia 15, entre os

quadros do Acarai con

tra a "Estiva" venceu a

quele por 1 a O.
Hoje jogará o Baepen

di contra o "Cruzeiro".

Está aberta a inscrição para os candidatos a

Escola· de Aprendizes Marinheiros.
Os candidatos deverão ter a idade completa de

17 anos a 15 de Setembro de 1947 e 19 anOs in
completos ao se inscrever.

A in�crição estará aberta até o dia 6 de janei-
ro de 1947. "

Os -a�rovados percorrerão a carreira hierarqui
c�, com? Praças, Sargentos, Sub Oficiais, e Ofici
ais AuxIlIares.

Para '!1aiores informações queiram se dirigir
�o Secretario da Prefeitura, que auxiliará a todos os

mter,essado�, facilitando as passagens, eótaaia em

�lomm?polI.s,_ bem como os documentos necessá
nos a Inscnçao.

ROUPAS FEITAS
ARTIGOS DE OOURO

BRINQUEDOS
PAPELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

Preços exepcionais até Natal!
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131

Defronte a cA COMERCIAL LTDA. (Proximo ao Posto Rubini)k
,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vermitugo 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

remedias

Edital n. 2129, de 14-11-46. Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

Cópia do edital recebida MINANCORA para o seu tilhinho.

do Oficial do Registo Ci- E um produto dos Laboratorios Minancora
vil de Timbó.· J O I N V I I L E

.Walrer Stein e Hedwig :.------"""-.----�------.-

Hobus.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, . domiciliado e

residente neste distrito,
em Ribeirão Cacilda, fi·
lho de João Stein e de
Alvina Bary Stein.
Ela, brasileira, 'Solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Timbó, sen

do filha de Alberto Ho
bus e de Ida Hobus.

E para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mandei I=;;rII�III=================lllt=passar o presente ('ditai que
=

=

será publicado pela impren- :':.:::: ::::,-..
..... .. ...

:�ix:d�md��:!��ioI�n��as.se�� II p ii
.

AJV21lOl ][21Jr§[CIill f,ll
alguem souber de algum im- li !l :I ::

pedimento acuse-o para os ii H ,
PROPRIETA.RIe> gA ii

tins legaes. gon R M h I D d N 158
ii ii

ARTUR MÜLLEk On",j ii ii
na arec a 00 oro, .. iiR !i

S:: SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii S ·Ii
SITO DE LUBRIFICANTES, ::

T
i!

T
::

COMBUSTIVEL E ACES- H i�
SORJOS, LUBRI- \\ E II

iiO ii BAT����Ã�N������Tgi DE IIN li
.. .. �

..
i
..:::::::::::::::.i.j�.�::::::::::::�:�i

OFERTA
NATAL 1946

Novembro de 1946.

Comunique-se
PEÇAM DEMONSTRAÇÃO ass) - Ten. Leônidas C. Herbster

• Prefeito Municipal

Sociedade RECOIN Limitada
��ra1I"" e1II4iiII�REc;�t�;or:��;.;;.�o ;�54�7�AS.�· .: CALÇ A.DOS '�

Ohamamos a atenção dos nossos leitores, do 'I ,
comércio e da indústria em geral, que, em virtude

•

1942, o selo de quitação (recibos) de aluguel de ca- ,sa, deve ser aplicado nas seguintes proporções :

�a-� �� m�I��r�� �Valor da locação mensal Com conlralo Sem conlralo •

Selo Selo �
Até . . . . .. 500,00 1,00 2,50 •

h t
' ".

8:�:i: �: �:���:�� : H��:�� 111�"oo:00: !oi,,: 0o��oo mal!, ��� o � I"De mais de 3.000,00 a 4.000,00 '"

De maís de4.000,00 a 5.000,00 1,00 25,00 . FRODUTO Df\ ·

De mais de 5.000,00 a 6.000,00 2,00 50,00

I'
o INOTA: Quando se tratar de casa residencial cujo

• TIIDld!1Ul§trna die Calcaâos
preço de arrecadamento fôr até e-s 500,00. rr .1líl TI

�

o !D
(trezent?s cruzeíros), sem contrato, o selo é ?e Cr$. ,UC([J)§Cllll rm21([J)§ §o Ao ,"It1,00. Em todos os casos deve-se cobrar mars o se- I CAIXA POSTAL 11

lo da Educação e ôaude no valor de e-s 0,80. I

�
"

�O não cumprimento destas disposições legais, I
JARAGUA DO SUL

sujeita a Infrator á multa de Crê 100,00 por doeu- SANTA CATARINA

ment? (recibo) ou d� cinco vezes o valor do irnpos-] �!Ii'a�� ,, ••
to, SI este for superior a Cr$ 200,00.

_ ..

�;;-�;-j Rm I � T � � I � I LI ��r��!�o, ;e���ci:��Ei�:
� � de Música � A.rtur Mü!.ler, O!ici�l do �tt���g���z e de Augus-

� EM GERAL, ESPECIALMENTE � Registro CIVIl do I, Distrito Ela, brasileira, solteira,

� �
da Comarca Jaragua do Syl. lavradora, domiciliada e

� Ga����;���lJ!�as Estado de Sant� Catarina residente nesre distrito, em
,BrasIl., Rio Cerro sendo filha de

� Bandoneons - .� Faz saber q�e f�rr:parl'ce:. Leopoldo .Laube e. de, Ida
�

.

. Pianos - Harmoniis. � ram no cartono.exibindo o� Krüger Laube.

� Instrumentos pare Bandas - documentos exigidos pela lei :

� Orquestas e Jazz-Bands. Vi- afim de se habilitarem para Edital n. 2128,� de 12-11-46.

�
rrolas, Pick-Ups, Radiolas. casal-Se: Alberto Krehnke e Ali·

Enfim tuõo, que for 00 ramo. da Geisler.
Peçam preços e demais informações ao Represeutante: Edital n. 2121, de 12-11-46.

Ele, brasileiro, viuvo, _--------------------""1

� P A U L O K O s s Albano Radünz e Ceci- I I.

. v lia Emilia Laube. Iavrador.domlclltado e re- O ANJO PROTETOR DE �EÚS FILHOS É A

�� Ele. brasileiro, solteiro, rl!�eJu�lk;�ee S���:��h� LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

lriiico"'ii'g'U"SY'RlAi"co"iEic"i'o::::::O::::[:::s":"c'iTAß'I··:'N·::::A:::::S::::/"'i:"11 :!'�:�����:i::i������
i::.�:::: Fundado em 23 d� feverelro�e 1935 i.i.

residente nesre distrito, no
- Rio da Luz, sendo filha

CAPI,TÀL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii de Ricardo Geisler e de

PEPENDENCIAS. EM: RESERVAS
'

CR$ 4.000.000,00
�1 Ana Lindemann Geisler.

�f�:::n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul
i::.i::Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:��1��as End. Telegrafico "INCO"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75
Cresciuma MAT.RIZ: I TA JA Í

.:i::i:::· CCuurrll:ttil·bbaanos Faz todas as operações bancarias 'no Paiz. como cobranças. descontos.
empreslimoB. financiamentos mediante caução de titules comerciais.

Florianopolis passes. ete., aceitando documentos e valores em cUlltodia, mediante

i:::.;::.': Glbll'rsaPmara
taxasmodlcas.

.t\bona em C /Correntes os seguintes juros:
Indaial

I A Disposição! sem aviso, coin retiradas livres

i:';:· Ituporanga 20/0Jaraguá do Sul pard qualquer importancia

li Joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres

i::.·i::. L�gn���e de Cr$ 1.000,00 5°i.
Lages Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()O

ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
i:::i:::ii Orl.eans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

115��l������o �ª: :�!�� � iF:�r];s ã 1/�� ::::::.1::::.ii S. Francisco do Sul Oa juroa são pagos ou capitalizados semas�almente

H ��lóaquim A econom ia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no i:.i:.ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.

i.li.i �[�:fr�nga HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ·ás 15 horas
••

Aoa sábados das 9 às H horas ::

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

.PETROl
IIIRN��

Portaria de 4 de

•

Temos a satisfação de comunicar aos nossos

clientes, que acabamos de receber nova remessa de

RADIOS

O Prefeito Municipal de Iaragué do
) Sul, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
De acôrdo com o art. 167 do decreto-lei nO

700 de 28 de outubro de 1942;
A João da Silva Neves, ocupante do. cargo de

Escriturário, padrão "F" do Quadro-Unico do Muni

cipio, de (45) quarenta e cinco dias, a contar des
ta data.

rrefentll1lra JMI1UlIDlncn]p)ali die
JJarazuä Ql(Q) su

Reqllerimentos Despachados
Dia.15.10.46.

1457-Ricardo Maas-bras. requer transf. imp
terreno vendido a Victor Volkmann, idem.

1458-JQão Rocha-bras. requer licença estebele
cer-se com marcenaria, sito a estrada Nova Reter
eida, idem. •

1459-Guilherme Grützmacher-bras. requer transf

imp. terreno com a area de 70.000 mts2. sito a estr.

Itapocú-Hansa, vendido a Bertoldo Baumann .

1462-Frederico Bartel-bras. requer licença co

locar uma 10M ne sepultura de Ema Lensch Eggers
inhumada no cemiterto municipal desta cidade, idem

1463-Ahtonio Ponstein-brasi. requer trensf. ímp.
de uma bicicleta, vendido a Benjamin ôtaehelin, idem.

1468-joão C. Stein Junior-bras. requer' licença
pera estabelece-se com casa de generos alimenticios
Idem.

1469 - Silvino O. Wolf, bras. requer transf. irnp.
terreno vendo a Theodoro J. Wolf.

.

1470- Leemann Ltda. requer averbação nos

rmpostos pare Ernesto Lessrnann, c. requer.
1409- Romeu Bastos, bras. requer lic. fazer um

aumento fundos seu predio, idem.
1410- Mario Nicolini, bras. requer Visto e Ha

blte-se p, sua casa recem-construída, idem.
1412- Max Wilhelm, alemão, requer Visto e Al

vará de Habire-se, p. S. armezem recem-constr., idem.
1413- Roberto Ristow, bras. requer lie. consrr.

um salão de diversões, idem.
1431- João Marcatto, bras. requer lic. pintar

letreiro fachada s. fabrica, idem.
1452 - João Marcatto, bras. requer lic. p. pro

longar o muro que cerca S. propriedade, idem.
1434- Otto Rumor, alemão, requer lic. fazer

pintnra Interna de S. casa, idem.
1456- Rolf Marquardr, bras. requer lic. consrr,

uma casa de tijolo, idem.
1444- Jacob Andersen, dinamarquez, requer Iic.

fazer pintura nas portas e janelas S. casa, idem.

1445- Posto Iaragué Ltda., requer llc, constr.

um rancho nos. fundos do posto, idem.
/1446 -- Julio Tevs, lituano, tequer lic. construir

um galdão p. Industrie. idem
1447 Iacób Andersen, dinamarqnez, requer Ile.

fazer um aumento nos fnndos de s. casa, idem.
.

1449 - Arnoldo L. Schmidr, bras. requer Iic.
consrr. posto de gazoline, idem. - --- - .-

Secretaria da Prefeitura Municipal' de Iaragué
do Sul em 15 de Outubro de 1946.
• \

Manoel Luiz Silva- Secretario

Material de Cerca
It

(:

com

-TIPO 1946-

Onõas longas e curtas,

os mais modernos aperfeiçoamentos.

PREÇOS ESPECIAIS

ca propria_
EDUARDO EISELE

Rio Molha

COITHA CASPA,
ODEDA DOS CA- Vende-se
BELOS E OEMAIS Armazem de secos

e molhados. - Agua
encanada e luz eletd,AFECÇÕES DO

�3URO CABELUDO.
T.ONíCO. ,�;6.f�.�ÂR,
POR EXCH'ê'bICIA

para galinheiros e oútros fins
VBNDE BARATO

Olsen Irmãos Ltda.
RIBEIRÃO DO MOLHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hotel Jaraguá'
-BAReRE§TAURANTE-

•

VENDE-SE Otimo tratamento V. S. encontrará no

uma otima propriedade com 100 morgos de rerra,
bôa casa e todas as instalações, pasto bom,' todo
cercado de arame, agua boa, tambem vende-se, cria
ção, carroça, cavallos, etc. situada a 5 klm. da
Estação Marcilio Dias. - Informações com o pro
prietarlo, residente na mesma.

Endereço: ERVINO WIESE - Estação Marcilio
Dias - Municipio Canólnhas.

De,
· Renato "W"alt9P

MÉDICO -.

':::::': CIRURGIA PARTOS. DOENÇAS DE SE-

NHORAS. CLINICA GERAL.

ii Consuitório e Residencia: - ao lado (ia Prefeitura Municipal.

H Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

,LE IA ...

"O ESTADO DE SÃO PAULO"
• assinaturas tratar com - RODOLFO FISCHER

Telefone, 55

0::::::::'..=::::::00:::::::=0:::::::= c::::::::o c:::=c:::::::>c::::;:.c::::>c:::=:::::oo:::::::=o:::::;::.

O Kühn & Rengel O I. Casa de Moveis. IO F E R R A R I A O. Vitõrio Lazzaris

O Fabricà de Ferramentas Agricolas. O � Jaraguá do Sul -

_

Rua Domingos R. da Nova*
O Segas Rotativas para Arados. O .

� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-� • I ..__. II_

se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer

O W I�
·

M �O Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183. .

O tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS r. a emlro azurec en .

.

JARAGUÁ DO SUL Em estoque e sob encomendas.
c:::::;::.:::----c:::::::::oc:::::=c:::::::::::..:::::::>c:::::::>c:::>�o:::::::>� c:::::::::- c:::::::= Enfeites para Caixões Funerários.

Refeições' á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôra. Catarinaa/c João Iantsch,

�a$a 1)1 SAlBE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁoooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo � � �

� Adolf Herrn. Schultze � DA· d D t I00 MARCENARIA EM GERAL 001 r. rqunne es an as
I00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 ••".«iABG

.

_

00 GA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
o ����������������

00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

00 de MOb�iaS, especialmente para escritório. 00
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias, Salas de 1antar 00 .

00 Cópas, Escritori JS, Moveis rusticos e outros. 00 J 1 d NotíCl-as
00 MOVE�S AVULSOS COMO: 00

orna e

00
Cadeiras

00 SÃO PAULO' Castiçais e velas pera
�

Poltronas tixas e giratorias � pinheirinhos e velinhas e
� Mesinhas de centro e para radio zes com suplemento em LINGUA ALEMÃ
00 00· h" castiçais pera bolo de ani-

E entre muitos antros. a "Deutsche Nachric ten
versäríos, pinheirinhos er-

I
Caixa Registradora marca "RECORD" 00 Assinatura Anual Cr$ 120,00 tificiais de todos os terna-
Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 nhos V.S. encontraré na

indo. as Caixas· Registradoras de � Agente Auforisado : CASA REAL
elevado custo.--------- � OTTOWILLE!! Cx, Postal, 98 - BLUMENAU _

00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00 8x1 ®f@ @'í@) @1@ ®Y@
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00 C I

; Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 ::
.

li
ure seus �a es. e poupe

�s:z<�s::Q::2��s::z<!��Im��������s:z<� !! CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO!!
seu bom dinheiro corn-

Ed•.tal�������Im����������

II DR. SADALLA AMIN li prando na

• ;D;;;;;;;r;;;;;;;;;;A;;;;;;I;gv;;;;;;ag;;;r;;;;o;�;;;;;;B�;;;�a;;;;;;t;;;a;::;;I;;;hg;;;a����;:����;�;�:;�������;�;� ii CONJU���.��s �:À����SCÀ���I��N�S'PA���Z Nos!i fd� ��B���Oa II. ��!Ta Imoosto lerritarlnl
• .

- .MIEDIUO H «RUA GERON:VMO C04HO, 42» (ANT,IGO IiOTEL WEIS !! a que dispõe de maior De ordem do snr. Co-
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E ii HORARIO: 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2·4 ii sortimento na praça e ofe- letor, torno publico que

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
..1.1 _ .Joinville _ .I;.� rece seus artigos á no corrente mez de Novem-

preços vantajosos. bro arrecada-se nesta Co-
. DOENÇAS DA PELE. .

li

_. Eletricidade Médica _
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUII letoria, o imposto acima,

Cl 1II1_.c--=

. ----�-----_�
Iíi\!tt:\\ �'IM rn\!1i=\\� referente ao 2'. semestre�.-..--.�..... .--�-.. ��I� \21��

Moves Est ofados _' -----
do vigente exercicio.

"MEDICAÇAO AUXILIAR Os Contribuintes que

"[80Z[180"
... ! NO TRATAMENTO DA não satisfazerem seus pa-

. SIFILlS". garnentos no preso mar-

cado, poderão satlsfazel-o
no proximo mez de Dezem
bro com a multa de 20%.
Terminados os supraci

tados presos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.

Coletoria Estadual de
Iaragué do Sul 1 de No
vembro de de 19.46

Heleodoro Borges
. escrivão

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
" Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos, e azuis.

..............................���

.� Fortifique o seu estorne- �
� go, usando diariamen- �
� te dois calix de �
� Bitter Aguia �
�� ..............................�

Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Intra, Vermelhos

-RAIOS x
Diretor ltlédico do Hospital "São José"

- ATENP.lE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

'[�.f";,.,�.-.;.. ,�
I kJi�ijj

,e

É UMA DO«I'<ÇA eftAJiltl........
wútTO ".RIGOaA paAPtA Ao rt'1\

MiLIA II[ "AFtA A .RAÇA.. COMO

UM BOM AUXILIA" NO "TR,,"'A

MIOtTO DtsSE aRAND.II"LA�ELn
U" i( O

...........................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• u � n � •• � •••••

) Elegancia, distinção e bom gosto V. S. I. encontrarà só nos afamados MOVEIS

11Iff�'b!!r-;;-5!!�!!=!!7s!:::=:�:ria:�!IIII·II· I .::�?��:�:�f::s�����OD��ãs.�cJ:r,�:�iH � � I.mpaludlsmo . o::Lã á Rua Marechal Deodoro da
::= MaI�lt�s, Tremedeira II .' Fonseca, 519. - Fone 22

N - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - :::1 ===-;==<>======_
.

• "Capsulas Antisezonicas IIm . Minancora" mg ElO Toda. as Boas Earmacias
I

UIII É um produto dos Laboratortos MINANCORA ii!

fi .
- .Ioinvills - Sta. Catarina-> m

r!!E!!!!!!!iE;!=i!i!i=i!!!!=!iEElli=!!=ii=i;=ii=i!=;;=1

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::��::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::-

_UMATI._

nc ..6FIA.A8
IE:SP'INHA.8

FlaTuLAJI

ÚLC."_·

.CZ.MU

I'ltRIDd

.... '"'.....

Ven'de-se
Serraria, com fazenda, diversas benfeírorias e

2.600,000 m2. de terras.

O interessado poderá enrender-se diretamente
com o proprietário

"MEDICAçÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

FRACOS E AN�"ICO.I
T_.

VINHO CREOSO'I'ADO
"SILVEIRA"

� I."....._�-

fkf} To ..

fti;!� R••fri .
.!e:rf":-:,

..

Ill�� BronQuit••

11�i-1
E.crofulo••

lj .....(�-,
�: _C ,: Com,.I.,c.�••

vir-no CREOSOTADO
1 "e- <J�-A GEr.-A"no'l't DE SAÚDE.

Correio do Pese
Assinaturas' para 1947,
Todas as pessoas que

tomarem uma assinatura
anual para o ano de
1947. receberão desde jà
e gratuitamente, o "Cor
reio do Povo" até fim
de desembro de 1946.

A Gerencia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pàgina do Partido de
-

I Representação Popular»
D� LU� DE SOUZA IP. R. P. I Direção e Responsabilidade:

OPORTUNA E INTERESSANTE ENTREVISTA.
O semanário "Idade Nova", numa de suas re- nacional aos nossos irmãos que, por incuria do Es

centes edições, transcrevendo uma entreviste que o tado Liberal, não haviam tido nem escolas que lhes
dr. Wolfran Metzler concedeu ao "Diário de Notlei- ensinassem a amar o Brasil e cultuar nossa bandeio
as", de Porto Alegre, escreve o seguinte: re, os politiqueiros tramavam o golpe amadurecido

-« Conforme referimos, o ilustre entrevistado aos 10 de novembro. Consumada a aventura, apre
é um médico da zona colonial gaúcha, e figure lar- sentam o lntegrelisrno como movimento de traido
garnenre prestigiosa em todo o Estado do Rio Gran- res, e, juntamente com os Integralistas, maltratam e
de du Sul. Em sua conversa com o jornalista, o dr. perseguem, seviciam e esmagam, aos filhos da co
Wolfran Metzler fez interessantes considerações a lonia. Todavia, mal desponta a aurora da liberdade
propósito das atividades que os partidos pclitlcos política, ei-los de novo nas tramas sinistras de seus
vêm desenvolvendo na chamada "colonía", parte do golpes anti-Jemocráticos - pois eles é que são os

Estado habitada por laboriosos elementos descen- mals totalitários dos aventureiros - e, para rnelho
dentes de alemães e italianos, embora já em tçrcelra res facilidades de sua trama, ei-los a passar o mel
e querte gerações. E, sobre essas considerações, o das ilusões fagueiras naqueles que ontem eram as

dr. Metzler destacou que, em todos os partidos que mais [lageladas vitimas.
hoje tanto amimam os filhos da colonia se ecorove- E mister, porem, que tenhamos a bravura e o

Iam os mesmos cruéis Inirnlgos dessa gente a quem, parrioüsrno de um Wolfrau Metzler, pare falar bem
na era do Estado Novo, apresentavam como quintas- alto a palavra da verdade. Só se desmascare o em- Tenho a honra de levar i Soares. com relação ao
colunas e traidores. Somente num partido, salientou huste e os Iilibusteiros da politica usando de expres- ao conhecimento de V. problema do govêrno pau
ainda o entrevistado, não existem inimigos dessa sões enérgicas - como as do entrevistado do "Diá- Excía. que, por oficio as- lista, é o seguinte:
população, no Partido de Representação. Popular. E rio de Noticias" - e rendo desassombro pare tanto. sinado pelos senhores São Paulo, 9 de outu-
isto porque neste organismo estão Integrados hoje, Muita gente ainda existe por aí, e desgraçada- drs. Mario Tavares e Ce- bro de 1946.
os lntegrallstas, aqueles que, desde 19M e 1934, tan- mente alguns integrallstas se contam nesse meio, sar Vergueiro respectiva- Exmo. Sr. Embaixador
to fizeram pela definitiva integração da zona coloní- que tem medo de falar no Integrallsmo, como se mente Presidente e Se- Dr. Iosé Carlos de Ma
al na comunidade espiritual brasileira. "Não fossem isso consrlruisse crime, e como se integralísmo fos- cretario Geral Interino da cedo Soares
os lnregralistas, diz S.S., e as populações coloniais se sinonimo de traição. Comissão Executiva do São Paulo
teriam sido presas facels dos propagandlstas do fas- Existem mais, alem desses, que quando adrní- Partido Social Demcera- Senhor Embaixador
cismo e do nazismo, nas suas respectivas zonas de tem a exisjencía legal do lnregralismo pretendem lus- tico me foi confiada a Tenho a honra de acu-
influencia. Eis que surge o ínregralismo e ensina que tiflcé-Ia com 'a existencia legal do Partido Comu- tarefa de ouvir as Comís- ser o recebimento do afi
o único nacionalismo que a nös pode Interesser é o nísra . . . sões Diretoras das de- cio de 5 do corrente, no
nacionalismo brasileiro; que acima dos laços senti- E necessário, contudo, que se tenha a bravura mais correntes politicas qual A. Excía. me comu
mentais que rros liguem á patrla dos pais, está o e a correção de afirmar que uma coísa nada

:

tem democraticas no sentido nica ter-lhe sido confiada,
arnor e a lealdade que devemos a este grende país, que ver com a outra. - O Integralismo não existe da escolha de um candi- pelo Partido Social De
nossa Patria; que nada temos que ver com o tacís- hoje como expressão partidaria somente porque o sr. dato ao governo do Es- mocratico, a tarefa de ou
mo italiano e que o fascismo alemão é inexequivel Plinio Salgado deliberou não imiscuir Inregrellsmo tado de São Paulo que vir as Comissões Direto
e, muito mals, que propagá-lo aqui, alem d e rema- com a sórdida politica brasileira de nossos dias, pre- a todos inspire conííán- rlas das demals correntes
tada loucura é crime". . ferindo deixá-lo imune, como alta escola cristã, de ça, politicas democratlcas em

Em contraste com esse depoimento do dr. Metz- educação e de formação de caracteres. E não existe, A Comissão Executiva torno dos nomes dos se-

ler, sobre a atuação nacionalizante do Inregraliamo, ademais, como partido, porque a doutrina do lnte do P. S. D. por 20 votos nhores Drs. Carlos Cirilo
e que nada tem de fantasista, pois há poucos dias gralisrno está inserta no programa do PartiJo de Re· em28presentes,resolveu: Iunior, Cesar Lacerda de
"Páginas de Combate' \ orgão da mocidade integra- presentação Popular, e nesse vigoroso partido de a) Indicar ao exame e Vergueiro, Gastão da Cos
lista,. reproduziu artigo do sociólogo Gilberto Freire ldealistas moços estão os mesmos integrallstas de aceitação de todas as cor- re Vidigal e losé Rodri
com idêntica conclusão, o entravlsrado a que nos sempre. I rentes democraticas do gues Alves Sobrinho, no
referimos traçou o quadro da obra do Estado Novo,

, .

Fez b,:m o d�. W�lfran M�tzler ..

em lembrar �u� .§,t:lta�o QS .n9!?e�A� ��Y.13 sentido .da escolha de ·no
ne rrresmo- teri'eHo"naci-onallzador. -=- Esta 'é' diferente, os filhos da colonia nao podem; aceitar o abraço tíé corre'lIgl()flarlos. Ihs. Caro govérrio constifucional do
use processos diferentes, métodos perversos, medie- tamanduá dos velhos e corrompidos politiqueiros. los Cyrtlo Junior, I César Estado de São Paulo, que
vais. ':gestapianos", diz o dr. Metzler. A obra naclo- Mas não são apenas os filhos da colônia que deo. Lacerda de 'Vergueíro, a todas inspire confiança.
nalizadora do regime de 57 era esta: "Primeiramente vem desprezar esses homens, embora estejam eles, Gastão da Costa Vfdígal e Reunindo-se no proximo
com ofensas e echincalhes e, em seguida, a pau, a no momento atual, em muitos dos altos. postos da José Rodrigues Alves So- dla 12 nesta Capital, it

rabo de tarú, a coice, em alguns lugares a oleo de RepúJ)!ica. brinho, como candidato nossa Convenção Partida
motor" . . . Com o general Eurico Dutra na Presidencia da ao futuro constituicional ria, a ela levaremos a

Quão edificante é essa manifestação de um bra- República podem estar tranquilos os Integralistas do Estado, apos o que se consulta e logo de sua

sileiro do sul, mas, infelizmente, quão diversa é a que nadá de humilde lhes sucederá. O Grande Mi· manifestara em definiti- manifestação voltaremos'

manifestação de muitos dos nossos homens mais nistro. que organizou a Força ExpediCionária Brasi- vo a Convenção. á presença do sr embai-

responsaveis! - Enquanto o Integralismo pretendia leira, e suficientemente patriota para não participar b) confiar ao reconhe- xador.

incorporar moral e esperilualmeme na comunidade da conspiraç_�p dos fariseus, q�e de tudo são capa- cido patriotismo e impar� Cumpre-me no entanto, infor-
zes para as�gurarem suas posições. Mesmo porque cialidade do Exmo sr. mar a V. Excia. que o Diretorlo
o genera! Dutra sabe quanto são dignos os segui- embaixador José Carlos e Conselho deste Partido muito
dores de Plinio Salgado que, nas eleições de 2 de de Macedo Soares, a ta- apreciariam qualquer manifesta
dezembro, sufragararrí sua legenda e seu nome, e no refa de ser junto aos de- ção dos srs. candidatos acima
dia da Vitória, não se acotovelavam nos salões do mais partidos democra- citados com relação as suas
Palacio Presidencial, para "cobrança" do apôio. Os ticos do estado o coor- plataformas ou programas, o que
que nesses salões pululavam eram 05 "democratas" denador dos referidos no- viria sobremaneira facilitar nossa
de todos os tempos, inclusive daqueles do Estado mes pedindo aos pa�tidos tarefa de indicar 80 eleitorado
Novo Totalitario. consultados que, pelas partidario aquele que, 8 nosso

Estejam, portanto, tranquil� os· homens da zo- suas Comissões Diretoras ver, melhores condições tem de
na colonial do Rio Grande do Sul, como os de to· semanifestam por escrito. bem servir nosso Estado e o
das as zonas coloniais do Brasil

.. e1 igualmente, to-I Para cumprir o honro: país.
dos os caboclos dessa Grande Patrta. so mandato que me fOI Agradecendo a V. Excia.

Com os integralistas, com Plinio S�lgado, com loutorgado venho pßdir a a honrosa consulta que
o Partido de Representação Popular, emflm, com to- V. Excia a fineza de com nos faz,
dos os verdadeiros patr'otas, especialmente com o a passiveI brevidade co- subscrevo-me atencio-
general Dutra, nós marcharemos a passos de gigante municar-me o parecer da samente.
para o did cada vez mais próximo da redenção da digna Comissão Diretora a) Renato Egydio de
Pátria, e da definitiva exclusão dos aventureiros das da conceituada agremi- Sousa Aranha, Presidente
aguas turvas da politica malsã. ção politica de que V. do Diretorio Estadual do

P P I
Excia é Presidente.

I
P. R. P.

Consultado o P.R. . au ista sa��:;t��eve-se antecio-
_

o Embaixador Macedo I têrmos: a) José Carlos de Ma- i OUÇA .

Soares, Interventorem S. São Paulo,3 de Outu- cedo Soares. . I, Todas as quartas e

Paulo dirigiu na qualida- bro de 1946. O têxto da resposta que sabado�, ás 21 ho�as, pe-
de de coordenador das Exmo. Snr. Dr. Renato ,la RádIO FarroupIlha, de
forças politicas paulistas Egidio de Souza Aranha. o Partido de Representa- Porto Alegre, a

em oficio ao P.R.P. e M. D. Presidente do ção Popular (PRP) enviou I VOZ DO P.R.P.

redigido nos seguintes P.R.P.
•

ao Embaixador Macedo

�tRHENTo
\'\ttlEIROS

Plínio Salgado fa
lará omcmhõ,
Conforme noticiáramos em nosso último

número falará amanhã, segunda-feira, ás 20
horas, em Florianópolis, o sr, Plinio ôetgado,
Presidente do Diretório Nacional do Partido de

Representação Popular. .

Por essa ocasião farão uso da palavra
tambem os srs. Deputado Gofredo da Silva
Teiles e Loureiro junior.

.

A reunião terá lugar no Teatro Alvaro
de Carvalho e os discursos serão retransmiti
dos em alto-falantes para fóra do recinto.

•

121vat1l1ldlo-§e C(Ü)ID ij §a1b21(ü) (Marca·Registrada)

Virgem
.

E�pecialidade
JJ(ü)llIl1lvnHe

,�y,�O VIRG�,) �DA� Ar
o�WnznlNDUSTRIAL

.

JOfNVILLE

� ,=>�ßÃ� YIRC(At
<!I '.

EspE(IALl Df-\OE

econollnisa-se tetnpo e dinheiro_

.................................' ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


