
ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39 guá o sr.

der.
Sta. Catarina - N. 1.396 O velho politico repu-

blicano e atual presidente
. .

d d d POLITICA Fermino Conrado Dernar- da Comissão Executiva

NOTAS E NOTICIAS de propaganda de ídeo- ter príorída e, es e que
chi e Rodolfo Mayr. da .U. D.�. destina-se. a

logias estranhas aos sen- fique provado que pos- --

-x- I Fjorlenopolls onde n� �I,!
timentos do nosso povo. suam automóveis: A semana é de difini- 124 d nt presidira

Relata um telegrama A certa altura de sua Or- a) Medicos, demonstran- Em Florianopolis, tam- o co�re e

da D.P. que Aubon Reit- dem do dia, o Ministro do que a exige o exerci- ções, J1àra não dizer de bem houve uma conven-I a, convençao. que
escolhe

sch, ouvido sobre a mor- diz: "Homens de fardas, cio de sua especializa-
cambalachos. Realisou-se ção do P.R.D. com a pre-

ra ?S candidatos desse

te de Adolf Hitler, que tombados no campo de ção profissional;
a convenção do P. S. D, senço do sr. Plinio Sal- I partido a<? go.verno e Ca

aconselhou a todos os honra, vitimas dêsses b)Diretores de jornais
em Florianopolis, sob a gado. devendo realizar-se �ara Leg�sl_atlva nas pro

seus iuxiliares imediatos destruidores da Pàtria, e revistas, para 'serviço presidencia do dr. Nereu
um comício no teatro Al- xirnas elelçoe,s. ..

que se suicidassem. O merecem de tal forma dêstes;
Ré:lmos, 'ilustre chefe do

varo de Carvalho, mas Em Iaragué vlsltaralT!
grupo compreendia: Eva, nosso respeito que não c) Funcionários "públí- partido. que, tendo elementos co- no grande n�lT!ero �e arm-
Goebbels e outros. Disse podemos, sem deslustre .cos. os de sociedades de Homologada que foi a munisras atacado os ora- g05 e correlíglonerlos.

Hítl f ilít Ih escolha do j'ovem deputa", d
.,

di da
í

'

que I er aCI 1 ou- es
para nos mesmos esque- economia mista, quando, ores e tente a msegu- _

f do dr. Aderbel Ramos da f
.

um rasco com veneno, cer seu sacrifício e seu pela natureza das suas rança 01 o mesmo sus-

Uacentuando' Hanna você d Silva pera disputar o car- I d
. , exmplo. Não é possivel, funções necessitarem e penso. - m nosso co ega e

é dos que morrerão co- assim, ao Exército obser- facilidades de transporte, go de governador do Es- -x-- Iolnville, noticiou

mizo Cada um d o's rado, com os discursos E M' G' t
.

"C
e- • e n var, sem repulsa, as ten- devendo as requisições minas ereis am- que o nevio a-

têm um frasco de veneno tativas de implantações ser feitas e justificadas
de apresentação e agre- bem o povo está ficando xias", da Cia. Comercio

como este Ace t ue decimento, foram sendo f d t
- JI.,

-

f», n uouq no Brasil de doutrinas, pelos seus respectivos erro e apeaçoes e con- e rvavegeçao, so reu ava-

Hitler não queria que ne- sob todos os pontos de diretores ou chefes; aprovadas as demals mo- chaves. Como já é do do- ria e foi rebocado para o

nhum dêles fosse feito vista contrárias aos nos- d) Engenheiros, industri- ções de congratulações ao minio público o sr. Gene- porto da capital.
.. '. .

1 o sr. Presidente da Republi- I D b ít
. .

S t
prisronerro pe os russ s S0S interêsses e em abso- ais, comerciantes e outras ra urra su sn UIO o In- ua carga, campos a

t t ca e In!erventor Federal. J I' d C d f
.

nem que es es encon ras- luto em desacôrdo com profissões que, por exi- terventor u 10 e erva- e peixe seco, arroz, an-

sem seu scadaveres, Dis- o passado da Nação». gencias das suas ativida- Aprovados tambem os lho, pelo sr. Noraldino Li- nha e outros produtos
se que Hitler esperava. Terminando diz a Or-] des, amplas e convenien- nomes que deverão com-

ma, pera que este fizesse destinados ao Rio, foi de

a ultima hora,que o exer- dem do Día:« Defendamos' temente comprovadas, se pletar a representação fe-
a politica do sr. Wences- clarada perdida e manda-

cito d ge al We ck deral, foram escolhidos os I B
.

I t d t dI o ner n pois dêsse «messianismo» [ustilíque a concessão au raz, especta men e a enterrar per o e um

pud e re elo o' russos snrs. Drs. Lucia Correa, . . b Ih' t 't
.

ess p Ir S enganador. que procura de preferência para a a- nos meios tra a IS as, cerni eno .

.

o Iície t a oder atual Secretario da Segu- . ,

bld
'

dl A" dSU ICI n e par p infiltrar-se no coração quisição de automõveís POlS e sa loque e 1- I e que se eu a cena

sair de Berlim. Acreseen- brasileiro, contra nosso -x- rança Pública e politico vergente do sr. Getulio dantesca. O povo farnin-

tou que entre os que a- passado, corroendo-lhe o A Junta de Conciliação joinvillense e Francisco Vargas. to, rumou para o local,
companhavam Hitler se instinto de raça e o tor- e Julgamento da Jus- Gallotti, engenheiro pera A chegada do novo in- com cestos, sacos e latas

encontrava o tenente ge- nando desafeiçoado ás tiça do Trabalho, em
senador e como suplente terventor deu motivo a pedindo as autoridades

neral Riter Von Greim,e justas e ligitimas aspira- Porto Alegre, acaba de Dr. Agrlpa de Castro
cenas degradantes. O po- que lhes deixassem levar

a esposa dta Goebbels e ções Nacionais. O Brasil, decidir que os tralhado- Faria. vo saíu a rua em protes- os alimentos condenados

seis filhos, Martim Bor- hoje como sempre,» es- res de acordo com a

-

Dara deputado foi es- tos, veio éI policia com pois a sua penuria era

mann Eva Braun O me colhido o senhor Joaquim I' t Ih d d f
.

.

, ,- pera que cada um cum- Constituição, tem direito ceva arre e me ra a oras gran e e a orne os arn-

dico de Hitler, dr. Stum- pra seu dever. ao pagamento dos sala- Ramos e para suplentes fazendo fogo, do que re- quilava.
pecker e outros. Quanto rios nos domingos e

os srs, Aristides Largura sultou muitos feridos. O É uma cena cornovedo-

a Eva Braun disse que -x- dias feriados.
e Leoberto Leal. povo queria a continua- ra e que bem atesta o es-

esta passava todo Q tem- O diretor geral do Gon- I x I
Ainda não está cornple- çäo do antigo interventor, tado de pobresa da gren-

po insultando os inimigos selho Federal de Comér- Em telegrama da A. ta a chapa estadual. hornen justo e alheio as de massa popular .

. , de Hitler. cio Exterior, ministro, Nacional
.

o General -x-. competições politicas. Emquanto isso, os ban-

--x- Saboia Lima, baixou a Djalma Poli, presidente 1 _

Uma nora s�nsâcJOnal Como se vê, a situação queres e viagens custo-

6-mfftlst:ro·'da. Gtte.N'ú:, -Seguinte portaría estabe. da comissão ênc'at'régatlâ e � -da eonvençao do Par- 'esnf"' se tornando' "cede �ás a custa do erarío pu
General

.

Canrobert da lecendo normas para a de estudar a mundança tido Trabalhista Brasileiro, vês mais rregtca no Bra- blico continuam.

Costa, baIXOU uma 01'- concessão de prioridade da nova capital da Re- onde houve cisão, °du mde- sil. Esse desprezo pelos
dem d� .dia, alertan- na aquisição de automó- publica deu as seguintes lhor as opiniões ivi í- menos afortunados é que
do o Exército contra as veis novos: declarações a imprensa. rem-se, havendo 14 votos leva muitos brasileiros ao

manifestações doutrínà- «O diretor geral do A nova Capital não pare apoio a candidatura LOCa iS desespero do comunismo.

rias extremistas e convi' Conselho Federal de Co- terá zonas industrias e
do dr. Aderbel Ramos e

..

d!lndo a nã,o assistir paS-li
mércio Exterior,' tendo será uma grande cidade, Silva e 14 para o sr. Iri- Passaram ocon-

(slvament� a nova onda em vista que dispõe a mas tranquila e repou-
neu Bornhauseil O snr. to. O comerciante am-

---------- alinea «a» da Portaria sarrte como Washington.
Aristides Largura desem- bulante X, deste munici-

N· 'I n.91, de 30 de Outubro Inicialmente, deverá pos- patou e favor do primeiro pio, 'foi a Blumenau a ne

ão morremos de amo- ,de 1946, publicada no suir cem mil habitantes. e, em compensação, en- gocios. Lá na cidade en

res pela extinta ação "Diario Oncia!" de 31 Nas suas .redondezas se-
trau na chapa do P.S.D. tabolou palestra com um

integralista e fomos mes- subsequente, resolve re- rão criados parques agro
como suplente de deputa- cidadão bem apessoado

mo um' dos s.eus maiores comendar ao Serviço de pecuários afim de que a dQ. que lhe declôrou ser de

adversarias, mas isso não Despachos dos Importa- nova Capital tenha seu
. Isso póde não ser mui- São Paulo e ter para ven

quer dizer que deixemos I dores, dêste Conselho, auto-abastecimento. To- to bonito, mas não deixa da revolvers e pedras de

de protestar contra o aten- que, na concessão das dos os gêneros alimenti- de ser vantajoso. isqueiro e outras mercado-

tado que se noticia ter si-I prioridades a que ela se cios serão cultivados em A chapa completa do rias bem vendavais.
---------

do levado a efeito em FIo-I refere, observe a ordem abundanci8.. O tamanho P.T.B. para deputad?s é O "ataria" interessou-se Figurinos Novos

rianopolis contra um co- abaixo estabelecida: 1- da cidade variará entre composta dos segUintes pelo negocio e a tarde, os Recebeu

micio do P.R.P. que, mes-I
Prioridades espeCi,al: a) 15 mil e 20 mil quilôme- senh?r.es:. . .

dois se encontraram nova- TlD. AVENIDA

mo sendo substituto da· Presidéncia da Republi- tros quadrados. Para hajaI, Jaime. _VIeira � m�nte. Iam em direção ao

quele, não deixa de ter ca, Poder
.

Legislativo e .evitar especulações imo- Osvaldo MaurJ��o Dutra� hotel onde o vigarista di- mil cruzeiros, que seriam

vida legdl. Poder Judiciario; biliárias o govêrno desa-I Caçador, L�Ullndo To
_

zia residir, quando por e- divididos em Jaraguá.
Tanto o Partido Co- b)Ministérios; propriará imediatamente mas Card.oso, Mafra� A�e. les passou outro cidadão Logo depoiS foi a um

munista, como a Ação In- c)Gövernos estaduais; tódas as terras da região, lardo LUIZ de Ol!velra, que deixou cair um maço botequim, onde abriu o

teg:-alista se existisse, es· d)Orgãos diretamente pelo custo atual do valor Bru.squ�, B.raz JoaqUim �l- de papeis. O espertalhão maço que apenas continha

tando devidamente regis- subordinados .·á Presi territorial e ao invés de ves, JOlllvIle, W�ldemlro logo ajuntou e metendo-o uma nota de cem cruzeiros

'tados, tem direito a fUrf- dencia da República; vender as'te�ras, as arren Palh.are� e' �uge�JO Fock; no bolço do paleto, logo e o restante era papel de
cionar e serem garantidos. e)Departamentos e di- dará.Acidade será no pIa· FlorJanopohs, WJ(so� Au- depois abriu um canto do jornal.
Não é democrático com- retHias dos diversos 01" nalto central, na região f[usto �a ·Costa �chlefl�r, mesmo e mostrou a vili- Foi a policia, que entrou

batel-os pela violencia em- gãos da AdQlínistração de Formosa de Goiàs. A fred�rJco Herondlno Lel�e ma, declarando que esta- a agir e pegando um au-
,

quanto tem existencia le- publica; municipalidades; zona fôra demarcada ja � Joao Costa; Porto �nI: I vam ricos e que se o ou- tomovel rumou para Itajaí,
gal; devemos, se adversa- f)Autarquias e socieda- no começo deste século ao, dr. Az.ev�do TrIl�a, tro voltasse declarasse que alcançado os \ dois esper

!'ios, ideologicamente, pe- des de economia mista. por uma comissão chefia- L�gu?a, SII�lo Moreira

I nada tinham açhado. talhões. Foi aberto inque
Ia palavra escrita e fala- II- Outras prioridades da pelo professor de Filho: CrescJU�a, Nery Momentos depois o in- rito e o ambulante já co

da desviaI-os do caminho Quando se não utilizar Geodesia e Astronomia Rosa, Ararangua, D�rv�ll dividuo que tinha perdido meu umas horas de cade

em que se encontrem. para a concessão das da Escola Militar CeI. Campos; Palhoça, Nlcoh-
o maço de papeis voltou e ia e está envolvido no pro-

Essa é que deve ser a prioridades acima :espe- Luiz Aulus, atende�do ao no
. Tancredo; Blumenau, perguntou-lhes entre lagri- cesso, pois queria tllmbem

medida aconselhada pe- cificadaâ' tôda �a
t q�ota que �a. d_eterminavAa a los Carmelo resaltou �as, se nã� tin�am lacha- apossar�se do dinheiro a-

Ios que combatem esses reslherva ad p�r e� ed o�- C?DstItmçao de 91. co-
que "as lagislações so-

o um padCa de pOlS e f� era Iheio.

partidos. se o, po erao am a o

-I
mIssão chegou á conclu'l ciais têm a doutrina empr�ga o e. uma Ir.ma, Boa lição.

;0;;;;;;--------------
- ;;;;;;;;;;;00_ �ão de q�e .aq�ela zon.a cristã com(l finalidade recebera 28 mIl cruzelr<?s

BAZAR ELITE era,a malS llldICada. �I- precípua á melhoria da pa�a. paga.men.to e haVia ßniversarios. Dia 18, Van-
ca ela cerc�da J?or tr�s vida dos operários, crian- peldIdo <? dInheiro. ny Raduenz; dia 19, Ru-

grandes baCIas hldrogra- do-lhe clima justo e hu- Os dOIS negaram. o a- bens Nicoluzzi;. dia 20,

ficas:. Amazona,
_

São manitário. De onde nas-
chado e o hornen s�JU pa- Olga Erzinge� e Marcos

FranCIS?O e parana'_ O
ceram as diretrizes equi- ra voltar lo.go depol�,com Spengler e hoje o snr.

veSpf:"r�lllO �m questao, tativas das legislações? a �esma mterpelaça? e Alfredo Horst.

conclm� afIrmaI�ßo que Dos ensinamentos de pedmdo ao comerclêlnte Festa Escolar. No proxi-
essas lllformaçoes lhe Leão xIl de certo." jaragu�ense para mostrar mo domingo terá lugar a
foram prestadas pelo' pro- a carteira, o que este fez. grande festa em benefi-

P
..

t' N ti' prio presidente da comis- .........._............._... ..............................

.._.........,,�
O espertalhão passou a cio da Escola de Barra

reços exepClonalS a e a a. são, General Djalma Pol- � Gr;ncle numero de pes- mão na mesma, que con- do Ribeirão Grande do

ly. -x- � soas se curaram do esto- tinha mil cruzeiros e saiu, Norte, a que já nos refe-
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131

�
cl � b

.

Falando ao publico no mago, usan o não protestando o am u- rImos no .numero passa-

Defronte a cA COMERCIAL LTDA. (Proximo ao Posto Rubini) Congresso Eucaristico de BITTER AGUlA lante,pois já estava de pos- do.

Aracaju o Cardeal D. Car- .._..._..;."..._._..._...._..._._.........,..... se do pacote com os 28

CAIXA POSTAL, 19 Diretor:
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LUIZ KUENZER

Assumiu a gerencia da

agencia local do Banco
Nacional do Comercio
nesta cidade o snr. Luiz

Kuenzer, que exercia tal

encargo em Rio Negro, e

a quem apresentamos nos

sos cumprimentos.

ROUPAS FEITAS
ARTIGOS DE COURO

BRINQUEDOS
.

PAP.ELARIA e

MIUDEZAS EM GERAL

--

(cant. na 3a. pag.)

( ._
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SA'LA-O �OOOOOO�iOOOOOOOOOO�OO
m Adolf Herm. Schultz'e mP I a n ins c h e c k 00 MARCENARIA EM GERAL m
100 Oterece móveis "CrMO" de todos os tipos da 00

A G I· V 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00v. elu 10 argas > Fundos 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
.

-----

00 de MobiliaS, especialmente para escritório. 00Sabado dia 23 de Novembro de 1946'11NSTALAÇÕES
COMPLETAS DE: 00Dormitórios, Salas de Tantar 00Festival de inauguração do Salão, .

Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros. 00

cO.SlaftCle d� Churrascada, Bebi- 00 M��d���asAVULSOS COMO:

100das, afe ele. 00 Poltronas tixas e giratorias .

Início as 19 horas 00 Mesinhas de c.entro e para radio O
•

. 00 E entre muitos outros. a

ß noite Grande Bal-Ie PU·hl·ICO . 00 Caixa Registradora marca "RECORD"AU.

I
Afamada pela sua eticiencia, �ubstitu;BOA MUSICA indo as Caixas Registradoras deConvida gentilmente - O PROPRIETARIO elevado custo.-.-------.

Toda a Mercadoria á pronta Entrega IVENDE-SE I RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE,75
Jaraguó do Sul Sta. Catarina

uma otima propriedade com 100 morgos de terra, 0000000000000000001100000000000000000000bôa casa e todas as instalações, pasto bom, todo
cercado de arame, agua boa, tarnbem vende-se, cria
ção, carroça, cavallos, etc. situada a 5 klm. da

�
..................._-.__-..�-_..................._-_........-...,.._-....,.".,..

Estação Marcilio Dias. - Informações com o pro- Instrumentos
_prietarío, residente na mesma.

MEndereço: ERVINO WIBSE'-Estação Marcilio � de úsica 1-----------------
Dias - Municipio Canoínhas, � EM GERAL, ESPECIALMENTE Materl'al ele Cercaa/c João Ianrsch. � Gaitas - Pianadas �

� de 24 a 120 baixos.' �
Bandoneons - �

Pianos - Hermontos. �
Instrumentos pare Bandas
Orquestas e Jazz-Bands. Vi
trolas, Pick-Ups, Radiolas.

Enfim tudo, que for do ramo.

Peçam preços e demals informações ao Represeutante:

� Caixa post� � � h�A A�P _B �. Catarina. � ---------�---,.------:----
------------.-,.-,.-,.-,.-,.-,

I DE A L

Convile
Dia 23 de Novembro de 1946,

EM GARIBALDI NO SALÃO EUGENIO
'VOLF,

,

GRANDIOSO
B A I L E

qual será abrilhantado por um otimo
JAZZ

Convida-se o publico em geral ..

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

Artur Müller, Oficial do
R egistro Civil do J

° Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que ·çompan·ce.

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

casal-se:

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

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 tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRÁ
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
jOINVILLE

Hotel Jaraguá
-BAReRESTAURANTE-

Refeições á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - ôre. Catarina

- para galinheiros e oulros lins
VENDE BARATO

Olsen Irmãos Ltda.
RIBEIRÃO DO MOLHA

Edital n.2150de 18.11.1946.
Harri BIosfeld e Satur

ni Kreutzfeld.
Ele, brasileiro, solteiro ---------'""!!

motorista, domiciliado e

residente em Rio do Tes
to, sendo filho de Rodolfo
BIosfeld e de Ida BIosfeld.
Ela, brasileira, solteira, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'_�_!!!!!!!

domestica, domiciliada e

residente nesta' cidade, fi-
COMPRAREI MAIS BARATO lha de Ricardo Kreurzíeld

1--- ---I e de Tecla Kreurzfeld.Fazendas " Suspensórios .

Chapéos _..

� Sedas

Elegancla, distinção e bom gosto V. S.
encontrarà só nos afamados MOVEIS
ESTOFADOS CRUZEIRO.
Poltronas pllra radio - Divãs - Tape-

tes - Passodeires, tudo V S.

encontra-�rã á Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 519. - Fone 22
�::::.�==:::-

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

A MARCA DOS BONS PRODUTOS:
Assneer de Baunilha, Sal Refinado (pera cosinha),

Mata Moscas.

FABRICANTE: ••IRIB8 MEII.
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguâ do Sul

FRACOS E "NtMICO. I
T_I

VINHO CRE08O'I'ADO
"SILVIEI .. ""

...,..- .._
To....
R ••frl.""

Ili:==--��;I Bronauit..I!;,� .. ;,crofulo••L� ,.". I...ol'>".I••cença.
VI r'hO CREOSOTADO

� "'E Ul'1 (�ER�OOR OI: BAÚSC.

ONDE

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante 15 dias. Si
alguem souber de 'algum im
pedimento acuse-o para OS

fins legaes, ..----========�==;.----I ARTUR MULLER Oficial

Perfumes • Erc., etc.

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT

Pois isso v� S. sempre consegue
sa Casa - ERICO BRUHNS,

J!R!GU! DO UL Rua C�l. Emitio Jeurdao, 62

,:(@@!@@Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®1'@)®Y@)®Y@)<®r®®Y@)®Y@)®f®® ..

: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados i
t@ .TODAS AS MOLESTIAU� DO ßPßRnH� RfSPIRHIÓRm @j
� Encontram alivio imediato com c. uso do �
®5 Incompar8vel @j

� Pl!ilorül d� nogien P�IDll!nl� �
ê) O PEITORALMAIS €CONHECIDO .NO BRASIL @)
2\®®l®@,;®@).@@).@@,;®@Ã@@;.@@i..®@,;®@M@@i®��

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,\
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,1
ESPINHAS, ET<;,J

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIOBITTER AGVIA
é o grãnde estomacal

da época.
E ACESSORIOS -PEÇAS

-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFTSSIONAIS-
Bolas de borracha e de
couro, bem como cama
ras e bombas pare os

mesmos, e bolas oficiais
de futebol. V. S. encontra-

II

-- PREÇOS MODICOS.

II. Mal. Deodoro da FOllseca, 158
Telefone, 40

-Jaraguá do Su I -
rá na

CASA REAL
defronte ao . Ci ne Buhr.

r�""""""""'"''''''''-:-:''''''''�'A''''''''''''''''''' me

l �����·:���·;�·i:�!=:e������· J: AGENCIAS INSTALA.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 11
:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio 'e Rio da Sul ==
..

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
..

..

.. 20/0, ::
..

:b

..

:: Depositos com juros- d dispostção=Isern limite) retirada livre
.. A disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
..

com retiradas semanais sem avise até Cr$ 20.000,00 '. . . . . 5%
Dep. ínícíal Cr$50.000,OO cjretlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4°/,0

:: Depositos com avlso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ::
.. rnjavlso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dias 6'/. ::
.. Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. ;;.. Deverá ser dado o aviso prévio de 2 meses para retirada. ..

Dep. POPUlares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ..

:: radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,005'/.
dep. limitados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

..
'.retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso '. . . . 51/2'/.

..

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ..

.. retiradas sem avise até 2.000,00 cruzeiros I semanais. . . . . . 6'/. ..

::1'
Faz todas as operações bancarias, co",o seja",: cobranças, descontos,::
passes, deposltos e", contas correntes, deposltoli de valores, etc. etc. ..

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
==1:: Serviço atencioso e rápido ==J�i;; ...•••••................................... '

..�.•� �•.•••;••v:-:r••4•••••"":":�•••4.:•••••�••�•••••4••�••
•
••�i·iil!

!;IEü···*··.. ·_··,�··��.'���:.;;:.:_..:,;,.·.,.··.,.··*··_··,�:;.:;..·····.. ·/��··,;h!!J!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»

Posto Jaraguá Ltda.
Devido ao atraso no recebimento da ma

quinária, levamos ao conhecimento dos que nos

quizerem honrar com suas ordens, que no mo

mento epenas estamos fornecendo

Gasolina
Oleo,

e

devendo muito em breve atender os demals
serviços.

Iaragué do Sul, 21-11-46.
POSTO JARAGUÀ LTDA.

-

BAZAR CARIOCA
de ARTUR KLUG ,- Mal. Deodoro, 301.

Recebeu o maior stock de

Calçados para Senhoras
e artigos pare presentes.

Oalçados em geral - camisas - cha

péus � cintos - suspençorios - cartei
ras - roupas feitas etc.

PREÇOS SEM COMCORRENCIA.
,

Nada custa, tudo vale!
Façam uma visita sern compromisso.

���._I���

Dp. Ren,ato 'W'altgp
MÉDICO

I::;:::CIRURGIÁ PARTOS. DOENÇAS DE SE-

NHORAS. CLINICA GERAL.
li
ii Consuitório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.

�� Jaragná do Sol - Sta. Catarina

Jornal de Noticias

c::::::::oc:;:::::. c::::::::oc::::::::o c:=::::= :::::::::=C:::::::::,,:;:::::::=C:::::::-C::=::::==::::::II::::::;:.

O Kühn & Rengel O
;0 FERRARIA

.

O
O Fabrica de Ferramentas Agricolas. O
O Segas Rotativas para Arados. O
O

Rua Marechal Deodoro da fonseca, 183.

O' JARAGUÁ DO SUL
O:::::=::O-=--C::::::":::::==::::;:::::'C:::::::I11::::::::=ç:;:.�c::::::::-c::::::::: c::::::::: c:::::;::.

".
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"MEDICAÇÃO AUXILIAI?
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

�u•• __ ='�-.J
MUITO I'IERIGOaA "ARA A "A

MiLIA • "ARA A RACA. COMO

UM .0Il0l AUXILIAR NO TRATA
M_TO .ha.. Ci RAND. I'\..AGEl.O

.... o ..

I-ßf-:wl-IJI-:[Il�_"I];filii
A sf",u. .. ""REBENTA 80 ..

'NÚMERM I'ORMAS. TA'. _MO,

Locais
(concl. da 1 a. pag.)

,Retificação. Na nora que
dernos a vês passada, re

ferente as viagens pare
Florianopolis dos mem

bros do diretorio do
1406-,Rudolfo Kickhofel-bras. requer licença P.S.D. no automovel da

construir mausoléo na sepultura de Erne Krehnke, Prefeitura, queremos escla
inhumada no cemiterio municipal de Rio da Luz. recer que, os snrs. Mario
Como requer. Tavares eWaldemar Grub-

1442 -Mathias Pansteln-bras. requer licença ba, não estão cornpreen
conslruir mausoléo na sepultura de Erne Lenz, inhu- didos entre os felizardos
rnada no cemiterio municipal, a estrada Iaregué.ldern.] que viajaram a custa dos

14ßO-Geraldo' Harnack-bras. requer licença
construir .mausoléo na sepultura de Anna Harnack,
inhumada lJO cemiterio municipal desta cidade .Idem.

1461-Tecla Klegin-bras. requer licença cons

truir mausoléo na sepultura de Lindolfo Klegin, inhu
mado no cemiterio municipal a estrada Rio Cerro.
Idem.

14M-Frederico Bartel-bras. requer licença cons

truir mausoléo na sepultura de Eugenio Nicoline,
inhumado no cemiterio municipal desta cidade. Idem.

-------- 1472-Marlim Bankhardt-bras. requer baixa imp.
relative sua barbearia por não desejar rnals conti
nuar com a mesma. Idem.

1475-Alfredo Kaiser-bras. requer vistoria habi
ti -se pera sua oficina recern-consrruída, nos fundos
da rua Mal. Deodoro da Fonceca. Idem.

De ordem do snr. Co- _,'
1474 - João Ceielscki-polonéz, requer licença

Ietor, torno publico que
construir uma casa de madelra, em sua propriedade

110 correnre mez de Novem- a estrada Iaragué. Idem.
.

bro arrecada-se nesta Co- 1475-Dr.Renélto Walter-bras. requer licença co

letoria, o imposto acima, locar uma placa em seu consultório medico. Como

referente ao 2'. semestre requer.

do vigente exerciclo. • 1476-Alberto Maiochí-bras. requer licença cons-

Os Contribuintes que
truir duas casas de madeire, de acôrdo com ff plan

não satisfazerem seus pa-
tas anexas nos fundos da rua Mal. Deodoro da Fon-
seca Idem.

'

garnen tos no praso mar-

cado, poderão satisfezel-o 1477 - Dr. Renato Walter-bras. re.quer Ii.cença
no proximo mez de Dezern- .para estabelecer-se com seu consulrorio ,med�co, a

bro com a multa de 20%. rua Mal. Deodoro da Fonseca n.507, nesta Cidade.
Idem.

Terminados os supracl- 1478- Waldemet Gurnz-bras. requer licença pera
tados prasos serão extra-· d d d di'

. . ---------

idas as certidões de dlvi- negociar como merca or e pro utos e etterntos e

salsichas, q estrada Itapocuzinho. Ide7B.
das para a cobrança exe- 1479-Alfredo Gurz-bres. requer baixa irnp. de

SÃO PAULO cutiva. um carro de lavoura, por ter transferido sua residen-

com suplemento em LINGUA ALEMÃ Coletoria Estadual de ela pera Toyó. Idem.

"Deutsche Nachrichten" Iaragué do Sul 1 de No- 1484':'_Ad�I�0 Kopmannalemão requer baixa írnp,

A
. ctI' 1 \vembro de de 1946 sobre a urna blciclere. Idem.

� -ee- ..._ _. SSIQalura..A.nu.aL_Cr\II)......J2Q,QO '.' " ., . 1485-Marcelina -Lombardl-brese...requer -transf.

'Agente Aatortsado: Heleod.or? �orges imp. terreno vendido a Biga Limitada. idem.

OTTOWILLE Cx PoslaI 98 _ BLUMENIlU
escrivao , 1486-Wally Erzlnger-bras. requer transf. imp.

8x1
" , de uma bicicleta vendido a Geltilia ôchlocher. Idem.

Dia 25-10-46.
1480-Frederico Barte! bras. requer licença 'cons

truir rnausoléo na sepultura de Adele Hindelmeyer,
Assinatol'as para 1947. inhumada no cemiierio municipal desta cidade. Idem'.
Todas as pessoas que 1481 _ José Ferreira de Macedo-bras. requer

tomarem uma assinatura licença construir mausoléo na sepultura de João j.F. ------.---
anual para ,o . ano, de de Macedo, 'I'erezínha. de Macedo, inhumados no ce-
1947 receberão desde [à mirerio municipal sito a estrada Rio Cerro, Idem.
e gratuitamente, o "Cor- i 482-Frederico Bartel-bras. requer licença cons
reio do Povo" até fim truir rnausoléo na sepultura dé Alexandre Erzinger,
de desembro de 1946.. inhumado no cemiterio municipal desta cidade. Idem.

A Gerencía. 1504-José Lux-bras. requer transf. imp. de uma

__� ._�_._��__� Ibicicleta vendido a Ervino Schütze Idem.
, 1505 - João Kerten-bras. requer transf. imp. ter-

CO.TRA CaSPA,
I
reno vendido a Leopoldo Luy. Idem.'

1506 Alfredo Gutz-bras. requer transf. imp. ter-
GUEDA DOS CA- reno v'endido a Ricardo Rasch. Idem.

BELOS E gUIAIS 1507-Angelo Delfiori Lenzi-bras. requer transf.

imp. terreno vendido a Agro Induslrial Retorcida

AFECÇÕES DO 1508-Henrique Schaldach�bras. requer transf.

imp. terreno vendido a Adolfo Borchardt. Idem.
�3URO CABElUDO. 1409 ... Helena Basl-bras. requer tr a nsf imp. ter-

reno vendido a Adolfo Borchardt. Idem.

I:scR6FlILA8

. I!:&PINHA8

MANCHA.

Edital

Imposto lerritoriol

Correio do Pevo

T_O�i.êO.$Äfl,tÄR'
POR, �!CEl"t'NCiA

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de,Firmas -

Defezas Fiscais-
Contratos - Naturali

sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

lPrefen11illra JMI1illInlRcR]paR die
JJarag1illá dlo s1illR

ReqlJerimentos Despachados
Dla.15.10.46.

cofres munícípals, pois
viajaram a sua custa em

auto de aluguel.
Nolas sociais. Em [olnvil

Ie, contrataram casamento
a senhorita ôylvia Gas
senferth, dileta filha do
casâl Frederico - Herta
Gassenferth, e o snr. Da
goberto Barnack, indus
trial em Curitiba.
- O casal José Pereira
Lima - Isabel Atanasio li
ma registaram o nasci
mento de seu primoge
niro.

AGRADECIMENTO

Externo aqui meus agra
decimentos a todas as

pessoas que nos auxilia
ram na extinção do incen
dio, verificado na noite
de 15 do correnre, teste
munhando-lhes minha pro
funda gratidão.

CLAUDIO STULZER
Bar Rodoviario

BITTER AGVIA

é um aperitivo cientifico.

BRANCO E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHu RA.U LTDA.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a r ma c i a' N o y a
de ROBERTO 1\1. HORST
'. ./
a que dIspõe de maIOr

sortimento na praça e ofe-
rece seus artigos á -

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JßRIlGUA
@j@ @;.®� @Y@)
-------------------

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
-------------------------------- do Sul em 15 de Outubro de 1946.

Emprêsa Snl Br_as�leira deEletricidadeS.A.II�_55"""!55!�::::::�:::::�Matriz - .JOINVILLE ,,:

F b (Sezões, Malárias, '"

(Sob Administração do Governo Federal) m I"!J r""s Imp-aludismo III
iii .., � Maleitas, Tremedeira iiiPAltA "MeSI. 8RIIUIH'. 1111«51118. II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

-1·'11'I.lAlnrJi••S III II••Q'I�
. II "Capsulas Antisezoriicas '1·'1"1Oma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baIxa I� '"

rotação, de 1 a 97 HP, para 220{380 Volts. 50{60 ciclos o:: M inancora" III2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto III II
220 Volts, 50 ciclos. ::,

Em Todas as Boas Farmacias
. illl

a••!lE�II.1 BI MIIU�i. III É um produto dos Laboratorios MINANCORA iii

m - .Toinville - Sta. Catarina- III
!=;!=;i�i!i!!=;;s:=;!=!i_!i=i!=;;=;i=i;=;;=1

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.
conjugadas com motores mónofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servindo até 50 metros de profundidade.
'\

Al1r1ng([1)§ IE]e1lrRC(D§ ]pallra ((}) Rar
Sortimento completo e variado de LUS',I.'RES, CASTIÇAIS, GLOBOS,

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de q,:!alquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer

pedido de instalação de luz e for�.

I � ��m�r�iallua.

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Seguros
�'YPIRANGA"

I Casa ae Moveis IVitõrio Lazzaris
e � Jaraguá do Sul -

_

Rua Domingos R. da Nova tê''" Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
se Vidros. Moldura� para Quadros qualquer

�tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e' sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.

�����

� BITTER AGVIA !abre o apetite e

i ±a�orece a digestão.
�...............���
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«Pàgina Popular»'do- Partido de Representação
P. R. P. Direção e ResponsabiIidade: Dr. LUIZ DE SOUZA I

Plinio Salgado em FLORIANóPOLIS
..��������������������������������
A fina flôr da agitação e da vagabundageDl comunísto ímpediu o exercicio de UDl direito conferido pela Constituição.-------------------------------------

Policiamento rigoroso e farto, porém ineficaz e péssimamente orientado. O tenente Braz subordinou um direito consignado
na lei ergaatca do Paiz á aceitação ou não dos agitadores vermelh�s. R epulsa geral. Manifestações de pezar e de desaprevaçãe,

Conforme íôra amplamente divulgado o Sr.
.
S.S. que si quizesse empregar leal e legal-Plinio Salgado, Presidente do Partido de Repre- mente a fartura de policiais e. guardas que enchisentação Popular, cbegaria segunda-feira proxima a o Teatro, bem poderia impor a ordem [à enpassada á Capital do Estado onde proferiria uma tão francamente subvertida, dirigiu-se ao micropalestra de carater politico-doutrinária, no 'I'ea- fone para dizer que «em vísta de estarmos numtro Alvaro de Carvalho (Cine Odeon) gentilmente regime democratico e constiticional solicitava concedido pelo CeI Lopes Vieira, Prefeito Municipal cordassem que ao menos pudesse falar umde Florianopolis. orador».

Efetivamente, após uma formidavel bomenagem Em seguida, reforçados e reanimados com eS-
que lhe Iôra tributada em Porto Alegre, Novo sas misericordiosas palavras do Tenente Braz, osHamburgo, S, Leopoldo e Caxias, pelo pôvo do comunistas redobraram em barulheira e confusãoRio Grande do Sul. desceu às 1i;,30 horas no cam- o que íez com que o dito tenente fosse ao micro
po da Varig, em Florianopolis o Sr Plinio Salga- fone para declarar encerrada a reunião.do que, ao surgir na portinbola do avião, foi viva- O'ra, muito bem!
mente ovacionado por numerosos correligionàrios A Constituição da República garante o direi-da Capital e dos Municipios da interior do Estado. to de reunião e o. direito e a liberdade de pala-Os populistas do Estado do Paraná tambem vra e de pensamento.se fizeram representar no desembarque do chefe Os do P. R.P. ali astavam com a devida audo P.R.P. na pessôa do valorôso Dr.Linbares de torização das autoridades. Não era aquilo umaLacerda. Após o desembarque rumaram todos pa- reunião clandestina de um grupo fóra da lei.
ra a residencia do Dr. José Veiga onde foi servi- Policíaes e guardas bavia em excesso.do almôço. Era visivel que a massa comunista estavaA' tarde já se percebia que algo de anormal distribuida em pontos estratégicos. Nem era pre-estava ocorrendo entre os adéptos de Stalin. ciso ser militar para perceber aquéla distribuição.O Iáto de arrancarem os nossos cartazes das Qualquer paisano mesmo via lógo a tatica e aparêdes, de pregarem dizeres insultuosos e de u- técnica.

.ma série de outros àtos baixos e repelentes, não
.

Em Iace disso tudo não competia ao Tenendeixava a menor dúvida de que o ambiente se te Braz "consultar" aos comunistas desordeiros
carregava., si concordavam em ouvir um orador apenas.A's dezenove e meia horas, o

. teatro estava S.s. devia saber, como delegado de Ordemrepleto e outro tanto se aglomerava do lado de Politica e Social que dizem ser, que o direito deIõra do edificio. reunião e de palavra não póde ficar subordinadoA' 20,15 boras, por determinação do Presíden- á concordancia ou não dos agitadores vermelhos,te do Diretorio Estadual, assumiu 'a presidencia da Esse direito é de lei constitucional.mêsa e a direção dos trabalbos o diretor desta S.s. com "apôío na vasta fôrça policial ali"Página do P.R.P.... que, com a palavra, dirigida presente e á sua disposição, bem que poderia,ao microfone da Rádio Guarujá" disse das Iínalí- se quizésse, fazer sair os desordeiros flagrantedades da reunião e, terminando, designou os co- mente localisaveis, afim de que Iôsse obedecidoreligionários João de Albuquerque Bello, Adolfo o dísposítívo constítucíonal que dá um direito semReis e Cassio Medeiros, para introduzir no recín- subordinar a execução do mesmo a quaisquerto e acompanhar até a mêsa ao sr. Plinio Salgado, consultas a quaisquer agitadores.presidente do P. R. P. O Tenente Braz errou, cometeu êrro grosseiro!Ao entrar aquele digno patricio no palco, en- Imaginemos só sl cada vez que um grupo en-quanto salvas de palmas saudavam sua pessôa, a tendesse de interromper um orador tôsse cortado afina Ilor da agitação e' da vagabundagem comunís- êsse orador o direito de falar! estaria assim, praticata florianopolitana, tudo fazia em matêría de mo- mente, atirada ao róI das coisas inuteis uma daslecagem no sentido do achincalbe, da subversão rnais bélas e grandiósas conquistas democráticas,da ordem e da bagunça. consignada no nosso texto constiruclonel.Serenados os animos foi dada a palavra ao E, por outro lado, quem foi que disse áquêleDr. Jorge Lacerda que travou cerrado combate tenente que apenas um orador iria falar?!verbal com os -agitadores vermelhos. Nem que flcassernos alí até' duas ou treis ho-Nessa altura vae ao mícrotone] oTenente Braz, ras da manhã, falando cm, tres, cinco ou dez orada Fôrça Policial e que parece ser o Delegado de dores, ali deveriam permanecer todos os elementosOrdem Politica e Social. de manutenção da ordem e de garantia da execuLogo ás suas primeiras palavras compreen- ção da leí.
deu-se tudo. Quem não gostasse ou que fosse centra,

.

que
se dirigisse para casa,

Não vendemos entradas a ninguem e nem tam
pouco pedimos a quem quer que seja que lá Iôsse
ouvir nossos oradores.

A única coisa que pedimos e que contavamos
receber era a necessária garantia, por parte da Se
gurança Pública, de que a ordem seria mantida e a
lei constitucional seria cumprida independente de
"consulta" aos interessados diretos no frége e na
bagunça.

Não impórta, porém
Ficou patente a existencia de um perigôso co

vil comunista na Capital do Estado. De bolchevistas
que encbem as bochêchas com a palavra democra
cia mas que, em absoluto, não permitem a sua pra
tica.

amar a Pátria, defender a religião, e sustentar a ins-
tituição sagrada da Iarnllla.

,

Em defêsa dêsses principias luiamos .

com co

ragem e devoção até ao fim.
Plinio Salgado ensinou:
-« Lutar com um entusiasmo como sl fôsse

pare amanhã mas, eo mesm o tempo, com uma pa
ciencia como si fôsse para daqui ha cem anos !»-

Atitude condenavel dos
comunistas.

ria definitivamente risca
do o direito de livremen
te pensar e agir.
Sirva o fato como ad

vertência ao nosso po
vo, principalmente ao
nosso bonrado operaria
do que vem sendo ma
nhosamente modificado
pelos adeptos de Moscou.
Os sangrentos dias vi

vidos pela Russía, du
rante a íurla comunista,
em que a. morte e a des
truição Iorama bandei
ra dos atuais dirigentes
daquela infeliz nação,
precisam voltar á memó
ria de todos os brasilei
ros para que, com todas
as suas reservas civicas,
condenem o extremísmo,
vermelho, por ser um re

gime de opressão, de in
justiças sociais, de ódio
e de rebaixamento da di
gnidade bumana.

O que ontem nos foi
dado assistir é apenas o

começo. O resto eles fa
rão se conseguirem
dominar.

O jornal "O Estado"
que se edita em Floria
nopolis, na sua edição de
18 do corrente, sob o ti
tulo acima escreveu o

seguinte; .

Fieis aos principios de
plena liberdade de pen
samento que constituia
essencia da Democracia,
so podemos lamentar. a
atitude assumida ontem
pelos comunistas locais,
durante a conferência do
sr, Plinio Salgado.jio re
cinto do Teatro Alvaro
de Carvalho. .

É bem verdade que
essa atitude está de a
côrdo com a doutrina so

viética, que é de anar

quia social, mas ela de
põe contra a cultura po
litica do nosso povo e
contra a dignidade da
inteligência bumana.
Os comunistas deram,

ontem. uma triste amos
tra do que fariam se

conseguissem se apoiar
do poder, quando esta-

Em tua passagem por qualquer localidade ce
tarinense. verifica sl já existe um Diretório local do
P.R.P. No caso posltlvo, leva a êle tua palavra de
estimulo. Não existindo, coordena

_

nossos simpati
zantes, afim de que o P.R.P. tenha mais um centro
de irradiação.

- -x-x-
Insiste com todos os nossos associados e sim

patizantes para que procurem escutar todas as quar
tas feiras e sábados, ás 21 hóras. o programa radio
fanico do P. R. P. na Rádio Farroupilha de Porto
Alegre.

Instruções para quaes
quer correligionàrios.

A Comissão Executiva do Partido Social Demo-
crático escolheu, nas recentes reuniões rea

lizadas na Capital, para candidatos que apontará
aos sufrágios do eleitorado catarínense, os seguin
tes nomes:

PARA O SENADO FEDERAL:
Dr, Lucio Correa.
Dr. Francisco Benjamin Gallotti.

SUPLENTES:
1°) Dr. Ernani Bittencourt Cotrin.
2°) Dr. Agrípa de Castro Faria.

O terceiro suplente será escolhido oportuna
mente.

PARA A CÂMARA DE DEPUTADOS:
Dr. Joaquim Fiuza Ramos.

SUPLENTES:
. 10) Candidato a ser indicado pelo P. T. B.

OUÇA - Todas as quartas e sàbados, às 21 I 20) Dr. Leoberto Leal.
horas, pela Ràdío' Farroupilha, de Porto Ale- Para a Assembléia Legislativa Estadual, foram

gre, a VOZ DO P.R.P. . escolhidos os 37 cadídatos, cujos nomes serão 0-
!!-----..;;..---------------- portunamente divulgados.

As demonstrações de repulsa á conduta dos
vermelhos, recebidas no próprio teatro e fóra dêle
confortam e encorajam ao combate.

Nós os do P.R.P., mais uma vez, concitamos
a massa cristã do Daiz, a cerrar fileiras nos nossos
quadros afim de que jamais seja possível a substi
ruíção da bandeira da Pátria e da Cruz de Cristo
pela foice e. o martélo, simbolos da bacanal soviéti
ca e do irnperiellsrrio russo.

É preciso que se saiba que a nossa doença é

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


