
Tendo o snr. dr. Lucia
Correa pedido exoneração
do cargo de Secretario da
Segurança Pública, por
ser candidato a uma va

ga de senador, foi no

meado pera subsrltuil-o o

snr. Dr. Edison Valente,
que até aqui vinha exer

cendo o cargo de Delega
do Regional de Policia
em Lages.
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TELEfONE N°. 39

Sta. Catarina - N. 1.397

em todos os Estados. Na ISignais dos 'o gove=-.nox-, com lon-divisão do bolo, como es- -

te não dá pera todos, os tempos . . . goe relatarias doe minis-

O senador Ivo de Aqui- que ficam sem ele estrí- Iras da Guerra, Marinha

no, na véspera da Con- Iam. "O P.T.B. surgiu como
e Aeronautica, encami- de Estado'

vençäo do P.S.D. de San- Santa Catarina não fo-
uma dfirmação centre- a

nhou a Gamara um pro- O objetivo do Depar
ra Catarina, em nome do ge a regra geral. Quanta maquina eleitoral monta- jeto de .leí que manda ex- tamento e a publicação
vlce-presídente Nereu Ra- gente por aí afora com da em nome da liberdade cluir das forças armadas completa e acurada do
mos e da Comissão Exe- agua na boca, vendo os politica sacrificando a

os oficiais e sargentos documentário relativo á
cutlvado PSD., dirigiu um adversarios das vesperas igualdade social." que se filiarem a qual- politicaexternaalemã an
convite ao sr. Edmundo aboletando-se nos cargos "Os diretorias do PTB. quer partido contrario ao tes e durante a segunda
da Luz Pinto pondo á sua efetivos em detrimento dos não são organismos pa- regimen dernocretlco que grande guerra. Acredita.

disposição a 'indicação do que se dizem lutadores re proporcionar empregos
adotamos. E um aviso se sejam necessários, á

seu nome para senador e dos mãos dias. bl'" previa ao PCB. e PRP. realização da tarefa, vín-
f O pu ICOS... (D

. .

)colocando o o erecimento Mas é isso mesmo. (Discurso do sr. Getu- os Jornais. te ou mais volumes.
no terreno de um "convi- bocado não é pare quem lia Vargas _ P Alegre)

-x- Afim de garantir a ab-
te a brasileiro ilustre", que o faz, mas sim pare quem -x-

"Queremos assegurar o jetividade do trabalho, o
mais uma vez teria a oca- o come. . . . "Devemos voltar as

direito de viver com dig- Departamento solicitou a

Sião de prestar relevantes -x- nidade ... " cooperação de professo-nossas vistas pare aque-
serviços ao seu Estado e Hoje, em Florlanopolis, les que não tem terras, (Discurso de Hugo Bor- res da mais elevada re-

ao Brasil, honrando a re- sob a presidencla do snr. não tem morada, não tem ghi). putação, São centenas de

presentação ceterínense". Adolfo Konder e com os
sequer um lugar, onde

-x- toneladas de papeis do
O sr. Edmundo da Luz representantes de todos morrer".

ôe fosse verdade ou se Ministerios, do Exterior
Pinto, que faz parte do os municipios, terá lugar (Discurso de Alberto todos cumprissem o que da Alemanha e outros
diretório da U. D. N., res - a Convenção da União Pasquallni _ Candidato do promet':.m e a dure r�ali- mínísterlos,

.

que terão de

pondeu agradecendo a Democratica Nacional, se- P.T.B. ao Governo do .dade nao os desmentisse, ser examinados pela [un-
g-rande honra, dizendo en- çêo de Santa Catarina Rio G. do Sul). ainda poderia haver es-

\
ta de editores que irá á

rrcrenro "ser-lhe Imposslvel pare escolha dos candl- -x- peranças, mas no rumo Alemanha afim de cum-

aceitar tão honroso man- datas aos cargos eletivos "O "deíiclr" da União, que, vai e nos exemplos
I prir sua t�refa. Ao que

dato, antes da manifeste- de 19 de janeiro. de Janeiro a Setembro d01;passado pouca resta

I
se presume, serão neces-

çäo de seus companhel- Parece assentada a es- atingiu a 2 bilhões de da verdade. säríos três ou mais anos
ras, sobretudo Adolpho colha do snr. Irineu Born- cruzeiros".

- até que os trabalhos es-

Konder, e fóra do quadro hausen ao posto de Go- (Relatorio da Contado- .D t' tejam completos Um
da composição politica vernador. Para os cargos ria Geral da Republica).

ocumen OS trabalho fotogràfico está
por que tanto se vinha federais, segundo tudo in- -x- de Guerra presentemente reduzin-
batendo junto ao seu par- dica, serão recomendados "O governo sul-rlogran- do as toneladas de mate-

tido", - diz o "Dlarlo do os candidatos anteriores dense, requisitou 240 to- Alemães. r�al escrito_para o �icro-
Paraná". não eleitos. neladas de banha, retidos fIlme. Os fIlmes sao en-

- x.,-- A novidade está nos pelos produtores, que que- tão levados para o De-
A note mais sensaclo- deputados a Assembleia riam aumentar o preço de Washington (SIH) - Um partamento de Estado e

nal da semana é a briga Leglslativa. 100%." programa para a publí- começaram a chegar já
.

O Estado do Paraná entre os pessedísras e rra-
----------'1" (Dos Jornais) cação de uma coleção há alguns mêses e estão

• aboliu o imposto Je rea- balhisras gauchos. -x- autorisad� .de �ocumen- sendo, agora. traduzidos

Iusremenro economlco, de l- O soro Getulio Vargas
. ge:YiQo� 'f�u-ebradeira" tos do Mínísterío do E�:- e-�'eminàiee pegu-

exportação Interestadual a acaba de deixar ne "sin -

em que se acha o resou-. terior Alemão e outros lar.
taxa de esratlstíca e flsce- ca" o snr. Walter Jobim Aniversarias. Amanhã faz

ro nacional, não pode ser documentos oficiais está
• _

llseção. candidato do P.ô.Dcernea- anos a senhora Selma
concedido o abono de na- sendo empreendido pelo

E um caso virgem no çado de não conseguir, Bruhns, esposa do snr. tar ao funcionalismo." Departamento de Estado. QualificaçãoEleitoral
Brasil, esse de extinguir eleger-se . Erice Bruhns, do comer-

CD I d
.

t O dr .Raymond J. Sontag ,

um tributo sern crear ou- O irmão do ex-ditador, cio desta praça; dona Ca-
na C��ea��r o proje o

da Universidade da Cali-

rro, mas nlnguern se en- snr, Protaslo Vargas. foi rolina Freiberger, esposa fornia, é o diretor do

$ane, ele não terá imita- aos Santos' Reis, disse do snr. Engelben F�eibe�- - projeto, que foi aprova-

-ções. áquele uma porção de de- ger; prof�ssora OdIla VI- ---------� do pelo Congresso quan-
-x- saforos, taxando-o ate de eira, _esposa de snr Euti- É faci I fázer boa diges- do da discussão do orça.

O.Ministro da Fazenda traidor, pegou sua baga- mio Vieira. tão, quando se usa o mental do Departamento
proibiu a exportação de gern e mudou de solar. Dia 26 a senhora Berta

BITTER' GUIA
36.000 couros de boi, ven- Assim ê anda a politica Lessmann, esposa do snr.

A
.

C"I Castiçais e velas para
didos a UNRRA, na Eu- ErneSTo Lessmann, indus- Registo lVI pinheirinhos e velinhas e

ropa. te todo o ano de 1944 trial e do ja Jem Julio Fer- No cartório do Regis- castiçais para bolo de ani-
.

F'lh João PaJma Moreira. filho C"l f "t
' .

h
..

h
- x- (25.249), relra I o. .

J
_

R to lVI, oram mscri os versarios, pm emn. os ar-

-x Dia 19 a senhora 01- do nosso aml�o oao o
os seguintes nascimentos: ,tificiais de todos os tama-

Detroit (SIH -As quali- ga Rohweder da Costa, mario JVJoreira, inspetor Maria Terezinha, f. João nhos V.S. encontrará na

dades radiotivas do thiou- esposa de do snr. João escolar desta circunscri-
Correia; Dorival, f.de CASA REAL

racil, um novo medica- Lucio da Costa. ção. L. Gnewu ch; Arno f.de
D· 1 R Ao novo engenheiro H EI d'mento, apresentaram re- '-- . la 2, o snr. 0- Augusto asse; eon 1-

J A. MI"II"tar desultados "extraordiná berto Funke. agronomo os cumprimen-
na, f. de José Crus; Ve-

rios" no tratamento de Dia 22, Adelia Erzin- tos do "Correio do Pova".
ralba Maria, t Floriano Jaraguá do Sul

hipertiroidismo
.

sendo ger e Cecilia SaUer. Alceu Freiberger; Vitorio, r. de
Para conhecimento'dos

possivel que tornem a Dia 23, a snrta. Zulmi O lar do snr. Erwino Marcelo Murllra; Rubens: interessados, comunica-
cirurgia desnecessária ra Coutinho, professora Reinhold, propriet�rio do f. de Le,opoldo Hafemann, se o seguinte:
no que respeita a esses em Pedra Amolar. hofel Jaraguá e de Dona Donalto, f. de.. Adolfo MULTAS Devem reme-

casos, segundo o Dr
N E h' Tecla Reinhold, foi enri- Va_:n Vosses; AlI.do, �. d.e ter a 16ß' C. R., em Flo-

C.harles Gordon Heyd, OVOS ngen elros.
d 12 J

-

d Santos DeJamN
.

d' 29 t quecido no ia ,com oao os '.'- rI'anopolis, a multa de
professor de cirurgia da . 10 proxlmo Ca 'rb

e-
um galante menino que r:;t f. Adolfo �anson, �l: Cr$ 10,00 por falta de

Universidade de Colum- ra ugar em Ur! I a, � recebeu o nome- de Alceu. zIr.a, f.de PlaCIdo CorreIa, 'aII'stamento os senhores
bia, de Nova York. formatura dos Engen�e�- OI d B dete f de

O Dr. Heyd fez l'SO da ras Agron.o�o.s e MeJI-
_ Tambem o lar do ca-

10 a ern8; .,. Aquilino Pereira, Angelo
<

V t· d E .f!.0dolfo SchrelI�er, A�e- Torinelli, Roberto Fie-
palavra ante 3.000 cirur-I

cos e enn.anos, ar' s: sal Alfredo-Paula Funke lma f. de ErwIDa Rem-
dler Affonso SeIl Hen-

giões de 30 paises que
cola Supen<;>r ,d� Ag.lcul foi enriquecido dia 21, hold; Lal!reano, f. Age- rI'qu'e Fedder,Alfr�do Ro-

compareceram á lIa. As- tura e VeterlOana do Pa- com o nascimento de C I. nor amI o.
de, Augusto Hugo Alber-

sembleia da Divisão Nor· rana. mais uma menina.

te americana do Colégio Entre os que colam Obitos. No.mesmo car- to Ramlow.

Internacional de Cirur- grau está um um jovem O casal Irene Luz -

Dr'l torio foi inscrito o óbito DESPACHOS. foram'

gIOes. Contudo o Dr. catarinense que se tem Arquimedes Dantas, regis- de Emilia Gesser Freiber- despachados os requeri-
destacado nos estudos da tau no dia 21. o. nasci-

ger, com sessenta 'seis menta de Alberto Rnmph,
Heyd advertiu que a no-

t'J" f'
-

menta de uma fllhmha que anos domestI'ca resI'den- LucI'ano DI'as, Carlos
va droga é de aplicação u I ISSlma pro Issao que ,

extremamente perigosa. abraçou, e que é o snr. tomon o nome de Ene.ida. te erlI Francisco de Pau- Beletti,Deodoro Lopes de

O vice -álmirante RaSEi _====;;.;;;;;;===========;;'===;;;;:;; la, casada com Nicolau Magalhães.
T. MeIntire, cirurgião ge- Freiberger. CER'rIFICADOS DE

ral dâ Marinha dos Esta- BAZAR ELITE Casamentos. Realisa- RESERVISTAS. Estão

dos Unidos, fez ver á ram-se ontem na sala: nesta Junta, a disposição
assembleia que não exis- ROUPAS FEITAS da audiencia� os seguin- dos interessados os cer-

d·
.

.

ARTIGOS DE COURO tes casamentos: Osório tificados de reservista
tem segredo na me Icma, W 1Moreira com a senhorita de Hardvich Bauer, a -

e expressou a' esperan- BRINQUEDOS Florinda Pezatto;_Leonar- demar Oscar Auerhan,
ça em que uma institui- PAPELARIA e do Schlel'l'el com a sonho- Leonardo Dias. Lauro
ção graduada de ensino S EM GERAL

E>
S '1' E

seria estabelecida DO He-
MIUDEZA f:r rita Adele Rode; Artur Alves, João tel em, -

O'd t I f'
.

NI' Paupitz- com a senhorita rico Hoffmann, Alfredo
misfério Cl en a a 1m

__ Preços. exepCI'onal's ate' ata O R h b hAlf
de acelerar o livre inter-

.

• Luiza Passold; Manoel tto o r ac er, re-

caAmbI'o de I'nformaço-s en- João dos Santos com a do Machado, Cuilherme
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 131 .

D' M f P d t1'
tre instituições de todos

Defronte a .A COMERCIAL LTDA, (Prox'fmo ao Posto Rubini) SenhOlrIta D OIVIIrge a ra eJ ro 1.
,

do Sul 22 de
os paises filiados ao In- e Wa ter a mann com aragna ,

ternacional de Cirurgiões. dona Hulda Müller Jung. Novembro de 1946.

NOTAS E NOTICIAS

A Brigada Militar, (Po
licia) do Rio Grande do
Sul foi fixada pare 1947,
em 4.357 soldados, 2 co

roneis, 14 tenentes-coro

neís, 19 melores, 66 capi
tães, 189 tenentes, 20 as

pirantes, 64 sub-tenentes;
216 sargentos e 884 cabos
de esquadre.
Isso' alem dos especte

llsedos, muslcos, motoris
tas, bombeiros, enfermei
ros' atc.
Como se vê, é um pe

queno exercito.
-x-

As autoridades do mi
nlsterlo do trabalho até

agora não conseguiram
chegar a um acordo nas

questões dos preços de
cinemas e aumento de sa

lário dos cornerciarios ca

riocas.
A tabela das sessões

cinematograficas já discu
tidas, ou não satisfazem
ao público ou aos pro
prletarios dos cinemas.
Os comerciarias pleitei

am um aumento gradati
vo, a começar de Cr$
300,00, com o que não
concordam os emprega
-dores.

-x-

De acordo com ' o tele

grama recebido pelo Dr.

Juiz Eleitoral desta zona,
éI inscrição de eleitores
terminará no dia 9 de De
zembro

New York (SIH) - O
crescente interesse dos
norte-americanos pela
cultura e o comércio
»rasileiro reflete-se no

uúmero de pedidos de

informações de toda a

espécie recebidos pelo
Escritórío de Expansão
Comercial do Brasil em

New York, durante os

primeiros seis mêses de
de 1946. Segundo relata
o Sr. Eurico Souza Ga

mes, diretor do Escritó

rio, os pedidos durante
"�. os seis mêses totaliza

ram 20.285, enquanto, no
ano passado, seu total
não passou qe 19.456, no
periodo correspondente.
Este é o major numero
de pedidos já recebido

pelo Escritório desde o

seu estabelecimeuto, em

1955, e inclui chamadas

telefônicas, consultas

pessoais e correspon-
dência.
"O intêsse dos norte

americanos pelo Brasil",
disse o sr. Souza, "tem
crescido grandetemente
durante os últimos dez
anos, a julgar ,pelo au

mento de pedidos de! in
formações dirigidos ao

. Escritório,
.

Durante os

primeiros seis mêses de
1946 fôram recebidos

quase tantõs pedidos de

informações como, duran-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DQ POVO»
- DOMINGO, DIA 24-t 1-46

P,AG.2

e

Convida seus associados para uma
reunião geral na sua sede, no dia 27 do
corrente mez, as 20 horas para tratar de
assuntos' de interesses da Sociedade.

Solicito pois a fineza de vosso com
parecimento.

PELA DIR�TORIA
Joaquim Teixeira
Vice Presidente

A Sociedade Esportiva
Diversões Tupinambá_

Correio do Póv o
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.

--=t---.:·_W_a_,lt_er_R_os_a__t
"J) SATURNINO ROSA E FILHOS, ;

cumprem a dolorosa missão de participar o 1 falecimento de seu inesque-,

cível filho e irmão.
.

.

l ·WALTE.R ROSA
.

\,

ocorrido á 19. do correnre, no' munlcipío , de Lages, ,e convidem os pa-:rentes .� amigos para assistirem é- mlssa de 70.,:dia que farão' celebrarsegunda-feira día 25 ás '/ horas, na Igreja Matriz de Gueramirlrn. ", . ,EditalPor esre ato de religtão e amizade antecipadamente agradecem.• i "t "

'

Imposto Ierritorial
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. ...IIIEIT!.o;::��:a�!�:��h:O��idaß-poß' RtleHO' RR�:fpr,iRandloÓsRIß I �!.{rf����1r:�s��:'�:i�� rrp li lUV2m lK21f§te ID1 irI{"I L LU U referenre ao 2'. semestre ii ii 'PROPRIETARIO ::

A
í, Encon. tram alivio imediato com c... uso do , � do vigente exercicio. ii

O ii ;;.�
, �: ,n C O ID. P a .r a v e 1 @j 05. Contribuintes que H H Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii� �i1,-lo-ri11 d" HuO'-00 P"lnl""'"" � �:�eS:t��fa:�rep�ass�u���: II . II !!

R(@. .-.-� . I: L· I: a::.I1: @j cado, poderão satísfazel-o H S ii ��
S

..@) O PEITORALMAI§ «JONDE�IDO NO BRA§IL @) no proxlrno mez de Dezern- ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-,' II .11it@@;.@@J.®@J.®@)'@@)'@@J@@!®@)..@@)..@@l®@)..@@).@@)ií br�e�:�n:do�u�: s��;��� iiT ii SI�gM����I��2�����S" ,r.i T .1;.;tados prasos serão extra- i! H .P A R A F E R IDA S, idas as certidões de divi- !l ii SORIOS, .LUBRI-

:·.!.:I E ..:F..:�das para a cobrança exe- II .!l FICAÇÃO CARGA DEE C Z E MAS I cutlva.
'

iiO li BATERIAS E CONCERTOS DE iiN iiI N F lA M,A, ç O ,E 5, Coletoria Estadual de l! II PNEUS. H HC C C [ I R A S I ��r�t,�� ,�� �U11 �46de No- _i�:_::::_:::_:::_:::�_j \�:_:::_;::_::::::.y

�ã� O� m�l��r��' �
mai� �arat��··

Ltda.
.

Devido ao atraso no recebimento da maquinária, levamos. ao conhecimento dos que nosquizerem honrar com suas ordene, que no momento epenes estamos fornecendo

Gasolina., e:
Oleo,

devendo multo em" breve atender PS demals '.serviços.

uma otima propriedade com 100 'rnorgos de rerre,bôa case e todas as inerelações, pasto bom, todocercado de arame, agua boe, rarnbern vende-se, criação, carroça, cavallos, etc. situada a 3 klrn. daEstação Marcilio Dias. - Informações . com o pro-
, prieterlo, residente n� mesma.

Endereço: ERVINO WIESE - Estação MarcilioDias - Municipio Cenolnhas.
. .. ,

,. a/c João Ientsch. ... ...-

. FRODUTO 011

I llIDl�ll1l§tr,lia r
dle ( lçadcs

I , Go§clbtc.�r�S��.�,. §' ..A,-

JARAGUA ))O,SUL
.

SANTA' CATARINA
.' ,

..... ,. ---.CWS --Dr'uva a ., .,'_ va - ._

3x1
Jaraguá do Sul, 21-11-46. -

. POSTO JARAGUÀ ,LTDA..
• 1 BAZAR.CARIOCA:

de ARTU R KLUG - Mal.Deodoro, .301.r- -:-;:-�-iri;t;�;;;;;?
I·

.

,.

... .

de Música
,

EM GERAL, ESPECIALMENTE e artigos pera presentes.Gaitas - Pianadas .

Calçados em geral - camisas - cha-de'24 a 120 �ai�os.· péus _ cintos - suspençorios - carteí-
,�

Bendoneons:«: \

� ras -

roupas feitas etc., ; 1 i
.

'.Pianos - Hermonios. �Instrumentos pera Bandes _, PREÇOS SEM COMCORRENCIA.
Orquestas e Iäzz-Bands. Vi- Nada custa, tudo vale!

'

trelas, Pick-Ups; Radiolas.' Façam uma visita sern compromisso.Ehfim tuõo, que for do ramo.
'

-
v_errnitugo suave e de pro�to

Peçam preços e demais informações ao Represeutante:.
deito Dispensa purgante e dieta IPAU L O . K O' B S '

SERVE'PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-Caixa Postal,"39 :- SERRA ALTA _;_:_ Sta, Catarina. Material de Cer,ca ME .o .n. 1, 2, , e 4
��...............�

Proteja a saúde de seus tilhos je a sua própria!;m;;;;;;;;;;g;;gggg;g;;;��g;;;;;;ggggg;;�;;gg;;;;::;g;;;g;;gggm;ggg;;;;;;;;;;;;g�;;;;;;;;;;;; Evitará muitas doen;:�eilits0upará; dinhei ro emDr � Alvaro Batalha �:'M�DICCÓ "

.

.para galinheiros e outros fins
Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUElRA

, VENDE BARATO 'MIN!lCOIlA para o SE"U tilhinho.CIRURGIA PARTOS, "Mo:tESTIAS ,DE SENHORÄS E I
E' .

d t .I "I' b t" M"I Olsen Irma
....

os Ltda. "um pro u o ;IO,� �a o�a onos mancoraCRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS 'E" TROPICAIS, .

.

.

.:__ O I N V I L L E -

; .

DOENÇAS DA PÉLE.
IB' RÄO DO MOLHA '

I ' R EI
,,;;........__-'..-..-..; ----.:

- Eletricidade Médica _' I ---- --------.--Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio lOKü hn & Rehge I -�ORaios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

O '

- R A lOS X - ri CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO i! F E R R A R I A O'Diretor Médíeo do Hospital' "São José" ii
DR SADALLA AMIN ii

O ' .,

1'J.
_ ATENDE CHAMADOS, A -QUALQUER HORA _

ii • ii Fabrica de Ferramentàs Agrícolas. �V::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!! O 'Segas Rotativas para Arados.' ;0:::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ii «RUA ::;::�:ODC::�::�4��TA�:NATI�OP:�:� WEIS ii O
Rua M�;���t�r�� f;Ü��.a\ irS3. :"

, :�ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii ,":::::::::<:::;-c::::::=o�<:;::oc::::::>c::::::aae:::-::::::;:.c:::>c::::::::::o:::::::>c:::p.,II • ,.Joinvil�e • II Jornal de Npti�ias
.

,l

Recebeu o maior stock de

Bolças para, Senhoras

O ANJO PROTETO� DE SEUS FILHOS É Â I,
LOMBRIGUElnA MINANCOBA

Moves Esto fados

�'[RUZfIRD"
, ' ,

Elegancle, distinção e bom gosto V. S.
encontrará só nos afamados MOVEISESTOFADOS CRUZEIRO.

.Poltronas para radio - Divãs - Tape- .

ra a Rua Marechal Deodoro da '

Fonseca, 319. - Fone 22
_.:=:.=.-._,====o�=::=_

Rio da Luz, 22-11-46

SÃO PAULO;
com suplemento 'em LINGUA ALEMÃ
"Deutsche Nachrichten"

, As�inatura Anual Cr$ .120,00.
Agente Aatorisado:

OTTO,WILLE, ex, Poslai, 98 - �U ,'.tE NAU8x1 . t
:_

.

.

,'�
_ALVINO GREUL

Declaracão
,

Pela presente retiro qualquer palavra ofensiva
que eu tenha proferido contra a senhorita Gertrud Fiedler, pois a considero uma moça honesta
e digna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- DOMINGO, DIA 24-11-46 -«CORREIO DO POVO»
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ReqLJerimentos Despachados
Dia.25.10.46.

1510-Ricardo Kreurzfeld-bras. requer rransf. lrnp.
terreno vendido a Osvaldo ôchrnldt. Como requer.

1511-João Mathias Verbinnen-bras. requer transf
imp, terreno adquirido de Iuvenal Antonio '{erbinnen.
Idem.

1512:_ Alfredo Fischer-bras. requer baixa imp.
sobre um caminhão, vendido o mesmo, a Waldemar
Kuenrop (Joinvile).Idem.

'

151ö-Gierdini L.Lenzi-bras. requer licença cons

truir mausoléo na sepultura de Bertoli Lenzi, inhumado
no cemiterio municipal, sito a estrada Itapocú Hansa.
Idem.

'

1514 -- Eugenio Wagner-bras. requer licença es

tabelecer-se com fabrica de bebidas" a rua Benjamin
Constant n° ö73. Idem

1414-Car1Qs Hafermann-bras. requer o alinha
mento em seu terreno, sito a rua Gumercindo da
Silva. Idem.

1516 Paulo Plastwich-alemão requer baixa de
sua casa de posto e botequim por não desejar mais
continuar, com esse ramo de negocio. Idem.

1515-Verde Fran c isco Lenzi-bras. requer licen
ça executa pintura Interne a eesrerna.ern sua casa de
moradia n, 1067, sito a rua Marechal Deodoro da
Fonseca nesta cidade. Idem.

15l7-A Firma Brastleira Olsen Irmãos, Ltda.
requer licença construir quatro casas de madeira em

sua propriedade, sito a estrada Ribeirão Molha.' Idem.
1520-Bruno Chtodínt-bres. r-equer licença cons

truir uma casa de madeira em sua propriedade; sito
a estrada Iaregué (Zona Rural). Idem. _

"

1522-A Firma Brasileira, Casa ßuerger Ltda.
requer baixa irnp. de sna casa Comerciai,' por não
rnais desejar icontinuar com ;0 mesmo. ramo de ne-

gocío. Idem. '. f' _. \
15õ4-Bornholdt; e Oscar-bras. requer transf,

irnp. de uma - casa situada a rua 7 de setembro adqui-
rido de João Lescovics. Idem. _

,

15õ5-Augusto Fuchs-alemão requer licença de
molir a varanda de"'seu prédio sito a rua Cél Fer
nando Machado, bem como mandar' fazer pintura
externa no mesmo. Idem.

, 1536-Pdulo ôchnerder-bres. requer imp. de uma

casá vendido a Paulína WachIz, situada a rua Alrní-
rente Barroso. Idem.'

-
' "

.

1557-Comunidade Evengelice de Hansa,' por
seu representante Hans _ Roedl" requer licença cons

truir um muro em elvenería de tijolos na frente de
sua Igreja, situada a Av. Getulio Vargas Corupa. Idem.

1558 -- Julio Hess-bras. requer licença construir
uma casa de madeira para moradia,' a estrada Isabel
Corupá. Idem.

' ,

,1539-Arnoldo Hess-bras. requer licença cons

truir uma casa de madeire, em sua' propriedade sito
a estrada Caminho do Morro. Idem.

1540-L_essen Henrlque-bres. requer licença cons-

.. .... truir uma C()Sã de madeira pera moradia, em sua

I A r
.

1 [�
propriedade, sito a estrada Ano Bom. (Zona" Rural)

. HU,·�,m�r�Ia" ','Ua. :lldem'15H_:_Id� Volert-bras. requer transf. ���.'
-

terre
no com a area de 210mts2. sito a estrada Ano.Born
adquirido de Amanda Volert .Idelfl. -,_.

Escrituração Mercan- 1542�Eduardo GlovéJtzki-brös. requer fransf.
til - Contabilidade - imp. terreno com a area de 148,OOOmts2. sito_ li rua

'Registo de Firmas - estrada Serra do Boi. adquirido de,Eduardo Pscheidel.

Defezas Fiscais. Idem.
"

"

"

Contratos _ Naturali- 1534-.Eduardo Pscheidt-bras. requer transf. imp.
terreno com a area de 148.000Qlts2. sito a estrada

sações - Cobranças - Serra do ß'oi adquirido da Sociedade Colonizadora
Serviços Comerciais Hanseatica Lida. Idem. '

.

em geral. '1544- Jung Artur por Germano Jung-bras. requer
trans{. imp. terreno com a area de 6.250mts2. sito a

estrada Isabel adquirido de Philipina' Lichlenberg.
Idem.,

. '

"

1545-Cristiano Fruchting�alemão requer transf.

imp. terreno com á area de 12:!.500mst2. sito a es

trada Guarajuba, vendido a João, KreijeskL Idem.

Secretaria �a Prefeitura' Municipal de Jaraguá
do Sul em 15 de Outubro de 1946.

Mé:Jnoel L�iz Silva- Secretario

a···· .. ·· .. ············ .. ··· .. · .. · .. ····· ·· .. · .. ··· :.::::::::: .

ii "Õ'AN'C'Õ-IN'Õ-õsfÃfffcÔMERCÜ-'õi"fcATÄniNA-s}A:'-li
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

---·----1
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[::::;:uá AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua Oel. Emilio Iourdan, 115
Caçador End. Telegreflco IIINCO"
Canoinhas Caixa Postal, 10 - Telefone, 75Concordia

�O�bl�aier�srSa:�;:la;i�nUra:O:P:OSII'S ���:�:[t!;':' �i���������t:!���J�!rtft�fg:·c�:;�c���:: :.i:::::.::i:::::::, passes. etc.. aceitando documentos e· valores em custodia, mediante
taxas modicQs •

Abono em C /Correntes os seguintes juros: ®Y@) ®!@ @'f@) ®'í@Indaial

I A Disposição, sem avise, com retiradas livres

::::;i::: Ituporanga 2010 Cure seus males é poupe
Jaraguá do Sul pare qualquer importancia

C A
.

d 50 dl ti d I'
, seu bom dinheiro com-

.. [oaçaba • om VISO e ias re re Ira as ivres ::

ii Joinville de Cr$ 1.000,00 5°jo il prando na

jj t:���a Depositos Populares, com limite de e-s 59·000,()O H f a r'm-a c I'a H'o vaii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
H Piratuba Com .Aviso de 100 dias 5%:: de ROBERTO 'I. HORST

ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% a que dispõe, de maior
ii Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% sortimento na praça e ofe-
ii Rio Negrinho rece seus artigos á
!l Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente preços vantajosos.

�l �'alóaquim A econam ia é a base da, prosperidade Rua Mal. Deodoro. 30 - JARAGUA
ii Tijucas Deposite as suas economias no ®;..@�@;..®�
ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. li

J=���::::::,"�"'=""="'=""=,,==:���,���,;,�����:,:"��:::!�::::=:5",:�:::,,="=,=t :::f�:: :���::.I

Illi=ii=ii=n=ii=il=li=li=llli!!i!Eli=ii=H=.;=illl
i� t="r-r"s (S�:;:'IU�i���ias, iii

,

iii 1-� LJ � Maleitas, Tremedeira �iII - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM � :::

• " Capsulas Antisezonicas �.. D1'. Rena;to Walt'91'

III M inancora" 1:'1':1
M É D I C O H

III CIRURGIA - PART�S. DOENÇAS DE SE- �::i::!.::::.':I:,
Em Todas as Boas Farmacias iii NHORAS. CLINICA GERAL.

III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA iii

III
.. - Consuit6rio e Residencia: c- ao lado da Prefeitura Municipal. !!

.. _

- ,Toinville - Sta. Càtarina- III Jaraguá do Snl - Sta. Catarina Hi=!i!!!!!!iE!!iiiiii!!!!.!!!!=!iEE:!!!ii!!!!i=u=!!=n=m!!!!;=1 ::

Não soíra de indiges
tões, use

Bitter Aguia

PAG.5
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Dr. Arquimedes Dantas I
'a.veG... ' I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 34ó

d

COITRA CASPA,
QUEDA DOS ca

BELOS E DEMAIS '

ßFECÇOES DO

�3URO CABELUDO.
T_ONICO ;CA��AR'
P'OR E2<éÉLf,�CIA

CIiß:r_�e!!�i!uiU!O�!�:!!aßt81 R ��u� ��I�, o��;� Id�
,

Registro CIVIl. do r
? Distrito

'. Professor Cotedralico de Biologia do Instillulo de Educação de Florianópolis da Comarca Jaraguá do Sul.
Ex·Chefe dos serviços cll';l�os 'e clrurolcoe da especiollddde no

Hospital de Caridade de Florianópolis. Estado' . de ,Santa Catarina
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro. Brasil. ,_,

Ex·lnterno p;,r, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro F baz .sa er que_ comparl'ce-
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos p.Ia lei
atim de s : habilitarem para

lVIilho
BRANCO E AMARELO

Oferecemos aos melhores
preços da praça.

ENGENHv RAU LTDA.

"MEDICAÇÄO AUXILIAR
NO. TRATAMENTO DA

SIFILlS".

It u_ � .-vt-
Muno PmtIGiOM ""_ A ..Ao

MluA • �AIlA A 1lllAÇA. COMO
UM 110M AUXIUAit NO TRATA
M_1tba .ItAND• ....,.Glm..o

u •• o ..

;; IH lill]I:{lIttl); IILl

Refeiçõ�s á qualquer hora
Banhos quentes e frios - chuveiro.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 587

JARAGUÀ DO SUL - Sta. Catarina

J
Formado pela Faculdade de Medicina da,

,
,uniVer�idade do Rio de Janeiro

BL U.M E_N AU' STA,. C::ATARINA
,

c,

"

EDITAL N. 2131 de
21-11-1946

Francisco SentiDO Morreira e
.

Maria de P.inho

Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to, em Itapocusinho, fi
lho de Sev�rino" Afonso IMoreira e de Ana Alves
Morreira.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domieiliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de I

, Justino José' de Pinho e'
de Maria José Farias de
Pinho.

A ...,u. _ APttDENTA 110.
.

INÓ,,__MAS. TAUICIOMp'
MV_TI....

·�Clt�
DPlíUtM

, ....t.Tuua
0I.cDM

. lICZIEIoCA8

........

_.......

-�.

Otimo, tratamento V. S. encontrará nO

Hotel Jaraguá
-BA,RI3RESTAURA�TE-

.................................... � u .

.................................. ��, '� � .

:'Dp�c-LUIZ- DE SOUZA.:�
l l) ....

�

,;ADVOGADO
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residen'cia: Benjamim OOl1stant, 136 "�' Tel: 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::!::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

( \

", Dr. 'Waldemiro, c 'Mazurec�en
e.sa 81 S.'I>I

,
Rua Mal. Floriano n. 152, ___:

i

JÁRAGUÁ
Clinica geral m�dico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
Iódutotermia - Bisturi-e1etrico ,-Electro-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis. E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente rdital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUl anti: 1 5 dil�. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legaes. ..

,ARTUR MULLER OticiaI

,
,

Casa de Moveis

Vi.tório Lazzaris
� Jaragu� ,dO Sul. -:-

Rua D�mingos R. da Nova�� MoveiS, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- '"

'1
se Vidros. Moldura� p.ara Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em es�oque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários. Artigos para presentes,
para o bebe até o bisavô,
tem d disposição a distin
ta população desta praça,

a conhecida
CASA REAL

defronte ao' Cine Buhr.

..EUIII DE' NOGUEIRA It

CIOIIIWCI_ HA .. ANO. ?

v_ ... ,'I6DA �Awr..

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRUSPORTES - AUTO
MOVEIS.

IFigurinos Novos
Recebeu
TlP. AVENIDA

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DESFAZENDOAos Lavradores em Geral

�t.RHENTO
�t\)EIROS

No boletim do P.R.P. mada "campanha de na
de Porto Alegre, de 7 cionalização". Durante
de outubro p.p., foi pu- êste periodo negro da

-----blícado o seguinte "Aos história de nossos agrí-
Uma das teses mats ambigues e surradas é es-agricultores do Rio Gran- cultores, O sr. Getulio Vaf-

ta das doutrinas da direita e da esquerda. Quandode" quee bem meditado, gas permitiu, par meio da eha-
um sistema' de idéas não satisfaz a determinadosérve exatamente para mada nacionalização, as maiores
agrupamento partidário, acusam-no logo de esrrernls-os colonos de Santa Ca- perseguições aos nossos agri-
ta da direita ou da esquerda, importando pouco quetarina e quiçá para os cultores, aos nossos colonos.
lai sistema epresenre um conjunto razoavel de medi-lavradores do Paiz em Durante êste triste pe-
das ditadas pela realidade. O que menos prezam osgeral. riodo, os agentes da di-
impugnadores nesres casos-é a objetividade. O fun-Reíerída publicação, tadura do sr. Getulio
do das cousas não os preocupa. O subsrrarurn inal-que tambem roi lida ao I Vargas praticaram con-
teravel das entidades não possue mais aquele segre-microfone da Rààio Far- i tra os nossos colonos to·
do que desperta e alenta, aviva e acorda as poren-roupilha. está concebida dos os requintes de mal-
cias, então obscurecidas pelo orgulho, ou estioladasnos seguintes têrmos: dade, desde as invasões de
pela preguiça, ou atoladas na sensualidade, que bru-"Como devem ter ve- lares paCíficos até as depreda- os'"sentimentos estende treves e ne inteligencte.rííícado, os que acompa- ções e as prisõas sem o menor
Quanto ás dourrnas da esquerda parece que acor-nham a norma de con- motivo.
daram todos em compreender nessa expressão o quedu ta do Partido de Re- E, agora, o sr. Getulio
laconicamente se denomina Comunismo, Pois, esrepresentação Popular, não Vargas se recorda que
sistema politico, divinizando o trabalho, escravizan-é do nosso feitio tratar o Rio Grande deve aos
do a pessoa humana,reduzindo-a a simples Instrumen-de situações pessoais. colonos "ínestimaveís
to de produçãc, negando as verdades fundamentaisPreocupamo nos com as serviços' .Porrque não se lem-
da revelação cristã e da filosofia, vale dizer do bomidéias íundamentals da brou disso há alguns anns atrás
senso, condensa e resume tudo que se possa írnag i-grandeza da Pátria, com quando êstes mesmos colonas
nar de mais ebomínavel, repugnante, traiçoeiro e hi-a defesa de nossas tra- emm espancadns 'e prêsos pe-
pocrita e então merece que se lhe qualifique, devida-dições e instituições cris- los agelites lia sua dítadura 1
mente, apresentando-o às concepções genuinamentetãs, com o futuro da ía- Mas não é só nêste
revolucionarias, anarquicas e tomadas de esquerdis-mílía, com o bem estar particular que o sr. Ge-
mo. Mas ninguern se iluda acreditando que seja oda sociedade Nossa me- tulio Vargas prejudicou
Comunismo o unico fator de dissolução social data é criar uma nova ge- os agricultores. Criando
esquerda. Atrás dêle, embuçados nas treva", orien-ração política, educada os Iarnigerados Iustítu-
tando e dirigindo os acontecimentos, até os maisno desprendimento e no tos, muitos dêstes ínicía- ..'

. . _ . corriqueiros, imperam duas forças outras rnais pode-mais alto amor á Pátria ram uma verdadeira ta-! Plm/o Salgado, o odied», o vised» pela peste bolchevlstr:, um
rosas e fundamentalmente anti-cristãs, marchando depara que raça a felici� reia de espoliação .da r�- �os. ?ra�i/eiros mais puros, meis hon�stos, meis petriõtes, pre- mãos dadas com o marxismo. Cuidado e muito cuidade do Brasil. queza de nossos agrr- sldl�a. d,a 27 d� �orrente a �onvenç�o Estadual d� P.R.P.� "" dado! Documentos importantissimos revelam suaPor isto, sentimo-nos cultores. E o qne vemos CUritIba. - Plinlo Salgado e bandeira de redençêo da Patrld, exlsrencía e estragos no curso da Historia. Falaninteiramente á vontade hoje, no Rio Grande do da Familia e da Religião. Com ê/e, para a frente e para o alto!
do em cararer particular, posso afirmar que nãoe com autoridade para Sul; colonos emigrando, sem precedentes á uni- traditórias, como a de cOflferên- guardo ilusões a respeito.tratar da mensagem que 'procurando novas terras, dade nacional Sim, um elas com o lider comunísta Luiz Outro tanto, porem, não se poderá arguir daso sr. Getulio Vargas di- Ióra do solo gaúcho, uma atentado, porque permi Cartos Prestes, e depois se di- doutrinas de direita. Enrenda-se bern : doutrinas darigiu aos colonos do Rio produção agrícola deíí- tiu que se classificasse riDe aos nossos agricultores, es- direita, na boca da imprensa em geral, significa ParGrande do Sul e publí- ciente, quando antes do

em "maís" ou "menos" sencíalmenle cristãos e anti- tido de Representação Popular. Importa cortar pelacada na imprensa.· aparecimento do homem brasileiros a patrícios, a comunistas. raiz a duvida, não deixando' a mentira encampar �sJulgamos que o reíe- Getulio Vargas, o Rio brasileiros, todos êles Si fôssemos um partido direitos dá verdade, A alusão aos rotallrarios da d i-rido documento é um es- Grande ainda podia ser nascidos nêste sólo sa- de conchavo, poderiamos reita é um dardo despedido centre a estrutura rneducàrneo atirado à iace considerado como celeí- grado. silenciar sôbre a mensa- lar do Partido de Representação Popular. Mas nãodos agricultores do Rio I ro do Brasil. As perseguições aos colonos, gern do sr. Getulio Ver- tremam e não temam os populistas ante a fumaçaGrande do Sul. E isto Tudo isto, tôda esta no tempo do sr. Getulio Vargas gas. Temos, porem, obri- espalhada por essa menralidade plasmada nos des-por muitas razões, crise se deve, e isto não foram tantas, que êles deixaram geções para com a Pátria. vertos da ditadura positivlsta, já pulverizada peloEm primeiro lugar, to- tememos em aíírmar, aos alé de visitar os centros povoa- E a Pátria não pode per- verbo liberal e cristão do ínsuperevel apologista dados nós sabemos que a êrros básicos do ditador dos, deixamm até de ir ás cida- mitir que se continúe pra- democracia integral: Rui Barbosa. Sim, Rl,Ji sonhoucrise atual é uma crise Getulio Vargas no to- des e vilas aara vender os pro- ticando uma politica dú- com uma democracia inteiriça, integra, total, harmode produção. Faltam os cante à sua política agra- dutos da lavouriJ, com' medo de bia, principalmente ilgora niosa nas suas linhas e nos seus 'contornos, ondegeneros de primeira ne- ria.
serem prêsos. que até as mais elemer:- Jominasse a verdade, a justiça, a sinceridade, a mo,..cessidade. E qual a ra- Não somos daqueles Foi O ditador Vargas que per- tares necessidades' do po- ralidade, a honestidade, a competencia e a capaci-zão desta crise? O aban- que negam qualquer mé- mitiu que se chamasse o nosso vo, deVido a ditadura do {jade, o caraler e a probidade. Não porém, com essedono em que vivem nos- rito aos quinze anos do colono, o miSSO bom agricultor, sr. Getulio Vargas, so- farrapo e arremedo de democracia, não com esse essos agricultores, ocàsio' seu gov�rno. Mas deve· de "quinta-coluna". Foi êle frem tremendas dificulda- petaculo de hipocrisia e simulação, com esse medonando uma diminuição mos deixar bem claro
que permitiu êsse cornple- des para serem sa:isfei- da verdade, esse regime furta côr e escorregadio,tremenda da. produção êste particular que inte-
xo tremendo, que tantos fas. Temas obrigações que constitue a natureza, o tipo e o feitio mora: deagricola. Por que nossos ressa nêste momento; a prejuízos causou e vem com os agricultores, já certos personagens instruidos e educados no ag-nosagricultores vivem abano política do sr. Getulio ainda, infelizmente, Ca'U- que é nêles que repousa ticismo, quer dizer'na mais absoluta ignorancia, nodonados? Pelos êrros tre- Vargas rell:t.tivamente aos sando á unidade nacio- a I'esponsabilidade de mais acintoso desleixo dos mandamentos divinos, emendos dos quinze anos agricultores do Rio Gran- naL abastecer nossas cidades imprudente descaramento quanto aos rudime�tos dede govêrno do sr, Getu- de do Sul, roi um verda- Que o sr. Getulio Val'- e vilas. i="oderiamos si- dignidade humana. Rui éra um democrat� m�egral.lio Vargas. deiro desastre para a
gas lance manifestos a lenciar, se fôssemos poli- Assim, os populistas não têm que p emtenCIar-seFalemos de um' êrro economia nacional. E no outras classes não nos tiCos afeitos a manobrfls da companhia, Que importa então que ulule e brasó, um êrro que diz res- que diz respeito á cha-
preocupamos. Mas dirigir- de bastidores, mas o fu. me a gritaria do rarisaismo bipocrita e me�ce�apeito preci'samente a es- mada campanha de na-
se aos:ãgricultores do Rio turo da Pátria exige que rio? Que importa que lhes chamem de totalItarlOstes colonos,- que êle ago- cionalização, que êle per- Grande do Sul, julgamos se ponha um fim ao mito da direita? O que vale não é o rotulo, mas ora vem bajular: a cha- mitiu, roi um atentado
um verdadeiro escárneo, Getulio Vargae. Não po rundo substancial. Um sistema de idéas não será
que não podia ficar sem demos nos deter olhando julg'ado pelas palavras, tom�d.as ma�erialme?-te,I resposta. saudosamente para o pas porém pelo seu conteúdo espIrItual e InrormatIvo.I O Partido de Represen- sado e, muito menos, pa- Nesta altura lembramos aos espipitos assustados
toção Popular lançou, em tuar com os erros do pas- a palavra austera do Apostolo S. Paulo: A letra
maio dêste ano, um Ma-I sado.,

'

mata, o espirito vivifica.
nifesto aos Agricultores Como dissemos de iní- Não admira está inversão do senso' comum
do Rio Grande do Sul. cio, fomos forçados a sair em uma geração visceralmente laicizada, des
Nêste documento aponta- de nossa norma de con- crente, materialista, orgulhosa e soberba, com os
mos uma a uma i:lS ne- duta, para tratar de coisas olhos fincados no chão, impotente de os, levantarcessidades e as reivindi- pessoais, Mas, se isto fi- até o cêu, até DeJIs, principio e fim, co�eço e
cações dos agricultores. zemos, foi porque agora, teJ'ITlO do coração humano, das suas m3;1s .altasPor que o sr. Uetulio mais do que nunca, temos esperanç�s e mais intimo.s desejos. JamaI_s rlcará
Vargas não fêz o mesmo? nossos olhos voltados pa- ,desmoralIzada uma doutrIna que se propoe a de
Por que não aponta, tam- ra o futuro do Brasil, que render pacificamente os direitos de Deus e do
bém estas necessidades? não queremos, ver pertur- homem, da ramília e dR sociedade contra o pre ..

Porque se o fizesse, teria bado pela repetição de o.ominio rarisaico da mentira. Digam os revessos
que revelar todos os seus erros básicos como os de inteligencia o que quiserem, rebentem e��oraêrros passados, por isto que se praticaram nos seus odios e despeit?s, si os p�deres polItIcosprefere sua nebulosa fo'r- quinze longos anos do I não firmarem suas raIzes nos ensInos da Revel.ama de escrever onde tudo governo do sr. Getulio ção cristã, condensados nos Evangelhos_ de CrI�é dito de maneira vaga e Vargas, erros estes, cujas to, edificarão na areia, e _suas const�uçoes, quaIS
imprecisa. consequencias estamos de estultos, não aguentarao os açoItes das tar-
O momento não permite sofrendo nos dias presen- mentas e as vicissitudes ..,das agu.as de,sbordadas.

11m linguajar dúbio, como tes; consequencias de mi- Tudo cairá e será gra�de sua ru��a. E, verda?eêste da mensagem do sr. séria, de fome, de confu- revelada por Jesus Cristo e admItIda at� pelo 1I�Getulio Vargas. O mo- são, ae golpismo. suspeitissimo yolt�ti�e, �,p�triarca da Inc!edullmento é de definições cla- Marchemos para a fren- dade, que aSSIm dIZIa: Nao conheço
_

um �llosororas. O pOVO não pode acredi- te, trabalhando pelo bem que haja rerormado os costumes, n!'l0 �IgO de
tar em quem toma atiludes con- do Brasil. uma cidade, porem, da rua em que VIveu .
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