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Glossando o mesmo titulo moradores do Alto. Bahú, sabbado � --�--���-�--�-��1<ii
e o orgam da esquerda ultimo para lá se dirigiu o sr. Inneu Estamos seguramentecom qu .

. Bornhausen presideute do nosso .

f d de que o sr
. publicou, ha dias, y::na not� Conselho, el;l companhia de diversos In orma os.

7' �
mais ou menos artificiosa, aqUI amigos. Por achar-se ausente� del- pharmaceutíco joão Ar: -

âo alzumas amostras de «in- xou de comparecer o sr. prefeito gelino junior, propne.tanoX!ianid�des que enojam»: Marcos Konder, q�e se fez L�Pdefe�1- da conhecida e acredItad?-IpRIMEIRA: o facto de o di- �.r .�elo conselheiro sr. III o p o
«Pharmacia .Nova», desII-'

rectar do orgam independente lo�a�10rado�es. daquella laboriosa gOL:-�e, ha ch.as, da facçao
servir de mãos amarradas, aos povoação, satisfeitos COl� os traba� poh�lca che.had�. p�lo sr.
.

t e'sses do illustre candida - lhos ora ali iniciados, nao se can Jose Eugenio Muller.m er
, _ . savam de maniíestar o seu conten-

C � t' . d doto da OpposIçao s�. J ose Euge- tamento aos visitantes, cumulando-os I
7'

om a ! � urda? ?r.
nio Müller, pubhcando tudo de captivantes ge�tllezas... JOdO Angelino, que e, lIT-

quanto este 'escreve e teima Durante o almoço magnífico que contestavelmente, um. c?--
em na-o querer assiznar preíe- lhesIoi offerecldo,_ouvlram-se]\i;nthu- valheiro de muito prestigioÀ b.. siasticas acclamaçoes ao sr. 11arcoS .,

d
. , .

rindo valer-se da responsabIh- Konder e Irineu Bornhausen, íalan- no interior o mL�nrcIpIO,
dade dos outros; do por essa occasião um. men.or, per?e aquella facção O seu

SEGUNDA: o�facto de haver alumno di? prof��sor Antonio Avila, mais destacado elemento.
di ector de «O Pharol> re- sendo muito Ielicitado pe\os prAesen- �",,'�_"""�m�"'==-_"''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''O Ir

tes pelo discurso pronunciado. gra-
commendado aos cento e pou- deceu o sr. Bornhausen tamanha Sr. Ce!. Marcos Konder, as tradic-
COS eleitores da opposição que prova de carinho & solidariedade. ções que conhecemos de v. excia.,
votassem nos candidatos do Cerca das 15 hora correu um. sa- são tradicções de civismo, de hon-

.

R bl' C th
. boroso café, onde falou a senhonnha radez, de tolerancia, de moralidade,Partido epu .lcano .a an-

Zelina Claudio, em nome dos mora- são tradicções que honram v, excia.,
nense, srs. Fulvio Aducci e Ac- dores do Bahú, respondendo-lhe o na administração de grandeza, de

cacio Moreira, para presidente presidente do Conselho. ordem e de' progresso que Itajahy
e vice do Estado mas-extra- Em seguida iniciaram-se �s danças, alcançou durante os ultimos 16 an-

o. •

f' d' 11 c' _ ns espaçoso salão da Sociedade de nos que esteve e está ainda, sob
ordinariol-> ican O � ._e em a

Atiradores local, sendo ahi bastas ve: vossa operoza administração; sois,
sa no dia das eleições, a ler

zes acclarnado com desusado enthu- pois, merecedor, sr. ceI. Marcos Kon- A linda praia de Cabeçudas, um dos mais frequenos' seus jornaes, só p3r� ni!0 siasmo ? nome do futuro prefeito do der, não só do nosso, mas, do res- tados balnearios de Santa Catharina, continua a merecer
dar a honra do seu valiosís- MUI1lClplO conselheiro Irineu Bor- peito de todo o cidadão de Itajahy, cuidados éspeciaes que visam o seu PI agI essa e o seu em-h - -desta pequena patria-o berçosimo :roto áquelles eminentes n Â�sâ��ças continuaram até alta dos irmãos Konder. bellezamento, -

catharinenses: madrugada, no meio da .mel�or ale- Sabemos, sr. ce!. Marcos Konder, O Hotel Cabeçudas, mandado construir pelo seu pro-TERCEIRA: o facto de ha- gria, sendo oíferecido .a noite um que ides deixar a administração do prietario sr. José Ztoõlfer, ali está, atraente e confortauel;.

L' h I t
.

t mbros da nosso municipio, para occupardes, ,I+. d did d
.

t d d t fiver o sr. juventino mares, succ.u. en o pn �r aos me
no Parlamento Nacional, uma cadei- ojjerecen. .o .commo t a es aos uerams .as e en ro e ora

director proprietario d� .«OPha- cO����i{i�� ��g��ss��o�g����odO ra de representante do nosso Esta- do municipio. Até mesmo durante o tnuerno é esse hotel
rol», publicado, na ultimacam- satisfeita com o fidalgo acolhimento do.. .

.
.

frequentadissimo, accommodando hospedes de Blumenau,
panha eleitoral, uma série de recebido .daquella gente trabalhado- Mas Itajahy, emb?ra_ sinta, ernbo- de [oinuille, de Curityba e outros pontos hospedes queB d ra conserve as tradiccões Justas de -

P" fi P P d d' IIdesaforos contra o anco o ra e �mlga� v. excia., embora se ache longe do sao os rtmetros a a.ze.r aro. agan a aq.u.e .

a ,casa. .B '1 dOI'S meses depois só Abaixo vao .os bellos discursos a
O p l t l d t trasi e,

. . .'. _'

que nos referimos: brilho da luz da vossa limpida intel- governo lnunzcz a, es zmu an o a znzcza ?va par z-

por ter consegUldo abiscoitar Discurso da senhorinha Zelina ligencia, continuará a sua obra de cular, dotou a praia com uarios e valiosos melhoramentos,
um annuncio de ia. pagina, pas- - Claudio engrandecimento, de ordem, de pro- dentre os quaes citamos o serviço de illuminação electrica

I
.

.'

I
.

B ha gresso moral e matenal, pela esco- b'
-

d P' 'p l t d l
'

sar a tecer ouvores ao mesmIs- Excellentlsslmo sr. rmeu orn u-
lha do successor de v. excia., que é a ar o1Zzaçao a rua 1Zncz. a e a es. rq a pe o morr.o.simo instituto de üredito, como se!).
o nosso illustre conterraneo sr. Iri- Agora, graças aos sentzmentos relzgzosos do sr. lnneuG

t Meus senhores.
B h t C b dainda ha pouco se CQlIlmen ou

Encarregaram-me desta honrosa neu Bornhausen, ac!ual preside�te orn ausen, vae er a eçu as uma encantadora Capella,.na�cidade entre fu�.!itdellas de missão de vos offerecer esta modest!=l do �o.nselho, e c�ndidato a.PrefeIto que está sendo construida ao fundo da praia numa aba.�
d MUI1lclpal, escolhIdo pela lIvre ma- d t d d P 1

. d' A Dri so; festinha em nome os nossos aml-

nifestação de todas as classes con- e morro, em erreno oa o. e a �xma. vzuva
'. nna./.' on-

QUARTA: o f�cto de o mes- gos e chrreligionarios do Alto Bahú.
servadoras de Itajahy. tes e pelo sr. Carlos Frederzco Seara, e que domma a agua�

mo l'llustre candIdato da oppo- Não poderei fazer.um disc�rso sub-
E finalmente, sr. ce!. Marcos Kon- rella daquelle fiormoso trecho de paizauem,ll!I stancioso, nem tereI uma llllg�agem b

sição ao cargo de prefeito sr. propria dos que sabem man�J�r a d�r, em nome do povo do �lto Ba- Escusado encarecer d significação que terá para os
E

.

M"II s b 11 l' f 1 dade hu, apresento-lhe as boas-vmdas.e tI l'· l' 'd t p' d
., .

t· d . I'José ugemo u er, nos seu nossa e a ll1gua, com aCll

pela voz autorizada deste povo, ah- ca no zcos a z r:e�z , en_ es a· ze asa znzcza 'lva o .sr. nne'!'tmeetings na Penha e na Arm�- e intelligencia.
anço a v. excia., que ajudaremos ao Bornhausen, mzczatzva que, por outro lado, muzto valon-

ça- h., t�r engabellado alguns eleI- Tendes, pois, que vo.s conte�tar l't d 't' h . ,

II -F t s b ld
.

P t"'" ,�
com o pouco que possmmos-a slm- e el ora o 1 aja yense a vencer com zara aque e j u uro o arra a e, CUJo rogresso se accen ua

tores ingenuos com a prome�s?- plicidade do nosso falar,-certo, en- I�ineu Bo�nha.usen, conservando as- dia a aia.
. .

t c
'

f I l' SIm, a mms Justa, a mms leal gra- A t
-

d C P II '

P t bde redUZIr os lmpos os mum 1- tretanto, que vos a o a mguagem tidão pela terra que é berço dos ..

cons rucçao a. a e a, que .sela os �,so ,o Pa.·Paes, abolir o sorteio militar do coração. . irmãos Konder. troczmo de Santa Therezmha do Menmo Jesus, Ja esta muz-
d b A homenagem tambem que vos

'd
..... ./. d d d'e as colonias e pesca, em

prestam os vossos amigos daqui .tão V�va o sr. c�I. Marcos Konder! to a eanta a, even o znaugurar-se com grandes festas até
como tirar de ltaiahy todos os pequenina seria, mesmo mespressl\,:a, V�va o sr. Irmeu Bornh.ausent fins de outubro.

.

POII'cl'aes l'ncumbidos de man- se o vosso espirito observador, n.ao Vl,va o Partido RepublIcano Ca-
..."".,!,!!!,,���W'!,!!!_��"""'�'ffl����_'_���0!!!!!\!���"!'.'!!!!'�!!!!,!!!!!!!!,!!""" _thannense! �� � weew:x::::e::zzccwescea: � ----------,"-

ter a ordem publica; .

notasse em tudo e por tudo, a .S1l1-
V' B'

QUINTA: O facto de o Jovem ���â�1eá cOa�e��âoq���em��s ���d:�
,

!Na o rasll! .

,� laHecimento do sr, Pedro Bornhausen Para attender'pamnnentos urgentese illustre candidato da oppo- dispensado. FOI nomo�da ggonto do correio Sexta-feira ultima falleceu na villa O ministro. ç.a �iação, sr. Victorsição ao cargo �e prefeito mu- A visita com que nos honraes, cre- !JU U II IJ de Gaspar, aos 98 annos de edade, Konder, solIcitou ao seu collega da
nicipal consentIr que os seus de, recebemo-la entre alvoraçada ale- Foi nomeada agente do correio de o venerando agricultor sr. Pedro Fazenda a entrega de 1.000 contos
cabos eleito:raes continuem a gria e carinhoso affecto.

. . .. Itapema a srta. Dolores Souza. Bornhausen. ao chefe da commissão da construc-
f d l't d Os melhoramentos ora aqm 1l1lCla-

" .,_.. •• O extincto, que era :pae do sr. ção da estrada de S. João a Barra-illudir a' boa é' o e el ora o
dos, sob o vosso patro.c�nio, no lo�- João Bornhausen, funcclOnarib da cão, neste Estado, para attender ado interior, inventando os mais vavel intuito de beneflcwr os habl-

MAIS UMA mH�QAO ºIGNIFICATIVA Fiscalização das obras do Porto, e pagamentos urgentes.absurdos pretextos para con- tantes do Alto Bahú, attestam bri- II II. tilJ IJOH () II II ,avô do sr. lrineu Bornhausen, con-

dh
_

-d l't lhantemente a vossa boa vontade .

selheiro municipal, nasceu no dia 10

AlI' 't IIseguir a a esaol e e eI o�e�, em querer servir os vossos �migos Do sr. Oswaldo Bella de junl\o .de 1832, na antiga Colonia Igncls as que VO !Im
como, por exemp o, presen ea-

e futuros municipes. Pela sua Impor- C h'd
. de São Pedro d'Alcantara, onde, em

U um
.

d d ruz, con eCI o ne2:0CIan-

d P 8 C
los com bOIS e ara os Vara a tancia e .finalidade bem enlonstram � 1830, c;e havia radicado a primeira ao sel'U olavoura; o vosso tino administrativo. Resta, te estabelecido á rua Blu- léva de immigrantes allemães que •

.

• •

SEXTA: O facto de haver o nos agora, não só manifestar. plato- menau e que conta com veio para Santa Catharina e entre os Além das innumeras adhesões de
d'd t d nicamente o nosso reconheClmento numerosa clientella, rece- quaes a primeira familia Bornhausen. alliancistas ao P. R. C. veri-ficadasmesmissimo illustre can I a o a

por esses beneficios recebidos. .

Nessa Colollia nasceram os .l·rma-os
'.I.

d f 't bemos a seguinte carta: até pouco em joinville, mais duasopposição ao cargo e pre eI o Havemos de congregar os nossOS Pedro e Jacob Bornhausen, fallecen- acaba de receber o illustre prefeitomunicipal publicado, ha pouco melhores esforços, para, numa com- dllmo. sr. Redactor de do este alguns annos mais tarde. Ulysses Costa.
t d J'ava fazer uma munhão de pensamento, darmos uma «A Ordem»: Daquella léva de immigrantes era Tratam-se, a!l'ora, dos srs. Autntstoen1po, que« ese

.., prova mais significativa, recommen- Pedro Bornhausen, até pouco, se-
� "'"

campanha dentro de pn.ncIplOs» dando aos nossos homens de boa Tendo por minha livre
gundo estamos informados, um dos

Urban e ��to., :,agner.e estar, agora, a prat�car pre- vontade, aos nossos eleitores, que e espontanea vontade me
quatro unicos sobreviventes. .

N t � d I d tIcisamente O inverso dISSO, co- trabalham pelo progresso desta po- desligado do partido che- Entregue desde cedo a trabalhos O sOn I' O lU I'VI'ar a crI'se o lllCJ e1 t voação, que desejam o ,nosso bem fiado pelo sr. José Müller, de Íavoura, casou-se Pedro Bornhau- I b IJ U Umeçando a entrar pe o erreno
estar, que nas urnas de 2 de noverl.1- sen aos 28 al1l10S com a sra. Ger-I· c mbater os que h' resolvi votar nas proxi-pessoa para o brol saibam suffragar com ent USlas-

.

trudes Bornhausen.defendem a candidatura do sr. mo o vosso nome. mas eleições municipaes Desse consorcio, que foi felicissi-
Irineu Bornhausen, candidatura Ide, portanto, tranquillo, certo Ide com o sr. Irineu Bornhau- mo, pois viveu o casal 70 annos du-
eminentemente popular, diga- que todos nós procuraremos ser dig- sen, assim como de hoje ma tranquilla e continua ventun;t,

nos da vossa amizade. d' t proveio a seguinte geração: 13 fl-nios logo, como aconteceu ha Tenho dito. em Iante per encer ao
lhos, 99 netos e 96 bisnetos, num

dias. com o nosso co-director Discurso do menor Manoel Bap-- partido do sr. ceI. Màrcos total de 198 pessôas.
sr. Rangel Sobrinho. tista, filho do sr . .Justino Eaptista Konder, não só eu como Homem de severos costumes e

Exmo. Sr. Ce!. Marcos I\:.onder e os meus amigos que me viva actividade, conseguiu Pedro Bor-
demais membros da caravana que acompanham. nhausen alcançar aquella idade sem:-

acompanham v. excia. pre cercado do mais alto respeito,
O Alto Bahú, regosija-s.e, com seu.s ltajahy, 14 de Agosto de estimadissimo por toda a população

habitantes, no. dia de hOJ.e, pela ":1- 1930. deAÇ;-f�:cili'a enlutada «A Ordem» en-sita de v. eXCla., que SOl� a glona Oswaldo Bella Cruz.»
de Itajahy, de Sta. Catharma. via sinceras condolencias.

,

1
I�� �;���-�-$- Um trecho da praia de Cabeçudas -$o---'-�- �

promotor publico

Buenos-Aires, 19-A associação
dos plantadores de herva-matte vol
tou a solicitar ao presidente lTigoyen
providencias no sentido pe conjurar
a terrivel crise por que está passan-
do aqueUe producto.

.

Uma transferencia que custou cara
Nomeado O Barcelona F. C. permittiu a

transferencia do seu famoso keeper
Zamora para o Real Madrid F. C.
mediante o pagamento de 25.000 pe
setas, ou seja, cerca de' 28 contos
de reis.

Foi nomeado promotor publico .de
Brusque o dr. José Duarte PereIra
Leite,
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o dumprovaque a

seguro contra Accidentes pessoaes
" >+

�OIlPAJWDIA DE SEGUROS

• +(

Por Morte Por Invalidez
>t "

SEBASTIÃO GOM�S TEIXgIRA-Victo
ria- .40:ooo$000-Afogado.

ERICO CARLUS JOHN-Joinville- . .

30:ooo$-Afogado.
RAYM�'UNDO DEWET TEIXEIRA-Forta

leza-10:000$-Afogado.
. ARTHUR PIERRE LUCIEN AUBERT

-

Rio Branco---Minas-30:ooo$-Accidente de
troly automovel.

CESAR TELLES DE MAGALHÃES-Re·
cife-5:000$-Afogado.

FRANCISÇO PAES GONÇALVES-Belém
do Pará - 50:000$ =colhído por um bond,

<'

DOMINGOS JOSE' DA COSTA-Capital
Federal- 50:000$-Colhido por um au-

tomovel,
-

Dr. HENRIQUE HASSLOCHER-Capital
Federal--51:000$-Perda' de uma. perna.

JOSE' BIANCHI-Florianopolis-4o:ooo$
Alienação mental íncuravel, devida a accí
dente de automovel

.

GEORGE E, WEACHTER-Capital Fede-.
ral-1 :500$-Amputação de uma phalan
ge. Infecção por navalha Gillette .

JOãO / CONFALONIERE-Recife-6:000$
Perda do movimento de um hombro.

. JOAQUIM PERE1RA C, GUIMARãES-Ca'"
pital Federal-6:ooo$-Perda de uma perna
Imprensada entre uma barca e o caes.

VICENTE GONÇALVES' FERREIRA-La
vras-Ceará-4:200$-Perda. de 4 deéle.s da
mão direita por explosão de bomba,

FRANCISCO GONCALVES VASCO JOR.
- <I)

-Maragogy-Alagoas-30:6oo$-'Perda do
uso de um braço por accidente de automovel.

.« I

TOTAL' DAS INDEMNlSAÇõES ACIMA

Rs. 354:3005000
*

*
TOTAL DOS PREMIDS PAGOS PELOS SEGURADOS

Rs. 2:4335500
•

Lembramos aos nossos leitores que podem obter um seguro contra «ACCIDENTES PESSOAES., I mediante taxas muito modicas a partir de-

Rs. 2$000
por conto de réis e por anno

Peçam Informações á

Sul America Terrestres, Marifimos e Accidentes
COMPANHIA DE SEGOA.OS

Agencia, • Rua, Dr. Pedro Ferreira" 24 • CaIxa, 17 - ITA.JAHY

\
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Se ha quem costuma ter duas atti

«Palavras Cínicas», o respon-
tudes ou ... duas medidas, sabemos
nós onde o podemos encontrar.

savel por aquella nota, a par Disso deu prova o illustre candi
de mais uma perfidia contra dato oppcsicionista ao cargo de Pre

mim praticada, deu a entender feito Municipal quando, na ultima

que em tempo me fez esmolas. campanha eleitoral, chefiando a ex-

Alliança Liberal neste municipio,
Graças aos c.éus, _posso affir- propalou a amigos e adversarias,
mar, com satisfação, que nun- sob palavra de honra, que só havia
ca jamais bati á porta do sr. obraçq;do aque.zta.. causa 1!.0r uma

[uueniino Linhares ou do sr. questao de prz�1cipWS e nao com o

Director d« O T 'E
.

M "11
. fito de conquistar qualquer cargo

I ase ngenzo. u er para im- publico.
.

plorar-lhes candade. Na hypo- O reverso da medalha ahi está:
nesta. these, porém, de tê-lo feito al- apesar dessa, declaração p.erempto-

Julgando-me offendido gum dia com o asseverarem na, ? sr. Jose Eugenio
.

Muller des-
bl' d '. .

f
cobnu as suas verdadeiras batenas

com uma nota pu tca a en: pu�hco semelhante In a- e, contra o pensamento da maioria
na primeira pagina do ul- mia, dao bem mostra da mes- absoluta do eleitorado, se apresentou
timo n·. do vosso jornal, quinhez de seu caracter. candidato de si mesmo, com um

apresso-me responder: Não é assim com orgulho mamfesto que elle. mesmo .e�creveu,
1.) II di P

'. ao cargo de Prefeito Municipal no
. raeu tscurso ronun- e al�rde q�e se pratica a ver- proximo quadriennio.

ciado em Luis Alves, peran- dadeira candade, aquella pre- Se isso não é ter duas attitudes,
te altas autoridades muni- gada pelo meigo Jesus e re- não sabemos, palavra, o que sejam
cipae« e estaduaes pela sua commendada pela nossa reli- duas attitudes,

opportunidade, foi publica- gião.
--------------

d� no jorn_al official da Ca_- Quem hoje dá um tostão. a �ap· Hão HOIlorio de �astro
piial, e nao contem concet- um miseravel, para amanhã ja
tos. que. posSf!JI!Z offender gar-lhe na cara ou assoalhar
amzr;o....s que. militam na op- pelos cafés esse gesto, é mais

pOSzçao, pois a amizade que miseravel no seu caracter, do
lhes dedico não troco por que aquelle que recebeu, no

pOlitica.. .
seu aspecto de leproso ou

2'.) Na minha adoocacia, andrajoso.
na direcção do estabeleci
mento a meu cargo, no 2'.
anno da Universidade de
Direito do Rio de faneiro,
onde me acho matriculado,
mercê de Deus e de meus

esforços, para chegar até

aqui, nunca pedi luzes nem

esmolas ao vosso jornal e

nem ao sr. Tosé Eugenio
Müller.'

3'.) Se combato sua pre
tensão de ser Prefeito sem

apoio da maioria do elei
torado, das classes conser

vadoras, do Partido Repu
blicano Caiharinense, épor
que o considero prejudicial
aos interesses da nossa

tert a, que desejo ver en

grandecida. Hei de comba
ter essa candidatura, re

commendando aos amigos,
que amam nosso Itajahy,
que votem confiantes no sr.

IRINEU BORNHAUSEN.

Abaixo trariscrevo a cópia
da carta que dirigi a "O Pha
rol», em resposta a uma nota
publicada pelo mesmo, cujo
Iito era intrigar-me com alguns
amigos que se encontram na

opposicão:
«Itaja7z)', 18 de agosto de

1930.
Illmo sr.

Phal'ol»,

Francisco Rangel»

Eis O trecho que na opinião
desse jornal é um libello ac

cusatorio aos opposicionistas
locaes:

«Benemérito é o administra
dor, que numa época em que
uma imprensa incendiaria, des

pundonorosa e enxovalhadora
dos actos e dos homens de va

lor. se mantem num verdadei
ro 'posto de sacriíicio com in

quebrantavel isenção de animo,
e sem odios nem rancores, di

rige os destinos de um peda
ço da terra que tanto sabe
amar e servir com devotamen
to.

E não aquelle que, movido
pela ambição do mando se

acamarilha a elementos de to
dos os matizes, procurando
abastardar as consciencias des
prevenidas, lançando mão de
todos os recursos, valendo-se
mesmo das doutrinas de Leni
ne, para melhor despertar nas

populações ruraes, na arraia
miuda, a desconfiança, o adio,
o rancor ás autoridades e po
deres constituidos. I

E não aquelle que procura pro
VOCal.- a gula aos farejadores
de interesses e opportunidades,
fazendo-lhes promessas que
jamais cumprirá.

E não aquelle que, arvora

do em salvador do regime, in
sinceramente proclama virtu
des que não possue, para mais
facilmente convencer os incau
tos, e devois então, ao de ci
ma, poder exerc�r sobre elles
toda a sorte de oppressão.»

Citando·c011ceito do autor de

D'«� PBAROL»

Por outro lado.devo dizer que
nunca tive nem tenho interesse
em magoar pessôas honestas
e criteriosas que acompanham
o sr. José Müller, porque eílec
.tivamente ha muitas em sua

entourage,-já por que não me

lembro de mal que por ventu
ra me hajam feito, já porque
tambem entendo que em poli
tica a todos é licito livremen
te pensar.

Quando da campanha presi
dencial, o dito jornal procurou
intrigar-me e aílirmou que eu

Iôra beneficiado pela Construc
tora, com uma casa. Se na

quella nota está comprehendi
da a esmola desse beneficio,
devo declarar que a casa que
possuo, adquirida dessa socie
dade, ha muito que paguei, in
clusive bons- juros.

Quem paga a bom preço
aquillo que compra, não rece

be beneficio e muito menos es

mola.
Alem dessa casa e respecti

vo terreno que me custaram
cerca de doze contos, possuo
um pequeno terreno, á rua 15
de Nqvembro, e outro na Bar
ra do Rio, herança de meu bom

pae, de quem herdei tambem
um coração com virtudes que
não troco com as de meus de
tractores, um caracter que se
não aquebranta ante ás vicis
situdes, uma vontade forte,
uma energia com que tenho
vencido na vida com galhardia,
e sempre com a ajuda de Deus.

Para pagar o que possuo,
tenho tito simultaneamente as

seguintes occupações: desem

penho a contento de meus su

periores as íunccões de meu

cargo, .dou aulas particulares,
advogo e tenho feito pequenas
escriptas commerciaes.

Opportunamente, já que «O
Pharol» enveredou pelo cami
nho ingrato do ataque pessoal,
aliásha muito que disso nos

va, direi de onde vim e de co-

mo VIm. .

Uma condição, porém, devo
frizar: tudo o que esse jornal
publicar a meu respeito, sem

assignatura do responsavel,
considero anonymato e ridicu
la covardia de quem não tem

hombridade para publicamente
me enfrentar.

FRANCISCO RANGEL

Foram nomeados ministros
Foram ha dias nomeados para o

Supremo Tribunal .Yfilitar os srs.

Coriolano de Araujo Góes e Alfre-
do S4, -

Um projeclo Que foi regeilado
Rio, 18-A commissão da marinha

e da guerra, na Camara, assignou
parecer contrario ao projecto do al-

Foi nomeado para exercer mirante Pedro Frontin, que alterou
os vencimentos do corpo de saude

as funções de delegado de po- do exercito. (R. P.)
licia no districto de Luiz-Alves
o disciplinado e proficiente oí-

.
O porlo de Nalal dá enlrada fránca

ficial de Força Publica sr. 10.. Rio, 18-0 inspector dos Portos e

tenente Nicoláu de Souza. Canaes communicou ministro da Via-

O distincto oíiicial, que dei- ção que o grande cruzador inglês «De
lhi» conseguiu atracar com a maior

xou na cidade grandes relações facilidade no porto de Natal. (R. P.)
de amisade pela sua educação
e pelo seu cavalheirismo, já
se acha naquelle districto des
de ante-hontern, empossado do
novo cargo.

Duas attitu�es

«Declaro que assignei uma lista

Miss Porlugal lesleiadissima no Rio apresentada por Domingos Aniceto,
� João Bernardo de Souza; Antonio

Rio, 18-Miss Portugal continúa Bonifácio da Costa e Pedro Mandu
sendo muito festejada. Já fez diver- ca, mas a elles mesmo eu declarei
sas visitas e foi hontem recebida em que assigpava a lista delle, mais
audiencia especial pelo ministro Oc- que votana.jio sr. lrineu Bornhau-
tavio Mangabeira, transportando-se seno '

depois á embaixada portuguesa, on- Armação, 4 de Agosto de 1930.
de palestrou longamente com o sr. José Barboza de $(luza»
Duarte Leite.

.

Hoje, pela manhã, foi visitar no. «Declaro» que assignei a lista apre
Hospital São Sebastião a Miss Para- sentada por Domingos Aniceto, An
hyba, cujas melhoras são progres- tonio Bonifacio da Costa, João Ber
sivas. nardo de Souza e Pedro Manduca,

Miss Portugal tem despertado a porque disseram-me
.

não ter impor
attenção publica pela sua extraordi- tancia nenhuma, mas como vejo ago
naria belleza e sua finissima educa- ra que aproveitaram minha .assigna
cão, pois é moça que falia corrente- tura para fim que eu não concordo,
mente quatro idiomas. (R. P.) affirmo que na eleição de Prefeito

votarei no sr. lrineu Bornhausen.
Armação, 4 de Agosto de 1930.

Pedro Gomes de Souza»

As ultimas noticias telÇlfrapbicas
(Serviço especial para «A Ordem»)

Os bmileiros venceram por 4 x 3
Rio, 'i8-No campo do Fluminense

F. c., realizou-se domingo o primei
ro encontro entre o-quadro ele foot
ballers norte-americanos que esteve
em Monteuidéo disputando o campeo
.nato mundial e um combinado cario
ca, vencendo este I?or 4 a 3.

O quadro brasileiro foi o seguinte:
Joel; Zé Luiz e Italia; Hermogenes,
Oscarino e Benevenuto; Milton, Doca,
Carvalho Leite, Prego e Theophilo.

Os brasileiros começaram o jogo
actuando maravilhosamente bem e

conseguindo marcar no 1'. tempo tres

goals, por interrnedio respectivamen
te de Prego, Dóca e Leite. Tambem
no 1'. tempo, o ponta esquerda nor

te-americano Naud conseguiu marcar

um ponto para o seu quadro, termi
nando a primeira phase por 3 (bra
sileiros) a l' (norte-americanos).

No 2'. tempo os visitantes agiram
melhor, decaindo a actuação dos na

cionaes que já se mostravam fatiga
dos. Em poucos minutos os visitan
tes marcaram 2 goals, um feito por
Gonçalves e outro por Brown.

Nos ultimos minutos, os brasileiros
reagiram valentementente, iniciando
formidaveis ataques contra a meta

yankee, e é quando Theophilo con

segue marcar o 4'. ponto, terminan
do o jogo, pouco depois, com a vic
toria dos brasileiros por 4 x 3. (R. P.)

Foi nomeado [lelegado o!!icial
Rio, 18-0 consul geral Lemeio

Lanam, encarregado dos negocios
do Clube junto ao governo brasileiro,
foi designado para delegado official
do seu paiz no 3'. congresso sul-ame
ricano de turismo a realizar-se aqui
de 6 a 17 de setembro. (R. P.)

O embarque do .novo embaixador chileno
Rio, 18-0 sr. Valdes, novo embai

xador do Chile no Brasil, embarcou,
hoje, em Santiago, com a familia,
para Buenos Aires, �estinando-se
da capital platina para esta cida-
de. (R. P.)

.

Commenlarios em torno duma lallencia
Rio, 18-Continúa objecto de com

mentarios nesta praça a fallencia da
firma Mendes Bezerra & Cia. com

um passivo de 9.683 contos. (R. P.)

Recebeu as medalhas de ouro
Rio, 18-0 sr. Afranio Costa, pre

sidente da delegação brasileira-de
foot-ball que esteve em Montevidéo,
recebeu as medalhas de ouro que
a Associação Uruguaya havia confe
rido ao nosso quadro. (R. P.)

Foi apurada a idenlidade
Rio, 18-A policia conseguiu apu

rar que o cadaver encontrado ha
dias na praia da Urca era o da se

nhorita Antonia Faria Marcchi, de
nacionalidade íranceza, e filha dos
marqueses de Marcchi, riquissimos
titulares residentes em Paris.

Essa. familia viajava a bordo do
«Cap Arcona», tendo a moça desap
parecido mysteriosamente de bordo
por occasião da sua passagem por
este porto. (R. P.)

Napoles conlinúa com pouca Borle
Rio, 18-De Napoles telegrapham

que desabou terrivel tempestade na

provincia. O tufão verificado em

Poggioreale, occasionou 4 mortes e

72 feridos, além do desabamento de
varias usinas, (R. P.)

\

Assumiu, ha dias, as Iunc
ções de delegado especial de
policia o sr. capitão Honorio
de Castro, que ha pouco tem

po exerceu aqui esse mesmo
. "

cargo.
.

O illustre official, que é uma

das mais brilhantes figuras da

Força Publica do Estado, é tarn
bem nosso collega de impren
sa, sendo possuidor duma ex

cellente cultura ·litteratia.
Esforçado, activo, fiel cum

pridor dos deveres de que o

incube de vez em quando o

governo do Estado, aproveitan
do-o para commissões de des

taque, é já o capitão Honorio
de Castro um nome que des
fructa da mais alta considera
ção na esphera do íuncciona
lismo militar estadoal

Em beneficio �a lamilia dum jogador
Buenos-Ayres, 19-Em beneficio

da familia do fallecido foot-baller in
ternacional Somma, promoveu-se a

qui, hoje, um encontro entre os jo
gadores argentinos que tomaram

parte no campeonato olympico de
1924 e o quadro uruguayo que obte
ve ha pouco, em Montevidéo, o

campeonato mundial. Esse match ter
minou com a victoria dos campeões
uruguayos por 4 x 1.

Deslruiram 5�O metros de linha
Malfeitores, cuja identidade ainda

não poude ser apurada pela policia,
destruiram, ha dias, cerca de 500 me

tros de linha conductora de luz e

força entre São Bento e Mafra.

Tenente Nicoláu de �ouza

'Os santislas empata-
ram com o Hakoab

Santos, 'i9-0 encontro de foot
ball aqui realizado hoje entre o San
tos F. C. e o quadro do club norte
americano Hakoah terminou com »m

empate de 2 x 2.
------......._-,-.-,�,----

Domingueira no "Almirante Barroso"
Um grupo de distinctos jovens da

nossa melhor sociedade levarà a

effeito, no provimo domingo, ás 2
horas da tarde, no salão do C. N.
«Almirante Barroso», uma domin
gueira, que será abrilhantada pelo
excellente Popular Jazz-Band.

Nota-se grande enthusiasmo pela
esperada domingueira, prevendo-se
Que setâ . concorridissitna.

Duas altitudes
Duas attitudes ou... duas medidas

costuma ter o «O Pharol», que illucle a

ingenuidade publica com um cabe
çalho onde se lê orgasn independen
te, quando todo mundo sabe que é
uma folha .que sempre dependeu e

depende, desde que passou a per
tencer ao actual director, das suas

desabusadas paixões politicas, por
que elle, ainda que affirrne o con

trario, as tem, e enormissimas, a

ponto de injuriar frequente e Ibrutal
mente as mais altas autoridades po
liticas e administrativas do paiz, co

mo os exmos. srs. Washington Luiz,
Julio Prestes e outros, que hão ter,
acaso, qualidades que não agradam
ao plumitivo de «O Pharol», mas

que merecem o respeito de todos os

cidadãos por serem, antes de tudo,
detentores de investiduras de carac

ter publico.
Se querem um exemplo do que são

duas attitudes ou ... duas caras, damo
la aqui sem mais um commentario:

Na ultima campanha eleitoral, de
pois de insultar velada e desabuda
mente a muitos dos homens publi
cos do Estado, que fez o director
do. orgam da esquerda após essa

corajosa e digna attitude?
Mostrou a segunda cara, indo es

pecialmente a Florianopolis, onde, no

Holel Metropol, procurou um nosso

conterraneo com o fim de pedir mi
scricordia pela digna e corajosa at
titude que tivera pouco antes, de
clarando que muita coisa que sahia
no «Pharol: era contra a vontade.
delJe ...

----�.�.1.�1��' ----
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Solicitam-nos a publicação de mais
as seguintes declarações:

«O abaixo assignado declara ao

meio politico dominante, que assig
nou uma lista a contra gosto devi
do a insistencia de um dos cabos
eleitoraes do sr. ]. E. Müller.

Para tornar publico essa minha
resolução de desistencia, venho de
clarar nulla a assignatura, pois, pen
sando melhor, reconheci que o snr.

Irineu Bornhausen será um bom ad
ministrador da nossa Prefeitura Mu
nicipal e muito trabalhará para o

nosso rincão.
Itajahy, 19-8-930.
Assg. Estellito Vieroto da Silveira»

Declaro que assignei uma lista
apresentada por Domingos Aniceto
João Bernardo de Souza, Antonio
Bonifacio da Costa, e Pedro Mandu
ca, porque disseram-me que assignas
se q,ue não tinha nenhuma impor
tancia, por isso é que assignei. Mas
declaro agora, que no dia 2 de No
vembro irei de muito bom gosto vo
tar no, sr. Irineu Bornhausen, que é
o candidato do nosso Partido.
, Armação, 4 de Agosto de 1930.

Eduardo Pedro Vianna»

«Declaro que assignei uma lista
apresentada por Domingos Antonio
da Costa, João Bernardo de Souza,
Antonio Bonifacio da Costa e Pedro
Manduca, porque insistiram muito
que eu assignasse e disseram-me
que não tinha importancia; mas eu

votarei no sr. lrineu Bornhausen.
Armação, 7 de Agosto de 1930.

João Damazio Lourenço»

�ptimo negocio de occasião
Por motivo de mudança, vendem·se na

lIoupava uma, bem afreQuezada casa com
mercial de seccos e molhados, tres carro
ças, oito cavai los, diversas vaccas de
leite e varios novilhos.

Vende-se tudo por preços realmente
convidativos e de occasião, podendO os
interessados, para examinar e ver os pre- ,

ços, proturar nesta redacção pessôa Que
os informará devidamente ou ° proprietario
na Itoupava.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




