
Podemos, desde já, conside
rar inconfundivelmente victo
riosa a candidatura do sr. Iri
neu Bornhausen.
Lançada pela absoluta maio

ria das classes conservadoras,
eC00U logo no espírito do elei
torado, que cerrou fileiras em

torno della antes mesmo da
ratificação do Partido Republi-
cano Catharinense, do qual,
aliás, é o sr. Irineu Bornhausen
um dos mais vibrantes e dedi-
cad os vanguardeiros.
E', pois, não. se pode negar,

urna candidatura eminentemen
te popular, que só não reune

a totalidade da nossa popula
ção eleitoral porque, com eí
feito, uma decima parte não
vota e outra decjjna-i-netn mais
nem menos-está com ... a

opposicão ..

Dia a dia recebe a candida
tura Irineu Bornhausen novas

e numerosas adhesões, todas
da mais significativa expressão
duma forte vontade popular,
adhesões que se vão fazendo
em documentos de fé publica,
como se os seus signatários
fizessem questão fechada de
garantir-se contra as explora
ções de certos cabos eleitoraes
que percorrem o município á
cata de eleitores para a candi-.
datura adversaria promettendo
t d

. AI
es, e mun o �e O outro, COJi110 a

.
sen tir que' a promessa dacabo
lição do sorteio militar e da
redução dos impostos são, já,
balões que não sóbem,j ou por
outra: que sobem parlõ ... baixo.
As adhesões tênf'�Qdo espon

taneascj vão-se processando nor
malmente, á medida que se

vae approximando a data das
eleições.

co

Nascída dum sincero e es

pontaneo movimento de opini
ão, no qual se definiram logo
as personalidades mais desta
cad-as das nossas classes con

servadoras, não é de es-tra
nhar, . aliás, que a candidatura
Irineu Bornhausen motive tão
calorosa repercussão em todo
o municipio.
Moço animado dos melhores

propositos de trabalho e dedi
cação aos interesses da com-

.

muna, politico de reaes servi
ços á causa publica, mas sobre

tu_do politico cUJO' programma
nao encerra promessas desca
belladas nem palavras ôcas
que apenas visem armar ao

effeito, porque o seu prograrn
ma é simplemente governar o

município dentro das normas

ti? direito e das nossas possi
bilídades financeiras.v-ninguem
pode negar, sob pena de que
rer mistificar ao bom senso,
que Irineu Bornhausen é o can

didato que verdadeiramente
COnsulta ás aspirações da ab
soluta maioria da população,
Não fosse essa a verdade ir

retorquive1, como explicar-se
que dIa a dia surjam tão valio
sas e tão constantes adhesões
á sua candidatur'a?
S-
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çao dos srs. do outro lado, fa-
Vas contadas. �ntoriCom

.

chôro ou sem chôro
Hu H.

.

l�or parte dos illustres adversa- Rio 26-Foi julgado objecto
nos, a victoria será nossa, di- de consideração o projecto do
gamos logo: a victoria ê nossa, deputado :Mozart Lago autorj
honesta e limpamente, dentro zando a revisão eleitoral do
da ordem e dentro do direito. Distri to Federal.
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A dala das eleições municipaes
o exmo. presidente do E••

tad<:" general Bulcão Vianna,
. asslgnou com data de 25 do
corrente, o decreto n. 2456,
que fixa C1 dia 14 do mês pro
xlmo para se proceder, nos
munlciplcs de Nova Trento
'Tilucas, Porto Bello, Cambo�
rlú a Itajahy. às elelçOes pa
ra prefeitos e conselhefros
munlcipaes e Juizes dlstrlo
taes.
Avisamos, pois, ao eleltQ

rado de I"tajahy qU.e as elei
ções municipaes se realiza
rão no dia 14 de setembro
proxlmo.

Josino �ardoso desembarcou
em Buenos Mres

o jangadeiro brasileiro Josi
no Cardoso, que salvou em ju
lho de 1926 a vida dos avia
cores Duggan e Olivero nas
costas do Para, desembarcou
ha dias em Buenos Aires,' on
.le vae trabalhar a convite de
Duggan.

. .

josino, 'hospede da familia
daquelle aviador, está sendo'
festejadissimo na capital !ar�
gentina.

�
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A? prefeito Marcos Konder, ao irrepreensiuel governante que tudo tem sacrifica
do no interesse da s_uCf «pequena patri'a»,. esquecendo-se de si mesmo para só pensa?
no futu�o da collectzvzaade,-deve o municipio a construcção da ponte de cimento ar-

mado' sobre o Itajahy-mirim. ,

Administrado! que nada lucrou em varias annos de actioidade publica senão o

orgulho de haver cumprido com a mais completa lisura e o mais ferooroso empenho os

d,eiveres decorrentes do seu cargo, pode-se dizer que Marcos Konder vae chegando ao

fim do seu governo como um batalhador que soube manejar limpamente as suas ar-

11HlS. �e, passou. incalume atraoés de todas- as coniigencias da luta.·
•

Foi um defensor in trepido dos interesses da sua terra. .

A ella dedicou mais de quinze annos da sua vida de cidadão sem mancha, esfor
çando-se p0?, vê-la desafogada e prospera, por administrar-lhe rigorosamente a fortu
n�, por abrir-lhe caminhos atraués dos quaes marchasse sem tropeços e sem desfalle
cimentos, e P01 crear-Ihe dentro, e fôra das fronteiras nome digno e credito firmado.

-

.

Se ha communa modelar dentro do Estado" reivindiquemos esssa fama para Ita-
jah», ,.onde se fez: demasiado, ,onde �e co�struiu excessivalm!nte mais do q_ue o que
poderiam permittir recursos financeiros tao escassos como .sao os nossos e tsso sem o

-sacrificio do povo pela escorcha asphyxiante dos impostos.
Não são tão elevados como parecem os impostos municipaes dentro das fronteiras

de Itajah»,
.

.

São, até, in isorios, em, confronto com�os que se cobram em tantos outros muni
cipios atrqoés do paiz.

Pois apesar disso, apesar das magras rendas que usufruimos, quanta coisa não
se fez e não se tem feito no municipio?

Para que ennumerar aqui as obras, os melhoramentos que nos dão posto de sa
. liencia entre as mais unidades do Estado?

Os serviços prestados por Marcos Konder a Itajahy: não se enquadram dentro
de pala_vras puramenie artificiosas nem .se contam pelos dedos, inventando ou exagge-
rando itens para melhor armar ao effeito, ,'.. '

.

Elles ahi estão, evidentes, meridianos, aos olhos de quem os quizer vir, desde que
esses olhos não sejam de derrotistas nem de negadores costumazes. .

A obra consiructora de Marcos Konder deve ser conhecida lá fora, fóra das nos

sas fronteiras, para exem.plo
'

e desmentido . dos que fazem do adio, a governantes e

governos constituídos cavallo de batalha para a dissolução systematica, o descredito
uergonhoso e impatriotico do regimen.

Aqui, pois, estampamos o «cliché» da ponte sobre o Itajaky-mirim, obra de vulto e

de utilidade, para que os que ainda a não conhecem se convençam desta inconfundivel
e indcsmeniiuel verdade: se existe opposição em Itajahy não é porque o governo não
tenha sabido cumprir com elevação e zelo os seus deveres, mas porque lavra nas hostes
da opposicão o incontido desejo de poder satisfazer a UÜl simples imperativo de vaidade.

Vaidade velha, que' se pretende explicai pela repetição duma phrase que vae ga- .

nhando fôros de estribilho: «Mas então não temos o direito de aspirar a um posto no

governo da nossa terra?»
.

E é UJn direito, afinal de contas, que ninguém nega aos homens da opposição.
Mas conquistem esse direito dentro do direito, fazendo campanha elevada e respei

tando os meritos de quem tambem os tem, não negando, não mentindo, não envene

nando e, sobretudo, não pretendendo desmoralizar no espirita credulo da população
o governo que alti está, digno senão de gratidão e de veneração, pelo menos de respeito.

Façamos obra de justiça, fazendo ver ao povo que o gouerno actual tem sabido
cumprir com patriotismo o seu dever.

Cumprindo-o com o mesmo patriotismo com que o cumpririam os homens da op
posição, se os. animassem o mesmo desejo de cooperar em j)az pela grandeza ascen-

ClOnaI de Ita}uhy, de Santa Catharina e do Brasil. '

" ;.

«Miss Argentina» foi desclassrncada
o diario argentino "Critica",

que promoveu em Buenos Ai
res, autorizado pela "A Noite»,
o concurso para a eleição de
-Miss Argentina», acaba de
desclassificar a vencedora, Eu
genia Vidal Morocha, por ter
averiguado que a mesma é ca
sada.
Em vista disso, «Criticas

marcou outro [ury para esco
lher a nova «Miss», a qual em
barcará para o Rio no dia: 30
do �rren�1

.

rara pôr paradeirO a especuta�
Deante da especulação que

vinham fazendo com as notas
da Caixa da Estabilização, o

governo suspendeu a troca des
sas notas por ouro amoedado,
passando a trocar as notas ape
nas por ouro em barra na quan
tidade exacta relativa ao valor

.

de cada nota, e sem agio.

Victima dum· erro judiciario
Condemnado à pena de mor

te, Charles Hartmann, residen
te no Baixo-Rheno, requereu
revisão do processo.
Depois .de onze annos de es

pera, tanto durou a revisão, o

conselho de guerra de Paris
conseguiu apurar queHartmann
fôra victima dum erro judicia
rio.
Deante das provas irrefuta

veis apresentadas até o mês
passado, o tribunal pronunciou
a rehabilitação da victima.

Está liqui�ado O caso parabybano
Rio, 26-0 presidente Alva

ro de Carvalho, da Parahyba,
recebeu telegramma de Prince
za no qual lhe participavam,
em caracter offieial, que o de

putado José Pereira havia dis
solvido duas columnas de guer
ra e entregue ao governo as

armas e munições em seu po
der. '

O Dresidente design6u o ad

vogado Alcides Carneiro para
reintegrar Princeza na commu-

nhão estadoal.
.

-

1t3jabyense de Xadi'ez As santas missões em Tijucas·
o bispo de Lages, revmo. Frei

Daniel Hostin, está proIl\J,ncian
do na cidade de Tijllcas os ser

mões das Santas Missões, atra
indo numerosa concorrellcia.

Festejando o 6', anlliversario de
sua fundação os socios do Centro
Itajahyense de Xadrez promoverão
domingo proximo um grande ban

quete na conceituada Confeitaria Mo-
delo.

.
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necessidade dum

seguro contra Accidentes pessoaes
,

-

C.OlUP.&�DIA DE SI�GIJROS

Por Morte

.

SEBASTIÃO GOM�S TEIXEIRA-Victo
ria- 40:000$000-'Afogado.

ERICO CARLUS JOHN-Joinville- . .

30:boo$-A fogado.
hAYt�lUl�DO DEWE'r TEIXEIRA-Forta

.1eza-Io:ooo$-Afogado.
ARTHUR PIERRE· LUCIEN' AUBERT

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

.

,.CESAH TELLES DE l\1AGALHÃES-Re·
cife-5:ooo$-Afogado.

FRANCISCO PAES GONÇALVES-Belém'
'do Pará - 50:ooo$-'--!colhido por um bonde

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

tomovel,

Por Invalidez

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

JOSE' BIANCHI-Florianopolis-4o:ooo$
Alienação mental íncuravel, devida a acei
dente de automoveI.

GEORGE E. WEACHTER-Capital' Fede
ral-I :50o$-Amputação de uma phalan-
ge. Infecção por navalha GilIette. '

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

JOAQUIM PEREIRA C. _GUIMA�ãES--=-�Ca
pltal Federal-6:ooo$-Perda de urna perna
imprensada entre uma barca e ri caes.

.

VICENTE GONÇALVES' FERREJRA-La
vras-,Ceara-4:2oo$-Perda. de 4 dedos da
mão direita por explosão de bomba.

FRANCISCO GONÇALVES VASCO, JOR.
,-Maragogy-Alagoas-30:6oo$-Perda do
uso de um braço por accidente de automoveI.

TOTAL DAS INDEMNISAÇõES ACIMA

Rs. 354:3005000

TOTAL DOS PREMIOS 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. ·25000
por conto de réis e por anno

Peçam Informações á ..
'

Terrestres, Ma�itimos e Accidentes
COMPANHiA DE SECUROS

.

Agencia. · Rua. Dr.' Pedro Ferreira, 24 · Caixa., 17 - ITAdAHY

... .....
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O sr, Irineu Bornhausen, digno
Ilresidente do �10SS0 Consel:lo e caJ�
didato a Prefeito nas próximas elei
cõcs retribuindo attenções de velhos

é�i11igos de Pissarras, fez-lhes, domin
�:o ultimo, uma visita, em companhia
de varias amigos.
Destes podémos apanhar'o nome

dos seguintes: conselheiros Frank
lin Maximo .Pereira, Heitor Pereira

Liberato, Lindolpho Caetano Vieira,
Gabriel Cunha, Iuvencio Tavares
d'Amaral, drs.Alvaro Baptista,e Arau
jo GÓt;S, Adolpho Schaefe�, capitão
Honório Castro, prof. Francisco Ran

geI, Cesar Stamm, Arno: Bauer, Pe
dro Sallcs, Dario "GarcJa, Serafim
Franklin, Alfredo Conrado Moreira,

·

Manoel Gaya Netto, Luiz Gonzaga,
Annibal Climaco, Julio Willerding e

Nelson HeLlsi.
Na sede da Penha incorporaram

se o" srs. conselheiro Joaquim Pin-
·

to, intendente Alexandre Figueiredo,
Antonio Joaquim Tavares, João José
da Silva, Manoel Henrique de Assis,
Kalef ] oão Francisco, Philemon de
Oliveira, Flaviano de Paula Seara,
Joaquim Antonio Simão, Joaquim Cae-

· tano Vieira, Ladislau Manoel Pires,
Martinho Telles, Antonio Pires, Tra
jano Bernardino de Andrade, José
Tavares, Felippe Thiago Maximo,
Tuffi João Francisco, Chaffi José
Francisco e outros. Na residencia do
sr. Adolpho Cabral foram os visitan
tes saudados pela galante menina

Yolanda Pinto Ferreira.
Na residencia do sr. Paulo Aman

dia de Borba jantou o sr. Irineu Bor
nhausen com alguns companheiros;
outro grupo, na do sr. João Beato
Vieira, outro na do sr. Adolpho Ca
bral. Desse modo poderam os visi
tantes attender em parte aos innu
meros convites com que aquelle po
vo sinceramente amigo e hospitalei
ro desejava obsequiá-los.
Após o jantar dirigiram-se para a

residencia do sr. Cirino Cabral ondé
lhes foi offerecido café e doces.
De regresso, foi-lhes servido café,

doces e bebidas nas residencias dos
distinctos correligionarios João Ben
to Vieira, Paulo Amadio de Borba,
Adolpho Cabral, intendente Alexan
dre Figueiredo, conselheiro Joaquim
Pinto, Chaffi João Francisco, José
Themistocles de Macedo e outros.
'0 acolhimento .dispensado pelos

moradores de Pissarras e circum
vizinhanças captivou sobremodo os

visitantes que dahi trouxeram agra
davel e inesquecivel impressão do
modo fidalgo e gentil com que' fo
ram tratados.
Dizem bem da sympathia que ahi

dcsfructam os irmãos Konder e o

sr. Irineu Bornhausen, os' brindes
que lhes foram erguidos e a alegria

,

que em todos se notava por verem en

tre elles os seus verdadeiros 'amigos.
.

O sr. Irineu Bornhausen, que os
.

tem em especial consideração, muito
embora já conhecesse o 'coração
bondoso de toda aquelIa gente, da
Armação, Penha, Pissarras, etc., re
cebeu tantas provas de amizade e

solidariedade, que trouxe dali a me

lhor impressão.

. �pUmo neuocio �e occasião
Por mníivo de .mudança, vendem-se na

Iluupav.a uma bem afrequezada casa com
mercial de seccos g molhadas, três carro

cas, oito cav�lIos, diversas vaccas de
Ici!� e varios novilhas.

Vemle-se tudo por preços realmente
c ln�idativu5 e de ficG�siãu, pOdendO os

in!ef5ssadu�, para examinar e ver os pre
COS, prnCUiGr nesta redacção pessôa que
os in!olmará devidamEnit ou o proprietario

i na It�up�y�.

�m acci�ente �e gra·
ves consequencias

Verificou-se sabbado no serviço
da «Cobrazil» um accíderite de gra
ves consequencias.
Pouco antes das 17 horas descia

da Pedreira uma das pequenas lo
comotivas em serviço, conduzindo
alguns vagões e nestes varios ope-
rarias. ..

Numa das curvas da linha, sem

se saber bem como, surgiu. inespe
radamente outra locomotiva, que vi
nha, puxando também alguns va

gões, em sentido '.
contrario ao da

quella. Prevendo o choque, os ope
rarias que viajavam nos vagões que
desciam da pedreira saltaram em

terra, pondo-se a sálvo.
Infelizmente, o operário Theodoro

Floriano não teve a mesma sorte.

Porque não tivesse tido tempo para
saltar ou porque suppuzesse não ha
ver perigo, continuou onde estava
até o momento do choque. Mas,
quando este se deu, foi cuspido com'
tamanha infelicidade fóra do .vagão
que cahiu sentado em cima dum �ô
co de paú, a metro e pouco de dIS
tancia.
Correram os camaradas para soe

corrê- lo. Theodoro Floriano foi tirado
do tôco com enorme rombo na par
te trazeira do corpo e atrazés do
qual corria sangue, aos borbotões.
Trazido para o hospital averiguou o

medico, dr. Menescal do Monte; que
-os ferimentos eram. gravissimos, ppis
o tôco de pau, sobre o qual Theo
doro havia sentado, perfurou-lhe os

intastinos e dilacerou-lhe completa
mente uma das côxas, Horas depois,
Theodoro Floriano fallecia, deixando
viuva e nove filhos de menor idade.
Os demais operarios, em numero

de oito, ligeiramente feridos no acci
dente, voltaram ao trabalho.

A. si!na�D lia Aruellli� é grave
� .alcoo�molor :�baDdO lerreno

As COIsas na Arbentll1a es- O aleool-motor succedaneo da ga-
tão pretas. zolina, descobert� no Brasil, está ob-
NO dia 22, após um meeting, ter:do fo�midavel exito no nort� do

grande massa popular se diri- pmz, ponsso que. concorre eff!.caz
.

l' 'd' I mente, custando apenas 500 reIS o

gm ao pa aclO preSI enCIa ao.s litro com o combustivel norte-ame-

gritos de «abaixo e morra In- rica�o, cujo preço, ao inves de bai-

goyen», actual presidente da xar, subiu mais cem réis.
.

Republica. .
Ainda agora, a �amara bah13na

1'"
.

1
. approvou um prOjecto protegendoA po .lcla agm com VI? enCla, qualquer industria que se funde no

espaldeuando os mal1lfestan- Estado no sentido de explorar o ex

tes, no sentido de evitar um cellente combustivel.

ataque ao palacio.
.. .,._._,_,_.

,'-;"--'-,- A escriptora SylviaUma festa no «Mal ChIO Dias» Serafim foi absolvida
Realiza-se no proximo dOfIl:ingo

grande festa na secção de tenms dI)
C. N. Marcilio Dias, festa cujo pro
gramma está sendo escrupulosamen
e organizado.

�m titulo eslapafurdio
«A Noticia», de Joinville, tem, às

vezes, coisas de bradar aos céos.
Ainda agora, num dos seus ulti

mas numeras, publicou uma nota
'circulada com este titulo verda
deiramente estapafurdio'Oara não di- .

zer idiota: «A QUEDA D BRASIL».
Será que estamos em guerra com

algum paiz .visinho?
.

�m actor tbealral vaiado na' Bahia
O actor Raul Roulien, cujo

nome se vinha impondo ultima
mente nos circulos theatraes
do paiz, foi, ha dias, na Bahia,
vaiado pelâ assistencia que as

sistia a um dos seus especta
culos.
'Em consequencia disso,

Roulien suspendeu incontinen
te os seus espectaculos em

São Salvador e seguiu com a

sua companhia, para Recife,
afim de tentar melhor sorte.

A escriptora Sylvia Serafim, que
assassinou ha meses, no Rio, o ca

ricaturista Roberto· Rodrigues, filho
do fallecido jornalista Mario Rodri
gues, foi, ha

-

dias, absolvida por 5
votos contra 2.
Corre no Rio, com insisteneia, que

a escriptora continúa com sua sau

de mental extremamente depaupera
ra, receiando�se, a loucura. completa.

lato .1_111.' •..

�om�atendo as panellas de aluminio
Na America do Norte, em

censequencia de pesquizas sci
entificas ultimamente conclui
das, está se combatendo o uso

das panellas de aluminio para
cosinhar, que, affirmam os pes
quizadores, pode envenar e até
matar.

-

MAIS ALGUMA� ADHE��E�
Do sr. Elisiario André

Alves, commerciante de
muita influencia na locali
dade de Escalvados, onde
conta com innumeros ami

gos, recebemos a seguin
te carta:
«Escalvados, 22 de A

gosto de 1930.
Illmo. sr. redactor de

«A Ordem»:
,

Por esta declaro que
assignei a lista em minha
casa apresentada pelo sr.

José Eugenio Müller por
que este me disse que eu

assignar não teria nenhu
ma importancia e' não

obrigava-me a votar.Então
como pensei mesmo que
não tinha importancía as

signei, mas antes de as

signar fiz ver a elle que
eu votaria, como voto, não
só eu como os meus ami
gos que me acompanham,
no sr. Irineu Bornhausen
para Prefeito Municipal.
Bem como, de hoje em

diante, pertencerei ao par
tido do sr. ceI. Marcos
Konder.

(Assig.) Eiisiar!o André Alves.-

Além dessa valiosa a

dhesão, consignamos aqui
mais as das seguintes pes
sôas, que romperam_ de
cisivamente com a fac

ção opposicionista: srs.

Manoel Cardoso, Marcia
no Luiz Bento e João Ma
ria da Graça, todos abas
tados e influentes com

merciantes na localidade
do Gravata; sr. Antonio
Niebuhr, tambem negoci
ante de muitas relações
na Penha do Itapocoroy,
e sr. Lino Olina da Silva,.
operario aqui residente.
De alguns desses con

terraneos publicamos de

clarações na nossa sec

ção de «A pedido», decla
rações cuja importancia
dispensa commentarios
tão valiosas são de si
mesmas.

RectiHca�ão indispensavel
Na reportagem que publicamos

num dos ultimos numeros desta fo
lha sobre a inauguração do edificio
da intendencia de Luiz-Alves, dissé
mos que ao exm? presid.ente do ��
tado e sua comitiva haVIa a fall1l11a

LeQPoldo Hess servido lauta mesa

da doces e café.
Mas oecorreu um lapso: não �oi na

residencia do sr: Hess que fOl ser
vido esse café, mas na do intendente
sr. Frederico Schwarike.
Aqui fazemos a devida rectificação:

Armação
(Correspondencia especial para «A Ordem»)
Realiza-se no dia 8 de Setembro,

desta localidade, a tradicional festa
de N. S. da Conceição, que constará
be missa, leilão e procissão á ta:de.
-A passeio esteve�.nesta loc�h�a

de·o sr. Alexandre hgueredo, ll1flu
ente politico no districto de Penha
de Itapocoroy.· .

-Continúá enfermo o SF. ColIatmo
Caetano Gouvêa, presidente da Colo
nia de Pescadores.
-Acha-se enfermo o sr. Augusto

José Theodoro, pescador aqui resi
dente.
-Contractou casamento com � �e

nhorita Maria Emilia dos Santos, fi
lha do sr. Tosé Nascimento dos San
tos, o joven José Leite.
-Com a senhorita Luzia Ottilia de

Souza, filha do sr. Henrique Bernar
do de Souza, contractou casamento
o sr. José Amaro de Souza.
-Fizeram annos: no dia 15 o jo

ven João Bento Rosa; e no dia 16, o

menino Victor, filho do sr. Verissi
mo Bernardo deSouza.
-Fazem annos: no dia 27 o me

nino Pedro, filho dã sr. Ignacio An
tonio da Costa e no dia 28 o meni
no Sebaitiáq, filho d� sr. Bento Rosa ..

<dUma. sr. director d'''A Ordem»:
Por esta declaração digo c affinno

que o. sr. Domingos Damasio apre
sentou a minha filha, pois eu não
estava em casa na occasião, uma lis
ta dizendo que era para eleição, e.
que podia votar nella porque era

"para votar no candidato do gover
no.» Mas como eu não estava em

casa, o mesmo Domingos Damasio
RtGISTRO CIVil

.

disse a minha filha que ella mesma
Nêste cartorio habilitam-se 'para podia assignar em meu nome. ElIa

casar: então assignou, mas assignou meu
Felismina Pedro Mafra con Engra- nome errado, pois eu não me chamo

cia Maria de Souza, Pedro Cypria- 'Lino Francisco da Silva, mas sim
no dos Santos com' Aurora Cabral, Lino Olina da Silva. Isso 'quer dizer
Henrique Voo-el Jor. com Noemia que a minha assig-natura na lista do
Regado, Frederico Jorge Otto Goer- sr. José Müller não tem nenhum
lin com Ilse Burghardt, e Ary Masca- valor, primeiro porque está errada e

renhas· Passos com Leonor Silveira segundo porque não fui eu quem as

Brandão. signou. Vou votar com quem estou,
No mês de julho findo registra- porque acho a candidatura do sr.

ram-se: 35 nascimentos, sendo 21 do Irineu Bornhausen excellente. Fica,
sexo masculino e 14 do sexo femi- pois, sem nenhum effeito o meu no

nino; 22 óbitos. sendo 8 do sexo femi- me na lista d,o sr. José Müller.
nino e 14 do sexo masculino, e,14 Itajahy, 10 de agosto de 1930.
casamentos. Líno atina da Silva.»)

Gervasio Vieira
Transcorrerá amanhã a data nata

licia do nosso velho e presado amigo
sr. Gervasio Vieira, chefe da estação
local do Telegrapho, e actualmente no

Rio em goso de ferias.
Funccionario publico de irrepreen

sivel e brilhante fé-de-officio, é o sr.

Gervasio Vieira no Estado um dos
mais antigos servidores do paiz, ao

qual vem dedicando, no posto em

que se acha, o melhor da sua vida
em actividade ie disciplina.
Homem simples e desorgulhoso,

de vida publica e particular impec
cavel, é um exemplo de probidade
e de trabalho.
Na sua repartição, entre .os seus

subordinados; ou no seu lar, entre
, as pessoas que lhe formam a íami
lia, é sempre o mesmo cavalheiro
affavel e accessivel, amigo de todos,

, com uma attencão . para cada um,
procurando multiplicar-se em cuida
dos com o fim unico de sentir em

. seu redor a maior cornmunicabilidade.
"A Ordem», que muito se preza

com a estima do digno cidadão, an
tecipa-Ihe daqui as suas mais since-
ras felicitações. -

Por 3bsolula falia de espaço
Por absoluta falta de espaço dei

xan"lOS d <ii publicar neste numero,
para o inserir nQ proxlrrio, um ar

tigo do sr. Rangei Sobrinho com
rE'Jfer'encia ao recento incidente ve
rificado entre este e «O Pharol»,

I
bem .como outra materia de ur

gencla.
--------�.�.�.�I��.--..,--------

. A crea�ão �e mais um municilJiO
Esteve em Florianopolis uma

cornmissão de moradores do
Rio do Sul, que foi àquella ca

pital pleitear, junto aos pede
res competentes, a elevação
daquelle districto de Blumenau
a município.
E', porém, opinião geral que

o governo está inclinado, des
de muito tempo, aliás, a elevar o
mencionado districto à catego-,

ria de comarca, satisfazendo,
dess'arte, em grande parte, as

aspirações da sua população.

. «A Ordem» através do forum
NO CARTORIO DO CIVEl--Escrivão: Sr. Fre·

derico Augusto luis Thieme.
o sr. Alfredo Marquetti notificou

o sr. Joaquim Lopes para despejar
o predio que vem occupando, que é
de sua propriedade.
Mathias Keutrnann notificou Fre

derico Jordan para. satisfazer sua

divida hypothecária dentro de tres
meses.

Theodoro Pereira promove uma

acção executiva para cobrar o valor
de uma nota promissoria de João
José da Trindade.

Teve inicio o inventario de espo
lio de Procopio Bernardo da Silva e

sua mulher, ultimamente fallecidos
na Barra do Rio.

Relação de documentos que se

encontram, nêste cartorio, á disposi
ção dos interessados:
Germano Rudiger (Luis Alves),

Gabriel Antonio da Cunha (Cunhas),
Germano Weeg, Henrique Korb (Blu
menau), Germano Mariano Belizario,
Juvenal Garcia (Cidade), Henrique
Soterio da Silva (Armação), Jorge
Galm Lessa (Ilhota).

NO CARTORIO DO CRIME E FEITOS DA fAHNDA
.- Escrivão: Sr. Nilo Bacellar.

Processos clI'illnes .

. De Leonidas Marques, accusadó de
defloramento, com vista ao dr. Pro
motor Publico,' para apresentar li-
belIo.

•
.

De Leonardo Rocha, accusaclo de
roubo, com vista ao Réo para apre
sentar contrariedade ao libello.

anventarlo
De Maria Avelina Pereira, conclu

so para o caleulo.

I (

Chumlm miu�o
- Tô intrigado, nhô Ben!
-Porque, Jnca?
�Cllm essa historia de Iistcrn.i que

vão fazê na praça.
-Ah! uma cisterna, Juca ...
-Cus diabo, é isso mêmo! Qui vem

a sê isso, nhô Bem? •
- Um chafariz, Juca, com lagos,

luz cambiante, etc ...
- Tá ruim, nhô Ben!
-Como assim, juca?
-Ora, ora, nhô Bem! Mecê num

tá vendo quissd vae virà praia elo
Müller em Floronopis?
-Se assim Iór, você terá o praser

de tomar uns banhos de aguas co
loridas! E' do prograrnma liberal.}uca.
-Ah! ah! intoncê eu fico sujo to-

da vida ... toda vida . . . .

Ben Nartico.

ror Icr comidn mamEocâ
- aij1im IliOl'I'BU onvmm�a

. Verificou-se hontem, na residencia
(10 sr. Celso Porto, uma lamentavcl
occorrencia,

.

Tendo colhido numa roça algumas
J:tllzes que suppunha ser aipim, o sr.
Celso Porto levou-as para casa en

tregando-as à mulher para s�rem
cosidas e servidas no jantar. •

.

Horas depois dessa refeição, sen-
"

tiram-se mal algumas pessô as da
Iarnilia, aggravando-se principalmen
te a indisposição numa neta do ca
sal

.. menina de quatro annos, que
v.elO a Iallecer entre terríveis pade- \

CImentos.
Verificando-se o obito e averigua

das �s causas da occorrencia, con

seguiu o sr. Celso Porto descobrir
que as raizes de aipim servidas no

jantar não eram de aipim, como sup
puzera, mas de mandioca.
E foi essa hortaliça que occasio

nau a morte, por envenenamento, da
sua netinha, filha do sr. João Celso
Mello, e ia quasi victimando o mes
mo ? sr. Celso Porto, q�le foi quem
sentiu os primetros effeitos da into
xicação, e uma outra menina, filha
do sr. José Pereira Netto.
Estes ultimas, soccorridos em tem

po, foram postos fóra de perigo.
E', pois, de recommendar o maxi

mo cuidado a quantos costumem ía- \

zer uso do aipim como alimento Ia
cil como é um engano entre esta raiz
e a da mandioca.
----,�--�.�,�.�����.--..._------ -

Aos lavradores
o Campo de Sementes em Pedra

de Amolar está autorizado a distri
buir gratuitamente mudas de canna

Java, a qutl,..,'11elhor resiste ao mo
saico e à geada,
Quem teve seus canaviaçs preju

dicados com as ultimas geada", deve
aproveitar obtê-las.
--------�.��*'4..�'�IIQD�'1$__.�'------ 1

i� PEDIDO
SUCCESSÃO MUNICiPAL

«Exrno, sr. director d'«A Ordem»:
Declaro que tendo um grupo de

partidarios da opposição me apresen
tado uma lista, assignei-a, porem
por esta declaração faço publico que
estou de accordo com a politica
orientada pelo sr. ceI. Marcos Konder,
e assim votarei na candidatura do
sr. Irineu Bornhausen a prefeito mu

nicipé!l, e trabalharei pela victoria
do mesmo candidato.
Gravatá, 12 de Agosto de 1930.

MànoelCardoso.»

<<Illmo. Snr. Redactor da "A Ordem»:
Lev'o ao vosso conhecimento que

nesta data deixei de pertencer à fac
ção politica do sr. José Eugenio Mül
ler, passando a pertencer ao Parti
do R. Catharinense, chefiado pelo
coronel Marcos Konder e votarei no
dia 14 de setembro no sr. Irineu Bor
nhausen, para Prefeito Municipal.
Penha, 26-8-930.

Antonio Niebuhr.»
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