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Não é necessario corrermos

a colleccão d'«O Pharol» para
colher provas do seu derro
tismo.

sacripantas da laia de Luiz Car
los Prestes, de rebaixar a na

ção á categoria duma simples
republiqueta anarchica.
Isso não é patriotismo, não

é querer que o paiz progrida
em paz, não é aspirar á grande
za da nação pelo trabalho fir
me e pela tranquillidade pro
ductiva.
E' derrotismo puro, caracte

rizado em todos os seus por-

Com a desistencia do sr.

José Müller, que retirou a

sua candidatura a prefeito,
deixando, porisso mesmo, de

apresentar candidatos aos

demais cargos, ficam os has
tes do P. R. C. em campo
livre, sem combetidores.

,ç

O facto, porém, de não ha-
ver competição, não signiji

--"l.-Cjtte-de'lJe-haVft' menos en

thusiasmo.
Os elementos filiados ao

glorioso Partido Republica
no Catharinense devem com

parecer ás urnas �massa,
animados pela meslha scen
telha do civismo que os vinha
esiimulando "desde o começo

•

da presente campanha. ,

Se antes havia motivo para
uma bôa batalha, já com a

uictoria antecipadamente ga
rantida deante do empolgan
te movimento de sympathia
manifestado em torno dos
candidatos do Partido, - mais
razão ha agora para a elei
torado comparecer em peso
ás urnas, cessados os ressen

timentos e as paixões.
A hora é de cohesão e de

harmonia, afim de resguar
darmos o nosso patrimonio
moral, as tradições de sere

nidade da nossa" gente e o

futuro do nosso municipio.
Os vencedores, embora la

mentando que a luta eleito»al
não houesse chegado até as

urnas, estão animados dos
melhores proposiios de har- O presidente Alvaro Carvalho, da

mania, desde que nesta- se Pararahyba, transmittiu, com data

fundamente o progresso de de 6, aos srs. Getulio Vargas e An-

I tonio Carlos, presidentes do Rio Gran-
tajahy. de e Minas, o seguinte telegrarnma:
Não se devem guardar 0- «Tenho o prazer de communicar

dios nem baixos sentimentos a v. exa. que- o Estado està em paz
de vindiéta. desde a cessação das hostilidades em

Princeza. Apenas,nestes ultimos dias,
O candidato do Povo, sr. a capital foi presa de forte agitação

Irineu Bornhansen, Lnão é ho- demagogica sem consequencias gra
m bri t

. - ves a lamentar. As forças do exerem que a rtgue aes paixões. cito mantem-se disciplinadas e alheiasIsso mesmo já elle ha pou- ás questões politicas ou administratí
co exprimiu, numa das suas vas do Estado. O governo federal

excursões -politicas através tem honrado o compromisso que as-

do municipio. sumiu perante a nação e meu gover-

N no. Por estes dias designarei as au-
O momento em que se pre- toridades que deverão administrar

para para receber a consa- Princeza. Parahyba retornou á sua

gração dos seus conterraneos, vida normal. Attenciosas saudações.
anima-o tão somente o nobre (A.) Alvaro de Carvalho, presidente
d Parahyba»esejo de que todos, amigos Quem não gostou desse telegram-e adversarios, se congracem ma foi, positivamente, o sr. Antonio
numa mesma aspiração de Carlos, hoje Ióra do poder e mais
paz ";;J b ou menos dentro dum confortavel

.

e ae progresso, em ene ratracismo.u: da nossa «Pequena Pa- O homem, tem ainda o piôlho da.re-
ria», .

voluçáo a fazer-lhe ninho no bigode,
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provaque a

Por Invalidez:

SEBASTIÃO GO�l�S TEIXRIRA-Vícto
ria- 4o:ooo$ooo-Afogado.

ERICO CARLUS JOHN--Joinville-'. .

30:ooo$-Afogado.
RAYMUNDO DEWET TEIXEIRA-Forta

leza-Io:ooo$-Afogado.
ARTHUR PIERRE LUCIEN AUBERT

Rio Branco---Minas-Bo:ooo$-Accidente de

troly automovel.

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

FRANCISCO PAES GONÇALVES-Belém
do Pará -, 50:ooo$-êolhido por um bond,

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

tomovel,

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

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

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

JOãO CONFALONlERE-Recife-6:ooo$
Perda do movimento de um hombro,

JOA�QUIM PERE1RA C. QUIMARãES-Ca·
pítal Federal-6:ooo$-Perda de uma perna
imprensada entre uma barca e o caes.

VICENT� GONÇALVES FEHREIR�-.La
vras-Ceara-4:2oo:jj)-Perda. de 4 d.edos' da
mão direita por explosão de bomba, '

FRANCISCO GONCALVES VASCO Q) JOR.
-Maragogy-Alagoas-30:6oo$·-Perda do
uso de um braço por aecídente de automovel.

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" mediante taxas muito modicas a partir de

Rs. 25000
por conto de réis e por anno

Pe�am informações aí

Sul America Terrestres, Marifimos ·8 Accidentes
COMPANHIA DE SEGUROS

- . ...;.,

>+

>+

>+

>+

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.� o li, D .� Itr

CODs: A. B. C. 6 t h, BENJUrs,

BORGES, MOSSE, PARTICULAR,

WESTERN UNIOH 5 lHTER.

Companhia de Mineracao e

Metollurqia BRAZIL

END. TELEGR,:

«GOBRAIIL"
( (" \

Construcções,

\
,

.

<?onlr&d&ntes, da construccão das podos de
)

)

Rua· São .• Bento, �22-1°•
.

T�leph. I Norte 2.592, 'Te'leph.- central 3302

Caixa Postal 2.763 Caixapostal, 2.928
� f

SaO ciPauloRio de Janeiro
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Caravanas politicas
� P'P"Ul: _�WZ4'2i:w.=r���

....

MUNDIAtGRISE Fallecimenlos � regresso do carueal Leme
Rio, 10-0 Cardeal Sebastião Le.

me embarcará em Genova no dia
10 do mês proximo.

Falleceu na madrugada de domino
go no arrabalde da Barra do Rio o

sr. Alfredo Marquetti, negociante es

tahelecido na Fazenda.
Sepultou-se 110 mesmo dia, tendo

acompanhado seu enterro grande nu

mero de pessôas amigas e conheci
das.

NJ0 são raros os jornaes da irn-
prensa arnarella que accusarn () �companhado� por numerosvs I prefeito municipal no proximo qua-

,;1'. \Xld::,hlngtol1 Luis como rC�lYm
armaos, estiveram dominao ultima triennio.

5; vel nela crise !JIX que pnssamo.
no prOsnPfO di=+ricto de Llli�.AlveS I Depois de assistir: á missa rezada

o� ::;rs. M:'lr<,(\" Konder, prefeito mu:' na capella da localidade em horne-
C .nhecidas que são as princi- 111CIPéll, e Irineu Bornhausen. nresi- nagern á N. S. da Graça, fizeram

paes C3U.iaS que originararn esse dente 00 Conselho e candidato á- os excursionistas algumas visitas a

mal, vae aos pouc �s, norérn, appa qUf�l1� CElr«o n<:> nroxirno quatriennio. pessôas amigas.

recend-i a verdade sobre os fados
DeIxando a cidade As R da manhã. Ao meio dia foi-lhes servida maa-

chegaram r;q :xcursion�stas á séde nifica peixada na residencia do [o
iuveridicos trazidos á luz d�',JLlblici d.A'luellp disrricto. depois de terem ven e influente commerciante sr.

d.ide por esses períodicos, 'm-'lgoa. SIdo fe�teia(fos, de passacem, com João Aniceto da Costa.

dos com o fracasso das eleições a!TIn1a.mesa de doces e café na re- A commissào incumbida de horne

presidenciaes.
sldpllCIél ria F1h:'l-stado commerciante nagear os visitantes, constituída pe-
sr. Augusto Fiorenzano, um pouco los srs, João José da Silva. João

Ainda ha dias a brilhante es antes das 11 horas. Aniceto da Costa e Argillio Dutra

criptora pau icia Rosalina Coelho A cherrada dos visitantes em Luiz- foi incansavel de gentilezas.
'

Lisbe)! , numa magnifica corres Alves foi annunciada ao POV(\ com Durante o almoço foram pronun

rvmdencia especial enviada de
grande nnrnero de foguetes e f(\gue· dados varias brindes em homena-

N V k
tõe�

.. sendo a caravana recebida 1_;a zern áouelles esforçados propugná-
;V', orr ao' conhecido jornal localidade nM numerosa C(\1UmISSao dores do progresso da Armação co-

carioca A Noite, abordando o ii:. n.pqsôas de grande influencia no mo a varias outros habitantes do l(\gar.

momentoso assurnpto, descreveu, districto. Falaram os srs. Lindolnho Vieira

com precisão, 03 fados que are
Ao meio dia foi servido lauto bano e Mascarenhas Filhos saudando o

P quete na residencia 00 esforcado in- povo da Armação.
'

senciou em Wali Street, motiva- tendente sr. Frederico Schwanke, O sr. Lindolpho Vieira, em vibran

dos pela queda brusca do canibio. Pouco denois. visitados vários arni- te e feliz improviso, concitou os elei

comparando-os com um verda- zos, se dir+ciram os excursionistas ao tores a comparecerem ás urnas no

dei!') terremoto. proso;.1'O Braço Serafim, onde foram dia 14, muito embora já não houves-

A I
recebidos nelo sr, Henrique Keune- se 'opnosição á chapa homologada

que ies que tinham suas eco- cke, candidato ao carso de conse- pelo glorioso P. R. C., retirada como

11om:·IS coníradas ao j'J�O da bol- Iheiro municinal e prestigioso nego- estava a candidatura do sr. José

s.i, de um momento para outro ciante naquelte povoado. Müller. Disse, ainda, que se a victo

viram-se em alílictiva situação.
Servido café e doces á caravana, ria era antes certa. agora então não

deu-se começo a uma interessante o era menos: impunha. do mesmo

Entretanto, dizem que o ameri- domingueira. modo, a necessidade de tonos os

ca no tem muito ouro accurnulado, Antes do regresso, usou da pala- amigos e correligionarios compare

Mas e�se ouro, as suas portento- vra. dirirrindo-se a grande numero cerern ás urnas, para cumprir o seu

S is industrias, a intelligencia dos
rle lavradores da localidade. o sr. dever civico,

d Ma;cos Kon?-er: que formulou os Em seguida, usou da palavra. sem
seus a ministrad·)res fora!'l impo- maIs enthuslastIcos votos pela cre. qualquer caracter politico, falando

tcnte:; para conter a catastrophe. scente prosperidade de Luiz·Alves apenas como amigo de tonos os ita·

O sr. Koover, presidente dos e fez vibrante arpelIo aos eleitores iahyenses, () revmo. padre Paulo

Est'ldos Unidos da America dI) para. que comparecessem ás urnas Condla, que proferiu conselhos de

N
'

d
.

f
.
no dIa 14. grande alcance social, terminando

one, apesar a sua energia er- Essa curta oração do sr. Konder por fazer enthusiastico brinde á fe·

rea de yankee, e da sua capad- foi vivamente applaudida pela grano licidade e á prosperidade do nosso

ebde administrativa, não pôde evi de assistencia.
"

..
povo.

.

tar O grande mal. ;Regress�n.do a sede do �lstrlcto e Discursou após, pronunciando vi·

M" . . O Ph I d
feItas as vIsItas de desoedldas, deu· hrante e serena oração, o sr, lrineu

�::;Ir:O aro em um os se. pouco depois, a volta á cidade. Bornhausen. que saudou o povo da

seu.� ult!mos numeros, referindo- Foi de summo proveito essa ex· Armação, neclarando que iria go·

se ao assumpto el)1 apreço, trou cursão a Luiz·Alves.
. .

vernar o municipio com o espirito
x,: em suas colum!Jds a exolicaçãil .

Por .ella se poude. vE;nficar que � despido de ressentimentos e de

"'j d d I d S
.1

V·
.

sItuaçao naquelle dlstncto voltou a paixões, que deseíava harmonia e

I c ! a � pe [) r. ampa lO, Ida!, sua antiga normalidade, verificando. cohesão, que aspirava a trabalhar

numa sessao da SOCiedade Rural se dia a dia adhesões ao P. R. C. pelo progresso do municipio de ac·

Br'lsileira sobre as origens da cri- de. elementos que se haviam tran· cordo com os .mais justos desejos

se mundirl. sVl�1o, trocand<! por preoccupações do povo, 'contInuando o roteiro de

é t-' I'
polIticas mal OrIentadas os seus la· ,probidade, toletancia e ]'ustíça traça·

1::11 ao, os eItores tiveram oppor - bores de homens de trabalho. do pelo seu illustre antecessor, sr.

tUlJtdade de �aber que não só () No momento, a unica' preoccupa· Marcos Konder.

Brasil foi envolvido por esse tre. ção de todo o po�o luiz.alvense.é As palavras do joven politico ca·

meada. crise mas a America d e!ltregar·se tranqUlllamente á ach- laram profundamente no espirita da

N' t' r' I, .

o vldade de sempre, cooperando pelo grande assistencia que o ouvia e,
A e, a ng ateI ra, a França, a engrandecimento.da riquissima zona. após, o applaudiu com vivo enthu·

Eseanhl, O Japão, a Argentina, .<'
- siasmo. .

en;;m, o mundo inteiro. Segunda..felra, acompanha�o pelos A' tarde houve animadissima do·

DJquella eX'{.llicação tras! d (�srs. �r�nkhn M, PereIra,. ,Lmdolpho mingueira em homenagem aos ex·

. .

a am.)" C. VIeIra Oswaldo ReIS Manoel cursionistas, estando presentes in·

par�� aqUI aIguns t')P1COS: Gaya Netto, Pedro Salles 'dos San· numeras familias da localidade.

·«\.....l::h palz soffreu a tel11Desta� tos, Samuel Heusi Junior, Olympio Durante essa dominguira estabe·

de, desel1cadeada em Nova Vork,' Miran�a Junior, Gilberto Cunha, Joã? leceu·se entre os excursionistas e

de ln )âo diffe:-enf-e» Angelll10 Jumor e M,:scarenhas. FI· os muitos correligionarios ali presen·

"O h'
". , -

lho, esteve na Armaçao o sr. Inneu tes a mais completa e alegre cama·

s )te,s de Pans estao co- Bornhausen, candidato ao cargo de radagem.
b:,lwto 20$1)00 diarios por um

Ql1n'} com b3.nho, que anterior
m ::;r � cu3b,V<l 70$000, por' falta «A O r d,em» de s p o r t i va Alrgve's da Instrucpa-o PU'hJI'cg
de t'lI'lStas americ1l1os.» «Os in�

U y U

p;l �3e:) ,convidam os adversa rios Ipineu Bornhausen x Fluminense
I) ln rc iolvereni medidas sobre Realizou-se domingo, no cam-
03 dez milhões de openrios sem po do Marcilio Dias, o encon

tr,lbli no.» «O governo -allemão tro amistoso de Pebóla entre

ftmea';)U US?u· de poderes dictato- as esquadras do Irineu Bor'
ri les, se o Parlamento nã1 appro nhausen e Fluminense, em dis

V:lsse as SlHS medidas financeiras.» puta de 11 medalhas offereci
(I:�) Bra�il não era mais forte que

das pelo sr. Israel Tedeu.
os demal:> paizes». 'Após uma luta interessante,
Como se vê, essas nações en- sahiu vencedor o quadro do Flu·

c 'ntr,tm se tatT)bem em serias di f- minense pela contagem de 4 a L

fi':i!d:ldes a que não são respon. Antes da peleja os elemen-
s lvds os seu_' governos. tos do Irineu Bornhausen fo-

.

ESSl a v,erdade que se tem ram até á residencia do sr. ceI.
dI v ll!f{:ld ) pela illlpre:lsl imparcial Marcos Konder, recebendo da

d:) PJI?, com excepção de um ou srta. Sulamita Konder, madri
outro jornal militante da esquerda. nha do quadro, uma rica ban-

H1, porém, interessados em oco deira.
culhr es·, I verdade e desleal'11ente Lauro Müller x Brusquense
pr i);�Jêm em SUl Camp1l1fIa de Domingo, em Brusque, teve

OPP')';ICL)ni5tas sY,jtem:lticos, res- lagar o encontro amistoso

p )i1 'lbtllzmJ) 1)5 governo:; pela Brusquense x Lauro Müller,
filew,," contrariedade. cabendo a victoria ao quadro

Assim p'lrece pen5ar o sr. Ne- itajahyense pela apertada con

rl:U R�mos, como ainda o demrll1. tagem de 5 a 4.

Stl·,.lc! sablnd') ultimo, no Cinema Concurso Monroe
O!'tc;te, 08 discurso que lhe en· Encerrou-se domingo, o gran-
C01.:ln1ênJou o ex-cl;}efe da oppo- de «Concurso Monroe», insti
SIÇ"u !oc�1. tuido pela Cia. Veado, para se

O fogoso trib"lt1o fJroferiu ve conhecer qual o melhor rema·

hemente ataque aos governos, vi dor de Santa Catharina.
S1l1d \. principalmente a figura Foi vencedor o rower Saul
pr('''IlIl1Cnte d" Chefe dl Nação, Ganzo, do C. N. Martinelli, com
::I ': i 'ínl.ir�dH!, d<:slp;ed;�d"lmenk 20.053 votos, cabendo o segun

nU:"l... ;ill!;u�gctn .ex:1.ltada, res do logar ao esportmann Max
p ,.1" bldZii,lj'J-ü pelos males que I Müller, do C. R. Riachuelo, com
su!.. crnus.

. i 16.360.

--------_._,-'-I��'••�'�'-------

Secção livre
Deelara�ão

Quero me declarar,
Que está proxima a eleição.
No «seu» José Müller
Eu não votarei nãÕ ...

Quero ir na certa
E não no arrastão.
Seu José já disse
Que perde a eleição ...

Sou muito ladino
Como todos de Armação;
Seu José ganha expriencia
Seu Irineu a eleição.
Vamos todos votar
No seu Iriueu:
E' candidato do povo,
E tambem meu.

QLIem noutro votar
Seu tempo perde,
Para nosso prefeito
Outro não serve.

I

Esta é a minha declaração
Feita com sinceridade:
Irineu ganha- a eleição,
Esta é que é a verdade,

Armação, 5-9-930.

Falleceu em dias da semana pas
sada na visinha villa de Carnboriú o

sr. Antonio Pinto, em. consequencia
dos íerimentos recebidos na luta a

faca que teve com Geraldo Bernar
des, acerca de dois meses.
I 11......

A sereni�a�e �o presi�ente
Rio, 10-0 presidente Washington

Luis tem sido visto varias vezes a

passear pelas ruas da cidade, a pé,
ora. acompanhado por um ou dois
amigos, ora apenas pela esposa. Es
ses passeios do grande estadista são
considerados pelo povo como pro
vas de absoluta confiança,' apesar
dos boatos terroristas que têm cir
culado nos ultimos dias.

�nfermo
, Submetteu-se a uma melindrosa
operação no hospital de Caridade de
Florianopolis, achando-se em estado
grave, o sr. Theodoro Vigarani, esta
belecido no lugar Carvalho.

.. _111- ...

�ontinúam festeja�issimas
Ri�, 10�Conti.nuam festejadissiinas

as l\IIIsses BraSIl (proclamada Miss
Universo), PorhIgal, Estados Unidos
e Grecia, estas ultimas_premiadas.

DUQUE
--

(
Almasão de tapicuroi dentro do

nunicipio do tajahy, 6 de cethenbro
le 1930
Illustriso Sinhô ridatô
Mascarenha Paço muito illustriso

ridatô da arde.
.

muita sodasão
Istimo qui o sô ridatô cando lhi

fô intergada esta vá inno com çau·
de qui eu inté ao fazê desta tonbem
tô bão. Sinhô ridatô eu hoje piguei
'la pena pra dá uma nutiça bôa prô
sô ridatô arispeto as inleisão du sô
Rineu Bonarge i du sô Zeca Mila.
Eu sei qui o sô ridatô tem l1111nto

infruimento na puritica i vai ficá muno

to cuntente cum esta nutiça. Sinhô
ridatô, os inleitô aqui da Almasão
já canbaro tudo pro sô Rineu e tu·

do já fizero decraramento qui vão

vutá cum sô Rineu. Éu tonbem qui
era um inleitô du sô Zeca já canbei
pro sõ Rineu, pruvia qui eu fiquei
discunfiado cum este nigoço pruvia
qui na o'ltra inleisão o sô Zeca vi·
nha aqui n/I Almasão e fazia motin,
os povo \a'�'�jo vê o sô Zeca falà
e agora o sô Zeca só veio uma veis
e quas não diche nada c:o memo

quas· não foi inleitô ninhum 'cando
elle chigou; entonce sô ridatô pruvia
disto é qui éu jà canbei pruque eu

sô meio arfabeto mas eu tenho cum·

pridimento i já tenho munto anno

na cacunda i não caio mais de gaio
de pau seco. '

Entonce, só ridatô, inda tem uns

quarto inleitô q'ui não canbaro ainda
pruvia qui elles tão esperando qui o

sô Zeca ganha a inleisão qui é pra
elles ganhá um inprego, i tem um

qui qué ficá di chefe poritico, mas
eu já diche pra elle qui era milhó
ene ir pescá cruvina i pescá cação
qui é só o qui elle sabe. Oje eu não

tenho mais nada qui dizê prô sô ri·

datô, entonce eu peso ao sô ridatô
fazer prubicamento desta carta pra
todo os nosso inleitó sabê da nutiça
aqui na Almasão e tudo ficá cunten·

te. Agora eu mando munta lenbran·
ça pro SÔ ridatô e fico agardecido.
Do amigo e corijonaro

DOMINGO DA VENDA

1m tempo: Ta chégano agorinha
mermo a nuticia que sô Zé Mila
abandonô o puritica pruque num

pudia ganhá as inleição. O'ie, eu

cambei ainda in tempo. Agora nino

guem podi dizê que eu passei prô
s.eu Rineu pruque sô Zéca adisis·
tlL! .•.

Armação
Passou no dia 8 do corrente o

mniversario do nosso presado
:migo sr. João M'lria da Gi"ilça,
1ttfluente commerciante estabeleci-
do 110 Gravatá. v

HCHnem de bôas virtudes, ami
go dos seU3 amigos, conta o sr.

leão Maria com grande numero

de relações de amisade náquella
localidade. Por motivo dessa data,
fei o lnniversariante muito cum

primentado em sua residencia.
- Realiza-se no dia 20 do cor

rente o casamento da gentil srta.
Hilda Silva, filha do sub-delegado
de policia nesta localidade e nosso

fervoroso eorreligionario sr. João
J (lsé da Silva, com o sr. Domin
'gos Laux.

-Festej.iu seU ar1l1iVerSdrio na

talicio, no dia 23 de Agosto, o

joven Benicio Teixeira Gcmçalves,
filho do slludGSO Francisco Tei
xeira Gonçalves.

- Completou mais um anniver
sario no dia 21 de Agosto, a se

nhorita M1ria E. da Silva, filhl
do sr. Miguel Ignacio da Silva.

- Mais um anniversario com

plet"u no dia 27 de Agosto ajo·
ven Ulnb�lil1o Aniceto da Costa.

Foi nomeado -di-re-c-tor effectivo dês- .

- No dia 30 de Agosto feste�

ses dois estabelecimentos de ensino pu seu anlllversano a sra. d. Ma

o professor Francisco Rangel, que rb Rosa de Uma, esp:)S3 do sr.

vinha exercendo essas funcções in· José Aniceto da Costa.
terinamente.

__

.

- Está em festas o lar do sr.

Manoel, Ç1rdoso, negociante em

Gravata, com o nascimento de
mais um filHinho.

- O Ir r do sr. José Domiciano
Pereira Jor, foi enriquecido, no

dia 23 de Agosto, com o nascimen
h de sua primClgenita, que na pia
baptismal receberá o nome de Ml'
ria. •

Foi exonerada, a pedido, do carlSo
de directora do grupo escolar «VIC'
tor Meirelles» e Escola Complemen.
tar annexa, a professora Catharina
Demoro, que se achava licenciada.

A professora Donzilia Mafra Pe·
reira, que regia a Escola Publica de
Carvalho, foi removida para o gru·
po escolar local.

Para substitui·la foi nomeada, a
complementaristaLaura Oliveira, que
exercia suas funcções no mesmo

grupo.

I
�
\

Foram nomeadas para a

Complementar desta cidade
fessoras Erotides Fontes e

Heusi.

Escola O MERMO
as pro·
Leonor

;�����������:�����������;
� Ferragens, LO!.lças, Ferramentas, Tintas, Ca- �
rt1 bos, Vitjros, Parquetina, Cito, Parafuzos, �
iii Torneiras, Espanadores e muitos ou- �
li] tros artigos deste ramo só en· �
lt1 contrareis, tlOV03 e por pre· til
� ços barmissimos na 111
� / IJ]

I Casa Pedro João Bauer I
li1 Rua Herci'lio '_uz 5 aTAdAHY til
�

_ _" �
�����������:������������

... o ..

Nascimento
_

Está enrequecido o lar do sr.

José Werner e de sua esposa
d. Cecilia Molleri Werner, cadl
o nascimento .de um menino,
occorrido segund� feira.

1

Elei�ões em Joinville
o sr. general presidente do

estado, pelo decreto n·. 2459,
designou o dia 5 de outubro

proximo para proceder-se a

eleição de prefeito, conselhei·
ros municipaes e juiies distrjc
taes de JOlollville.
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