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Partido Liberal

está coheso
----==.===================----

As eleições municipaes que terão logar no

rirneiro domingo -íe Março proximo, coníorrne de-

ermina a Constituição do Estado, vêm despertan: ASSIGNATiURAS.

.0 grande interesse pelas facções partida rias que Anno 10$OOO-Semeslre 6$000

e formam no Município.
Trata-se, sem duvida, de um p!eito que tem

lta significação para o engrandecimento de Itajahy,
para a tranquilidade da íamilia itajahyense e para
udo que diz respeito aos interesses da collectividade.

O Partiuo Liberal Cath.irinense, que tem na Novas SaGretarias de P"ESTII!IEmOS R DEmO"RH"(" :1
Caso �Vxitnrge-.amsisseta.o.• goJpepresidencia a gigantesca figura do dr. Nereu K U ., n .. n -

.amos, honrado governador do Estado, pelo seu Estado
irectorio

. jloCal, apresentar-se-á àSpurras, c�m os O <ir. Nereu Ramos, pre- ii r."------- Josué Claudio de Souza I Em Inter�s�ante r�por-
eus candl� atos para os cargos de �e eito, erea- claro governador do Estado, O movimento revolucionário que ensan- I �ageRn:l ocDI3lno Carioca ..

íores e JUlZ�S de Paz, os quaes serao Opp�)[tllna- nomeou para exercer o car-I guentou, em Novembro ultimo, todo o paiz � . I
o 10, reve a1qtue se VIn-

,.ente escolhidos, de ac�órJo com. � sua Lei Orga- �p de Secretario da Viação . .
.

d
-

f
.�'.

I gasse
a revo a cornmu-

nica, recentemente ampliada e modificada no merno- e Obras Publicas recente- cduJfS e�?s blO ., .se est';lo dazendo sentdir no sei? nista os chefes vermelhos

avel Congresso de i5 de Novembro, na Capital do' mente creada, o s�. dr. rv� a
.

arm Ih� rasllelra, veio demfonstrar, d e manei- i preparavam a criação de

t d
ra InSOp ismaver, que os e ensores a demo- I t ib tituid d

s a o. ..::i' Aquino, figura de larga . -

.

. rI unaes cons I UI os e

.
Enganam-se _os qu� duvidam da pujança e da projecção politica e dotada

cracia nao podem, em absoluto, C(lntlOu.a!" den- 'soldados marinheiros e

olidez do Partido Liberal local, que pelos seus de grande capacidade juridi- f��g��O�mbIente de luctas em que se tem pro II' operariu�, afim -íe l!'and3.t
omponen��s, alguns delles exercendo cargos .de ca e intellectual, sendo a sua Dr e ois ue t d

i
t, para a Ilha da Trindade,

esponsabilidade no actual governo, tudo tem feito escolha recebida com seraes
g ,p '. q o as as correntes (lemo- I Fernando de Noronha ou

1 b
1'1 cratas se organizem em torno de uma só bano I t I

-.

e o emp co.mmu.m. . s:
.

.

• • applausos, d
.

d
. para o umu o «os peque-

.

eira, pon o termino ás imnatrioticas disputas .

_

O. artido �Ib_eral disputara as proxtmas. ele�- Para Secretario da Seau-, A .' • nos ourguezes e seus a-

o d b
8 que tanto tem concorrido para o desenvolvimen- .

liad 'J'
oes,

.

na co vicçao e que o povo sa. era agir rança Publica do Estado, I to dos mais exóticos credos.
na os, .q�e os auxi talam

onscIcntem.ep te, votando
.

nos se�s c�n.dldatos. O foi aproveitado o ilIustre ti- N-'
.

_ to.nor:
.. na subida ao poder- .

.:ovo de Itajahy te? a corr:prehe�sao �llt:.dá da poli- tular da Chefia de Polícia.]
aO e JU� o,porem,nem mesmo possível.que

lC� _eleva,Ja, .
despida .de me�qumhanas, 1t perse- dr. Claribalte Oalvão, que

I es�a união seja invocada tão somente pelo de-

guiçoes, de vI�nganças pequen.lI�as, que hOl.e e �os- tem sido um collaborador
selo de acommodar situações politicas, sem que

a em exec.uçao pelos. que dirigem o Partido Líbe- leal e eííicíent.. do Governo
se estudem as bases de uma orientação segura

I C h
lo capaz de melhor conduzir o Brasil,

'

rar at annense. do Estado O
Os srs. Francisco de Almeida e Heitor Pereiral'-

extremismo, da esquerda ou da direita,

ib�rato. orientadores. da P?litica situacionista, têm Senador Vidal Ramos
I

como toda gente sabe, tem brotado da desor-

bid C r es d f d bl I ganisação dos partidos dernocratieos, escraviza-
o o

j.
� r pon er

r

a �on lança o pu �co! p.e ,as I Pro.cedente do Rio de.
uas attitudes sensatas, ponderadas; patriotícas, Janeiro, chego ti á Capi.!

dos sempre ás mais insignificantes e impatrioti-

collo.c�il.do, el!' todos �s .mo�entus, .o.s interesses do tal do Estado. a bordo do
C3S questões de ordem interna,

MUlliClplO ac m d I t Deixemos, porque e necessario para o bem
.L

, t

I a as .In)unço�s po : I�d�. ,�aquete <Commandante
..

A testa da �dmlI�Istraçao mUl1lcIpal temos 9 Capella", o eminer,te se.
coIlectivo, de porfias ingloria8. Afastemo·nos do

espmto moço_ e dInâmiCO de Arno Bauer, q�le desde nador sr. ceI. Vidal R.n-
facciosismo incondicional, e formeP.1üs todos,

a sua ascençao. ao elevado .c�rgo d� Prefeito, vef!! mos, que vem ue exercer, I t!�bal�ado�es _

e �mDreg�dores, um só bloco pó-

procural!do realIzar uma admlntstraçao honesta. uhl no SenadQ da Republica.
httco, mspuado nos saos principios de liber-

e proveitosa. f d r'd d
dade que a democracia' garaf,te, em defeza de

Eis' porque ::::onfiamos no civisnio de CI)SSOS
uma ecun a ac IVI a I�. um utiicQ ideal: a grandeza do B!'asil.

conterraneos, formando ao ledo' do Partido Libe- D' R·" T
Isso feito, os homens publicas serão força-

ral, que ê prestigiado e apoiado pelo sr. dr. Govp.r- r. au mo avora dos:! bpm ascuItar os sentimentos r.acionaes

nador do Estado, para darlllos a' Itajahy a felicifla- .

Par.::. exercer o cargo e não se poderão furtar de trabalhar pur um�
de de que é merecedora.

de Promotor Publico da melhor condição de vida para us nossos hu-

É) deante de tudo jsso, nutré-pos a esperança C<Jpital, em substituiçi10 I
mildes companheiros 'le luctas, e não' deixarão

(Ie que os partidos da opposição-saberão to:nar aO dr. Arno Hoeschel, que: de combater o .fascimo barbaro, ceitos de que

uma attitude digna, cooperando e c.)l1abOTando com
foi nomeado Juiz de Di-! uma �ez ?fa�tado� das normas traçada�, o povo

o Partido Liberal nos seus proposjtos de p3cifica- reito da Comarca de Hélm- o� de"lXaJ a IsolaGo�, deslocando-se para as fi

c;ão, de sossego, de tranquilidade, para a grandeza monia, o Governo do ES-I lelras de outro partIdo que se comprometta de

e o bem estar de nossa terra.
tado !1tlmeou o sr. dr.!, . bem at.tender aos.reclamos do regimen tiominante.

O Partido Liberal, ço::n o altivo eleitorado eie Raulino Tavora, qUt até SIm, demos força á democracia, prestigian-
que dispõe, disputará o pleito municipal Cf"rto da aCjui "inha exercendo,com I do tod(IS os que o povo livremente escolher

victoria que o aguarda. brilhantismo, o alto cargo I para mel!1or exercel-a em seu beneficio, para

� da, sua vict.)ria ljepenJerá o futuro promissor de official de gabinete Co I que os governa:ltes jamais se po�sam esr.udar

Itajahy. '. dr. Go�ernador do Estado'j' na falta de prestigio, para justificarem seus �r-

ros 'e suas injustiças, pois, dentro de um ambi
O pOVO está reagindo i "ente. de paz e ?� uni�o, teremo& o enRejo de

m!€l!Bllll\(I))ImIrfil Dr. Abelardo Fonsecà Causou boa i.mpressão ai p�€clsar das legI tImas mtenções dos que se pro-
�"'f"'_"J

fi. 11 D�ixou d� pertencer ao
attitude tomada _pelos assis-I :poem a nos governar.

.'

!J1J1���!)!ID.�� tentes de um,,! conhecida ca-, . E se··ainda assim falparem,' ahi está o vo-

Telearamma d"e ?,Tova VOl�l- cQrpo. redactorial do «Dia-
s'.a .de 'diverso-es no RI'O', na

�I
to s cr t

. � :l d
..

8 �� -,,-. d T d d C 't I
. �. e o,.que, set?- d."' neceSSh,ac e e prInclpios

in.forma q.ue o avlpe l'nes-
no a ar e», a apl a noIte do Anno Novo, quan- t tt

. .

8 do Estado, cujo cargo d
'.,

d'
exo IC?S, nos perfil Ira que casttguemos, com o

perado que constituiu a par- vinha. exercendo c!esde a
o um mdlvi uo, ja um tim- ostracismo, todos os que se tornem indign0s da Não cooperam com as

tida defi:1itiva deLindeobergh f d
�

r 11' .1
to embriagado, déra um vi-I nossa confiança, sem preiulzo do pronunciamen-

dos Estados Unidos pi:lra o ,un açao daque e Jorna va a Luiz Carlos Prestes. i to da Justiça� autoridades

povo norte americano, é
o dr. Abelardo Fonseca. I Immediatamente, num ac- ,0-.

.

--' Os joril<leS de S. Paulo

refJeçt!da nns editoriaes de Novo agente �essú d� revolta,c referido su- I relatam que em circular

imprensa cujos organs são A conhecida empreza de leIto �Ol posto na rua em �s�a- m�YA��®nmJl!l@® f!)� Um sangua azul na Escola d�rig�da aos 4chef�s. P!O�
unanimes em accentuar que navegação Lloyd Nacional S. do mlseravel,sendo quasl lm- VinClaeS,l> o sr. Phnw SaI-

o exilio do heroe nacional \., com séde no Rio, acaba chado si não fosse a inter- �®.!®�H!l@Jmlt(!® Naval gado prohibit.: toda' e

di significa uma «critica hu- de nomear seu agente, nesta ferencia da policia. qualquer çooperação dos

� mllhante da maneira como praça, o sr. cei. Marcos Kan" FicGU apurado em segui- Tem despertado curiosi O principe d. João de camisas verdes com as

I
.

I' d
der, que tambem exerce o_'O d

.

d·
. O I B 'd d d

i fS eis são app Ica as e res- cargo de agante da Companhia u�, que o CIta 0. In lVlduo dade um telegramma proce- r eans e ragança, recente- autorI a e� o dctual te-

peitadas nos EstadosUnidos» Nscional de N. Costeira. nao era commumsta e que àente de Bombaim an- �ente chegàdo ao Rio onde gimen, salvo quôndo es-

Sob o titulo "Oeshonra A Companhia Malburg, ate dera o viva pJr um gracejo. nunciando que numa reunião fixou residencia, deve;à in- télS autoridades solicita-'

Nacional1., o «New Vork então representantes do Lloyd de mulheres hindus, depois ;;ressar na Escola Naval, em rem, por escripto, essa

Heral:! Trt'bune� escreve·.-
�acional, nesta cidade, jâ Elemento nocl'vo d 1 I d d' 1937 d d'

.
_

� transferiram li agencia para o

.

e a gumas aca ora as ISCU- , quan o pt: Ira a sua cooperaçao.

cA nação tornou insuppor- novo agente nomeado. f' intenção do governo sões, em que difficilmente se matricula. -----------.-----

tavel a vida de um dos seus brasileiro impedir o desr.m· compreh(!udia as argumenta «OS hom�ns que riem»)
.... cidadãos mais di�tinguidos, BA"CO INDUSTR!A E COM". II�CIO barqup., na Capital federal, çõe<; de cada uma, ficou es- BA\'CO INI'I"ST"IA!I CO"uEI'ICIO

O brilhante artigo «Os ho-

�: visto ser incapaz de' prote- i' Ili"f. quando de sua passagem por bbelecido o inicio de uma
" IoIW � " Ililli!ll mens que riem» da autoria

gel-o contra crimiNOSOS lu- DE SANTA CATHARINA ali, do ministro da Russia,' !evolução, condemnando o DE SANTA CATHAR!NA do não menos brilhante es-

À naticos, contra a vulgarida- Matriz: IT1JAHY que procede de Montevidéo, I divorcio dos casamentos e o Matriz: ITAJAHY
criptor patric.io Bastos Tigre,
que reprodUZImos na 4a. pagi-

de de individuos sedentos Dep9sítos-Descontos-Gaução e em vi'lliem para o seu paiz, I consorcio das mulheres viu- Depositos-Descontos-Caução na da prtser.te edição encar-

U[I:; de publicidade, contra os
todas operações bancarias em virtude do rompimento vaso TAXAS DE DEPOSITOS: Ira um.a critica a UlDa photo'

politicos
.

deshooestos e os
DIRECTORIA: do aov.erno Uruallayo com Está ahi uma novidade. CICI Credo C( Aviso 5 112 '1. 'I graphla e.stampada .

nas revis-

.

I
Consul Carlos Renaux 8 8 CICI CRedo prazo Fixo 6 ·I. tas do RIO, a qual focalisava

['
lornaes sem escrupu os. I<>to . Bonifacio Schrnitt aquelle paiz sovie.tico, dêpois De facto foi uma medida de CICI CRedo á Disposição 2 ·i. 'O. riso e o deboche dos res-

parece inaiveI ... Entretan-l G���i� �7�f���8frns que fico\! apurada a partici- alcance para as casadoiras, r:fr�:�p���,;:;ro n I ponsaveis pela sedição com-

iS to, iodo o mundo sabe qt1e NOTA:-O Banco estáfunccionan- pação daquelle diplomata 110 I que encontrilrão melhor fa- NOTA--O Banco estáfnnccjpnan-
munista no 3'. Regimento de

hio� foi exactamente o que sUC-1
do provisoriamente no escl'iptorio movimento communista em ciliJade para conseguir um do provisoriamente no escriptorio Infantaria da Praia Vermelha,

fíp!� cedeu».
da firma Almeida & Voigt.

nosso paiz. ! maridinho.
da firma Almeida & Voigt. . qu.al�do em camInho para li

�
" --ll prIsao.

oaGAO 'HU)EPENDE�T;E te NOT1CIOSO
Director: A B DON F Ó E S

IUJ.lm•.�VlIJLSO $200
Publica-se ás quartas-feiras

Anno I II It�iahy, (S. (ath�rina), 8 de Janeiro de 1936 II Numero 11

,Augmento da vencimentos
o governador do Esta

do do Rio, concretizando
a promessa feita ao Clu
be dos Funccionarios, de
liberou conceder o aug
mento de vencimentos do
Iunccionalismo a partir
do corrente mez.

O decreto que foi pu
blicado na vespera de Na

I tal, acompanhado da res

pectiva ta!Jella, que foi a

seguinte: .

.

Ordenados até 200$000,
50 ". de augmento; de ..
200$ a 400$, 40 ".; d� 401
a 600$, 30 '1.; de 601 $ até'
1 :000$,25 '1.; de 1:001 $ até
1 :500$, 20 '1.; de 1 :501 $ em

(;]iante, 10. por cento.

CeI. Marcos Kmlder
�

Occorreu no dia 5 do cor·

rente a data natalícia do sr.

deputado ceI. Marcos Konder,
«leader»da minoria na Assem
blea Ligislativa do Estado e

ex-Prefeito deste Municipio.
Itajahyell'3e dotado de invfl

javel cultura,tem se salientado
nl'ls suas actividades politicas,
pela sua Íudependencia. sem·
pre com o espirito voltado
para a grandeza de sua terra
natal.

.

�Jornal do Povo .. , embora
tarde, felicita o fiistincto CGn

terraneo. desejando longa
exis�encia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CoraGão e GBrebro I Banco Nac�orúll do 9.ol'!U11ercio ." AD PUBblCD RECbRmR� �J��J��â::
. "I Succu rsaí EHTI �te;tjahy . nos tem procuraao para apresentar reclamações, SOlIcitandoAquelles qu.e Vierem I

• •
. , I'

-

f' d uma nota deste jornal no que diz respeito ao imperfeitodepois d� nós saberão I Solicitamos aos nossns clientes a ineza � fabrico do pão das iiOS8�S nadarias.talvez mais, _?u, quando' apresentarem as suas cadernetas em n08S('S gui- Inímizos que sumos norem, de iniciar qualquer campa.
�en03, estarão conv,,:n. chets, afim de-serem lançados os juros correspon- nha q'tütnct"v não p03st{imos dados tandamentaes, a�im de�Idos. de p."ssUlr maior

dentes ao semestre findo em 3'1 de Dezembro de não incorrer em injustiças, vimos' protellando a ''Publicaçãoíntellígencia.
. 'J

�

das queixas que nos eeam trazidas. "

Serão, porem, mais, 19..J5. , Mashoje somos �ol'çad()s a quebrar o nosso mutismo,
fe!izes ou mais sablos? i R_ -�,,,,,,,,,,,,,,""",,,,

.. =.�';"""m��":"""_' v'al?�ll cumprir c�m o nosso dever de jornalista: que não
Nos mesmos somos me- I .

..

.

. _ , I é SlQ�O zelar pelo Interesse do povo, para chamar a ,atten·
lhores .ou peores que' nossos paes? Muitos confundem a i.n. Vl211antes I Imposto 'de viaçao e cão dos proprletaríos das padarias no tocante ao tamanho
tellígencía com o c.oraçá,o. Nada mai� errone?! Está provado ACADEl\1fCU. AFFONSO'

.

LI. t d. o pão, que, ás vezes, é diminuto, como também a má con!�c-
que os homens mais eminentes, na VIda pubhca, íoram, qua- .

BERATO' transpor e ção da massa. "

.

.

si-sempre, G� peores na vida privada.· >',' Não sabemos a que attribuir. Forçosamente algo de
A bondade nunca foi previlegio da sabedoria' Pejo paquete «Anna», O sr. Maximiliano Freyes- anormal há de existir. O pão, nos ultlmos dias, tem SIdo dilo

�
..,

TARCHETTI II regressou da Oapital. Fe-
leben, dd. Administrador <ia fici� de mastigar. E' estranhavel, porquanto as nossas pa.

.

. deral, em g'flSO de ferras, o darias sempre foram ciosas no, .cumprímento do dever, Aer,

rlO"P Como é insignificante a minha dôr, na Immensí- I intelligente conterraneo ac�. ivtesl de �enda Alíandega- vindo, a contento, a sua íreguezta. MáS o que vem occorren.
.

lIIJ dade do
_

soítrtmento humano! -Toda .peoa .é ! demleo Affonso Lib.ef·�to, fl- da, desta �Idade, commuru- 10, ulti�aiIHl!ite é motivo d� se las�rríar.. .grande, para um .coraçao pequeno. I?u engrandecereí o meu, IIh? do ,n?sso p�ezadIssl�O Ta: cou aos Interessados,' que,
' Nos nao somos tech�lcoS e nao conhecemos oatav'Oa

paraA que nelle caíbam todos I)� soHr!mentos de mundo, e e�- I nugo MaJo.r. Hetto�PeI'�Il.a LI·
conforme aviso da Alfande-·.do assumpt« mas presumimos, 'entretanto que o mal deve

ta dor, que hoje o" enche, sera, então, gotta ele agua perdi- I berato, politico de prestlgío no (,;
r ,,

• •
. estar, no fermento.

da.Imperceptivel. Todas as energias de minha .alma, até a" I Munic!pi.o.," ..., ga. de Florianopclís, em poP Certo ou não..» que ê facto é que o publico está ré.
gora concentradas em um só objecto, e produzlndo, apenas, O distincto e íuturcso JO' taria n. 97, de 31 do mez clamando providencias.

'

sacudtdelas estere.is, terremotos moraes, e serão, espalhad�s i vem que é alumno dt;d�cado findo, cessa a partir desta Torna se necessaríc que as padaria� da cidade, atten.
e "gcveruadae sabiamente, íorça fecunda Que vem á superfI. I da .Faculdad� de MedIcllla.e! data a' cobrança do 'irnpos- dam as' nossas ponderações, porque ellas mterpretam o sen,
cíe, come as forças fecundas da terra, em vegetação beue I que. no proxnno

.

anno termí I
t <d'

.

t
.

t t

�

til' de seue clientes, e com um pouco de bôa vontade tUdo
fica, e não em cataclismas assolajoreé.' n!if8 o seu curw ?e pharrna- I o .e ranspor e e a .uxa ücara ,resolyido.. . .Ó, ,

-

-v.e ,

c

,

JACINTO BE"I'AVENTE <na, desta<:ou.�e brllhã.ntémell-I de viação. . Que o pão melhore, é p desejo dos nossos reclamantes,
•

1. ,

,. 1 te nos ultimes exames, .pelo '._----
......_"""""""""".. seu talento e pelo seu de- .1.

D AllE '!
, �nni\('úsal"ios' senhora; José Corbeta e fall)i-II votam�nto aos estudos.

,
bD�

, «Sonhos de uma Noite I ". ,E D I TAL
-----,-.

- . lia, 'Rosa Laura dos Reis (Ne- Ao Jovem AHon�o, «Jo, nal -

. .. _

.

'j FAZEM AN-NOS:.; r..ec.a), Dna .. Maria da Encha- I do Povo», que .oonLará d�lltro ,A Sociedade de Atirado- �, o ,de Verao». , Edmundo Heusi, Offici�1
,

. : - rístia Moreira ela Costa Go_,lem breve com_ alguma" de" 't' di tr'b' i do conVI- dR' t C' 'I d 'li dDia 9--A sr�. Nau .G.a;çao mes, Irmã Lourença, ,Dna. Di" 'suas e.o]kflb;1ra.v?es" �p,�eseo.., res, e;> a,; S I UI.
. ,Em virtude da exhibiç.ão' do o e�Is ro IV!.. a c; ,a.)dos Santofl, estlmaíla c'Onsorte di'G Peixoto Dna. Maria 'dos,lta'lbe nuas vlUdf{s, acompa- tes aos seus aSSOCIados., pa-. mm }<Soahos de uma noite de de ItaJahy, na forma .da Le

do sr. Pedro Sallee �os. S�n' Silllt�s, Nicol�u Mussi e fâm.i-I n!_1ados de vQto� de' fe!i�ita. 'l'a o ,g�and: b�l�e 'do. dia 1':2, verão;', nã? �fr �or�ê8�.oBdiqq etc.,.. <..
'

.,

.tos, €sr�rçado. e dIgmSSJ�o lia, �iIiz de Marco, .'ya. Anna, ?oes, os quaeij s.�1) ext�l1stY,?S o qual 'sôra a.ónlhal1tado pe- a. expeC�l!tlva do PUbl�CP, o· ,faço saber que pelo Snr,Col!ec.tor Esta�oal em
..

S(:l.() da SIlva F'cntes,FarmnaSchead, aos seus QernqUl{jtos progem· lo excellente' jazz-band local que _motIvou al�umas· recl�-, ,p t
.

Le I Offieial ,drFral!YJSco. O Jov�m Q9,wdo I Satiy. Magalhães e senhora, tores. ' ..

�' ,," ..." ._"
.

, ma,çoe,s por pane de seu" es- .

ro .aslO .a, . �Affonso 'l'avare,�. A gentIl8rt�'1 Jacy Santos, Guiomi:l.r Reusi,
.
- �O� fu}.IO_s».. "

. pectadores, v,:amos transcre. Reg,str� Ctvll. da Ctda�1Ccnsuelo HeusI, prendada fi: ,':aeti Malb�rg,
. AIda Pereira, DR. DELP�IM DE fADUA No, ala.segUinte a}�rde ver

Pil. r�. as. noss'iS colunlIlas d� fl.onanoPolIs, G,apltal. O�

Ih.
a
..

do sr. Ed�undo .H�USI. Jacy PereIra,. Izabel Leal, Leo'- P.DIXOTO

.

. havera mUltas outra,s Ulve.r: o concelt? formUlad.o SO.bre .,.al Estado de.. Santa Cathartn�.QffIcEladI. 390 ReTghI�tt'o ClyI�. A i nor BeusL Regressou a Tij_ucas,. I:\fiffi i sões aos socioS' e exmas. fa�. �e�erida flta pe!o: 3,orna,1 i
«A habilitam-se em seu cartorioB:t;&. 1 auer

. l�nle, VII' uo· i DE JOINVILLE -Professor' de relissumir o. cargo de pra.,. ·'1' ..

.

., r,rIbunah• do hlO. '

"-,
.

. ,.' ,

Ab· 1
'

sad.1esp01;lJ. dI) dl�tI_nctO cav�. I CarlJs Augurito· Meyer e se- motor Publico, do quaL,t>e a,': mi .la�1 pa�a ,os_ q,11es rema '"Este mm, pJ'oducto de. Max os, ,�ontrahel1tes� e ardo
l�eIro. sr. Ralph 'lhwmp. . I ilhora, Dr. Halmutti Kellt'r, chav':l licenciado, o brHhâó'-" granae anJ111,lçao. Reinhardt, .baseado na .,cele· Pereira com a Srta. M�rll; --Dl':l 10- O sr;· De;::J.etrlO i Horacio de OliveIra, Ivo Ca-· té causidicú €lr. D�lphi:n de I

'

-�...., . bre comaella do mesmo pom� Magdalena Grisard, Jmbmlo�o SCl_lead, SOCI'1. da

ca��,' braI, ne.Reyualdo' Huebb�le.r, Padua Peixoto, HJ,na. �IJ.S brl-I·
(.

F U ; p'l"It'. de W. �chak'3speare nao
"

e solteiros ,. fLmcciotlarios Pi!COl11merClal DemetrlO._.& Ir Antunes Huebbner, Dr. OlIblO Ihantcs culturas' Jundlcas do all6Clm"n OS uma .ob,a COl!lmUm' �as ��m I
',;-

"

d t t',mão. A sra. Anna DOutll Pe: í Huebbner Dr. Waíkyrio Fa'l Estado. !... _ I um 111m dOlSSICO. Por IS�O nao bllCOS e natLlraes es E' JJ)

reira,
.
esposa

. �o sr. _Jose: ria é famtlta, Directoria lns- O distincto bacharel que 1 ,Na. resuJencla d':) sr. Joao I estranhp( 91�e _no dia �eg!l!Hte tado.
_ . . .':enanclo Per<eI.�êl, �ropne.ta. 'I tituto Bom Jesus, Dn.a. Anna I passou alg�ns dias e_nÍl'e nos, I R�dngu('s de � lUza, pr?� I'

á ,su� exlllJ;llçao OUV.l�S: .um ElIe, dOtn!Cll!ado e reslno dD� Casa CAuIHo:-n:a. Ed;'1 !Harger, Edgar A. Thleme, Fa-I poude ,aqUIlatar o grao de 'es- i 'Jl'IeL1f10 do «��et1tro dos Ze Nmguem commell.ar. Uma denta na eidade de Itaphr-.Ia 1.1-: mt1nma ' aI i milia Eugenio Fleischer, Fe-, Uma que é tido nesta .cidade, ! B'h' t b"'lA
.

d· ,

'I'Pilloia...
. :"'.

dJ\.�Grelra, �Jlhlllha_do.sr. <;leia. 'lippe Dippe e senhora,' Raul I onde .oreou um elevad'o cir-'! Ó em_lOS», ("�� a ��CLO a
O mesmo s.e.dariasi levaH' naSCIdo. aos 29.(�e Maio,

SIr) ,M�r�Ira.'.- pf<JprIentarJO. ��,! G. Cruz Liw_1! e senhora, Ilse· 'eulo d� salidas amizades. 1 rua dc, I!er�>'O 1:uz, _ fa�le- 'lemos um C\lIPIl'a �m. frente 1910, Jllho. legltlrn� de 11Cafe RIsvudwho. A s, a. HIgl 'l'rant e Anebre Altenburg, _

, i ceu no dia 29 UHlmo, a. �ma a uma tf'la de MunHo ..... Ora, venal Rosll1o PereIra eu
na Mdascarenlba� }:>assl\�s, es�o-l José Acacio Moreira Np-to, Dr.. DR. SALVIO CUNHA \/! proo-witora exma. sra. Auta di.ria elIe, não. acl1? :,vanta- Leontina ]anuaria Pereira,sa o sr, gOdCl9 ·!�sca.. �, i José Acacio Moreira Filho e " !

' I _l t?
d E' ',�'t S' t. ge»; mo cump?1dre lUte dese", .

4 J.nhas Paf3sos, alto IUUCClOnano
I familia, Va. Rosalina Pie"rri,

A nOStsa CH ade esta �usp�_ ' lvlan.a·
... o,

..

�ph I o an o. nha esses ne/Zocio' mió .... � . E�la, naSCIda aos 1
.. ,

U

do Tl�esoufo federal., .. iOlivio Cordeiro.
-

, d�nd� \) co�terraneo�)�L Sai; I -\!chma de um atJ.9ue E' o que devemos. ter em']anetro de 1916, domlClh!
"

..-.0111 12�O:<sró �rlanao He�l� I· DÉlr<:�ORIANOPOL1S-Hei" I ��bl?C�U.h�� l����rc!·Iâ�of�: I car,iiaco, fallec�u repen!ll1a- ITHlJlt@: €Son�os,de u�a <

noite

I· da e residente na eida�e Q
Ii� Shl1vaM' OfflCIatl da

O noss.a LM� ,mes Buchele tl. '.senhora,.. Dr'l daval .1<"., I mente, na ta;-ae de qumta-.I
de verã?:o nao e um flIm .p�. Florianopolis filha legltullirIU a

.. erc�u. e· s!". UlZ i João ::.àéacio Gomes e familia. .

(J • ,

I f ., L ., .

L ra espintos communs, Slllao, .".
, iZagl!lUI, �edlcado aux.lllar ,do I' DE JARAGUA'-Ne Fran. -,,' I

ella lrans�cla, o sr.
_

eo I
para intelectuaes... I de Edmundo OrI�ard eu

escnpto.tlO. da Fabl'lca de r co e senhOra.
. y

I IRINEU BORNH�U:sE"I' Oustavo Elgen, mechantco. II O que se creu com este HIm. d .. Alexandrina Gnsard.
PhosP.!lÜros ,'._ __! DE PAR�NAG�A' -�aly,No'l R�gress?u d� CapItal Fede .: .. O extineto d.elxa na or- dá:qe com .quasi {bd.as as 0'1.... Apr�S':lltaram os ?ocumen-DH� 15.-- O. s�. Serafllll. Jo . Iy eAgosnnho Foes.Tllla

::;an-I
ral, .po� Via aeL�a, o abastatl.

o I phandade.· 4 LJhll1h.OS.
' bras classJCa.s da lIteratura. tos eXIgIdos pela leI e

.

�J al
sé Joao RodrIgues, guarda I fOS .• . capitalIsta sr. Irlll'lu Bornhau, : '

�� . I mundial a mór parte das pez· I guero souber de aIgnIT'. IffiP1
l�vros

.

da /lCasa'
.

A�I�re.'di�h? O i' DE CANOINH'ÀS-José D,e· Ee_n, chefe de ,Pa"rtid'l Hepp -I· ..
.

.. . , soas n_lio, �s
.

c0I!'pre-heudem, 'I dimento �onhecirl�, .a:ccuse,�.:,r. Ec!�UI}'LO Hf1.U,�1 J",um��,. a- . quccli.' bllcano local. Em .Porto Alegre· e lo_? antuo 'dIzem �ImpIesmeIlte" para.os ·Im8 de d.It'f>ltO. .Judan�0 do escnvao de Cllme'l DO RIO-João GGmes RI· I ' -

.

I"
. ..". sao chatas. . .

I ltalah:" em 24 de Dezemb,
--:DIa 16-0 sr

.. EmmalJo�1 ! beiro e.,tam�lia,.. Capitã,o Hi.l· ': AUGUSTO ORU.Z LIMA·
,

aSSim" • • ...

I l'{las isto félismente. já. C?- I de 1935.·
.' .fontes, f�InCClOnp.rHl .do Ban; o 'deb!'ando .SIlvelra e senhora, I .' . " l' . .

'

.. meça a rarear neste nostso! Edmundo Heust,�o ..
BraSIl, em Flop,anopo.lts.. ! Dr, Carlos Gomes de Olivc. i�a };)el?oIs q.e. a_Igu:rs dl..,asl1r,e i. De POrto Alegre, llotI- grande Brasil. O incentivo Omeial do Registro CII

:'), sra. Aly'l1la ReIC��rt. . O ie familia; Au'gustl, Saver-e't,. �stadla �esL� e�Jacte, r",g_es;_ leiam ile ferram penhorados, dadoá �ducação,pel?s p�de� I
,

,_�-

.J.ovefl �a�
..

lO Stamm,JIlbo €lo 'Rü1'na

:S.'tivere. t, MY.Iy saveret'IS01I p.ara JOlllvIUe,. onde

re'8'.(': fqJt. dI'> ,. 't dr> res

ru.
blIcos; o p

..

l'OPl'lO CIne- AGRpDcCIMENTOsr. Cel"ar Dtamm. ··1 Cecilia e José Malburg.'. . de, em. cOlllpanhla .

de s,ua! P?r. a a ,� paga'11�.n, 0. ..-

ma e e:ri grande parte ora; .

_ ... .1:. .

1 ,.'
•

-

, -Realisou 'se na segunda' e,xma. �s;.Josa�, ü sr.

Augusto'l d.lVldas do,� �elIS proPf!e!,a� dio, está eI�waudo, e bem alto Jo.a.o RO�l'Igues de Souz:I'
,
[017l50r(10 .

.• I feira trans�cta. dia I) do co,r-
(ruz Llm�

_ _[lOS, os}nt�a,es do ]ar�lIn I a inteHectuaUdode da nossa �:{�a �!������i��s:r�1��J
; Na re"liden"Ía do director

I rente, na c1dade de Lagun�, o MOACYR. GOMES ZOOIOglcO daq�lelh caPlta.1.jgente.
do nObS? povo., f'l·'" pessoas que os c0n1crll..

. ". , casamento <la srta.-'Hermehua . lO -t ·ct', p f rencla --«Idade PerIgosa» e o 1 lU a"
. - • II ideste Jornal, realIzou-se ,na, Penel·ra· fl'lha 'do' �r FranklI'm E t ' I d'" _ ti, requereII e eU re e

.; quP. serà. focalisadoL llmanhã! ram por oceaSI<lO do 18 e
·-t-tfIDÍl- ex ta fe' a· dia :'3 o en- >., " • .• '..8 ev� a gUilR Ia" eu rc ; , a ·�c '5 O 'çaso des- -.

I t d " ex'rémr <a 011u � "
..�r: <

' .' _ ,; Maximo ,Perel.·,m, ,Çoml_1;lf-:lrcian� nos 'o sr. Moacyr Gomes, col- I. �o� .!TI l" (:'_'.. .

,'J," á noi�e. nQ Cwema' Id�aI, do me� ? e SULi
';,

� ,'� 1
lace m"tnmomal de sua Irma, I te na"uelIa mdade C'lm o dr I d' .. 'd t 'IJeJ tou CllrIOSldade por ser qual' e mterprete· o gemai ar· geOlt@la . '�srta" Ge"ny Fó"s com o sr"" , '. . ega e Imprenoa, reSI en e '. .'

d ri t María do ESp1r11R h. lUG vc' L'
.

I.Reinaldo SchmithauséB, eil' "em Joinvilie.'
.

inedito alI.
.

lista FrankIe Dllrro e aI,�

ai
r"lU a

ap ,ae. om�!. ruz ,ima. ! genheiro da Empresa Lage. '
.

. ,
.

,
um gru.po de guaRos rapazes Santo ..o acto reh�lOso q�e ,�eve,1 , . .,

. •. '.l!'J\li
..
>;f!".

'

�s
'

. �",.' ,":� de 11 ;'1 14 ahnos de; Idade�1 oecorrido no dia 29 do prelllogar na Igr�Ja M!ltrIz�.,�s ai -;-Na.residencia. do sr
.. Jõa.

����"'''�>'O�!''''''����':<�I>::-
TI'ata·se ele riip optfirío' Hlm.,'rito mez e bem Upt3ü:aall).oras da noite, fOI Of�ICI(\dO i qUlm Pm,to Fel'relra, resIden -1·1. _

.

_ _ _. _ ...

.

.

.

.-...
'

deiS que lbe.s prestaram b ga

�_p�lo R,ev: .lY��nsenhor ?\ Ger-· te e� Plssarras,. ce·lebrou·se 'ÀS pnnClpae.S famrhas da CIdade e ., I
..

A maior liquida.ção, de to pied')so de Ílcompanhar Icmo d0lneila, sect'eÍ<H!o dO!no Ultii1l0 sabblldo o consor··
.

., . '. ) '., ,
'.

ua ultima e el� !:Bispado de ]oinville. ! cio de sua !'ilha, srta.

Hildli.ll· O pOVO em OPf:-'{ �;COS '. r'·e- � Isombrlnhas: l'fetas e cOJU CQ!·[.lO � dS
'

.

.

Os nub.entes re'3eber.a.m f.e-I
Ma chi M'· AI

.

'

l·Õ '- U , .1.. 1 '..'

I'] 1.'bOrrl.
ad'ús de cur.es 7$500!.TO-

na mora a,'
'.

. 'I.. - . com o sr. "r e ,guv • ...;'1. .. A· �_
"

$000' Nestas hunas dplxam a'hCltaçoes das s�gumtes ptlS· ·Fl'anciseo. . medI-adas p. pob�e;;;: .50" :fa·ze1m os I'da.de. cores, 8�.)00 e 11 .

d' "r � a�a 'ua ímmorlSQas: '

.

•
__

. ..... 1 -', '
-. I T'rlColme de cqres" co� 16

.

os eX[l. e,,� ,.'
iS

1:1
•

. I DE lTA.fAHY - Deputado; .

d'" ': f .

.

r; "t � I vaI'etas, 13$000! Bm Beda e aoura gratIdao.

--'I
FrMcisco Almeida e famllia, NOIva o"'. .

.. � seus OI ne\,.101en o;, na
,: : trieoli;�f., artigo' fino, tarube:n ----,�-

Manoel Vieira Garção e se- Com fi gelltIl srta,. sebastlU-ll.
.
,.. , ..

I' por preço!' bal·a,tissimos. grau- Perfumarias: O maiorsl
Dhora, Nelson ,H�usi e familia, D!:1. Couto, dIlec(êl; fl�ha d.o· �r. ,. G

'.

t\:�f
'. .

d.
t.r

.. 1ft._ '.' de b.aldo.
de bengalas. �o n.a

timento em 6abonetes, pó I

"Ar.mando AmOrim, Succursal·l\1anooI G�H!to, ,contr�cto. u, C<:1.."
-

I': ·a {;:! �
. �. r

..
e �" n O·· � I Ga�'a Rel.S- M. V. Garçao.. arroz, loções, e.gua de culo�aA Noticia» ArilO Baner e fa- samento.o sr. Armdao d

O1i-11
.

"'� � �4 .t., li ' '.! !l .jlI !!llil�· . r.:�.l!
., =

, -. extrac:os, rouges, batons,.:
'

..�. i.lia, )�sé dcis
..
.passos Nun,es v�ira, dd. S.I\?f:ta.rio. da pr.e.. ..

'...

.. '.... I" v; "O'U'."- 'AomOm t i
co, esmaltt: p'Ma linhas, t,

I
,é ·famlIa, José,'I'heodoro FIS, reItura rvIUlllClpul. ; .,

",. ... II II v.. • • • lbantinas, 'cremes, e ruIU.
'§hi:lr e fami!��, 'Ant\:mio �n- -Ajilst'úu: SUBS �nnpcias éó:n i � O, grande' ()�tahel.eci.rnento de secc,;Ys e '.' � 1.-,

l\
-

fillii-osâ athfeta 'fcheco- (lutrôs artigos. Esponjas p�
�mde e fam.lH<l, ZU1!�a Z. !ll,l- a srta.'Jess10 Kmger, prclJ- !'�� rnolhadbs que con\�8PoI:lde fi conflcmça � '1. Zd k. K bkblowa PG�I'ltt��.t��cçe��o;::;im��:::.merman:o, Va. Brandao,e II- elada Hiha do -sr. HeiJi'iquejt@'.'lesuae'lOr111'" ,{l;rnteh �(lrneno'.df' ,r�: jsovana,

,

en a. on

d t
-

lh?�, JOã0 Pe:·.y Brandão
..

e fa- Krieger,:._e pl'?fessara estadoal,.: I a '
. , l 'c-

',.l,� ,U •

c � ,
., V1.0dh 01

J- � f que no anilo pa�saL'O es .a- sa 'lteÍs»-M. V. Garção.

I'
Imlla. Argenmo N0I'OUna 8j o sr.'J�a?oyiCente q?,S}�lltoS, � ,lhe generos de pnmell'a qua 1 aúe, !W I belecera. 9 re�ord tr�undl,al G'\!�.r.-:���/��Ia'"
�.

.'
-

,.�""""", ......

' commelClétllte no dIl:i"dC,O de

1�1
� I de cornda sobre. pIsta c.ie � HE�mrQUE KRIEGER���-«/.'\:,.i;;����:rc> I Penholl'A ld S ·l�'· __.�

Ir:11
oitoc"nto-s metros hás Oly,n- y.� , � ,

- 51'. rna o 11 ,es, sar, � :
,-

..' ''-.:: e

';.'. MANOEL COUTO
� I gento da Força Publicá do Es- .'. ,\_. afamada Casa AUred �nho ptadilS fehmlmnas dde Lüdn- � t

..

SENHORA
pU I�.'{ ".' '/' i tado,. marcou suas PEoximus • .. dres" aca a ce" ml!, ar e' par lClpam aos seus

%, pdrtIclpl1. a seus ps- � : llu.pClaô com a, srta. G,uaraey !�4 é a que vC\nd' ma 1S b:u;'- to ,sexo. Effectivamente o aclvo- � rellte� e p'3ssoas .de SIri� rente� e pessoas de �.uás (- i Wanderley, eS�lmada fIlha do

I'a
. e e , L. à

:,� d Zd" k C b1 _ i-' r�lac;oes que sua 111M e

<; relaçoes que slIa filha /'.sr· CeI. Sebastião Wanderley. .

11.ara vender nlu.;lto, I ga,-,o.,
e .�n.a, s_r. on KO

I'{ SIe coutracwu casarnBU
% Sebastiana Jontractou ca· � I -

.

'1: . ya, annu�clOU h()J� ,que essa �,to com o sr. João Vicen

I'� samento com .0 s�', Arnal- /.1 Nascimento· Jovem ,fOI submetttaa a uma i-' te dos Santos.
� do José :le ohvelra'?ml .

.

' ...�. ., intervenção cirugka passan- � -

:,y T � O Jar do 1l.0�SO 8mlgo sr.•

�. nUT \ llr;, nCIL10 I UZ�.i1 .' r. ,JOAO
� ARN,�LDO /. SNaphim Franklin Pereira, m: r .R.\ 11 Í r..Jn.) 1 j � � do ao 'lexo m�scull!lo. � .�� ". S"'lA :>. ! d. thesoureiro da succUl'sal � � O caso esta sendo

com-I
� JE:::;SIE

I,...
:sEBA, �OlV�t �. i do Bl:lUCO NadoHl>l do Com·

�. I�AJÁi'iV I· rnentadissimo e ínteress1.l1do � NOIVOS
91.� Itlljahy 31 dez"mbro 19351: IJ?erci�, nesta cidade, e�já en-

. iii . It
.

' vivamente os meios seiellti- ':I Itajahy, 29-12�1'
0' , �. ri) rlqueCld(, eom o naSClme;::to r. f·' . \!)

• � ,1"
C:v.�;;-..:y�;:.,:yNl';.\.!'��� de uma linda menina. �i.::iliil!lil�lLll!l=F2iIIl!l)I!ll!;;;�����s:.�;-m \ lCOS. e./.�;:.,:y���, I!i:
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CJa. de nauegaçãa «blogd Brasileiro» �==B==fl=U======E===R======&===:===C==I=fl==.
=!t!

= ftgencia ,de Itajahy -

Linha Penedo-Laguna, servida pelos vapores
. ASPIRANTE NASCIMENTO

MIRANDA e MURTINHO
Linha Rio-Itajahy, servida pelo cargueiro TUTOYA

Vapores esperados
, do Norte ,!

(' .

Escríptorío e Armazem:""'Ru4 S. Francísco, esq, da. 7 de Setembro, 42-Telephone,A9

Para mais íníormações com o agente José Alves Pereira

. 'l
,

, ,

. Bebidas nacíonaes e estrangeiras
Vinhos finos

Cigarros e charutos

.

:",

..

, ....

Commíssões -- Lonsiqnações - Representações' -- Conta Prop,ria
.

. Agencia' de Vapores
Exportação de Madeiras, Cereaes, etc.

REPRESENTANTES DE:

Comp. Commercio e Navegação' Standard Qil Dnmpany of Brasil

Despachos Expedições I
.

Navegação entre ,08 portos do Sul e do
" Norte- do paíz .,

Sul de Macau e' Mossorô

. Gazolina Standard - KeroSene Jacarê'.

Standard Mofor Oíis
Olecs lubrificantes. Fllt, Oilex

Pring, Torres & Dia.
Sal especial «AlUados"

Companhia Hanseatica

.cerveja Ca�c�tiIih!l etc . ..,.....Refrigerantes

CéneraHdádes Electricas Ltda.
i , Lójas de �adJos, retrígeradores, etc.

:: .J

l' • ,,'

••
"

f ;

•• • ,>,

'arinha- 'de bigo'
das afámadas
.' mároas

Assucar
I .

. :(1'5,. .'
,�

., refinad

-

Diamante
.. �

, .
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BASTOS TIGRE o LDOPOOs homens .que

.

Tendo a direccão desta' Iolha �i�licitado: do Sr
dr. Ivo Stein Ferreira, d. d, Cheíe do Departamesj
Medico' do Municipió, alguns esclarecimentos sobn

') ,;,
i'

o alastramento da variola em nossa cidade,:confor
. Do sr. Altamiro Guimarães, dd. Presidente

me vêm divulgando os jornaes locaes, recebem,da Assen.bléa Legislativa do Estado, o nosso
em resposta a carta que segue abaixo:

director recebeu o seguinte telegramma, em a- <Ilrno. Sr. Director do «Jornal do Povo.': gradecirnento as justas referendas que fizemos de ,Atter:de�do á vossa solicitação é com o m�
" Tive��� u:Oa re�ol.u�ã: _

em 2�. EUa foi ende-. sua brHhal)ti�s.i;na actuação na' presideneia da- 'xirno prazer que, na' qualidade de medico munia
reçada à Historia numa photogtaphía eimima legenda, quella casa parlamentar:

.; pal, vos transmitto alguns esclarecimentos sobre �

escripta a lapis,nas costas da prova:os 18 do Forte.
r .sAbdon F-óes casos de varícellâ existentes nanossa cidade e qu'.

Agoracao morrer de 1935,tj:vemos outra�revo-' o,.

.Ó: :/ltaialiy',
. "'� - têm, sido cornmentados .por alguns jornaes di

lução, ou, $P. quízerem, levà'iliê, '-,,-nash{,rca, intento- 'J Estado
na - que são tudo nomes dá)Jmesma doença.

" .: c, =Desuaiiecido referencias f,e_itas-�<lor-
- ,

D��de'o apparecimento do pricmeiro caso, tên
f Ar Historia oãp-,�e esql!1e,;;e,r,á'c,aigda':desta _yez, .nal do:Povo» minha. obscura.'actuação .

,se registrado, 100go apoz, alguns focos disseminao,
por singular coincidência, será uma photographia 'pr/sldelicza 'Assembleà}'.rogô' querido a-. na -cidade e nos arrabaldes. ,,' .;."
que lhe definirá o merito, as ;·i'ntenções:. o; caracter. migo receber acolhei e59Pr,es�ões;' sínce;' : ' ''Y'

,.�. ,:�b De!)�rta:mento';Me'dico d� ,Mu;pi�ipio. tem e!

,
Vencidos á primeira intimação, oíliciaes cami- t d

.

d'lI' h
. �í(lado todos ;,08 esforços' p:=tru .. résttíngir e isolr

h'
, ,

idi I ras meu-brotun o zn e eV,e reoon ecz..
este mal. ", >.J • '. :

.

n . am para o presi 10; atraz - -delles,
.

à' ãtiáz; no ' , . P:

campo da 'luta, ficaram os companheiros de hontern, mente. tamankd distinção: me conferiu Verificada ii éxistencia de um doente, vaccls
que' com elles jogavam l)�ilhaf e ouviam radio; fíca-: vibrante tolha sua inielligente direcção. mos .imrnediatamente as pessoas da família e G
ram mortos ou Ióra de combate, estertorando na Cordeaes saudacões "'. Citcurnvizinhpnça, acon.selhan,d,o ó.s, outros meios G

d,ôr dos sofrimentos graves. ,'W
", ",

"" �i I ,,:;: Ifevhar "ô contágio. Dest'àrte rjá foram vaccinaa
,-:-

1.- 41tamiro 'Guimarães.»
. / I rfi'ais dê 8.(:)00 pessoas no

: Muüicipio e jamais!
Os presos, os que capitularam, marcham em co-

'.;. ;;.'.. . observóii 'ci' ap-pãi'ecHrtento 'do mal em pessoas V�

lumna, de braços dados; fumam, sorriem, fazem C�- .",Ao ilIustre catharinense, 'ja - quem «Jotl)al cinadas .. '�lem .da vaecinaçãrr -nas ImlrtêJiações J
rêtai comicas .'..' "i. do Pü'Voio usou unicail1ente 'de jústiça ao refe fó�o tam'hea{ vac'cinfürios dibri'a'fu�nte na PtêfeitU'

Q b 'lh"
"

O 't- X .'t· - b " rir-s� á sua proficua, �Gtividade na presirlenda A r. t' t
.

tA
. .

,

·

ue' oca PI , eqa .
_. capl ao. /' ao om· ��.rna:. d

.

C li 1;.. onl1@' o lJepar_ a.uen o ma,H em uma pessoa encarn

ra�a, là ficou. estendido c<?ffi. uma bala no coracã"'I.··
'0 nbss�o ongresso, ypotúecàmos ·os nossos ga'dâ ..... � '." : "

':" "�'. .

DeiXOU tres fIlhos. Que COIsa engra�.ad::l! O .. tenente sinctrús agradecimentó5 deante do honrosis- LI.ifeliz'rilérité .. âiridá éxistérh pessoas que se "I

Y - o que contava tãó boas "anecdatas;' teve o cra- simo telegram:na. com que pos distlOguiu. gam <l sér vaécià'�das e outras que encobrem P, rIl
neo estourado' por um tiro de pistola, a, queirna�rol'l- escondendo-s�; prejQdic:nrdl" as�im, nào�' só a' sr

pá, pelá:> costas! Goza'dttf.simo,! la easar-ge d,lqui a A
.

'.

d N'.".o··S,'.·.·m.e·I'·os'O..P·'e"ra'rfl�'oª 'saud'é 'corh�·târri'bém a de seus' sem'élh3ntes.
quinze dias ... E .aq:J1'eUe, ,que deixou, a mãé ve· S cons�q��n,clas ' a

'�

" A: éxfin'Cção dó' mal d'epérid'e;e'm graritlé paT�
lhinha I E assIm 's'�O' r:e.lem,:'p;��t(;l:0s, .�_s�çor�1P'anheiro� "". Gu.erra i, Fbi' empossàda.a 1'. docor' da- população Que deve proeurar vacCinar":>é ?Ü n�, :

de bontem, cle âmd�' ag{ma.l1'à I C'otllpanheiros de c'

O conflictp Italo�Ahys- rente, li n!)Va directo�Ílt d'o ficar ao nepartati}(�ht(j a exístehcia .de' doentes; q!
- çstudos, dê man(j)bra�i.,de sports, de ralJaZla�a� .'.. sinio, que· originou uma SyIlctwato dOi! Oper�nos e� .procuram subtrahir·o;e'á acçãõ P.ràphyláctica$m�

� � tu.rm� SOrrI, (V11�,�r('hando; marcha, sorrmd?; fratricidà guerra, está se T:titc��jo� �:,.::��g; dfdr�� tras cidades �xistelÍl multás para os reL'eldes à Ví '

matarem., ajudaram a mntar lIS. seus coIlegas e c,,- prolongando, com o pre- eleitos a 15 de Novembro ul- cina e p�râ' às pessoas que voluntariamente ni i

�aradas de ·armas e - b�rHtét sor�e ! escapar.am t.uncio de que )1' sUa so- ti�o. �onforme notieiam?s. fazem a flOtificação. .

lllGolumes, �em um arranha0! Por ISSO, eIles SlH-· lução não será' tão facil v?mG nos a�l.lOR a�terlOr�s, Temos, é.t disposição de qualquer pessoa inl
fiam; sornam contentes da vida, depois de terem como se imaginava' _

a POtSSt�' da dlt�ectorla el�ItI;l ress::!da, o� mappas cOlhprovantes da lúcta conll
Ih d

'

"

t •
'

f I' , I:
.'

"

', .. ,
.

. (,Ol!l� '1 um mo IVO para que 'II 1\1
".

d d o'�spa a o a mor e, so�r�em e Ize,s por terem .sa - : E I) movl.!heh�O de ,tro-I na séde daqueHa .classe de avance 2, no nosso iV UnIClplú, on'e se po e

vado a pelIe, qu�n.d'O, outros, ao seu lado" CaIam pas, nos dOIS palzes, e de tl'abalhador,es, ,aUlUlsse grano sen'ar que todos ôs meios têm s:do postos em pi
mortos ou mal fendos. ' .

grande intensidade {a. d,e ),:mfief?; de p_esspa�, au�o, tica 'para a s'u'a extincção completá.
o,, ,

.

d' d d h
. �'ndades, deleO'{(çoes da va!'HlS S' d d t"'d d

.

11 a' pon
.

flSO e, por vezes" UlL II} Ice e sau e p y- zendo crer qu� nao esta, instituições da ci<1ade' espe'
era, e gran e u 1.1 a e um appt O" r

SlCa e de fortélleza moraI.·· .

rá IÓll'ge o; íluciOI de uma. cialmeÍlte convidadas' lação d�' o'oSsa cidade ,no' sentido {:1� �umpr�l ,.CI 1

,) " .Na; photogra'phia·'.ql1e d$ijar�aes"es�amparam, ;grandc' 'B'àtiá!h.l entre as ", Fa:rl'a�am' muitt>s' oradore.�: as medidas, Droph,Y)actlCas e transmIttll·asi as.· pi I

o.� riso, desses p.r�sjoi'1.eihrsiK qlle; 'se,;,ooti'>cga1'3tn' .;ern: IctU-aS '''forças"",' ',,",', .;. qeIl,tl'.e{ 01*' 9J,.qaes� O
..,l!f,iJi Jose 'soà-s" que< aiflda�;noo-', �'ComfirehendeFl.1' Que', sem .1

éóndiÇ'ões, é filaIS' triste e cOJ.1lframg�df):n �e' 0."nÍSo' J >'"B},em'i:J:uanto '�S5'O� o. {e:. ··çfd(\.Bs,:�I,xe8;p�r,�'1 .vn:Oí� I>rJ!�. boa v'9ntade; decctodbS po,uco "se poderá fazer. i
..1._ ',1';. •

t d A A
'i SI t:U{eque,ew pau rllo com, � - ..... , .......... j 'H S��s· h,�IO�as e o' r!� �s .

os
. cavHv�res. cen,su,r� le-gNí:plto' noS' ínal1dà' no" (mo:vida�;: diss(f' de séUlf: pr'opc;- '.

>Jem maiS ;,"OU e 'V: .

•

. , '.

1

l3ao deVIa ter 'p'ermlttldo" a unp,fessaÇ) desse-- clwhe; tidas da mortandade dos sitos;· e' agradeceu, a escolha ;ajmlY:ado�' e ;;:tmlgo. .1

elle enVt;rgonha o Brasil; eIle epv,crgnl1héf uma epoca! que se encontram no de se'l 'nome para o �ais aI, IVO STEIN FERREIR�.
,.'

, o,omo é 'Jamentave.l "·quê DJjguéne tenha in-'

cf,ront. NQs. ultiIi10s rlias I
to l?OS�? ,?��Uel,le. ,S!ndlC.ht�. Chefe, do Dép. Med. dó MU111Clpl (

y.en,tad� a photó'grapl:lia! 'Sem, �lla' aq,uelles, surri�os de no'v'ernbro .at:-a'Vessa- t;.,.od�rl' HedItqrd,pepr(mt�d·�ILb�br�- j ) , .

.

- .

t
"

'd f' d h'·
i'

I'
.

,
. '<, . v, e ega o· o, ar 1 o I e· __õMiiiõõjii;;i;;iii;;;;i;;à;;ii;;;;;i;,.õii.;ii;;;i;;,� �,-.õiõjii�.iiiii&iiiiiiii;;;;;;;;;'" I9ao", enam SI ,o lxa os na c .apa- senSlve:' ',,' ràm o canal, de Suez, dez rali n'aquella soleihnidade, fez A' d ;e�b'ro, Rafaêl G'Din�S �

·
:M'as, estll'leçê'tmos aos homens qu� n�m, aos navios italianos 'condu, um lig�iro diKüilrso, felieItan,

'
.' 'gra eci!l1ento Lima com doua Gcnny m s

que não mou.eram, e foram siquer� feridos, naquelle ziJildo cerca :de 10 mil ho- �o o� n?vps eleme�tos q�e; Do Rev. ;Mons!�nh�r Jat- 'C&81l�O� ePí � de-Janeiro,JI ,
rubro encontro entre irmãos A morte 'gloriosa não "

d' t f'd
Irão adm:llIstrar a utll. R(l�le- C ' .' t 'PereIra com Dona Margar l

· '.' .' ; . " ",' mens oen es.� en os, dade sahentando os reJevan. me a;,nara, que recen e- Rheaias, casf\1os t::m 4 de, �e ,para quem ,querf�m�s. P?fít q�em :a, rh�ece ... po· que regre<;s3vam á Patria, tes b'enefJCios, que (l governo,mente fúi "é'lévado p�ra exer· neirú.
.'

rem, aq�elle nso nao e detes; nao e brasIleiro; a' Nesse mesmo' periodo, .rl0isr, dr. �er�lÍ Ramos v�m .cer.6 cargo 'd� Bispo'da c

quelle fISO é um symptoma cta mo!estia que os dezenove naviGs.t�an�por- prestd�do.as CIl.lSSe� Oper.RrIa,S 'diocése. de' Mossôr6 ,'Esta� FALLÉCIMEN'TOS +NK ,a
atrazou I . 156'5'1 I IdO Es.adc

..
bemdlzendo aSI d 'R'''G ·d".1 'N nha, co'm 12 diall. filhà,d�- q. .

..",. ,

. '.' .. ' ,tes eva�a;m, '

. 1?- r�ivi�diC!lções, as justas m�' do . (j' 10- rlln e ",o', 0_r- dro João Custodio e de'ul sA hydrophob,� faz nlhar os dentes,. a epllep�la men;3; �ftm oe subsLtuIr I dldas qua Q sr, dr. Getulio I. te, recebemQs amavel cartao Belmira da Silva Cus!tJ Cfaz es�u�ar; S. GUld? faz da�c;ar; o morbus·verme· os ;nvar�ijos e os que de-
'I Vargas.

tomou, �(jmo Pr�si,; agractecéndo ás f;�lidtaç�es I Iza�r�c,de_ S�uza, cqm)2:lho faz n .. Aquelle fISO morbldo que: a chstpa, ph�· rem ,a VIJh, pela honra da c1eut� �a R:ppubb�d, ,?-O �ue r que cJornal do" Povo», foro. nos, f!�Jaça.o Ignorada"so!l!
tographlca' hxou ta1vez a e�sa hora se lenha 'trans- 't'" . con<:et(l� ao �mp�r? á. me· I' ".' t'·"·, < f�lleClél!l no HospItal, Leu e
f .

' �. -.' " pi:! na. .

,
.

lhorll!, á or.ga:llsaç�,o �as"cla�· mU,j� �Q ��,lclar a sua. pr!; tàV<!'Eigen. (:om 30 annOs, I...ormado em �oluços, d,e re�or�o.,. '., " Tantos'.entes· quendos ses operanas em todo.BrasII, cortrsaçaG.,';· .:,.. sád-b, Ulhlfde Julio e.del C
.

A conscleI?c!a vale mais que .todos os cIrculos morrehdo horrivel'mente as quaes _eram merecedoras ,--
' ,

AQua, Eigen., Ivo .yeiga,I,
;10 mferno. E hi.ngllem consegue,.nr quando a ,cons- em terras .estrarih"s CO, d� attençao dos poderes pu- 3 di�s, Ii,lho de Atljanl
�ciencia es.tá segredandD ao' ouviria. à todo Íl1stante; illQ tesfupida a "'g�leÍ'rÍ'l IbllOC08:"·t d ,"�o "'1 . ;•. ' '"', .. ',.. .Ve�'ga,eN<it� Mdona ��Iati·�el. (, "

h' d .' "d 'I' d' 1'·", 'T'U' ·TA·AHlr,..
.

.' .' :.
'

.,,' 'c, VIuran e ora. or .oI �VI. FOl·(j seguinte ·o"mo:v];mHlh·,Ve�g-a,· :a: I, orto, II ((
acon!pan an O {I pel(-'u a o re Og�IO, .' jl\.",::; '.'.' ,,_., • .; ,vame:ltl1 applaudldo ao ter· to no Registro Civil 'durante ,'\unibal Correia de Mello I ...

TE rUA,PATRIA, .. TU�.ATASl E TI;:lJ IRMAO... ..L!Ç/a/cjaçao, do ,:nalor sor- . t.:;inar as sua� ultimas pala, o ;:Jêriódo de 1 '�.6 rlQ',c:ihI'rent6'1 dona M,aria ESP,indola,.corr,
TU M�TASTE ''I'EU IRMAO",

' tlmento de chapeos de pel, \ras,
, N:'SCIMÊN1'OS.7IvQ.� Veig:3" .�ccacio Silva: com p Jl]e �

.

/o;.palha e, baneis: Preços Logo após foi servida uma fIlho ,de ,At�ll:n!i�lO ':e�ga e �e I filho ,de N�artlUho ",�ayJl]U �
, com grandes rie!!�o,n·tos! f'ro, mesa com bebidas aos convi do,,I,

la Fr�n�ls�'a, ,V�,lg.�', J?ao'l da Silva ,e' I�a?,e!"0JI�,a, J,
.
Desastre em 'Binuassú nas immediaçõês de Barreiros; cure a cOasa ReiS». dados. Carlos da Sll:v� Dortas, filho Todos seoultaflos' no cl ,

::I no kilometro" sete,', q\Íando,'o
' «Jornal do Povo.. agl'adece do Tenente loão' da' Fonseca', teI'I'o nubII'C'O', 'd-' F.azendB. �Os .jornaes d!1 Capital 'do eixo da direcção, do autómo- BRINOE ú ?onvite com que foi d�stin- Dortas e, de'" dóíiã' Cecilia Sil- �' '_.' '"'. ___

Estaqo narram:que"na lIltima v'ei 'partiu se, tendo s&hiuO Da"cfJnceituada e impór- gUldo.
.," 'Iva, DO'l'�a�,Régiilra'S�ena Pé'l Grandereclàm8'des� .

8.eKta,f�ira, occorreu_ grave todos seUil p8ssag�iros: leri· f' 11'1' A !l.' V
'

A b' /' 'd
- relra. filha' de. Seraf.J,m FrUO,! IÁI Jdesastre com o automoveI em dos, 'tante I�ma fi melua.LJ<. ,Olgt, ssom rosa IqUl .açao klin Pereirll' e d.e, dóna Hit, estampadas.: Artigos;,

U

qae vi&javt:l o sr. tenente, co- O tte. éeI. Cordeiro dé Fã,· desta' Cidade, dep0sIbrlOs da: de roupas, para'banho: Pa- begilrd.t Perei_r!l.:
.

lavú,-:el e, mudel'ilo,. Jll6�
ronel Oswaldo Cordeiro de ria, viaj:iva para arumenau, afilmada farinha de trigo do ra cre-anças, 4$000 e 6$000! I Todos nascidos nesta CIdade. 7$400! Çtrand� sorumeOJ: Q

Faria, illustre oUieial do Exer, ·em visita ao seu sogro, dr. M 'h FI,,·. "b Para !lOmens e seilhoras, da I _;_ sedas' IrSItS, crepes e esta C
cito, que se fazia acompanhar Osnar Barcellos, director da

Oln O UiTIlllense,. r�ce e-
6$500 a 13$000!!! Calções, . .. CASAMENTOS, Oswaldo AI- das por preços da reall ,

de sua exma, familia.
'

Est'rada de Ferro Sántà Cathil- mos urna bella folhinha pa" 4$Ooo!!! Por' eRtes preços só meida Pereira com dona Yuta Visitem fi �Gasa Reis.�� _

O desastre foi· occasionado, rina. ra ° anno Je 1936. I na «Oasa Reis»- -M. V. Garção' Rauert-casalios em 30 de De� Garção.

A revolução Irauceza, ficou no cerebro do mun

do mais pelos seus iricidentes pittorescos que pe-
los grandes lances politicos . e militares. "

.'

A Revolução é o sossobro do regimem feudal;
mas o que impressionou á posteridade

éà

queda
da Bastilha, E' o accidente sobrevalendo o íactó.

Carnot é a acção; Robespierre, a/,Minucia. ,E,
entre as batalhas heroicas da Franca contra aEuropa,
e a sangueira parisiense da guilhotiná, a Historia
prefere lembrar .os morticínios da Place dela Ré
publique, esquecendo as gloriosas hecatombes dos
campos de batalha.

,
Se passarmos ao Brasil, vemos a nossa historia

marcada com o tiro de Cararnurú - tupan ! Tu
pan I com o bispg'. Sardmha,

.

comido' pelo gentio,
com o suicídio do Tumby, e até o gesto de Deodo
ro, proclamando a re,)1)i.Jb!iça, no quadro de Pedro
Américo . . . .'

'

Inci-lentés, phr ases .: .. els o que interessa á
posteridade.

'.
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o 'caso da variolao sr. Presidente da Assembléa
•
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.Legislatlva do Estado dirige-
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se ao director deste jornal
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