
)

ISuspenso o es

tado de sitio
sr. dr. governa

dor excursiona
. I Na pasta da Justiça fo-

Itajahy hospedou por ram assignados pelo Pre-

19uns instantes, no ulti- sidente da. República, de-
o sabbado, a comitiva eretos suspendendo o es·

o sr. dr. Governador ,lo tado de sitio no dia 10
stado, da qual faziam ASSIGNÁ'liI'lJRAS. ORGAO �NDEPE�U�ENTE E NOTi CiOSO lUJIti•..\.VULSO $200 do corrr-nte, no munícipio
�1rte os srs. Altarniro I Anno 10$OOO-Semeslre 6$000 Oirector: A B O O N F Ó E S Publica-se ás quartas-feiras de Aracajú, capital do Es-

Guimarães, Presidente da
L

.

I' d �!!!''!!!!!!!''!!!!!''!!'!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!--!!!!!!'!�!!!!!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!''''''!!!!!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!;!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!''''T.''!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!�
tado de Sergipe, para que

.. ssernblea egis ativa; r.

II II I
se realise ii eleição de um

Ivo d' Aquino, �ecretario Anna I Itajahy, (5. Cathanlna}, 15 dIZ Janeiro dIZ 1936 Numere 12 deputado á Assernbléa
tie Estado da Viação e

�""

bras Publicas; Deputado I Legisl.ativa
do Estado: no

vens de Araujo, liderda. I U.LTIMAS I\IOTICI AS
Estado, dd5 Bahia, duran-

aioria na Ass,embléa; II Em defesa do reqimen t Censure os desacertos mas 111 1-' te o dia 1 do corrente,

I I
.

- para o fim da realísação
eputado Rogerio Vieira, Fallande no dia 9 á Impren-

'

.

Segundo uma d�claraç�o da Ja3 eleições municipaes; e
epresentanre da zona sa carioca, numa recepção . professor Ernam Agrícola, � "..... d T'.
[orte do Estado; Coronel colleetíva, o presidente Getu- louve OS 'a·certo.. s director do Serviço Sanítarlo n os mu .. lc:pl�J"; e _.ero '

antidio Regis comman-l "? Vargas commu�icou-lhe I dos Estados, que acaba de 'monhas, Floriano, PICi1S,
, 'F '. P b" que o governo já designou P. pereorrer o nor�e e o

l!'lrctes-,
Porto Alegre fi S. Pedro, I

an te. �Jd orça u nca

I commíssão que procederá ás I h. do parz, estima o n�m�r:> no Esta.lo do Piauhy no

e capitão Ernesto Nunes, investigações necessartas e, de leprosos no Brasíl em di ')0 d
'

ajudante de ordens do lorgaúisar.'Í a lista de todos OI" Em edições: anteriores deste jornal noticia- mais de quarenta mil. I la � o cor!ente, mez,

sr.: dr. Governador do I elementos . com
..muDlst�", que' mos, sem comrnen tarios, o àcto (10 Gove: no do -o sr . dr. Governador do para serem ali realiss tas

E,' 'd' I exercem Iuncção publica ou .

b Estado, em acto de � do cor- as eleições munici paes .

stado, que se estmava
nos estabelecímentos de cre-! Estado abolindo as taxas que incidem so re o rente, promoveu li Inspecto- -supplemf'ntares.

P'Hd rt.
zona Norte do

I
dito ou instituições partícula- I transito nas pontes do Estado. res escolares os professores --

f-staJo. ��. visita aos res ligadas ao .governo. Ac-: Embora se tratasse ne uma medida louvavel, Pedro. Paulo .Philippi .e José A Grã-Bretanha sob
seus MUnIClp!O�.

. centuou o pres�dent� que. o. acertada mesmo, de relevante alcance para o Joaquím.rle LIma Xavier. '

.

%
• . governe quer ficar ímparoial A I -lnforma!ll de Tren�on, I verdadeira catasírophe

Segundo noticia a, «Re- co caso; não terá amigos publico, mui principalmente para os que tem Estados Unidos, que o 'I'rtbu- I�ublica», de Florianopolis, nem jn}mig?",.�-E eeta deela- ! necessidade de transitar com autcmuveis, cami- nal de Perdões recusou Cornrnunicam de Lon-:

� viagem do sr. dr. Ne- ração e SUHJ:llent_e para teste- I nhões, carroças, em summa, toda especie de ve- a�ce1er ao pedido de clemen- dres que eleva-se a cinco
�ff �. munhar a elevação moral, o! I' I

..

J
. .. ma dos advogados em Iavor . h id d

feu Ramos, prende-se aos profundo sentimento de [us-:
11CU os; os jornaes (a »pposrcao oermaneceram de Bruno Hauptmann, o ma.' O numero con eCI o e

altos interesses da ad- tiça e espirito de equíríade
I num silencio condemnavel, com o indislsrçavel tador . do filhinho de Lind- mortos, sendo numerosos

ministração publica na- que o inspira. Não e ju�to. intuito de não divulgar o acertadissirno gesto do bergh, de modo que, salvo os feridos, em consequen-

uel!a zona productora il�� comprehsnaível que ID-! actual governo, out�as deliberações, o mesm? cia ele um cyclone de cem'
. -' dívíduos que servem nas íunc- i P h' d f bli sera electrocutado na proxi- 'Ih I-

seI!d.o que alguns est�o ções publicas, em empresas i
or a I, sem gran P.S es orcos, o pu ICO

ma semana.
mi as p,o� B10ra, que var-

e:uglOdo uma suluçao l1uxilil1<la8 ou flauciadas pelo I póde aquilatar a sinceriJade dessa gente. -Circulou no dia 12 ultimo reu a �ra' retanha na

;prompta e inéldiavel, co· Estado, ou tenbam a respon-I Realmente- o tiro sahill pela culatra, como I
na Capital tJo Estado, sob a ultima semana, destruin-

ibIo entre outrofl os que
sabilidade da -:d�caçã{J do I se diz vulgarmente. Ninguem ainda está esque- direcção d� Menez.es Filho, indo edificios, bloqueando

. .: povo, nutram oplOJão contra· "

'd I II d b t Ih i l't' ii um novo trlsemanarlO eDia e _.

d' d 'j
dlzem respeito as estra- ria e dfatructiv& daquelle que

eI o (JO cava o e â a a (os po I ICOS a -op- Noite». estt a (1asl'd lI!va 10 o CfJ. a-
tias de rodagem .los muOl- lhe reruunera as actividades

I
posição, que lias ultimas campanhas eleitor�es Depois da publicação do des e a elas, que Ica-

cipios e inter·municipaes. e provê a !>ua propl·ja sub- gritavam de plenos pulmões, juravam por t(ldos primeil'o numero, o director ram isoladas pelas aguas,

\1 -ti' d
flistencia. Taes funcções não

I santos, que, caso o PartidQ Liberal fosse vielo- do n�vo, jornal f?i preso
F.
e sustando cl marcha do�_

..

' em ISSO, o sr. r
.. são cust"adas pelo guverno,.·

.

t' t d recolhido- á. c.a.d.eta de .Suo trells, retard"Ilcl'O a.nave-'
G·overnador do. Estado em s�us detenl"'res tempora-I·

, TlOSO, os Impos os senam augmen él os.
J " • L d '"

<' v E' d d
.

t'" d' me", por llllrwgIr a eI e

I
.. . ..l' d

.

quer, ao me5mo passo, rios, e si::n pela nação que é (j que c.os e a o aSSlS Ir e o IGverso a Segurança e ror ter tiesres- gaçao e ImpellID o 3 l�lar-
attender aos iosislentps o regimen consolidado na or- i medalh:J. O contrario ue suas altegações., peitado umlt port8r�a baixada

ICha regular dos servIç.os
convites daquellas "opuJa.

dem de -

suas inslituiçõe!', e
I _

E ahi temos um exp.mplo edificante. pela Secretaria de 8eg-urança. aereos atravéz do Canal
J-' os que alimentam pensamen- O govrrno, attf�ndendo )'usli:ls asp·.irações tio -o !'li. Presidente da Re- d M' ,1'

'

,

ções, para uma visita de tO.5 subverNivOfl ou .intenções, . publica segundo telegramm81..
a ane 1<:1. .

,

caracter .officiCtl. rebeldes como o communfsm., povo, Cirdenol1 que c�ssas�,e a,s 'cobrançàs de pe· do Rio, datado de ante-hon : Numerosos vasos de

: Ao encontro de s� ex�. não tJodem e nãh dévem rlt- dagios aos que transitassem pela$ pontes, fos- tem, antes de embarcar para guerra ficaram em perigo,
.."

h' dO' b ceber nada dassa mesm'l sem pedestres ou vehiculos. Petropolil', assignou o. decre- mas o mar agit&do impe--
�� s� lU •. �, lunt� a, ,em communidade cuja destruição 1;'

.

d' i
.

·d N
'

R·' to concedendo .0 abono �()S d' ,... '" f � I d
trem especi:"l.uma carava- allI)ejam realisaf. ,.

'�,com e�sa me IC a, @"tsr. f" creu amos, funccionarios civis e vetando .,ll..l qu,:, o"sem ,ançe !l,�

,ia de -pessoas de desta- ..

,"... ..
presidt!nte c1,0 Partjpo Lib�ral e ,honr�do Gover- a parte que se' refere aoa em mUitos pontos bút�$

�ue,_'inclusíve o' repres�n-' Foram ..
,' electrocuta.dos 1

nado!' do Estado, I;!tU :l,�.is uma prové< de seus diaristas� . salVa-virias.

ta,nte do governo do Es- Informam deNov·... "Uork altruisticos,propositos. " ,

-Reasliumiu a direcção do -"----:'-------�-'--'
u J O bl"

- . .

d' 'brilhante semanario ,Cidade Encontra se gravemA�
<tado do Paraná. que teve Jogar no di& 9 i

pu co nao prECIS,a, pOIS, e maos con-
de BlunteDf.:u", o f�stejado fl'rma, inf'pirando ,sefio'�-cUi-

'

P·
..

d Q' I selheiros e do amparo de; polit:cos que sÓ cui· jornalista sr. dr. A(jtlÍlles dado's, ti sra. dna. HoracinB
..

.

na eOltenCtalIE: e �mg I dam de seus interesses pessoaes e que não re- Balsini. S. Abrahã(), virtuüsa e�posa (lo

I
fifi @lJt!I® If!l ID�!f0@) Sing, a primeIra e�l:'cução ! conhecem a sinceridade, a,coherencia, o civismo ' �r. Jose Abltthão, agente-Us-
�

T'

.... quadrupla dOS ultml0s 161\ dos actuaes gov,ernar.tes., 300 kilos de OUFO
cal :10 districto de Penha.

á\j'!!H!!1@)annos,quandoforamele'E'inutil,pois,o esforço das folhas adver- -1f)-:---- 1'A�;'��---1!

ctrocuta.dos os segull1tes

I
sarias do governo e:n tentar escurecer o bri- e a.aoo kilos de prata ��ml�®, ��@\�Jltml��

Tendo cO Pharol» :10- condemnados: Ray Orley,' Ihantish10 da actual ad�Jinistração. E' perder o
.

,. f!® U;;9!lI!H!Il).f!}!f,�(i)}
Uciacio que o sr. Prefeito I�f: 21· aonos de idade, seu tempo e o Jélti!11 em tentar convenCer ao Dizem de Roma que o

- .-�
d(1 Mumcipip não permit- Americo Angeliri, de 20,,1 povo o contrari,) da realidade cio qu",", Fhi está. general Giuseppe - Bais· Succursal em ItaJahy
tí'ra a illstaH;,ção do Circo Thomas Gilbtide,

-.
de 20,

'I' OS poUticQs renitentes da bla opposici<lnis- trocchi, sub-secretario de SJlicita::rJos ,aos 006508

.Í-vonne 'na Villa, cumpre- e Newman Rélymond, de ta -felizmente em oequeno o'umero:" teriam um I E:.;tadl' da Guerra, com- clientes a .fineza de"apre-
no� esclarecer o caso, por 21.

"

gesto mais elegante e mais p<'ltriotico, envez de I municoll ao secretario do sentarem as suas cader·
.termos certeza de que o 0.5 electrocutados foram I confundirem as COiSilS, si viessem de en:::ontro I Partlrio fascista que o netas em noss(!s guichets,
collega fôra mol informa- condemnados 6. pena ma-

ao regosijo do povo, àpplaudinJo o acerto do I Exercito oÍferererá á Pa- afim de serem lànçados
do. , ximél por terem assassina-l d f 'b

.

d I tria cerca dt'.300 kilos de os ]'uros -c

...>orrespondentesQuando fôra requerida

I
do um policial durante I'

governo, em esa ogar os contTl umtes e um

imposto anti-economico, como as taxas de ouro e 2.300 kilos de pra· ao semestre findo em 31

IiCf!nça para armação o um assalto. pontes.
' ta., de Dezembro de 1935.

sr. Prefeito despachou fa- O maior juiz e o povo. ElJe sab�rá julgar ,�' .

:'��'�,��A--_

��r����e��et��� dde�ii� DANCO INDUSTRIA t C�MMtacIO com imparcialidade. Elle Saberá discernir a0nde BANCO INDUSTRIA E COMM�RCIO �oGiedade de �tiradores
das. Sobre a local"isação DE SANTa CATHARINA h€S�à certo e enaJo. E com o voto secreto. que DS SANTA CATHAR!Na de ttajang
'0 Rr. Prefeito esc!areceu Matriz: ITAJA!:IY °le constitue uma poderosa arma,elie premiará

os beiT! intencionado" e os que zelam ptlo in- Matriz: IT_\.,JAHY De orJem da Directoria
! ao proprietario do Cireo Depositos-Descontos--Gaucão tereS$e do Yun:cipio, do Estado e d .. nossa ex- Depositos-Descontos--G�ução e ! convido os' srs. SQcios

que a aimação não jJodia TAXAS DE DEPOSITOS, treme(:ida Patria. I todas operações bancarias I pdra (1 Assembléa Ger2i
s.er feita na praça do Mer- 81g1 g���.°t.r!:�s�ixo 5 1!� ::: I DIRECTORIA:

a reaJisar-se no cti 3 18 do
ca10 ou Jeão Pessoa. CIC! CRedo á Disposição 2·!. i CO���if��f�o§c�iiPJux corrente. ás 20 horas, no

'po�����í)d�ze�i�la'q�eqU� �::��:����;�:co eStáfUnCclon::�
,

M1mu� l!tm!t� tIDl@l\�tgU;Jl i1t;Jl�t!!IDl)1���� I' G����i'� �1g;1:3�slPns edificio social. para elei-
3J NOTA:-O Banco estáfuneciónan- Çã0 da nova" directona.

Circo jà es treou 'ali, a!iàs do provisoriamente no escriptorio do provisoriamente no escriptorio O
.

da firma Almeida & Voigl da firma Almeida & Voigt. sp.cretano.

com uma casa cheia. i O� srs, industriaes {ri I E', sem duvIda, um mo- Urbano fieira
n ! neu BornhélUsen e Boni· tum de satisfação para

------.----.....

• el.

�c:c:=<:::>=====���,. ! facio.�chmitt. aC2bam de to�os. o� �tajahyen�es a
�:=========::;;:::=======I:.I

�Ol � hS'�'O'CIEDADE GU 'R-ANY
.adqmnr por comprcl a fa- constitmçaooe mais uma Aio"'. aio"'. ahl· vem oCa' r'na'valI�lr 1.

. i

Il .

' I br!ca de tec:dos de pra- industria sob a direcção

IJIle
'

'I pnedade do sr. Rodol- de dementos do nosso

rlllU �. • � pho Kander, situada ues- meio commercial. BAILE DE CHITA
�.

'�
Conv�1-o:mos aos Snrs. �90cws e Exmf}s. ·0 I ta cieaoe, à rua Urugüay, '

..

.

.

.

[ �. .

Famüws para a.sessf}0 de Ass�mbleo: I antiga-Ati.radores..
Offlclal do ExerCito Aproximando-se os folguedos carnavaies-

,da. Ger�� q:: �� reah�ara !Lo proX'tmo d�a O I A referida fabrica· p�s- O nosso conterraneo I cos, um grupo de mOlios resolveu levar a

r-'. (g fla_-fe�ra), as 20 horas, I sou logo em següida alJÓS Moacyr Gaya filho do sr. effeito no proximo dia l' de feverei:-o, nos
IS� na 8éde do Club·· r.< ,

. -' ,
.

.'
•

1- -I C N M 'I' D'
r!�

�,AssumPto:-l-OSSeda
nova

Directoriâq�
..e

'a organtsaçét(. �e i ,uma Mancle} Gayrt
..
Nett,), lUS-

,

sa oes d() • • arCIIo I'lS, um for.nida"yd .

f6\� deve gerir os.
destinos do Club no bienio err.preza com o c�p,t::ll de pector da �azerlda do

\1'
Baile de"Chita e a Phantazia que serà 'abri�

!OIU 'de 1936137 AD' ;, '
500 �on tos de reIS, (\ de-, Estado, acal?a de se� �e- lhantado pelo Jazz �O:; FúliõF."».

ta' '
• Irector a .

� noín:oar'se «Tecelagem claraôo aspIrante OffICtal-, A Commissiio

�� �O:::=:==:::::::='-:::::::::==:::::::=i!c::::::::::..:::::::::::o::::::;:::.� Itajahyen.se S. A.� do Exercito. �-:-"":=============�;===========:'::':======-l'''{

•

i

------------------------------------------�----_.-==---------------------------------------------------------------------------------�--

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�'a mncíadaée quem Anf.onio Fiuza Lima IClub que honra a cidads'

d I FOI com prazer que' lemos
pe e no

. �Correio da �anhã. a

I
-

Uma pleiade de moços da notícia de que fora posto E di d t t f f r
nossa cidade está empe- em liberdade, por não haver '.!TI Ias a. s.emana ransac a

.

tvernos a � IZ o�

nhando todos esfOl:çoS no tomado parte no -novímento I portu�ldade de vl�ltar, en; companhia do sr. d,-putado
) ser:�Ido �e reorgamsar o cornrnunista do Rio de [a- Francisco de Almeida, a sede do, Club «?� de Setembro,
antigo TIro de Guerra 301, .. '. t fundado recentemente e que esta magníficamente sltuadlafim de Iaellitar a todos a- neiro, O Jovem CO(S anono

d
..

,

d id d tigu a Cl L

quelIes que empregam suas Antonio Fiuza Lima, cabo num� as prl�cIPaes ruas a CI a e, con ua o Uu

�ctividades em v�r!as pro. aviador da Escola de Avia- Náutico «AI.m.lrante B�rroso.. . .
,

fissões em adquirir .SUBR ção Militar. e filho do sr. .0 edtficio, que e de propriedade do sr. BonlfaCl�
cadernetas de reservistas.

J I f' L· Schmítt ve.n passando por uma radical reforma, quelE
....

t' tíd uvena iuza r-na '. .,
ssa micra rva, par 1 a

�.

'

na parte interna quer na externa constituindo desde J'lexpontaneamente da nossa
'- , "'.' I

juventude, muito contribui- JURY um bel1� aspecto! .denotando-se, logo de relance, a prl-il;
rá para uquelles que se Realisou-se qunta-Ielra, occupaçao dos dirigentes do novel club em dotar a no�
vem na necessldade de tra- sob a presí íencía do dr .sa cidade de uma sociedade na altura de seu proijres�
balhar para (\ sustento dos. . ..

, ,

....

•

e da s la cultura
seus, que ás vezes são for- JUIZ de direito da Lomarcl, '_

. _ '. .'.
. ,

çados a abandonar os �€'us o julgamento do reu revél A trnpressao .qlle tl�emos na rapida visita, flcou·nw
empregos, para servirem Alfredo Zie nentrkowosky, [gravada .de q.ie ltaJ�hy eó íe-se orgulhar de POSS'I!f malf
em batalhõe� aquartellados que teve como curador o I, uma socieda te q ie Ira proporcionar momentos elegante
em outras CIdadt.s.! L

d di > -" I i I
Uma linha de Tiro de sr. Oaspar da Costa Mr)raes.:e e iversoesao seu_ «esc�. socad·, d· l' fGuerra em nossa cldade.j Occupou a pro notoria o i

,

A SUl mauguraçao esta marca a para o .Ia .' �.vl
eonstltulrã lnnegavelmente, t adjuncto sr. Aq.ulino Wer-I retro, a qial constará de �;n sumptuoso baile a nOlh
uma gra�de va.n�agem P1- I

ner,
I para o q.ial reina grande exc-ctativa.

".,

ra a m?cld.ade ítujahyense. - , I O Club «21 de Setembro» que é coustítut lo si
des;e ���:ng��e jo�en�ensi� A fabrica de Papel e o: mente' por pessôas casadas da nossa al�a sociedade es!
pôde ser mais altruístico e seu desenvolvimento I fadado a tornar-�e o melhor da. nossa cljaje.. '

_

o governo por sua vez, es-
l' f f

-

d I Accresce ainda que possuindo na sua direccão Q
�amos certos: dará ? seu .lyemos a Sl IS açal). e

I espiritos pro�ressistas e
.

emprehendedort's de Franci�
Integral apolfl, envIando. verifIcar que o nosso artigo .... _.

J
-

A
para esta' cidade um ias. intItulado «A Fabric1. de. de AlmeIJa, Feltx �alburg, Joao Am?rlm" oao Icanl

FAZEM ANNOS: MARIETA' KOND"'R BOR
tructor,oo sen!ido tie apl'e�· Papel' e I) seu ,iesçnlTolvi I ra e putros, o que J1. constitue uma Vlctort�. aug:ne?ta

Hoje, a menina Slllamita ti· A l r.. •

sar a reorgamsação do rl- ·t f' t b 't
.

certeza de que o «21 de Sdembro» correspondera a�
Ih d C I B

. NR \USEN ro 301. men o:t, l)l ;! n em rans-I ,,' � d ,� � '.i .

.

, �m�n��-r :eci��\l��·ari_ ',. I Assim conio ou�ras cida- cripta n,,) brilhante díario, anS,-IO::i ,�seus �s::ioGla .lo�. :. .'
.!

lia Terezinha filha do sr. Gas- Acompanhada de.seu8 filhoS. 'I
des menos prosp(::ras pos· «A' Noticia" de Joinville. ·1 Aos

, s�us _directores, pm5, d�lxam)s conslg!1adas I

par da Costa.'Moraes. .

regressou a esta Cidade pelo suem suas ,linhas de Tiro, .

I
nossas fehclhçoes. .

Dia 17··A sra. doa. Ger· paquete «Itapuhy. a- l?xma.

ImtaejnathoY,'8Peehlao.sSeecUomad�oamn:as·_ «Pan'» '

'.'
'.

'trudes Bauer �tamm, esposa'
sra. dna. M�r!eta Konder Bor-. "

(Jo sr. Cesar Stamm. A sra. nhau�en, vlrtuo�a esposa do mo direito. ' I E.' o nome da bem feita! S. B. A. T. I Pharmam.a Cruz Gontiru
dna. Iris dús Santos Machado, sr. lrllleu BGrnhausen.

t M I
esposa do sr. Halo Machado, !a � lJt.. -

I
revIs a que () sr. anoe I AS' d d B '1' d A conheci ja e anlil

residente na Capital Feder:ll. ELY KONDER REIS �� I!jfJl�t!le�q®'fJ Nascimento, seu agente, nes-, oele a e �asl eira ,e pharmacia Cruz Coutinl
, ta praç'l nos presenteou I

Autores Theatraes, com se- .

� \;Dh��:s���i�n��oJj���!:��aL� A passeio, encontra· se na Realizar·se-à na J)l"oxima 'r�ata-�e de um ma aline de na Caoital federal acaba de proprlecade da. a, HI

éiir�ctor do scmallario «O Pha·
,
�idade, em companhia de seus sequnda-fein, dia 20, n') ar- util' para o qual são fraJu- de nomear seu repres�ntante� mogenes Souza, fOI adqur

roi>. fIlhos, a cxma. sra. dna. Ely rablUe dos Nwe�I1ntes, a .' ·Ih
. I nesta cidade o .sr AbJon da pela sra, dna. Maun

Dia '19·.,\. sra. da>! Ade!ai· Konder Rei�, consorte do sr. tradicional f�stividade 'elO zldos mi ares de jornaes'
fó r t' d't f Ih dos Reis Seára, pharma�

de Konder Carvalho, consorte -Oswaldo Reis, fiscal do impos-I·'
'- '�. estrangeiros. es, (Irec or es a o a.

tica diplomada'
do sr. dr. Affonso H. Càrva. to de consumo na pl'aça de ��nra ao martyr 5. 'Sebas,' Somos gratíssimos pela

.

I b I
.

lho, clinico no Rio de Janei-. Santos. I hao. ff' Agradecl·me�to· Aquel e esta e eClmen :

1"0. O sr. Antonio Ayres dos,
o erta. está passando por uma I "

Santos, socio da Casa AUre· EDUARDA PEREIRA BRINDE Mais 3 escolas Do sr. João Rodrigues e pIa. remodelação, com

,dinho.
E i't t D h'd M i h I I Sera-o creada" al'nda e"'te faml'II'a recebemos u',n carta-o acquisição de aVlllhdo slv

, Diot 20··A sra. dna. Rosinhll
.

m V SI a aos seus paren d8, o con eCI o t o n o og ez, .,., d' t
PerE'ira Schmitt, esposa do ach&·se na �idad�, a �rta., E. representado� pela Cia. Mal· mês, mais tres escolas m mi- agradecendo a noticia publi'- de me tcamen o� .

• sr.' Bonifacio Schmitt, dire· duarda Perel�a, dllec�a IlIha

I burg, nesta cldalie, receb�lllos cipaes nas, localidades de I cada por nós do bl1edmen- Um appel',loctor presidente da Cia. Mal· do itr. Fra!1khll M�xlmo Pe- e agradecemos uma folhinha
Ri"'eirão do Meio, Areias e" to de S'la procrenitora, �ta., burgo O sr. Juvenal Fiuza. Li-. reira, dQ COlllmerclO de La· para ser desfolhada durante 8

ma. ,i guna.
'

� anno correnté. Ribeirão Miguel. 'Auta Maria do E. Santo.:
Dia 21-·0 sr. EmmanoeJ Gon-·

.

.

_

çalves Pereira, alto funeciond'!'rio do lloyd SrasileilO, nesta .

:�?�\�[,�G�r����e!:��l�c�oo!�! Banco Industria I,' CDmmBfcia de S. Catharina--matriz: Itajahg
merciante nesta pr3ça. O

sr'l A
.

d f' I M"
.

'd F d 1 "83
.

t dPaulo Baner, gerente da firma utorlsa O a unCCH;mar pe O llllsten0 a azen a, carta patente nr, .ó.J e regls ra O :r;la
CarlQ� Reoaux.�. A., �esta cio ProcuTadoria Geral da Republica sob nr. 73587 em 8 de Outubro de 1935.
'dade. o �r. OhblO LeIte e o I .,

A'Ni:i�t��o ;;�Pí��A�o de I Balanço correspondente ao mez de'- Dezembro de 1935, inclusive, Agencia- de, Brusque
A8sis, dedicado serventedo· ,

Grupo F.scolar -Victor Melrel· (72 d�as de operações)
.

I le•• _

Acelonlst".
Com a srt8� Helena dos San· Titulos Descontados

tos, dilecta filha do sr. Ma. CO!ltas COl'renteR Devedoras
Doe.! J,!sé dos San.t�H, guarda I com garantili titulos caucionados
BamtarlO :lo MUlllClPlO, con· Effeitos a Cobrar:
tractou casamento o sr. Ma-I Nacionaes 2.502:473$320,

_ no�l Antoll1(\ dos Sautos. Extr!ll.geiros 17.637$800 2.520:11'1$120
,

,. Correspondent�s cI RemessaConsorcIo T!tulos em poder div, corresp.
. 1.762:.125$300

N:l reRidencia do sr. Manoel I 'l'Itulos em poder Banco do BrasIl 899.150$700

M(\rgadu, consorCiar!lm, se, no I Corr�8Pondente� no Paiz
ultimo sabbado, a "ua filha 'I MatrIZ e AgenCias
Nair com o sr. Francisco Gon- Titulos e fundos pertencentes
çl1lv�'i Palmeira, maritimo re-I Apoli�es Feder�e.s (loo)
sidente no Rio de Janeiro. II

Movel'J e UteosIhos
Despesas de Installação

Formatura l Quota de Fiscalisação
. , , I Caução de Titulos

C,!lIou gl ào d.e b�.charel ('m AcçõeK em Cauçãodi.relto, na.Umv�r8Idade do 1 Contafl Diverslis
RlO de .ra�eIro,tI J,oven Alfre- Caixa:do FrederiCO de Nl)ronh!l, f_e- ,Numerario em Cofre 199:926$900sldente em ':fubarão, e : Irm80

'

No Banco do Brasil 100:000$000
. do noss!! aml.ffo Arge.m!ro,No- No Bco. Nac do Commercio 91':'61$300, ronha, clrurglao-dellllsta nes- ',;; . ,ov

(a' cidlide.
' . ,

D�mõnstração da COl')ta
Na ultime sexta,feira tive· <

mos a honra de receber a "i- Honora,rios e Gratificações, 6,'304$600
sita da oGetisa conterranea

I
Despezas Gerae'3 ' 1:69Q$6oo

arta. Lausimar Laus, que, em Telegrammas ,
""! 316$600

companhi!l de sua di�na pro- Juros rlevedorell . 1 :242$800
genitora, veio agradecer a nO-I IOl:,tituto de Aposentadoria e Pensõ.es dos Bancarios 486$t)()()
�a inserida por essa folha,

I Perc�ntagefll de acct)rdo com o art. 41 L B �:668�000
quand�; de st'u regret!EO de' C:edlto a FUNDO DE RESERV.\ 30:000$000
Flnriallopclis, onde cursa com Saldo que passa para () 1· semestro d .. 1936 e

brilhantismo o Instituto de que corresponde aos juros e deseontos a vencer 5:077$500,
Educação. 46:795$1 (O
A talentosa :nta. Lausimar,

que já tem publicado nas fo·
thas da Capital do E�tadG, aI·
gumas poesias, as quaes a

critica tem louvado, prQmet.
teu'·noa, dentro em brevr., aJo
cumas collaborações.

12 fl õ O silencio
1\8 ex 88 reina nos

rosaes de Oboian. Se
quereis embriagar- vos
com o perfume das f1ô·
res passai por ali lenta,
Ientamente. E cada rosa
VIIS revelará uma emo

ção. -- NWOLA'S NIKI·
TINE.

�ObFB O amnr O�:��
dizem das mulheres o que bem lhes agrada. fi: as mulheres
fazem aos homens o que bem querem.-SEGUR.

.

O amôr mais simples e perfeito é o que nasceu sem
caullll.-SAINT· BI�UVE.

o amõr é, talvez. a expressão mais natural do egots.
MO'.-NIETZCHE.

O ciume daquelle a quem se ama é uma homenagem;
o'do marido, porém, é uma offenfl'l.-CARME SILVA.

Tudo e amôr; íóra do amor nada existe.
Ao!> seu€ ratos maglcos desvendam-se os rnysterlos do

eêo, da terra cl d.i humautdade e penetram-se kS profunde.
zas da vida.

. Amar é esquecer, _E a mulher que .se esquece e se Iabysma em seu amor, que aniquila o proprlo eu para que
viva em si o Amado, e lhe immola a vontade e a truelllgen- '

eía, sublima se, dlvlníza-se. Esse aníquüameuto e .essa im.,'moíação tantas vezes doloroaas são a sua corôa de luz-RE·
GlNA RIZIERI. '

Anni-versarios Viajantes

Noivados
ACTIVO

,

Vísita

Genesio Lins
Director·Gerente

:f;-" ;;�.� o,""
•

.;"J� ,; l.,

600:000$000
1.280:026$800

559.901$740

2.661 :276$000
246:01G$400
636:346$940

ao Banco:
74:200$000
16.151$200
24. i61$600 115.11�$800

1:800$000
73:040$000
20:000$000
18:718$400

391:4;88$200
9.123:g38$-tOO

PASSIVO

Temos em mãos uma C(- ,�

movedora carta dos dlri( '.

tes da Bibliotheca dr. Xnr ' "

Gonçalv6i1, do Sanatoriu, ,

'Sebastiã(j, na cidade de!J ,"
Estado do Paraná, na" ,i

solicitam a doação de r
'

aS!lignatura do «Jornal do'
.

vO'.
A missiva que é v8sad! ,-

um fervoroso appello.i
commove qualquue coral"
,mereQeu·nos o �aiOli BCI. ;

mento e a .0lieitaçl1o coi ;'
Dai mesma terá a 110••a "', : �

eitude,

Capital
Fundo de Reserva
Depúsitos

Com juro!!'
S�m juros d disposição
a praza fixo
Depositos Populares ,

Depositos em titulos á cobrança
Correspondentes n,) Paiz
Matriz e Agencias
Remessa de Hl:lques
Correspondentes Nacionlles e[ Credito
GaranUa de Titulos
Caução da Directoria
Bunco do Brasil clEspecial
Diveraas Contas

Juros e descontos a vencer que
sam para (j seguinte semestre

, .200:000$000
30:000$000

FalJeceu em Holy"oo� ..
timado por umu p5rtur�1

' ":

cardíaca o conhecido I

cinematogrl1phico John
bert

,1 :067:867$300
1813:708$000
36:249$000
28:072$000

---------------�
1.320:896$300
2.�20:111 $l:W
532:656$240
605:H5$040

2.661:276$000
2:000$000_
73:040$000
20:000$000
153:336$200

Registro eh
Juizo nistrictal e dOSI

:�'mentos do 1°. dist�il ,

da comarca de Itai .- (Faço saber que em meu cllrlo�'
,

II/am-se Dara casar: III
Os contraheotes Dr. I'

.

de Lemos Fleming e a
'_ �l'I-Iaria Julia �e Almeida,

!'.I·,
bus solteiros, ,domicilia�
reNidentes nesta cida��'1ElIe, nascido na Cloa
Aguas Virtuo':;!Is, E��a�:
Minas Geraes, no dlfi(
Novembro de 1<;08, Eogel

".;'.1..
'

qvil, filho legitimo li_e I! ,

Fleming e de Dona syr
Lemos Fleming, jA fallel
elle natural do Estado � ,

nas Geraes, domiciliJ
residente no hio de J!

I·'Elia, na!!'cida ne",tadd. ':
no dia 13 de Março e. ;

de profissão domestiCaI ':

��:��ae dd:rD�e��o A� "�
Cunha .de Almeida, I

-,'.1".naturaes deste EstadO,1
ciliados e residentes
cidade.'

I

'IApresentaram os doo
tos exigid06 pela lei e

f
guem souber de alguUI
dimellto conhecido, �Ct�para os JiIJS de direi � "

..1;'ltaiahy, em 7 de J,aue
1936,

Edmundo 11�
Orneial do Regist� I!i!

pas-

"

5:077$500

9.123:838$400

I.ucros e Perdas
Agio de Saques

'

Deflcontos
Agio de Passes, Commi8sões de cóbl'ança8 e
outra:! rendas

Commisl!ões especiaes
Juros credores

25:416$100
3:346$700

13.644$300
3:555$300
832$700

46:795$100
Itajaby, 10 de Janeiro de 1936

Consul Carlos Renaux
Bonifacio Schm'itt
lrineu Bornhausen

Directores

Paulo Rodi
Pelo Contador
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Cis. dI nauegação ((blagd Brasileiro» � ==============�=�==========�=========�

ftUER & Clfl.= Agencia' de Itajahy -
Commissões -- Consiqnações - Representações -- Conta P'l'opría

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

Linha Penedo-Laguna, servida pelos vapores I
ASPIRANTE NASCIMENTO I
MIRANDA e MURTINHO ILinha Rio-Itajahy, servida pelo cargueiro TUTOYA I

....
"

' Vapores esperados
' ,

I
,

," ,do, Norte '

.

'

do ,.Sul
-e \'""

" "i- , ", ,,, I' "tt "fllt,
'.

t dia 23, recebendoCargasj',;'
.'

- r'.' "
, "

. l'ISp t�a�Dun8n O directamer.:.tepàra.osP�)I·1Aspirante' Nascimento', tos de s.: :t:rancisM::'S9.ntos, Rio,- ,y�c�oml,
• �. 1" "

, Ilhéos, Bahla,:AracaJu e Penedo. Com baldea-

\ G I Motor li B '1 o Al!l 20 escalando em Floríanopolís e Laguna, ,

ção no Rio .para 08 demais portos do Norte enera s!) rasl e, .

recebeu'da carga pará RIO Grande, Pelotas '

Autoi:noveis '"CHEVROLET",

e Porto Alegr�, com baldeação em,' TUTOYA I Vendas,Serviços,! , Florlanopolís.
"

,

"

,"

I'I Peças genuínas ê accesscrios em�geral
,

. dia 16, para S. Francisco e Rio, re-
�, ,

" cebendo cargas para os portos do norte com I
-.

'

transbordo no Rio.

IIEscrlptorío e Armazem=Rua S. Franeísco, esq, da 7 de Setembro, 42-Telepb:one, 49
I.'

. '. I

,���par,a
mais inf.(J,rmaç?es

com o agente José Alves

perf!!r�@a��'� IIII(( r». \\ Deneraltdades Electrtcas Ltda,
:;:::;;= � :- -e � II

'

Cofres,' archivos de aço Lojas de 'radíos, refrigeradores, etc.: � ,,' .'
,

' . � Rua Pedro ferreira nrs. 52, 55, li 57..:c[aixa do Correio nr. 38

� Companhia Fa��ita(l- L=,============ I TA J A�H_Y=============��:

-:1 dIZ 'PapellfaJahy
ii4•....,"' ...... '

..sq.w,'
"o .'

"

.,

",.' .",-
'

1 '
•

10!
,/'""

•

Caixa postal, l::I;��::��s�r;;Lsanta Catharina

I
,�LM E���A� _V0,1GT I

�l". MANILHA'
'

.•• : ,_.. '� farinh'a �e trigo

� , '.

KRAF'I', �

JORNAL -.
,

Especial
"

'

i. I '

�
S Leopoldo Diamante

'.EMBRULHO \
·

""'I ,,';,
"

:" ' ,""!",:'
, ,

'eD,m�iS,�ãn--CpnsiDnaçães--Despacnps
UniC� B�brica, de Pa��I; �o· 'Estªdo) ...•

11'
J

'Ir' '," ",'...... ''''.
"'/ ��.bt,�,-,.,...'"",�:..t A,"'_,"",,',Repi'esentat*'s'ém todos os

� �:tuü�#�ÜU��ÜU:t�:tUUU�U

'(�L- ::HdO�d() BI�*lSn fé!tM)\! Ph rma�ioa Bp'
.

ii � ª
�.lJnL, .

, 1� u ' $�

�""IOÍm��w,"':�'_'_��� �
. PnarmaceuticD HEiTOR blBERRTO

.

�
I' BAR E'" '�CAFE' M'OOELO I H Fundada em 2 de abril de 1910-Edificio proprio-Phone, 14 �

•

.
. , '

. .

.1a Itaiahy-- k ua qr: Lauro MuHer, 28 ,�
.

Bebidas nacíonaes e estranoeiras IIu. Fabricante exclusivo dos alarnados preparados: PILpLAS DE C�FE;- iil)
, 1++ RANA marca reglstraJa «T ,?ur.o», para cura radIcal da maleita,

.,, ., "" "Vinhos finos .. . ,
, PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões, �

"I: ,U
VERMIFUGO LIBERATO, purgante em oleo doce.O remedio de' bicha '-w.Cigarros e charutos .! t, mais íacil que ha para creanças tomarem e. de effeito garantido

"

Ü
, "

.Ó«: '_ H Completo sortimento de dr-oqas, productos chimícos tz Phl':irmSc2uticos,' �_
Ao�" domingos: Bife, macarronada, etc. • � ,naCIOn8e.i ti!: estr'angelPos.' ;S,,�

"C'aCf'er sem m"Istura
.. ,,'

,', ' ,I � Não mand,em faze"r suas receitas ou compra,r remedio algum, sem p�r, ii.. ,meiro inJagarem �e�ta lharma('�a para s� certifi�arem que
,

"
: U :

e a PH.'\�L1AC�A BRA::;IL a m�ls barateIra. , "

Proprietario: José. EspindoJa I it ...

Exames de urina it
:

(Antigo Bar do Zelia) i ;r �ualquBF �ediGo pode sep prOGurado nesla phapmaGia g
,

Praça Vidal Ramos:"(�sq. da rua Lauro Muner) í�." � " Abre�se a �qr�qu�r hora d"a:Oi�. �. U
1S�==.ryl"i?ft"ª'i"'"qAp r!i!f'ú. aeew.� ,�1;'?t'�� ;!.MW't'�:3II1iil!&.1 :t:�1:��n:��n: :t:U�Uun'��U��U�

Despachos , Expedições
REPRESENTANTES DE:

üomp. Commercío e Navegação Standard Oil Compafly of Brasil

Nascimento & filhos Ltda,

Gazolína Standard �'Kerosene Jacaré, Navegação 'entre õs portos do Sul e do
Norte do paiz

; �}Il de Macau e Mossorõ
Stan'dard Motor Oíls

Óleos l�Qnfica;Iltes. Flít, Oilex

:Pfing,' Torres, &_ Cia.

_

Sal especial «Allíados"

Fett & Cia. t.tda.
Companhia' Hanseatlea

Cerv eja Cascatlnha etc.-.Refrigerantes

"

Assucar reãnado e Somenos

refinado' �'

Assucar

"t

• i ,�,

" ,

\
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B1bllotMca .t'ubl1c

�. !' ,:

Rcabllnos CDin as L.,:., DO 'U�� �fta-,:]e�h
infrígalhas ' �!J�j§iltmlÍ;;

:No� ultimes dias a in- I O�--Líirectores do «Lauro
trigalha e o boato vêm ORúÃO INnEPENDENTE E NOTICIOSO Müller F, C.» são merece.
campeando por todos os l\SSIGNF\TURF\S : NUMERO F\VULSO $200 dores dos nossos f'lpplaQ.
lados. Anno 10$00Q-Semt,lLl'e 6$000 DIREGTO.R: A8DON FÓES Publica-se .ãs quartas-teíras sos, pela grandiosa !esta
Felizmente o. grupo dos, desportiva que pretendem

boateiros e dos que pra- II lI'
,

I levar à effei�o no próximn
ticam politicalhas, está I1nna I ITAJAHY, (Estado de Santa Cathanina), � 5 de Janeiro de 1936 Numero 12

I
domingo, .dla 19, no

s.eumuito reduzido, limitan-. i ," campo, situado na Villà
do-se 3 meio duzia de .. e- ,: _ • . Operária.

' ". "'.' 'II

Iernentos sem prestigio.] ;r�lanoel Gaya NeJto D sr. Hnle,for tl·.'e'rata na Prnsle_ IQ�trucç�p,\M.!u.n!lc,I,Pq'-l ' .• ;�: .'��'t��el'
.

� gra'ndi
A intriga que Si:! vem ij; ,i

' (t U U ".
. \. . mtete'ssê' que a mesma n�

fazendo em torno; dós que ...
'
O ,��. dr. Nereu Ramos, FOI 0, seguinte Q)�O"l- vem despertando, não. §J

compõem o. Partido Libe- h�nri:ldo govern3d�r cio �er,to g:r�1 dos ex��es,meio. desportivo, corno ni,
ral está, por demais, ex- Estado, em resolt�çao nr. d"nclea dR Parti-dA 1"le'fJral flO�es real!s�d�os nas �s-. seio do população. O pro,
pIorada. 73, datada de 9 uO cor-} ii U li II Ufí colas. Municipaes e S:.l�- grarnma da annunciaq
O P

.

ri Lib l'
" rente, nomeou o sr. NU- veHclOnada� peja Pre�el-' festa, o qual vem senl!n

'� _artl o A e_ra, ja o. noel Gaya Netto, nosso tura de Itajahy, relativo amplamente divulgado,dissemos e repetimos em conterraneo para o cargo ao anno de 1935, de ac- constará de interessante!f�to tOE' ,est� coheso e de Inspecto� de Fazend"a, Teve logar, na ultima sexta-feira à noite, a corda com os mappas a-
numeros de athletismo trrrne. 51 existem alguns com séde nesta cidade. I reunião dos membros do Directorio do Partido presentados pelo sr. Gas- de urna partida de fu!�descontentes, são os d<:s- O nomeado já exerceu! Liberal Cathanriense local, na qual foram trata- par da Costa Morae�,.rns- ból: <Lauro Muller)coo,tentes de ser::pre. Sa� o carg(_) de adininistradcr I' dos assumptos de real interesse fJi1ra a viria

. pector Es �o_1ar Municipal, versus (l <Amazonas», dtos ,lllcondtentadvel:>, fOS pa. da Mesa de Rendas Es- partidaria. ,a? .sr. Prefeito do ,Munl- Blumenau.raslt,é!S ,

e to as élCÇOéS tadoaes, desta cidade, on- Logo no inicio da reunião, o sr. deputado CIIJIO:
' ,

,_
.

partidarias que a. troco de I
.' F

'

d AI id t t f t d 'M' ,. I'
....

2',09'
A -Iírercão desta folha

,
"

,
. e, pe a sua aptidão e ran('ISCO e �'l mel a, que amuem az par e. o ,a.trJcu a, maxrrna, .' ,'I agradece a homenageas vezes de 10 yotos, eX1' pelo seu cavalheirismo, Directório Central do Partido Liberal, com sé- matricula �n�l", 17:4,. a: que os dirigentes do"Laur�gern um �arg,.?�lOho .bem creou u.n vasto circulo

I
rle em Florianopolis, pronunciou algumas pala- lurnnos examinados 827, Muller» lhe conferiram eill'

remu'l, erano. Sao os inte- de amisa.íes. vras salientando a brilhante e elíiciente actua- a pr varlos 763' b o
'

d d
IJ

I
I P' o, ;

.,'
..
' ": r -I denominar (�.ma das pnresserros e t0 os os tem- A 'eo;;colha do preclaro cão co sr. Heitor Pereira Liberato nas hostes

I vados, 54, tertmnaram o
vas de dominao �Jo.rnapos... Governador do Estado re- líberaes e que se achando por demais sobre- curso, 1 �?; _percentagem do Povo».

. (")

O Parti rio Liberal agra- cahiu.acer tadamerue, num carregado de deveres; para com o Partido, não de approvaçao, 92,2.
d�ce gente desse ]�el. El-' competente servidor do só como deputado estadual do Valle de Itajahy --- Va. Anna Mascaren.ha1€ quer no seu selO ho- Estado. como membro do Directorio Central, convidava �,.

.

,

;nens desintt'ress.ldo.s e o sr. Heitor Pereira Lioernto, vice-presidente do Wasou"se Qove vezes Acoi:npanhada fie; S�ÚI
que trabalhem pelo bem Indl'CI'O . de progresso

Directorlo local, para 3s�Umir a pre:-,idencia I�rr, De MO�COll,' ópit�1 corn-
filhos, Cyrti . e Carl@s,!'a

est r d t j P C ct ff ct'v ' " cha-se a passeio né�l,.; e oe os. ()rque, ara er e e r o. t d D

h I E f
. . .

I
muniS -a. a ,\llSSla, vem-nos cl'da'de hosDedaÀa na resl'cQnven amos numa coi- O sr. Zellon Leite, ius- sta proposta OI receDlda com uma sa va t � Z ' I IJ

" ,

t d
'

IdIa
no i.da ue que Anna a- dencia dei seu �ogro �Isa" ]a e. empo. e. extrn- pecbr da Alfandega em flo- e pé.l mas. , '. k d d

O L'b t 'd f'
wan I�a, .

com a" 1 a. e!, Igo.acio M,ascarenhas Pa'
gUlr com o rotmelro pro- rianopolis, telearaphou ao sr. I erét o, çommOVI o, pro enu um d 4-' f

•

Is f I' I' ff "I
e '-'

..
annos, OI

accu'l sos, a�·,. exrna. sra. d. A"). cesso que é usual em sr. Pre.sl :lente da Republica, e II (ISCurSO, re.l irman,jo a sua Irrestn:ta .1:\ t d
U

.

I
saua l e er casa o ,com na Reis Masca renhas,vi'

.

todas as e1eisões. Todos, l'ommunic:_and_O que � Alfan solidariedadE' e dizendo dos seus alevantarios d
'

sem excepçao alguma, I dega de F.lonanOprjllS e a
. propositos em collaborar pela grandeza de Ita- ,no.ve _pess'):ls, o s�u pro- va dt. salJooso jorna!isp

devem ter em mente que sua subordinada lv\esa de, ]'a�,'Y e do seu Partido, prest.igiandt) assim o i prto S�x,), PolS� vespndo tra- Cyrn Mascarenhas Pa�sol
! F mas..:ultno naÇ> encontrou -

,
'

-

está em jOgoo a es�abili- Rer,das de IbjiÍhy., arreca-\
bnlhante governo do sr. dr. Nereu Ramos.

difficulja�e5 Pilra desposilr Casamento da {(MissQude do nosso reglmell, cara!n durante o Hemo de, . As palavr3s do novo presidente c;:llaralll nove mocInha", abandonao-'
U

"

li prosperidade de f'.os�a 1935 a importancia 1e ..RS'l profúnd:unente no espírito dos presentes, pela do"as logo .em seguida, le-
. nlverso» '

tem:! e o sossego ela fa- 8,998:007$800, eu selan1 sinceridade de, SUiJS, expres$'ões e quando põz \rando cornsigo àc; eC(lnomias Na cidade de Porto:Ale
milia itajahyense. Que to- '!!ais reis 3,167:290$-100 que; e''1 ,jestaque a su-a l�ald<lde, a sua desambição. e e outros objeCtos' de .

pro- gre; rea_lizar-se·á, na maíru
dos os eleItores e os che- durant� o exercicio de 1934.

'

o seu despre��h,rljmento. . priedades de suas �esposas•. ictimidade no dia 25 di
feles' das aggrerniações I. A, reUl1lao deco��en nU,I�, ambIente de I çorrente, � C3Sqmento Ih
partidarias co.nvençam-se enthuslasmo e. de francii cordeahdade.

'Q' b' d' srfa Yolanda Perein
qç que o seu voto aI) Alcides Tolentino Foram -;entilad,0s assumptos de relevanci�s ! uena ,SU Ir no pre 10 (.Mi�s UniH'rso» de 191
candidato de Prefeito ou Transcorreu na ultima se- no tocante ás proxilTlds eleições municipaes, Mariinelli ç0!11 o capitão HOlT�1Ide VereadCtr, não "em fa- gunda.feÍra, dia 13, o annbp.r-I tendo ficado assentado.' que (; Partido Liberal ,So'uto de. Oliveira, aviarlq
vorecer a estes, mas sim sal'io nata!icio dó nosso ami, concorrera as mebmas, contanrlo com a com· Jose Herrera Tato, c.og- do Correl'o Ae' reo di

1 '

d
- . ,

go sr. .t\)cides Tolentino dt h
-

I'd
.

d d d t
.

nornl'!'lado «O ·Homern �.ilLOS-ao e.el,torJ que, o acerto Souza. escrivão da Mesa de pre ensao e com a so l. a�le a e os con erra- - Exercito. : .

. de sua escolha, depelide Rendas Alfandegada.· desta neos.
.,' I ca ..

, procedente dos Esrados _

rá o futuro de ltajahy' e cidad(', . Ficou tambem resolv!d..:. a reorganisação
I
Unidos, requereu á policia f . iV'If" -n Z

�o b.em estar do P(Jvo en� O distincto Rnniversariante do Qirectorio com a inclusão de novos e va- paulista para escalar o pre- ",ap. :l.\U,anOSo 'f.\Ul
geral. que é uma pesson que gOZ'l1 lor,osos elementos, e bem como a escolha de 'I dio Martinelli, por 'um'l rias PJr decreto do sr. di

de grande estima em nosso
. .

j. E si qu�rem tudo isto meio, pelos brilhantes preaj:
I sL)pplentes, cujo assl'mpto "erá definitiVdmente I fachada� externas, o que hão Governador do Estado) 6

votem, sem vacIlações, cad_?s que oti1am a sua pers?- trat::ldo na reunião a re::t!izar-se hoje á noite oa I foi attendido; alle.gando a nomeado chde do Servi�
nos candi,ibt-oS que o nal!dade .r�cebeu nesse dia Prefeitura -Municipal.

'

policia que essa proesa 'vi- de Jdentificações, o sr. (I

Partid L'b 1 I ." , IDl\\tl;_l"S, felJ,ç�tjLftJjes, qen.tre,as Antes. de te'rminar a sessão, o sr. Abdcin riá! lnt.eyrompCi!r,'t o,;, trailsito pitão" Mimos.o ;,RU1Z, n,OSS
"

o I erà evala as

I' quaes '. jii'ritli:nos as nossas - , .

�rnas. pFazeirósametite.'- .

. _i Fées, �.ecret3ri,)_�do I)irectorío, soljcitou. á rrie�a ;las inl1TI,!diações..;do pred.io.�!.l:ollega.de imprensa. \ .

.,:� " 'r '-,�. ,",' .', .• , JJ pf:lra' qu�. fiça.;se. ,consignado €Jn acta rum. voto'· ,
'

�.,.@_. �,;"",-,,,,,,_"P:',:� �iww .��r.I��, de louvor peta brilhdllte e sincera act�ação do I ;jA: '&.�B:-ii fo;;:::i;cií:il.t;íi&'d!�::�:::Z§jilliAf.IL::.1
I
À f I' sr. depütadó Fràndsco c!e ,A.lineida durante o

I'
,

-

� s prinCÍpaes amilías da cidade e tempo elT: que OCCUpOll a prt,sirlencia, affirmé1ndO, R Pharmacià CRUZ ,C.DUTlnHOI O pOVO em geral, ricos, re- : que, emb<HéI o sr- Almeida re'Solvesse transferir
======-=======

I
a p,resirlen�ia ao seu leal e sincero amigo sr.

·

mediados e pobr�s, só fazem os ,Heitor Liberato, o seu conselho e o �;e� eXtm- \1 � O mais antigo estabelecimento j

I
seus forneCImentos na 1,10, serviriam de guia e de inspiração a tonos

. �
.

d -d d I:
•

aquelles que se élchar.:, integrados no. Partido. i �
no genero, esta C1 a e, com-.

C AIf dI!' h I -- � munÍCa à sua distÍncta freguezía

I:
asa

,

. '.'
re

.

In o

I: �I<:>p�'�d-==�b"b��1==e;:r--t-h-�<:::=�'C:::::::=l'.l(�) �,':�.."

que acaba de receber um

II � � grande stock' de medicamentos,
·

o grande cstabelecunento �e secc?s e . ()
. aru· g I . era' ,a . arln�nse O �.' estando, por isso, completameri-

'.

I
molhados que corr�sponde a confHmça .� ()

,
.

O I �de sua enorme clIentela Íornecendo-

I"
\.' te apparelhada pára. satisfazer

'.. ' lhe generos de primeira qualidade.
r

O Directorio de Itajahy O I � qUillquer re_ceítii medica, tendo,

I
_..'._

f� () De ordem do sr. Presidente con- {) II i, .actualmente, á testa ,de seu servi-
l\. afamada Cása Alfredinho � O vido os membros deste directoria para. () I c,o de manípulac,ão, un1 velho

'1<1
é a que vende mais bara,to �. O

comparecetem á reunião que terá 10-

O I.' e
.. competente profÍs�Íol1aI

I
gari hoje, ás 8 horas da noite, no Pa.. Ipara vender mUlto.

f ço MuniciPal, ,atirn de tratar de as-

I) I:
Es'pera, aBsIr11, qúe a sua., pn�zacht

·

•

i�
sumptos de interesses partidarios. \ I e antigd fr,egueZ,ia continue a

I }tUA HERCILIO LUZ

I ,ltaiah)'�.15-1-1936. OI: honral·a COill'� sua ,preferenoia'

• ITAJAHY •. ABDON FO'ES-�ecretU1io �II, Pharmacià Cr,uz Coutinho
,l'JI.:z e@&!»w'�mVd&,ó·jKWQm��m!L! ��...::::=:::::::::::<:::=:C""::::::::::::.::-_::oc::::::=�o:::::::==:::::::==::::::t:::..::::::=�.1��"_��i5W"t#§g.�,,��

A melhor das farinhas de trigo Fidahra, Esperança e, Germaoia e11'l saccos de 44, 22, 5 e 2 kilos, do «Moinho Esperança
. Porto-Alegre. Depositarias par� llafahy, Blumenau e Brusque--BAUER & elA. -Caixa Postal, 38

o
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