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H9je-A sra. dna. Iazinha
�eara Alegria,' virtu0sa espo
+a do sr. Adherbal Alegria,
chete do trafego na Reparti.
ção do Correio e Telegrllpho,
desta cidade.

. Amanhã-O menino Alcino
Brandão. O nosso conterra·
néo sr. Celso Liberato, 1'i8cal
90 imposto,. de consumo no

município dé Blumenau.
r'Dia 7-0 sr. dr. Francisco
J{angel. advogado em nosso
!.,Jro e di,rector 'do j<,rnal "O

I Ji,iperjadox:».
, Dia 8-A srta. Celeste Bran·

' RAPHAEL CRUZ LIMA

d�o, dilecta filha da sra. va. " . Acompanhado de sua jovem
Joã? �arq.u,:s Brandão. _'\ s_rta. consorte, regressou a Joinvil·
'LaCIllla VIeIra, preJ?d.ad!l fIlàa le, �mde fixará residencia, o

ço sr. Llndolpho �lmra, cem· sr. Raphael Cruz Lima, lente

p.�eterrte pra�ico.mor da �arra. -do lristit'uto BOlll Jesús.
O sr. JoaqlllID dos S. RI"IS.' .".

f� Dia 9-0 sr. João Cesario
-

,;

Fereira. A sra. Rç,sa Laus As. . DR. THIERS
. t<'LEMI:t'fG

�i8�.esposa, do sr. Adolpilo de I Em companhia de sua eRpo
As!!�s.. . sa e de sua cunhada srta. (Jar·

.

DIa 10-0 sr. Cyro Miranda. mita de· Almeida embarcou
"

Dia 11- -O sr. 'AIIlYs EmmeIl- em Floriano'[)olis �om destino
�oel.'fer: O. sr. taJ:>ellião Augus,' a Capital. Federal, o sr. dr.
to l"r�derICo ThJeme.' Thiers Fleming,
: Dia 1.2·-A sra. Juracy Cam!

,

pos Tzaschel, consorte do sr. NaSCImento
comJj;;_andante' Jorge Tzaschel ' o o .

Filho. O sr. Salentim Ao Ra· .0 lar do sr. Norberto H'eu·
moa. O sr. Waldemar Olivei· si p de sua exma. esposa està
ra, gllnrda.}ivros da firma em festas com o .nascimento
Bornhausen & Cia. O �r. Nel· de üma linda menina que na

�on Teixeira, ,omcial da Mari· pia baptismal receberá o no·

nhà Mercante. m� de Márília Dalva.

JORNAl DO POVO

Cí ,�9����'I� Confissões �Z:��':n���, Se" eu:' fosse
J

P:O'· .• ·lt"IDCO>.'· B.• GpaIIde� fssta'de8p"or�iva"
\,�&; � )e' -eido de contrastes appa- I .' I .

�, ;:;
i' •

.

rentes com os meus prín- I'__
.'

---:========::::=::===:::!�=====,--....;
O C. N. 'M,'arcilio Dias vae

, 0'-.J.� �.� cípíos, Dete&to ospríncí- ,

commemorar 'a passagem
I? 1.'� � � -I'

\ � pios e estou ao lado de' �EspeC!al para o - Nemesio HEUS, de seu 17'. anniversario de

te.,
�

'" \ l,......!J um delles: rev
.« ornal do Povo») fundação, que oecorrerã no

I, � �"./.;_" i'" < • eSG o maXI- , I d
o

�-1E'1'::' tI4í} �,1Jj '�/ mas republicanas. c :mr�_i. Se 'eu fosse. .politico faria um discurso=assím:
ia 19 de março proxímo,

JS1l �,�\ it tos .dos '!leus armgos sao Meus queridos eleitores
com grande t�stival des-

'� I' \....e;;;

\ �. monarchístas; amo a po- .' L. • ••
.

" •

portívo, cujo' programma
i L-)l1�,,:,:_./(>6 \� b�eza voluntar�a e ?on. _

Ao ab�lr pela p�lmelra vez a minha «verborogia» já se acha em confecção.
,

< VIVO com pessoas ricas; nau poderei fugir a velha praxe que tantas vezes
Pela primeira, vez,l,ta.

odeio as honrarias e' no elevou' nossos iguaesj irmãos d liti 'a
' jah�. assistirá a disputa da

emtanto ellas chegam até mim; a literatura é minha conso.
. ., .

'
.

e po .c.. .
pequena marathona e da

Iação uníca e não convivo. com inteUectuaes nem frequento _

Seria injustiça de minha parte. se c.ontlry.uasse. ainda interessante corrida de bí-
, a, Academia; penso que o homem precisa de illusões 9 não a .querer .cobrar Impostos exagerados (MUito bem, viva •.. oyeletas em 100 metros,

-r
�s tenho; creio. nas paixões mais uteis que a razAo e 'não viva .•.)

. ' , , ,.' ,

sendo classificado o ultimo

.•ei Q que é-a paixão... -CHANF'ORT. Impostos, meus queridos eleitores. Impostos nunca cOM�::1�8tivalrealizar.se��
1

I NA h h
devem s�r cobrados demasiadamente. '30 pagará imposto no domingo, 22 de marco.

, eFOe8 L o c amo eroes aos que triumphllrlt'm pelo quem qUlzer, Emquanto eu estiver dentro do poder, serà- pen�amento e sim aos t'lue foram grandes pelo f
' ,

eoração. Como dlsle um dos maíores entre elles (Beethoven) acultativo O pagamento de imposto ••• (bravos, bravos, Na noticia que demos sosee a festa do Lauro Müller
não recon.heeo outro sign,o de exeelsitude fóra da bondade. Viva, viva) (O orador enxuga o suor do aperto do mó- sahíu que André Santos venceu a corrida raza de, 100 me,'
I .\ v�da dos que Ioram verdadeiramente grandes quasí mento., .• emoções politicas) o"

'

tros em 10", quando foi de 90 metros a dist8nci�.
t;lemprl" fOI. um ,verd!ldelro martyrio. Seja porque um destino S 'd
tragíco quisesse forjar suas almas no cadinho da dor ,physF, trn, meu� quer! os. eleitores - .' tenho pena de.

".
, Ramo Assumiu o cargo de director de regatas do

�a. e mor�l, da enfermidade e da mísería ou�orque assolas, VOS, quando yeJO. os lançadores da Prefeitura a querer-] .

Marcilio o sr. A.!f!'ed� �i,cke Junior
.. "

'
'.

se sl!as vídas e desgarraese seus corações o espectaeulo dos vos arrancar o ultimo tostão. E/. um inqualificavel roubo.. Aw?a esta semana, serao reInICiados os treínos, sel)do
sottrtmentos e das vergonhas sem nome que torturavam seus uma extorsão (Bravo bravissirn h

bem possível que o rubro-azul: tome parte nas regatas, di

àemelhantes, o que -e certo .é que comeram o pão quotldía- d
. . .. 'o,' O e. I!ma e!lOr:ne C u-. 21' de abril em Florianopolis. ,

no da provação e toram grandes pela dor, porque o toram �a e palrnas.) Jmpo.sto, corno vos dizia, -Ioí feito parai. ': � '"

também pela desgraça.-ROMAIN ROLLAND. -írnpostores... (Sa!ve, VIva, ,?r:.\vo ... palmas e mais palmas) 'I Lauro vaa embora Segundo é. voz corre�t� Lau_
,

Meus querldos correllglonarios... . l' ..'
.

•

ro, lex·arquem" do MarCl1I9, Vil

, Jensamenfos Honrano Uníverso 8 força maíorta l .' �ão é, só o .impo�to que hei de vos' livrar ...• (in::I,paraCUrItYb8 n�o proxlmo sabbado, .
. '

,

t b d' t
que díspõe de tudo.e tud« governa. Hon- quietação

.

na assístencia.) Não não é só imnosto que E t' r

'd
". OuartaIeíra á' noite ii

��s�r: :�uree:arga��elt��El����� �i�o;;: d����� es;� é d�� JivnreLde. meus"':querid?s. -amigos, caso fôr �le,i�o. l!m·. ' � raga, B p��mlOS altos d�'IOonJehar.ia Moielo,�
!,Iues e que dirige tua vida. '

. q . p , outro absurdo eu abohrel tambem (profundo' sIlencIo) I dlrector�a do Lauro Mullrr fe� e�trega dos .pren;l.los aos ven

� '""
I

que os Rorticos pas d· ..
'.'

'J' ,ced�re!! da, festa desportIva re,4lIzada no dIa 19. i I

, \ .. • o '.
:." I

.

�a OS esq.u�ce. am, e,.q�e cc;msl ero .

Em nome dó, Laur,) e Marcilio tallaram os srs. Tenentl
O que. não é util para a �olmeia não o é 'tambem pa.

um avanço n� mor.ahdade ·�oltttca e admlp,lstratlva;. João da FóbsêC� I?or'tsir'e '.Gaspar da Costa. MOÍ'a�s. A todol
.

ra, a abelha. .,

. Querem saber o qu� e?
. o!veo,ncorrentes, rOl oftêre(}Id'o�'um copo de cerveJa.

".*. .

E' o jógo de bicho que está sendo prohibido. O:
'

, I"
, '-;:

••
'.'

• •

•

Interessa,te'somente pelos' acontecimentos que estão Jogo. ,d� bicho serà liber�1 cómo eu. (�oda. assistencia
: Novo Blaillento ·no MarGlho �����u �i�s��:r:�i:r,eG

ligados ao teu dest.ir.o.-MARCO AURELIO.
.

ovaclona)o oraror, levantando vivas e mais vl�as, hun�a$ Bap.tista Silveira, turiccionarjo 'do Ministerio, da: Agriculturt
e palmas I �edlCad,o de"Sportil!t8 gaucho que fez parte do Gremio Por,

Mas o m.eu' programma de g.overno não ficarà s6. ta Alegre, tendo já _ingressado n� 1'\, quad,r�., do rutro·azul

aqui A Estrada d 'p
"

t
' t' d t' iformando com Laur:mho a p,a.relha,de zagueIros. \

_. '. e erro" es a es opa a que a e agora Os'treinos do ROVO zagueiro causaram excellente iro

HENRIQúE JENN1!; I'J�O,
.

coniegul�am, para máis de trinta annos, será por pr�ssão.
'

,

." .

. ,
.

Ko paquete �Carl Hoepcke,.
mim consegutda. A Estrada de Ferro até Blumenàu eu'

embarcou com dE:stino a- São vo� g�ranto, juro perante a Igreja �v1atriz, que a con·s-· Como nos r.ecebém «l Of.,fan"siV'à>.> aprehBnoi�1
Paulo, onde. matricular·ae.à trulrel até ao seu final Terem 'S estrada II'moa' secrura

'

" .

• ..: v, ,j B O b 'Ih i d' F Obe1l.ecendo uma sollCltaçâl
na escola mechánica da Ge· e rapld�. Iremos da9u1 � �Iumenau em me.nos qe uma lha d�IP::J� J:: �� I��ít;ei.;. :do Secretario de Segurllo�
f:::k�otors, o,sr. Henrique hora. �odda mercadona. sera transportada com segut:_ança IVallões, Múnicipio rle porto."d,obnlossoGEtsl't�dO, sr. dl�' .CIs,

e quasl e graça. Pr:etendo. tambem colIocar, na ;Estrada União, !!Qb' a intellig,ente (di. rI, a te·' a vao,' a po ICIa di

ERNESTINA CAMPOS' _

todos aquelles que vàfarerri'no meu 110m'e . .o desenvulvi· recçã:o do academico; S�rg�o DIstrlat? �ederp.1 apre�endel
. menta d rt' h 'h t t'" -,;' I

.

d ArauJG. nos recebeu dI!, 'se· um� ediçao recente d <A.OI
Seguiu para .0 Rio, na u!ti.' .'De, ala y.sera, p ao as Ice.,

o

v a orl�arei110s to os guintt> maúeira:
"

" '

rensiva", orgão da Acção ln

ma quart�:feilra, del??is de bens . ..!..mfIm reahzarel o son�() de todos Itaj�hyenses. ..JORNAL DO PovO.-A�ha. tegralis�a, em, virtud� do� oal�
curta estama nesta cIiiad�, a P.rom�t�o e faço,... (NlOguem se manIfesta, com- se em, visita á ROSSI!. reda<'ç1í'ó ques feI�08 pelo, dito JOrn!

exma. sra. dona· ErnestIna pleto SIlenCIO) --,' () bem feito peri'Odico de Ita. �s aut.orIdades deste Estad(

Campos. Q ','
.

- .
.

.
.

Oh
.

t E t d J I d InClUSIVe o governlMor.dr
.

uerem· OU nao querem. a Estrada de F\!rro? (Sl-' Ja y, nes e .s.:1 O,'� .orna o N�reu Rbmos. '. '

lenclo)
,

"
Povo" que alI se edIta-sob a .

'

'O.'''''''''_ -.

, , ,. . , orientação do destacado jor· Prorogação de cobraM
FalIem em vpz alta. Oritenú:om todas fO'rças de nalist8 AMon FÕes. I' . Y

vossos pu�mões '(Profundo ,;silencio, ,ninguem s� manifesta) Visitando· nos em seu, 11', .0 sr
.. Am<? .B�uer, Pr&

,
DUVidam que eu ,não conclua a Estrada de Ferro? numero.,merece, n.o ,entanto, feIto. dy, Mumc!plo, ;. aca�

.

'Pois verão' Locro ue
., f ' f' t'

um regIstro, espeCial, não !!ó de baIxar uma resoluçao pr�,
"

.

• 8 q eu or gO\i ema arel os rens púrt'J.ue assim exige o dever d té 29' d ,.' renl
correrem velozes (O orador 'vendo·se pet:dido, anegala de solidariedade, como tam, rogan O ab .

. ? cor
II:

os olhos e com voz de trovão continúa) - "" . bem por.que o simpathico jor- mez.a co rança, �em mu _\
T'

.

E t
-

" � n!!1 é por!ador. '.las mais le· do Imposto de ltceqça �

erels, POIS,. S (ada de Ferro: TereIS lpst�ada de_ gitimas quaIi�ad�s 9ue en<? v�niculos, bem como à acqw
Ferr!"l t�d� '. eJes.tnflcada t?ahnas, gntos de alegna ... o brec�m o perJOdIsmo Cathau· sjjção das, chapas numehdl
orador e carregado em 'trtumpho) ..0

nense.
o 'co'!} 1936; -;

,Pudera! TOl}os-pr0rlJetteram Estrada de Ferro !TIas' Pr�morosamente impre!!�o e 1 ......·_·----,---......_...

ninguem promettera electrificada . maglstralmen�e redactO!'lado ANNQNCrE.'M NO
ti:;,

••• vem o «JORNAL DO POVO" .

",
Rio, 27.1 .. 1936 de· Itaj!1hy confirmando.o ele., «Jornat do POVO))

vado gráu de cultura que im- ,

Pera. êm a"uella bellissima E' o semanario preferido
'1 E' o jornal qne tem maior

cidade.dó litoral ba.rriga. verde 'divulgação no interior ena

Agraqecendo. a'" visit;l do
. Cidade deste mUllicipió

briJhante collega permuttamOl'J Preflram-o'nas suas publicaçõe!
'. .'

.

' ,com pontualidade». ,i Para tratil.r de qualquer
.

A Dlr�ctona. do ColJ.egio Paroch,ial �ão Jo�é' :A,? �istiftçto c(i)lleg� 8omos assumpto procure o seudirectol

aVlsa ao� .mteressados que. a matricula naquelle gratISS!ffi08 pell1s elogIOsas re, ABDON FO'ES

estabelecimer.to está aberta ét partir de 1.° de ·feve· ferenClas.'
.

...,.....�5

ig".\\ªiiJ��i!�ti!!lii.jJl!!liit::,E:I ,c�� reiro prpximo <,:omeçaodo as
..

aulas de ensino, ,.preli· i!�Z:::"'''.z.��.Gi�: .:aIí*M<.����1

I
'

I
mmar e o Jardlm da Infancla a 15 de fevereiro e 1-

,

fi, ,n,iaarml!lfli_!!t' fJRUZ nD�TlnH,D J
da Esc?l� Norrria� Prim�ria a lO. de r.r:arç,o. À'S principaes famílias da cidade e

t1 �u fíllfUI" II ,Llçoes de plano, pmtura e bordado ii tarde. : A '

, ,

I O pOVO em geral, rkos"re-

1-
O mal.S antIgo

estabeleCImento;:
Um adhesista que não Fritz KI,eis -

, .

mediados e pobr�s, só fazem os

desta. cidade, no genero, corn-· ,é eleitor o '. . 'Na Capital Federa;, o�nd� Iii.
'seus fO'rn�cimeritos ·na

nlunica à sua dístincta fregueziá .' Po.demos informar com ,se encontra'1a :0:, tratamen·
. , ' �

" .

b 'd . b ' , " .' seg-t'lqnça que .o' ,sr. iJoãó tiO de �ua saud�](1 urp t�nto I. Cas'a
o oÁ 'If''r'e'din''ho

I'
I q,ue "aca cit e r�ce ,�r, um ,

'I Bei1,to Vieira, résidén,te'no 'a�aloaliá, fa!Iecf'u, 9:0: PItlr:n(VI'
.

'

.

U !'iiÇ\.' .'.
"

, � I'

•

·.t' grande stock-. de " medicamentos distriçto. de .Penha, que, cqn· �abba�o,. o be�quIst.� con-,', o. '; .;,.' :". :;, i
i (

.
: " '''

.•

""" ,

.

. .

.

,

d'
' M'

,

• "I' , :,', 'forme· esta'mpou o j'oniáI ter.r�neo, sr,. fn.tz Klels, ma·
. Q

.

grande' éstahelecimento de seccos e;
estan, o, por ISSO, completamen-

I·.
,«O.Liberta�or), em sua pri· chlnls�a da M.a:tnha. M,ercan- ..1:'

molhados que' cor·fesponde á cO,nfiança

I
t Ih d tM�f Imelra paalna da edição do te e ,figura grandef]1ente co·

'.'.
e appa.re a, � I para., sa b azer InItimo sàbbado, �'dheriu' ao tiheclda nesta cI,dade, gozan: de sua enorme 'clientela rorneéendo-

qualquer receIta mechcp, tendo, �'lpa�tiJo Republicano, nã� é lia de geral eshma:-
:

:lhe generos ,de prirqeidc qu�lidadé. :
I

T

actualmente a" testa de seu
M

I
I eleitor.. -.

.

o; I"
_.".-

l
,', , ,

SerVI-
'

Foi, sem duvida, uma

I�
:

ço de manipulação, 'um antigo '

,

adhesão «valiosa» pará, as 'Rectificação
.

A.' afanlada Càsa AlfredvnhO
t t

�

fI' I 'i'l hoste5 do velho e alql1eop- A nota inserida em nosso

I·
e' a· ,.q';'�'le' vende· ..,Iual' S ,.

bQrato'e compe en �' pro Issrona .' �. do partido. ' ultimo numera ... sob o tit"ulo " .:lo

E·· di"
. «Desafio>, que nos f(li envil;l·

" ; ,.

d'
,

II.. sp.era, asslrp, qu.� ,a sua p.reza ii. '

" Br."nde· da I?,�lo nosso chr?nista es· parai ve,,n er mUlto;
�

e :antigd. freguezia continue a '/
' .

\.; �����doí1�uiq���s�ãgra:�ig�,
.

l' ': '.' ,

i
h 1 . 'f -

I�'
o sr. Cez�r Pereira, esfór. Paulo Bauer, como offertante

I Rur: \
·1'

HERCILIO LUZ I'

.1",
' onr.a ;a COIU apre erenCla ,çado �gtlllte da Cia_. ,Segurlos de uma '!lerlalha de ouro pa· 1 -".

.

'

h..
-

-

. de VIda «Sul AmerJea,.. nos ra ser 'dIsputada entre dois

P armacla Cruz Cout.lnno
' obsequiou uma ,linda folhinha 'cyclistas, carece de

fUlldamen-l: ITAJAHY
..' para o anno corrente. to, pelo que fazemo .. a neces- ..11.'

.,
Som.os gratíssimos pela of· saria rectificação, pedindo as

•

�'l7��i:!i;:wg ..;pj h�mfII!!!!!ror.,( ferta. I nClSS9.S excusas ao sr. Bauer. �.,.,..,.....c:::.i.':li !l!jl!.� ri .�.::tte.....��
{

"

.

.

,
.

·".i

r,

\

Anniversarios Viajantes
FAZEM ANNOS:'

Collegjo Parochial, São J'osé
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Cia� de nau,egação ((blo'gd BrasileirD�) �===ft=U:=:::::E==='===R==='============__"::::::::::;(�::::;:=g__

,

=;;!

= j\gencia de Itajahy - .
, .,,'.

1 "
! Commissões -- [onsigA<:Ições -_ Repl'esentaçõlls '_ Conta Pr-opeiaLinha Penedo-Lagune, servida pe 08 vapores

ASPIRANTE NASCIMENTO Il.gencia, de Vapores '

M IHAN DA e !VIURT]N HO .. I" Despachos Exportação de Madeiras, Cereaes, etc., Expedições
"Linha Rio-Itajahy. servida pelo cargueiro TUTOYA.III

-'

REPRESENTANTES DE:
,

, ,

V d I' Comp. Demmercte e r�avegação , Standard OH Ocmpany of Brasilapores espera os Ido Norte "

\
do Sul Navegação entre os portos do-Sul e do Gazolína Standard - Kerosene Jacare

.. " I Norte do paíz
, ,',. I �Q1 IM rtínho

'

dia S, recebendo cargas ,Sal de Maca,u e, M,ossor,o, ", ,

'Q
IWIUI, '

, dírectameute para os p-Gl' '

.: : M-URT IN1:H' -

< �rté&� �aJl�AW:��j'Ú �3�'�Ó��d,;:idomVb�ltl��:: 1\1 Gl'l e as' � t
' "..1' B' S'l' i� li:

dia
.

escalando em ,Fl()J'l�nODú,IS e L�guna, ção no Rio para ob'demai" portos do Norte ...n r i !ViO ors uO ra li v. M.

ràcebendo carga para RIO. Grande, Pelotas .

.'
.

"I
" , " "

't, e Porto AlegI'�. eom ,�aldeaçãq em

T'U"rOYA-'
'

"
Autorno',,'eis «ClIBVROLETu ,

Fi - Vendas Serviços, orianopous.

'I II' Peças genuínas e accessoriosem geral-�. ,
. dia 9. para S. Franctscn e Rio, re- I

! cebendo cargas pura os portos do norte com I
I transbordo no Rio. IIEsoriptorto e Armezem=Rue S. Francíseo, esq, da ,7 de Sefembro, 42-Telephone, 49

i
" I I

"'�P2ra mais' informações com o ('gente José Alves Pereira

'II' \ '

'�
"

- __. -
.

�r;;�''�
I Nascimeryto & Filho,� Ltda, Deneralídades Electricas' Uda. I. �.�,rz'

�
�- �� ) II11 Cofres, archívoa de aço ; Lojas dé-\lr:�diO�" retrigeradores, etc.
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Estados do H"HSil '�I� Pharm cia Fasi' . ti
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, fln ItaJahy- kua Dr. Lauro Muller, .28
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. Bebidas nacionaes e e'stranceíras

, I U Fabricante exclusivo dos afamados preparados: PILULAS DE r:AFE- �
i) 1++ RANA marca registrada «Touro>, para cura radical da maleita. =Vinhos finos, .. PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões. �

C I· U
VERM1FUGO LIBERATO, purgante em oleo doce.O remedio de hicha �igarros e charutos I* mais íacil que 'ha para creauças tomarem e de eííeito garantido �

'I;; Completo sortimento de dr-cqas, productos chimicos (l pharmaceutlccs, "Aos domingos: Bife, macarronada, etc, I � t
�

I� Café sem mistura
/'

1-'� Não ma�dem fazer 5U::�I:�:�;3jS :L�sC:':npgr:I:::�ledio algum, sem 'pr:- ii
, I

' ti� meiro indagarem nesta pharrnacia para se certificarem que "

�
U 'e a PH_�W.1AClA BRASIL a mais barateira. /' ;:

I' PropriBtariD: José . Esnindola �l� Ex&mes de urina �
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B1bllotheca Publica
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Votae na' chapa do Partido Liberal, Votae em Arno Bauer para Prefeito de liajahy e tere:}s
prestado serviço á grandiosa obra de n03SO engrandecimento. r,:��l _o.

YA

Extincta a Chefia
�

,;

O'
'�,

R"",N',A,L' 'D'OP'0,_v'O'
'

ss ijlr����ii;aile ã
�

Escolar
,

�\�lJi\5>,:p1fjnfâsiâc;;.JT "

Por decreto nr. '105, de O baile carnavalesco
8 de Janeiro findo, osr.,_J «Ahi vem a Marinha> que
dr. Governador do Es- ORbAo INDEPENDENTE 'E NOTI(IO'SO um grupo de moç,os, da
tado 'sanccionou o acto 1\SSIG1'VHURF\S: NUMERO RVULSO $200 nossfl. �elhor socIedade,
do. Legislativo, creando DIRECTOR: ABDON FÓES '

.
.constituido por Cesar Pe·

doze circumscripçôes , es-
Anno 10$OOO-Seml::�tre 6$000 Publica' se às quartaa-Ieíras reira, Reynaldo Brito, Ar,

cobres, sendo que a 101• ,"
naldo Heusí, Luiz de Ma�·

::cô'n'· séde 'nestá cidade; Anno I ITAJAHY, (Estado de Santa C"ldharina), 5 dez Fezvczrczir,o dez 1936 Numezro 14 co, Ald« Mario de Alrneí
ficou ao encargo do "sr, da, Dr. -Felippe Alence;

· Inspector Escolar Pedro. tro, Alfredo Fões, J< er-

Paulo Philippi, que ji to- ,E'
.

t' h
. nando Mesquita, Ju!io de

mou posse perante (I sr. Diariamente tem-nos In enso o ent uSlasmo no José Martins Seares; the- Oliveira, Oswaldo Heusi
Director \10, Departamen- chegado noticias anima- soureiro-sRoberto Lessa; Gil Miranda, Manoel Bran�
to de Educação. dores do interior do nos- interior do municipio mercbros=-Rícardo Maes, ,dão, Lauro Vieira, Gi!

,

Desse modo ficou ex- so município pelo movi- Leopoldo Zimrnerrnann e Rochadel e A. Pereira, le-
tmcta a Chefia Escolar mento que vem operando Esmeraldo Braga.supplen- vará á eíleito no prox;

\ deste Município que vi- no seio do povo para o proxirno pleito de Março. tes-Pedro josé Nunes; Francisco Vargas, Ernesto mo dia 8 na Sociedade
nha sendo exercida pelo Em todos os sectores os liberaes têm se man- Venancio, Bento Santanna, Carlos Berti, Seraphim «Guarany>, já vem cons

sr. Abdón Fóes, director tidos firmes, no proposito de sulíragar a chapa com Berti e Cyrillo Correia. tituindo um relevante a,

deste semanario. a legenda do Partido Liberal. 'Noticias recebidas à ultima hora dão-nos con- corÍtecimento social éntn
Em officio dirigido ao _ Emquanto o boato fervilha e s, intriga campea, ta do invulgar enthusiasmo que vem reinando' en- nós.

nosso director, pelo snr.r podemos, garantir aos leitores que até a presente tre os liberaes de Penha, os quaes esperam vencer O producto do 'baile,
Luiz Sanchez Bezerra'I'rin- data não houve lugar .para urna SÓ divergencia ou os opposicionistas rle maneira estrondosa.

I
como das vendas de ou'

dade, esforçado Director discordancia de ideá. Em todos os districtos os li- Em Luiz-Alves o movimento em torno do Par- pons para a eleição da
dó Departamento de Edu- beraes mantem-se irreductiveis, isto é, estão soli- tido Liberal não é menor, sendo que o seu directo- Rainha do Guarany, re

cação, destacamos o se- darios com o Partido nas suas decisões, a postos rio foi reorganisado com a inclusão de influentes verterá, conforme noticia

guinte trecho: - para obedecer as instrucções que 'partirem do Di- membros. Tanto () sr. Antonio Nuevo corno o sr. ::110S em numero anterior
"éAo fazer o presente rectorio local.

'

Julio Coutinho, vem desenvolvendo intenso trabalho em beneficio do' <Guara

officio, em que transrnitto No districto de Ilhota houve na ultima serna- em pról da' causa liberal. nY"1 no sentido mui lou
minha ultima recommen- na uma reorganisação no directorio do Partido Li- Em todas as localidades é visivel o enthusí- vavel para dar inicio ,a
dação, honra-me, e muito, beral, com a entrada de valorosos e prestigiosos asmo pela candidatura, de Arno Bauer para Prefei- constiucção do novo edi

agradecer-vos Oi bons e elementos, dentre os quaes figura o nome do snr. to do Município. Nota-se, sem esforço, a orientação ficio.

leaes serviços que pres- José Martins Soares. que até. então vinha chefian- segura do Directorio local. que vem controlando Reina, pois, grande ani

tastes, com vosso intel- do o Partido Republicano dessa localidade.
_ efhcientemente, dentro de uma directoria serena, 'mação para essa noite,

ligente e criterioso con- O novo directório ficou formado do seguinte sem vacillacões, os que se acham filiados ao glo- que está reservada para

curso, á causa educacio- modo: Presidente-Pedro Teixeira de Mello; "ice- rioso Partido Liberal Catharinense. um successo merecedor,
nal nesse Município». dada a grande procura de
, Com a installação de mesas,

urna sede de Inspectoria Faculdade dé Direito I Excursão ao Sül Nemesio Heusi cJomal do POV(h agra

Escolar em Itajahy, fica E'· com, satisfação que pu- dece O convite que o sr,

mais uma 'vez evidencia Pelo-sr.. dr. Governador Acha-se, em excursão residencia um grandioso blicamos na presente edição Reynaldo Brito secreta'
.

do Estado, foi nomeado uma collaboração humorístíca ' ,

do o interesse dos pode- ,

"

ao sul do Estado o ex- banquete ao sr. dr. Go- do nosso' estimada conterra- rio da Sociedade cGu�

res públicos em bem ser- 'O dr. João \ Bayer ,Filho I mo. sr. dr. Nereu Ramos vernador do Estado e sua .neo sr. Nemesío Heusí, actuo rany- nos, distinguiu p�r�

vir a nossa POPUliH,:ão, para exercer o cargo de em .c.ompanhia de alguns comitiva, tendo na OCC(i- almente residindo no Rio de assistir o baile e a ele

"auxiliando de modo prá- Director da Faculdade de auxiliares do governo. sião do charnpagne pro- Janeiro, onde emprega suas ção de sua rainha.
d

'. actividades no meís eommer-

tioo e ef(iciepte a diííusão
I
Direito de Santa Cathari- A. comitiva vem -senrro .nuacia o uma emOCIOUâU- .

I
'

'e'"'' .'
�

QO ensino entre nos. na. enthusiasticamente rece- te saU'dação, elevando a cllNemesio jli. é nosso conh,e: ollsorcl<P
bida em tôdos Municipios figura do homenageado. cido pelas suas intereilanfes Realisou-se hoje ás 11 ho��

________----- e apreciadas chronicas' que o enlace matrimonial da srta
que t�m visitado.

F d I d· eram publicadas n'os jornaes Carmelina Azevedo. dilect8r�
Na sua visita éI Imbitu- ormi ave incen, 10 criticos que aqui se publica., lha do sr. João Ignez de .'\Z&

ba o sr. Alvaro Oatão de· vamo tendo sido companheiro vedo, funccionario do Estad�
Um despacho recebido de d d' t d' ã' W h' t d A

putarlo da ba'ncada oppo-
' o nosso lrec or na lrecç o com o sr. as lUg:m e,

Londres. pelo cNew Chrúni· d'·' C é
.

I h i d h' id �
... icl·,onI·sta, aSSocI'ou-se a';;, I d d

Cv ar C&", JorDa umor s- zeve o, mec amco reli en
'"

,

v c e,. e seu correspon ente em tico. no Rio de J&neiro.

homenagens, pondo .0 seu
Ualcuttá infórma que- n::,orre-

I
.

h
"

(,' I ram cinco europeus e duzen-
, télJa y, que tão bem sabe respeitar os seus carrO' á disposição' do iI· tos indianos em cousequencia
·

hospedes; Itajahy: que sempre recebeu de braços lustre governante, no qual do incendio occorrido nas ja-
abertos os forasteiros; Itajahy, que tem sabido aju- o deputado sulino tomou zidas 1e carvão de pedra de

'dar os que com seus filhos veem trabalhJr plira o assento. Loyabad. em Sharia Bihar.

'eu e ,�" (.. t d
.

, Ih t' t d O "r. Cata-o offereceu
Entre 011 mortQS figuram tres

"8' ngrunue �Imen '), eV1a ser me or ra a a pe- u membros dos serviços de sal-
los Que aqui áportam, e não jogada ao eSC,lrneo tambem na sua luxuosa vameato. Podemos afiançar ao publico que, o lir. Fldvio Vieiil

'd d t
'.

f
dd. Prefeito do Municipio de Camboriú.- não teve interfereo,

, os povos e ,ou ras terras como SI osse um re- '(lia aJguma nos, acontecimentos do Rio du Meiô. origíua�!4
dúcto de botocudos; de gente sem instl ucção e ne- pelo baile que se reaJisou na escola estadoal. onde reSIdi
'cessaria educação moral e cívica. '

A 8drbearia Gazaniga communica a sua Leonel Coppi, marido da profesaora d. Olga C'oppi, conforllll

i; Felizmente, 6S nossos conterraheos teem
-

sa-' distincta clientela que acaba de transferir O·
,. vem insinuando' o jornal ..,O,Libprtàdor., desta cidade.

:b'ido ,em todos os misters, alem:fronteiras, elevar o' seu salão para á rua dr. Lauro Muller nr. 4, i .A grave Gccorrenci!'1. rra ·qual perdeu a-vida Guilher
\ f B C F' M d 1 I ,I me V�cente, foi em consequencia de um Iltaque levado d. et

bom nome de seu torrão natal. assim como o� que
con ;lgllO ao ar e a; o, e o, Oll( e espera feito por um numeroso grupG de pessõas de cor, num assai

'aqui vem voluntariamente coadjuvar para o en- I' merecer a mes:na pre,erenCIa. to á mão armada. em represalia· por não lerem sido COD�
·

grandecimento desta pequenina gléba catharinense, dados para participar d&s- dansas.
, .,

t d
.

t' 1 b d d
O morto é, conheci(jo naquélla reliondeza' como Ui

iC�)1n, O a a JUs 19a re em ram �om SilU, a es' a hos-
'G

' '.

E I
; V·t.l 'M' 'I » n typo dado a val�ntia e' por isgo foi P9sto á frente do band'

plta!Idade e gentIlezas que aqUi .receberam., . rupo seo ar ({ ,I or . elre es ti a!'lsaltante, que .Iogo de inicio fez disp.aros c!mt,ra OI! quel
;

.
Justo, portan�o,. ? reconhecHl�ent<? dado a !ta-

--

I ac.hav�m .no baIle, sendo que o refendo Gm!herI_De �lce��
)ahy, como terra clvl!Isada e hospitaleIra.· fOI attingIdo. mortalmente por uma �ala e ,LUIZ Vlctormo,/I

,. C' T � d' 1
.

t't '

.

� b' E' I N I p.
,.

A
' vemente ferIdo por uma ,mtra. '

lVll�a, H! sem eIS au OTI ofIas que,," o nga�- seo a orma rimaria nexa Urna hora, depois do ,conflicto éhegou ao local 'o �

,$em a ser, ltaJahy tem um povo culto, uma tradI- Sargento Delegad'o de Policia que; na qualidade de C&L1vidadl

,ção a zelar, um nome a, elevar no conceito de ou- tambe� foi em 'compantia de outros amigos assistir'

lros povos.
,- A, matricula dos alunos' do Gru po �s tétrà baile e no lo,:,al ficou slJprehendido com i>S a{lontecilRen\�

, T 'b d't t
.. ,

T h' Ih
' '. d f

. 'aliás lamentll:'léis. p(}rêm. tratando ,de', syhdicar os factos. nt

,

erra en I a, a nossa erra! errd ac lOca a- �berta ,nos dias '7, R, 10, 11, 12 e 13 e tVerelro, nhnma ronte segura 'de informação teve quanto ao autora
d�, a, n�ssa terra.' <!as 9 as 12 horas.

, , .,

I
delicto. porque ninguem lioube informar deante da conrUs!

" Bendita, porque é uma, terra feliz com seus fi- Nos dias 7 e 10, será feita a
,.

matricula dos e correrias das famílias e nenhuma denuncia teve 8?i q�
:1 Uíos e· com aqúelJes que aqui veem intelligerites, antigos 'alunõs mediante a entrega dos cartões de If<?ra Izidor� 'Coppi o; autor �o crime. Abt;rto o inquerltO,fr

, ób
.

. d'
'

. lt �.. d . d -

' "
'_ .'

'do ii
'

h"d' dIa immedlato. depOIS do eX'ame eadBverIco. com"çou a U

S, nos, or elr�s, cu o� � e uca Ol).
• ! prom�çao cUJos ,lzeres evem. ser' preenc, I ..OS. q'uisiçâo de muitas,-' testemunhas. cujos uutos He encontr�

, �erra achmcalhada, li nossa mUlto bem .ama- N03 dlciS 11, 12 e 13, serão inntnculadas as outras em.mãos do sr. adjutlcto de homotor, Publico desta CoJl)�

da' lta]ahy, porque não sabendo mais o que fazer crianças. ca, que. '1stamos certo, agirá de 8,\lGQ!'do com ,as p!'oV'as ti

para os que aqui aportam, recebe, a�intosamente, Nãó poderão freqüentar as aulas, as crianças contr8cdas. d'" FI' .' \

V' i puloi
o tiful de cidade' c'v'l c'dad d

- -

t h ,'d" 'd
amo' IssemOS,�Clma Q sr. aVIO, lcra;excru ,

o,
.

10 1.1/, I e sem e ucaçao. que llao en. am SI o \açtna as. " ' como,é, está completam�nte alheio á questã(_).porquant0.l�'
E o povo e ordelro. A matncula do� alunos da E�cola Normal Pn· estava presente dÓ baile e nlio manifestou nenhuma op�DI!

O povo é bom. már_ia será feita nos
I

dias 20, 21 e 22 de fevereiro. sobre 89uelles factos e. mes�o porque �8lá desde o dtn�
O povo é educado. No dia 27 às 14 horas teliá lugar o exame:ie 21• de Janelro p. P!ls�a.do, 1�D?edIato do �mme. em- CÚ.ffipan

O .
.

J d I b é D
'

.' 1 , " I
.

'

34 d '24 1') 1935 de sua exma, famIha resldlOdu na PraIa de Cambollú,
I

. .' povo. C�H;� e seu_s, a Oles.. poca:. e aco�co com deI. nr.. _,
eA-_'- " O jornal .0 Libertador. foi naturalmente,mal inforJII

,

O Ita]ahyense e clvlhsado, nal} se contamman· pod�rao, ta:nb�m, requerer mscnçao a e::;se exame, do !8ccusando uma zelosa, autoridade de p'a�ticipaçM n

dn C�:n �'Favell(J, �'orro do Pinto, Jogo da Bola, os àlunó:s. reprovados em duas m�térias. ',', prÓCé&�O abertu pará 3�urar' a v�h{:a�e lÍos',:factoll, ,

ti

Gambó�j Santo ,G�TIsto�. . ',I , : "
,

•

,.. .', N'?',\d�a 28, ás 14 horas, r:eahsar-se-á o exame "I ," FeUzme�t.e,-::-�n®'8��dQ o Jornal ".0, Liber,tadOl'�í�
."H,' "ltaJahy,' bendIta· Ita)ldiy, receoe' o desabafo do de aé!mlssao :lO 1 •. anno normal. mOI, dlri�indo os d.e.dn�. judicla�lol A,."C.oQ1a�!Ja., U ue'
";, ' ,-" 'd' I d 't·' 'f"lh '.',

' ",'

t
"...

'I
._.

-d
"

" ,..' 1936
" de integrldade im�(iluta. c.omo é,-,í) dr..,G\l,des e�Qt{), q di

tOr�çao ' e um _e eus
-

lOS,. q,u,e sen e contigo o taJaI, 2� � Jane��<! ue.. / 8ummar�0 de culpa, lI'1berá apurar a relponlla�ilidade
achmcalhe, d� nao ser terra CI\'IlIsada. ' O/avia FellO L,nhllres-Dlretora verdadelros culp&dó9.

. _ ,

Accusacãó; inf'undada
,

." ..... ___:::..

:CiuUisads, hasp:italeira I ordeira
Gaspar da Costa Moraes

"

A, melhor das farinhas de trigo Pida'hra, Esperança e Oermania em saccos de 44, 22, 5 e '2 kilos,' do «Moinho EspéranÇa
,

'

.

Porto-Alegre. Depositarios para Ilajahy, Blumenau e Brusqu�--BAUER & CIA.-Caixa Postal, 38

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




