
Baldados que foram todos os esforços pa
ra a cOllsecucção de um accordo politico com

8.8 demais facções partidarias do município,
..,isalldo. dessa forma, o objectivo unico que
seria o congraçamento � a un�ão da famili.a A.88ÍGN.t.TIJRA.8. lnJ•• AVULSO $�O.i.tajahyense, vem o Partido Liberal Oathari-] A .... 10$OOO-Selil.stre 6$000 Director: A B DON F Ó E S '.'lil.-S' ás quartas.feiraaensc apresentar-se ao altivo e brioso eleito- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!I!!!!I!!!!!II!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!�rado -de ltajahy com a sua chapa de Prefei-

II IIto, Vereadores e Juizes de Paz, para o piei- Anl10 I. Itajahy, (S. CafhFJrinB), 19 dez Feverelro de 1936 Numerc16
to a se ferir em 1'. de Março proximo.

Oonfiantes na comprehensão e no patrio- Att·t dtiamo dos nossos eonterraneos, convictos de I U es
sua nunca desmentida lealdade e do seu in-
dormido civismo, cheios de fé no futuro pro- Mentiras cariocas•••d .... à' Diz um velho adagio que o tempo e o maiormissor e nossa terra, e que iremos s ur-

factor PiU;} esclarecer a verdade. Evidentementeaas, em 1-. de Março, disputar um direito que não esperavamos que com o decorrer de curto es- Tem chovido tanto aqui no Rio que a maior par-nos assiste, na certeza de que a victoria 1108 paço de tempo se descortinasse a nuvem que cobria te dos -arranbas ceuss estão encobertos pela agua.
ierá assegurada como já o fôi em outros pre-lo mysterio da im(?ugnaçã.). d� candidatura de ��rno A Avenida Rio Branco está boiando.
lioe disputadissimos a que temos e: Incorrido. \ Bauer para Prefeito de I tajahy.·,tanto pelo s. r. Irineu

O Ediftcio da Noite jà' não se sabe mais aonde fica.o

I li h I d I J é E M 11 Dizem que o carnaval vae ser »cu-tico.E. foi auscultando. de perto os vitaes in- orn ausen ccrn? pe o eputar o os ugerno u er,
Os. casinos esta-o trabalhando, só cue ",)1,11 uma pt. _

, .

..... Agora que ja se conhecem os noows dos candi- '-I 1 - ,_teresses da nog�a terra, sentindo e comprehp.n-! datos à Preíeiro pelas facções adversarias do actual quena alteração, . todos que lá vão são obrigados a ves-4�ndo 08 anseros de sua gente a quem aus-: governo, chega -se á conclusão, sem esforço, do tirem urna roupa
I. de escaíandro .

'-

..

d d f r idad di' I II r
. Emfim coisas horríveis tem havido ultimamente porl!iClamos to a a sorte e e lCl ac e� e qu.e! m(ltl�o ,que eVé:lr;l� ..que es .IJO ItlC?S c�mter�<m�?s aqui, Na semana passada um avião entrou em urna «bom-..... m ". recedora, que, com a 8.provaçao unam-!

em v etar

Ú. AO
..
me Je. A. r.no Bauer, sem jusuficação b

V' �.

1 1 d h omeres e o aviador muito desaforado disse meia duzlame do Partido Liberal oonfeccionamos a se- piena; ,ogo. que �e mrcrararn as c emarc es> para de palavrões ao dono, chupou dois bo.nbons e sahíu•
•

' . .

! a pacilicação politrca de nossa terno ...�nte chapa, I Ficou, pois, confirmado de maneira nítida que
n'um voo vertiginoso e na subida derrubou dois vidros

I ambos entraram para o entendimento com um plano de carameltos e não quiz pagar.
I intelligenten.ente delineado. Estavam unidos no Desaforo.

.

I pensa.t.ento, para desprestigiar a situação. Deseja- No aia 13 deste mel uma 'mocinha ao passar pOI'
i vam, incontestavelmente, a desmoralisação do in- uma das ruas, foi carregada no parachoque de uma am-

I
.

t p r J L b I C h
. bulancia que ia para assistencia, teve sorte porque parou'VIC o ar l( o I era at annense.

justamente na assístencía, quando foram verificar estava
" Mas, enganaram-se... J

,

E dahi a grande disparidade que existe entre a morta, sem sentidos.
I boa intenção dos liberaes e a finalidade machiave- Hontem 1 noite um cyclista em grande velocidade

llica tios opposicionistas. Porque emquanto o Par- passou por perto de uma senhora que levantou o vesti
tido Liberal, :ijJe;dr de sua optima situação. entra. do; um guarda civil que se achava no local deu vóz de
va para uma negociação, visando a tranquilidade prisão. para a senhora porque estava sem saias.
de espírito e o congracarnentocda família it�;jÍlhyeh- Até onde ch-ga o pudor de nossa policia

'

...

se, HS demais. aggremiações 'partic:larias objectiva. .

O Dr: Ant�nio Carl�s em um discurso em Mina!
vam o poder, desinteressando-se da sorte de nossa el�gJ�u muito o. -Dr, Getulio. �argas; houve grande aí}.
extremecic:la. terra. '.

r :
•.'. ••

.

'

j
miraçao P9rq�e _

todos os mmeiros p�nsava,m que elle
". E dahi t"JIlbem .

o motrvo da Impugnaçao do fosse da opposlçao.
..

•nome elo sr. Arno Hauer co-ru- um méro pretexto., S�rpresas püllttca:). .

.. r .P(lrque todo n undo está .farto de !liaber que foi o . DI�e'!l que o Dr. General � lores �a vunha �epowdeoutado José Muller, não ha muito, em plena pra-' qUe .lnstltulU o Governo
_

de Gabinete oao tem �a�ldo do
ça p'lblicd fez o mais �1I0 discurso de sua viJa Oablnete, deve eshr mUito aper�ado o governo \Ioyrao.
po!itica, cQncitando os seus &n1il(oS a filia.rem-se no dense, �m esta �ova formula Pala.

, �Partido Liberal, tecendo larg(ls elogio:t á administra- COI!�I da vl.da... /'

ção do sr. Arno Bauer, denominando·a de admiois. Menllras cariocas .••

tração rev(Jlucionaria. ,

Foi ainda o sr. Irineu Bornhausen que por va-rias (lccasiões nã:> escondeu o 'seu enthusias11ln pe-
'municipios SUlil.108. sentindo, dOI, sob a presldencia do ar.bem de perto, a bandeira de Gaspar Mf)ra�s, tendo compa-Ia administração 00 sr. Bauer, tendo mesmo or,por- ctlOgraçamento que ;'81. ex· recido .tambem a dedicadatUQidade de n'uma festa intimá no .Hotel Cabeçu- traordinario Governante em· profeJ!8ora d. Ercthides Fontes;

,

das levantar a candidatura desse bemquisto itfjahy- i pnnha. Calcule você, q�e! �es do G. E. «Victor MeirelleslO oe
ense '"'ara Prefeito constitucional de Haj'ahy i ses oito prolpe�os mUlllCJplOl. os sra. Heitor Pereira Libera-,.- .

.
.

.. " Isómente em dOIS, em Tubbrl'io to. e AMon Fóes, f'lI!HU o lU.Porque, per,�untamos nos, ,'que só agora, neste I e em Urussanga. as opposl- Gaspar Moraes sobre a insmomento que devemos consagrar os m�ritos de i ções lo.caes irão ás urnas, tracção municipal. convidaonossos filhos, vêm á tona tantos interesses para I' lem m<:lOres e"perançaB. do a todos os profe&liores .�.
d r um c b t

..

t t" t· �1, Em Urus8anga, por exem· tubalhar no corrente anno,:a
. om. a e lOgra o a quem a e en ao ,era <l vo pio, o candidattl opposicionis. na camp�mha contr3 o anlll-S d 'd d

. de adrrllraçao e de lou'!ores?'· Aonde esta o bom ta, Sr..\ntooto Bez Bdtti, pro- 'phabetismo, ca,'ipanhil elii8a.
ão nomes, como se vê, e Cl a ãos pro- senso e a coher�ncia de attitudes? curando o Governador, hypo- (:Ii!rocinada pela Crusllda Na-'ft,tndamente radicados em nosso meio, de Ita- Respondaml thecou·lhe solidariedade, si cioDal de Educação.

.

-;..t.. ".

b N
-

é r .� T d t' I- d b�m que mantenha sua can Em seguida faUou o sr. Ab-Ir:U1yenses que so aspIram o nosso em-es- ao p_echo. u o es a rev� a o.. 1 didatura. por questio de com- don Fóes, que enalteceu a� e a nossa .grandeza, como representantes Mas Arno Bauer, este moço SIncero, leal, fran-I promis80s locaes. Desencargo abn"'gação dos 8:,as. profell"o.d
.

d
.

d
.

d I d co, din�mico, en�rgico e trabalhador. que vive com-I de conBcienci.. , apeoas. ras mlluicipaes, elngiaudo •a In ustrla, o commerclO, a avoura, o mungi'tndo das nossas alegrias e comparttlhando I .

d
'. eo&ino na municipio 80b a di-operariado, do funccionalismo publico e das das horas ama.rg:ls de seu.s con.terraneos, há·de re", Reumao e .professores mu- recção do sr. inspector Gsa-f· -

l'h par Moraet'.
'�ro ISSOeS I eraes. �eber _o pr�mlO .de sua sl�(,tf'ldad� !! da sua boa nioipal!8

.
Oonhecedores perfeit'os das n08sas neces- IOtençao. "\ p.ncera nas proxlma,s elelçoes, porque a I .

íJ
De Rccordo com o que ficoa

d verc:lade sempre vt:nceu.. N� dIa � do corrente, seb a I cembin'ldo entre os us. Pe-
-

ades, saberão propugnar para a realisação Só ao povo que é soberano n· s suas decisões \ presl�encla do sr: Arno .B"uer.. dro Paulo Phili.pi e Gailpar dadas
.

-

't' h d f d .

I
' ...i..' ,

'

I' Prefeito ProvisorJO. estlyeram COita �Iorael), JUspector esta-� . aSpIraç?eS 1 �Ja yenses. e e en er, com compete JU g�r com seremdade e �ô� �ustlça. DIsse-I reunidoB pela manhA, na .ala doai e municipal, realizar.se-.á!dtlvez, 08 lnteresee� collectlvos. mos e repetln.(!s o povo e o maIor JUIZ. E á 1.0 de dQ Forum, Prefeitura. os pro· em junho proximo. ne&ta ci-.

E' t d
•

. 1· Março elle dirã com quem està a razào. lessores municipaes, convoca- dllde o .Congresso:le profel-,
. , por u o ISSO, esperamos que- o e el- � dos pelo. sr. Gaspar da Costa sores ,estadIJaes, municiJ)BeI:I;(,rado livre de Itajahy saiba premiar OIiJ es- ..

.

Morae., ln:pector escolar mu- e parUculareIJ. .

E d'l d I nicipal
.

. orços que temos emprega o em pro a Sensacional entrevista I Nereu. �amo. DOB governa e, Dando ini<}iol D .e.B&o, usouuandeza de n088 q
.

.

d oommuna, votan- nos dJrllle, para que S€l com· , da palavra () sr. Galpar Mo�- '.
a uerl a

. Da brilhante e lensacir,nal pr�hend8 l) que �x�r.lme eStia I r8es. que discorreu "obre ti;tO no Partido Liberal Cathannense. entrevilta que o illustre e arrllmativa em eq.udlbr�o, se- eD�fno. o papel do professor, Depois d" pertinaz enfermjtaleotoso catb.rlnt'lnse deputa- rt-nidade, elel.nclB, altivez e á reforma d... programma do dade laUeceu buntem na cid&elo dr. Renato Barbosa con- amor á lua terra. ABSim, em ensino municipal, felt&· por de 'de Blumenaü. onde 8e �n'cedeu ao diario «A Noticia.. reSllmo, uma politica. feita por S. S. que opUmo_1 resultados contrava em trata.ento, '8de ·Joinville. extrahimos palra Nert'lu Ramol é, le!B dUVIda, deu DO I&DnO findo e Bobre a Irta. Alzira Scheeffer, filhaestas columnas o seguinte �o· a harmonia, o reajustamento escripturação uniforme dos da exma. v•. Paulo Scheelfer.pico, o qual revela o enthusia�· de. valnrelt, a selecçao dos livros. A extincta desfructava neB
mo " o pre8tigio dfJ actual maIs capazes, o compl�to .e�· Em IJPguida fallou monse- ta cidade de geral estima.governo nl;; Bul do Estado. qUPcimeuto de saldos polttl· nhor Francisco Giesber�, so- motivo' pori):ue a noticia 'de• • •• EU-o:

.

cos It encontra1', bre o eOli'ino religioBo nas es- seu trao8pSs8e loi recebida-Dr., <lual a sua impressão - E eSllas viagens atravez colos, de accordo com o de· com grande 'pesar. '

• • • • scbre li polilica do Estado? do Estado? creto de s. excia. o sr. Gover- O seu sepultamento teve
It ,. lO' --Pareceria Iiluspeito e ba· -Acompanhei, em virtude

I
nador do Estado, dando &S logar no Cemiterio da -Fazen-julatorio estender·me em elo- de especial convite do chefe n ...cessarias instrucçõel aos da, hontem a tardê, com ogios ao 8(·tual GovE'rnador. do Estad .... a comitiva gover· ,srs. profe"sores. ,comp·arecimento de elevado. Entretnnto, ba&ta dizer que nameutal. em visita aos oito A' tarde, novamente reuni- numero de pessoas.
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CASA HEIL
de JOÃO MATHIAS HEIL

Calçados finos para homens, senhoras e creanças. Não deixe de procurar
e8ta casa quando desejar adquirir um calçado bom a preços convidativos"
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PENHA RECEBE ENTHUSIASTICAMENTE A CARAVANA LIBERA
Empolgante discurso do deputado Francisco de Almeida

na mão, com .toda sinceridade, er� para si um gr�n-I sos para a realização �essa altruisti.ca fin��idad�
de conforto dizer o que tinha sido a sua carreira O deputado Francisco de Almeida, fOI feUci

A recepção que o distrícto de Penha fez á co- politica, sempre pautada com coherencia, com atti- mo nesse dia com a sua empolgante oração. Reimitiva do Partido Liberal Catharinense, composta tudes definida, dentro do prograrnaa que a Allian lou-se um conhecedor perfeito das neeessidlid�s
de elevado numero de pessoas, inclusive senhoras ça Liberal pregav::: ao povo. Frizoú, ainda.que nun- sua terra. .

de nossa sociedade, no ultimo domingo, dia 16, fi- ca havia abandonado o povo de sua terra. Sempre Teve occasião também de salientar que Pen'
cará assignalada, nos annaes politico, de nossa ter- esteve ao seu lado na defeza de seus ideaes, pro- possuia hoje uma Intendencia, construída dentro
ra, como um acontecimento invulgar na vida parti- pugnando pelo seu bem estar e pela sua tranquili- esthetica moderna, e que essa bella repartic;ão,�.daria do Município. dade. Jamais praticou vinganças; jamais usou de honra o districto, não havia sido promettida

Penha, que concorrera com um grande eleito- processos vis para orientar a sua política. Faltava, ultimas eleições, mas que presentemente era u
rado no uroximo pleito de Março, afim de suílra- repetiu o orador, com toda sinceridade, apontando realidade.
gar a chapa do Partido Liberal, engalanou-se para ° caminho da verdade, � rota segura para que to- Garantiu, ainda que, endossando as palavras
receber festivamente a caravana que d'aqui partiu dos liberaes não viessem soíírer com a divergencia illustre Governador do Estado, assumia o COltp
a convite dos dirigentes da politica daquelle dis- de um de seus companheiros que, no presente mo- misso de honra que a estrada de ltajahy-Joinv·
tricto. mento, tornava uma attitude incornprehensivel, no seria terminada ainda este anno.
,

A caravana chegou ás 11 horas sob ° espo- sentido de crear confusão e com o intuito de der- O orador findou I) seu vibrante d:scurso s
car de foquetões. Logo na ent.rada da, sede achava- rubar o Partido que tem na sua direcção a figura dando a caravana Je Luiz-Alves e de Ilhota e bf
se armado um arco com (JS dizeres «Séde berr VI!!- I varonil de Nereu Ramos. ' dando I) povo de Penha, destacando os nomes d
dos •. ��o él�r:lVeSsar esse arco um grupo de .gentls srs. José A brahão, Cecilio Pnilemon, Felicio Ad
senhoritas Jogaram peta las de rosas nas autoridades Resposta ao sr. CeI. Marcus' Konder no Nilo Anastacio Alberto Cunha Manoel de
e pessoas que compunham <I comitiva. Em seguida si: e outros.'

,

estava armado outro arco com o distico «Salve Ar- Entrecortado de applausos e vivas, o illustre
As ultimas palavras do sr. deputado Almei

no Bauer».
.

deputado proseguiu serenamente o seu bello discur-
foram abafada", com uma estrondosa salva de paim

Notava-se, nitidamente, que ° povo de Penha 50, !endo o jornal «O Libertador>, de sabbado ultí

vibrava, sentia-se radiante, com a candidatura de mo, o qual estampava a oração do sr. Marcos Kon
Amo Bauer para Prefeito de Itaja'iy. O povo que

der na reunião do Partido Republicano, causticando
se agglomerava prorompen em vivas ao Governa- o trecho em que esse politico conterraneo, dizia do Discursou em seguida os:". Cesar Starnrn.q
dor do Estado, ao Preleíto ? Arno Bauer, ao Partido abandono em que se encontrava.n as estradas, a saudou ° grande numero de republicanos que hi
Liberal e ao deputado Francisca de Almeida. instrucção publica e o saneamento do nosso Muni" se achavam filiados ao Partido Liberal, ter:do po{

cipio. O or:Jd�H, enthusiasm�do e ao m�sm? tempo flm relevo a comprehensão e o civismo desses
revoltado, �ffJrl:LOU .qu.e aquillo .era a maior mv��dél- lernentos, que vinham cornprehendendo que a ]
d� que ate .agora fOI pronunciada por um poht�co. I cidade de nossa terra depende unicamente dos I

Ao meio dia, em ponto, teve inicio uma grande Dlsco_!reu .bnlhantemente so�r� ? problema da In:,-' rigentes do Partido Liberal, que têm sabido corr�
churr_:scada, ten�o �'ido a�llti?os quatro ,bois para truccão, dizendo que o, MUntClp'O creou. para mms! pon�er á confiança do �,ovo. E que aquelJa derno�
t�l fi .... A chúrr�scada, organisada esmeradamente, ele. 30 e��olas dentro d um período d� CIOCO anno s.: t�aç.20 �ra a prova evidente de que. o povo, s�teve logar. debaixo de urna e:�orme bar.raca, .corn Alem diSSO I) Estado annualJI?ente ena escolas e�

I distincçào de cõr ou de raça, estava firmemente
mesas e assentos, dando um aspecto pittoresco e todos cantos e re�an\os de Itajahy. ,\ n�ssa terr�.fn·llado da bóa causa, a causa que deíendia o Pari
agrada ;,rei:.

.
'. .

zou o sr, deputado Francisco de Almeida-esta eí- Liberal.
.
Participaram da mesma! ale,? da Cfil:l1ltIva. des- fidentemente apparelhada no que diz

res.peito
á

I
O o.rador f.Oi

tambem muito applaudido.ta. Cidade, de l1�ota e de LUIZ Alves, para mais d.e' instrucção popular, Quanto ao abandono das estra-
,

' ,

m�l I?ts�oas residentes naquelle prospero e heroi- das dos distnctos, conforme allegou o Í>� Marc,?s
..

Falá o sr. Thiago Silva
,co dIstncto. Konder, I) OI :::dor apIJelava para que ° pOVO 3ffIr-, .

"

. -.. ..

I rtlas�e, publicamente, si tinham queixas das estra· MlOuto
...
s depoI� dls�ursou o sr: Thiago SII}D�scursa O sr. Abd01f, Fóes das. Pelu contrario-aparteou li� popular-temos! um d.oscleauers:Jdo operanado de Ita]ahy. O �r: T�

Antes de· terminar a churrascbda, discursou o estrada6 muito bélas, estrad..is que o governo passa- go Silva teceu elo�lo�. ao actp?1 Governo, dlzen�
director deste semanario e candid<lto a Vereador do promettia em todas eleições, :11aS

.

que nUl1ca q�e o mesmo tem 131110 um amigo d� classe dosl'
pelo Partido Liberrt!, por dtlegaç�o dos politIcos de c�m!Jria. O aparte desse popular foi recebirio com �I!de:'" cio trabal�ador. Eque, por ISS?, _0 o Dera!

P�nha, saudando ° candidato Arno Bauer á Prefei- Vivas e palmas.
. Ita]a.hyense sa�e�latestemunhar,. na!i delçees d.e M

to: d.e.ltaja.h�, n':.J�a oração p.m que pôz em d�s.ta: ,! Qua�to ao proLJema �(j saneamen�o-prose- ?O, a s�a gratldao por tvcJo qp� tem �ec.ebldo
que a admlOlstraçao tlctual, apontando os beneficIOS gu,.u o oroldor-que nao cabia rulpa. �os .

actuaes 3c�ual boverno, que tem ben�hcJad�, �ranJemen
que todo !\.1unicipio de Itajahy, rece!Jera da actua- dmgeo.tes pelo fechamento _?a Commlss�o .Roc�efe- a .�lasse,,� que pertence., O or,�dor f�1 tambem 1TIllf;'

c:�o brilhante e recta de Arno Bauer como Prefeito ler" pOIS quando a Revoluçao de 30 fOI vlctonOS1:I, to cump.lmentado pelas c?n�ldcraçoes explanal.f
,Provisorio em :r.enos de tres annos, tf"rminando já aqueHa Commissão encontrava-se 'de portas cer- em tor?o do problema SOCIal.

. .

,�(Jm urna saujação aos c�:-a\'aneiros e entoando um radas, e� v.irtude do gov�rno Adolph? Konder não
.

A ta�rJe teve logar uma ammadlsslma dO�
flymno pelo liberalismQ e pela lealdade do j:\-ovo de ter contnbmdo com a quota do EstadO para que a gutlra,.abrilhantada por .uma �xcellente orch�str
Penha. .

.

me:!1rr.a continuasse a funccionar em nossa cidade. . .� s 17 �oras,.na resldencla do sr. Abrahao JI
). . . FranCISco, fOI serVIda aos componentes da coml�c.0ntmuando, dISS� amda, que o ser�I�� pro- -urna lauta mesa de doces e café. Iphylabco \rt':m sendo feIto, tien'tro das pOSSibilidades

orçamentarias. Citou' ainda que na administração do
sr. Arno Bauer foi creado (I Departamento de Hy
giene, sob a direcção dt:: um competente medico.
Diaria:nente sã.) distribuidv, medi�amentos por todo
interior, por intermt:tlio do Guarda Sanitario. E ql!t
o problema seria encarádo, com ° tempo, com mais
cuidado, desde que o Municipio dispuses:;e de recur-

A recepção

A churrascada

Â brilhante oração do sr. deputado
Francisco de _Almeida

Fanou, em seguida, demoradamente, o sr. depu
'lado Francisco de Almeida, relembrando q�e em 1929,
113 propagancla da Alliança Liberal, naquelle mesmo

lllt:al dirigiu a palavr: aos seus conterraneos. As
iim C9mo naquella occasião, fallav� com ° coração

Fala o sr. Cesar Stamm

o regresso
A caravana regressou á tardinha, trazendo Ul

agradavf::l impressão pel� maneira fidalga, com �
foi ff!cebida e com a convicção firme de que o r�
tido Liberal obterá, naquelle districto, uma bri!ha:
victoria nas proximas eleições.

ELJ1JITORAL--ITAJAIIY
Mesas Eleitoraes da 11a• Zona dá Região de Santa Catharina

--��-------------�--------�----------�----.--------------��------------------�----.---------------�----�--.--------------:�mAS I L:0caes Edificíos Pres-iqel1tes 1 (IS. Supplentes 2°s•.Supplentes .1 Eleitorado
�I

��*=========:==================================================�==================��==

1
2
3
-4
6
6
7

8
9
to
n
t2
13
14

15
t6
17'
16
19
�
%1
!2
23

, 24
J�Z!i ..

I ,.
.

I Manoel Annibal . Pereira
Olympio Miranda Junior
!Jaulo B08vpntura Rodi
Ricardo Heil··
José Maximo Per",ira
João OJegario Dutra
José Reis

Marcos Gustavo Heus!
Sady Magalhães '

Genesio Miranda Lins
AUgURtO Ludovico Voigt
Juvaneio Tavares·· d'AmaraJ
Breno Eugenio Muller
Carlos Frederico Seàra Jor.

Cidade de Itajah,. Prefeitura(lala da bibliotheca)
Prefeitura (sala do archivo)
Grupo Escolar secção mas.

Grupo Escolar secção rem.
Grupo 8.81a 1. antl" masculino
Alfandega ..

FiscallsdQÃ,o dOi Portos

-Carforlo do Civel
Ooleoto ria!Estadoal
Associação Comruer'Jial
Cluh Nautico Marcilio Dias
Intendencia Districtáll. dir.
Inteudenoia Dist. lado esqu.
felegraphos e Correiol

"" ..,

"" Q

t, n· "

"" .�,

"" ..

"., "

JOFé Alves Pereira Raul Heusi da Siiva
Dr. FeIix Malbnrg Ruy Brandão
João Serapião Rochedel Antonio Cyrillo Dutra
Alberto ZÍlLber .João R"di
Manoel Henrique de Assis MariQ Braz Santanna
Adolpho Antonio Cabral Trajano Bernardino deAndrade
Genesio de, Azererlo Coutinho Manoel Figueredo

Jolif) de Assis
Guilherrnino Telles
Oscar Volles
Arnoldo H,ess "

Benedicto Bonelli
Leovegildo de Oliveira Rosa
RobflrtlJ Lesl!8I JÇlrge GIlIm Lessa
Antonio Cassemiro de Bittencourt
Je�uino Athanasio Bitteneourt
Rodolpho Ciricio de Sousa

" " . "

"., "

,." N

"t, ••
'

Districto da renha
.. lO

. ,"
.. .. "

,

. ..'" " Esoola Estadoal Antonto Agnello de Santax:.na
Districto de Luiz-Alves In'tendenoia Diatrictal salão Rodolpbo Jacobsen

;
...... lntendenoia Dist. lacta direito Annibal Gaya

.1::" .. .. Antigll Escola Estadoal .João Wic,k
'.. "" : Escolas Reunidas Henrique Coninck
" "" .. Resid. sr. F.rvino Schwanke Gildo Rompani

Districto de Hhots. hitendencia Districtal lIallo Pedro TeiJ:Ceira de Mello
" ".... Escola Estadosl' Ricardo Paulino Maes

Villa de Cambotiú Pref5ituraMunicipal Oswaldo Pinto da Luz
Grupo Eacold.r sel}ção mal. Edwiges Francisco Berpardes
Grupo Escolar seeçao rem. Andrino. José Perfdra

,,' ".

.. ..

A menos Antonio e tlenhoras lei
Antonio e senhofll8 letra A
L"tras B, C e D
Letras E e F
Letras G e João
L€tras H e José
Letras I, J m.mos J6ão e JOl!
M men(ls Manoel e Maria

Manoel e Maria
Letras L e O
Letras P, Q e R
Letras, N, $ a Z
LetrllS A, B,.C e D
Letras E. F, G. H, I e José
Letras J menos José e L, }Í I
nos Maria
Letras N a Z e Maria
Letra _\

.

Letras B a F
Letras G, H, 1 e J menos JoãO
João e letraR K, L e Ai
Letras N a Z

.

Letras A ii. J menos Joio
João e letras L ti. Z
Letras A a fi .'

Lstra:s F a J
Letras L a Z

Ulys!3c'ls Machado Dutra
Otto Hugo Pratlm '

'

Bmmanoel ..Gonçalves Per�ir8
Luiz Zaguini
Dorval Marcelino da ROlla'
Erico ScheeHer
Elpidiu Souza

João Amaral Sobrinho
Waldemar. Oliveira
Camillo Nicolau .Mu.sl
Victor Zaguini
João Baptista da Cruz
Henrique da Costa Flore!
Antonio Fagundes Flores

José da Costa Flores
Godofredo Wust
Antonio Marçal Bastos
João Ubaldo Telles
Sebastião GraU
Carlos Schmitt
Monico José de Oliveira
Pedro F&usti!:l6 Nunes
Rodoli)ho Elise,u dos Sant0s
Romão Anastacio Pereira
Jayme Cesar�o Pereira
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= Agencia de Itajahy -
Linha Penedo-Laguna, servida pelos vapores

ASPIRANTE NASCIMENTO
MIRANDA e MURTINHO

Linha Rio-Itajahy. servida pelo cargueiro TUTOYA
.

Vapores esperados
do. Norte do Sul

Y.";, :

ALMEIDA. &,VO�GT
-- iTAJAHY -

Àssucar

refinado

Diamante' , "

(ommissões - Consiqnecões - Representações - (anta Propría
,

,

gencia de Vapores
Exportação de Madeiras, Cereaes, etc.

REPRESENTANTES DE:

Comp. Dnmmercm e Navegacão Standard Oíl Gümpany of Brasil,
, c.

Nav:egaçãO entre os portos do Sul e do Gazolfna Standard __; Kerosene Jacar'e
Norte do paiz

I' .

_

Sal de Macau e Mossorõ

Despachos Expedições

..

�
Nascimento & Filhos Ltda, .

.

ICofres, archivos de

aç)o T A J AC{:Hj��VaJ!d!��Ss, ;����:ír���res7t�:;.
I

Rua Pedro' Ferreira nrs. 52, 55 e 57-Caixa do [orreio nr. 38 '

!============�=�========�==�==.========�==�===�

f
"

'

Fabricacâo :de . Papeis de Typos: .'.j
., ,X 'MAN�&:F;' �'. !; 'd��n:�fJG�:��;o

./ .J.O.RNAL J!c SELspeci�dl',u

.

'

..•. !.�,' "1'",
.' eopoi o

"";' !".""·'.:E,MBRULHO�lt·>- . "_';'(1 ;,' � {.� •.�,\
". I, I 1!·.}- \:� ','

-'4 1- � 'l
.

• " ., , ,
. I., • II.

W •
. • •

fommissies--Cunsignações--DespacflosUnica Fabrlca .de Papel no Estado

i�' . .

..

eu! ,todos os' .,1/ L���.��A�

Brasil

"

- tt PharmaCIUficD HEITDR bIBERR· . rU

1'��Bf)'M',WA·"«R·�E'. ·"""""""'C"AF·�E'M'�O'D/�E�LO''-""I�I� Fundada e� 2 de abril de 1910-Edilicio proprio-Phone,14
. fi

". '.

.,,·In ltaiahy-vkua r». Lauro Muller, 28 . l' U.

., ",
'

. I � Fabricante exclusivo dos afamados preparados: PILULAS DE CAFE· �.

. Bebidas nacronaes e estrangeíras 1++ RANA marca registrada «Touro>, para cura radical da maleita, �, Vinhos finos
'

� PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões., �
C·

.

h I: I»
VERMIFUGO LIBERATO, purgante em oleo doce.O remédio de bicha �19arros' e c" arutos ,#.

mais facil que ha para creanças tornarem e de elíeito garantido Ü.. i •

• � Completo sortimento de �.r0g'BS, ppodu.ct?S chimicos e pharmaceuticos, ,UAos domingos: Bi(e, macarronada, etc. @l �. .
nacionae.s e estr·angelPOs.; -sss

Café sem -mlstura . ·1' tt· Não mandem fazer
sua.

s receitas ou COfu.·\:Hâ'r remedio.·.. algum, sem pri� í,n. . H . n.1,eiro �nJagarem �e�ta TPharmac�a para s� icertifi�arem que '"
. M e a PH.\RNIACA BRA::;IL a mais barateIra.' . -'Mt

I Propriefario: José
.

Espindola I*
.

Exames de urina ++

.

..

(Antigo l3�r do Zelja)
. I.� �ualquBF mediGo pode ser proGupado nesta }l�aFmaGia �:ªI, Praça Vidal RamGs-(Esq. da rua. Lauro Muller).1 ª, '. A�:e�se, a����31qu:r h:� da nOl�e , ,.�i§��'FP���;:ã1l{!;)í�[:Av�!iS���� ��U���..���..�����u::��;�U�:�U

Caixa' postal, 16'..-ITAJAHY--Estado de Santa Catharina

Ênd. Telegr�: PAPEL

"., .. t.-

.. Standard Motor Oíls
General Motors do Brasil S. A. Óleos lubrificantes. Flit, Oilex

Automoveis «CHEVROLET»
Vendas Serviços

Peças genuínas e aceessorios em-geral .
Prinq, Torres & Cia.
Sal espeeíal «Allíados"

FeU & Cia. Ltda.
Companhia Hanseatica

I

Cerveja Cascatínha etc.-Refrigeranies,

)'.
.

Assncar reíínado e Somenos

DO

...�
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Adhesões e
.

mais adhesões LDOPDe to da parte do Munlcipio o sr. Arno Bauer vem
recebendo telegrammas de adhesões à sua candidatara
para Prefeito de Itajahy, São adhesões de pessoas ínítu

: entes e que geralmente gozam' de prestigio eleitoral
,

Já Se' eleva a algumas dezenas o numero de pes- fiC:::SIGN I'\TURf\S .

soas que tem hypothecado solidariedade à feliz candida-
A l�:i'OOO S ., 6<t!OOO

tura levantada pelo Partido Liberal.
nno I - ernt".le ,I)

E' o testemunho de que todos, depois de alguma I .

l
��.... ,_M'_"_

reflexão, vem comprehendendo que Itajahy não necessita Anna I ITAJAHV (Estado de Santa Catharina), 19 de Fever-lZ;po de" t 936
de outro Prefeito. A unanimidade da população de Ita-] __ ._

" -

jahy està satisfeita co:n a administração do sr. Amai ====.===,='..."==========.===:======,=================o=!k====BauerÜ Partido Liberal Catharinense apoiado como està i E X C U R S A O & D V ERn R ,In E n T R b I Prefeitura Municipal de Itajaí
pelo preclaro giverno do dr. Nereu Ramos, vae ás urnas " ...

de 1°. de. Março próximo, mais do que certo, que o al- ......... RESO�UÇOES
tivo e brlosc eleitorado suffragará os nomes de seus candi- -:-1datos.

' '

, Resolução n. 311 de 15 de Fevereiro de 1936.

A· l
'

-1 It' t f'
. I Arno Bauer, Prefeito Provisorio do Municípío de

I�mca em nossa numero ne ui tma quar (l- eira ti- ; [aí, no uso de suas atribuições e para melhor eficiencía
,'lemos a opportunidade de publicar edificante depoirnen- I ensino publico no Município,

'

to, fitm Ido por prestigiosos elementos dos djstrictos, I RESOr.VE:
apoiando o nome de Amo Bauer para Prefeito de nossa I I-Fazer as seguintes nomeações no quadro de prol\
terra. "I ls1orda�: PllRraba1lescola de Ribelirãd,) Rd�bMeãi.. ad prBofessora 01

O P id L b I
' I

an ma e e o; para a esco a e 1 eír o o ugre a p�artt o i era vencera, 'sem coação, sem opores- {"'ssora Carolina Silva; para a escola do Sertão de .Pedra!
são ou perseguição aos seus adversarios, Vencerá porque Amolar a professora Maria Rsaatlúa Correia; para I a e8c�
com elle vence a justiça,

'

de Rio Novo a professora Benta Bêruardlna Caetana; pai
Illudern-se 05 que duvidam 'da pujança e do presti-. a escola de Larangeiras a professora Erícínia Pinto Hen!

ques; para a escola de Cordeiro'! Laura Santos; para a�-gio do Partido Liberal. Não é nas mezas de cafés que cola de Machados a professora Heroudíua Lima; para a ii
se faz prognostico. Vão e corra:n todo o interior e ve- gunda Escola de Pedra de Amolar ti professora Badia Na�1
riílcarão que o POVl) vibra, o povo quer a conservação de e para a escola de Cunhas li profesora Aracy Heil.

Amo Bauer á testa da Prefeitura Municioal. li-Designar: para reger a escola de Rlbeírão Mig,
c, a eomplementarlsta Maria Carmo Arcary; para reger a eSI

, .
orram todo interior do Munictpio e constatarão ,.

.

la -do Alto Luiz Alves Elvira Pires Borba; para reger ai
a verdade dos factos. Ascultern a opinião da maioria do II cola do AItG Canoas Rafael Rech; para reger I!. escalai
eleitorado da .cidade e se conformarão que ella quer a vi- i

Santa Lídia a complementarista Paullna Machado; para reil
'ctoria du Partido Liberal. I 8 escola de Cabras Maria Conceíção Tabalippa; e para reI

,

I a escola de Píssarras Carmeu Coutinho. .

, Ninguern se illuda, A victoria serà do Partido Li- i Prefeitura Municipal de Itajai, 15 de Fevereiro iI.e t931

J
bera.!. Esperem e verão. I Arno Bauer Arnaldo José d'Oliveira

I
. j Prefeito Provísorío Secrétario Munícípal

,Aldo Mario de Almeida Ao nzqociante da Yillel 1 'I Resolução n. 312 de 15 de Fevereiro de 1936
Operaria que se as- DfI. NEREU RAMOS Arno Bauer, Prefeito Provísorío do Município de II

Hontem foi um dia de fes siqna de José Pereira I De volta de 5U, I e xcursào a' regi' a-o' serra''n' a I [aí, no uso de Buas atribulções,
d S t I

� ,,- c , • RESOLVE'
ta em nossa redaccão com. os an os passou ante-hontern em Brusque com destino a Capi- .

'

",
,

t d ct t t 1- .Estão de pé os meus pro- I d' E'" 1 dr N' D.' � '.' n
., Exonerar, a pedido, do cargo de professora roullIcll

a., f;nscurso a na a na a 1- testos publicados no jornal ta o sLI� o o! sr. ,

.:' ereu �\.amolO, horu ano 'Jover- >1 Srta. Jacy Silva Santos, agradecendo-lhe os bons servil
ela uO nosso companheiro .0 Pharol-, quanto aos insuI-1 nado r do Estado, que se bZJi-1 acompanhar dos srs. prestados 8'0 Magisterio Publtco.

d� trabalho o jovem acad�- tos 'Ju.e l�e dirtglu, estas n.ão 1 drs. deputado Diniz 'junror, Ivo d'Aquino, Secreta-i Prefeitura Municipal de Itajaí, 15, de Feve�ir� d.e 1931

mtco Aldo Mario de ALnel-1 m

..
e atlngH'�m P()ls.fo�am .atl?� I rio da Viação, Celso ,F'1UStO. Secretario da Fazen- 1\?,no ,Bau�r . itT!w.luo Jpsé d o.l�veL.ra

da que vem occupando njgir.em CheIO O propno R!�Ua d Ivens de Ar U]O'" <Ieader» 'I' ioria C _

Prefeito Provísorio secretario Munícípal
,

_," tarío e quanto as suas ahrma-I ,d,
- 8 ' a

:, ',.
(a _malon .

no, on,
logar de r�dactor-auxtlIar, ções marciosas e. imaginarlli,s I gresso 'S�tadLlal, Alt�l.f!1Ho GUlmelraes, �resldenk da Resolução n. 313 de 15 de Fevereiro de 1936
desta folha. o me.geno é sobejamente co· AssembIea, dr. Alvax;o Alburq'!�rque, lOspector re- Arno Bâuer, Prefeito' Provisorio do Municipio deli

.

Moço estudioso e 'irit�IIiM Uh�Cldo. .

,',. gional do Mi[1ist�ri,) :(-lo:Trabalho Nilo e VidaI Ramos jai, no uso de SU8� atribuições,
. "

� Itulahy. 18 FcveJleu'o de 1936. J' '0" .' >
.' "". ,

-.' "

•.
;

, RESOLVE:
gen�e, d?taéi'o d7 �r.�Jf'� f�,-

'

, 'Eugenio José Reichert· ,unI . -'., � .,,,,,,�. 'ii' r.c->'- ,'-" - '"
•

'_' "
• .'. Designar ,Cacll(\a " Biteoc.ourt Negreiros e Alvina MI

'

pp.cIdade â.�, traba:lhüf go-
", .

;.,-� : 1
,

' Em Btu�qu� i!l'�õmitii;a g(l\re'mamental 'foi re� des para regerem interinamente l1i escola!' de Pedra der

zando. de geral estilT�a �ntre ,r" 1 Vi?va -D(,�üa �it8 ,dê c�pcior:a,ja Dor e;!e\ràdo numero! de iJ'!�soas e auto.-,· molar (la.) e Alto Baú, emquanto durarem os irfiPediroenr
nos recebeu nesse dia lOnu- '.

Caslua Pereira; fllho.s e rIharies locaes. ",
"

" ' ,"'"
das prof\lssl,ras efetivas, ora licenciadas, com os venc!m�

, d r d Df'
'.

L" tos de 80$000 :nenl'aes cada uma.
.

m'eras felicitações dentre as',
genros agra'b�cl.emd' pro. unda-

-

", está Cidade <,>'i ,urna deleg;iç,'lo, rio. Pélrtid.o l� Prefel'tura Mu"nl'cI'p"l'de ItaJ'sl', 1') de FevereI'ro de 1936, mente senSl lisa 0'" ,as e, b 1
.

. ,'. E
.' "

," .

ct" I
..', �

quaes .Jornal do Povo ... jun-I mo.n',trações depesar' qQe lhes era· Cllmpn!nentar�; .,;xCla.,. c,JO"tltut'la p� os sr,s.., Arno Bauer Arnaldo José d'Oliveira

ta as suas prazeirosamenle. tem �jdo apresentadas pelo I Arno, Baver, deplltad(�, Fran�:lsco, de' Almelda, �el- Prefeito Prov�sorio Secretario Municipal

-------------1 fallec,lmtmto de seu inesflue· tor Llberato, _\b-dol1 Fúes e Aqulill,o Werner. ,.'

1
sivel filho. irmão e cunhado, "

Luiz da Silva Pedro Paulo F'epeira . Rubens 'de Almeida I 'edro, Jaulu 'ere]!
.

I e especialmente Ilq incfinsa· N d" t·· . S t ..
'

M I'
" ,

Por um larnentavel lapso 1 'Vel Dr. Ivo S. �erreira,' pelos ovas Irec orta:s I ��e�� ,ecre .',nos, ,ar.oe peto paq:1ete .Carl Hoe- Echoo dolorosamente (

deixa:nos de mencionar mi relevantes servlços prestados

I "

_ M,H�a lo Ftlho, Arnaldo· pcke» seguiu a passeio ate nossa cidade � noticia I

t'
-

! < , h ú
durante sua enfermidade. Rece_bemos da J:<ederaçll.� 11Jerelra e LIZarl) i André a Capital Federal o J'ovem pr6maturo faIl6�)mento ,do[no ICla que (e,nos :>our", a I .Juntamente 'com filhos A Catharmense de Desportos o h, -. T' ,

'

, I'
. vem Pedro PanIú PeI'cm,

. " -

d .

.

t" I'
.' �'t .... ,.' ::'even;,fl 11esourelrüS Rubells de A Inelda dedIcareorgantsaçao o ,jlrec orlO genros, convldam I1S pessoas seg;mll e OLliCto; (.' " ro' _ ,,' A " �,� .' ','

-

lho da sra. rtnll. Va. h

dístrictaJ do Partido Liberal, dê suas relações para absis., EX21o. Snr. DIrector do -,Jor- l r,,,l,\_,�SU nt�)nlO,Vlart.lOs do auxiliar da firma Ci;l. Pereirá; occorrido do ul�

de Ilhota o nllme do sr, tirem a missa dó âetim� dia nal do Hov!)>>, "e Ellsla:111 Lucas Perel�a; Malburg. sabbado á uoit�..
L· d S'I'" A • que mandam celebrar, dia 22" rtaJ8hy Del"g,J lo-geral, GabrIel -' ,� O enterro do. IndItoso mi.
UIZ a I V,l, q:L OCCUpil ás 7 horas na EareJ'a Matriz Temos o prazer de commu· eh ',: 1. 01'

" A
.

J 1 d P teve Ioga I' no dta seGUll

o"logar de secretaíio.'
'

'ltajahy, feverei�o de lQ36,
.

nicar·vos que em Asse1llolélt, ,(�I�"'PI,�llh' e F IV,ejlra'T ,nnnunme no orna o OVO com grande acumpanhamel
GemI realizad,!- a.30 do

mêSj n
,'.) n:s� , o Isca?,' <lse I . .

.. '

. .

1��A",:Zi��;���;�;-=:�rlft��I� I ��sF�y�������:le�t��tro*g�; I �1:���/l(��11�1�f��oA���(� ��� 'I"r.J::'1i!À:��� "�"'!iW'��)'��f," '�I"��,. d'�d'�d�
.' .ru1rm3tl� lflb� "UH luII � , i ��t7e e��éu;lfi��U �::i���r��:s�� I'

el d.

. -,
It' s, P,nnClpaes

amI Ias

_.
a c_r a e e

, tuicto: .

'

_ '. Do Syn Iicato do� Opera-I t; O pOVO ,em geral, rICOS, re-PreSidente, J,oao Alc.antara I
riOS P t(klrns de It'ljahy, re-

III d� d b' "fO maÍs antigo estabelecimento ,'I'
da

CUUtll>;, V:l��.�r�:I,I�u�e, ceb::''lo, co n, nU!licaç10'q 1',
me Ia os e po res, so azem 05

d � Dr, .AHo?so Veiga,.Sec,etarh), , ,'\'" �Il' '1'-" 1,>1 f
�

esta cidade, no aenero" COffi- ;" AnflloqlllO Gor:çalves; "Ilb- e,n r):;': ,',J e1 rea b'ua a ..,

• seus orneClmentos na
õ.. � secretario, N,-;lsoo Maia M'_wh� I ;Je J.
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