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Para Juizes de Paz:

Penha

BAUER

Godofredo Rudolí
Fridolino Trierweiler
Rodolpho Détl Ri

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

as demais facções partidarias do município,
visando, dessa forma, o objectivo unico qu=
seria o congraçamento e a un�ão da Iamilia
itajahyense, vem o Partido Liberal

. Cath�fl
nensz apresentar-se ao altivo e brioso .eleito
rado dê ltajahy com a sua chapa de Prefei
to, Vereadores e Juizes de Paz, para o plei
to a se ferir em 1·. de Março proximo.

Confiantes na comprehensão e rio patrio
tismo dos nossos conterraneos, convictos de
sua nunca desmentida lealdade e do seu in
dormido civismo, cheios de fé no futuro pro
missor de nossa- terra, e que iremos às ur

nas, em 1". de Março, '(1 sputar um direito que
nos assiste, na certeza de que a victoria nos

será assegurada corno já I} foi em outros pre
lios disputadiseímos a que temos concorrido,

E foi, auscurtando ck perto os vitaes in

teresses da nossa terra, sentindo e comprehen
detido 08 anseios d� sua g+nte a quem aus

piciamos toda a sorte de felicidades de que
é merecedora, qlJl-, C,HIl a aprovação unani
me 'do Partido Liberal, confeccionamos a se

guinte chapa:

Para Prefeito Municipal:

Victor Zaguini Nilo Anastario Vieira
VI ar.oel IAnniba! Pereira Antonio Fagundes Flores
Ullysses Machado Dutra Cene Abdon dos Pi.1i'>SOS

-São nomes, como se vê, de cidadãos pro
'undamento radicados em IlOSSO meio, de ita

jahyenses que só aspiram o nosso bem-és
la e a nossa grandeza, como represerstantes
da industria, do commercio, da lavoura, do
operariado, elo funccionalismo publico e das
profissões liberaes.

Conhecedores perfeitos das nossas neces

sidades, saberão propugnar para a realrsaçâo
das aspirações itajahyenses e defeuder.: com
altivez, 03 interesses collectivos.

E, por tudo isso, esperamos que o elei-
0' .rado livr- de Itajahy saiba premiar ( s es

'orç: s qUf' temos emprega.:o em pról da
rrandeza de nossa querida CI mmuna, votan

'o no Per.ido Liberal Catharinen-e.

[feitor Liberato-Presidente Com restrições quanto ao meu nome

Arno Bauer= Vice dito »,. ) » »

ibdon Fôes-sSecretario �» li- & » '�
Aquilino Werner-Th. ,. la ,."., la

I Carlos .s. Tavares
Jayme Vieira .,.,. » » •

I Victor Zaguini '. )I' »1" ., .,

i Manoet Annibal Pereira .,» '»"»»

Samuel Heusi Jor. »»,» •. .,

João Pert) Brandão
F-rancisco de Almeida

Luiz Atves

Para Vereadores:

Heitor Pereira Libersto
Augusto Ludovico Voígt

Cecilia phílemon de Oliveira
Bernardino Maria de Borba

Aquilino literner
José Koetiter

I
I
'I

ARNO BAUER, candidato á Prefeito pelo P. L. C.
.

(

Esme ...aldt» de Azevedo Bragt1
Jayme Fernandes Vieira

Oro Ivo Stein Ferreira
Samuel tteusi Junior

Abdon Pões

, Ilhota

José Curbar.i
Roberto Lessa

José da Costa Furtado
,

Depois de urna serie de cbgit"lçõf''' as mais lles"e momento em que .o munjo periga entre

trabalhosas. eis que se eníileiran., na OI):-.S3 S3U- duas (.1. s; É' dar combate, vivo e ferrenho, con-
dosa Itajahy, para as eleições murncipaes, tres tra (i (tic"t;liiura que Mussolini pretende irradiar

grandes Iacçõcs politicas. pelo n un.lo em Ióra.
De um la.to, vemos, com urna tradição r�- P()I" bem, emquanto a figura maxima do

commendavel, mas enfraquecido pelo" últimos Partido Liberal age dessa maneira. franca e

embates, o Partido Republicano, tj'lIc: t- m, ine- deci.li-h.rr ente contra os inimigos da", .liberdades

gavelrnente, em seu seio, figuras de .rêi,f valor. pOpU!ili es, os politicos que combatem essa orga-
Em outra banda, presuaiosa. ma" rlesor- nizaçá: partidaria, recuendo e duvidando, se

ganizad:::, temos a facção dus liber'ié's dessiden· têm presta rio, rws parlamento� e na imprensíil,
tes, chefiada por um antigo' e conllf'cido politi- ao j"go do fa�cism::>, sem uma attitude definida
co. em to�no d,\s pl'oblemas sociae"-.\

E no ceptro, solida e coordf't1ad". a colum- Não ha pois, para os trabalhadores de con-

na mestra da politica itaj2hyec",e, o i ·;'rtdo.Li- scient'ia. pare e�ses homens que luct:111l pur uma
bera:, cujG prestigio jur.to ao governo do Estado, melhor condição dI" vi(�éI, pina os que ámam a

constitue, por si so, uma' gararltia para �odos a- derr,ocracia e dS suas vigolOsas realizações, c(,-

qudles que quererr., sem paixões odiosa:;, o pro- mo vaci!lar flJ escolha dos partidos que se a-

gres50 da mais linda cidade de Santa Cathari- linhqm para o pleito municipdl., .

na. O P:utido Liberal, pelo seu pre.;tig;o, ca-

�as o valor do Pertirlo Liberal, não està paz de melhor "servir d nossa terra; pela sua

apen:1s no prestigio dos seus homem:; ne!11 nas orientação, gabnttdora dos postulados democriJ-
vlctorias das suas caus::::s, Elle se aCCenltl3 ai!1- ticos; pelo ft>itio moral dos seus homenE, que
da métis, e de forma a mais sym::>athica,quando significa um govemo húne3to e proveitoso, é o

se sabe atraves rle provas diarias, que ellc, pe- par�ido daquell�s que vcrdadeirarr:ente amam

lo seu chefe su.uremo, se te;n collocado em cam- ltajahy, daquelles, que se não têm deixado do-

po, na defesa das liberdades democl'dticas, con- oiJar por intrigas sordidéis, e ê, sobretudo, o

tra as investidas fascistas. «?artido dos Trabalhadores». I O sr. Seraphin FrankJim Pe-

Ora, nenhum trabalrlador de consciencia, I
reira, dd. Thesoureir3 do

I I')· 9 Banco Nacional do Commercio,
ignora, que :1 grande preoccupação da c asse, :;'10,20-2- 36. I teve o de5gosto de perder

_� �_�""""' ��.�, �......,_"''''''''''''''''"'''''__..�.......�.,.,......... �__�_......_-
I a sua filhini:la Regina Stella.

o ephernero
reinado

o carnaval da rua foi um
tanto frio, este 'anno, Si não IItosse os cordões do ..Humay
tá.. e "23 de Junho ..

, que de- ,

ram consíderavel realce aos

festejos de terça-feira gorda,
(eriamos .nm reinado 110 Momo
trlstlsaímo, tal a falta de aní
mação que se notou nos de-,mais blocos.
Convem. porem, destacar o

Ibrilhantismo e o enthusíasmo
do" bailes carnavalescos rea- Ilizados no .21 de Setembro» I
e no «Guarany�, os quaes ui· I

trapasSàram toda expectativa,
denptandó.se o apurado gosto
e. li originalidade das phbDta
das de todos os blóco:;- o.}ue
deram entrada nos salõe�.
E' lamer,tavel, nl) entanto,

o desanime. do corso tanto

d� domingo como dé terça
feira. Calculou-se uma multi·
dão de cinco mil pessoas, qUEl
se agglomeravam aol'l arre
tiores da praç3 Vidal Ramos,
�I\ certeza de o.}ue iriam assi
tu algo de novidade. Como
dissemos, si não fosse os dois
cordões teriam uma grc.ude
decepção.
E' justo salient"ar a disposi

Çno do bloco dos casados.
que desde sabbado até aos

�ltimos instantes, IDant�ve.se
!tEme, dando grsnde anima
çao aos bl\iles.

,O' PARTIDO
\

DOS TRA13ALHADORES
Josué Claudio de Souza

-

Um Prefeito dinamico e

trabalhador
O calçamento do adro da

Igreja Matriz, a construcção
do Mercado de Peixe e Game,
o remodelamento dos nossos

[ardíns, a construcção das In
tendenctas de Ilhota e d� Pe
nha, a Iocalísação de um ja�
dím no Largo Gonzaga, a íns

talação de dois miotoríos pu
blicos na .cínade, a macada
mlzação da rua Fluvial e tan
tos «utros melhoramentos de
vem· Re a adlUinistraçã" de
Arno Bauer durante dois an-'

, nos e meio.
Alem diss:.l tudo, foram crea

das dezenas de eHco!as muni
cipaes e aberto estradas por
todo o interior do mm1Ícipio.
São obras que ficarão assig

nalando a pa8sagem do snr.
Arno Bauer na. Prefeitura Mu-

I
nicipal, como um administra
dor honesto e criterioso. Tudo
fez sem lançar mãos de em

presti::nos, tão. usual n'outros
tempos.
E' a prova €dific·ame.... que

Itajaby Dão necessita de ou
tro Pi'efeito.

Fallecimento

=CA'SA HEIL
de JOÃO MATH IAS H.Ell

Calçados finos para homens, senhoras e creanças. -Não dej'xe de procurar
e�ta casa quando- deseiar adquirir Ulll calçado bom a preços convidativose

J
.

.
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L, confia na comprehensào do povo
seus candidatos nas proximas eleições.

'

mar _�.zcz r_ ��!iClH__""""","""",.""""""""__"'Q """_-"''''

JIbota recepciooia brtlbanternen. NAVEGANTES ESTA'S,q,lIDARIO NOTAS DO RIO
----==�====�===================,-=-��

ER itajahyense, votando e�
.

'

f' 'f' I' b I A convite dos prestigiosos elementos que apoiam o
F' leít r

e a (omI. lua ,I e ra Partido Liberal Catharinense, srs, Ewal ío Reiser, Manoel actos e ei oraes NEMESIO'fiE,USI
, Gaya Netto, 'Lauro 'Cyrillo Müller e Manoel Couto, 'Se-

Quando hã eleícão em Itajahy o dia atriânheee' te'
,

_ . " ,

I
guiu na ultima quinta-letra para o Arrayal dos Navegan- -" 'W •

,

' A re��pçao que � prospero �Istrlc�o,de Ilhota pre�-. te� uma grande comitiva de pessoas, chefiada pelo Pre- tivo. r
' ,

,"'.

tou á CO,fT'lttva ,?o Partido L�b�ral Cat�artnense, no ult! feito Arno Bauer. A 'cidade vestida de gala recebe sorridente os se�
,

mo domlOg?1 dia 23, conslt�Ulu um Invulga� acontecí-: Chegando ao-outro lado, foi esta recebida por cer-
eleitores,

'

, �ento ,polttlco, na9uella localídade.
. '. 'ca de 200 pessoas, que vivararn o candidato à Prefeito Os, cafés ficam apinhados,

I
I Er2., meio-dia quando a, �arav:ma entr�u no !Ílstrl. i pelo Partido Liberal. �s secções eleitoraes ficam como um enxame di
cto, seguida de tres automóveis e tr�s o,nnt�us, sendo I Dirigindo-se à residencia do sr. Ewaldo Reiser, foi abelhas, ternos de t�das as c�res, sapatos brane,os. b,
um �e LUlZ Alv;s e um de ?e�h�. Co� os ,VIvas do po- i ali servida U'TIa· lauta mesa de bebifis aos visitantes.] ma�clI� e uma pon�o de nO":I�ades dão ao arnbients.
vo �ll� se�g��hf,le,riiva ��:eSl�e.�c,a do �s,':_ RI:�rd? i�ae?,! tendo nessa oc -asião pronunciado algu nas palavras o sr.

mal" sln�era ex�ressao de brasílídade.
,

subira n '�. r va�lOs rojoes. Nessa occ srao duas gentis Abdon Fóes, q.ie pcz em destaque ma's lima vez a feliz C?ISaS nossas .. ,

.,

senhl):ltas obsequl�ram os .srs., Arno B'I ler e d.eput:'ldo e acertada escolha do Directorio cio Parti lo Liberal em
D uma vez que o assumnto ver.sou� sobre elelç,�

fr�lnC1SCO d::, Almeida com rICOS ramal,hett'� de flores." recommendar ao eleitorado o suffrauio do nome do seu �o� !lpe�as re,lembra� uma' que OUVI .do nosso mUt�
A chur rascada que, teve legar n u. n agradável �aln, valoroso correliaionari.i sr. Arno Bauer para Prefeito de amlJ? ,. :-tnkhn Pereira. '

,

po, d: pn,,::,edade do sr. Maes, decorre�t num amblen�e Itajahy nas eleições de 1', de Març,�, O sr. Fóes, em Coisa q,lle aeonteceu n'urn accesso de raiva e po"
de ,en.h:.!:la:; 'no, com a presença de consideravel numero estylo .ie palestra, discorreu em linguagem simples as

tanto bast�nte desculpável.
. '�r.' ' ,

.de pessoas: "

,,' ,,,,
'

c, Q be-nfeitorias que o sr, Bauer rea lizou en nosso \I,mid- ,

Est1\ a o nosso gran íe cabo
_

eleitoral passando r�

" ,Fali?,! prt.TIdra�:nte, em n�\n,-- a ;os !Jb�ra"s d ....

pIO, lembrando a doação de un ter! eno' para que os, VIsta, na "t�rma, da Penh�, seu �or,rao natal.

"

Ilhota, o sr, Ab.Ion fO,'-s, q_ue, co�.. o se npre, discorreu, pescadores pudessem oossrir a Sua sé Ip, que apesar de, ,En,:! ntra-se com U,TI caboclo que pelo aspecto �
, sobre a beneftca, administração do sr. Ar,nl) Bau�r; ,sal:l- !

encontrar scri-s de diííícul.í ides DOU 1� com o seu es-:' podIa ddxar ,de ser pesca j?r.
dando-o rela, VISIta que acabava de f�ur aq�ell� dlstrtC�r, forço e boa vonta,je realiz'!.r o� ans�ios da Colnnia de i -Co,no é cseu· Zézlnhn o seu cunhado não v�rn
onde COl1str.Ulll, un�a bella Intendcllcla. reaHun,10 as,>! rn : Pescadores, Tennifí()1.1 dizend'l qxe as"i'n cornu el;n 1934' votar '2 !

_ "

�.uml\ velha ,dsplraçao do po.vo de Ilhot�. , : h� vil fal!ado c'r)m" s'incerUade, dlzenJó que o PartUo A- ElIe rlao ,PQll\�e vir purque o sapato que o SOl,
Na se�\md� mesa âlsc�rsou brtlhankment� o ,s�. ! Liberal seria victorioso nas urnas, affirrnwa Ilaquelle mo-

mando p�� elte ta :nulh apertildo.'
.deputaJo

_

li ranClSC� de AlmeIda, cltlxmuo a assts�encla: mento a sua convicção in�balavel da nova victoria ,de
- �,ao ,é p�ssl�e1I. . .

,

e� vlbrilçao, p�las suas palavras enth,u�,a�t;s e �helas de. seu P;;rtiJo, na certeza d.e qcll.� " PI)Vi) �aberia cllmprir, -� SI,I1I stnh�, ma�jaro 32 e elle. carça 42,!.",fe no fJt�ro de nos�aterra. O sr. AlmeIda af.lnnou que pe- com o seLl dever de it;jjahy�n-;e. votando na chapa dQ: f("l ahl que 1. ls�r,llll no calo, do nosso cabo elel-
lo que, v,tnha ass;stmJo em t090S o? �allto� e rec�ntos do PartiJ(') Liber,�1 Cathar10erBe, que' km na sua presidenda' toraI e r�o.ssess() de rllV,l ret,ruc�, grttando:. ,:MUlllClplO a v!dort�, do Parttdo Llb.:ral no prmy!ll1o plel- a figclril altiva de Nercú' Rlmos, para a feikUaJe e IJ: -Idlota��1qLI��I� ,teu Irmao,.:, mandei 32 porqjlt

.

t,O serl" um f-1ct!), J3 deIxando de ser LI,n� ,LlVlda"
: bem estar de nO!?Sa terra." / ",

" 42 custa um dmheuao_". ,

t;,�/ .\ � 3 h0r,as da t:lr,dr, parte da COinlt,lVrt, rumou ao' A '.:Clravana 'r�gielsou � nnib, ei1thllsiasinada pela�()rr() �o Bahu, onde tinha log:ar outra, c{ll"rascada na i mandn co 11 q te f(ii reGebi:k i ..

' O hO,mem quando tem urna certa, evid�ncia, pas51
,��sldenclii do sr. VIctor Leopoldlno, preStlglwso elem�n-

" N. 't" d' '), :
'

,'I," 't
-

d
,a ter u:,n titulo, cnno pôr exemplo: HelÍor Llberato"l)n-

to naq�!ella redondeza,
_, "

; .. :,veg,ln ,s :,:a m�3; (na ve::, it ,c, ,�m('n') raçaü' ,�� de Dr. Heitor Libcratl�, _
'

\ Chegados neSSi localtdade, for a" C,lnvana recebida seu c,v ls no e ,do S,�,l Itb�rIlt:; no, :>,.lffragando os can.il I Ii;m uma das elelçoes passadas estava o Dr 'Ll�
festival'nente. tendo, á frente dos mul1fêshnks os sr:;

datos do Partld.o LIberaI. 'I rato verificando o' seu eleitorado, que por signal'�
ESmeraldo ..-Braga e José Martins Soares, tllfbenks poliU ,

,.

I quasi todos que do Canto da Praia.
'

cos'. "I I t -.. I gumas pessõas frac�s, pelas I
C:)nversava com um, conversava co� outro, �

> A COllvlte, do povo fallaram, �á resIJ:'ocla, do sr.l ns rucçoes ':" palayras do c.hanl.�gJsta, que que enconlrou.um que cha�ou a su� a�ten�ao:. '

Vktor LeopolJmo, os srs. Abdon foes, r,eltclr Llb�rato,. '

I a troco de al�,tns VIntena, eu· ! -Como e seu AthamzlO (l seu trmao l'1ao veio votat!
1 "i\b

'_

A t 'N t t _',"',' , ·1 h '� I l',)-Cl.1dll eleitl1r deverá coi· treg,lu-se nllseravelmente no I S 'I' t6 �II 'h' 'd' dA"-

,�s,-e .� rafla� ,e n OIl�O • uevo, oe 0.5_ ,�o,n or� ..

,antt:;�o.! locar api:mas, tres ce,dulas n." des'3ll1penlw de u� pap�l que I .-.:u lO",: Vlll a mais o reme 10 que o VI!!

.', A:.<m segluda tl"ve lo!{ar uma ::Intil1'lda d\.),1�JngLle,ra. 'enveloppe que será fornecido só mereee a repuI..a da& pc:lS- manJn nao fez effrlÍ0. . . ,
,

:A's 6 horas da tarde os caravan<::;ri IS s:�guiram para pela mesa pleitora!, sel1d.ki, sôaR s�t1sata�,. -Não sinhô ,�,

'

IlIiuta, onde os aguardava uma fartá' mo:!s', d� café e do·
I
um, nedula com c:; Gome d"o I

Dahl é faml o publico aqui· O nosso Dr. Lib<:r·Jtd cÍ)çou a cabeça e muito ad,
,

j 'd R' d· 'Vi � ',candidato á Prefeito, uma latar o desespero que vae nos .

d
'

,.' t t· .

• ce,s. nIalh,retsl �ncla ,o sr.
,

Icar �J ,i, ::te:..,
_ 'I com t) nome de um ,candidato I arrfiiaeR f1dv�rsari()s. mira o Ocontln IO� I) SeU I�n e�tro.ga orlot" , '_ •. f fi'

o:t aeu aSSim, mais uma veZ,;l; delnonstraçao (Ie a Vereador e outra com o,' Chega:-Itm 110 cumulo de -- reme,dlo que rece! el para eu Irmao e ln 1

St{� puj�nça, pond'l�se quasi colno frente-tmica a, favor nome de um candidato á,Julz usar de a� p�"cesso c.mdem, veJ, bastwil so nente esfregar n() local e i.nediatamente�
dQ Partidf) Libera'l 'Cathlrinense, ,,'.

., d� P<iZ, " ,IIoavel, f?FJrlClpalmente.n0 to, a dôr passava, ,

I
'

-: ' Na pa-rtida da. comitiva, discu,rsou brilhantemente o I.(] 21',}-:-VV(}t�n,dda em �mJf.l�nJdl-1 �!��� í����f:à.llIesqueClvel de O c1boc1o' Hret{11OLI 05 olhos e m�itf, desanimado:
c_

J V'
,

d
'

't' t
'

I
fi o a 81 ea ar ou a UlZ e "

,

Q
, . ' A'

d f
.

d
A

rasr. �yme 'eIra, qClP., c n, nome ' OS�vlst :m e:i, expresssm, Paz a eleitor tel'á v:otadó' U'lmpete ii Polici>.L tomar 'I '

- Jar s�u <Jato n05 e,nvez e es rega \ emo p
, OS : seus agradecimentos bela maneira cavalheiresca co,n li con8equeótem0;�te nos demais I uro'" energica Ilrovide�cia. elle bêbê (e m�it,) triste) bem dizia elJe que ardia cor(lo
q,je foram rec�bidos. !Hliimtan,do as sua, s- cO:1Vicções na p.3."didutos, a Vereadores e I r,:,colb.eJld? � g::'�de esse lndi I dia,bo .. , (qut'rendo ani mr o Dr. Libera,to conc1uio,:O

vict,oria do Partido Li,beral Catharinense
<'

I
Jlllzes cle

paz, reglstr'ados SOb. vldl�n, qU',
' I�lu,h�do a bôa fé

caboclo) não 1az

mar.
dôtó / São Pedro ta 'nbem perCIS!

, "
.

. ._ , a mesma legenda. I
do povo d,) interIOr, quer re· ,

•

'
,

,I fIca ,aquI, POIS,. expressa a sahsfaçao do� l�berae�, 3',)-0 eleitor que no acto, viver, �m !Iossa terr� o me,s, de· eleIto, ,.
,

/

com os seus agndeclmentos aos i;rs, Pe\Ír,} Tetxeq:a, RI- da. votação, collncar no env'e, mo eplswho de JOl>e Marta, �'.�!!!!!!!!!!��!!""!!'!=���!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!������!!'!!'iI,..'

cardo Maes, Pedro, Ojilh�rme, R'obert..> V�SS.l, Esmeral- loppe mai� de tres cedula5 nO,Contestado, V t Â BP' f
..

do Braga ,Victor Leopoldino José Martins Soares permittidas pt'la lei, terá o l'leu
- UOllipete tam,b�m '!-� povo O ae elo ,ruo nner, para i e' e�

•
' " , vo�o llullo, I correr cem esse lOtTUJ"'O. que ,

'10S0 furtado e tant_os outros',q1le no momento nos esca· pratica UUla das m ..iores iD- to de Ita)- 'Ihy 81' quereI·S "o'IJa,bo.pall'l o ,nome. c' II f '
trujices, em prouunciar o nl)� J (; ,� 'I..: �,! ,

.• ', Qaer queiram quer não queiram os seus inimigos o
orno «e as» azem a. ,m� de Pedro Ferreira, co�o \.

'I I' ,.'
"

P' �,t" Lb"1 "h f' - 'prop 9 d ,ob]ecto de propaganda, Entrls, rar pflJ1a a gr"l'l( eza ( t.l nos�'"ar !li ,', era ,e�ta CO, eso e I�me., a an aooo, tece,nos aSRiStlr tal modo '(lo ' «:
"

(I '.i \.1 n 'r"
'_, ja nalS Tutrao ns seus alicerces, que fora� cons· O' ",r. Presidente do Directo- de co'i]venc�r ao

. .eleitorad?" ,... •

t(UlJOS com soltdas 'l;lases.' rifl 110 Partido Liberal acab'l Que cada eleltqr saIba cumprir com U.ona.
,

de recehe"l' de Hhota u·ma ca�-I 0, se�
d{'ver, são 0'"' votos ,que

,,.(� ;;;.,,',� ',.'_"" ,,:, ::,��:J&J!IiiJiiiLF:'!!!J'l!BC.��� ta narrando que um ps,"u!io- �lmeJ,lmoR, ,

i:!!:.:i'. «, �'f�l.m'::E':l!!§!Bi�lr?l'..:!��������

I I
espirita. oU!ltante cl)nhecido\'

I'
lJesta cidade ('orno na de Ti- I ANNUNClEM NO

,ÀS princípaes famílias _da, cidade e
_

jUr.fi», anda de I)()rta em P,OI',,; «Jornal do Povo» ' R P'ar'mapi�' no.UZ fU11,,'Tini8ri_ ta, damio consultas gratUItas II "UI "K. !aOl}J� rol> li

I',
O pOVO em Geral, fICOS, re-

I�:
aos eleHol'c", pomposamente E' o semanario preferido =======-=====;:=f:.'=:::::::::=='=====� • acorrll,dado num bello auto

- E' o jornal que tem maior '

1

d" d b "f divulgação no interior e na

O h {
-

me Ia os e po res, so azem os movei de pI'opl'iedade de urro - cidade deste municipio

I'I�'"
maÍs antigo esta e eClmento

f_graduado membro do Partido Prefiram.Q nas suas publicações
'

.

seus ornetlmentos na
:
Republicano. '

Para tratll,l' de qualquer
I' desta cidade, no' gertero� com ...

I �
Deturpando a sua missão, assumpto procure o seudirector I",

fI

'

"" ° tlt� int!;.ujãtl, de q!1e <28 Re- ABDON FO'ES I' munÍca à sua distíncta reauezÍa
'Casa 1\lfredinho I ������:��lSp�:��f'l';;:�a��()s��s - , . '11r..1I'� c ba de receber uUm

I:.'
,I , � candidat0B, �epois de

pra',ticar ,Da Codwn Eleitoral que' a a ' I '

•

I
algumas ,pll·uetas., estende

A·'
j

S" I , grande stock de medr"can1entos.
'

d t b I' d a ma-,) e dl'7. q'le fI eSr'I'C'!'!,o (j(.',
.

rtlgo 97- er.,'" nu la ,a '," ,

"

'.o gran e cs a, e ecnnento e seccos e -- p '"

II
-

lh _J ; fallec�do e saudoso dr, Pedro I ced!lla que ,cont:vE',�' m;�15 • ' estando. por isso, completarnen-mo a'lOS que corresponde a confi:lnça. Ferrmra está aconselhando pa- de um :!ome If'o'enda nao .� ,

'I' ,de sua enorme 'clientela !ornecendo-

I�
ra que �\s 8PU�) RI�igos vote,m,,' registradél o'u lea{:'n'd:i e 11;�,l te. ap'parelhada para satisfazer

lt d'
tiO Partld'o RepublIcano, ,. , to>

" ,

lle generos e prImeira' qualidade. Como sóe,

aconte,e.,
e !.I n"lUt �xtranhos a Ilsta J

I" qualquer receita rnedica, tendo,
"

...... - actualmente, á testa de seu servi·
A afanlada. Casa Alfredinho ço de manipulação, urn antigo

é a qu.e, ven.de, mais barato 'e competente profI"ssl·on·:'1

lo ,.NENSE
tem, na sua presldencia, o

o

� �, LI'

para -vender' mUlto. /

eminente catharinense dr. Nereu

I
Espera, a8�im, que a sua prezada.

R h G d d -;, 'e' antigtt treguezia continue a

I 'RU1'\ DERCILIO ,LUZ

I
alUOS, onrado overna '�r 'o' Jts- ,

...

I.
�

,

tado. Votar, pOIS, nos candidatos do

I:
honral-a com a pr�ferencIa

}''l ' ITAJAHY Partido Liberal é garantir o futuro: Pharmacia Cruz Coutinho
'.

,

ilo 0;= 0jlZl'!""'Cio :tts m::::n!!l!!' ea de nossa terra. ' i!. y;:,,.. =}�, ,as H'o;�
" ,J'

\
I

/'
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��!!!!!!!,!!,!,!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,!��!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!--��'�"" JORNAL DO POVO

Cia. de naDegaçãD «blagd Brasileira»
"e:==;_

=[2=,=R=U=======E'===f{='==.1'==.... =C=I=fl==::::P1= Agencia de Itajahy - U I I ct . �
Commissões - [onsignl:lçõlZs - ReprlZsczntaçoes - Conta PropríaLinha Pebedo-Laguna,servida pelos vapores

ASPIRANTE NASCIMENTO '

, MIRANDA e MURTINHO . ,

Linha Rio-Itajahy, servida pelo cargueiro TUTOYA I
.

Vapores esperados
. do- Norte"

Aspirante t.J-�sc�nien'tô:,; Aspirante NasGimento.
, diA 2 escalando em Florlanopolís e Laguna, día 6, recebendo cargas

\face'benda carga para Rio Grande, Pelotas ' 'directamel!t� para, os por
e Porto Alegre, com baldeação em

I tos de S, Francisco, Santos, !tIO, Victoria,
Florianopolis. Ilhéos, Bahia, Aracajú e Penedo. Com baldeá

ção no Rio para 08 demaí.. portos do Norte ,I
, T'UTOYA
di,a 6, na mesma escala do vapor Aspirante

, EBcript'orio e A�mazem"':"'Rul1 S. Francisco, esq, da 7 de Setembro, 42-Telephone, 49

,
r

.

A'. I
Para mai� iÍl!c,rmàções com o. agente José Ives Peteire

C: . I?��I', ,�,J ,

II Eurnpanhle Fehrice ff 1;,====:R==ua=p==ed:=rO=Fe=r=re=ir==an==;S==:::::;:::::2À==S�=,�_S7H_�_·iX.
do Correio nr.38

•

[7 I
'

I"
•

h I . 24 • , opa 9 ... 'W" ..... '4 • 'I••'de r apei fala·· y
I

1 . .

'� �" 'arinha de biga

,((t II das afamadas
u

r E:::c;;al
Ir' S. Leopoldo
I CummissõeS--CoDsignações--DeSpachas

:l
,I L..O'.,_"',.... .... s.· A...��=iid

� r"fh�;I';;�i;�B��;i�ft·�=====:==�� .. DO U
,,�.��.:_*'rllt:.�'_44iL44iL.�.�== �.__ . ..� g Pahrmace�tica HEITOR blBERRTD g .

I .

BAR E CAFE" MODELO, II;; Fundada em 2 de abril de 1910·Edificío proprío-Phone, 14
, U

I
: lU ltajahy= leua Dr. L�uro Muller, 28 "U '

Bebidas nacíonaes e estranceíras ,I ;; Fabricante exclusivo dos afamados preparados: PILULAS DE CAFE- �
o 1++ RANA marca registrada «Touro», para cura radical da maleita. tei

,'Vinhos finos _

./ H PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões. "
"

e h I" ;;
VERM1FUGO LIBERATO, purgante em oleo doeê.O remédio de hicha �igarros e c arutos
" mais Iacil que ha para creanças tomarem e ?e effeito garantido Ü \'

, = Completo sortimento dIZ d.roga�, predudos chlrnicos IZ pharmaceutlcos, ;:Aos domingos: Bife, macarronada, etc. � I" nacronaes e estl"angelros. J. sss

Café sem mistura ' IIIU. Não mandem fazer suas receitas ou comprar remedio algum, sem pri- Ü

I
'"

meiro �nJagélrem nesta pharmar�a para s� certificarem que "
.

� e a PH.\R�ACIA BRA:::iIL a mais barateira. ++

Praprietaria: .José Espindola I ii Exames de urina U 4

" (Antigo Bar do Ze'1a) U �ualquaF medíse pode SCF proGurado 'nesta' pharmaGia ;;

i Praça Vidal Ramos-jfsq, da ruaLauroMuHer) I i , '_ Abre�se ..

a �q�3Iquér hora da

..:Oite.' i"
S .!iJ�S:Z"'fF?!.""h;;, gc• ..",.,,"!'r! 'í�*�i(;,'��1Z �r,\iilM&Ü3lK:::IBI� �I::!..U�n:uu����aua:�=:tU��UU

)

do Sul

,

: Caixa' postai,', 16--ITAJ�HY--Estado de Santa Catharina

End. 'relegr.: PAPEL

,

.
Unica Fabrica de Papel no ,

Estado

Hepr-esentautes ern lodos os
,

Est�HJOS do B."asil

, ,

Agencia de Vapores
Exportação de Madeiras, Cereaes, etc.

REPRESENTANTES DE:

Comp_ Commercío e Navegação Standard Oi_! CGmp�ny of Brasil ,'"I,
.

Despachos. Expedições

Gazoiina Standard - Kerosene Jacaré"
;

: Navegação entre os portos do Sul e do
Norte do paíz .

Sul de Macau e Mossorõ
---

Stándard Motor Oíls

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

Automoveis cCHEVROLET.
Vendaa-Serviços

Peças genuínas � sccessoríos em!geral Prtnq, Torres & Cia.
Sal especial cAlliadoF"

Fett & tia. Ltda.
Companhia Hanseatica

./

Assucar refinado e Somenos
Cen'eja Cascatínha etc.--Refrigerantes

Nascimento & Filhos Ltda.
-Ceneralídades Electricas Ltda.
Lojas de radies, refrigeradores, etc.Cofres, archivos de aço

ALMEIDA & VOIGT
--- 11AJAHY -

Diamante

Assucar

refinado

1

I'�'
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o verdadeiro Liberal, aquelle que ama a liberdade, cumpre
.'

vot�ndo ·na chapa do PARTrDO LIBERAL CATHARINENSg:;=E:��
. �'

• �'- "'" .. �� � '�"'J/Il.';-

Solidariedade ao Par
tido Liberal

o novo systema
eleitoral \Já que um jornal da ter

ra teve a audacia de
affirrrrar que têm havido
deserções nas Iileiras do .

Partido Liberal, vamos ORúÃ-O INOEPENIJENTE E' NOTICIOSO
ennumerar as ultimas se-

"

f\SSIGNF\TURF\S :
DIRECTOR: ABDON FOES

NUMERO f\VULSO $200
lidariedades que o esse Anuo 10$OOO-Sem"'''tre 6$000 Publica-se às quartas-Ieíras
Partido recebeu, nos' ulti- !!!!!!!!!��!!!!!!!!�!!!!!!!!!''!T,!'''!!'!!!!!!��'!!'!!!!!!!!!'!!!!�!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!�!!'!!'!!!�!!'!!'!!!=��!!!'''!!!!!!!!!!!!!!''''!''!!!�''!!!!!!!!'!'!!'!!'!!!!!'!!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!�
mos diàs: srs. Luis J\.ppo- I

. ,--

IIlinario da Cunha, Victor Anna I ITAJAHY, (Estado de Santa '(:d�'harína), 2: de Feve"eíro de 1936
'

Leopoldino, José Martins
Soares, Roberto J .essa,
Germano Dallago, Zaca
rias Pinto, Piá e Alfredo O nome de Bernardino
Keunecke e tantos outros, Maria de Borba, indicado
que representam para mais por todos (\S �yndicatos
/ de 500 vo ÍI)S. de classe para Iigur ar na \1'Cada dia que passa o chapa do Partido Liberal,
Partido Literal vae se representa innegavelrnen
fortificando, com a inclu- t'te o pensar da maioria do I
são de prestigiosos - ele- I operariado de Itajahy. To
mentos, que ate então

I
do trabalharlor saberá ser

pertenciam ao ,PCirti,'1_? Re- 1 sincer? para o seu - com

publicano e a Iacção do panheiro de trab-alho, vo

sr. José Muller. tando em seu nome para
E' que todos vêm com- Vereador á Camara Mu-

preheridendo que a Ielici- riicipal.
.

dade ,pe nossa terra p.?tá I
O operário que reflectir

na victoria do Partido um minuto nao poderá
que é apoiado pejo' dr.1

deixar de. sullragar as cha-
Governador do Estado. pas do' Partido Liberal, (,

.

'

,/

� Partid .. queé apoiado pe-
,

_

Nascimento 110 Governo o Partido Jos
O lar da noss? prezado ami- Trabalhad - res corno a-

go sr, Abdou Schmitt, activo I
c .10 b, .' .' .

despachante aduaneiro, e. de certadamen te o qualificou
sua exma. esposa está em Ies- o nosso talentosa, e bem- Itas com o

..
nascimento da mais' (.luisto c.onterraneo jorna-Ium herdeiro, occcrrido em 21 lista Iosué C "e Souza

�o corrente, que na pia bap - : t' .!J. ""
..

,ub", 1',- , r- ri
'

tlsmal receberá o nome de a.C �é) mente t�a é:J lld.:-.JO IMilton Jairo.
, I no "O JOf{NAu, do Rio.

ÚM_TNSFATftfAffiBÃrACHAõ� II" j

AO OP'ERARIADO

Numero 17,

-----�------------

Em visita 8 seus pareIlt�!'
acha-se neste. cidade, aC:Jffi·

punhado de sua família o nos,
SD conterraneo sr. Julio da
C03ta Moraes, Iunocicnarío do
Departamento de Agua e Es.
guto de Porto Alegre.

Espernear é um sagrado direito que assiste
aos eníorcados.

Publicando o clichê do bernquisto itajahyense Os adversários do Partido Liberal Catharinense Abd()n
.

sr. deputado Francis.cO.ie Almei.9�, pres.tdl'!l0s no

I
prev�ndo a d�.nota.� qu� .o

..

� aguarda nas eleições dO.'
A escolha do sr. Fóes, nosso di·

presente momento, quando se avisinha o pleito mu- proximo domll1go, Já lniC.laram os mesmos proces- rector, para figurar na chapa de Vereadore!
nicipal, um preito de gratidão a quem tem se sabi- sós da celeberrima «Colllgação Por Santa Cathan- ' .

do pautar por umá directriz de sinceridade, de leal., na� que, depois da derrotá soffrida llas eleições de pelo Partido Liberal Cathari''1ensc, 'no plelto
dade e de c()here�cia co� os principios' que prega�

I
Outubro de. 1�34, jogamm sobre, os hombros do a se ferir á 1'. de l\.Luço prnximo, constituÍu,

va nas ri.emoravelS camjJanhas de 1929. Coronel Anstrhano Ramos para mais de cem procé'S- sem duvida, uma sinc�ra homenagem deSde
.

ltajahyense am(lr�so de sua terra, e�pirito em· 'I sos eleitora.es e no fina! da historia «�strabU(�hq.r!'lm»
'prehenderlor, tem aqlll empregado grantle somma de todo gelto para eleger o me">mlSSIli10 AnstllIano prestigioso Pàrtido á mocidade itaj ahyense.
rle seu capital para a granáeza de sua terra. Cita·

li Ramos
ao cargo ,de Governador do Estado.

Moço trabalhadQr,� que vem. se fazendo
mos, como exe:T:.plo, o magestoso predio "ito à rua E, r,arh tanto, fizeram um agrupamento de po-
/Hercilio. onde se instalarà o Banco Industria e :iticos de todos os matizes, não escé1pando mesmo pelos seus proprios esforços, possui.d0f de uma

Co.mmercio de Santa Cathadna, p2r� o qual c0ntri-! a.quelle qUê ainda ,hoje pr"'ga principios revoluci�na. férrea força' de vontade para vencer na vidar
bum grandeolente pa,ra a sua creaçao. A construc- nos. Eq um gosto ver romo aquelles que pareciam "

- /,'. '

ção do. bello edificio, qnde acha-se estabelecida a irreconciliaveis se entendiam perfeitamente, ate para Ja tem presta,do a nossa terra conslderavel fo'

sua importante f�rma c�mmercial; a ediIica_ç�o de eleger o sr. d�. Alva:-o Catão,.si. precic'o fosse. Ilha -de serviços. Como Chefe Escolár do Mu,
sua �asa de moradIa, cO,nslderada como ;a, maIS bella � povo e q8C de_vra aSSIstir as scenas que se, ..

i .' , 1 • •
• de

da cIdade, <;oncorren?� _

para Q eITIbelléza�men.to da I de�enr0:Iaram H3 ,CapItal do, Estado !.lOS «merüor&- lll�lP,OJ exerceu ess� enca:go pa�1i m�lS
nossa �urbs»;.� acquIslçao da FabrIca de 1 abomhas, I

veIS» dIas de Abnl. d.o llnno passado.
.

dOlS annns, sem remuneraçao de espeCle aI,
na tlarrd do Rt,) e como tantas' e tantas construeM Mas para a felIcld.hde de Sant:r Cathanna pari'! .

II b d
.

I. Íl' ela
ções de predü,s para alugueis: o que já constitue 10 hem estar dos liberaes de Itajahy, foi eleito o guma, co a oran o com a sua mte ilgen
uma consideravel parcella para o engrandeci,nento grande catharinense, o maior revolucionario do Es para o enO'randecim'ento ,.lo enSinO entre
de nQsso Município. \ tado, o eminente jurist.i, f) honrat1o administrãdor ,

' o
.

.
Alem dessa� Iniciativas particulares, temos qu� dr. Nereu Ramos. � _

.

nos.

destacar a sua influencia no re!c.icio das obras da I ' Esse batalhador inf;:ltigavel, esse paladino das COfl:\pe'te, pois, á vigorosa e epthusiasta
barra, e na construcçã.o da estrada Itajahy-Joinville', c.obres causas, vence:"l impavidamente, como, um gi-
devida aos seu:; esforços junto ao :ir. dr. Gover· gante, enfrentando toda especie de ameaças e de mocidade de Itajahy suÍfragar o nome desse
nador do Estado. ' interesses. Venceu com Deus, para que o, nosso moço, que eleito saberà defender com dessaS'

E' justo, pois. que prestemos e:'ta' h<7meilagerr. Estado entrasse �um petIodo de tranquilidade, de
ao chefe supremo do P ,iftido Liberal Catharineuse'r pros�eridade e de paz. Venceu para a felicidade dos sombra os altos interesses da collectividade.
em noss;:, Municipio. 'liberaes de nossa terra. A. M. A.

.

/

f;

..

I

HEITOR PE'REIRA LIBERArO

Politico há longos annos em nossa ter.
1 a, descendente de uma tamilia tradicio
nal, o sr, Heitor ' Liberato é, sem duvida,'

I no presente momento, a figura para a

I qual conuerg
e a attenção do brioso eleito-

do itajahyense..'· .

I, Candidato á Vereador pelo Partido rs.
I beral Catharinense no proximo pleito mu- �

I nicipal, receberá 'nesse dia, incontestavel-l'
I mente, o suffragio 'de que é digno, pelos
serviços que tem prestado e continua PI es
tando .á nossa querida terra.' �

FADT • • •

/

O eleitor só votará em UIli
'nome, podendo apenas ae.
crescentar-lhe a legenda Sob
e qual estiver registrada 8
designação da eleição. E' o
que está determinado no ar.
tigo � 124:
Deverão as cédulas ser:
1 l-de Iorma retangular;
2):-de côr Branca e de espes-

sura commum e flexivel;
3j-de dimensões tais qUe

dobradas ao meio, caibam
nas sobre-cartas oficiais;

.

4)-impreBl'las ou datílogn,
fadas, não devendo trazer
sinais que possam denuncia�
a pessoa do votante, nem ou'
tros dizeres alem de: de ai
designação da. eleição; b) le.
genda; c) nome de um candi,
dato.

..

Deante do enthu-
siasmo e da solidarie
dade do povo do in

terior, como lambem
da cidade, o sr. de

putado Francisco de

.Abneida já tez varias
apostas como- o SI'.

Arno Bauel" sahirà �GRADEGIMEN10,
I victorioso nas eleições I

..

,. re�r�ra�h!�n���:�li:o;::
I d 1- d' ;lI' ternados ante e fallecimento
e .. e J'

.. I"W.ÇO.; de sua querida Iilhínhu .

, = -_.;:';l" Regina �te/Ja
·1 X:::lt::52.5E!S2 •.!55E525252 azradecem: de coração a toU1 \BDON DAVID SCHMITT Ln,.. v"", '.,'

I!l!
-

. -.
.

'.
- ru I das as pessoas que os conte.

Uf '.
R Te; , ., ,!1' I taram neste golpe, >lOS que

.11
."

S",;SHORA
r

nJ ! apresentar am pesames, e a·

rn pai tíctpam a seus, pa: entes e fi] cnm'panharam o corpo ao

l1J p.essoas de súa arnlsade 0. nas- I:ll cemiterio. '

m JJn)ento.,cte seu fI�ho MIlton rn A' todos. deixam nestas li
11" airo.

. o
ru nhas, expressa a sua gratidiío,

rn ltajahy, 21-2-·L36 !{j l' Itajahy, 26 de fevereiro de

25252525252,S2S2S25i:!S•. 1936.

HOMENAGEM A' MOCIDADE
�, .....,

�
.

'. /

, ,
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