
o Direct?rio do Partido l_Í' VICTIl\'\A DA POLI.TICAGEM pro!esto contra o actc: de in

beraICatharíncnse deste munt-
-

.. justíça do actual Prefeito. José
CÍpÍo recebeu do districto da Penha o seguinte teleoramma: II Duarte que na velhice precisava de acatamento e amparo

.

«Directorio districtal tendo scíencia da exoneração devido a sua tradícção fOÍ a primeira victíma no magtste
do velho educacionista José Duarte, a quem tudo deve rio municipal, Pedimos justiça. Saudações-- 1\'ilo Anastacio

a mocidade Penhense vem trazer a esse directório o seu, Vieira, Felicio LAdriano, Manoel H.de Assis e Philemon Otioeiro.

�stamos segura6Jen- ; I! � Vaccine:n os seus

te. Ii11(lr.ma,��os q�e .,? �:. � ,I cães» e a instrucção
d �'1 -.: R .�' .. � que vem sendo larga-I ••Y aI q\h.� - eh, LV] l Fl l S:

tr o da Viação, rernetteu mente diílundida na Ca-
ao da Fazenda a exno- pital F ederal pelos )JO-

, ,,""�"'�,n B�Wi'n"Ha:"'.!7i\HH;'j'i\�-;r.'l:jl � fJi'\'l�U"H'!l�n J t tsiçâo de motivos onde AS§ífGNA,][,IDR.h�. �j"H,li�� �;J�iliI.L1. l:9i·,!I�ijj\;l. Il i.u '1ll1.il1 � �Hlh.lil:VI NlITIm. _�VIDLS® $�O® neres compe en es, na

e encarecida ao Presi ,Anno_10$OOO-Semeslre 6$000 Directo!': A B Ü O N F Ó E S Publica-se ás quartaafeiras intensa propaganda que
dente da Republica.: a vem de desenvolver

necessidade da abertu-

II
"""'���

II
� contra o mal da hydrc-

.1
ra de um ci edito de sete Anna I ltajahv, (3. Cathar-ina), 29 de Abril dIZ 1936 Numero25 phcbia, mais conhecido
mil contos de reis para por raiva, transrnittido

. attender ás despezas na sua [';.(101)a por cães
e gatos.

'

.�-â�mE��tr���lo�j�a����;� --- ERRARA OS TRABALHAD RES� Trata-se, corno se vê,
.� Santa Catharineno tre- de unta medida digna

I
cho BiLlIl1�naU àG�s;:Ja:.

------

de applausos, CQ!J5tan-
Tal nottcra, alviçarei- Josué Claudio de Souza temente os jornaes éS'

! ra e significativa, cons- tampam noticias de fac-

I·
titue quasi sempre jus- Erraram os trabalhadores de Itajahy, mais Não mentimos, nem 110S puzemos na defesa I tos mortaes occasiona-

. to motivo de jubilo por
uma, ez, quando nas ultimas eleições apoiaram de interesses subalternos. Emquanto o iIlustre dos por mordeduras de

parte Je todos aquelles .

na sua grunde maioria, um politica que f>C tem governador combatia franca e sinceramente to- cães, contagiados r,t'la
a que habitam o íertil revelado absolutamente hostil áOS seus legitimo» d.rs as investidas «verdes», os seus adversarios, raiva. Ainda 11(> anno

� Valle de Itajahy. O pro-
interesses. . na imprensa e nos parlamentos, não Ie ziarn ou- passado tivemos a op-

!IOOgame rt d v' f Convem accentuar de inicio, porem, que tra cousa sin ão dillicultar a corajosa accào do portunidade de noticiar

...
. c

,

.[ o . a ia er-
não nos move a- menor animosidade contra tS- o Iallecimento de um

. rea "te Gaspar e conse-. h grande catharinense, OrH1e, pOIS, a consciencia
� quenternente ao nosso

sa ourada .classe, por cujos postulados sempre projetaria dos qUE., trahidos aliás, se deixaram menino pertencente a

� mufíicipio, já ,'eixou de nos batemos sincera'? desinteressadarr.ente. convencer pela labia das opposíções? 'I
uma conceituada Iarni-

� Ih'
- Queremos sim, apontar áquel.es nc ssos lia de Laguna, que se

i·
ser U;113 ve la a�plrJçao t' Os trabalhadores de ltajahy, que não DO-
para tornar-se n uma 10" I

coo err anco s, e ISSO sempre- havemos- de tent�lr,... .

I
. -

. i

i
achava em tratamento" - <.: .

h uem serVIr (e instrumento contra as suas reivin- �

I
ciiavel n e c e s s i d a d "',

o carnm o que os conduzirá, um dia, á victoria .
. � i1lJA11 dos huspitaes de_, L

1 dicacões, que são altivos e independentes. hão §
.

quando e visivelmente

I
que »em merecem.

d � i Florianopolis,
victima

D Io a i idi d h' e um dia ver corn quem estava a razão. •

I no tavel J crescente pro- esprezanr o a insi Ia os que se p antaziarn
�, §

do mencionado mal.
, t t � para melhor trahir o honesto proletariado, ires- Os que hontem roubaram, habilidosamente, 'I'. � Não obstante a im-

i
W;sso

..
cons -2. ano na

I mo porque não tememos a efliciencia de armas os SE: us v itos, estarão amanhã, os f"'Ct(IS o di' 1, dinuustrra, no comr"er-' . u Dortante descouerta .

a

cio, na lavoura e na in-· fa�ricadas pela mEntir., e pela cnlumni3, prose· zem, Lit, mãos d3déiS, clé:ra e publiêamente aos , util vé1ccina anti-rabbi-

I dustr;a paSlori.l de U,11a gL1lrenws fJrl1}es e resolutos, amjJaré,dos pela fascistas, parEI melhor combaterem élS rei�indi-
" ca, que veio diminuir

.

zom: de consiJeravel certeza de que estamos ao serv1ço de uma nú- caçõet.-> pvpulares, para mais facilmente entrega·
I
de maneira ::lUspiciosa

-

f d d bre célusa. rem o Brasil niíS mãos dos estrd!H:-ei.ros que Jiá e c t d s C'

�I· nquezé:,
a a a a um . �

I
3 P r en agem o -.l-

futuro promissor, onde Temos um pon.to de vista traçado e deile convocam nossos patrícios para os seus Exerci· 9 sos mortaes que se vi·

I�
.. acha-� loci11isada a

não nos afastar.emos. lJ.imigos qLle somos do tos.

I� nhamverificando,chega·maior fonte economica absolutisn:o das dictaduras, ja:;�ais darem0s a Nós, n6t entanto, vi::lendo pouco com vale· : nos, entretanto, de vez

do Estado. .

I
nossa collaboração, incolor embor..1, áquelles mos, coutinu2!'emos como sc:-r.pre, dando o me· � �

em vez, notiôas de pes-
E a noticia trans;:lllt-!1 que formem, directa ou Indirecta.nente, (lO ladJ" Ihor das nossas energids, junto dos liberaes de i ij soas qu� succubem,ém

� tid? pelo telegrapho, do I
do bscis�o.,

* *
verdade, pela igualdade de direitos, peja me!ho· !. consequencia da hyri -

� interesse' dpl1,onstrado I. * ria de c'ondições ri� vida péJra esses tr;,balhado- I phobia. Ré !J0�lCOS dias

I pelo detentor da pa:"ta I
.Nas vespews das elei�ões lTIllnicir;ae,s, em res qUê sempre foram o motivD do nosso enthi> � mOrrê]! no B.io um me-

da Vwçi=io em attencer I' artigo
..

para este j'H,nal, t!.vemos () el,s21n Je 'Siasmo no, campo das ::eivindicaçõe6 sociacs, 'I' nino de 12 ann(lS de
o appelo rio sr. dr. 00' accen�uar que, o PartIdo LlbelaJ, élnlparaoo pe- dentro da Literal-Democrêlcia.

.

idade que fôra mordido

I
VeI'IBdordo Estado, que II � e�lrente .fIgura do (_�r. Ntreu Ramos, era o

I I por urr: gato, O CâSO

dura.�(e. a sua estadia Ia
:::rtIlo dos r.1ba1hadore". -

Rio, 20·4·936. i � foi de tanta gravidade
na CapItal Feder(;.J en-

I
-=---== ���.==�==�,=��"-� ! que o medico antes de

-yiiou ,tO(�ÚS esfor.ços.1 MARCllIO v L1.1 !RO Q U a· n to c- n S·ta' �N'� a c a- o '! applic:)f qualquer inter·
� ]lllltO ES altas 3utonda· I·' A f'_� lU U a e, I �nl Am&ric3 C�pita1isaçfio veoção clinicê, viu a

! des do governo no sen- I Firmado pelos srs, João Ma- .

-
-.-

Companhia Nacional creacça fallecer.
I tIdo .de concretl�ar os I thi.8s Hei! e .�rnaldo de Ol!. Os jornaes rlo Rio Hoti-I e reposição dI' edifícios I ,p�roa, Favo.rec�r a Economia Em nossa cidáde, a-
� anselOS que partem do velra, respectIvamente, presl- ci:Ham abundantelrf'nte ;/i milítcres e material bplli.

Autollsuua e Fl�aJlsa�a pelo Governo pes.ar de sua raritfétde,9
"I' t '1" d" t r .' I deütes do "Lauro Muller F'I . I

-

d f I
-

�

C' I (
,e �ra '.

t -ri t I.� 1lOfer an ca:- f[dl111en- � 1 c.}) e «Marcilio Dias» recebe- reso- uçao () glJv(:'rno e- co destrUlJo e gasto, e apita leallsado} 3.000:000$000 ]a em SI o CüDS atar o

� �e,. OI recebida C�).õl! � I moa Ull, amavel l!(}n�ile para I dera; de transferir para, outras ainda com () trélns' �ara ,C01;hccime:Jto. dos nos· pessoas contagiajas pe- a

IlfHhsfarçat'el regoslJo, laSElislirmos o jogo .que fie ()utro presIdIO (II> deten·[ pOlt" de. prps b'j',
sos pOIt.âaores oe -.tItulos de los ternvel méd. Muito

I
- l' à t·

,) '-' '_ • � os mo 1 lZ�' eCOnOITHl ccmmun-co que aI'na certeza c e que nao rea lsar eu 1'e as suas eqUl to':> que <:e acbélvall' ator· -

d t 't
-

C
,': f' 1. ucrana a nossa pOf.lu·

I
d

.

'j' pes no proximo dia 3 de maio d
�

I=>
-

-, çao e .ropas, e c. etc. ompaOill8 fiZ Irradiar as com- I
-'

t'd '

en;or��a. O granoe (la
no 'campo da Vll!a Operaria: do O vaj)or « .��ro 1», Dor ter-se à uma idéa qU;l1) blOaÇ)ões no �e8mo dia do açao SI as au 01'1 <HJtS

C!; dssl>:;tnmos tornado Depois de longo entendi. professhrem lUeas com· p"ssivel aPP"ox'madfl dI" I sorte,lO, por lJ�termedio das mllnicipaEs tomaS8em
� uma consoladora

rea'l
mento entre as directoriasde mllnistas e terem partici- cue fri 'D3t��:'I�ne:1.e :. segulJttes estaço9s: i a ace'rtada medida em,

< IIdade vm velhr) sonho- ambos os c1ubs, fíeou

final-I parlos do 1ev,ll1te de No- } I 1// 1..' <::11"
, t

L , a

May.rink Veiga 20 h. 20 mi:::.
I caço r o� cães que clO-

� dos iCája'1 enses.
.

. me.ute, resolvid? o ."impasse» vembrv ultimo. Ile
Je la� (OmffiUlllS ,3. R���o Clu� _

20 h. �O m\n, dam às �;c,ltas r,elê1s

I A 1;, J
.- f -

I eXIst.ente d� ?:'l mUlto tempo, E' r1 ,O méllS h,mentavel en-
R'QIO Socl8dad6 20 h, 50 mm.

.
I",dçao POI erro que unpos<ilbll!tava 03 apre 3 .. emdm que es�a I t f

.

'
J EiSENHAUSER

ruas. �ão são pOUC3S
via de Itajahy á Blume- ciadores do jogo bretão em medida foi occasiúlIar1a doi .recanto, OI o �umero e· .

Inspector as reclamações que k-

� na� há�je
.

St" re::dizar, : as�istir a� m,atch
� �nt��� OÊ. nece�sidi:lde de bzer eco I :ev�cl,o .

.,

de vlcÍlmas. que Caixa Posta2: :58 �'i.lnopolis i
mC;$ ouvido a re:-.peito.

ueclnte Llo IDteresse do do_s quadlos oenObSa I_;l?�de. nomw "OlS o 'lugl el (10 ,OD balc,m no cumpnmen- . ,- I Ultimamente não tem
do sr cjr Npreu namo� _D6antle, pct°rem, da ptaCllflC<I 1 navI'ú<' J' I(je <:eol-s Cl( 11'0'�: to do dever, o SallQ'ue

I
Dr. Alfredo Harc�rdes' 'd• • - l\_ -C', çao reu I�a a, congra u amos

I
� � ) L " ". •

u SI o pequ,eno O numero

,honr<idoGovernader.do �o,m o pu.blicoitajabyenseque díanús ou 180 contospol p�eClO'31SS1I1lg ,que os a· ?eu-nos él.honráde sua de pe:,;soas que se vêm

E,st2do, que tLH�Ü feIto l!,'?- apreCIar desse _mOdo, �o· me�. Co n tem elo-se - dizem gen t,es �e ,-,�tall� fizeram

I
VI"I ta;, q uancto de. passa- na necessidade de se

para a conSeCuçao deso li,!WgO, uma. das ,mau, .se!llSa. os '(,rnae '-"penas de De- ,derramar, a:; VIdas que gem !-,or nOS:;él Cidade o defender dos at3ques
I ClOnaes partidas futebollstlC&S. J c:; '-', • I i· I

1 ·I!. t
.

o l' d 'AIs� re evante empre:len- Gratos pelo convite,lar.nas- zembro para ca, embora se per< eram, 0'3 ares que 01'1.1-10 e] ma Ista
..

r. .

,

' de cachorros bravios.
�l!�ento, o qual gman- \

emos representar, a quarte_IJada communista orphanafé:l!1�, as desg�açafj fr,edo �arrcard�s,_ dlrecto,r· Uma providencid a res-
I tIra o futuro de nOSSa i':' . tenha Sido em 27 de no· sep1 re.;nedlO,. occaSlona- d� revI�tct «Naçao Brasl-; )Jeito, identicâ a que se
� terrü e contribuirà elfi- 'I Deverao provar ormem vembro, teemos que a d.as pela trahlçáQ e fero- lena &. e corresp0l1:dent�: vem operando em cida·
I cazmente para o impul- ariana Nação já dispenclen com �](iad� desses plementos e,spe(_�al do ,·CorrelO Lia des me:lOS importantts
r, so de todasas suas acti-II os pre::-oos do «Ped�o I» �Iesatlllados que chega ber Manha.» do que a nossa, brna·

con::neré.íacs. De Berlim ioforma.m que em quatr.D mezes e 15 diss Incnvel
.

tenhélill nascido Do Ri�ro unde se, cada dia qLl'� passa,
_......_�""""''''''''''�

foram baixadas di:,:posi· a bag3tellá- de 810 cül�toS. no Bra&Il. solucionou satisfactori�::nente uma necessidade.

O C· . çõe� segundo as qu�es os Accfesce!1té,ndo � s s a Tudo isso-dinheiro e
o caso do fechamento da A· ---=- _"""""""'>c,

,

mema Ideal foca li· edltnlcS e redactores ele desr)eza com os4 mil con. .

t
. - gencia do Instituto de Pensões

sara amanha- a' rlo·lte um
.

c!
-

�
,.

sangue, ClesTlllçao e mor- e Ap08en�adorias dos Mariti- Por fal�a de espaço deixa-
d �," .! ]OrnéleS everao provar él tos que o :sovemo ]'8 j)a· te, desé1ssocego e descre- mos, regressou o sr. Placido mos de flublicar na prpsente
. o� mais atrahentes fIlms, i sua origem ariana e das gOl.! ,le indemnisilçõcS e dito-tudo é o -CLlStO da· Souza, seu ��ente neste porto, edição uma apreciada coltabo
l!1�ltulado«Ce�n Dias», com I r�spectivas esposns 2 par· outros encélrgo5, as des- queliéls q:.::artelladas bar-I a quem f_eIlCltamos pelo exito

. ração do briíhante clinico dra lllterpretaçao do f t I d
_ L, '""._ p -' I

de "ua vwgem, a qual veio .

t
.

. < JOlOSG
1
Ir pe o menos- o anno pesa" que serao nece:ssa· Ucl,c'� qu_ l}OS mc;rtynza- favorecer á Jsboriosa classe Ivo Btein Ferreira, o que feire-raglco \Verner Krauss. "1800.· :::ias com a reconstrução ram e <b,·JnnHram. d06 marítimos. mos no proximo J:!umero.

�--------�===-=-__�__=-'�__-=�-=__=====-�����.-====�R='vn=���===���==�__=-_�� �__=-=-=-__=-===-__=-__�__

CA A HE-IL
de JOÃO MA1HiAS HEIL

Calçados finos p31'i1 homens, senhoras e creanças. Não deixe de procurar
e�ta easa quando, desejar adquirir um calçado bom a preços convidativos!>

==
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Occorreu no dia 22 ultimo o aunívcrsarto .

natalicio do sr, Samuel Heusi Junior, membru do !

Directorio dó Partido Liberal Catharínénse e sup-
plente-de Vereador da Camara Municipal. .

--Fez annos no dia 23 o menino Mario
Schead, «stímado filho do sr. Tuüy Schead, so
cio da ílrma Demetrio & Irmão.

-Nesse mesmo dia completou mais um ano

no de exístencia o jovem Jorge Fischer.
-Festejou o S6U anniversarío natalicio na

ultima segunda-feira a menina Gilda Sc�ead, filha
do sr. Tuffy Schead.

--Transcorre amanhã a d-ata natalícia do sr.

Brenno Muller, competente funccionario do Banco
do Brasil, nesta cidade.

-Deflue no proximo dia 2 o anníversarto na

talíclo da exma. sra. Jna. Antonieta Moreira San -

-

tos, virtuosa esposa do sr. Antonio Ayres dr.s
C'Í I i')antos, dd. gerente da Oasa Alíredluho.

--O dia 3 assígnalu a data natalícia dá exma.

sra. doa. Genny Fóes Cruz Lima, irmã do director
deste jornal e esposa do sr. Raphael Cruz Lima,
lente do Instituto Bom Jesus, de Joinvi!le.

.

I -Nesse mesmo dia Iestej.uá o seu anulver-
'

sario a exma, ara. dua. ll.!Iilchem frj�se Gallotti,

I� i digna consorte do sr. Jose Gallottí, Ilscal do -rm
� posto de consumo.

-A ephemeríde do dia 4 proxirno marca a

I data natalícia do menino Paulo Aíronso. estimado

--------�I-
Iilho do sr. Bonüacío Schmídt, chefe da ímportante.

� � Cía. Malburg, desta praça.

L Viajantes

I�
15

[o:l s 1- , ..- ..-- DR. HAROLDO PED8RNEIRA
c � g " � gj Esteve de passagem por [lassa cidade .o com-

5 z?:: I

�
, petente engenheiro dr. Haroldo Pederneira, Díre-

E-<
r

,
ctor da Inspectoria de Estrada de Rodagem e

I��--I�---\---------------------------------------���'
Vere�or á Cam�aM�jciD� � F�riMop��

I�.s § I ;:6 �, pelo Partído Liberal ,C'atharinense.
-�� M .'.

S P-j I LAUSIMAR LAU:-3

�I-----il------_"'-"""------_\ � ----------------''---
Encontra -se entre nós a talentosa poetisa

"t_,>
- '..

" , co
srta. Lausimar Lous, alunnra destacada do Instituto

co de Educação, em Florlaacpolts e nossa dístincta
li) coIlaboradora.

!� II.,2:<
E-<
!-------__"..------------------------------.;.- Nascimento

',i1 l g ., - g o sr. Osny Noronha, dedicado tuuccíonarío
�;:s ,do Banco Indústria e Commercio de Sta. Catharí-
�- --------,..------------- -�----.--,-----------------;-- na, e sua exma. esposa estão de parabens com o

.

o � � II..,... <- nasclment» de sua promog=nita, que na pia oap:
!'" -c:; -21 (5 $

I
tismal receberá o nome de Sonla Ketty.

� 0e:'e; -

-Com o naselrneuto de uma interessante

� 3 1
......-----,--'-

menina está em festa o lar do sr. Sylvestre Schmidt,
auxiliar da firma Cia Malhurg, e sua oxma esposa
Aurea Cezario Schmídt.

I

2W=-" ��

! lnnnnn.ieill n9 Effectivada,
.ToI'nal do' Povo

.

Por flcto do sr. Goveruado,
" do Estado acaba de ser errEi·

cliva no cargo de pr(,f_g_S30r,a
da escola de Hibeirão 'Migu�I,
o qual víaha exercendo elll

caracter interil.tO, a comp)e'
maotarista Maria de Loue:'de�

.iiÍiii$;õõ"-.....iiiiiDiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii""""'-iiiDi....."iOi-·;;;;m""'"".........."""'"iiiiiiiiiiiiiii<õiiiõ....,�iiiiiiii"""""""'...",õiiõiõmiiii.,...;;m;;;.;;;;'iiiiZii.....=m,;;;s.;;;;;='""".....=Oiiiii�>=�""=...",,;;;;._.<im""'".....""·..====oiiiiiiii�iiiiiii�--."""""""'�"""''"''"'iiiiiiiô_<Z�""·,...iiiiiãi• ..,��iim;, Linh ares, filh':t do sr. FirlUO
Linhares.

1 jLlstamente desprestigiar a �---

autoridade diocesana do pre- Vende-se um cutomovd

ArcebisPo'\ claro arcebispo primaz, em de uso p:uticular, marca
Sebastião nome do Episcopado. do "Rugby", ultimo (ypo, erll

clero e dos cHholicos
.

bra- perfeito estado de COí1Set
slleiros, apresenbd V. Itxcia. vaç.'io, por dois COIl tos c

cordeaes expressões de

SOU-I
oiU'centcs mil reis á :!s·

dariedad� christã- Cardeal la. Tratar-se CO!TI o dil'e-
Leme.» r ctor deste jornal.
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Ao publicarmos em nossa COM· -O DETUOP � �M' Aultima edição o conflict'o .,. . r� jI� •

. vel:ificado entr� o Arcebi�po fo�se po: demais detttrp,1da, eX:1ge!o cont.ido na tratis-/ma dir_igido ao

Pnmaz de Bah1:1 com a dlre· cuJo accldente, sl:'gundo es- crtpçao que fIzemos. .

I
da BahIa por d.

ctora do Collegio dos P�r· I tamos informados, não ex- ParCl attestar a invereci- Leme:
dões, � titu.lo de. nOtl.d&_in- p�ime a verdade dos factos,

'\
dade da noticia trans niWd:l 1,Exmo. Snr. Arcebisp,')formatIva, extrahlda de Jor- nao tendo 'passado de uma �m torno de um pequeno P

.

d A' t B h'd L� 't 1 v d I
- .

'd'
-

t 1 d t -I' t
r1illaz " LlgUS 0- a la.

naes a apl a _[' e era, nao Simples lscusao en re aque - esp.n eUlmen o, vamos pu-
".

imaginavamos que a mesma las personalidades, sem o I blicar o expressivo telegranJ- Na hora q!le tentam in-

VERDADE

I�
I;::

- Anniversarios

"

DEPUTADd RENATO BARBOSA
Esteve alguns momentos na cidade, dando

nos a honra de sua visita, o talentoso advogado e

deputado estadual dr. Renato Barbosa, uma das

;::: 1
mais brilhantes culturas�de San�a Catharína.

co MASCARENHAS PASSOS -

Encontra-se na cidade, para assistir o con

I sorcío de sua prendada filha Alay, o nosso partí-
o 'cular amigo. sr. ignacio Mascarenhas Passos, proa
S mlnente membro do Directoriõ do Partido Liberal

Catharlnense deste muníeípío e figura grandemen
te estimada entre nós,

Consorcio

Reallsar-se-â no proximo dia 2, sabbado, o

casamento do sr. Udo Garcia, guavda-lívros da
firma Usina Adelaide S. A., coma gentil srta, Alay
Mascarenhas, dileota filha do sr. Ignaeío Masca
renhas Passos, alto furrcoíonarío _do Thesouro Na
cional.

Con\fales�enças
Já se acha quasí Í't'stabBlecido da opera

ção círugica a que fôra submettído Hum dos hos

pitaes de Blumenau, o menino Paulo AHonso, bem-
:}uisto filho 00 sr. Boniíacio Schmid t. .1

.

- Acha - se restabelecido da doença que o

prendia ao leito, o nosso presado amigo sr. Gas'
par da Costa !\/Iora/cis. competente e incansavel
inspector do ensino municipal.

Fallecimento

CEL. FABRICIO VIEIRA
E:n Vallões, onde resIdia, fa\lecml na ultím�

sexta· feira, o conhecido caudilho CeI.
Vieira.

o semanario de
maior divulgação

ne Estad().
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�!a� de Dauegação «blogd Brasileiru»
�-

BftUER & ,Clfl.
= Agencia de Itajahy - r

, (ommissões -- Lonsiqnações - Representações - (onta, Prcpría

Agencia de Vapores
Exportação de Madeiras, Cereaes, etc.

Linha Penedo-Laguna, servida pelos vapores
,ASPIRANTE NASCIMENTO

MIRANDA e MURTINHO
'

Linha Rio-Itaj.ahy, servida pelo cargueiro TUTOYA

Vapores esperados
do Norte

1\1ANTIQUEIRA '

Despachos Expedições
RE'PRESENTANTES DE:

Comp. Commercio e r�ave!Jação Standard Oil Company of Brasil
do Sul

Gazolína Standard - Kerosene JacaréNavegação entre os portos do Sul e do
Norte do paíz

Sal de Macau e Mossorõ
lUTOVA' dia 2 para .S. Francisco,

Santos e RIO, recebenoo

cargns para os demais portos do norte com

baldeação no Rio.

dia i 2, escalando em Ftoríaúonolís e Laguna,
.

Pyrineus d!a 30, recebend.� cargas

recebendo) carga para Rio Grande, Pelotas .
. dlrectamer:.t� para. os p!lr

, e Perto Alegre, com baldeação .em tos, de B, �rancI8cu:, Santos, RIO, V��torIa,
Floríaaopolts Ilhéos, Bahia, Aracaju e Penedo. Com baldeá-

.

ção no Rio para 08 demais portos do Norte
_,

MIRANDA. MAr�TIQUEIRA
dia 30, na mesma escala do vapor Murtinho dia 12, na mesma escala do vapor Pyríneus

Escríptorlo e Armazeni=Rue S. Francísco, esq, da 7 de Setembro, 42-Telephone, 49
I

Para mais inf,)rmações com o élgente José Alves Pereira
�, '\!I�� if=«...=,:rf' �

f�ascimento & Filhos lida. Oeneralldades Electrteas Ltda,

� ;� /,
RuaC;f::::r;:�v::I:: ::5.52,55 • �iaS[:�::d::, [::::::ad::"3:",

� Companhia f'ebrlce� ,,;====::==:=======

I T, A J A_HY-::::::::=:::::::::::===:==�i1
II

.

d2 r p21ltajahy I (r'�
Caixa postal, 16--ITAJAHY--Estado de Santa Catharina

"

Standard Motor Oíls

General r�f}tOl's do Brasil S. A.
<,

Óleos lubrificantes, Flit, Oilex

Automoveis «CHEVROLET»
Vendas, Serviços

. Peças genuínas e sccessoríos eruigeral Prlng, Torres & Cia.
Sal especial «Alliado!'''

Fett & Cia. Ltda.
Dempanhta Hanseatica

Cerveja Cascatínha etc.-Refrigerantes

-

, Assucar refinado e Somenos

. Cammissães--Cunsignaçã!s-�DespachDS

ALMEIDA & VOIGT
) 1
I '

,

) 1) Fabricaçã� de Papeis de Typos:

�.MA.NILHA_
, KRAFT

JORNAL
'EfMBRULHO

End. Telegr.: PAPEL

--ITAJAHY -

'arinha de trigo
das afamadas

manas

Assucar

refinado
Especial

S. Leopoldo Diamante
I, "

1 "

Única Fabrica de Papel no Estado

" L�.h��,����

\\111 uuuuun,uu:t:���-1:����UUUUUEstudos do Brasil s:
tt

&h
·

B
'"

I U

�� ��@)� � I" errn ela .1'6SI �'_�,'(�íàl_\):- ' -� _§\'() IJ � o o �
V J� r. � IJ w� Ü

Fundada em 2 de abril de 1910-Edificio proprio-Phone, 14
Itajahy-- kua Dr. Lauro Muller, 28

,

B bíd
-

�

- I ;; Fabricante exclusivo dos afamados preparados: PILULAS DE CAFE- �
e I as nacronaes e estrangeiras ti RANA marca

r,egistraJa «Touro", para cura radical da maleita. Ü

" Vinhos finos '. PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões. ;;
-

.

'

I· �
VERM1FUGO LIBERATO, purgante em oleo doce.O remedio de bicha �

Crgarros e ,charutos
.. Il<�

mais faeil que ha para creanças tomarem e de elíeito garantido ...

= Completo sortimento de droqas, productos chlmicos fZ pharmaceutlcos, ;;
Aos domingos: Bife, macarronada" etc. Ej!' :pj nacionaes e estr-anqeiros.

'

;5;1

114 Café sem mistura , III t; Não mandem fazer suas receitas QU �omprar remedi�. algum, sem prr ti'

.

� melro �nJagaJ::em nesta pharma('�a para s� certificarem que ,

.
'

. �� e a PHAH.�ACIA BH.A::;IL a mais barateira,

I' Prapriefaria: José Esnindola lU' Exames de urina' �

I.
(Antigo Bar do Zelja) .

I � �ualqueF mediGo p�de SeF proGurado nesla p�aFmaGia
.

g
Praça Vidal Ramos-(Esq. da rua Lauro Muller) i�" �",_,' Abre�:e a� qualquer h�ra da nOIte. e-s •

�
�S1�-1'M'i*.�# rp••jlM@!"CH*Hif§gó>"-;:fl[��i!l��:::.m� I :t:�1+iK....�����.. :t:��� .:��Ü����U�

llep,eesentautes em todos os

,
'

<,
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Reassumiu DO dia 22, [lealdade, dedicação e in
ás 11 horas, o cargo dP.11 tetligencia,

solucionando Igovernador do Estado, i) acertadamente os CàSOS
I

sr. dr. Nereu Ramos, ten- surgido s durante a sua

II""""'''''''''
......�----

do usado da palavra o sr.] ausencia. Fallando na sessão solernne do Congresso
Altamiro Guimarães, g(�-l R�fcril1-se, ain da, Su:: I �yndical Bahiano, realisado na Capital da Ba
vernador em exercicio.di- Excia. a SUa viagem a hia, a que estiveram presentes ()S repres entantes

I zel1d? que procurára r�o' fCapital da Republica, a-I do Ministério do Trabalho, e de varias associa- I

I seguir
1':'0

gOvc!'ní.1 ,do l'JS-1 Iiancando que encontrara I ções operarias daquelle Estado e -de Pernarnbu-

I tad«, a segura directriz a melhor boa vontade co, Alagoas, Sergipe e Estado do Rio., o gover-

� ellc,etacla pelo illustre es-, por p.-rte do illustr e Che- nador [uracy Magalhães voferiu um discurso

� tadista. I te eh Nação, dr. Getulio sensacional, dizendo que 6e sentia bem entre 0S

O sr. dr. Nereu Ramos I Vargas, na solução de operarios, do seio J03 quaes partiu 'ern novem-

ao reassumir disse que ;:;e I magnos. problemas adrni- bro o primeiro grito contra o cornmunismo.
sentia satisfeito por veY1 n!�trativos catharinenses, Relembrou a sua plataforma de candidato

que .o sr. Altarniro GUI- aílirmando que uns tinham ao governo constitucional, em que confessou
rnarâes, no exercício do I sido solucionados e outros i sua identificação com os principias sociaes de

cargo de gove-na.lor rlo/estavarr: prestes a se con-j] Leão XU na <Rerum Novarurn de Pio XI, no

Estado, se mantivera com cretizarern. I -Quadragesimo Anno».
'-

:' Referindo-se ao i 11 tegralismo, disse: ..Tive
--;;;�,.""_;;;;;".i=u;;;;;_�"'=""""",�=�_�-""-=�"",,,,,,,,�=,,".;;;;,;;;;;;';ii2ii��������;",

! m inha S sy Ir. pa thia s pe lo inovime n to iG tegra I is ta,
Arno Bauer ! ENLACE I quando o julguei ser uma força disciplinada da

,

- i Realisou-se ua CaPit<ill mocidade e que lhe tr.ihia a attencão os sérios

I'

Esta de regresso a nossaj do Estad» na ultima qllÍn:;1 problemas políticos e sociaes desta tormentosa
'

i i C!;l�j�� ��po�, de �ew!lar e�·I· ta-feira nela l:1iinhã,o enla- j. quadra da Humanidade.
,

,taJtl, ias ,)r���) �l:_ ::'. ",Pa�il� I ce matrimonial do s�', ::Ir. j! Combato-o, boje, desassombradame,nte,por-

�� RI,), on.I- tratou �:L seus Adherbal Ramos da Silva, d que se transforrnou !lLlIU instruneuto de politi
interesses ,co:nmerc,laes, ° I pro vecto ad vog \dj e de: � quices, variando de atti rudes, de accordo com

I 110%0 p:trtlcuI,ar, a �11�1) Si.
I putado e3t:�d{;a!, corn a 'I as convenien-iias do momento. PeL communis-

I it,Arn:l0 ,Bf,auer, BCI!er,� '-;� c�nc�i-I' gentil srta. Ruth Hoe[)ck�,,' mo, não tenho, Hem nunca tive syrnpathias.por-
�; 'B" a rr.na lu�r l)!: Lia. e r!il"'''Ll 'iPlc rI;! t�:{:'na' �n: que n.ada me fez i:lbandonar a coo,;eiencia pler.a�' '-J d P •. t

,,,l-, I I a d., -"., .::; L.;�� vI�e-pre51,_jente . o L artl, O
Vel, CuI Hoept:ke. l� da der�1idade dél minh,:, grande PatriJ, a solidez

I LlOe���1. _. Os nubentes, logo de- II
de minha fé, bebida na fonte p,ma de meus an

� .?�l.lllstre It;phyerne, �,1� pois elo acto nIJDci::t!, se-l tepassaaos, '(} encantnG�ento doce e sarlio de
� CLO,l. um ele\a�o .0'1 ntL guira!11 De!o avião da Coo-I minha 'I;da familiar. Pcus, Patria e Familia são

I de amlg�s e a?n,llraJOres, P':-, :101', co';n d�stii10 a S:m-' � llil18 trilogia incorporada as nossas melhores
la dma"nlca e onlhank :l.d,ni-l tt),' c' I) le er)', r"'l-am num II tradiçõe;, ,plelHmente iote!2:radél3 na actual (:1'-
1 i t":I ;() tP::tli��rl;t i'. ,:1 �).;

. ",-L. I

.� !_ .1 l.{. L - ã u

;-
.1.S_I..ç.<1 • -_.- , .

_ 9 .1_",_ . r Crar.satlanoco para a Eu-, oémizaçào coostituc�onal ,d-Q Hra�il.
govemad?r dél cLla.l�. tel� I

rO[lél, Extremismos da direita ou da esqperda,
•
recebido !nn..tmeros cu nprl- ----- '"",,""".

! não :11edrarão n3 Bahia.

I mentos.
'

Homenagem I S"mpre que se me pergunta sobre o eo·
--- O SynLiicatJ ;i05 Opera-! genhoso, mas falso. dilema- da polarização d;:l

� PunaiJionarios damittilo3 r�os Estivadores dt: S. Fran-! opinião brasileira elas doutrinas fasci"tas e com

I CISCO, qle reane e'n s'�u q,la- munistas, respondo, invariavelmente, que não
� De Selem infor na'n q.le clrn socia! a tohlLhde dos II me interessa es�e problema, ei:., por que, com-

lã
e:l1 virtJde de terem drixa· trnbali1adores m estiva da- batendo com desassombro,não admitto a hypo-
jo de compareçerf ao ulti;no queile PQi·to, klegraphou ao these de sobrevir á victoria, de qualquer delles
<pieito eieitoral, d lq_l,:l1e Es- sr. dr. Nerê'l RnlOs, pedi 11- I por pn<cessos vi alentos ou pacificos.�

I
tado, numerosos hmccionari- do permissão para q�le seja ! Depois ele outras considerações, concluiu o
os Dublicos, o r:;rOCLlra .lor coHocado no S3.1ão nobre o

-

govefnador Juracy �,1agalhães:
-

regiona! eleitoral, sr. Ouves retrato de S. Ex,:ia" co:no �Na lueta triun:pharà. Prestigiar o actual
�=�.��"""""���-�=-----"""",=-""",,,,= Netto, pediu ao gc)verllG a ho:nenage'n a qJem tem sa-Ij fPgime é assegurar� o cumprimento das cooquis-

.

.

demi5são dos mes nos, de bUo collaborar em prol do tas pacificds, obtidas W�ILl proletariado brasileiro,

IDe simples marinheiro me na Escola Naval, Sef? 911e accordo com o CryjLJO Elei, l;perariaJo caHnrinenSe, nol assim como a _execução das leis sociões é

0Jpor elle pesasse a I.llllllma-.tI' I> n ,t: �'10 d ��,.' I
"

, 11 N B 'I/ complascencia,
_

ora , .qu� re�e a mel ena. lda . e lV1'i!O. I
� egltlt110 orgu 10 d.) ovo rasl .»

consegui u, fi fppça de Concorr�ndo com centeG.as .

' I § ,

e:studo, entrar pspa a de candidatos, o marinheiro ���::;fu�::f€:���":'N�����lmwao, ==���-"""""""""'----=-=.......""""''''''"'��

Escola Naval/foi aprovad::J no concurso, � .... �� J
'

E
.

M II Morreu soterrada
D�, turma da Ef1c.OJ�.,�l:vaJ, I teJp�f�i��ae�':n,n��lSO�I:rai;��h� I' p�wmn?t;�1 rH}j���n�i� ��D�iQt1 IN,OOSep�qUu.egteen!OA!111a� es�_.do KlO, que, agura, lIlICla se�ls praça de :lSpIrante. 'uo pri-.,

nKh f1��:iJi fitMd�jU'Ub /1 r !),,""jHi.'l(iWht>�'1 §i � � - Noticia <:\ Gazeta», de Fio-

es��dos, flgU:-a o �r, Dil.�I0 meiro anno do curso previo .

. �� g�iu para a .Capital fderal, ria�opoli�, �ue G ultLn_u tem-

Jose T'�vare8, n�tural de S,a, ãa Esco!u Naval. ,�, � aflin de partlc!par dos tra- p�)l'_al de"p,bado na::l��lla ca,

CathaI'JI]� ,qu� l:1gre�s�u na Solidaria com o gesto de I � �� balhos oarlamelltnres O sr. pl��I, que .tantos preJ�!zos m�-
nossa MarlU.ha �e Gu�r, a ,em seu chefe, a nossa marinha ofe- I � E' t �� I '

"
, '. .eu.a8S causou, tez-_" s�nttr

1932., como sImples,rnarm!1mro, receu a Dario todos os uni-/ � a casa que mantem sempre f.� IJose M.uller, oeputad,o fed�-I n:ldI8 pro!undamente no lL:te-
..-\.11 chegado, apo,s cU�llar a formes neces!'arios, sf)m10,lhe �

-

4-- t ��, ral elel!o,pel,o Partido L1- rlOr ,da,11�a. � -'l
•

.

�scola, de A.?re�?IZeS .� M�' pelo propri? mínis,tro.. offerta- � O maIOr SOl'dmen o enl generos fi] I beral Catnannense PnoClpa,l��nte o :ul pua llh:r�nbel1 o, de 11�,lanopoHs, Da'l do o eSIJad!m tradlcClOnal da., �; 1- i-
- -

, , -d d t :� I =, 8o��reu con�I,deravelmvnte
rw curSOll a Escola, dé' Gm- q'wlla escl)la, � a ImendCIOS nesta C1 a· e e am -

��! PP�V.J-A COLLA no 1) fi P. E\1- açao d�v.a�taQ.ora d� ve.n�aval.
metes, Angra dos Rets" obter.- Seus antiO'(ls comoanheiros '�\ b

-'
-1 f � , lJWJ.u '!in n.o.il jJ No Qls,ncto,de Ribetr!i0 as

do, 8�r.npre, lugar dist!n,c,:o" de «gola .az�l� pres'tal'am ao ", em a que_ H1éuor numero ue re- \';j! CL�RE(l1DO GOVERNO a�uas( B,a sua lI�pe('tu�slda��:No f101 de 1933
..
em v.lLude collega VICtOl'lOSD expressiva .. ouezes tem i I ,_ j ... � aIr�l1Calam dozv ponlf�s e (.

de um �ll.rSO brll�aate neS!;� homenagem cJNe muito o

cum.1
� () '! . ill-l CaSlOnal'am a morte de mUI-

escola, fUI prcmov:do a mat·! moveu. r� I O sr. dr. Nereu R amos-, tas cabeças de gaslo, .

n�(,l.r0 de segunda classe, com ,,,..,,...=a-=-=z
o ,i' I honrado Governador do Es- A modesta casa �o e�tJlJ1�-

�f�����eaW��'d:��k�I;S;��:q�� Cassada a patente � Confie V_ S, seus pedidos à � :,t:1:Jo, re,c,�b�Li do sr. Pl�efeit? l,gfo�avá';�'��o:�g�á�q�;�rr;J�!;e esp�ciaJizasse em artilhal'ia O sr. Presidente da Re- �4 esta casa e não se arr.e.penderá. � 1 do 111U!1iCIpIO de ]a(agua, ele!- soterrada a. esposa desse p?-
como escolhel'a. . publica decretou que seja I � to nas ultimas eleiçõ�3 C01110 I bre homem, que lllcta com s�;

J?e�pe�tando a �uriosidade cassada a patente do gtne- m � i cc1r�didato da- Acção 111 té'�ra- rias difIi�uldades d� vi�a.p�ádos oJlCJ�eS qa mannha oSlm -

ral de brigada hOí1orario í:1 �frantern t..'=l'"u'l)om c.mpr"'.)g';::. ,.1, v",". p<:l = ·1' lista o <pleO'famma ab::-ixo o que gaüna quasl nao
.

pIes lliarmhelro que obtivera � ,�3 lU - UI 'I: \) <.�u "" iAJ ." ' k, '" ", •

para o s lslento de seus en-
tão b,las notas em diverséls Miguel Costa, por ser fero .�' d d

.

'I' i «Jaragua 22 -Tendo sIdo tes queridos.
cürsos que emprehenft�ra, I'oi voroso adepto de ideias

con-I'.�
ra entrega te compras a . OHllCl 10.

'.
inve�tido funcçõês Prefeito I

.
AmphlloCjuio Albin�, auxi-

c.�amado
á pres�nva ?O a�mi: trarias ao actual regimem �'

r.1: I. Municipal Jaraguá tomo li_llIa�o por .ressoas amlgas, t.i��('(lu!e Pr,:t�genes GUJmd�ae", politico-social, estabe.leddo ,berdade transmittir mell de- ac,;,crre�am. ao. local, cons
entao mInIstro da Marmaa, t.'" Rua Her '1"0 luz nJ04 20 ,. . gUlu apos Ingentes esforços,
que estava informado do seu em nossa�2����ção.., 'CI I \UJ � 51.

'

! selo c?llaborar Je.almente e:;- salvar seus filhos.
Eiuccesso.

I
.. clareclc!o Guverno vossencla O facto causou grande ('.0118,

'Commovido por tan!'a dedl' Dr. Arão Rebelio .

I:
pelo bem do Brasil, --Respei- ternação, no "eio dliqueHa po-

ctlção á classe qu� dirjgi�,
.

Regressou de sua viagem TEl�DUO"NF ""lI5· tosas.-, saudações-LeoDoldo pulação, ?nde o ,inf.eliz lavra-
num gesto de alta phl!antrepw ao. Rio,o nosso distinclIJ conter- i!.n & ír-jI a 1k.., ti, .'

, d0r é mUlto bemqUIsto, sendo
e justiça, mandou o almirante raneo dr. Arão Rebello, pro- �

A ug�s.to Gerellt -_ Prefeito um hJmem trabalhador e de
Protogenes submette-Io li exa- vecto advogéldo. ':$��J �;...(i;.:.�Wl'}� <�+'-;;;'j$�;fk�:'2��1�'\\?� Mumclpah. ! bons cosVJ[oes,

Valores novos

Entre quantos tem acompanhado mais

d9 perto e cl.ecididamer:!l� o eminente dr.
Nereu H/amos na 'sua ja longa e fulguran
te trajectoria politica, inclua-se o sr. Alta
miro Guimarães) que, àquelle respeito, póde
bem orgulhar-se de haver, ao lado do
Chefe excelso, conquistado a invejável si
tuação que o distingue entre os seus co

estaduanos e no conceito geral. Nem outra
coisa quisera elle salientar sinão o honro
so factor +lealdade+uu sua carreira publi
ca, quando, recebendo do sr. dr. Nereu
Ramos, que se ia ausentar do Estado, o

cargo de Governador interino, que a lei
lhe competia na emmergencia, frisava que
se ufanaria não de substituir o Governa
dor do Estado, mas de substituir a Nereu
Ramos.

Não fOl, portanto, sem razões que o

illustre Ohefe do Exeoutiv >, agora de volta
ao cargo a que fora elevado pela opinião
publica, manifestou a sua satisfação por
haver, com o proprio afastamento tempo
rario, a serviço ainda d'lS negocios publi-

.

C{)8, proporcionado feliz opportuuidade a
. revelação das qualidades de governante de
,

que o sr. Altarniro Guimarães soube dar
provas nestes poucos dias em que esteve
no exeroicio de Governador.

r'" , ib 'd fid!� qUA, aos attr: utos uonres e 1.i 8-

lidade, renuncia e dedicação, demonstra
dos nas mais graves horas da politica de
'nosso Estado, o Illustre Presidente .ia ArJ
sembléa Leg-is'hitiva reune faculdades apre
ciaveis de administrador criterioso, sereno
e :f.rme, como jà demonstrára,. á frente do
Legislativo, uma n.otavei acu�dade politica,

I-um. delicadissimo sentidrj psychologico,gra
I· ças 110S quaes poude conduzir, atravez dos

� agitados embat:s, de pctjxõe� in�ontidas, os
, trabalhos ,condtltumtes e legislativos.

Orgão que "0[1108 do P8.rtido Liberal
Oatharinense-·termÍna o briihante diario
<J: Repupl;ca», da Cap;tal do Estado--aprdz
nos ressa1.tar a actu",ção brílhante deíJse
honrado coestaduano e correligional'Ío,cons
titüiudo uma das mais irrecusavels e Íeres
trictas affirmações dt" que dos valores n()

vos, que só agora, sob a chefia integra e

graças á aguda percepção do sr. de. Ne

reu Ramos, se vem_ revelando para gloria
de Santa UatharÍna e orgulho dos catha-
rmensee.
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