
Um anno ·de qoverno
o brilhante diário .«A Noticia», de joinvil

le, noticiando a passagem do primeiro anniver
sario do benemérito governo do sr. dr. Nereu
Ramos, occorri.lo no dia 1'. de Maio, expressou
se co seguinte módo:

No dia de sua ascenção ao cargo de go
vernador do municiuio, entre o estrondar dos
rojões, repiques de sinos, canticos e ho sannas,
entendeu o actual Prefeito, no momento em que
recebia das mãos de seu antecessor as rerleas
do governo, que devia explanar, publicamente,
o seu prograrnma administrativo, expondo, as

sim, aos seus munícipes tudo quanto desejava
realisar nos quatro annos de sua gestão.

E Iallou a« povo.
Ouviram-no, com religiosa attenção, os seus

correligionarios e também os mestres· da hy
pocrisia, que faziam acto de presença no salão
da Prefeitura Municipal e que até alli se haviam
dirigido para levar ao novo prefeito o seu a

braço de ursos com pélle de cordeiro.
E todos, unanirnes, bateram palmas, cren

tes de que, daquella hora em diante <haveria 'de
reinar justiça naquella casa».

Passaram-se 15 dias.
A Justiça para o sr. Prefeito é como a «li

nha recta nos movimentos da serpente».
Aos DOUCOS vae elle dando n.ostras do seu

<nobre espírito justiceiro». ..
Não podendo vingar-se de quem directa

mente o relegou ao ostracismo por espaço de
quasi seis armes, tempo esse em que teve oc

casião de ouvir, por muitas vezes, em conccr-
Ziiiii2iiiiiiii�miiiiiiiiiiii"'""'t'iii3ó3iii1ioõ. ridos comícios populares, o retaliamento de sua

�,�ão tem fim I policiaes em nosso muni- vicia publica e particular, feito por aquelles mes-

, 1 cípio, cuja,s ronsequencias mos que agorà o estendem as mãos com unhas
Quando o Partido Repu- \ nao se pode prev�r... de tamanduá, arremete a sua ira contra medes-

blicano viveu no ostracis- i ' E é essa gente que ain-, tos servidores do município, lavrando dezenas
mo, o seu cornetim não! da falia em pacificação po- i de decretos de exoneração de delegados esco

s� cal:sê.,:a em gritar pe- ljtic�. E' o motivo de dd- i lares que desinteressadamente emprestavam a

dindojustiça, atacando VIO· vertil-os um pouco de cau-: sua collabor.rção a nobre causa do ensino e

,
lentamente aquelle que ho- tella. Antes prevenir o mal] até -suprema iniquidade> mandando proceder

!. je está de cama e mesa uo que rernedral-o.
I

Iaccioso inqucrito, afim de demittir um velho

I i com elles., O que está acontecendo educacionista rle Penha de Itapocoroy, que há
.

I Agora de ,�uiz-Alves em Itajahy pode-se 9ual.ifi' i mais doe quarenta annos, com uma dedicação
! vem-nas a noticia de que car corno um caso medito verdadeiramente paternal, VInha ministrando as

lo novo Intendente está enJ todo o Estado. luzes do saber a diversas gerações daquella 10-

I se recusando a au torisar cálidade que lhe consagra profunda estima e ca-

o paga_mento as pessoas i �Bunião 'do Jartido f]i- rinho-
I Que sao credoras do mu�

I b I I Não ha de ser, porem, esse velho mestr!"�

I �icipio, desdi! quI" chegue sra escola, victima de sordida .politicagem, victima
! ao seu conhecimento que, . de infamia e de calumnia contra a sua idom�idade
i o interess8do esteja fiha-I Com a presença de to- de homem probo e cumpridor de seus' deveres,
I rio ao Partido -Liberol, at-· dos os seus membros, es- victi:11a da ira dos republicanos de Penha, que'
I tendf'n(jo sómente aos teve reunido na ultimd há de vir, já no seu ultimo quartel de sua vida,
I seus correligionarios poli- sextd-feira, dia 1: do mez pobre maf: íimpa, pedir aos actuaes dirigen-
!'ticos. em cUrso, o Directorio do tes do municipio as migalhas de suas mesas

I Deante de titntas arbitra- Parti,io Li5eral Cathari-I fartas.
I ried3des a gent� ás vezes nê'nse deste municipio. 'Elle pode:-á, isto sim, ensin,u � essa gente

I tem a impressão de qu� A reunião que liuroul
a fazer justiça.

a Prefeitura Municipal, pa- cerca de duas horas, de· ......._� _..

I ra cujos cofres contribuem correu num ambiente de
R I t

.

lo povo com os impostos, cordealidade, tendo ficado e a ano do Juizo de I
I transformou-sIc n'utua ca' assentado varias medidas Menores
I sa de sogra, onje todo que o Partido irá efl(�entar,
,m1lndo manda e ninguern em beneficio de seus inte- Do sr. dr. Harcilio João da

i Ee ente.nde ou senão fi 'uma resses partidaríos, estu- Silva Medeiros, digno Juiz de

I
.

ddi' d ó· ando tan1bem a
Direito Privativo de Menores

proprIe a e exc uSlva os ma- da Comarca da Capital do Es-I partidos que se apodera- nei:a mais pratica de tado, recebemos um bem fej,
I rom de sua direcção. se IOstalar dentro em bre- .to relatoria apreséntado aI)

- .....

----------�------I Além de terem suppri- j' ve a sene do Partido Li- sr. dr. 8'3cretario do Interior

T
.

b I d
-

t d' e ,Tustiça, referente a"s tra-
8111 que estar no quinzena de setembro. I mid?! d� maneira, e6cusa, era, on e s�rao at en 1- balhos daquelle Juizo no de-
Brasil na primeira Sabemos que o general I auxlh_o m0fl:etoflo q�e i:ll dos todos os ll1teressados. correr dos ult!mos quatro me·

'. Waldomiro obteve uma i Prefeitura vlOba, a titulo, ,Trans�orr�ndo n�quelle seo do anno �m�o.quinze'la de se· licença de seis mezes pa-I de gratificaç20, pagando dia o prImeIrO anmversa-I Somos gratIsslffios pela re

tembro ra ir á Europa, e o mi-l aos sub-delegados dos (Es- rio do- honrado governo m_e_ss_a_._.��__• _

Do Rio informam que o nistro da Gperra não de-j tt-ictos, recusam-se .até a do �r. dr.. Nereu RamJs, Està findo o reinado dog�neral João Gome�, mi- sejando attendrr a qual-I pélgar os VenCIrEer.to� a-lo _DIrectorIo, por unanJ-

fllStro da Guerra, em te- quer pedido de prorroga- trasados,conionn� vem de i mldade,conslgnou em 1�ta
-

Negus
le&ramma dirigido ao em- ção, apressou-se eiU levar I succeder cof!l o sub-àe-I votos de

. �ongratulaçoe,s
gaD�arlor do Brasil, err. ao co.n�1ecimento daqu_el'llega�o de l!Lllz-Al���.' que I pelo áUSpICIOSO acontecl- Segundo despachos of
� anz, sr. Souza Dantas, le offlCIal 3 sua resOhlçao). '.se VEI na 1l11POSSJiJilIdilde I' ms:>nto, enderecçando um ficiaes ,recebidos ,de Lon-
solicitou aVisar ao gene- 'de receber o que tinha di- expressivo telegramma ao dre;,; dJZ que o remado do
ral Waldomiro Castilho Di.zero d.;" R�1Il?-3,��ue o �r. i reiio, provocando tal fact(? I' d�. Go,:,�rn3dor,do Escado, Negus é considerado fin-
de Lima, que elle . deverá !���t�u �ud:f�l1l�a;�n��o��� animosidade entre aquel- i subscnpto por todos os I do desde o momentof emestar no Rio, na primeira da de Addis-Abe-ba. les qúe exercem cargos presentes.· que elle atravessou a ron-_

<Comrnemorase, hoje um .anno de governo

I
de dr, Nereu Ramos. A data é sobretudo signi-

.

hcativa para c povo catharinense, que assistiu,
com esperança e fé, a ascenção ao poder, em

maio de 1935, Jo illustre homem publico ao qual
entregou os seus destinos. Não póde o estadis-
ta mais admiravel, dispondo dos reCLlfSOS mais
'completos, realizar ern um anno um programma
de governo que o immortalize. Mas póJe um ho
mem de bõa vontade, applicando intelligente
mente os elementos de que dispõe encentar um
caminho certo e dentro de um armo mostrar·

i
sua capacidade e o que poderá fazer no curso

completo de sua gestão.
Isso, precisamente, o que fez o sr. Nereu

I Ramos. Dentro deste armo de governo que hoje
I se completa s. excía. deu inicio à execução de
� seu prograrnma de ,z;overno e delle já muito

·1 realizou. Não subiu ;-tO poder com um program-
ma governamental previamente traçado. As pro
prias circurnstancias que envolveram sua as

cencão ao poder não perrmttiram isso;.Sua con

ducte- na vida publica valia por um progra::nma,
o seu caracter por uma �ar3ntia completa de go,
verno como o povo exige.

Meo talidade large . e cons tructiva, espiri to
liberal, cheio de cultur <1 e de experiencia da
coisa publica, o dr. Nereu Ramos, subiu ao po
der e.n meio á confiança geral das populações.
Essa confiança não foi desmentida neste pri
meiro anuo de governo e não o será nos que
o seguirão, estamos certos. E' que o governador,
·que não fez promessas bombasticas, ql)e nâo es

creveu plataformas eleitordes enfeitadas de flo
res de rethoricê, empoladas de divagações e�dru
xulas de literatura politica, fez entretanto tudo
o qiJe o púvo lhe exigia, tUl�O o que o !J0VO, e

xige de um governo honest0 e fiel ao seu man

dato: trabalhou!
Temos, á frente tio oo.:,so governo. um h0-

mem cu!to, um jurista illustrado, um téJlento su

perior, um espirito largamente liberal. Mas, so�

bretudo isso, ten-:05 um homem trabalhador, um
go,'ernante honesto, um administrador que eo-

1
tende dos seus deveres e que os cumpre com

. a religiosid2de dictada pelo seu car:lcter integro.
.. ,

Por is'So, ao se venCer este primeiro auno

I de governo, Santa Cathar!na se f:'t'lcontra tran
quilia nos seus sectores politicos e seg�ra no

. caminho de prosperidade que o seu governante
H lhe abriu. Que. o dr. Nereu Ramos continue dis-

I.. tribuindo JUStiÇá, instrucção e trabalho, e tudo
I quanto o povo péde,.
1
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R fundação .de um P�rfidD natiDnal1 BELLA JUSTIÇA
_

!
�----�--==------

Informam da Bahia que no banquete oíler ecido ]
pelo governador do Estado ao sr. Eronides de Car- i

valho, este foi saudado pelo capitão jur.icy Maga
lhães, que, em seguida, passou a tratar da defesa
da democracia ameaçada, segundo declara o orador,
pelos extremistas da direita e esquerda, dizendo fi
nalmente:

-«E' para esse combate .• vigilancia e acção
repressiva em defesa das instituições que eu con

clamo a Nação, os patriotas e todos os partidos a

'conjugare:n os seus esforços, man tendo, embora,
cada facção os seus pontos de vista politico-parti
da rios. E' claro que se não visa estabelecer tregua
politica á custa do abastardamento do regime, e

sim, por via diversa da acção darnnosa e corrupto
ra das unanimidades, só conseguidas com prejuizo

: para as praticas salutares da democracia.
,

; As cpposicões são peças indispensaveis na
! machina governamental, sem as quaes o seu movi-
mento de conjuncto se tornará defeituoso.

O governador [uracy ';N\agalhães concluiu de
monstrando (f. valor do papel íiscalisador das mi
norias, defendendo a rotactividade dos partidos e

preconisando a fundação de um partido nacional"
'sem e' qual a democracia fallirá». j

O governador de Sergipe, sr. Eronides de Car- I

valho, pronunciou, depois, breve discurso, agrade
cendo a homenagem de que era alvo.

Evangelische
Gemeinde Itajahy

MuUertag
am Sonntag, qert 17. Mai

d, Js. im Saale des
o

Schmitzênhauses
Begin»: Nachrnittags 3 Uhr.
Alie deutsehsprechenden
Muetter sind herzlichst

eiJageladen.

teira da Somalia franceza.
A ligação ingleza 'infor

mou ao Foreign Office
que acompar:harr. o Ne
gus, a I ::Jperatriz, o mi
nistro das Relações Exte
riores o sr. Rerouy e o

ras Kassa.
O «Sundax Times & díz

que o imperador Hailé Se
li' ssie j á abdicou.

� C A S A }{ ·1 L --

de JOÃO MATH!AS HEll,

Calçados finos para homens, senhoras e creanças. �Não deixe de procurar
e�ta casa quando desei�r· adquirir Uln' calçado bom a preços convidat-ivos�

,

,
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JORNAL DO POVO

fACTOS DA RfVOLU�AO �t 3�

f

Lauro. x Marcilio

lJln ffi �
1

Conforme Iol largamen- .' 0JYO 1,te noticiado teve lagar no
_

'

..
'

Especial para o «Jornal do Povo» Nemesio HEUSI ultimo domingo á tarde '.1

(1)'
1

no campo da Villa Ope- � n \

Iniciarei hoje uma sede de artigos para recordar Ia- raria () sensacional pugna

.

U i

ctos desenrolados na Revolução de 30, como sejam: «Fu entre as equipes do «Mar-
- .. i

gas precipitadas», .Tornadas á arma branca (lenços)>>,«O cilio DiasD e «Lauro Mul- .' . � J
Destroyer» e muitas outras coisas. ..' ler»; desta cidade. �

os dia�����t����e d�u��1�,e �i:s q��en!o�f:�� �����:� talCj��� secTe��:rfaco�����
� [p'O [l':lj�'�penna vae fazer reviver alguns factos.. . sinl'atsemreosseenetrgeraonsdeapernetchl'�_- "

D f.\ 0:. ,�,I,.•,�.·J.Começa que não é preciso esquecer que muita gente "U '(1

de coragem não quiz ir a bordo do celebre destroyer. dores do futeból. E dahi t.',

Eu confesso, porem que quando fui a bordo tive I
tambem fi invulgal concurrencia que teve a pugna, notan.

medo, não, de canhão e n�m das balas o meu unico receio do-se crescido numero de senhoras e senhoritas, que não
foi somente a falta de documentos q�e pudessem provar deixaram de fazer as suas torcidas, contribuindo assim
a minha identidade.

. para que o enthusíasmo augrnentasse durante o desenro.

Mas mesmo assim fui. Parece mentira. E sabem como lar do jogo; ,

'

provei a minha identidade? Unicamente mostrando o mo- A peleja que teve inicio às 16 horas, sob a actua,
lhe de chaves da Prefeitura.

-

ção do jovem Paulo Flores, que se portou correctarnen.

Quando voltei de bordo todos que por ali perto I te e a contento geral, desenvolveu-se magnificamente, de.
se encontravam, perguntaram c�m os olhos arregalados: l notan?o-se o �nimo e o enthusiasrno de que se acham

_ Vae bombardear a cidade? possuídos os Jogadores dos ambos os clubes.

-Nada de bombardeio -respondi. O primeiro .t�mpo, foi marcado pelo center-Iorword
Houve ul'h alivio geral e logo começaram a appare- Cha,:_es, do .Marcll�o pIas, o que deu, margem para ex.

cer valentões. E no momento de muitas perguntas chega pansao de indescriptivel contentamento por parte dos
o -arnigo Manoel Pratico e diz: marcilistas,

,
-Como é, vamos à, bordo, para ver si o comrnan- Minutos depois o Lauro consegue empatar õ jogo,

dante quer entrar. com um bello goal marcado por Boião.

" AnniversBJ'lios cipal, pelo. Partido Liberal Notei que o Manoel estava um tanto pallido, mas ° primeiro goal terminou com o empate de 1x1,

JAYME VIEIRA Catharinense, não teve outro remedia sinão embarcar numa canoa e cujo resultado permaneceu assim até terminar a partida.

Transcorre no próximo
- Tambem festejará o rumarmos em direção ao navio de guerra. Quando a em- Do Marcílio Dias destacaram-se os seguintes joga·

dia 9, o anniversario nata- seu anniversario natalício I barcação chegava perto do casco do vaso da nossa Ma- dores: Chaves, PIteira, Gonzaga e Osmar. -

lido do nosso talentoso con-
nesse dia a srta. Nair Silva, rinha de Guerra, uma metralhadora apontou para nós e a Do Lauro Muller salientaram-se Kobak I, Dotinha,

terraneo sr. Jayme Vieira, dedicada adjuncta da pro- sentinella perguntou: .

Lauro e Oscar.
'

telegraphísta da �estação 10- fessora da, escola de Nave- -Quem vem. lá?

: cal e destacado membro 10 gantes, Respondi na forma de costume. Quando olho para

'Dírectorio do Partido Libe- -Deflue no dia i 1 do traz estava o Manoel com os braços levantados, como o

tal Catharinense. corrente a data natalicia da bandido da fita quando o"mocinho aponta o revelver. O

° distincto anníversarian- exma. sra. dna. Helena Mo- Maneca, depois do perigo, baixou os braços e entramos a

te, que desíructa de geral raes Gonzaga, digna consor- bordo. Conversamos com Q cornmandante e minutos depois (TQPico de um artigo do jornalista

estima, pelas beIlas qualída- te do sr. Luiz Gonzaga. voltamos á terra para avisar a população q.ie o navio J. K de Macedo Soares)

des que ornam o seu cara- --Tambem faz annos nes-
não podia entrar .porque a barra estava ruim. «Em Maio de 1933, realísaram-se as eleições para

der, receberá nesse dia, sem se dia o sr. Ralí Thíeme Na viagem para a cidade, diz o Manoel: a Assernbléa Constituinte com o alistamento da confu-

-duvida, innumeras felicita- figura grandemente estima�. - Gente medrosa es�a de Itajahy. Ao�de é que se são ao qual concorreram de um lado a frente unica for,

ções, dentre as quaes cJor- da em nosso meio. VIU t�r medo. de um n'lV!O de guerra? POIS, eu estava mada por perrepistas e democraticos, de outro lado os

.nal do Povo, junta as suas. -A ephemeride desse dia
dormindo muito bem, quando me chamara� dizendo que dois partidos governamentaes -do sr. general Waléomiro

_ Occorre no mesmo dia assignala tambem o natali-
estava n�s Cabeç�das u� destroyer q"u� VInha bombar- de Lima.

.

-
.

a data natalícia do sr. Au- cio da exma. sra. dna. Ma-
dear. a cld�de. Del uma rtsad�,e f!le vest� as p:essas. QLlan: Nas eleições de 1934 para a primeira legislatura

gusto Vo!gt, sacio d� acre- ria Gonçalves Espindola, vir-
do cheguei nas Cabeçudas Ja tín�as ,Ida a bordo' fOI ordinaria federal, e a constituinte .estadual, os perrepistas

dit�da firma Almeida & tuosa esposado sr. José Es- penna, porque eu queria. lAr em pnrneiro lugar.. já em opposição obtiveram o concurso dos dois partidi
VOlgfe 10. supplente de pindola, proprietário do Ca-

A conversa estava boa, quando chegamos )untamen- nhos da intervenção militarista aproveitando niflda as fa·

• Vereador" da Gamara Muni-I fê Modelo.
. te na casa, do Manoel para saborear, um rubiacea, Mal cilidades do alistamento da frente unica. A esse pleito

oiI!JiiIiõõiiiliiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiãiiiiõiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiii"'iõãiiiiiii·iiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,;...._
entramos pela porta a dentro, vem correndo um garoto compareceram 421.481 eleitores que se dividiram assim
do Mano�1 e lhe entrega acarteira, dizendo ingenuamente: P. C.. .... . 224.063

não fôra essa círcurnstancia dir ornapapae, o senhor deixou ca�ir quando estava P. R. P. . . . . . . 163.826

Ide hlá muito que o Cinema escon EldO debaixo da cama com medo do navio de querra. Outros..... _. . . . . 33.592
dea estaria màgnifiéamente na maior ingenuidade, concluiu o garoto: Em 1934 a dffferença em favor do P. C. foi por·

e A passagem da installado,cúm todos os regui, - A cJrteira cahiu quando o Saccavem -puxou o pa- tanto de 60.239 votos.

data_ de amanhã sitos imprescindíveis a uma pac pelas pernas. . .

;.

"Nas eleições de 1936 compareceram em todo o Esbdo:

.:é de grandesig-
casa de diversões no genero. Pobre do Manoel, ,,'deDois de tantas valentias, foi 488.054 votantes, que se distribuiram do seguinte modo:

tnificação para o
Em cnmmemoração ao dia 1errotado por uma creança. E' sempre assim, as creanças

.

P. c. . . . . . ., . 295.948

iCinema I d e a I. o Cinema Ideal exhibirà ao' azem cada uma... ;- P. R. P. . . . . . 166.039

�Assignala o ju-
manhã o estupendo film da ,Outros. . . . . . .. 26.067

ti blleu desta casa
Ufa «Quero ser uma gran- � I t

. Jã. agora o P. C. sobrepuja o seu antagonista com

"d de dama,. Nessa exiraordi-
'

e a OFIO restres, nesta cidad,�, r�cc- mai's 129.909 votos.
$. ediversões,com ' _ bemos um relataria desta
,', uma eXI'ste'ncI'a nana sessao serão corôadasr

. O resultado global do pleito avantaJ'ou, portanto,
I 'd d Da firma C mpos Lobos Cia, 3presentado à Assem,

.�

cheia de ludas com so enm a eS,as rainhas a os peceistas no dobro da differença verifi.cadit e1n 1934.

'. e de victorias. da Belleia e da Mocidade, & Cia. agentes da Cumpa- bl@a GeralOrdinaria, em 17 Os perrepistas de seu lado g?hhararn de" uma eleição à

:$ O sr. Immanuel encerrando assim o concur- nhia Alliança da Bahia de de Março de 1936, relativo outra 2.213 vot.antes. Como os (outros� partidos, per·

;, Currlín, seu pro- so feito entre os frequenta- Seguros Maritimos e Ter- ao anno de 1935. dessem 7.525 adherentes podemos suppôr que o incremt'n· I'

: prietario, é dig-
dores do Cinema Ideal. to perrepista lhe veio do resíduo de opposição impeni'

.

no, pois, de men-
4Jornal do Povo» felicita il!������!2Im':Hli tente, não tendo accrescido suas fileiras com recursos

,�;�' ��l�:e:��t� ���aá���.���S� ;:. Si��i;r��� I nnmA"Em'\ ei,,(tDlnrnn pIeRElon I: ·�������;lte�md�u�:�J�s�I��O�:�eistas alargaram os se�s
em manter, Iirni- RH III!lI �U � ruuu �'" ...."rUi Diante dos numeras citados não se podem côntes'

�

tando-se a redu-
)

.

I tar a expansão do P. C. e as conquistas que em menos

zidos lucros, du- 'esta GiviGa -'I:
,�' de dois annos realisou na opinião publica de São Palllo.

rante tão largo O Grupo Escolar«Victor E'
�

I espaço de tempo Meirelles. fez realisar no ui.
a casa que ,mantem sempre I conhecimento de todos

um cinema que, si ainda não timo dómingo, dia 3, em ftjj O maÍor sortI-m'ento em oener,os �'Victima da politicagem bl' 1 n

�onresponde inteiramente a co
_ (j (j. torno pu iCO que, (ura'

nossa expectativa, tem pro- damdmateamodrOaçaDoesacoPbarsl,smaeg�tmo I';
alímentI-cr-os nesta cI-dade e

tam-I�.�
Nãa erramos quando ao pu- te o corrente rnez de Maio,

lO blicar.o telf'graI?ma .

do Di, ern todos os dias uteis,
porcionado a !1Clssa popula- do Brasil: uma linda festa h

-

d f
rectorlO do Partido LIberal de 1 E t·

ção horas agradavei" de di- cívica, constan"do de re".I"ta-
elTI a que maIor nUlnero e re- Penàa, E'obre li demissão in, I a,rrecacQa-se nesta xaI

o
I"

,. justa do prores50r munioipal na o 1 . Semestre. do l11'

vers?es, co� ,a focalísação tivos e cantos. interpretados

I
guezes tem. José DU!lJ't�, e� a�firmar que posto Territorial, referep'

de ftlms .cansslmo� � rec?m- pelos alumnos daquelles�mo-I � .mesmo rora vlctlma da po, te ao corrente ano.

mendavels pela cntIca clne- delar estabelecimento de en· r

f V I
htlCagem. I' 'o,

matographica e com a ins- sino
I

\..on Íe _ S. seus pedidos à Embora os poderebs mfuni�i. Os coletados que del'i"

tallação de apparelhos mo- A; sra. OIavia Linhares

I' t
- d/paes procurem su' ter, U.gIOS xarem de Sê. tis fazer seus

d
' . , es a casa e nao se arrepe'n era para escouder uma mesqUinha ,t ' de'

emos, cor� � IntUIto de: digna àirectora dó G. E.
-

-

.J perseguição, poudemos inror' paga,n.en os na _cpoca
sempr� servIr a contento a «Victor Meirelles) agrade-

mar ao publico que o referi, termlt:ada porierao f2Zel'o�

,sua c!lentt'la. / Ci!mos o' convite �om que. Manteln talnbem, empreg'ados pac I
do educ�dor ffJi exonerado nos mezes de ]unho.e JU'

��_ data que commemora nos distinguiu.

II'
para .abrJr uma vaga. a �ma !ho respectivamente co[JI

o. Unema Ideal merece·sem '

I
ra entrega de conlpras a d01Uicilio.. �:���it:a.d��rdO�(·�����e�lllJ� 2� 'multas de 5 e 10°1°'

dUVida,'
um registro esp�cial. Vend,e-se um autornove1

'

I'
Partido Republicano naquella Fmdo este prazo serao

E poudemos adeantar aos de uso
i particular marca

localidade. extraídas as certidões pô'

nos�os leitores qu.e e pro- "Rugby", ultimo typo, em

I
Rua Hercilio Luz nr. 20 D:1;1�tir,�ime�!ea °vic�r{n�o�� 'ctaut�vdevida cobrança exe·

poslto do ��. Çurrlm

melho-,
perfeito estado de conser- politicagem...

1 a.

rar o mob!llano, do c:Jdeal» vação, por dois contos e
.

I'
Coletoria Estadual d61

logo quando a Sociedade quinhentos mil reis á vis- TElEPHONE, 75 E D i T A L Itajaí,2 de Maio de 193,

«Guarany» construir o novo ta. Tratar-se co� odirfl-, De ordem do Sr. CoI�- Ruy BrandãO
salão que está projectado. Si ctor deste l·ornaI. o.;;;:'''!'iil4__1IlIi::í ""IIIIl__"_"1ilE:; tor e p"'ra que chegue ao Escrl'va�o

"""_ 53 !!Síi!:"'f'mffYljIgH:z.�",:::awIllW"!�::F "'="" ..

===M E Z===
DE

M A R I A

,-;',.4·':>·.,'

Maio brotou no coração das flores
Nos velhos presbiterios onde havia
Um sonho doce, feito de ezplendores,
Do olhar imaculado de Maria

Começaram as nuuenas e os louvores
Em versos coloridos de qleçria,

,

E ante cyrios tão alues como amores,
Os labios mandam preces á Maria ...

-E a vida passa e um turbilhão de dores
Vive dentro dos olhos solfredores
Dos filhos da desçraça, dos sem pão ...

E os maios passam e passam as primaveras
E elles caminham a procurar esferas,
Onde encontrem, Maria, a tua mão.

Lausimsr Laus

R situacio eleitoral de São Paula
, '

Signiticativa comrne

moração
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_������������.m�=="U"" JORNAL DO POVO

=====:=::::::======::::::::===========:::=:==;:===1,ela. de Dauegaçãa (cLIogd Brasileiro» f-
fiUER C Ifi.= Agencia de Itajahy -

Nascimento & Filhos Ltda.
Cofres, archivos de aço

Rua Pedro Ferreira nrs. 52, 55 IZ 57-Caixa do Correio nr. 38

Eompenhte Fabrica ;'i================1T==A:=:::c=J=A==Hy=.::::::::===::==:::====::==�
de Papelltajahy ":'fIW""III ;:ue Y' .....,..�,

f

Fabricação de Papeis de Typos; . I
VJ MANIL'H-A'" JiJ �.�-_t·dªra.isªl!ªa-"fdaem· atdFa�s'.0 .....�.

.

KRAFT
---/--�-��-�. {A\. marcas

�.

�..r-'- JORNAL .

.

Especial

EMBRULHO

I�
'L54" • h�.s.... efl ."..,.

uu�uuuuu�u�u����u�n�=
� PherrnecíaBresil fi
ü DO U

fj._.• "'MLA_, p* .•_ _"" _'"'"* P'C!__'� � Pharmaceutico HEITOR LIBERATe
. g·1 . BAR E CAFE' MODELO I u Fundada e� 2 de abril de 1910-Edificio proprio-Phone,14 ·U.

-' U ltalahy=Rua Dr. Lauro Muller, 28 U: I' B bídas naci
- 'I � Fabricante exclusivo dos afamados preparados: PILULAS DE CAFE· �e I as nacionaes e estrangetras n RANA marca registrada «Touro», para cura radical da maleita. �Vinhos finos ..

PILULAS 21, marca registrada, para cura de sezões. IM'
-

h '1: �
VERM1FUGO LIBERATO, purgante em, oleo doce.O remedio de bicha �

'I
CIgarros e c arutos .

'. � mais facil :ue �Ia para creanças t9marem .e �e effeito garantido Ü
.

. � [ompleto sortimento de d.r0gas, productos chímicos e pharrnaceuticos, ;;\ Aos domingos: Bife, macarronada, etc. GIl! � . nacionae.s e esteanqeiros. sss

II Cate' sem mistura I � Não mandem fazer suas r.eceitas ou comprar remedio algum, sem pri: ;ti� meiro indagarem nesta pharrnacia para se certificarem que "
. � �e a PHAR�ACIA BRASIL a mais barateira. �

'I' Proprietaria: José Espindola I � Exames de urina tt
:

. (Antigo Bar do Zelia) i � �ualquBr mediGo pode ser proGlIFado nesta p�apmaGia g"I Praça Vidal Ramcs-dísq. da rua Lauro Muller) "� ii Abre-se a qualquer hora da noite U
�H , ...-Rti@!i.tJfil�rn&ííJilfif4#eM§#"r:���'JiIMiiM:·��aE: ���ün:�uu���n :Hu:t:�U"Ua ff

Linha Penedo-Laguna, servida pelos vapores
, -ASPIRANTE NASCIMENrrO

MIRANDA e MURTINHO
, Linha. Rio-Itajahy, servida pelo cargueiro TUTOYA

Vapores esperados do Suldo Norte

MANTIQUEIRA lUTOVA dia para S. Francisco.
.

Sanros e Rio, recebendo
cargas para os demais portos do norte com

baldeação no Rio.

P
. dia ,recebendo cargas'dia ,escalaado em Florianopolis e Laguna,

. ynneus directamer:t� para. os por,rMebendo carga para Rio Grande, Pelotas
tos de S. Francisco, Santos, HIO, Victoria,e Porto Alegre, com baldeação em
Ilhéos,: Bahia, Aracajú e Penedo. Com b,aldea-Flertaaopolts. d N t

.

MIRANDA
çãonoMANTIQUElRA

o

.orel'
dia na mesma escala do vapor Mantiqueira dia 12, na mesma escala do va�or Pyrlneus IEscríptorío e Armazem-Rua S. Francisco, esq, da 7 de Setembro, 42-Telephone, 49

Para mais inflJrmações com o agente José Alves Pereira

Caixa postal, -16--11AJAHY--Estado de Santa Catharina

End. Telegr.: PAPEL

, I

Unica Fabrica de Papel no Estado

Representantes em todos os

Estados do Brasil

CommÍssões -- (onsigntlções - Representa'çOes - Conte Propría

Agencia de Vapores
Exportação de Madeiras, Cereaes, etc.

REPRESENTANTES DE:

Comp. Commercio e Navegação Standard Oil Oompany of Brasil

Despachos Expedições

Gazotina Standard - Kerosene JacareNavegação entre os portos do Sul e do
J Norte do paiz
:!iul de Macau e Mossorõ

Standard Motor Oíls

Óleos lubrificantes, Flit, OílexGeneral Motors do Brasil S. A.

Automoveis «CHEVROLET.
Vendas,Serviços

Peças genuínas ,e accesscríos em�geral Pring, Torres & Cia.
Sal especial «Allíados"

Fett & tia. Ltda.
Companhia Hanseatica �

Cerveja Oascatínha etc.-Refrigerantes II
Assucar refinado e Somenos

Ceneralídades Electricas Ltda.
Lojas de radíos, . refrigeradores, etc.

ALM'EIDA & VOIGT
--ITAJAHY -

'refinado

Diamante

Cummissães--Cunsignaçães--Despachas
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Declararam guerra LDapOTendo chegado ao conhecimento dos srs.

Nilo A. Vieira e Manoel H. de Assis que os

seus nomes-figuravam COmo depoentes no fac
cioso inquerito mandado proceder, a pedido
dos perrecistas da Penha; contra ° velho e-

Anno 10$000-Semb,Me 6$000

ducacionista José Duarte ele Mello, professor !!!!!'!!!!!!!!"'!!!'!!!!"'!!!'!!!!"'!!!'!!!!!!!!!!�I�I������!!'!!!!!!!'����'!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!T,II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�II!!!municipal e fervoroso adepto do Partido Li- Anno I ITAJAHY, (Estado de Santa Calhanina), 6 de Maío de '936 Numero 26
�eral, aql1ell�s respeítaveis senhores transmit- 'I'tiram o segulI�te telegramma.

. ". Dinheiro haja«Constando nossos nomes inqueriio

con-IIra Professor José Duarte e sendo para Decididamente os ho-
nós desconhecido tal processo vimos pro- mens que a�ceflder�m ao Amigo, josuê Segundo urna corres-testar 'contra essa pessoa qu� 'se valeu !poder mun2clpal estão de- $. RIO pondencia do Rio o mo-

+:. "P ,.

di
.

d
mando, Não ha nada que Nâo posso esconder o meu justo conten- tivo da' transferencia dosnqssos nomes atim reju tear amigo e- os conveçam que estão tamento, aproveitando o ensejo para felicitar-te, presos politicos para, fidicado».

r investidos de grande res- pela tua nobre e desassombrada altitude em Casa da Correcção, nãoEstá ahi, pois, mais um testemunho des- ponsabilidade peran te &- causticar com a tua vibrante e apreciada ponna foi o annunciado pela imofazendo a infamia urdida contra um anotao quelles q:J� _

os �lege,ram os ultimos acontecimentos políticos de nossa prensa daquella Capital.t • '. d, di b lt �.
numa eleição liberrirna, terra, que culminaram com a alliança de duas O vespertino "O O!obo.»que. t ve a c�Hageln e lzer, e� a o, eom obra exclusiva do governo facções antagonicas nas suas ideologias. que dava a verdadeiraad�Ira�el altivez" da s�a sympathia e da

�ual revolucionarío. "

Não obstante conhecedor de tua sympathia causa teve a sua ediçãodedicaoão ao Partido Liberal. O sr. Prefeito do Mura- sempre demonstrada pelos dirigentes 40 P.R.C. impedida de circular eO� que forjaram essa calumnia hão de I cipio não (juiz d�r ouvido] não podia esperar de ti outro gesto. O teu ca- esta seria a ruga de seteresponder perante ao Juizo afim de que pro-
as nossas conslderaço�s racter de moço intelligente-o apanagio da bri- prisioneiros de bordo da-d do I f tI' I" f sobre a celebre Portaria lhaote victoria de tua carreira no jornalismo=- quelJe navio, entre 05

vem e mo o irre u ave, a a eIVOSla que '1-
n', 57, designando um seu não podia dictar outro caminho, Confortou-me, quaes o commandante Sis-"eram o desplante de affirmar, cabo eleitoral para proce- pois, sobremodo, os teus últimos artigos" nos .son e o capitão AzildoO povo de Penha, revoltado deante de der a revisão dos, lança- quaes revelaste o teu previlegiado talento com Barrata. CorrQbor:ndotamanha' farça e' de uma inqualificavel injus- �entos de impostos no o amargor que vae na tua alma de jovem idea- com essa noticia há a datica contra um velho que é digno de mais I districto d,e .

Il'iota, com listo, sonhando pela magnitude d?s postulados prisão de varios elernen-,� ,
. 'd .

t
'

I direito a diária de 10$()00, democraticos. Comprehendo perfeitamente a re- tos da marinha que teri-�espeIt� e ,e maior aca amento, p_or parte (OS I Despresando .os recla- volta que vae no teu intimo.
, ,

am facilitado a fuga dosnovos Messias q_ue tem a preterição de dar o
I' mos partidos da Imprensa" Cornprehendo por que a SlOtO tambem. E extremistas.exemplo de justiça, vae destruir, com a apre-] que P, sem duvida, o por- a revolta da mocidade contra a maldicta politi- Os prisioneiros foramàentaçâo de centenas de depoentes, o inque-] ta-voz do sentir ?O povo, cagem, que tudo destróe na sua marcha desen· transportados em 'carrorito instaurado contra quem commetteu o uni- reaffirmou p;ublIcament� freada, E' a revolta daquelles que conhecem a forte para a Detenção,cbm.,

. ,

t b Ih f d I) seu propósito de premi- vida, toda cheia �e sacrifícios e de ,dissab�r�s, excepção do capitão Agil-
co Crime ue ra a ar com ,a lllC�, cO,m e-

ar os seus amigos, a custa daquelles que beoeram no seu trabalho prohcuo do, que se evadira. O na-sa.ss_ombro, a favor do .PartIdo Llberal. n� e- rios cofres municipaes. E e honesto os mais sãos ensinamentos e que sa- via presidio foi entregueIeição supplementar realisada naquelle districto. pata tanto, demonstrando bem prezar o caracter, offerecendo exemplos de as autoridade:', do Lloyd.; Desde esse dia ° bemquisto velhinho re- éJ�sim que «manda quem renuncia, de abnegação e de desprehendimento,cebeu a ameaça de ser posto no olho da rua. I póde», arR�rt de baixar Daquelles que preferem viver á mingua do que Descoberta deM co R I
-

.Ie 30 c' I' ,outra Portaria, nomeando, nego,cia� a, s,.\.!é:t consciencía, para satisfazer in- ,reportagem"

as mo a ev? uçao. .. ,rIOu �IS que I (> mesmo cidadão, que Ioi t ,I, d d 'f bl d i d con I, as vai a es.;
U ter cariOC3 que�mraram Oi:! unccIOa�rIOs pu ,Icns, e xan 0- objecto de nossos com- .'\ tua attitude exaltd os teus amigos. A ,m repor

H' It d co"os livrei da sarih;l vlllg-adora dos poderosos. m��nta, ri'os, par? identica t tt't· j f' I d 'th' I velO a::> nüsso ,2,S a o _
" , ... -. ua a I .U( e t'SdtnU a,_ promoven ::> cn uSl3smo'h d t Ih tor 1 da'os actuaes rtetentores do poder municipal não l1Jissã? no 1°. distr,icto do 'I' aos vacil,lantes. [' que ella tr�duz ,fielme::tte �m I f-�r. e �

() �jge e:�eri�sofal_'J' t . -

1- - \{llFt"':j,n.,,, ""rn" rI,')r",� ..,.., ,�"'��-'i';r ,_,' RQrrt"" 'f:oê"'-< i'l'W;1}por as tõ.-Ias 10-< a ncaça, ,

.àVdafànafa\lcrá ao Jr.�".Nu-:yaé)""Qa e}(ma:'�r�; a'f1ap:'·r'�'d:J·Wdr-!JjWUfl,wlf,:r3.11i>r.í.lAac I
,,,, f e,rrciclel''1ndel-'entibll e SUl-'e.

d' 'f':'!':I<>ca-o ...tos sas desrob,f1u que estava"-,'., "'l.<ulJ V.,t'vt'(.) 'reb.lÍL'::>'" h,_LiGOU, .execUJ-aI, l) <.I
10$000. . _

concorrendo para-3 10'01 I�o. II

I 'd A to]uncçoes, , 10> T � d en,'o VI o no caSb n·cesso que nas fOI dado asslsttr.
,

. Dinheiro haja!... moços que :.linda não se ac'1am contamli1tt 0S
nio Rãymu::1do Vieira, re-Nada, porêm, é estranhavel. pelo virus da politica' sem entranhas. "", �idente em Camboriú,que;Não tem' sido outros os seus propositos, a Bello gesto p,:ra Tug�r éS.r-;:esjJonsabl-nã,Q 8er remover e demittir humilde':! servido- E' digno de ser imitado 4-5·1936 De um velho amigo -

Iirlades, resolveu p0r ter-
res do mUll1OlplO, não se preocupando com o Lello gesto da firma Car-

mo á exist�T)cla.los Renaux S" A. em orfe· I

d Profundo silencío Ora aqui todo mund,)outros problemas.
. '" . recer uma cHuaascad" aos' DesdoQra a

sabe que Antonio Ray-E na-o satI's:feI'tos com ° que Ja tem feito, -r�rl'OS de sua fabrica
'd

.

'dou se ha cer'
1. ope CI ,

,
" O -:r.dr. Gove."nador do F' b' t d en mun o SUlCI -

,-
.

'd '"

t O I
..

este' de tecidos !ocaltsada na � 010 ]ec o e comm -

ca de 16 annos e, naquel-ameaçam am a ceos e er.ras. .emm� e .

d Estado por ':Iecreto as- tarl'o"" na'" rodas p'olitkas , .1 Ih
'

t d VI'lIa Operaria, desta CI ae ',.
"'

- �

le tempo' talvez neme�ls;,Quem não rezar ,pe a c8,rtI a, sera cas Iga o... .

do em 28 de Ab"nl' f'u 'do sl'lende que _de no dia 1°.de Maio, da- slgna ,o pro n,
t'ssem ainJa os cunho�.. >

T' b Ih 'lt' I i br u o "urso se manteve o 'J'ornat «.o \
,.

" 'rt:( tá consagrada ao ra ii o �lal�s�Zo��s�?xt� de Braço LibútadQp s(}bre "a via- �ara ':l fêlbrícas�o dos«cen�A,',poriticagem dominà' Factos da re'vólução COm o comparerimento
, ,

P f 't tenanosl legltllr.oS. ,

O nossu estimado conterra· da totalidade dos q�e em-, S�raphim, neste l�UnJCi- g�m do 5r.. ,��:�O fô�� j __ ---'-,'.,.__
'

----

, O sr. Pre!eit:> do municipic neo e admiravel collaborador I prestam suaEt actIVidades I plO, sob a regencIa do RIO, �m, cUJo ""1 to

t
1 Novos moedas .

antes de embarcar para o Rio, d.esta. f?!ha �r, Nemesio,Heu· 'I naquella imp'Ortante in·j,umfessor João Bonelli. I substItpUldo,ldeg� me� e te: I TeleO'rtlmmas do Rio in-u'um cl)nlortavel avião, as· SI illlCla hOJe uma serIe de
d �t

"

fabril a cht'rras-
.

" lo sr. resl en e a ,a
I f

l:>
'ir am alisi núu uma resol'lção remo· al'tigl)s narrando os factos I

U:. na , -

b'-

-I'
mara Municipal, fervoroso I ormam que clrcu ar,

,y:ndo a pro,fessora da 'escola, mais pittore�cos desenrolados i cada decorreu nu'.11 �[I�J I Delegaçao partidario do si. José E. as novas �o�das de,5$OOQmunicipal de Morro' Cortado em nossa Cldad� durante, os' ente de franca co�dec.: Ida' ,

. com a effIgie de Santo�para a de Rihtlir'ã� do Meio, dias dn �evoluçao de 30,. -I de, tendo pronu:1C1ado unI Os professores Ant'luio �u. MlEIller. t ' cO Ph _ DUlTI(!nrl. 'Segundo fomos mformado& NemeslO q�e ,é possu�d.or: bvilhan te discurso o sr. cio, ins�ector- escolar, e Cora mquan O que, ,

a
....... �__..,f8sa tl'ansferencia foi motiv�, de um p�evlleg�aJo <lSPl�ItO ip' I B uer rer,resent:mte Batalha da Silv,ei�a, directOl:a rül» dava a ausI?lcI<?sa no-Ina par:\ attender a um pedi. de hUffi?rISmO, Já conheCIdo

I
au ,o a

R
' ,

11 da Escula ProfiSSIOnal Ferm· ticla em sua pnmelra P:l-jdo politico � entre nos, prolliette -revelar, da firma enaux naque a
nina fie Flonianooolis foram, _

d D CdMuit? e�bora a progenrfo- passagens inte,re_ssantissimas,! festividaàe, que disse �a nomeados, �ara 'em �ommis,
I
gtna, 0, ?rgao °

�
ar 1_ o I!'I't da mfelIz professora pro·', das ,qua"ls serVIrao de pr?ta. ! necessidade do opefélflO' são, repreilentare� Santa Ca- Repubhcan0, conserv?u se I E'E� �e���:fi�u�r��C;;;id�aiercurasse evitar a execução gomstas pess?as conheCidas I '

t b)lhar de '-ar- tnarina na eX[J�sição das Eg· num propo�ltal mutIsmo, I divulgação no interior e n,a,QesBe acto, allegando c seu em DOBRa SOCIedade, : vlve� e ra "

.

'! colas Proiissionaes de Sã,o como se nada estivesse' cidade deste mUnlC1pioestado de viuva sem recurs,os, Que .cada um vá fjondo a

I �oOla com o? patroes, Paulo. em attenção ao convl-
t d de novo no Prefiram-o nas suas publicações'contando Cllll!O o seu UUlUO :ilua barba de molhe... dlsc0rrendo sobre a pas- te dirigido pelo Governo de afcon ecen r�' .1r t Para tratar de qualq!terarrimo, a. sua unioa co�pa- N

-

't à sacy"m da data. São Paulr> ao deste Estado, '" rúnt) po 1,ICO a erra.
aSBumpto procure o seudlrectornhia, a filha que prete!1dIam ao accel ar a

I
�v ,

',O facto e que, embor� ABDON FO'ES8�r�n�l1r �e perto de SI, tudo formula il!��������� ,os repub-licanos nã(, quel-1'01 InfructIferll,
D' D" d N 't l� ,

t' '4'

I
r' m o sr Olindio Rodol- D I -O

1PJ'evaleceu, como ,era de I� o .. lano a

ol.e)'11?
.<'

1VI00Ilmen O lT)arhlmO '

' a, .

'p f�'- I,ec amaçaesperar, acima de qualquer d" RIO, que conforme a-�, pho de S.ouza e o rexl O SI. M;;.noel Morgado, mo-gesto humll;nitario, o iuteres-
purou, �ã?, são 1Acceitas, ji. Navl·o-motor «ANGE.LAn ",

to de Itajahy para toJos rador na Fazenda, veio a esta�e partl�arlO,
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' as posslbtlldadés do pre- I '" o's effeltos... redacção se qüeix6r pelo Iae'E aSSUD, paula mamen e, , .
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; to de, estb.r sendo retirado,vão desapparecendo as 1,)('- sldente .GetulIO Vargas
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Tra�spúrte de cargas feito regularmente entre

I Cobrança diariamente, por carroças, o
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uenas eSP,eracças. qu� ain�a acceitar as bases que lhes
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os portos de ITAJAHY e RIO DE JANEIRO areião da praia que beira ao:restavam n u.ma admIDlstrllçao foram aprese[ltadas, no d' t d l,S h lado de sua restdencia, se�d f• , em Vií:lllenS Irec as e 4 oras.
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d t f01ha ,. VIq,uoes",prometha mun os e un-
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� Irecçao es a que seja tomauo uma I?ro. _,d -

- Sahidas de Itajahy-Dias 4 e 20 de cada mez
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solicita maios UiTIa vez, dos dencia por quem de, direIto,'

Que desilIusão, Quantcs de- sr. Joao Neves da

Fon-I D' 12 28 d de' "e"'I'd.om O sr, Morgado explicou.nol!.enganos n'um governo que toura, pois, chtgou a mos- SahiJas do Rio - las e e ca a m z d�slgnan!es que - ..",

que COIl!. 8 continuação dost" iniCia promove'!do todas traToS!;! surprezo com ai- AGENTES EM ITAJAHY fora, da clriade, o .fayor qe serviço QIlE o,bras �a �arr8""e�ies de perseguiçoes,
'guns pontos nell:ts ex-. Carlos KenBux S. j:1, -Navegação e Despachos
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enviar pelo corr�lO, ende- MS areias qu� s_lio rehra,d:'
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Rua São Franciseo nr, 39 recçado a este jornal. a provocam a m.eg�rança ln..Jornal do Povo> acha·se á posto�.

"AGENTES NO RIO i::nportancla proveniente seu terreno e po� ISSO app� ,

venda. diariamente, uo Salão
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t, I para o sr, Delegado da ,ade engraxat.aria «Funil da Annnn"l'em no «Jornal do Rodolpho Souza 2t. Cía.-Rua Maynnk Veiga de suas aS,slgn3.UTd8,pe o
pitania dos P .•rtos no 8ent�doSorte», .de Nicolau Venanci� u

:lf.28-20• andar que a�teclpa os seus a- de ser �omadll uma medrdai!�reira,ao lado da Casa Curr, POVO»�' ��:iI��::W �f...t gradeclmentos. a respeIto,lrn. �l'fi';�!I!::BD!iEh»�� M
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NUMERO F\VUtSO $200
Publica-se às quartas-Ieíras

Communistas que fugi.
ram de bordo do Pedro I@--=C=A=RT=A=-=B=IL=H�E=T=-E_-_@

ANNUNmEM NO

«Jornal do Povo»

.
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1, saccos de 44 - 22 5 e 2 kilos do «Moinho Esperança»A melhor das fannhas de tngo F�dal.2'a, Espera!1ça e
l
el maniaEn BAUE;{ & elA -Caixa Postal 38.

Porto-Alegre. DepOS'ltarlOS para llaJahy, B umenau e rusque-- I'
J
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