
ias
A.
las
Ião,
us,
aOI
fe.
eve
17ro

OD,
sy'
rll
es

lão
aO!

���·A-n-n-o-i---N-.-4�j-,
--....................

R......",_".,o""""'=deio, 14 'de Fevereiro 'de 1936 I
ssi

�

.

"'.��JIYW?D� zec <. .:-��
.

.".

:'isit�. *'
..

g�iflJrImIJlIll�l1l1tàn!í As urnas, pela grandeza de Timbo'
i,' Devem estar satisfeitos e confiantes na vitoria. os prestigiosos

eI.
---(:e---

! membros do DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL
OI q

'1 DE TIMBO' ante as constantes t inequi vocas demonstrações de 50-

�n Em visita oficial ao nosso município; lidariedade, qú.e vêm recebendo ,.de todós os pon�os do .mulJ.i�i,=-io.
.r'deverá chegar amanhã, a 'I'irnbó, o sr·:1 pela acertadrssima escolha que fizeram dos, candldato� as eleições
pladr, Nereu Ramos, benemerito gOlTer-: de r. de março. Cada nome 'escolhido, ' quer. para prefeito, vereador

aOlnador do Estado, que se faz acornp a- ii ou juiz de paz , representa uura verdadeira .bandeira, digna sob todos
loanhar de uma corn i ti va composta dos i os' pontos de vista, do apoio e do respeito dos nossos concidadãos.
mlsrs. Altamiro Guimarães, . iII! stre pre- i

.

O 'proxirno pleito, -pela sua importancí«, irà de�idir da sorte do
Dtlsidente da Assembléa Legislativa, Diuiz : nosso municipio, e felizmente, jà ag.ora podemos afirmar com abso-

�al Junior, lider da bancada catarinense na i luta segurança, que o eleitorado de 'I'irnbô, concient� come é, não
IS�Camara Federal, Ivens de Araujo, lider ] permitirá de modo algum, que sofra interrupção o fltmo. de,pa� e

da maioria «na Assernblêa EStadual, I�! de trabalho, que a nossa terra vem atravessando desde maio ao ano

_
vo de Aquino, S�,cretario da Viação, i . passado. .'

.

Celso Fausto, Secretario da Fazenda e! O preclaro -goyeruador do Estado tem timbrado eP': dem�nstrar
cap. Er�esto Nunes.t ajudanre de ·or-

\,i '1
através de azos admioistrativcs, o seu entusiasme; o .seu carinlio e

dens de s , ex. i.i:l a 'sua simpatia por Timbô, atendendo' nesses poucos mezes de go-
I verno, as nossas mais prementes necessidades.

.

i1· Todo mundo sabe, porque os fatos são de hontem, que o distrito

::.'j de-Rodeio sofreu varias mutilações no seu territorio e perdeu a sua

coletoria esra+uat, sem uma voz que o defendesse. E' incrível, porem

::.::.:1. parece que os dominadores d e então, não se interessavam pela sorte

do municjpio ,

Pois bem, atentem nisto: conseguimos a reintegração de Rodeio

" nos seus antigos limites e a volta da coletoria estadual, que havia

i:::::::::::::
sido transferida para Ascurra, ne municipio de Indaial ,

EIeti vamos a instalação do Grupo Escolar � Polidora Santiago»
na vila de Tiuibó, cujas obras se achavam paralisadas.
Elevamos á categoria de terceira classe a coletoria de T'im bô,

disttnçãu essa, que somente ás cidades tem sido conferida. � Nume
rosas escolas foram criadas e disseminadas pelo interior do mn

nicipio .
.

Está encaminhada na Diretoria Geral dos Correios e Teiegrafos,
em vias de solução, a criação de urna e stação telegráfica oa vila

de Timbô e de uma agencia postal-teleíonica nó distrito de Berie

dito-Nuva e Santa Maria.
A Diretoria de Estradas de Rodagem estuda presentemente o pro

jeto de uma estrada de penetração, que cortando o município, ligue
. Timbó á cidade de iMafra.

São fatos absolutamente veridicos, que pômos em evidencia mais

uma vez, para que o eleitorado tenha conhecimento de que O Di

retorio Municipal do Partido· Liberai de Timbó, fortemente presti
giado pelo Diretório Central, trabalha, incesse ntemente, com () fim

nobre e patriotico de transformar um .municiplo novo como o nosso,

com dois anos apenas de existencia, porem cheio de magnificas poso
sibilidades numa das gnJtldc's corrunas de Santa Catarina, que possa

,figurar ao' lado de Blumenau, Jomvile e Itajai.
Para que esse sou h o grandioso se realise, e pr�dso tão so.n eute.

que cada eleitor prestig ie com_.? seu voto,.oo dia r. de março, os

candidatos oficiais do Partido Liberal .,

Catarinense.

A's urnas pois, pela grandeza de' Timbo.

, ,

ASSINATURAS:

Independente e noticioso

PARA OS MUNICIPIOS DE TIMBÓ E INDA1A'I 8$00° 1.200

Exemplares
PARA FORA DESSES MUNICIPIOS IO$OÇC

g:z:::n;e-!:USIi' w�rr�'

Uatarína - Bras�1

o sr. governador, antes de dar começo:
ás grandes obras que pretende real izae :

no corrente ano, org anisou uma bandei- i
ra que jà percorreu quasi todo o Es- i
-tado, tendo s , ex. oportunidade d� j
ver de perto as necessidades de cada:
município, e de falar às populações:

,
.
rurais, expondo a sua vontade firme e:
inabalavel de congraçar todos 'os' cata�:
r��ep.ses. para que, constituindo uma i ....!�-�--------.�-----=--�--
gi'anqe força politica,deitoral, possa! A presença em nosso metO. do mais ca-adrnioistrativa de Timbô, a um dos ..... =-__ ......__

S. Ce tarina ocupar no seio' da Féde.ra"i alto magistrado dt- S. Ca tanna, reves· nuSSOS conterraneos mais ilustres. o sr.

ção Brasileira, o lugar de relêvo, a' que: te-se dê grande signifieação, pois Ti�- Silviu Scoz, assinando imediatamente

tem direito, pelas sl1a,� magniiicas POS-! bá sente-se feliz e orgulhoso com o eXI- varies e importantes atas que se rela

sibilidades econOmiC3'1· é ,'pe_lo valor,! to da bandeira de çougraçamento que cionav-am diretamente com a vida e o

civismo e lealdade dos '-seus filhos ! amanhã tocarà em nossas pl�gas, por- futuro Jo município,
.

Hoje, uiuguem tem 'o 'direito' .d�igue o nosso municipio foi um dos pri " Por isso, o nome,do governador Ne·

duvidar dos propositos. ho.uep.tos e 'sin'1 lueiro!; a,confiar I!a,S .ra!avras. que o reu Ramos vive hoje na alma do po

cero,> do sr. dr, Net:eu.: Ra,Ulos, que: sr, dr Nereu Ramos pro::tunC1uu 00 vo de Timbô, que de ha muito esperava

vem realizaódo ul'Pà"obrá' verdadeira_!dia prim�jro Cte maio �o ano passado uma oportunidade corno a de amanhã

mente notavel éons�gtiind()' r.ôr éinl qu�ndo .a'Ssu':,iu' o gover�o. __

para pr�star a s: ex justas homena-

•

' . t'
• i E maIS {eltz 3tnda, esta o 00::..0 mu- g�ns. '..

movlm�nto tod_?� l:l�", nossas,: energla",\nicipio, porqu.e S. ex. .não �u- O 4:CorH:'Ío 'de Timbô. cumprimenta
magnetlzando,� ;com, �. sua pa:lavra e!vidou um só ln3tante, d::ls wtencoes respeitosamenté O sr. govemad6r do

com os seus atos, até os mais· indife- i jO'ualmente honestas e sinceras da �os- Estado e al'5 membros da sua brilha0'

',eates e os mais desanimados. Is� gente, entregando a direção poiJti- te comitiva.

Dr. Nereu Ramos

I
r
,

, Miguel R.ataichesck
.;f

COLLABORADORES DIVERSO q
·:.l.'

ir 'o eleiteradn catarlnense
:,

ii De acordo com a ultima publicação
1 feita pela .

Secretaria de 'I'ribunal Re

i gional Eleitoral.' existem atualmente
i em Santa' Catarina, 104 498 eleitores, ,

! aptos para votarem n�s ele içôes. de I. )",
1 de março p, vindoaro, assim distribui-

:1.'
dos pelos municipios;

•

Araranguà ,; 3 4Sz
Blurnenau •

4 934
Gaspar 1,089
Bom Retiro I ,667
Brusque 2.343
Campos Novos 3.341
Canoinhas 3,187
Chapecó 1.292
Cruzeiro 1.623
Curi tibauos I -4S7
Floriauopoã.s 7 ,93,
Itajai 5.657
Lamboriu 630
Joinvile 5.234�
Lages 7.379

'

.

Laguna 3 308
Imarui 1.080
Mafra 2 073
I taiopolis 6:16
Port-o União

. 1.883
Rio do Sul 4.C22
São Ben to I , 46·2

Campo Alegre 657
São Francisco I 945
Parati 7Sf

Sã9 Joaquim 2,4°2
São José :2.854-
Tijucas 3,53°
Nova Trento 66.)
Porto Belo 732
Tubarão 4.°4°'.
Jaguaruna
Urussauga
Cresciuma
Bigunssà
Palhoça
Orleans
H amonia
INDAIAL
1'IMBO'

Jaragu&
Caç&.dor
Coucordia

53 I
1.6C9
I 387
1.865
3.°'3.
i 338.
1 25r
2 345
3 fj"8
2 734
1 20_1

693
Os municípios de Indaial e Timbõ

formam a 29 Zona Eleitoral com

5.523 eleitores, �igurando em 5. lugar
no Estado.

Hospital S. Roque
..

Movimento do Hospital S:. Roque.
desde o dia 7 até Q día 14 de fevereiro:-:
Receitas; 39
lnjeções; .4°
Curativo,>; 3 r
Operações.. 4-

Movimento de doentes;.'
Entradá;
,Alta;

,

Estão internados;
Exames de iabo(atol'ie:

6

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Edital

da e 8 C 1/1. a v 'Í d ii o

..

CORREIO DE TIMBÓ 2----.- =w."... ......��......� ...,_ �------ VMOND�_.u.aa:: 'III �� .....,.,..,.. 1771.�_= ......__

I.Junta comercíal do Estadn 3a COLLECTORL�
JIJ B.LUMENAU

I AVISO AOS SRS. NEGOCIANTES

\ De ordem do sr. Presidente da Junta
\ Comercial do Esta �t), chamo a atençao
i �os �rs. negvciantes desta ti ade e do De ordem do SDf. eollector, intimo

,

C'.
i mtenor deste Estado, para as seguintes pelo presente ao enr João Waescmann

ontlDuaçao :'
t

-

)D
,.' ". 1

..

\ lOS mçoes:, a
"

e ac?rd<:_ com a, ler fe- residente em logar jncer�o e n�o sabido

exce ão bem euten-li-lo, das residen- ideral sanclOrl.C'da pero Ex�o •. Sr, Dr. para no prazo de 30 (trmta) dias, eon-

A Etiopia I:: um dos prlncipàes
. pdç L

'. 'respeito i Get�110 Vargas, D, D, Presidente da tados da publicação deste recolher aos
_.. ._ cen- eras os europeus. ela-se a : Rep"blí"éI os nvros d t f dr'. tanci'tro s desta espantosa enfermidade, cal O livro tão picto res co «Chez le ROI i ��, ' o� ven as men:an 28 e co res esta Collectoria, a .Imp�� anela

cnlando-se em cincoenta mil o des Ruis d'Ethiopie» do prof. Henri i ddltf!lltc�ta8 )(v�das a. vista t: -re�lstro de de 400$000, (quatrocentos mil rêis] de

à
numero

, : up reatas sao considerados Irvros co .. multa que lhe 1'0: imposta por despe-setes Ieprcsos, espalhados por todo o Rebeaud, que leccionou durante tres! merciais e por cousez ur t tã h
I

d 2 d is b d fi
Jmperios .

aunos DO lyceuTafaride AddisAbeba·imeslllo� S�J't'lt(JS ao ar� �Iedoe!Cao�;go�dC °d eS IDel °dvenFl,rolodannTohe"olDu'
li d

' f, d s ! ,., ..,.'
. o, o. nr. e ega o . Isca o

.

li -

Esta doença é terrivelments conta- rbA l�pelza as cUbas" e co� la ara0 !Co�s._lal - Rubrica nus Juntas Co- ro Nacional neste Estado, proferido no
.

�
, ,

..

a utres, c lacae,s e y ...nas um ivro
i metClll2S e selo» de verba nas Aifandeqas roceseo ue teve or base o auto n. 2,

�:�::' c.�(>m� f�l t de��)[}Slra�O numa da illustre CSc�lptora, fr�Dc�za, a con- i e, Coletorias ,
l?edemis, til) Os srs , nego- �o 1933, 13vrado p�r infracção dos arts.

jl.��arl�rJ�- <i �d_ ��ett:.r�o d._1634
..

da d:ssa De Jur:�llllar, I Ethiopie mod.ern�!cldnles do IOt�rior do Estado poderão 72 e 81, do regulamento expedido com

}�( � d'; <l

"I� p2·1�llCla; de P��IZ, ve�'m,se .testlmunhos deste gt:u�ro,! mandar rubricar os resperivos livros o decreto n. 17.464 de 6 de Outubro de
"i:�.1 l.,:�. !./r..,G, ",(I ,Carlos Rlchet �r�m Addl� Abeba matam-se mUltosipelos Deputados da Junta ou tios 1926 sob enade �er a cobran a or

()"_' apresentou sobre o assum pto b01S e muitos carueiros. Mas, o qUd: Drs. juizes de Direito das Coma�ca" . ,'ud'leI' JP 1 I recurso p'�raç o
p
2·

:t; rna no!·'.J) dr p,. ::l H s: d ? N I I .,�, vu J a, sa vo ..

l'Ú,'; ,.\l)S·tW-L�' isso l�" o�. ',: J ar���, se raz as carcassas,.
r

os ugares e� j mas deverão aptese� tar um documento Conselho de Contribuintes, o qual poderà:
I., t., .. oi •• _,�,

� en �uLa rner I. a que se matam os ammaes, uma quan I que prove ser registrado, visto OUê a ser interposto dentro de vinte dias, con-

:l':a �'í��(,�V:j.:� !,�ver�t: _ d� :'\cldls Ab- t,da�e de «ch�rognar�s:t, e�can�ga.se! rubnca não poderà fazer-se aot�s do tadoB da dAta dl'iste, mediante deposito
;J�S pac�útw� Pfl��Fp[::�a�.<\ I:'=10 menos di a "mpez�� E ,o I:nmetr�..servlço d� i proprietano deles proceder ao regi"tro ,previo da importancia acima menciona-
.

, ..':
\.: t:.. lInensa ma- lmpeza, nOlte� sao as yenas e o

i de saa Hrma, porque o art. 14 do De Ida.
lO_:a ?cst;.s. l�fe-)lZ..es-- escreve Cúlom,bet. chacaes que se encarregam do seg�lDdo'l ereto Federal D. 916, de 24 de outu- 3' Collectoria Federal de Blumenau, «ln.

VIve II\Tt men.,,= DOS centros hablta- Chegam mesmo ao centro da cIdade, bro de 18 . . f' ,

d 936,dos 'lrf"starldo se Q menrl' d I h d d! ')0: preceItua que as orma- dayal» 14 de Feverelro e I .

� u,. "-
,

19an o pe as para apáD ar tu o o que se apo rece 'I !idades do art. 13 do Codigo Co�er- O E crivão
luas, eXlblDdo seus rnembws corroidos,. se decompõe Ao lado dos açougues, cI'al na-o sa-o r hd....

s

P
. .

� b t d ':-
.

'I p eeuc I as sem que es- C ,I D' � telO mal, ..o er os e moscas nOJen· Junta-se uma grande quan tldade de te 'a íuse it 'f'
al os 19n",r

PS "ttrabld s r: I· t 1 d 11' 'S- ., f" J r a a uma a que

q"�v' cse desf:',,;t
_t,<?'S pu� 0:iS a pt e\cãe�: ao os bpnnclpaDes unclOnanOS!pertencem or livros; c) Os srs. nego-I----,-------·-·--

.....- .....
'- , <>.,. • : da umpeza ur anal> urante u,.na vla-:' t 'd" h' ,

.
_

!. E b'" d C l_lclan es que aln a nao se ac am regls-
A S(H:le1ade das Naçoes -.-observa o :gem a t lopla em 193� o r, ° !trados nt!sta Junta terão que efetuar

autor do livro citado, que é sem duvi- ! lombet commeDta:', «pou e constatar i o dito registro aotes de apresentarem
da o mais favor�vel à Ethiopia, de quan. j pesso,alm,:llte a vencIdade destes fator! os a!udidos 1i�r.os; �) As declarações
t0S fn;am pub�lcadv� r:os ultlmos an-!, F�l fe:.o algu�a cousa em favor a

i de firmas mdlvlduals do interior 00
110S -dlOvena mterVlr Junto ao gover_llnstrucçao pr'Dclp�mente em, �dd!8! Estado, consoante o Codigo Comercia!
[10 de Addis Ab�ba para obrigal.o a in. i Abeb�, sob _a pressao das, Mlssoes e! poderão ser reg istradas nos cartorjo� O cidadão Dr, Hernani Senra de

terti3f os leprosos e a clJ1'al-os com o� i das L;,gaçoes, As ptop�las esc?lasi e bas:arà ser enviada a esta Reparti, Oliveira,
Presidentf' da Meza Recept�.

meios suggeridos pela scieacia. A Ethio i fundadas pel,o go�eroo ethlope dev�am i ção uma certidão do inteiro teor da Ta da 9" seção eleitoral do munlClplO

pia necessita': de cent(.DQS de medicos: demAonstr<>r a SocIedade, das Naçoe�1 I mesma, para o efeito do arquivamento
ie Timbo: .

I
para combater as numerosas pragasi�� boa vo�tade por ,p�r�e ,d?,Ne�hS!afim de fazer parte do cadastro cOUle/ _Faz �aber que na formasdjaclÔgFa•
q'1Je destroem �'tl�S pnpda,�ão Não ha: oe encaminhar o palz a cJvlhzaçao, I dai' e) As firmas coleti' a '

'

d d ,;ao eleitoral, nomeou os sr .

,

nr,
- J" - .,. • � :

C lt d ? C't o dr I ' v S socle a es .

J
_ P ualini para serV1lrem

duvid�, de que o gOl/emo ethiope vão! om que ,resu a os,
.

I a-os" .' l·anonima;,;. (inclusive atas das assemble- ',ml e oa�: asq " i aI da se."
Porlera por mUlto tem ....o transformar: Mareb num ltvro «lmpresslolls d Ethl�'! ias ordinarias e exlrao d'

.

,) ,

'

ie secretarl(.s na meza ele tor ,

" \ , r , : .

bl' d N t'
' r manas, pOI - .. f'd c nvoca os para

a bygiene do paiz e iuctar efficHzmen- rplt�, pu lca o em .192Z· c es e pn: 1 quotas de responsabilidade limitada) -;-ao ::H'lroa re en a�/ o, ir� de lJlar'
te contra tantas molestias, Não existe i mel,ro quarto do. �lgeslmo seculo e,i por ações, alteraçÕes pWloo-ações digo comparecenó1D DIa 1� pn�e M 'cipal
medices e a fa;ta de medicapaentos com- i mUIto se na Etblopla, sobre cero ho.! tratos de sociedades �omerci�is e tfallS' ;0 no local da llten eOCla U01

plica ainda mais as ;::ou.sa�. Não obs: 1 OJe�s, dez sabem !er e _escrever: pa � Íereodas d� quota devem ser 'registra. 3.S sete �oras. ,

"Ca.nte os esforços das nllssoes nada aI! ma,lor parte sa�e ler e o.ao escre��r 1 das e arquJ'.'adas nesta Jun.ta Comer RodeIO, 15 de Fevereiro de 1936.
t"xi.ste do por:ti) .:tJe vist� s�nitario. A5 i .::orrectamente, Segundo lUfor,m�çoes I daI. em vista do P,egu13mento d.l Ass, Dr Hemani Senra de Oliveira
\HHC�S orgamzaçoes s3mtanas são um 1 pesso,:es e seguras, h: tres nll�lSlrOs i I�posto do Selo Federal que <:utor:za M
hospital �rancez em Harr�r, al��lls i que n�o sabe:n nem ler �em,:,_'crever I às Juntas Cumerciais a cobrança do Presidente da eza

,__=

amoulatonos suecos e a gmnde CholCa! e do�s que "abem apene;) aS:>lgnar O [mesmo selo nas 2as. vias dos contratos
italíana de'Addis Abeba. ipropno nome». ]:Hstratos, sociedades anonimas e etc.: Plan,te1n trigo!A absoluta falta de bygieDe e das! l c�:)Uforme o capital das .referid<ss so-

.

,

el' t d'd d)' : ; cledades '

maIs ru,_n�ell ares, me I as e Impe'Sa,l __�__M_'b --'.'

I
i '

.

, "

-

I
�ornam, facil as epIdemias e as pestes, ii .. l Os- _hvr�s, .de 9ue trata, est� edital, De Monte V�neto dlstnto d,e Alfredo ii
Na maJOr parte dos centros da Eth!0-l Dr. Ardomo Anmjo d deverao. pnmel'f�mente Ir a Ahaodega

I'Chaves,
DO RIO G do ,Sul Informam

pia, não existem serviços de limpeza \ 1 desta CIdade, ahm d� pagarem? selo que a produção de tn,go na locall'
\

m�,H1a, Em �ddis Abeba� cidade de \

I
Advogado I i

por verba, p�r� depc'ls serem rubrtcados

?3,
de, _atingira a dez mil sac�s, que]

cem mil habltalltes e capital de um f i
nesta �eparll�a), .. !Ja estao sendo tratados a? p.�ço t \l

Imperio, Dão existem W2!tC!,cl05f:tS pu,; lndaial S' Ca.tharina 1 FlonaDo�olls, 20 �e pnelro de 1936'13,5$000 ,o saco, preço esso lamals o
I

b;icüs, 1.em tampouco particulares com: _ _ i '

Joao Tolentm? Jumor

IWJO ale hoje pejos colonos
,

: ; Secretartu •

---�-�----I-----;-,,---, selve, � ;:;':ag�i azzurrilli. di una in.! vieni coi tuoi cOIJJj:,Ii'lgni a r3g"�;: !scale,-;e-r-c-o-rs-e-i-l-I-U-n-g-o-c-�-r-�iad·-O-i-O-le---c-ui .

II rO deUa mnl!14�gna [linha dolcezza, gerei. 'finestre prive di vetri e dt Imposte 'ser',
," . IJJ i 'unio' 1 Nadir stese la mano in alto, additau- - Non abbiamo bisogno ne di fuoco vivano di r:tugio ai falch! della monta· �

� do alla giovinetta un gruppo di torri né di eibo ._ risr'ose íl mootanaro - gna, e s'.,trest o ditll:ll:Jzi 3d una. por� I
: che pan:vano ;::pollaiate sulJa vetta d'u- II freddo venro della montagDa e oos- massiccia, cc'perta di grosse lamlDe �� �
l!la trta mootagna. tro amico, e ci accontenteremo di scnde ferro, dalle cui fessure passavano ,pochl �
1 Lo vedi? - chiese egli. ria per letto. Tu sai cbe Doi siamo 3bi- filj di Iuce. �
! U n castello? - chiese Fatbima. tuati a tutto. Estrasse i1 kandjar e ousso replicata· �

Di tratto in traHo ,�gli oreccbi dei: 11 mio. - :'ria avrete fame. mente foll'impugnatura. �
cav,.lieri g:ml;eva il muggito dei túr-l Giuogeremo tardi? :

- Abbiamo le castre bissacce piene - Chi é che chh\de asílo a cosi. tar'
fenU scros\li(loti sui fianchi della moo-' Ci aspetterà 1tIirza? idi ,viverí. Va, Nadir, e dormi tranquil- da ora? - chiese una voce dall'fn·

lagoa o 'iH) raglio soooro emesso da - No: ma vedo lassú un punto lu-ilarr.ente, che Doi veglieremo. terno. \

q"3.lché· cuagn.. sO::ptt'oso, ed i loro miuo<.,o, e dó indica cbe ii vecchiol - Grazie, amici:. a dornani - lo, il Re della Montagna ris·}
sguardi vedevano passare, rapido come M�rza veglia anCOra. Affrettiamoci Fa-j I, montan�ri si levarono corte�emeD- pose Nadi�. - �pri Mirz�. 1
i1' laIDpo, l'aliimale spaventato, uua tbtma fa freddo sul Demaven::1,' ma j te 1 turbanti, salutan::1o Ta glOv3ne 11 vecchlO emlse un gndo aCllto, un c

�;J::cie d'asino, ma d"aspetto fewce, coi lassu twv:l'emo un buon f�oco. i per::.iaoa, e s'allont3�al"ODO ,coi l:8valli; grido di gioia io:sprimibile, e poco d�'r
_tido d\m grig,il) argl'nteo attraversato ,I, ca.valh, facçndo �n ultimo sforzo. i se?uendo le muraghe masslcce deI vec- po la porta s'apnv� coo 1racasso e 'no: �
d3 una striscia net'a che segue la spil1a SI nmlsero 10 cammmo. Le povere bes-: Chl0 caste!lo, onda di luc� illummava l'oscnro corrt· f
ilorsaie scendendl" 'Verso le spalle. Que- t�e Don oe potevano ,riu di quella. "a- l -, Vieni �itetta Fathinía - disse doio.

. • . ,I-
gli asinl sono :oumerosi sulia grande hta €stremameote {atlco�a, e tremava- � Nadlr, preoc.endola per una maoo, - Tn Nadír! - esclarno 11 vecchiCil. (
det'{li Aloours, ma abitaoo aoche i de. 110 pd freddo., escndo abltuate ai cbma j E Mirza? - chies� eIla. _ Sogoo io?

.'
]I

snti. le pianure de! Kht1ristan, deI Fa, caldo ddla planura. j Veglia ancomj vedo lass,ú un lu- - Sono io, buon Mirza nspose 11])
:risnm, dei Seges'tan e ,�i KeJman, clove' Eccitati .dai cavalieri, superarono le 1 me,. giovano�to ridendo. ::
vivono iI) baude numerose S0l:10 se!- ultime vette, e alia mezzáootte giunge- � Che cosa dirà vedendomi.? II vecchio se lo prese e se 10 stdnse
wltici te ilJJPQs�ibjj.j a dom:usi, ma VilOO dinanzi aI veccbio castello, le torri! Sará felice di vedere iI suo Nadir aI "itOre slooiozzul1do (: doendo ad UI] d
i Persiauf ne mRoviamJ volenti�ri la semi diroc�ate s'alz�vano mae�tosame�.: raggia�lte di gioia e ti riceverá come ten;po, Gli s�mbrava a,neora impcssibi'li
,carne, �i dice sia ecceHente, migliore te come gigantescht fantastDl. Nada: la regUla della ml")ntagna. le rivedere iI suo N ad1f che tanto a· d

di quela di bne,
.

baizo lestameDte a terra, levó di sella i - ScHlO tua Nadir - mormoro mava �

Aile II di sera iI drapeHo .giul'lgeva aa giovanetta, ieUa. - Tn! . Tu!.. ripeté, tracndolo I
!mi piauí superiori óe!la mOfltagna, Del - VieoÍ Fatbima - le disse Or 1 II giov.ane montanaro s'accosto à nella magnifica sala scintillante di luce
'momento che i'asrro õOttUTOO sorgeva mr.d piu n ulla hai da temere, 1 piedi di uo'alta torre e spinse la

_ pie· mentre i falchi, rivedendo iI loro pa- �

.aW')1·lxonte, spargenào suquell'inmeoso �oi vo}�:ndosi �e:so Harum:, Jtra che t�hi?deva l'eotrata. Ten�udo drone, squittivano le ali facendo tÍl:itino 1:

.ta.g�ol.Dennuento di picchi, di rocce, di Conducl I cavall1 aeHa scuderla, pai j sempre la glOVav.etta per maco sal! Je nare le cateoelle d'argí!Dto. 1
�

o ULTIMO BALUARTE

A. Albissinia e a Sociedade das :Naçoes

E1nilio Salga'ri
COD tio uazicDe
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PARA PREFEITO
Silvio Scoz ,

PARA VERE:U)ORES:
Ju1io ]�.lcobsen- Leandro Longo -Anib,ll Brnincil.·:__-Li'o!:'olrloKoprowski -Ricardo Hcchheim --Leone PZ1temoiE·� Ht-rmiuio

Sem: .

PAR:A JUIZES DE PAZ:
Distrito de Timbo:' .

. ,

Leopoldo Kurr -·Jc;.ão A. Kinder :e Henrique Schroe der,
Distrito de Encrueiiluuia:
Ailgelo 1\hr:H",l +-Daui el Andreata e Eug:cnl.o Floriaai
Distrito de Rodeio:

.

Luiz Fava -Sdvio Furlani e Luiz T'ambosi ,

Distrito de Benedito Nooo:
Alberto Kroenke -Germano Loppnow � Emílio H<:�!11.

Come se vê, ua escolha dos Candidatos acims, prevstv:'él1 a VO�J
tade de congraçar; a família timboense: apfovdta�dü.s,� ir:·cE",tint-a.
mente, 08 dementas m�ús dignos e ma;s capazes! seg;uiodo.st' t'm
tudo, a orfentaçã,Q do nosso eminente chefe sr. dr, N�,teu Ramos,
que 110 governo do Estacio, tem se desdobrado em estcrços, com o
fim de harmonisar a !\Ossa gente e dê H:solv�r os mais impmt311tes
e mais lU'gentes problemas de Santa Catarina.

,E justamente) pGr S(êl'frD es I.lOSS;OS c"\I:did-a�os, pomes por dem;Hs �,conhecidos, C::.\IllO iudustri".tÍs progressistas, comerdanh's honrados e

�.'lavradores operosos, estamos c�,rtos, de que no dia priu,,'in de m;.;n;.o �vindou!'o, hão de merecer não somente os votos dos !1US:;os corn�l!-

'1'"..

'

gionarios e aro i gc·s, pOfem 03 sufrHgios de todos quanto:, no lJO:;SO
Lll�io se intcressar::ill pela grandé:za e pela paz d��ste futuroso mu-

i

I nicipio de Timbó.

I.Tirnbà, 3 de fevereiro de 1936. �
. O DIRETORIO MUNICIPAL

�I':í.� Silvio Scoz - com, restríçã'J quanto ao meu o orne.
Leandro Longo - com restnção quanto ao meu nome.

] uH () He?kels; ,

,'.�.Elias ]ose Soar.
ij •'Leone PaternoHí - Com restricão quanto ao. meu nome. . §.Tercílio Longo. , '�Leopoldo Koprowski - com restrição qL13.L1tO 30 mr'u nome. �Anibal Beninca - com restrição quanto ao meu nom,'ô, �

Rlcardo HO,-:hheim �()br. � (;om restrição qUéW!O ;llú meu nome.

IDISTRITO DE BENEDITO NOVO Bruno Scheldemantel.

DgCEV!A SEGUNDA SEçãO Local I.' ��:�.<,=-.���,�="��,_=��__=_="��""�..."''''-.�=�=__.Edilfcío da Intt·l.ldencia Distrital (sal:? _......'"""""'"

das Clndiencias", Presidente - Hans y.�t-��: : -J=:.=:-=$>1@1S��'!t��J���,���-:,,=�,'·"*,""i·H-�- .....""""_.�-tScblf�ifer Primeiro Supl::nte Vitor Kr<:'-
8' fl"":l O "1111' II "·r�· fi}!\� "ir " )��::�it�r. S�g.undo Supl�llte João { __

.

aqlllnâS
i'

.i'.� l� i� 1� �ll �.
DECIM.".. 'TERCEIRA SEçãO - E· I -"-- Idikio de prcpríedddc de d. Alina Mo· I" .

CA DO "ir A )�P 'd J)(! A MAIOR FAB'RI .12, ".ú.�-
" .

.... NONA SEção. Local: Edifício da II1!', daiJer �sal.a de f�'eflte, .

reSl ent�e - c). � CHIN A.S PARó. BENEFICIAR �fUI' Distrital {,,-,la das audiencias» P!'(��;cle!l- :sé i\Iachado JUUlOf PrimeIro �,lpleute iJii
.,

CA DO rt-Al P 1<..:- d <..:- 1 III ARROZ DA AMERI .

(o.er'
te ,- Oscar Schulz Pr,meiro Supleoi�: Oscar OiS eyer .:legun o ...:>up eo- !1l' ,STJL' �íiJ F S d S 1 L 1 t - - Adam Odke. r.ll �

{\!"
'3'

ose . averG ... cgUrl o tlp.entc'
.

eopo - e

m MACHINAS PARA QUAL- t"'ta do Stahnke.
DECI:NIA QUAIÚ'A' SEçã.o Local edi- 1 QUER CAPACfDADE E PRE-

,h�! DECIMA SEçãO Local: Edificio� da fiei;) dê. E'icola Particular Mur:at1er (sa- ) ÇO. MINIMA FORÇD/AI'I�IVIEoN'��Orz �t!I Socideade dos Atiradüres salão de la de uul'ls» Présidente -_ Adolfo Ne- � MAXIMO REN "',' ., .

�}festa). Presidente -Frau..dsco R03seto. gherbon Primeiro SapIente Angelo Vi- m ?>;a. Primeiro (Suplente Adr,� Diz, St:guudo vtiní. 'Segundo Suplente _ Fl."iederich m PEÇAM 'pROSPECTOS E I:J- ;�)Suplente Hartrluth Hinsch. rti FORJ\IAÇOES. AO REPRESE;'Y· lfRic:ard Mallllold. 12<' ,�Ir' -

00: TANTE. i11' MUNJCIPIO DE TIMBO
Dado {: passado nesta vila de Iudaial: i -

('
.

f *is' PRIME��T���� J�O�a��l�icio da �)i� ��;�t:�e�t�sme d�'i�t:z ed:t.!��n{�i�o :l� l't ;ANTONIO t4'ANDIDO DE IGUEI11EDO tPreteitura Munic:ipal �sala das audien· fre'do Blaést'- : í
J '\ EU LUZ BT U'

.-, 1llIeias» Presidente -I:"ritz Lorenz P,ime- Escrlvão Elf.itoH,i;o d'Jti:zgraÍei subs-: l CAIXA POSTAL r9, RUA )R. AwL D '
'-.:. lYll:!,NAU "�. ro Suplente - Ricardo Buchman se" çrevo.

.

: .b..·._�+�-""�''''''�-.-:��)§'.�,...�.-;-.''''....;;..:i€!f.<J:���"�...EEH.---<�-.+......;,,,:--4il: gundo Suplente Fritz Domning-. Sevl:':ríno Nicomertf's Alves F�)dIOSa! .' ,..
.ut· �EGUNDA SEção Local; Edifido dG Jujz Eleitoral da 29 Zona..\ �'_�-""""""-....,,,=

V!'
"I';rup� .Escolar »Polido:o Santhgo» I Està COclforrne com o original deu te \

ViO.. llr'.da-se
.

enrUl"Se'ID. (saguao da entrada) Pr"'�ldente Nestor Alfred, BLwce t
IV-. Margarida� Primeiro Suplente Gl1sta\'o Es\�rt\'ão Eléitoral. \ Por preço ',�onvjdatiyo .. �no Rio da11 Milchert Segundo Suplente Carlos : Palmeira� distrit.o de Encruzilhada, V"ll-"Scheidfmante1. .

��""""""",__",e;�! Vende-se 60 ectares I de terras, com de-se li.na aerGa de lO-lotes de terras;e TERe.EIRA SEçôo Lncal Edifício .�.��".=��.v�__' �: uma queda (10 agua, no lugar �;'ds.r,ill'inho) de primeit'a qualidade •

.f. �eo PJ�Pf�:t���e p�'�s���!;�:vin 6���1� J��� �.:i D\J1. Ara'"n R;i ebOJl1, o ,i l��::io,�:��t�:sal�:egem��ei:,�.reJ�o_�:,'�� bo�Se;�r�Ja r�:l'!�d:ge�:,o te��;!��'��ti���l' dJên. PnmelTO Suplente - Perlro Frei· a A U ii \....,. ide telhaa com al'la varanda fogao de ara plantação e com abunâ:wtes DlHtas.gang S�g.undo Suplente - Richard � : chapa, terrJ. d.e arrozeiras, boas aguasO p 1 T
.

lt PRE.-O DE OCASIÃO
. au.

J unJOf Advogado i vende-se ,ao U lIDO preço_ ..C QU.A RTA SEçãO Local EdificÍo de : Informações Ci)ID c:, sr ..�ntonjo Fr{\nza, Trata-se com I,ENZI em ENC-RUZ�'.- propriedade do sr. Fritz Domning «sa, ! :Bum enau. Dono ao 81tl0 0. scu.h(;I' J, �é ( LHADA1· la lateral. Presidente-Hans Schmidt. BLUMENAU S. CATARINA !:Marquetti morador de Garcia.Primeírb Suplente - Valp.rio Carlini, \Segundo Suplente Eugenio Boerger ��__

"""""""'=A='''''''''''""",,",,-.!

.Jueo e!eito·fal da 29 zona

i®it�l
,",...:

.

EU DOUTOR' SEVERINO NlCOMEDES ALVES PEDROSi' :J1"!!dZ DA

�9 ZONA ELEITÇ1·RAL, REGIJio DE SANTA CATARIN, .

lÍl
..

•

d 1 "lÇ"f''''-lTO DE ENCRUZILHADAa Faço saber aos UllC\"(:i;;>f).u05 que ( e a· 1h0 � h

cordo com ·:ou t 2° 1111;;:,,::ro I, II rir e .

..

de
d. 1- "'e , ••

-

/� '·;"'d;a, �1 QTTINTA SEC.8.0 Local; EdiflCW. aIV, as nst: 1,ç.O{'� (-.;'1-'" 'u,!; p"10"
1 d d1- •

T' 1 D
.

1 El 1 I'Jl�".,.",.·,.,l ..• ncia Distrital « sa a as at'. ren..
·

greglO ribu-ia -'.\.'.:'g1·00a leitoral p a-' ,,,'U__ "!l-
ra a realisaçáo das eleições de Prefei- cias- Presidente Cur t Lue�e�s, Primeill.
t V 1

..

d P ) lisei co Suplente - Celeste Felipi, Segu?"io os, ereac orcô� e jurzes e 3Z .oca .1

d S" Lenzie constituí as seções eleitorais que de. do Suplente Arman o Clr:ll:)l�e ..

2,
<::'''X'I-'' c;r.í'ça·'·o L')('a1: EdlflC10 da Es-verão ill!!cior:ar. na 29 Z );13 (rnunicipio o� .1 �.LC, ,-

_s, de 'Indaial e T'im bõ), ror ocasião do cola Publica �5tadudl <lsala. da seç.aom
pleito a realizar-se no dia Io.de masculina». Presidente Martinho J'acin-

le
p roximo futuro da seguifi te íorma: to dos S;)ntos Primeiro Suplente -

)r
MUNICXPIO DE INDAIAL Antonio Gi2.mpiculv SeguucYo Suplellte2·

, DISTRITO DA SEDE Rodolfo Kiug.; PRIMEIRA SECÃO. Local Edifício da SETBIA SÉçso Local,' . Edifio Escola
to. prefeitúra Mmú�í nal (sala das audieu- Puhlica E�,tadllal «sala < o:tlde func,I,o�adas). Pres'denta .,', Dr. Soldo Cunh«. o curso noturno) PresIdente Ol!VIO

Prim",iro Su clente - Gns!a<;o Lautb . Mf'ng,'uu,;. Primeiro Suplente
C'
Angelo

n' Segundo Su\:;)ente ·--Fr(.'ckilco Lang Xeno'bnte [,!;>:ni Seguudo Suplente
SEGUNDA SEção Local: Edificio Saínt.Clair T,.;sotto.da Pr�f�itura �lunícipal (�a[a� da Te.

OITAVA SEçãO. Local Sdifici? de proSOUral'la). Presidente -FrederiCo.) Struve
...

; .rj'HL' <11' 'r ]c'ãD Lor-go Filho sa-P'
.

S' T S �'l H.. ,..... ".I <'.'
..

1\1'E1rnelr� .upkn�e - Artur Hasse.. ô-
ião prindp·1". Pn·:;ideute Padre II ::11'0'

gur�o Suplente - Ud o Eber t .

lio Alves tí)rr,:i", Lobo Primeiro Suplen·TE.t\.CEIRA. SEt�ão I.,ocd!;, Gmyc Es-
t,� Lirw Vs<;::;e!ai Seg !.ludo Sutlentecola� Raullno _Horn .sala o,? 4° nuo», L�ül)otdo Klllg.Preslde!lte- JoaJ FreItas PnITW1W Suo.

- Alberto Sedbcek Segundo Suplente
Henri.qu� Wanke Junia!'. DISTRITO DE RODEIO

NONA SEç�O !m:a1; Ejlficio d� In�el1
dt:JJch Di�,.Ti}<d « si·ila das audlencIas)
Presiden,e .- Dr, Erl18.!li Sem'a de O·
li ':eira himeiw Sel Flente Ge!�ma?o . G�.
dott.i Segucc}o Suplente An,.1re ClprtalJl.
DECIMA SEçz.O - Lo::al EdificÍo on·
de tUl1c;ona o cartorio de Paz «sala
do ]j,,�ri\lã.o» P!i;sídente - Ermínio Ga
doHi. Primeirq Snplenre Joilquim Rigo
Segun:lo Suplente - José Mozer.

ae QUARTA SEç;Io Lo::al: Edif;cio de
to. propri�dgde do sr. Germauo Sch:oe
,io der, sit�ado a ma dr. Amadeu Luz

sala de frente». Presidente Ono St;ln-
a. ge Primo:::ro Suplente Vitor S.:hroech:r
Ir. Segundo Suple1::!k Alwin Ku,:nkf'.
!m QUINTA SEÇAO Local, J1l:lif1<:io dê:,
ie' E�cola Alemã Pmtestaute «P,lvjilil�nto
ra inferior» s;jlão unico Pre:;idenL� Cun
Ir' �troich: Primeiro Suplente J (:ão Silva
ai Segno2o Suplente ErwlO Rei�t:r,

.

�EXl'A SÉçãO .I,oeCll: Ed.!ficio da
Escola Alemã Cptolka, s::da de aula
PrEsidente - Clodoaldo Mach;.;,do da
Luz. Primeiro Suplente- Alwin R2Uh
Segundo Suplente -Fridolioo da Silva

DISrRITO DE ASCURRA
SETIl\1A Seção. Local Ecliflcio da In,
tenda Distrital sala das audiencias Pre
sidente - Eugenio PoHo Primei.o Su-

30 plente Ernesto Da!fovo, Segundo Sup.
lente Bruno Rauh.

1[11 OITAVA SEçãO. L.ocal: Edificio da ,'s.1·
1 P

,

co a aroqUlal D. Bosco (".;da de aulas)�e Presidente .....:... Pedro Ibnetti Prirneiro
be Suplente - Lni,c; Cechet. Segunno Su-•

pleutp. Lttcio Marchi.
DISTRITO DE AQUIDABAN

DECIMA PRIMEIRA SEçaO Local
Edificio da E�,::ohl Pl1til.ea Estadual
�sala p'rilJ(:ipab Presidente Germano
Depioé.
Prim�!ro Suplente - Henrique Hoette

Segundo Suplente - Aogeio Depio.

Partido Libera, Gi:ltar·i11l�11Se
eleitoradoAo do

- . .

mtnUmllW
o Diretorio Muuidpal (lO Partido Lil)eral de, Ti-r-bó, de acordocoru a letra c do aHigo 18 d s eLd brganica�, tf:'r:3 a honra de

�c;prese�ltar e recomends-, por este .neio, >lOS seus pr#u.do_, correli- '

gronanos e 'Hl}i,��os, cs nomes dos catld.id�.k·s anrovados p�ID Din,·

'I"t ,,;"'\ t
-

,

,

'm�o. c:ntr21, e que SDh a lcgenda li l:iere I vão disputar Lu-h' mu-
UIClp;O, as eleições a realisarern-se no primeiro dCliJJ.iJ.1�'o do m ez de �março próximo vindquro ,

c'.

�

I
I
I
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DOS\C o r r e i o d e T i fi b
'0 brdhante jornal integralista «AI- nossas mensalidades ponlualmen�e! e l Rodeio, '14 de Fevereiro de 1936

-vorada> publicou na edição de 7 do cor- os que foram bravos, expondo se a Ira i

rente mez, as chapas da - Ação lote- e a sanha dos policiais. i
----------�-

,gralista Brasileiras às próximas ele!ções Sabemo todos nos, camisas verde de i

DlJS municípios de Blumenau, Indaial, Indaial, que Kleine foi prefeito deste i

'Timbó e Hamonia, incluindo o nome munícipio, durante mais de um ano, e!

do sr. Erich Klerne e.imo candidato ao: nun�a praticou um ato siqile�, que de- j No proximo domingo dia 23, se rea

cargo de prefeito de lodai�1. : m�>nstrasse conhecer a� n ....cessidades JO-!lizarà a bençarn e inauguração da no-

Surpreudeu-uos o expediente pouco: cais e pro.vasse a.mor a nossa terra. Pe-] va igreja de S José em Guaricanas.

recomendável da Chefia Municipal de : lo contrarro, KI�ID.e ,:unca nos deu a! Os íabriqueiros e o povo de Guarica

Blumenau, aliando-se a elementos des- � hoo:�, nem a distinção, de trazer a sua! nas convidam para assistir á festa todos

contentes e despeitados, com v fim de: Iaurilia para
_
cooylver com as noss�s f�- : os amigos do distrito e dos distritos vi

combater a situação municipal, que:: se: milias, que sao dignas entre as mais di- i sinhos.
recomenda p�l;l «ção moralizadora e: guas.. "

! Haverà churasco, uva, vinho novo e

constrn tora d o: Frederico Hard r, indus- j Sa bemos itnaln:e�te, todo� nos, IOte-l tudo mais qne precisa para dar: nma

tri"l houre do e op�:oso, e,lll cujo pas· j g�ahstas de ,lnda!al, q';l� Erich Kle!ne i festa alegre e atraente.

sa.lo r.�loglJem encontrara uma nota: uao tem �xpressao pO!ltlca nem social,!
rllsSOIl,;,n,;: (_�Ul; �ÍI Vil Gt' vasto a todos: nem �f;'rvlço de especte

.

alguma, pres- i
-----------------

cs cr e t ll:O::;, ucsco i.te ntes e despeitados.: tado ,a .nossa .caus�, e Justamente por i

H'Ü;Hdos t: mao comuuados contra a íe-: ter VIVIdo (hvorclado do FOVO e das 1

licidódt: do municipio. :'classes prodntoras do mUDjcip�o!.. per-l
A candidatura Erich Kleine imposta: deu vergonhosamente a eJelç�o de!

despoticamente pela chefia Municipal;outubro de 1934, apesar de dlspo� das i
de Blumeuau à revelia de todos nós iPoslções de mando e contar com o �

cclmísa-s· ve,de� de Indaial, que ficamos: apoi� .

discrecionario do int-erve�t?r 1

pteteridos. ]_)fC":OCOU um� reação geral[Arisuha.no �a�os. de ql:1em se dizia \ EXECUTA QUAESQUER

Deste mumcipio, prrncipalme ate nos: correligionario lntraq�ilgente. : PEDIDOS,A PREÇOS MODICOS,

mars fortes redutos do iutegralismo , \ ,E per saber�os de. todos �sses fat,:s,;! COMO SEJAM MOVEIS,' POR-

Sabemos todos nos, integralistas de i DOS OS verdadeiros mtegra}Jstas,. nao! TAS, JANELLAS,' ENl.ANTILA

Inde i-I, qlle are poucos dias, o sr, E-: nos conformamos, ne� podertamos\ MENTO PARA SOALHOS E

-rich Kleine sob a iluzão de qur.:! o cel.] 005 conformar com a atlttl�e d� C. M.:! f.'ORROS, _E SERVIÇOS, COM

Ar istrii ano Ramos voltasse a ser inter-i de Blumenau. que sem duvida, julgan-j] PHRFEIÇAO PARA ALTARES

veo tcr em Santa Catarina,. era um ini ] do o no.s querido �uDicipio, u��. ter-ii ETC, ETC.

migo rancoroso dos camisas-verdes, e: ra de mnguem e .<\I':lda po� cl'::lhzar"l-------��
� _

nos combatia pelas esquinas, pelos ca- i ach<?u se com � dJr�lto de tmpor aos'i COMARCA DE HAMONIA

fés e DQ balcão da sua venda de bom- i c�mlsas-verdes indaialenses, ':lma can-1 '

bens
. ! didat ura afrontosa e clandestina. i O Governo do Estado, nomeou Max

, Sabemos todos nos, cami�as.verdes i Candidatura que ?ão _pode, o�m d�ve i �eopoldo �alburg para exerc:r as íun

de Indaial, qcc Erich Klelne inscreveu-] �er sufr�gada por �os, filhos de l.odalal,! çoes de AJ�d.aute do !,abellOnato �e

se na A. I R. púr meio de um con. i lOtt:grahstas ou oao, porque aCima dt i Notas e OfICial do RegIstro de Imovels

chavo jJolitico e com a ,condição de 1 qualquer jur�mento, ou. de qualq�er i da Comar�a d� �a.mo�ia, do qual .é

candidato ao cargo de prefeito deste i idea doutrinarIa (lU partld�ria,. esta :3 t serventuano vltahclO lhansueto Isolam.

muni':lpio, com o sélcrificio dos nossos: liberdade das .nossas conClenClas, es- i

..,o:1bos e de�icados companheiros da: tão a autonomIa e. a sor��. �� noss< l
Céiusa sigmatlca. : pequenQ e extre�ecldo m�nlclplo,,,qUt L

Sabemos todos nos, integralistas de i não poderão s�rvlC de objeto ao!S ca 1
Indaial, que alem da imposíção bumi. j prichos e aos lDteresses de qUfm.quer!

jiante do candidato á prefeitura, por i que seja.l • .

1

:nspiração Kleine" fUl'am enxertadas i Pelo bem de Iodala!, votaI em Fn :

nas chapas de vereadores e juizes de! derico Hardt. Anáuêl l
paz '.nomes que Sé envergonharam de j Indaial, 12 de fevereiro de 1936. l
vestlr a can:!sa.verde, esquecendo-57! UM INTEGRAlISTA

SINCERO::::.::::::::::.
'

os compenhelros que pagavamos as i
�

..... ,

-�-�---�_R=�-=------l'�

'Novas escolas ljJdital
i Taxa de Melhoria <las Estradas de.l:.

Em de('feto assinado 110 dia 30 de! Rodagem. i

janeilo findo e publicé\do no «Diario i .
'

Oficiah :ie 3 do corrente mez, o 'b::ne- � Levo ao conhecimento. dos interes, i
merito governado:, Nereu Ramos criou: sados ,que durantt o corrente. mez de!
23 escolas rurais. d stribuidas pejos Vil- i.f�verem� �era cobrada nesta lOt�nden.;
nos ruuDlcipios do Estado : C13 mun'cIpal, a taxa de �elh�pa das

Timbo e !Ildaial foram contemplados j tstradas-,de rodagem (antigo Imposto

DO decreto govern,amental, recebendo; sobre velcu,los�.
du'1.s escolas, ama para cada mu,oicí- i Os contnbumtes que não satisfize

pio. .

_ [,rem 0_ pagamento
no corrente mez o

A do município de TVnbà foi locali-: pod.erao fazer nos mezes d: ��rço e

zada no .lugar São Virgilio, no distrito i abn� com S°l" e 10°(0 resp�tly1\ment:.
(,e Rodeio e a de Indaia: fica situada: FlDdo o praw sera extraida cert,dao

00 lugar Primeiro Braço do Ribeirão; de .divida .ativ� e remetida á Pro�o�
N,!': s�e, no distrito d� AquidabaL. ! tor;a Pubhc� para c.oi?rança exe�utl,,:,a.
Felicitamos calorosamente as popu-! .I.ntendel.lcla I?unlçlpal Qe RqdeJO,

J<l�;Õ'�S dos dois distll;itos aci ma meneio-: em 10 dt! fevereIrO de 1936.

!)Hl0S ptiu�, import.::ntes benefícios que i O Intendente

lece1;>eràill do governo do Estado. i
Adolfo Prade

,

--�-- 1 PREFIRAM SEMPRE

�-

i PARA AU'fOMOVEIS, BICYCLETAS
�S:�!K5i!�!li:5i!�E25"�5i!25CSi!.5i!5?... : OS PNEUS E CÁMARAS

Ct ill ( I

� .Dr. Oiveirà e Silva mi Dunlop
r; g)1-

r.: ,f, J1 AI �l
os quaes têm

l� �.� '0J���� � mais oorracha

� !(2) iH I mais lona

:m"". J[Bw.entaI'iOs,. CiVI,'J, Crime e C{ Ir. e fazem portanto
.

fU mais kilometros
ComercIO �'

r:1 Attende, no Indaial, todas as quarta- 111,1 �o ,que qualquer
"" f

.

d'
1'1111 outra marca.

IM
eU'as aos lnteressa os P.J I DISTRIBUIDORES

,m, Blnmenau· B. Catarina ;fJ I Schrader & C. Blumenau

a
I Revendedor para R,odeio

""�i!5l5l52.rui!SRSI!ti!5��l5 j Mario Locate!li.

Uma candidátura afrontosa

,PEDE-N:OS UM INTEGRALISTA DE lNDAIAL, A PUBLICAÇÃO

'SEGUINTES E OPORTUNOS COMENTARIOS

\

OS INTEGRALISTAS SERÃO
COLOCADOS FORA DA LEI

A proposito da resolução do Supremo
Tribunal Eleitoral, que negou registo
ao partido monarquista, isso porque
ele se propõe pugnar pela mudança do

regime. atentando portanto, contra as

instituições vigentes, visto que somente

pela violencia poderia aceitar a Repu
blica, o jornal A Nação procarou ouvir

o ministro Cabral com referencía à, si.

tuação em que se achava a Ação Inte

gralista, que visa, tambem, a mudança
do regime pela ditadura totalitaria.

Em resposta á pergunta da folha

carioca,' informou o ministro João Ca

bral que os integralistas lograram reco

nhecimento, corno partido politico, so

mente para as eleições passadas, e que
o Tribunal, fiel aos dispositivos consti

tucionais, está disposto a cassar ore.

gisto, colocando-os assim fora da lei.

Guaricanas

Oficina Bona
de

Angelino Bona

,

O

Agradecimento emissa

Fortunato Dagnoni, filhos, filhas e

demais parentes, agradecem a todas

pessoas a.nigas que os confortaram no

doloroso transe porque passaram e aos

que acompanharam à ultima morada

o corpo "de sua querida esposa, mãe e

sogra
Domenica Dagnoni

Aproveítm a oportunidade para
convidar aos amigos e parentes da
extinta para a missa no dia 18 do
corren te a realisar-se na egreja local:

.

Eternamente· gratos

'7f
.

I
I.Eu estllu �empre diIE'ctlc;:

Em todas as casas deve haver um tubo de

Caflaspirina-para o ataque Ímmediato ás

dores de cabeça, de dentes, de ouvido,
dores .rheumaticas, enxaquecas, etc.

Todos os succedapeos e substitutos devem

ser terminantemente recusados.

é universaln:cme consagrada como o
remedia de conflança

:.'
,

I
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