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Dr. Braz Limongi Dom Joaquim Dornin- Serão julgados pela faleceu o presidente Luis Piérreck
gues de Oliveira lustice MHitar da Associação bel- '

.. ,"

Aniversaria-se hoje o De sua viagem ao Rio de ga de Imprensa SUlcldou'se, em Recife, o auto� H
sr. dr. Braz Limongi, di- Janeiro, onde fôra assistir ás Os que praticarem actos previstos

F 1 B
última fotografia do Presidente

gno e acatado insnector de solenidades da inauguração do t' 93 d C'd' a eceu, em ruxelas, o pre- J
-

P s
A

"'_-. monumento a Cristo Redentor,
no ar 100, o o 100

r
sidente da Associação Belga O a o es Da

Higiene Pública, nêste Mu- Penal da IIrm!idiJ de Imprensa, SI'. Harry, que' ,
.

o regressou à Florianópolis s.] li u , H Os jornais do Rio de .janei-
DlIE�lPl .'. 1

excia. revma, dom joaquun Afim de reprimir severa- c0Il:ta\ a 75 a�os. de idade. O 1'0 noticiaram, há p?U�O, quespírito cu to, e sempre [Domingues de Oliveira arce- mente a reprodução de factos, e,xtmt�, que ela, natur�l de Pa- se ,sUlc,lclou, em �ec.ife, o sr,

preocupado com a práti-: Dispo metropolitano. que atentem contra a ordem ns, deIXOU varras o�)1as publAI� I �U1S �Ierreck, ar.tJsta Iotográ
ca de acções generosas, ,O eminente prelado brasi- pública, o Chefe do Govêrno cadas, entre .as quais uma so- hcro, la e::;ta�elecldo, e grande-
O ilustrado aniversariante leiro _fOI alvo deimponente re- Provisório da Nação assinou bre Leopoldo II. mente relél�lOn�do.
conta em tôda esta re- cepcao na capital elo Estado, decreto, que determina seja ----- O sr. Lu�s PIerreC�{ era ue:"

,_' 1 .

I
notando-se na sua chegada o processado e julgado pela Jus- C IJ

'

D 'i gYalld� amigo � admiradordo
gJaO,

A

com argo �lrcu o representante do sr. general tiça Militar todo aquele que,
orone oaqmffi Offl! ?L Joao Pesso�, .

tendo SIdo
de boas e puras amizades, Interventor, secretários de Es- militar assemelhado ou civil ele o autor do ultimo retrato

.

t d
' ,,' ,De sua viagem ao Rio de d 1 idconqlJIS a as não só atra- tado, autoridades militares, tomar parte, por qualquer for- o ma ogrado presi ente pa-

h f Janeiro, regressou a Valões, ibVês da sua alta e reco- c.e es de repartições, associa- ma nos atentados contra aI' ,. t
raI ano.

I -

1"
, onr e, inteligenternen e, supe- O· t 54

nhecida comnetência de, çoes re rgiosas ef grande nu- órdem pública, oü contra os rintende os negócios de im- �xtJ_nlto que �on av.a '01.-

.

'd'
�

t
-

'I
mero de exmas. arnilias. governos da Un. ...ão e dos Es- t f' derei

nos ce I( ade, deIx0l:1 viuva, a

me ICO conscien e e assas
__ ... ,�' lados portan e Irma ma ereira, o

exma. senhora Mané! Bastos
humanitário, senão tarn- li II" M

. f'lhn'
nosso mui prezado amigo e Tigre, irmãdo ilustrado [or-

bem pela firmeza de ca- !.Ir. I-Icacw .orelra I u
. ---- favorecedor, sr. coronel Joa- nalista dr. .Bastos Tigre, e

O divórcio absoluio quim Domit. i
.

Iilhrácter, com que os seus Vindo da cidade de Joinvile, '

F 1 do-r
,

t t
LOIS I o:"

Bl�=-�
" o gan o' em regrs ar es a Levou-o ao acto de deses-

actos são pautados. onde tem sua residência, e é na O�lvla noticia, «O Comércio» apre- pêro uma forte crise de neu-

Associando-nos, assim, estabelecido com escritório de .."".,..,..,.,_"..

senta ao coronel Domit os seus teníadvocacia, esteve entre nós o Foi apro vado.vpela Câmara d b
.

d
ras ema,

ás r_nuitas _

e justíssimas dr, JOSé Acácio Moreira Filho. dos Deputados ,,da Bolívia, o
cumprimentos 'e oas vm as. Os jornais, noticiando o do-

mamfeg>ür�s de .sunpa- Ao ilustrado' coestaduano, projecto que estàbelece o di- _ .
loroso transe, lembram o se-

t��timCtJd ' que será «9, Comércio» àgradeée-Ihe a vórcI,'o a�soluto naquele Pais' l,mprBssR!'?"", So na tl�OD: nho do sr. Pierreck, relatado

hoje alvo ". Braz Li- visita feita. sul-americano. _ UI & Uêll 18 de 9 ComerclU por êle mesmo ao presidente
_

da Paraíba, momentos antes

'cmoomngl_ir'naeqrr�l�readzeeriX,aomnooss� .�� o o : '" ���<;) I'
do assassínio clest�, e,nok', qual,;:),'IJ 1-' :'

'

, : sonho o sr. Luís Pierrec pre-
so si'� � aço de pa- � Novo Dicionário Popular" :; via a c?Dsumação do letuoso

rabens. j�: ",' : acontecimento. '

DA LíNGUA PORTUGUESA - � . -----

Monumento ô

João Pessôn
o "Diário da IGite" incorporará
J ú" gràllda expediçao-militar um

, ,

dos -seus {(reporlersu
o «Diário da Noite», brilhan�

te órgão da imprensa carioca,
designou o sr. Vítor do Espí
rito Santo, il1��t�stavelmen
te um deis seus mais bravos
e hábeios reporters, para a

ceimpanhar a grande expedi
ção-militar que, organizada pe
lo tenente Jurací Magalhães,
interv�ntor na Baía, vai, jun
tamente com outras fôrças dos
demais Estados do Nordeste
dar combate ao' famoso e ter-
rivel «LampeàoJ>. ,Con,se lho Co, nAsultivo.1o «Diário da Noite» ofere'-
cerá, assim, aos seus leitores q Chef('! do q-overn? PrOVI- A Junta de Sancções zo de quatro anos, e ao

� maior reportagem que u� sóno da RepúblIca assll�ou de- deste Estado, a qual se confisco de bens, até o tancia de 1:820$000" e ;,Í
Jornal b' '1'

"

h creta, nÇ! pasta,da JustIça, em "d Fl -" 1raSl elro Ja teu a em-
que nomeou, os srs. Carlos te� reUnI o, em. .?Ilan?- comp eto resarnimento da perda dos direitos políti-

pree_ndido sôbre �l região no)'-
Leisner, José Eugenio Müller.. polIs, sob a PI e,sldenCla quantia de 11 :035$260. cos por- 2 anos,' o quartodestma do País, sClbendo-se 1

que o sr. Vítor do Espirito primeiros �ene�tes _Idino Sar- do sr. genera Interventor Condenando ossrs, Boa- ao 'pagamento da quantia
Santo reunirá ás notas colhi- denberg e uentll Joa? 8arb:- Federal, lavrou as s::guin- nerges Pereira de Medei- de 565$473, e os dois úl
ÕfiS, na perigllsã caçada ao si- ta, e dr. Vasc? I;Iennque ÁVl- tes sentenças: ros, Gregório Pereira da timos á perda dos direi
nistro saqueador, todos os Ila, I?ara const_ltl1lrem o Con- Condenando o ex-pre- Cruz, Manuel Inácio Viei- tos políticos por 2 anos.
pormenores�da vida, dos cos- SUltlV?

.

do Estado de Santa
feito de Tubarã.o, dr. -Dto ra, Sebastião da Cunha Condenando o sr, .A,Ic"-'-tumes e das aspirações da- Catanna. - n, ...

quek heróico povo irmão, que
-_. ., Fenerschütte, a restituir Matos, Lourival Pereira biades Seára;�efeito

lwbita o Nordeste sofredor e A questão de limites aos �ofres municipais a do Amaral e Boa.ório Fon- de Araranguá, aô paga-
desprotegido. -

entre o Pará e o quantIa .de 15:8�9$700; ? tanella,
. respectIvament�, mento da quantia de .. ,

- '.' - A'
"

sr. Martmho GUISO, eX-VI- ex-prefeito, ex-sub 'prefel- 8:176$098,
.

e á perda dos
O ,manifesto do sr. Ar""

'mazonas 'ce-prefeito, a quantia de to, ex-i! ltendente distrital direitos politicos por 3 a-

Noticiam os grandes j,ornais 749$000, e o sr. Toão' Del- de Urubíci, ex�tesoureiro nos.
hir Bernardes á que se acha difinitivamente re- pizo, ex-tesoureiro, a de secretário, ex-tesoureiro, e

Naça-o
solvida a qüestão de limite8 6:,971$000. O prime,ir.o ,f o,. i ex-au.x.ib.·ar de e�crita do ffilentre os Estados do Pará e 'o d '

" do Amazonas, com o acôrdn amda CGn enado a_ 1I11bl- MUnIClplO de São JOa-
Informam de Belo Horiz0l1te

que resolveu a anexação da ção do exercício de qual- quim da Costa da Serra.
ser absolutamente autêntica a ilha das Cotias ao território quer função publica, por O primeiro ao pagamenver�ão de que o sr. Artur Bér- amazonense. 7 anos,' o se,gundo, pOI: to da' quantia de 1'.095$318,nardes está elaborando um ma-

nifesto, que será breve dirigi-
• .... • 4, e, o terceiro, por 6. e á perda dos direitos po-

: do á, Nação, e�ual aquele Desta.camento que' se Condenando o sr. Ugge- líticos por dois anos; o - Caixa Postal, 46 _

'pü'lítlco can;(lísará a situação recolhem ro 'Pittigliani, ex-prefeito segundo á perda dos mes- - Rua 15 de HmlÍlbro, 389 -

'geral do pal1;�t,eSdefenderá d I b' t b
'

'b'
_

d"t 3
;

,das ac�s�e
\

oram for- Fortim recolhidos á Aéde da res-
e m 1 u a, a .Im Iça0 mDs IreI os por anos, e JOIIVILE SABTa CAIaRII., I

'mu'lada 'ntra o seu govêr pecti'l'Q Companhia, nesta cidade, os administrativa de direcção, ao pagamento da quantia ffi 'JR

110, perantea Comissão de Cor-
destacamentos do 13. B. C., que que tenha relaçãó com di- de 2:806$300; o terceiro ----------���

guarneciam Canoinl1as, Rio Caçador h' 'bJ' 1 l'mDor- fftZEI 'ossos an�nciojl em(l� CJl.m6,I:I... lIuereição. e Hen·.L
- n elros pu IC0S, pe O pra- ao pagamento da II é um ófuao bem LteltO.

Guerra a Lampeão

S. Catarina Porto União, 28 de novembro de 1931 Brasil

· .
.

: JOSÉ OITICICA : Prosódico e : o Novo Dicionário Popular é, portan-
· : to, uma obra benemérita e, cer-

1 Catedrático de Português no i
'

""( .. : tamente, será recebida com a-

: colégio Pedro'Tl, e incontes-:
" O,rtogr>�ftco : piausos por todos quantos quei-

: tavelmente uma das maiores : : rarn escrever com acêrto a for-
· . :

.

mosa e opulenta língua
� autoridades em Filologia. � .

port�esa
'

............................................ Organizado pelo _ L � : ; � ..

PROFE'SSOlR JOSE OIT,ICICA
Conforme o moderno e racional MÉTODO DE ESCRITa FONÉHCÂ, adoptado oficialmente

.

O'Sf .Antioco Pereira, Prefeito mUlllli
cipal, recebeu o seguinte telegrama: '

«Florianopolis; 24 -Comissão Ce.
traI este Estado pró_-monumento João,
Pessôa, vem solicitar maxi1llo e1Jl-

,

t'
penho seu apoio sentido ser nesse

Municipio constituida sub-ComissãQ.
afim angariar fundos monumento

:' Capital Federal simbolisando Reg�-
: neração Reôpublicana. Cinco dezeFA-

,

' , : bro proximo, dia consagrado menüi-
Publicação semanal, com ,20 página$ de text,o, e impresso em bom papel. : ria glorioso Brasileiro, po<terão S€í

: vendidos flores ou emblemas aW�i-
A venda � m ..d�o breve_ - nesta cidade : vos memória João Pessôa,por cOÍlJi�-

, - ,
, 'sões de' senhoras e senhoritas, pre-

Aceitam-se pedidos para o interi01� - Informações nesta'Redacção viamente c:onvidadas pela' sub-Co'

: r.����:.;������D ����S:�t:ía��?�t�t�i����ti��te��tt;
--..__-------------�-------------------- entusiasmo, ComissãO Central desde

lUN'TA DE SANCO-ES já agradece, Coreis, Sauds. (aa.) lf.
..._, Brasil, presidente, }. Costa Mo!?l-

'"
mann, secretário,

1$000 - célda fascículo - 1$000

Advogac:lo
Dr. J. Acácio Moreira filho

Iceila causas civis comerciais e cri- �

minais em qualquer Comarca do Estado,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(2) o COMÉfltCIO
28-11-931

oferece aos seus assinantes úteis e valiososprêmios. -- Uma explendida casa de residencia
.-um automouel «Cheorolets=uma viagem aBuenos Aires-um conjunto artístico de móveis - um terreno em São Paulo - um rádiopotencial-um piano de autor-uma geladeira eleclrica - um enxoval para nof::Jfi _:_ umaparelho de iartar, chá e café -V.í.fFJL-fqf;�q�<7;ro-uma maqutna de escreuer -dM'f-S maqutnas fotograticas=uma maquina de' costura=50 cortes de seda-iOO brinquedos ",ãe :;r.I Terão direito a esses prêmios as pessoas Que tomarem, tl��[çffil, asfrUaiufas anuais

PreçO' de assinatura, com direito ao siirtem;-��a s O O O

� �utras informações com o ,agente autorizado

�'�_�������� ALFREDO MATZENBACHER

r ..ftftAAA ......fitAftRftR ........ftRft ....fMltl'''........ ''nnftAn''..ftftftM'1

'I
Vindo V. S. a

.

Porto União não deixe de
procurar o conceituado

HOTEL GAÚCHO
� Aí encontrará v, s. ótima mesá

li)

�:Xcelentes: quartos, onde imperam' o asseio e a higienf".
Proprietario: - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA

Gerente: - JOÃO ALVES==!!!!!=h=##i=iiiQiii!="="",,=t==== '; -1>

Praça Hercilio [UZ, ao lado ua Estação ferrea. - PREÇOS MODlCOSE D I T A I S Lf;fUUUUIt��tiU�tiUmMf.WiiHjW�iHflII���IKMII�IMHi�...

PllOMOIORIR rÚOllflA nesto Petry; Luiz Furtado Filho; João I cyr, fil!'lO de Migu.e! Agulhan; 94 M!-II II Is Schilwski; ]. l\1ilano & Cia,; Socieda guel, fllho de B�Slllo Komar; 95 Nl-de Cooperativa União: Jeronimo

xa-I
colau H,orodeskI, f,IlhO de Onof�eEDITAL ,yier. Horodeski; 96 Ni1poleãú Bernardo,SAU PEDRO - Felipe Mentges. filho de Osorio Bernardo; 97 NIcolau,I Sto de p2t t s de Bebidas f Ó SANTA CRUZ - Hein Groskopf; filho de Theodoro e SDphia Wama-mpo u en e

, um e
Ernesto Sçhumann; Moreira Irmãos; go; 98 Osorio, filho de Ath�ni1SlO �er-Indústria e Prolissão 2' semestre õe '1931 José Zipperer Sobrinho; Fleith & 9a. r.eira da Rosha; 99, Osono PereIra,,

I MARATA - Nicolau FrederIco filho de JuLIo PereIra; 100 Pedro Al-De acordo com a Lei n·. 1.710 de Kelber. ves PinheiFO, filho de Paulo A�vesoutubro de 1930, convielo aos cida- TAQUARA VERDE - Miguel Wa- Pil1heiro; 101 Pedro Fernandes, fllho

l'dãOS
abaixo nom.eados a v.irem pa- narovicz Filho; Adolfo Ficher; Aaol- de Emydio Fernandes; 102 Pedrogar, dentro de tfInta (30) dws, os im- fo Stalg; Emília ,Scheredt'r; S. Exp. Brugger� filho de João Brugger; 103postc·s acip1a referidos, e relativos '_Lda. S0niça; Ernesto Kopp; Pedru Pedro, fIlho de Jose GregorIo; 104ao segunillo, semestre do, corrente Castanei.ró; Au,gust? Ribeiro; João Procilio, filh? de Conrad? Ma�cher;ano, sob pena de execução judicial: LaskoskI; J0se Smger; Leopoldo 105 _Ped:o, fllho de l)o�llngos Kru.s·CIDADE - Chagas & Cia.; Plínio Brandt; (Séde Elisabeth); Jorge Lin- se,ynsckl; �06 Ped.ro, fIlho de J<?aoAlmeida; Anastacio Hompkél; Milc- dermaier, (idem). .

�a,.tuchekI; 107.RUl Borges C�rdelro,znski; Sebastião Araujo, Fritz Nehls; SANTELMO - S. Exp. Lda. 80- fllho de Antol1lo Alves Cordetro; 108Estefano Valeslc'a; André Sinsker; nira Reinaldo Mendes, filho de ManoelFranr:isco Amorim; Alberto vVinkler; 'Porto União,20-11-931. Gomes Mendes; 109 Romario Men-Estanislau Lebalcheski; Carlos An- H. Baptista dos Santos des, filho de Manoel Gomes Mendes;drêas; Carlos Otto; Bernardo Gruba; Promotor Publico, adjunto. 110 Sebastião, filho de João PrestesBeno Hirsck; Jaques Teixeira; Emi-
e Maria dai" Dores; 111 Simão Sta-

I
lia Schiller.

fil M'I' chechen, filho de Estefanio Sfache·VALÔES - Matias Teschy; Car- {Junta �� .11 istarnento ,lltar shen; �12 Sebastião More;ra;filho elelos A. Bube Sob.; Apolinário Bley Hortencio Moreira: 1'13 Sa vador, filhoCorrêa; Vicente Domanki;

carlota'l
CLASSE DE 1910

de Guilherme Pereira da ConceiçãO;Caezer; Boleslau Romanowsky; Max Conclusão 114 Sebastião, filho de Joaquim Pin-Chapiewski; Bartolomeu L. Nierde- 84 Lauro Padilha, filho de Balbinl' to Bastos: 115 �ilvino, filho de Lau-vick; dr. José Sorli; Martins Fraecza-' Macarío Padilha; 85 Miguel Jakuwos- rindo Domingos da Silva; 116 Tho·cki; José Bernardino Tock; Leollé,r-j ki, filho de Estefano Jakuwoski; 86 bias, filho de Ma;dmiana Afonso M�I'do Novack; Leopoldo B9rnholdt, Jo- Miguel Jaretruk, filha de Alexandre tins; 117 The'lfilo, filho de CasemJrosé Mal ia d� Oliveira.', Jaretruk; 87 Mariano 8tafi, filho de Kroeski; 1 Hl Valentim Gomes, filhoVILA NOVA DO TIMBO - Ani� Paulo Stafi; 88 l\[anoel Leite, filho de Severiano Pereira Gomesi 119sio Braz de. Oliveira: Tiburtino Sil- de Nw'ciso Moreira Leite; 89 Miguel Vicente AlveS, filho de _t..ntonio Al· 'va; J. M. Seruge; S. A. Exp. $onira; I Suelo, filho de Benta Suelo; 90 M,l' ves Lourenço;.-l,?P Valencio, filho eleFerrpira & \Vendter.
I noel, filho de Fermina Corrêa 0e Francisco �fig-u�s do Nascirpento;POÇO PRETO' - Estefano Auge-, Mello; 91 Moyses. filho de Joaquim 121 Wenceslau, filh.ei'.de Jose Fran,renki; Candido Godoy; Arlindo SiJ- Eugenio da Silva; 92 Miguem de Pau- cisc? �ib:eiro; ,.1.�'1lh�ferino Bern.arveira Amedo; Benj;lll1Ím Kaminscki. la, filho de João de Paula; 93 Moa, donl, fIlho Q.t' :'��no Bernardolll.ADOLFO I\ONDER ..::.. João Zor-

-('p-�;'_-""téil; Fernando Bad.otti.· AI,bum-Crisfo Redentor - 'EdÍçãti-l especialSÃO JOÃo. � Ahraão Lhukí; AI- '

1 1
billó Schmidt: HermÍliio Scher:a' Er- dp. «.() CnlzE'irn». - Pe(]ir1n...: ;l p�ta <PC �Icçãn.

0�o Comércio» esportivo)
o iniciar de

................................................. '

pl O COMÉRCIO
.
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REDACÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E OFICINAS
Rua Prudente de Morais, 31

Director-literário e responsável
HERMÍNIO MILIS
Director- comercial

OSVALDO PEREIRA

ASSINATURAS
Ano. 15$000
Semestre. 8$000
Trimestre. 5$000

Numero avulso $300

I siva ao feito.
Seguiram daí as embar- '.

nova ére cações para o ponto Je par- •

tida, constituidas as suas
,

"

. guarnições da seguinte forma�s solenidades de domingo «Sta. Teresinh.c-: Patrão, Ar- •uI.tl,mo, .

na P�'a.ç� Antonio
I tur Medeiros: Vl)ga, ArlindoCarlos, inaugurativas de no- Ribeiro' SOL'l-VOg d - R b "_

� '. t t ,c a, 1. o e.vo., espl:.,' e? . em. nl-,.ssa erra, to Portela; So ta-pro a, Frederi-Ior.un signilicativas e belas.
co Rela; proa, Oto Metzler.Desde a hora InICIal a aílu- <Corazinha-: P ti

-

D' 1ência de convidados foi nurne-
ma Ben' t'o' V», aE1ra.o,V'· p-1 1· I' -, oga, -< VI .l'eIra;rosa, ven. o-se a I e eme�t�s Seta-voga, ,Osvaldo Pereira;de toda as

. classes. S.OC13IS Seta-proa Uno Kroetz: Proade ambas �s cidades vI�ll1has. Heinz 'HO;lY. z;

TJ?=� policromia �dmlravel, Dado o sinal de partida, os

'I j
Não �e dev;lvem os originais de"t.a-se tO que d� mais belo e «Corujas» sairam com Iirrne-j] artigos, embora esses não te-

e egan � pOfssu.ll1:os nos nos- ia () que não sé deu COÚ1 os:: nharn sido publicados.
sos rnero s ernuunos. '; -A's 17 h r' duzi d contraries, que atrazaram. .

....................................•..•......ords,. con UZI a.s Até as proximidades elasfJ_?,r suas respectivas guarru- balisas de che .ad 'inhamçoes, foram as yoles levadas
o C.

g a

VtIii. beira-rio. s « orujas» com '�an agem,
Os remos eram empunhados apezar de ser nuto.no que os Ipor gentis senhorinhas de nos- «Q�sero-qu�r.?» agiam com

so «set». �131 precisao em suas rema-
Foi então pelo sr. Afonso a�. .

f' .Ligó rio de Assis, esforçado assim OI que, no ultimo
presidente do Clube ele Rega- momento, .os. «Q:l�ro-que!o_»,tas Almirante Boiteux, aberta que constttmam. a guarruçao
a solenidade, sendo pelo sr. da. yole «Çora�ll1ha», conse:
Augusto Rego Barros

-

lielo o guiram, �e bnl.h�nte forma, ..
memorial- inaugurativo, que,

sob 3:plau�os delirantes ele .suaapós', pelos patrões das yoles, <torcida. avançar as �alI-sa�em um canudo, deveria ser jo- de chegada c?m vantagem .de
gado ao rio. 112 barco mars .ou menos.
Prõcedeu-se então ao batis- O p�rcurso fOI de sqo me-

fIt "mo.sendo paraninfos '0 exmo. tros, tl,:"ados em 2:15 minutos. ..,__..... ... ::.r'sr.' 'Manoel Pedro ela Silveira, It'elSaervlrsamCd:1 J,uIzKe� de

PJar:
,

,

t d I A ti L" o s r. a, 0;-; unzer uIepre�e? ,a o pe � sr.•'-l.n LO-
nior e de chegada o sr. dr. AI'to Pereira, � srel. d. Laura cino Caldeira.'C�lado. Cald.ell'a, patronos' d:'l E, assim, estava terminada«Coraziuha»; e sr. Lauro LI'
a brilhante tarde de domingo,l\��ares, r�p�e.�entado ,pel.o sr: com a qual se iniciou, entren.wnso Ligório de. ASSIS, e nós lima nova éra de um eSe�a. sra, d. Elmira Jouve porte sobre todos apreciados.Künzer, patronos da <Sta. Te- ,

resinha-.
Após este ato, a exma. sra. Repressão ao' jogod, Laura Calado Caldeira di! i

giu belíssima e eloquente sau
dação aos remadores e de
mais presentes, tendo tarn
bem Uiscursado o sr.. Prefeito
Antíoco Pereira, que produZil1 entusiasticaoraçào.
Foram então as voles dei·

tadas ao rio, tendo' as suas
-respectivas guarnições a postos.
Neste n-:omento, ela margemdo rio, a menina Odete Khur-y,de.clamou, com brilho e xpres�são invulgar, bela poesia alu�

A redacção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nas

colaborações assinadas.

DE ..

Carlos G. Krüger
ADVOGADO

Rua 1 de Setembro n. 16
Porto �níão - S. Catharina
...............

.

ii
DR. TEIXflRA DE fRElTAS

ADVOGADO
PORTO UlIIÃO - SR CATARINA

Dr. Luís Wolski
ADVOGADO

Trabalha em Santa Ca
tarina e Paraná.

Residencia: -- U. da Vitória

Dr. Roblrta Partela

Rua 7 de Setem bro

o sr. 1 enente DelegadoRegional de Polícia) tendo
em 'vista o que lhe foi orde
nado j1elü respectiva Chefia,
desiunou o agente sr. Manúel
Rôla, para se encarregar do
serviço de repressão ao jogo,
que já foi iniciado poraquele funcionário da Polí-
cia. <'

'Engenheiro" Civil
Encarrega-se
de Projectos

Orçamentos e

Medições
HOTEL PORTO UNIÃO

É na tipografia de "o. Comér
io» que se fazem os melhores

.

1
/

serVIços pe os menores preços

� �- -

.

".

Verão... dias esplendorosos a a e (c. P)
, Vós que andais na mocld, senhorüas,. E passeais á noite, 'no. j8rdim,

J
Com tal vestid-o novo, sois I�atitas,

"

E ficais lindas, V?S t,rajando assim! .. ,

, Venus modernas, que sois tão formosas
Sois cre.éltura; quasi sobre humanas,
Comprae vestidos. çbics, côr dE' rosas,Nas i'elebres CASA3 PERNAMBUCANAS

. E ficareis, por cer{o,' maic; faceir8s,
Conquistareis mil 'jo.vens corações,Meigas morenas, lindas feiticeiras
Dignas oh! sim, de' nossas ovações!

6, vinde todas, l()Íl�a's e morenas,Vinde garbosa-s, joviais, ufanas,Vinde travessa�, e gentis pequenas,Visitar as ÇASAS PERNAMBUCANAS!
'A «Casas Pernambucanas» está com
lindo 'sortimento para. verão aos
melhores preços da fabrica.

Clube de Regatas Almirante Boiteux
Assembléa Geral

De ordem do sr. Presidente convido aos srssocios para a sessão de Assembléa Geral, a reali�Z31--se amanhã, domingo, 29 do corrente, ás 14 horas. em a séde social, para a discussão e aprova.cão dos Estatutos do clube,
Porto União, 28 de novembro de 1931.

Osvaldo Pereira
l : secretário

N. B. _'- Ficam tambem convidados os srs. socios, que queiram aprender a remar, a comparecersegunda-feira, na séde do clube) para receber a�primeiras instruções ..

----------------------------------------------------

Aos assinantes' de 1932
A exemplo do que tem feito nos

anos anteriores
DIÁRIO DE SÃO PAULO

I
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Exposição feita pelo I:nterv�ntor Federal, General
, íolo:rneu de Assis Brasil, ;0.0 dia 2.4 de

'

,

'

outubro, em Floríanópolis' ,

.

I

r:��"'.�"""""��.'��.�«Ern trrál do nosso futuro, unamo-nos �
. todos os ,br:asileiros patriotas, honestos, re- �

�l volucionartO� d_a primeira hora, reuoiucio- :�
f: nários da última hora, ---, e porque não :�

11 ta'mbem '? -" os revolucionários de 'hoje,

11:. 1l1na vez que" estes, venham dos arraiais de- :

1� caídos, ao nosso ,encontro, firmes e since- l
: famente, e o que e fundamental - e temos :

: o di1'eito de pedir - com as mãos limpas. 1

'I; e portanto á prova de fogo» I=:J=.'

.

,J��:.;�o,::..:_:,::;.:;.��•••••••••••••••••••••••• �

Continuação
lnspedoria. de Estradas de Rodagem

No corrente exercício de 193'1, de 10 de Janeiro até

esla data, foram realizadas despesas pela Inspectoria de
Estradas de Rodagem, num total de Rs. 1.076:479$190, co

rnu demonstra o quadro anexo. Sendo a verba para o cor

rente ano, de Rs. '1.409:000$000, o que dá, em média ,men-
_ sal, Rs. '116:666$600, ve-se que houve nos trabalhos efectua
dos -ité hoje, uma economia de. Rs. 90:187$410.

,No aludido período a Inspectoria construiu 4 pontes,
9 boelros de alvenana de pedra argamassada e reconstruiu
2 pontes, 10 pontilhões, achando-se presentemente em cons

trução e reconstrução 6 pontes, inclusive a ponte em con

creto armado, com o vão de 57 metros, em viga continua,
sobre estacas de concreto, sobre o rio Ratones (Pissarros)
11a estrada de Florianópolis a Canasvieiras,

'

Prosseguem, normalmente, os trabalhos de conserva

ção e melhoramentos das estradas estaduais, em uma ex

tensão de cerca de 3 mil quilometros.
Vejamos, de uma maneira resumida, o estado actual

das nossas principais estradas.

�_:i-rslsedes do Litoral
F10ria�ajaí-Ótimas condições-trafego in

tenso e satisfatorio'
Itajaí-lfí!"Jo'cú-joinvile-más condições-trafego in

<iÍgnifica'� *\
.'

II -- ��d:S 'de Penetração
Florianopolis-Lages (10 trecho) Florianopolis- Te

resopolis-ótimas condições, trafego intenso e satisfatorio.
(20 trecho) Teresopolis=Bom Retiro�condições regulares -,

trafego intenso (30 trecho) Bom Retiro-Lages-más condi
çÇíes-trafego intenso., ' ,

'

( Tíj_ucas-.Nova Trent(i-I;lllas ccndições=-tralego regu- ,

'lar e satislatorio,
' -, '

Itajaí-Bru.sq.ue-ótirnas condições-trafego inte-nso e

satisfatorio.
Brusque=Noua Trento-Mimas condições=-tralego re-.

cgular.
.

.

Itajai=Blumenau-ótimas condições=-traíego intenso
·e satislarorio.

.
"

Blui1!enaU�" Sul-condições regulares=-traiego
regular.

Rio do Sul-Lages-condições regulares-trafego re

gular.
Lages=Campoe Novos- condições regulares-trafegO

regular.
Campos Novos - Herval--condições regulares - trafego

regular. '

joimJile·-Jl-fajra-condições regulares-trafego regu
lar.

Estradas de Ligação:
Füwiallopolis-Tubarão-conelições regt:lares-trafego .

regular. -"

Brusque-Nova Trento-ótimas condições-trafego re-
gular. '

BI'usque-B1IUJ-zenau-ótimas condições-trafego in
tenso,

Blumenau-joinvile-ótimas condições-trafego iuten
eso,

Obras. Dubli�as
Durante este ano a aelministração dispeneleu com a

'execução de serviços ele obras publicas, inclusive os refe
rentes á agua e esgotos, a soma ele Rs. 654:377$228.

Dessa importancia deve Sér deduzida a pRrce\à ele
Rs. 539:968$200 empenhada para pagamento de obras C('I1-
tratadas pelo Gov.�rno deposto, restantando para as despesas
rpallzadas nesse periodo da atual administração do Estado
a quantia de Rs. 114:409$428.

A essa quantia deve ser acrescentada a imuortancia
de Rs. 4:200$000, retirada dos recursos do Fundo' Esc01ar,
'par? custear concertos' em predios de estabelecimenL)s de'
en'l1l10 estadual. '

O Governo deposto dispendeu pela mesma dotoção
em dez meses de administração durante o ano de 193Ô, a

PSl)m� de 729:750$800, com os serviços ref�renles ás Obras
ubhcas.

Obras Federais
Sómente a dr��' do Rio Cachoeira (JQi�vile) foi

Tecomeç<tda.
.

'-'

'e
- f's ?bras (K1!l portos ·e 'da via-f�rrea �e Sta. Catarina

,

.stao

:lltelrament��s,
como e sabldo, em conse-

qu:n,cJa das sindicrJ�'" ue se tornaram necessarias e já
'SuaSl todas ult.�(lI de foram verificadas grandes
lriludes. �

.

•

.
'. '

.

'I) d ?omente df-pois de [lp�radas as' responsabilidades,
""o erao elas ser recomeçadas,

•

o PRIM(IRO ANO 00
GOV[RNO RtVOlUCIONÁRIO,

EM SANTA CATARINA

Directoria de Higiene'
FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS.

Em virtude de um Decreto sugerido pela Directoria, foi, pó
,de-Sé dizer, corrigido o verdadeiro abuso que, então, se

cometia, vendendo café com milho, arroz, feijão, farinha,
batata, serragem de madeira, areia, cevada e não sei que
de substancias nocivas adicionadas àquele produto com o

fim de auferir lucro.
LEITE - O leite era fornecido á população desta CH-

.pital de mistura com agua na proporção de 40 a 500[0. Bas
ta lembrar, para b-em caraterizar u abuso dos leiteiros, que
numa lata de leite foram encontradas duas piabas que es

tiveram expostas numa vitrine desta capital. Graças ás
medidas rIgorosas postas em prática, podemos asseverar

que esse produto é hoje distribuido ao consumo público
em estado de absoluta pureza.

Para provar o rigor da nossa fiscalização neste par
ticular basta acentuar que, antes da Revolução, o numero

de leiteiros que vinha á "Inspetoria diariamente era de 20 a

21. Hoje esse numero, que abrange a totalidade dos leitei

ros, atinge a 150 ...
CARNE - Encontrámos o Matadouro do Estado, em

miseras condições de higiene. Só o fáto de ser o Matadou
ro abastecido por um pequeno riacho que, antes de atra

vessá-Io, fazia coléta de dêzesseis latrinas colocadas á sua

margem, dão mostra do que ia naquele estabecimento. FI
zemos cessar imediatamente essa monstruosidade sem no

me, instalando no Matadouro urna bomba movida' á eletri
cidade colhendo agua de um poço com a capacidade de
seis metros cubicos. O transporte da carne do -Matadouro

para esta cidade era feito em' veículos absolutamente ina

de'quados ao mistér. Hoje ha dois àutomoveis próprios con

duzindo a carne em condições de absoluta higiene. Foram
abatidas nesta .capital de 26 de outubro do .ano passado a-

té hoje 4.591 rezes assim descriminadas:
.

,Bois 3.77L
Vacas 219'
Suinos 570

Caprinos
. I.

_ 2'5' _ '

Laniger.is 6
--..-

4,591

BIGIENE - Com o fim de beneficiar, ainda' a capital,
llO que diz respeito á alimentação pública, baixou o Govêr
no o Decreto n. 133 visando a verificação do estado ele sau

de dos empregados em padarias,' açougues, hotéis, cafés,
confeitarias, sorveterias, etc. Para isso foram feitos até es

ta data, 528 exames médicos, tendo sido-encontrados 21
doentes dentre os exam lnados, os quais foram suspensos
do, serviço.

POLICIA SANITARIA - Para a profilaxia do impa
ludismo foram abertas '188 valas no nerimetro urbano desta

capital, na extensão de '13.708 metros e corrigidos os' cur
sos de, 7 riachos. Foram feitas 11.893 visitas a domicilios,
tendo sido concedido o .."habite-se a 65'1 predios. Convem
notar que nenhuma casa foi habitáda sem pré.via, e neces·

saria vistoria feita pela Diretoria. Aquel�s que tentaram fu·

gir a esta exigencias foram multados ... São eles em nu

mero de 12.
MERCADO PUBLICO - Exerceu-se rigorosa· vigilan

cia nos generos expostos neste estabelecimnnto, 'tendo si
do melhoradas consideravelmente as conelições higienicas
elo mesmo. Quasi diariamente' os fiscais de higiene inutili
zam generos alimenticios expostos á venda: assim é qüe só
de peixe e camarões toram inutilizados cerca de 15.000 es�

tendendo-se o mesmo rigor á carne verde, ao xarqLÍe, ba-

calhau, frutas e veruclras.
'

ASSISTENCIA PUBLICA - Em meiados do àno co

meçaram a chegar á Diretoria de Higiene '-pedidos de so

corros contra uma epidemia de ulceras, assolando os muni

cipios de Biguassú, Tijucas, Camboriú, Itajaí, Brusque, Bl1.

menau, Nova Trento, Porto Belo, Palhoça, etc. Para aten
der a esses pedidos seguiram para aqueles municipios tres
fllnciorwrios da DiI:etoria munidos dos medicamentos que o

caso exigia. Foram socorridos em toda está vasta zona cer

ca de 5,000 doentes aos quais se ministrou não só o trata

mento topico das ulceras como lambem quiÍlino,. ehenopo
dia contra as duas ptimipais endemias reinantes malaria
e verminoses.

Foram a�sim Je:3pendidos 9:839$300 da verba de so

corros publicos, deste ano. Ainda nog dois meses do ano

passado foram �astos 362$400 com assis-tencia publica.

Ir:;;-i;:�'��j�;��,�;=ii;;:��:i:�"r,= necessarza, a colaboraçao bem conduzzda

"f; da imprensa. Mas é lambem dever recíPro- .,

'f1 co dô jornalismo sadio, não se supôr se111,-

, �= pre infali'vel: -_ Deve fazer girar o p1�isma :.:,:�f1 parrl não encarar sómente o 1'e(lêxo de U1na �
f; Ja,ceta.. A into,lerância já é meia V.iOlel.1cia, :�
f= e esta só se justifica como acto úe legíti- :l
f1 ma

defe.sa:, �unca· [(11110 norma educativa ��.
p ou dotrznarza de colab01 açã·}». :�ci�;.=:�·:...:::.�·.:_��· .. e ••• ::.�:::..=.:.;:;..:;.:_-...:_

..,��."�;,:_:��

�="�:==::;:::::1
.�� soldados desempenhando missão efémer� :

�: (como efémera é a existencia dos indiví-

�� duas), no exército permanente 'de uma pá-
h iria comum, espoliada, escorchada, quepre-
g cisa absolutamente de ôrdem, prestigiadas
g as autoridades, para; a orientarem quanto

� antes; colimando sua finalidade exceisa.»
-

.- -

.

� " " .

"
TIFO - Existe atualmente no sul do Estado urna e-

pidemia de para-tifo, tendo o Governe
.

comissionado pará
combate-la o sr. dr. Asdrubal Costa, Delegado de Higiene
em Tubarão.

INSTITUTO PASTEUR - L'Jada menos de 87 vitimas
de cães hydrofobos procuraram este serviço. tendo sido
ff.itas aos mesmos 2.1'15 injeções- de virus anti-rabico. Para
obtenção de virus foram sacrificados 57 coelhos. ."

VACINAÇÃO CONTRA A VARIOLA - Foram vaci
nadas 1.920 pessoas contra a vario la nesta capital, Reme"

.

t�u a Ditetori.a' linfa v!1�ini.ca a todos os delegados de hi

�Iene .e prefeitos l11l!I1lClpaIS, com a recomendação de ser

intensificada a vacinação.
FISCALIZAÇÃO DE F'ARMACIAS - Não foi descu

rada a .fiscaliz�ção das Iarmacias dentro da Capital e no

terntono do Estado. A questão da venda de toxícos e en

torpecentes mereceu o maior cuidado. Foram multados 2
íarmaceuticos e 3 comerciantes, Estes ultirnos 'por vende
rem drogas contra o estabelecido em lei.

.Tribuleção
.

Está sendo feita a revisão geral do regirnen tributa-
no do Estado, por intermédio ele comissões orientadas pe-,
los srs. Juizes ele Direito, as quais funcionam em todos os

municipios e delas fazem parte contribuintes.
.

'

A supressão dos impostos inter-estaduais e a redu
ção dos de exportação, forçarão o governo, sem sacrifício
das classes trabalhadoras e produtoras, a procurar meios
razoaveis de equilibrar a receita no proximo ano, com as

despezas a que se não puder subtrair.
Foi já lendo em vista esse objetivo que reformei o

regulamento do
.

Imposto 'Territorial
Nos moldes mais recomendados hoje, para paises ele

grandes extensões territoriais, fazendo-o incidir progressi
vamellt�, segundo o valor venal decorrente da extensão e

da qualidade elas terras; e deixando inteiramente isentos os

melhoramentos feitos pelo homem.
.

Nessas condições, foi rebaixado o imposto para as

pequenas propriedades 'de valor até 30:000$000 e elevado
para as extensões acima desse valor, progressivamente, de
'I 2 0[0, .a 1 5 0[0 para as de mil contos, e, assim por dian
-e, sempre, como disse, excluindo quaisquer bemícítorías..
.

Fica concretizada neste Estaelo, por esse processa, a

idéa de que a nossa tendencia deve objectivar a divisão da
propriedade rural, (pois .o seu uso não deve ser indé íeren
te ao interesse da coletividadej; facilitando o equilíbrio e

conomico da sua população pela socialização da riqueza.
Nessa conformidade, a nossa democracia conservará

perenemente o instinto de ordem, trabalho e produção, am
parada por uma politica economica que facilite a existencia

digna do homem, procurando ao mesmo passo, evitar os

males decorrentes de uma iHdustrialização exageradamen·
tt', difundida, que poderá acarretar os males da super-pro
dução.

Para o Brasil, para Sta. Catarina. penso que aí está
I) remedia.

Organisação Judiciaria
Com a necessaria competencia e serenidade foi éla

bora�(l o projéto .da reforma' da organ,is':\ção judiciaria. Su

bl11.e�ldo ao veredJto popular durante 7 semanas e pór mim
solICItados pareceres de pessoas ielon ..�as, foi o proiéto eS

tudad_o novamel!te. á luz da contribuição recebida, em duas
reUllloes sucessivas po� mim convocad.a:3 e presididas, a

qut: compaFeceram, dellberar](lo, ·os autores do projéto e de
mais membros do Superior Tribunal elo Estado e os Secre
télrios de Estado. E, assim, foi decretada e entrou em vi
gôr �o dia l' do corrente, essa organisacão. ! . ida com

gerais aplausss, alem de uutras razõ<:s, pelo acresc' (l de

indepen�encia confer.iela á magistratura ·e medidas de ra

ter pratIco e econQmlco.

Revisão de Concessões de ferras
do Est�do

Determinei a revisã6 das concessões de todas as ter
ras públicas ? co�itar d.o ano de, 1918 p3ra cá. ,Este serviço
começou em jaaelro ultJmo, reullll1do-se pre1iminarmente to
dos os. documentos, e a legislação respectiva e fi'cand@ a

dlJ eção dos trabal��s a ca:-go do jUrista dr. Ruy Grne Li
ma, que, em pr',l1clplOS de junho apresentou circanstancia
do relatorio ao Gúvêrno, no qual examinou de üm modo
geral, s0b o aspecto juridico, os processos de concessões clt:
terras; fez ainda minu'cieso exame de 147,cásos de ,medi-
ções e titulos expedido� sob di'versos aspectbs" .

.

O trabalho d? dr. Cirnp, ,hoje ,ünpresso, podendo ser
devldamtnte apreclado, acaba de receber honrosa consa

gração. :am o juizo al\arnen�e elogioso emitido peta ab.1lisa-
elo C1Vl!Jsta Lacerda d Almelua. ' .

A orientação lio,!,:equente elo parecer daquele advo
g.aclo provocou a clàssIfIc<�çã? elas cC:)l1c�ssõe.s em 9 c3tego

. nas, caben'do 'a uma COllllssao de Sll1dlCanClas c:-eauas na
Dirdoria de terras' e respectivas Agencias,' examinar e re
latar cada caso de per si.

(A continuar)
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Pela Instrução
,

Exames:

(De «A Razão»-Laguna)

o COMÉRCIOD monumento ao pre
sidente 9aãu Pessaa

Orgãoindependente'

Ano I � Porto União, 28 de novembro de 1931 Num.

Resultado dos exames realizadona Escola Complementar anexa aGrupo Escolar «Prof, Balduino Cadoso», desta cidade: r
A ação admínistratiua do

sr. 'Antioco Pereira,
Prefeito Municípal

Comemorando o primeiro aniver
sário do inicio da Revolução, acaba
de ser levantado um monumento ao

presidente João Pessôa, á entrada dai"avenida que tem o nome do grande
martir, em Porto União, á cuja inau
,uração, verdadeira apoteóse, aca-
bamos de assistir. Antes:
A grandiosa obra, é uma dessas

E' t da a ulc
.

1
.

magnificas conquistas que enchem
-- S O a a g oria que eu a mejo

de justificado orgulho ao povo des- e que persigo apaixonadamente ...ta bela cidade, honrando sobrema-
E

. ,

·1
.

fieira ao Estado de Santa Catarina. 's a mu·agem rúti a que vejo
E mais se ajusta o nosso conceito, 'me deslumbrando, esquiva e sorridente.quando atentamos na proficiencia

dos elementos artisticos com que con- O meu beijo infinito já pressenteta a mesma cidade, os quais, pres ,.

cindido de valores estranhos, apre- a volupia infinita 'do teu beijo..
_ A polícia desta cidadesentaram um trabalho que, na opi- Eu te quero, ....

eu te quero loucamente,nião dos técnicos, é a expressão elo- prendeu a Frederico e Joãoquente da capacidade de seus au- minha Vida, minha Ansia, .meu Desejo! Preveda, moradores em Le-tores.
grú, pelo facto de terem a- PORTUGUÊS -Plenamente: Noe.De significação duplamente grata Depois: queles promovido desordens mia Schultz, gráu 7; simplesmen\vaos nossos corações, essa obra re- E's minha enfim .. Olho, entediado, ,Alvanária Amaral e Jalile Bichara,presenta, não apenas o marco co- em um casamento, que se rea- grá» 6; Yeda Ramos, gráu 5.memorativo da vitória dos nossos teu corpo, que me faz alucinado, lizou no arabalde de Tocos. GEOMETRIA - Distinção: Noe.ideais, consubstanciada na derroca-

e teus seios inúteis e banais... • ..... , mia Schultz, grau 9; plenamente:da do catetisrno, mas o testemunho -

C Ih C li· Yeda Ramos, gráu 7; simplesmente:do acendrado arnôr, carinho e sen-

d onse O onsu IVO Alvanária Amaral e jalile Bicharatido aféto de um povo á memoria da- Beijo-te as faces lin as e morenas
de Porto União gráu 6.

_

'

quêle que, visionando um Brasil me- i' e penso, com tristeza, que és apepas EDUCAÇAO - Distinção: Nos.lhor, por êle lutou com desassombro mia Schultz, gráu 9; plenamenteespartano, e por êle, estoicamente, uma mulher possuida ... e nada rnais.. Deve instalar-se já Alvanaria Amaral e Jalile Bicharadesprendidarnente, ofereceu em ho- '"o ,

_

. • .gráu 8; simplesmente: Yeda Ramos:Iocausto a propria vida, ao mesmo Nathan COUTINHO'
I

Do sr. Manuel Pedro Silvei- gráu 6.passo que nos legava o sublime -e. (De «O Comércio» _ Valença - Baía) ra,
.

secretário do In terior
.

e A�lTMJ!TICA:, PI�n�mente : 'Noe.xernplo de sua abnegação e civismo,
_ _ r Justiça recebeu o sr. Prefeito mia S�h,ultz, grau 8, sln:plesl'l:1el1te:.que há de servir de paradigma is .

,

rn
" ". . Alvariária Amaral e JahIe BicharageraçQesdoamanhã-J0ãoPessôal Aniversários' ,. Eugênio Rc:mos.-Regres- Antíoco .Pereml o seguinte gráu õ.

?' .>Poriti União. está, pois, de para- .,,' sou de Sua VIagem ao sul des- despac�o.. . ��provado 1 rt
. _."bens.' DomingosPacheco-Trans-

te Munícipio o sr João Eugê «Florianópolis 26 - Con-: Nao compq�c� L1 I. ,�---'De avançada em avançada, ven- correu, no dia 25 do corrente.] . R' ···t. . 1- selho Consu1tiv� deve insta- �<r((é;Yilfinúa) ,cendo obices, a formosa cidade ca-
a data natalícia do menino. mo aO:05, viajan e ( omerciai, 1'·- . .

d exercício
'

__tarinense vai, a DOUCO e pouco, e- .'. ",' _ entre nos at se la, entran o
mergindo do marasmo a que se via Domingos, filho do �r._ Jo�o .

' .

funções lhe são atribuídas Notas' ferensescondenada pelas'adrninistràções pas- A!ruda P��'hec02 escnvao dIS-_ João Henrique Biondi - pelo Código dos Interventores.

Jt\iE'"";"�.LJ::;.:r=
sadas. graças á operosidade inau- trital de cao Joao dos PobresvI"" d C d �,

< '-'. roi nosso hóspede, por a- .:::-au s. or s.>
,.

dita desse paranaense ilustre que es- -

tá, para felicidade nossa, á frente Sra. Alda Ramos Wander- guris dias, o sr. João Henri- Por sente���do M. Juiz dedos seus destinos.
ley _ Aniversaria-se 'ho]·e a que Biondi, correcto e activo

d
-

b Direito desta comarca, foi dadoPorque Antioco Pereira, em que �"l.
f

. ..

d 1 ,.1 res, everao passar revemen- /

pése o bairrismo estreito e vesgo exma. sra. dona Alda Ramos BunciOnanoC a s�cursa N:-'o te, por esta cidade, os jovens ganho de causa .á The Texasde certos espoletas, é um cara- Wanderley, digna esposa do sanco do ornércio, em 0-
Túlio Taques de Lemos e AI Company (SoutAmerica) Lta.,ter que se não emascula, e a cuja sr. EI.zino Wanderlev. vo-Harnburgo, Estado do 'Rio
ceu Camargo, festejados mu- na acção sumária, movida con-probidade alia o seu devotado amôr J Grande do 841 '

t N· 1 C d
.

sicistas, que se tem exibido ra I) sr. � lCO a o agnone.ao nosso Estado, á S. Catarina.
0·1 t d

. ..

tBaldadamente, entretanto, as co- Charles Friedrich - Decor- 1 us ra o viajan e, que re-
em Curitiba, com grande éxi- Advogou a causa, por p 1..-

rujas, alapardadas nas macégas do re hoje a data natalícia do gressou, na noite d? dia 23! t te da vencedora, o sr. dr. Jo-reacionarismo espavoriJo, piam o menino Charles, filho do sr. ,par� a9.�ela localidade, fOI °A convite do sr. Salvador sé Acácio Moreira Filho, tellsAeu piar agoirento e lúgubre, mas Aloysio Friedrich, comercian- mUlto vlsü::do, durante a sua
T'-'que�', O" dOI·S ]·ovens musl·- do o s:-. advogado do vencidontif',co Pereira, levando nos labios, t ri U '" u

.'á guisa de amulêto, um sorriso bran- te nesta praça. es a a aqUI.
. cistas se farão ouvir aqui, em apelado da sentença.co de vifória, vai anulando a jeta- «O ComércIO», que teve a

um concêrto vocal-instrumen-tura dos zoilos para, de etapa em Dr.Eurico Borges dos Reis honra de receber a visita do
I �etapa, .dando expansão ao programa - Transcorrerá, depois de a- sr. Biondi, reitera-lhe os seus

ta. Sec�o Livreque se traçou de· administrar sem manhã, a data"natalícia do sr. cumprimentos. Club Alm,;rante Bo,;teux-politica, avultar, cada vez mais, no " "

conceito dos seus municipes.Patrio- dr. Eurico Borges dos Reis, i-
Ped10sa de Medeiros -Es- Conforme haviámos notídado, Aviso, com o prazo deta. destemeroso, Antioco Pereira é lustrado engen�eiro civil, e

tev� nesta cI·dade o sr'. J. Pe- realizou-se, domingo úItimo, três mesesainda ,a mesma atividade feita ner- ex-prefeito deste Município. 'C

'd d Cl b d R tvos que se nos deparára nos incer- Aos aniversariantes, as fe- drosa de Medeiros, arivogado, na s.e e o
.

u e ega 'a.s Ó abaixo assinado, estabelecid&tos dias da Campanha Liberal, de residente em Valões. AlmJrant� BOlteux-, a solem-
,com oficina mecânica nesta cidadé.que foi propagandista ardoroso e licitações sinceras de «O Co- dade da mauguraçao do retra- :AVISA, por este meio, á firma D�-conciente; quer na imprensa, onde, mércio.:.

ltlelquíades Ferna n des _ to de seu Patrono, o nosso i- queche & Cia. que, estando há mm-em artigos vibrantes, estigmatisava
lustrado coestaduano Almi- to tempo concertado o :tuto:-l1ovelos mercenarios de uma Republica de Na s c imen to De Paranaguá, onde reside a-
H· B· marca «Gray», e não tendo ate ago-compra e venda; quer na tribund, ctualmente, esteve entre nós ran te en�lque Olt�JlX. ..' ra sido o mesmo procurado, lhe con-ende a suapalavra de idealista exal- Está de parabens o lar do

o sr. Melquíades Fernandes, Na sessao, que fOI presldI- ce.dtrá o prazo de três (3) meses,atado - mas compenetrado Jas fma- sr. Abelardo da Silva Milis, nosso estimado colaborador, da pelo sr. Af,lllso Ligorio de cont�r de"ta d�ta, para que a mes-lidades por que então se b/:Jtia-caus- residente em Flori�npolis, pe- Assis falaram diversos ora· ma fIrma solUCIOne o caso ..ticava, doutrinando, . que viajou até Herval.
d' � f _ b �t' t� , Findo esse prazo, o aludIdo aulo·Ningllem, com mais entusiasmo e lo nascimen to de um meruno, ores; que OI am a" an (J a

moveI será vendido, para o paga,eficiencia, se lhe avantajou na pré- que recebeu o nome de 'Val- Neslor Gúedes - De Valõ- plaudldos. . mento do� serviços feitos no mosmO,ração das ideias libertarias que en- mor. es, onde tem sua residencia, Em ,seguida àquela cerimô· Porto União, 25 de novembro detão sacudiam o Brasil, porque a sua
VIsitou-nos o sr. Nestor Gue- nia, teve início 0- grandtoso 193i.convicção na viaLilidade da campa-

, Vi a j an te s b ·1' dl'Iha a que se entregara, levou-o ao des. aI e, preVIamente prepara o,iflcrificio· de arredar os interesses Artur Caesar Júnior - Es- o qual esteve muito concorri·FJroprios, os da SUl? profissão, para teve nesta cidade, visítando- As ê.o c i a ç Õ e S do.
-

só olhar, como patriota que é, aos C J.lilagrados interesses da Patria., nos, o sr. Artur aesar úm- Clube Cruzfi1'o do Sul-
Há pouco, no banquete que lhe or; industrialista, residente em Completa hoje' o seu "10 ani-

era oferecido por motivo do seu a- Peço Preto. versário �o simpático clube re-.iversário,.ao qual banquete, honran-
creativo «Cruzeiro do Sul»,do:nos, comparece'u '0. Exm'O. sr. dr.

secretario do Interior e Justiça, es- tidioso enumerá-los. desta cidade.
te titular dizia, no seu discur",o, re-

*
*
* Comemoranrlo este facto, a

ferindo-se ás 'lutas que precederam Porto União e�tá, l?ois, de parab�.n�. directoria do Cruzeiro, que temá vitória da Revolução, que Antioco q m.onumento alesta, Devemo-lo alOI-
como presidente o sr. Alfre-l'ereira é bem um sacrificado e em ClaÍlva empreended'Jra do atual Pre-

, b h f I h'tomo de quem todos devp.m.cerrar fi- feito'e aos valiosíssimos esforços da do Matzen ac «=:r, a- 0- � so.leirasa bem do desenvolvimento des- Comissão que dirigiu os trabalhos, lenemente, reunmdo-se, a nOlta cidade, que 'muito e justamente composta dos ilustres cidadãos s_rs. te, na séde social, em sessão
. pode esp&rar de tão devotado admi- A�fredo Matzenbacher, Cap. MatI�s magna que será seauida deuistrado:. Pimpão e Teodoro Kroetz, os quais 'b ·1

I:>
A autorízada afirmação do ilus- se tem revelado ótimos e exponta- um gran?e aI e.

trado titular yem COrroborar, assim, neos áuxiliares dessa admini�tração CUITlp:·lmentando a essa u
as minhas asserções, nas quais, seja criteriosa.e honesta, que vem s�ndo til associação, que v'em vendito, não exíste a minÍlpa parcela de desenv?lvlda pel? mesmo PrefeIto.. cendo galhardamente agnade-"engrossamento", por isso mesmo Oxala as demaIS comunas catan- ,

·'1 d
'.

.

que é um dever que se nos impõe, 1'lenses tenham a dingirclhes os des- cernos a gentt ez� o c�nvIte.� de dizermos do valor daqueles que tinos um'administrador prlranaense, com que a sua dIgna dlrecto.e ,fazem merecedores de tais en- mas tão cata�in(.'nse no ad�inisfÍ'ar ria nos honrou, para assistírcómio;;,
as. nossas cOlsas,.:omo o dl�no Pre- mos as festas comemorativasBem haja, pois, a energia cons- feJto de Porto Ul1lao, sr. AntlOco Pe-

d
.

á
.trutora desse administrador incan- reira. O seu alllvers no.

SilveI, a quem Porto União já deve, E' que S. Catarina e Paraná, são
nesse curto 111pSO de atividades fe- parcelas de um mesmo todo -Brasil!cundas, grande soma de melhora-
mentos urbanos, que se torna fas- Hercílio Guimarães

:.NOTAS SOCIAIS: nOTAS PDblCIRIS
•

.

lato de exame· cadavéricoREALISMO Pela Delegacia Regional de
União da Vitória, foi requerido
á Polícia desta cidade o auto
de exame cadavérico na pes
soa deHenrique Decavrim, fa
lecido, no dia 23 do corrente,
em consequência de ferimentos
.recebidos em Santa Bárbara.
Município de Palmas.

.

P�:)RTUGUf:S =

• Dist�nção : Ho
rnero Gasparelo, grau 9.;); plenamente : Reinald? Schult�! gráu 8; Alie
de Paula Dias e Sofia Juk, gráu 7-Simplesmente: Antónia Lubi, gráu 5:ARITMÉTICA - lJlstJnção: Ho.
mero Gasparelo, gráu 10; Reinaldo
SChultz,. gráu .9; plenamente: SOfiajuk; grau 7; simplesmente: Alice d
Paula Dias, gráu 6; Antonia LUbi
grau 5. '

HIGIENEI'C Distinção: Homer
Gasparelo, gráu 9; plenamente: Rei
naldo Schultz, �ráu 8; Alice DiasAntonia Lubi e Sofia juk gráu 7.

'

HíSTORIA NATURAL - Distin .

ção : Homero Gasparelo e Reinaldc,
Schultz, gráu 9; plenamc:nte: SOfia
juk, Alice de Paula Dias, gráu 8'
.Antonia Lubi, gráu 7. •

2' ano

Adolfo Metzler

Agradecimento

Concerto

Eu abaixo assi,Jado, e em nome
D iver s õ e s de mais quatro famílias d,e �ngem

poioI;lesa, residentes no dlstnto M
Cine Teatro Palacio - Se- ,Santa Cruz, apresentamos, por cst.e

rá focaiisado, amallh('i,. n,a té-. meiq, os nossos sinceros, agradeC�
la do Palacio, a grandíosa pe- mentos á Directoria dil �{(CooperatJ-

.

1 O d· b b va Agrícola» de Santa Cruz, p.elo
hC�lf.0

-

dW q rdanCU(J-_; mta- valiosQ auxílio, em dinheirv e em

gm lca
-

pro uçao a Ia on, roupas, que a mesma nos pre�tou,
com interpretação de Ivon -derponstrando, com \:ste g�sto fIla�'
Moujoskini O consagrado as- tropico, a que a «CooperatIva Agil-

d
.'

t f'. I'
- cola» interessa-se, d.e facto, <;'0I? to-

troo da. cbll1emb a ogra la a ,e/ma .. do o. amor e justiça, pela colol1Ja, �

,

za o. ranco,' que e um pelo seu povo. .film todo falado, cantado e . Santa Cruz, 16 de novembro dtt

musicado, apresentará scenas 193i.
José áutowskisurpreendentes, cam luxuosa .

-

mís-en-scene.
.

Com destrno a Buenos Ai-

Fale c iínento

Faleceu, no dia 23 do cor

rente, n.um dos Hospitais des
ta cidade, onde se achava em

tratamento, o sr. Henrique
Decovrím, que foi baleado no

lugar Santa Bárbara, Estado
do Paraná.

Despedida
Gabriel Dias e familia, retirando-

se dest'l�dà�::é, e não lhes tendo,
sido passivei <)�;1pedir,se de wdtas pessoas c9v.;.,[úe manteen: ret�ções, fa�.�rt,?y.2:;\( por este n:elO, o i,
recend()'<':�·''1'? :4#.1,!s presumos e�.Itararé, Estado ·de'..;)':.., Paulo, ond
fixarão residencia.

d�Porto União, 22 de novembro
1931.
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