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NOTAS _f�ORENSES I Nicola Codagnone
Tribunal do Júri I

t I
. Transcorreu ontem a data aniversária do sr. co-

Eslá, definitivemen e esc erecido que conli ..
I Sob a presidencia dó exmo. ronel Nicola Codagnone, do alto comércio desta pra-

nua inellerevel o acôrdo ortográfico firma- sr. dr. Alcino Caldeira, inicia.
ça e proprietário da,' s oficinas de «O Comé.rcio».t A�,l •

B - "1' d· L Ir ram-se, no dia 27 do mês fin-
do en re a cenerrue resi erre e e res e a do conforme estava designa- Espírito empreendedor, o sr. coronel Nicola Co,-

Academia de Sciêncies de Lisbôe do: os trabalhos da quarta dagnone, tem sido um dos maiores propulsores d?
sessão do Tribunal do Júri progresso material de Porto União, onde a sua acti-

Tendo a Associação Brasi-j E se desamparada de impusi- desta COmarca.
-

vidade de lutador emérito não há cessado, mesmo
leira de Imprensa dirigido um ção legal a or tograii.r provo- Aberta a sessão, foi pelo .

1ofício á Academia Brasileira ca adversários tão. valorosos, sr. dr. Presidente mandado nos dias em que (1 sorte lhe sorri menos í.avorave, co
de Letras, no qual aquela As- só .se concluirá qt;Le, mesmo que se procedesse á chamada mo, a meúde, sucede aos homens da ingrata pro�
sociação se manifestava favo- facultativo, ela subsiste epreo- dos .srs. jurados, o que feito fissão comercial.
ravel á revogação do acto, cupa, Melhor do que á Aca- se verificou a comparência de Cidadão nascido para o trabalho, o .aniversari-
que oficializou o acórdo o rto- dernia Brasileira poderá recor- 12. -,

ante de ontem, jamais soube o que fôsse cruzar os
gráfico firmado entre a referi- rer a Associação Brasileira de Não havendo número legal, dda Academia e a de Sciências Imprensa á acção diplomática deu o sr. Presidente por en- braços, para gozar os capitais adquiri o�.
-rle Lisbôa, o sr. Fernando Ma- para alcançar o que pleteia. cerrada a sessão, transferindo Capitalista" senhor de vastas extensões de

,

ter-
galhães respondeu R A. B. I. Muito reconhecido á atenção os respectivos trabalhos para Tas, o coronel Nicola Codagnone nunca s� ?euwu
da seguinte Iorrna., por onde que recebeu de v. -v, excias., o dia imediato. envaidar com isso, procurando descansar a VIsta do
se vê claramente que perrna- a Academia prova de pronto Em seguida, procedeu-se ao

que possue,' antes: vemo-lo incessantemente premo-nece inalteravel o acôrdo, que o seu sentimento esclarecendo sorteio dos jurados suplemen- dveio, afinal, uniformizar a or- o equívoco em que v. v. ex- tares, em numero de 8. vendo iniciativas, cujos trabalhos lhe serve!? e as-

tografia no Brasil: , cias. se encontram. A nova N0 dia 28, á hora regula- segurar,' cada vez mais, o título de verdadeIro labu-
«Exmos, srs.' membros da ortografia foi aceita por gran- mentar, foi aberta a sessão tador.

Associação Brasileira de Im- de número de jornais. Na C0- adiada. Sentindo-nos, pois, satisfeitos, em poder regis ...

prensa. . lecção do Academia há 80 pe- Feita a chamada, e haven- 1" t d
. "

d dos nos.

«Por sersn? deliberações ter- riódicos nela redigidos; as A- do número, deram-se começo tar esta IgeIra no a e amversan? e, um (
.

"'.-

mj�ntes oe. l, a Assernbléa cadernias de Letras dos Esta- aos trabalhos, CO'm e sorteio nos maiores e mais prezados amigos, apresentamos
de ��o faz a1.1 e, a Aca- dos apoiaram-na; professores do Conselho de Setença, o ao sr. coronel Nicola Codagnone o no�s? �braço
demia Brasi ei ào pode 0- e filólogos aplaudiram-na em qual ficou constituido pelos de parabens, confiantes em que a Providência lhe
pinar sóbre qll��e todos os documento público; Oi" gover- 81'S. Francisco Duvoísin, Ro- conceda a ventura de poder s. s. comemorar, por

. pontos do ofí�ev. v. excias., nos estaduais, quase todos, dolío Sigwalt, André Juk, Va'
rr
..
mitos e bons anos, o quatro de dezernbro..ontem r�do' e, assim, a decretaram-na. lodio Guelmann e Teodoro

__.:..,__.,__

solicitação ne�:} prop?- Como v. v. excias. vêm, a Kroetz. '

sito do novo re 1 ortográ- Academia não está isolada. Compromissado aquele, e Para. a proxime edição "onsel'ha "ansuttl·uftfico será o úfíico tópico em Se v. v. excias, desejarem a preenchidas as demais formali", "". ;8
condições de devido estudo. sua colaboração no assunto, dades, foi apresentado á mesa Por absoluta escass�s' d.�, ..
A nova ortografia é efeito. a Academia oferece ao conhe- o processo contra Manuel Cor- esp iÇO, deixamos de msenr

. Foram empossados, no dia
de uma longa propaganda em cimento da Associação Brasi- rêa Lieber, acusado peloJacto hoje a publicação que. vimos 2 do corrente mês, os mem

tôrno da �implificação., Em leira de Imprensa todos os de ter raptado e estuprado em fazendo da Exposição do bros do Conselho Consultivo
.dezeznbro de 19;2.9- a Assocía-" documentos que [ustrrícam e Taquara Verde, rio dia 19 de ezmo. sr. general Interventor, deste Município.
cão Brasileira de Imprensa explicam o acórdo ortográfi- abril de 1927, a menor de no- neste Estado, o que faremos Ao acto, que se efectuou
louvou largamente á Academia co e suas có'hsequências. I,me Ana de Oliveira. no próximo número. numa das salas do edifício da
Brasileira em honroso doeu- Apresento a v. v .. excias., e Lido o processo pelo res .

-:- ,Ficam !g�131mente para ai Prefeitura, estiveram presen-
mento guardado err nosso ar- ao exmo. sr. presidente da As- pectivo escrivão, sr. Hsrminio proxima edição desta folha tes, além doutras pessoas, OS
quivo, e essa ortografia enca- sociação Brasileira de Impren-· Milis, iniciou-se a: acusação, outros artigos de colaboração. I

srs. dr. Alcino Caldeira, jurz
recida na proposta do sr. No- sa os meus cumprimentos feita pelo representante da ' de Direito, Antíoco Pereira,
gueira da Silva��imemen- muito cordiais.» Justiça Pública, o advogado �

M'
Prefeito Municipal, .

coronel
-te aprovada pela .Associação sr. Hortensio Baptista dos CeI. Passos .

ala Francisco Pimpão,' presidenteBrasileira de Imprensa. no to- Santos, que proferiu brilhante do Directorio do P. L. c., Al-
cante á predilecção fonética Os deslecerneníos da pecá oratoria, provando com 'Vindo de Curítiba, passou fredo

. Matzenbacber, Pedro
muito mais radical do que a Fôrça Federal relor- as peças dos autos, a culpabi- por esta çidade, com destino Mazurechen, Juiz distrital, JH
em vigor presentemente. lidade do réu, para quem foi a Cruzeiro, o sr. coronel Ma- venci o Braga, jaime Corrêa
Em maio deste ano a Aca- narão aos seus postos pedida a condenação de acor- nuel dos Passos Maia. Pereira, Salim Gueribs, Anto-demia Brasileira e a Acade-

_

.

I do com o classificado no li- O ilustre viajante, que se nio Camargo Filho e o repre-
mia de Sciências de Lísbôa Segundo estamos informa-I belo. ,hospedou no Hotel Sampaio, sentante desta folha, especial-
negociaram uni acôrdo que os dos, retornarão ás respectivas" Terminada a fala do sr. PlO- foi ali muito visitado, por mente co vidadó pelo sr, Pr-e-
académicos portugueses, ApÓS localidades os destacamentos rmotor, pediu a palavra o ad- grande número de amigos. feito Municipal, a quem cou-
as Inverídicas notícias do dis- da Fôrça' Federal, há pouco r vogado

do réu. be a presidência da soleni'da-
sídio, tão interessadamente mandados recolber a est::t ci- Ouviu-sé; então, mais uma

cientemente esclarecidos para
de.

veiculadas, classificaram de dade. '

'

vez, na tribuna do Júri, a voz Foram empossados B0 no-
Íraternal. Esta notícia ecoou satisfa- do festejado causídico; dr. Tei- julgar o crime, e obtido res·

vo cargo os srs. D9doní
.

A
,
Ora, um 2côrdo, pm que ctoriamente ,nas localidades, xe'ira de Freitas, que, tambem posta afirmativa, o dr. Presi-

raujo, Teodoro Kroetz e Sa-
fIguraram devidamente auto- donde tinham sido retriadas baseado nas provas dos autos,

dente pôs em votação secre-
lomão Khmy.r'd" "1' ta os q'uesitos -formulados. -

iza os os embaixadores do as guardas militares, pOIS pôs em re êvo a Inocência-do
Brasil e de 'Pórtugal, selado que, embora reina completa sell constituinte.

Meia hora depois, foi lida
c I b

.

d" d publicamente, pelo mesmo sr.,o,m rélra so enidade, não jus- paz em toda esta região cata- A elrando-se a opInIão e
Presidente do Tribunal, a sen-tIflca o rompimento, quando rinense, lugares há, todayia, eminentes criminalistas, em

ambas ao;; partes reconhecem que não podem ficar desguar- factos da ordem do em que tença que absolvia ü réu Ma-
a �u� executação leal e har- necidos. era acusado Manuel Corrêa nuel Correia Lieber, pór 4 vo-
mOnIca. . ,

Lieber, o dr. Teixeira de Frei- tos, contra 1.
.

Do gov:êrno portugliês e da tas citou alguIl)aS passagens. Com a sessão do dia 28, ro-
A d P bl'

-

'f" I' ram encerrad(ts os trabalhosca emia de Sciências a A-
'

U ICaçaO, O ICIa narradas pelo grande jurista
cademia .Brasileira, apÓ� ania- patrício, o dr. Viveiros de do Tribunal, visto os demais
lograda Invenção da desaven- Acompanhado de um/honro- Castro, no seu livro _ «Os réus presos, que deveriam res-

Ca hostil, recebeu as maiores so cartão do exmo. sr. Inter- delict()s contra a honra" da ponder a Júri, terem requeri
e a& mel.hores demonstrações ventor Federal neste Estado, muJ.her», - e por onde,s. s.

do a�i�mento.de respeito e de consideraQão. general Ptolomeu 'de Assis concluiu que o seu constituÍn- Revisão de furadosConvirão v. v. excias. que Brasil� recebemos um exemplar te não passava de uma ví·
a Academia Brasileira não da Exposição feita por s. tima idêntica àquelas que ha- Sob a presidencia do exmo.
tem a.utoridade para intervir: excia. no Teatro ALvaro de viam sido �ábiamente estuda- sr, dr. Alcino Caldeira, reu
o acordo ortográfic0 é, hoje Carvéllho, na noite de 24 <te das por aquele consagrado niu-se, no dia 30 do mês p.
Um entendimento int'ernacio_- outubro p. passado. , mestre do Direito-crimin:=il. 6ndo, a Juntn de Revisão de

:.1,all, assinalado em leis do Bra-, ' Esse dGcumento, que con- A magistral peça de defesa Jurados,' que tém de servir
81 e de Portug decreto tem 73 páginas de texto, está foi rematada com uma magni- nas sessões pe;-iódicos do Tri-
d? ,g.')vêrno br ' nitidamente impresso em ó- fica peroração, afim de que o bunal do Júri desta comarca, '- 'Caixa Postal, 46 - '

poe a ortogra. ptimo p'apel, e traz, apensos, C�nselho negasse a,autoria elo no próximo ano. -

�
- Rua 15 de Ho.vembro, 399 _

�ente admiti.la. diversos decretos, que o 'go- ,cnme . Imputada ao réu, uma Na ,Iludida reunião, estive- JOIHYILE SANTA CATIRltA .fdIZ o ofíci� . _ cias., vemo e?tadual achou oportu- vez que t;:l crime' não estava ram presente:; os srs. advo-
!�-----------JEesta ortografia é repelida por no publicar.

.

. . '_ '1 provad0.
"

-:-.
.' .gado HortenHO B. d?� Santos,ffi

_tOdo;-\, o que importa_ s�bsistir Agrad�ce�10s .a dJstl11çao da Consultadt) os srs. Jurados Promotor, em exerC,JCI�J e .Pe- .fAIEI vossos.an�ncios em"� Cambio" aueum decreto que a nao Impõe? ülerta feita. . '. se os mesmos estavam sufi- dro Mazurechen, JUIZ dlstntal. II é um orgao bem ácello. .

A questão orloqréfice

.-----
.

.- ....

«Jardim da Infência}}
E' o titulo de um pe "dico

critico e h U 111 U r i s t i I) ,

que, dirigido pelo E/Ofto' <10
m<:?sl'11O nome, deverá circular
amanhã nesta cidade.
"Jardim da Infancia» está

�endo ansiosamente esperado,
pela mocidade, razão pela qual
é de se prfver bôa aceitação,
em ambas as cidades visinha�:;,

i Advogado
Dr. 1. Acácio Moreira filhu

"Aceita causa's civis comerciüis e cri- ,

minais em qualquer Comatca do ES.lado
)

.

'
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(2) COMÉRCIO

"( b d R AI
.'

t BOI·feue I
exercicio, ficando obrigado, desde Ise: s"u e e mlran e A logo, ao pagamento de mensalidade '

P-·_,U-�'- 5 d" d 'b' d 193 I�! �t�g�o�' a�a����: g� t: fi: ��: 'Verão'... 'dilS ,esplendorDsoS ., .. cc: P)orto niao, e ezem ro e . 1
§ 3 A' -

'd d".
_ enumeraçao os )reI-

de Assernbléa Geral tos 'do sacio constante do prusente
artigo, não exclue outros implícitos
ou expressos nestes Estatutos.
Art. 12' t: O sacio que não esti-Iver quite na forma do art. 10, não

Ipoderá gozar de nenhum dos direi
tos neste capitulo cornpendiados.

I§ unico _ O mesmo sucederá com
o sacio licenciado, e quando este o

faça, perderá o direito da licença I
que gozava.

CAPITULO V

O

Sessão
para discussão e aprova

ção dos· Estatutos

Segunda e ultima convqcàção
Devidamente autorizado pelo sr. Presidente do Clube

de Regatas «Almirante Boiteux>, o t: secretario do mesmo,
Osvaldo Pereira, convida aos srs. socios para a sessão de
Assembléa Geral, a realizar-se segunda-feira, 6 do corrente
mes, ás 20,30 ho ras na séde social, para a discussão e

aprovação dos seguintes

Das ;enalidades
Art. 13' - O sacio que infrigir es

tes Estatutos ou o Regulamento In
terno, ou as determinações das As,
sembléas Gerais e da Directoria; fi
cará sujeito ás seguintes penalida-
dei:

'

§ t: _ admoestação;
§ 2' _ suspensão
§ 3' _ eliminação.
Art. 14' _ As penas constantes do

art. 13, paragrafos-t- e 2' e mais a do
paragrafo 3', nos casos previstos do
art. 15, letra a e b, serão impostas
pela Directoria. Os outros casos de
eliminação do art. 15, são da com

petencia da Assembléa Geral.
Art. 15' _ Será eliminado o sacio

que:
a) _ Estiver em atrazo três me

ses no pagamento ele suas mensali
dades ou que no mesmo prazo não
satisfizer os compromissos que di
reta ou indiretamente tenha contrai
do com o Clube;
b) _ Não reunindo os requesitos

exigidos pelos presentes Estatutos,
for, por falsas informações, admiti
do como sacio;
c) _ Difamar o Clube ou procurar

a ruina socialpela discordia de seus

membros, ou -que, em regatas ou
outro qualquer esporte, não tiver
desputado o pareo ou partida, com

sinnceridade;
d) -- Reincindir nos casos do art.

17;
e) _ For condenado por causa

desonrosa, tornando-se indigno de
pertencer ao quadro social;
J)' - Em exercício de .cargo de

confíãnca, desviar receitas, moveis
ou enfeites do Clube, não podendo
ternar a pertencer .ao Clube, ern e

poca alguma 'e independente da 'a

ção judiciaria que se promoverá
contra ele.
Art. '16' c_ 'Para a pena de elimi

nação, observar-se-á o seguinte 'pro-
cesso: ,,'

,

a) _ Proposta da Directoria, 'por
si, ou por indicação assinada por
dez sacias relatando os motivos do
pedido de eliminação;

b) _ Aviso ao sacio incriminado,
dando-lhe ciencia da pena contra
ele proposta e marcando o prazo de
8 dias para a .apresentação de sua
defeza 'escrita; ,

c) _ Findo este prazo, reunir-se
á a Assembléa Geral para discutir
a proposta, que será votada com

ou sem a 'deíeza escrita do sacio in-
criminado;' ",

'

d) _ Ficará prejudicada' a pro
posta de eliminação, sempre' que
não for aprovada pela ma,ioria dos
sacias presentes.· ,

Art. 17' _ Será suspenso, por 10
a 60 dias, o sacio que:
a) _ Perturbar a ordem, nos di

vertimentos, ensaios de regatas e

outros esportf's, aulas, festas e ses
sões da Directoria;

b) _ Desrespeitar ,os Directores
ou agredir fIsicamente qualquer pes
soa no recinto social OU fora deste,
sempre que o fato se relacionar
com assunto do Clube;'
c) _ Faltar com a moralidade na

séde ou em qualquer dependencia
do Clube"
Art. 18.' _ O sacio suspenso de

verá pagar as suas mensali?a�es,
não gozando, porem, dos direItos
de' sacio compendiados no art. 11 e

não poderá frequpntar o Clube, sal
vo para defender-se perante a Di-
redoria ou A'lsembléa Geral, ,

Art. '19' - As penas de suspen
são e de eliminação dos s'ocios be
nemuitos ou honorarios, só pode
rão ser impostas em Assembléa Ge
ral.

ESTATUTOS
-:- D O -:-

Clube de Regatas «Rfmirªnte Baiteol»
'CAPITULO I

-Do Clube, seus fins e duração
Art. io. _ O Clube de Regatas AI·

mirante Boiteux, fundado a 25 de ja
neiro de 1931, nesta cidade de Por
to União, Estado de Santa Catarina,
é uma Associação recreativa e es

portiva, que tem por fim desenvol
ver, tanto quanto possível, entre seus
associados, á pratica do esporte em

geral, e principalmente a que diz
respeito á nautica, e é constituída
por indeterminado numero de pes
soas do sexo masculino, sem distin
ção de credo religioso 01il politico.

§ unico. _ O Clube podera ter a

�e.1to um gremio -Ierninino, porem,
independente de qualquer despesa
para o Clube.

-

Art. 2' _ A. duração do Clu6e é
ilimitada.

,

Art. 3' _ A dissolução do Clube
só poderá ser resolvida por três
quartos de socios quites, devidamen
te convocados para esse Iim, em As
sernbléa geral.
§ unico -- Dissolvido o Clube, o

que só poderá ser por motivo insu
peravel, todos os seus bens e have
res serão oferecidos a uma casa de
caridade do Estado.

CAPITULO II

Dos sacias, sua admisstio e categoria
Art. 4' _ A admissão de sacio se

rá precedida de proposta assinada
por qualquer sacio quite, declaran- Dos direitos' dos sacias
do: nome, idade, nacionalidade, pro- Arl. 10' _ E' considerado sacio
fisS8�" residencia efetiva, e estado quite todo aquele que tiver cumpricivil do propsto. , do as exigencias dos artigos 8 9 e

§ t: _ Não poderá ser admitido letra a destes Estatutos.
como sacio quem não tiver bom Art. 11' - São direitos do sócio
comportamento e moralidade reco- quite:

•

nhecida, e for. menor' de quinze a- a) _ Tomar parte nas Assemblé-
110S de idade.

'

as Gerais; ,

.

� 2' _ Será considerada reprova- b):- Votar e ser votado;da a proposta que no prazo rnaxi- c) _ Fazer parte.ida Directoria ou
mo de trinta dias não for resolvida de qualquer comissão para que te-
pela Directoria. nha sido eleito ou nomeado;§ 3' _ A readmissão de soei!) que d) _ Propor por escrito a Directo-
tiver incorrido na p�na de elimina- ria, quaesquer medidas ou providenção, só poderá ser; aceita quando cias que julgar proveitosas ao Clube;
cessarem os seu's motiyos ou resol- e) _ Reclamar por escrito, da Di
vida pela Directoria ou Assembléa rectoria, providencias para as irre
Geral, quando ,tenha sido esta, ou gul.aridades que se derem nos dif�-
aquela a aplicar a peea. :p.ntes ramos ele serviço;Art. 5' _ Os sOéÍos dividem-se em f) _ Recorrer elas actas da Dire-
contribuintes, remidos, carrespanden- ctoria para a Asseinbléa Geral,te.';, benemerilas e ha1:l,orarios.' quando se julgar prejudicado em

§ l' - Contribuintes são os que seus dIreitos;or:ontribnem m'ensalmente com as g) _ RequerE:r á Directoria a con
suas quotas, ele conformidade com o vocação de Assembléa Geral, reu
Art. 8' dos presentes Estatutos. nindo em um só requerimento assi-

§ 2' _ Remido::> são os q�le paga- naturas, no minimo, de um terço dos
rem ele uma só vez, a quantia de sacias quites e no gOl!:O de seus dí-
duzentos mil reis. reitos sociais e determinando qual§ 3, _ Correspondentes são os o assunto da reunião, ou, quando
que, residindo fora das duas' cida· desaten<l.iela pela Directoria, convo
<ks visinhas pagare-m uma quota de ca-Ias, preenchendo 110 instrumento
50$000.' da convocação as mesmas formali-

§ 4' _ Benemeritos : são os que daeles;
prestarem relf'vantes serviços ao h) _ Confiar a defesa dos seus
Clube; ou qualquer pe1ssoa que fizer elir:eitos a qualquer membro ela As
(lci'nativo ao clube, 'da quantia de um sembléa;
c(mto de réis para cima. i) - Fazer uso elo uniforme e dis-

§ 5' - Honrarias sao 9S que doa- tintivo do Clube, quanelo tiver de re
rem ao Clube embarcàção para seus presenta-lo;exercícios ou' com quantia superior 'j) _ Tomar parte em regatas ou
.a um conto e quinhentos mil reis. em outros esportt-s, que forem or-
Art. 6' _ Os titu10s de benemeri- ganizados;tos e honorarios só' poelerão ser k) _ Utilizar-se do material do

{�:onff!ridos por �·roposta da Dire- Clube, para treinos, com o conseti- ,

etona 'e aprov-açãó em Assembléa menta do Director responsavel; D.:.s Asssembléas Gerais.
(;;era1.

, " ,l) _ Solicitar licença p0r , escritd Art. 20' - Hàverá anualmente
Att. 7' _ Só : p.oderão ser isent-os por prazo nunca maior de três me- duas Assernbléas GeréJis ordinarias'fIo pagamento das mensalidades os ,St!!!, quando se ausentar desta cida- e tantas extraorcliI1éiriàs quantas fo-'socios corres'pondentes, benemeri- de, ou quando molestia grave o im- rem neoessarias.

.

,.

tOil e honorariof'.
" oossibilitar ele frequeJ;ltar o Clube. § l' _:_ A Assembléa Geral ordi-§ unico - Os socios corresponden-

.

§ l' _ Nestes rlois uliimo's casos naria, se reunirá duas vezes' por 'a
te9c, benemeri.tos ,e honorarios goza- em que é permitida a,licença pode- ·no: sendo uma no primeiro Dominrão de t(ldos os ,direitos conferido') rá esta, .medi.mte pedido por escri- go de janeiro, para a eleição da nonesies Estatutos,; não, podendo, po- to do saciei, ser prorrog;"da uma ou va Directoria, e a outra a 25 de ja-J.-em, votar. nem ser votados. mais vezes, contanto' q.ue a sorna' neiro e terá por objeto tornar co-

CAPITULO III total no periodo de licença, não ex- nhecimento do relatorio da Directo-
ceda dt-' um ano. .

I ria, balanço do ano social, e pü'sseDos deveres dos socios
§ 2' _ Na falta de pedi,h de p�,cr- da Directoria elcitn.

Art. B' _ O sacio, uma vez comu- rogação ou extinto o prazo em que I § 2' _ Quinze dins antes df se;:nicada pelo l' Secretário a sua ad- éla é passiveI, entrará o sacio em realizar a A�sf'Olbléa Ger,ll em que

,

missão, pagará a joia de 15$000 e a

contribuição mensal de 2$000, salvo
os casos em que os presentes Esta
tutos determinem o contrario.

§ unico _ A joia poderá ser co
brada integralmente ou em presta
ções mensais.
Art. 9' _ Compete ao socio:
a) _ Efetuar, na tesouraria do

Clube, o pagamento de suas contri
buições mensais, até.o dia 10 ele ca
da mês; , \

b) � Cumprir, na parte que lhe
couber e cooperar para inteira ob
servancia dos presentes Estatutos e
do Regimento Interno, bem corno dai'
demais determinações .da Directoria,
que 'estabelecem o modo por que
elevem ser executados; .

c) _ Acatar toelas as deliberações
da Assembléa Geral e da Directoria;
d) - Protestar, pelos meios esta

belecidos, contra quaesquer medi
das que por ventura sejam tomadas
em contrario á letra destes Estatu
tos;
e) _ Aceitar ou desempenhar os

cargos ou comissões para que for
eleito ou nomeado, salvo motivo, de
força maior;
f) _ Concorrer para o engrande-

CImento progresso do.Clube,
§ unico _ A enumeração feita no

presente artigo, não exclue outros
deveres implicitos ou expressos nes
tes Estatutos.

CAPITULO IV

CAPITULO VI
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Venus modernas, que sois tão formosas
SOIs creaturas quasi sobre humanas"
Comprae vestidos chies, côr de rosas,
Nas «elebres CASAS PE�NAMBUCANAS

. Vós que andais na moda, senhoritas,
E passeais á noite, no jardim,
Com tal vestido novo,' sois catitas,
E ficais lindas, vos trajando assim!. ..

E ficareis, por certo, mais facedas,
Conquistareis mil jovens corações,

I -Meigas morenas, lindas feiticeiras
Dignas oh! sim, de nossas ovações!

0, 'vinde todas, loiras e morenas,
Vinde garbosas" joviais, ufanas,
Vinde travessas e gentis pequenas,
Visitar -as CASAS PERNAMBUCANAS!

A «Casas Pernambucanas» está com
lindo sortimento para verão aos

melhores preços da fábrica.

�n!!o da Vitória Rua Visconde de
(.4 - 4 )

tomará posse a nova Directoria, se- ção da Directoria, será feita por -es
rão postas it disposição dos sacias, crutinio secreto, votando caela sacio
na séde do Clube todos.os documen- por meio de uma cedula, contendo
to li, livros, balanços, relatórios, et.c., os nomes dos sacias que deverão
para que poss im examinar m1I1UCIO- fazer parte da Directoria, com a
samente as contas apresentadas e designação dos �JSt .

julgar da bôa ou má administração § unico _ No C:aso de dOI§.evOl1
do Clube. mais sacias

�_pt�em_ . .ifp:}�ÍIlero
§ 3' _ As Assembiéas Garais de votos par '�..,rhnesrn6 cargo da

Extraorc.inarias só terão por objeto, Directoria, deci x.á a sorte. ,

e nelas só será trataelo o assunto Art. 31 --- ASí?�otações para ado
para que tiverem sido convocadas. missões. de sO(.�f:;-J 1?en�m�rit�s ou

Art. 21' - As Assembléas se rea-I honorarios e paS"l a �'lJ?-açao de
lizarão por. iniciativa da Directoria sacias! �erão.e-g���nu:(e feitas .,P0r
ou dos SCCIOS: 'escrutrm�-eto; serao simbólicos
a) _ Por iniciativa da Directoria ou nominais, &�d(\s os casos.

de acordo com a letra c do artigo CAPITULO VIII
39

b) _ Por iniciativa dos socios, em
convocação fírmada por numero Art. 32' _:- O Clube será adminis
i.unca inferior de um terço dos so- trado por urna directoria composta
cios quites (art. 11, letra g, in-fine). de 12 membros com. as segmntes
Art. 22' _ As Assefritiléas Germs aesignàções' ou ..,"rgos: Pre--,?jdente�

serão convocadas por meio de a- l' e 2' vice-presiderite, t: e 2' se

nuncios em jornais óu por Circulares. cretarios, 1: e-2' tesoureiros, 2 or�-
Art. 23' _' As Assembléas Cera- dores, 1 director de regatas, um di'

is ordinaria� se constituirão com a rectal' de galpão e 1 director de
metade e mais um socio quites, em esportes terrestres, eleita anual
primeira convocação e com qualquer mente em Assernbléa Geral-
numero em segunda convocação; as Artigo 33. _ A' Directoria cornpe-
extraordinarias somente com um te: , ""-. _

te-rço dos mesmos sacias, salvo o a) _ Dirigl�administrar e ·sup�·
caso do art. 59. .rintender os bens do Clube, auton-

� t: _ Nas Assernbléas Gerais zando compra, venda, troca e reíor-

que se realizarem dentro dos cinco ma de seu material; ,

primeiros dias do mês, serão consi- b) _ Prestar todos os esclareci
derados quites os sacias que tive- mentes a qualquer sócio, facult�mdo
rem cumprido às exigencias dos lhe o exame dê todos os livros,
artigos 8' e 9', letras a e lJ em rela- afim de que ele .possa ficar cap�ci.
ção ao mes finelo.

'_
tado da honestidade da Directona;

§ 2' _ Será nula, e nul.os serao c) _ Apresen�ar anualmente á

os actos da Assembléa Geral, que Assembléa Geral'Oroinaria, um re·

se organizar com preterição do es- lataria dos seus actos;
,

'd t tIgo d) _ Fixar o numero. e ho�ora-tatUI o no presen e ar .

. ,

rI'os dos empre'gados.. estlpendl,ado_sArtio-o 2-4' _ Quando na pnmeIra
convo�ação não reunir numero le- pelo Clube, bem como a con:lI,ssao
gal ele sacias quites, se fará segun- do cobrador, �dmiti-Ios O�l dJmltI.II�:da com o intervalo, no minimo, de e) _ Orgalllsar o Reglmento
qu�tro dias, que deliberará com. terno;.

rga.qualquer numero. f) -=- Autonzar e aprovar a?
s.

Art. 25' _ Nas Assembléas Gera- llIsaçao de qualquer d�pendencI��!l1is serão aceitas as procurações de portIva adaptada ao clube,
,

sacias que, estando no gozo dos corno os .proÉÍramas de re&a��s;
seus direitos sociais, não puderem outros. dlvertrmentos esportIv
comparecer ás suas reuniões. Ne- recreatIvos i . de.nhum sacio, port>n1, poderá repre- g) _ De.slgpar 0J. SOClOS qllfeito5sentar mais d(� dois sacias. vem subshtUlr .o�. lr.ectores e

In o
Art 26' _ As Assembléas Gerais que se achem Impedldos por te PsserãO' presidielas pelo presidente, em infenor. a trê_:> mese�, �u noS f�:�i.exercicio e na falta pelo seu sub·- de reslgnaçao, demlssaO, ou. e

stituto. Quando nenhum; secretári'� mento, faltando. mel!0s de tr:�d�o,estiver presente, o preSIdente no- ses p;;tra a terml11açao �o m.
ão do

meará dois: primeiro e segllndo ou at� que se proceela a elelç

para aqueles trabalhos. substItuto;
,

. d em
Ar-t. 27' _ As deliberações das h) - No�ear os SaCIaS qu.� ::Assembléas Gerais serão tomadas dc.sempenliar qualquer cor!t� sã(l e

por maioria de votos, nan poden- t).- �esolver .s�bre a. a mls�obre
do o Presidente, de modo neilhum, demlss<;to de_ SaCIO,,; ef�hVO! eral;
ser admitido a vqtar. Em caso de a �lasslficaç,ao dos sucros e g

ne
empate nà votação, decidirá a sorte.

_

J) :- Conceder, I?rorrog��e�fores;Art. 28' _ A apro.vação dos. actos gar licença .aos SCCIOS e Dd_I' artigoamais apresentados pela DIrecto- k);- Apllcar as p�nas asas do
ria, importará na extinção da res- 13, .§§ l' 2' e ,a Jo § 3, nosc .

5 queuonsabilidade da admi!1istração do artIgo'! 5; letr� a e �. aos �����andoClube salvo os casos de dôlo ou nelas tIve.r�m mcorndo, o
d ,Fe·

f le' as_prescnçoes dos Estatutos a
rau( '.

d
- C' t' do Remo'

,
Art. 29' - As Asst;mbléas Gerais era�ao .a �rJJ_1.ense. _ � me.

representarão a total.ldade ?OS a,,50-
T l!

_ ��U.�;:,'k:em .sessao'!u!ar, diadados e as suas delIberaç�es •. �en- .\OS um ..:",�� l"�,� mes, em
re�ide!1te,tro da orbita das suas atnbUlsoes, e hora lllelICa(�'l pe!o P

injstra�obrigarão a torlos os aSSOCIados para. atertd���l�'1 serVIço aelro
.

prese'ntes, dessidentes ou ausentes. tIvo)dO..n�-�,(t' "I> t'. cumprir,
'

"

' m "''' J�",&\!PI cn..�,f' clzer
ntesCAPITULO VII todas as p(e!'��ii;õ�os pres� o e

Das votaçõe� e eleições Estatutos, dó -Regimento IntelO
Ge

as resoluçõés elas Assembleas
Art. 30' _ A volaç-<lo para a eiei· rai::,;

Da administração do Clube

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



5-12-931 o COMÉRCIO (3) ,

Dr. Luís Wolskin) _ Manter a ordem dentro da mestralmente, um balancete de a) --- Defender os interesses do quer titulo de bonificação, ficará

séde social; .

suas contas e anualmente um rela- Clube, mantendo completa soíidarie- pertencendo unica e exclusivamente

o) _ Tomar quaesquer medidas to rio geral de todo o movimento fi- dade com a directoria;
.

ao clube, e sob nenhum pretexto ao

.relativas aos interesses do. Cl"�be, nanceíro do Clube, para' fazer parte 'b) --- comparecer ás sessões da vencedor ou vencedores .

.aqui não previstas. e' nao atribuídas. do relatorio da directoria; que tem liga, propondo e votando o que for § unico --' Não estão incluidas no

.a outra competenCl<:t. '.
_

de ser apresentado á Assembléa necessário aos interesses dó Clube, artigo anterior as medalhas e diplo-

Artigo 34 _ A Dlrectona nao po- Geral. ordinaria; . I e cientificar á Directoria do que mas oferecidos diretamente ao ven-

-derá, em reunião, tomar nenhuma Artigo 44 - Compete ao .2. tesou- houver occrmdo nestas séssõesr v cedor ou vencedores.

,deliberação, sem estarem presentes relro:.. . . _c) _.- Aceitar os cargos ou corms- Artigo 58 --- As cores do clube

oito de seus membros. Au�JlIar? t e substituil-o nos soes para que forem nomeados pe- serão azul e branca.

§ unico _ As resoluções serão to- . seus impedimentos. la Liga; Artigo 49 --- A. flamula qu� .é
snadas por maioria de- voto� dos Artigo 45 - Ao orador oficial d) --- Apresentar á Directoria, azul terá os segumtes caracteristi-

:membros presentes. O Presidente cornpete: sempre que por esta for pedido, um cos: no arigulo superior, junto a tra-

'terá apenas o voto, de dt:sempate. a) - Representar o Clube todas relatorio dos trabalhos da Liga. laa, um quadrado branco com um

Artigo 35 - Será considerado d�- as vezes qre o Presidente ordenar; . Artigo 55 --- Esses representantes salva-vidas, uma ancora, dois remos

'niissionario todo o membro da DI- b) - Fazer discursos todas as serão nomeados pela Dirdctoria e cruzados' e as iniciais C.R.A.B.

'rectoria, que deixar de exercer por vezes. uue for precls<?; perante ela responderão pelos seus § unico --- O emblema consiste

30 dias, sem causa justificada" o Artigo 46 - Ao Director de Re- actos ou omissões. em uma flamulo azul, com os cara-

cargo para o qual houver sido .elei- gatas, compete: . Artigo 56 --- Nenhum socio. pro- cteristico do artigo acima.

to, ou que deixar k comparecer a) - Tomar todas as medidas prietario de embarcaçao filiada ao Artigo 60 --- O uniforme para uso

consecutivamente a "'ês sessões da concernentes á instrucão nautica Dlube e por este registada na Liga dos remadores, é: -e-alção azul, ca

Directoria, tendo sido avisado pre- dos sócios, quer organisando pas- Nautica Sarna Catarina, poderá re- rnisa branca, com uma ancora, um

.viamente do dia, e hora da reunião. seios, quer fiscalizando e dirigindo tira-la da séde do Clube, sem salva-vidas. dois remos cruzados e

. Artigo 36 _ Qualquer membro da os ensaips; .

prévio aviso á Directoria, com pra- as iniciais CRAB no centro do peito

'Directoria poderá ser destituido, I b) - Formar as guarmções . para zo nunca menos de 60 dias. e debruada de azul. .

sempre que a maioria dos socios disputar pareos em regatas, dande -§ unico --- As embarcações filia- § unico --- Para futibol sei á iden-

quites assim deliberar em Assem- disso conhecimento á Directoria; das ficarão sujeitas á administração tico aos dos remadores com o dis-

'bléa Geral, com motivo justificado. c) - Providenda-r para a boa or- do Clube, como se fossem de sua ex- tintivo aJ lado esquerdo.

Artigo 37 _ No caso de resigna- dem e moralidade nas embarcações; clusiva propriedade, pertencendo Artigo 61 .-- Em casos não pre-

ção, demissão ou falecimento de d) - A direção e conservação do tambem ao Clube os premios ganhos vistos nos presentes Estatutos, fica-

.qualquer membro da Directoria, fal- material de corrida e outros especi- por esses barcos em regatas. rá ao criterio da Directoria,

tando mais de três meses para 1\ ficados no Regnnento Interno; Artigo 57 --- Todo e qualquer pre- Artigo 62 --- Os presentes Estatu-

terminação do seu mandato, será, e) - Propor á Directoria a admis- mio oferecido ao vencedor ou

'ven-I
tos .entrarão em vigor logo após a

imediatamente convocada pela Di- são e demissão dos empregados cederes em corrida de regatas, e sua aprovação, e só poderá ser re

-rectori a, uma Assembléa Geral Ex- precisos para a boa conservação do outros certamens, bem como qual- formado depois de três anos.

-traordinaria, que elegerá o substitu- que estiver a seu cargo: .

-to, o qual exercerá as respectivas f) - A organisar o quadro de re-

funções pelo' resto do tempo do rnadores, bem tomo o d08 barcos

mandato do substituído. de corrida, corn toda as indicações
Artigo 38 - A -Directoria poderá de sua vida esportiva;

.ser reeleita 1).0 todo ou em parte. g) � Apresentar á Directoria, em
fins do exercicio, o inventario do
material. a' seu cargo, bem C01110 um

relatorio do movimento esportivo do

Clube; "

Artigo 47 - Ao. Director de Gal
pão, compete:
a) .

- Manter a ordem e a mora

lidade dentre do galpão;
, b) - Admoestar o socio que se

não portar com decencia, e, no caso

de desobediencia, levar ao conheci
mento da Directoria;

c) - Zelar pela conservação das

embarcações e do galpão, e do ma

terial, tendo em seu poder ou no de

pessoa de confiança, as chaves dos
depositos e galpão.
. Artigo 48 -. Ao Director de es

portes' terrestres, compete;
a) --- Tomar todas as medidas

concernentes á instrução dos diver
sos ramos de esporte a seu cargo,
b) --- Organisar os teams que de

verão disputar partidas de futeból,
dando disso conhecimento á Direc-
toria; .' .

c) .. - Providenciar. para a boa
ordem e moralidade nos treinos:
d) __o' Regulamentar os dias de

treinos; .",
e) --- Suspender os jogadores' que

portarem-se mal nos treinos e parti
das;
f) --- Guardar e conservar o ma

terial pertencente ao seu ramo;
g) --- Apresentar á Directoria,

unualmente,' (l inventario do mate
rial a seu cargo, bem como o qua
dro do movimento esportivo.

CAPITULO X

CAPITULO IX

Do patrimonio, receita e despesa do
Clube.

Dos membros da Directoria

Artigo 39 _:_ Ao Presidente com

rpete:
a) - Representar o Clube em

.todos os actos em que ele tinha de
'se manifêst , quer em Juizo ou

�dele, pass a ou ativamente,
'po� os esses pode-
ores, nomeando gado ou procu-
radores;

.

b) - Conv an .e presidir as reu
niões da Direc la;
c) -�oc

ral de que tz'Ml>
na época aí .deter a, e as do §
3', quando, Ol r si ou pela Direc
toria, julgar conveniente ao serviço
-do Clube, ali a requerimenio dos so-

-cios, nos termos do art. 11, letra g;
d) - Superintender todos os ser:

viços do Clube; .

e) - Ordenar todas as deapesas
-ordirrarias do-Clube, bem como san-

-cíonar as extraordinarias, autoriza-
-das pela Directoria ou Assembléa
'Geral, rubricando os respectivos do
cumentos;
j) - Rubricar to dos os livros ofi

ciais do Clube
g) - Assinar com o Secretário

'todos os actos a"i�rativos;
h) - Resolver em todos os casos

·de urgencia, dando sobre o ocorri
-do sciencia aos demais membros
·cas.o não possa se reunir a Direc�
tona para resolver o assunto'

Artigo 40 - Aos vice-presidentes
cCompete:
Auxiliar o· Presidente em :!ll1as

�1tribuições e substituil-o em seus

'ImpedimeNtos ocasiônais. Artigo 49 - O patrimonio social
Artigo 41 - Ao l' secretl.lfio com- será formado pelos bens moveis e

pete : imoveis, titulos de renda e outros

a) - Lavrar e assinar as actas valores que o Clube possua ou ve

'-das sessões da Directoria' nha a possuir, pelos donativos que

,

b) - A �ireção e orga�ização de receber .para esse fim declarado
todo expedIente da Recretariét; ou seu 1esfino especial, e pejo saldo

c) - Fazer e assinar toda cor- da receItá· anual, deduzidas as des-
respondencia do Clube. pezas ordinarias e extraordinarias.
d) -. Ter sobre sua guarda e res- Artigo 50 --- A receita anual será

'-- po.nsablhdade todos os livros e pa- constituida pelas joias e mensàlida
J>els do Clube, que se relacionem com d�s das. socios, r�nda do patrimú-

I ,a secretaria; mo soclal e donativos feitos com

e� - Organizar a matricula dos esse fim declarado.
-SOCIOS e sua. classificação, dando de Artigo 51. --- As despesas annais
,tudo çonh�clmento á Directoria; se dividirão em ordinarias e extra-
/) :- Organi�r .o relatorio anual ordinarias.

.

·-da Directoria e le-lo na Assembléa § �' --- Serão despesas ordinarias
'Geral Ordinaria. os Impostos a que o Clube e seus

.!l) - Dirigir o .serviço do arquivo bens, estejam sujeitos, os premios
·e traze-lo sempre em ordem' d e seguros de seu s b e n s

. Artigo 42 - Ao segundo �ecretá- iluminação de s I:l a sé d e a;
·no compete: . contri.bl.lÍções devidas á Fede;ação
;\uxiliar o l' secretário em seus Catannense do Remo, as despesas
"rab.alhos e substitui-lo em seus im- com a conservação e reparação de
pedlmentos., seus ,bens, com o expediente e ma-

Artigo 43 - Ao l' tes0ureiro com- nutenção dy seus serviços, os ven-

pete: .
.

cimentos e gratificações dos empre
a) - A guarda dos valores do gado�, assinaturas de revistas e

'Cl.ube, de que será responsavel, es- jornais, dc. , .

·cnturando-os com clareza em livros § 2' --- Serão despesas extraor-

para isso destinados' dinarias as que não estiverem pre-
b) - Arre�adar a 'renda do Clube vistas no paragrafo anterior.

-e efe�uar as despesas devidamente CAPITULO XI
,autonzadas pelo Presidente'

.e) - Indicar o obrador do Clube
'pessoa de' sua C' f

'

d) .- Escritur
"oreI.em amovi
SOCIal. a rec ...

c_lube em livro�
tmados;

e) - A irectoria os
nomes �os socio 1rue estiverem
,nas condições do art. 15, letra a;
_j) - apresentar á Direct.oria, tri-

Disposições gerais

"Art_ig.o ,52 ---.O Clube de Regatas
«Alnllrante BoIteux» terá,. junto á

Liga Nautica
.

Santa Catarina" dois
representantes.
Artigo 53 --- Esses representçmtes

procederão de acordo com os Esta
tutos e codigos da Liga Nautica
Saflta Catarina, e OR presentes Es-,tatutos.

IÚtigo 54 -- A eles cumpete: I

•

Porto União, 29 de novembro de 1931
.

A Comissão

Osvaldo Pereira
Augusto Rego Barros
Francisco BarJ eto

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Roberto Fetzner
Cirurgião Dentista

�! Diplomaêlo em Porto Alegre
:
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V. S. a . Porto União não deixe de

�,procurar o conceituado

HOTEL GAÚCHO
i Aí encontrará -y. s. ótima mesa e excelentes

I
quartos, onde imperam o asseio e a higiene.

::. Proprieté\ri,o: - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA

,

.

Gerente: � JOÃO ALVES :I

� Praça Hercilio Luz, ao lado da Estação ferrea. - PREÇOS MODlCOS I
Lw.....u..�ww..wwwwwwwwwwwww�..wwwwwwwwwwuw..wuwwwwwwl
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EspecifICO da denhçao �
:-V:�i���n�.c��p��:�::,��m \.elle bom �petite ? E' elle forte e corado ou �J�

rachitico anemico? Dorme bem. durm'lte a .,....

noite, QU chora em demasia? Os seus intesti-

�.

nos funccionam regularmente? Dorme com a

bocca aberta? Constipa-se com fre<iJ.uencia?
'

Assusta-se quando dorme?

Já lhe deu CALCEHINA, o remedia que veio

provar que oS accidentes da primeira
dentição das crianças não existem?

Com o uso da CALCEHINA podem os nossos .

fi
lhos possuir tão bons dentes como os povos do

Sul da Europa.
'

A CALCEHINA é sempre util em qualquf>r idade .

A CALCEHINA evita -a tuberculose e as infeceÕes
intertinais

�' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS

I Dr:·Roberto Portela.
Engenheiro· Ciyil ,

Encar.regá-se
de Projectos

Orçamentos e

Medições
HOTEL PORTO .UNIÃO
Rua 7 oe Setembro

,",",:,EJPR!3IPP

............ . .

i Execula com presteza, perfeição �
� e a preços modicos, Quaisquer �
: trabalhos de escultura em

.

mar- :

� more, pedra, gesso e cimento. i
.

.

.
.

...... , " �:
: : AVEIlDa JOAO PEssoa, 32: :
..... Porlo União .....,

Jl

ADVOGADO

Trabalha em Santa Ca
tarina e Paraná,

Residencia: - U. da Vitória

A tipografia de «O Co-
mércir» esta apta para
executar todo e qualquer
serviço concernente á arte'
a preços baratissimos.
./

ffi '

I Leiam o IIREPUBLICA
Diário matutino de grande circu
lação. - Publica o expediente
e actos oficiaes do Govêrno
do Estado de Santa Catarina.

Assinaturas: - ���estre ���
Representante no Municipio de

Porto União:

ERMINIO MILIS.
ffii======================�

Juizo de Casamentos
do 1" Distrito da Comarca

de Porto União
EDITAL N. 138

Faço' saber que pretendem casar

se Francisco Barreto e Alvina de
Medeiros, habilitados em jaraguá,
Comarca de Joinvile, neste Estado.
Ele com 33 anos de idade, soltei

ro, escrevente juramentado, natural
de São Paulo, capital do mesmoEs
tado, residente nesta cidade, e' filho
legitimo de. Francisco Emídio da

, Silva e de donaLaura Barreto do
miciliados e residentes no E;tado
de São Paulo.

.
..

Ela com 29 anos de idade, soltei
ra, serviços domesticos, natural de
Joinvile, neste .Estado, e residente
nesta cidade e filha legitima de Frán
cisco Domingos de Medeiros e de
dona Maria Klein de Medeiros, do
miciliados e residentes neste Estado,
.Apresentaram os documentos exi

gidos pela Lei.
" Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal acu
se-os para os fins de direito. E para
constar e chegar este ao conheci
mento de t?dos. lavro o presente,
para ser afixado no lugar do ·costu
me.
'Porto União, 28 de novembro de

1931.
O Oficial do Registro Civil

FRANCISCO DE PAULA DIAS

Edital de 1 a_ praça
o dou oa Alcino Caldeira, Juiz de

Direit.o e dos Feitos da Fazenda
da comarca 'de Porto União, ;Estado
de Santa Catarina, na fórma da: lei,
etc.

Faço saber a todos quantos o pre
sente edital de primeira praça com

o prazo çle (10) dez dias virem, ou

dele noticia tiverem, que o porteiro
rl.os auditorias deste Juizo ha de

I trazer a pub-licó pregão de vencj.a e

arreméltação a quem mais der e

maior lance oferecer, Ílo dia 8 d*�
Dezembro p. futuro, ás treze horas
no edificio da Prefeitura Municipal,
e na sala das, auqi ias d� Júizo,
os bens abaixo declara penho
rados a José Zipperer So iuho e

sua mulher para pagamentÇl a ?xe'

cução que lhes move a Fazenda do
Estado, a saber: Um terreno com

a area de sessenta alqueires situa'
do na fazenda São PedrO, distriio
de Santa Cruz, desta comorca, em

comum con. Engdberto Zippérer,
Cé\rlos Zipperer Juaior, Julia Zip
p<,rer �eczet e .outros, avaliados, por
Rs. seis cont08 de reis (6:000$eOO).
os q).laes poderão ser infqwÍ<ldos'

j
pelo dep?sitario .publico sr. Fl.ancis
,co,OctavIano, PImpão. E qlle_l)l nos

, mesmos quizer lançar, compareça nQ

'dia, hora e lugar acima designados.
Para que chegue ao conheGimeuto
de. todos mandei passar o rpr�sente
edital que será afixaQo ,na, lugar de
costume e publicado pela in)prensa
local. Dado e passado ne�ta ,ci-dade '

de pc,rto Uniã,), aos 28 dias 'fio mez

I de Novembro de 1931.. Eu, He,rminio
,Milis, escrivão int. o subscrevi. AI.
cino Caldeira. Juiz de Direito, Está
conforme ao original a.o qual me re
porto e dou 'fé, "

O Escrivão int.
HERMINIO MILIS
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�C�:NOTAS·SOCIAIS ;& •

Antonio Lubi, grau 5. Falta
ram 2 alunos, e foi reprova'
do 1,

Geografia - Plenamente: Atendendo ao que lhe foiWilson, Gasparelo, grau 8.' solicitado pela Comissão Cen-Aniversários viagem á cidade de Joinvile, Escola ComnLemen t a r a- Simplesmente: Flora Pereira, traI, em Florianópolis, o sr.[ubea Pimpão - Transcor- regressou a esta o nosso pre: nexa ao Gr up o Escolar grau 6,' Jandira Pereira, An' Prefeito Antioco Pereira or-reu no dia t: do corrente, o zado amigo e favorecedor, sr, «Prof. Balduino' tania Lubi e Flavio Huergo, ganizou, nesta cidade; umaani�ersano natalício da galan- Francisco Maia, correcto sup�' Car do s o» grau 5. Faltaram 2 alunos. sub-Comissà[lr para se encar-te e inteligente jubéa Pimpão, rintenden te da Fil.ial .do acredi' Historia do Brasil- Plena'
regar das festas .em beneficiod M h J I (CONCLUSÃO) t Dl P' T;rT I'dilecta filha do sr, coronel. ta o. om o « ornvi e», aqur. 111.en e: 1', ora .et etra e yy a: do monumento a João Pessoa,Fran�i�c(} Oct��iar.lO Pimpão, Melquíades Fernandes _ f

.

3' ANO san Gasparelo, grau 7. Sim' a ser erecto na Capital Fede'prestIglOso.p_oI.ItICO, que chefia, Regressou á cidade de Para', Zoologla-P,lenamen�e: Ho- plesmente: ,Jundira Pereira ral.
'

�este �UlllC1PIO o. novel Par- naguá o sr. Melquíades Fer: mero Gasparelo e Re�naldo e Flavio Huergo, grau 6,' Nessas festas, que terão ini:tido LIberal Catarinense. nandes. nosso prezado cola' Srhultz, grau 8,' Antonio: Lu- Antonio Lubi, grau 5. Palo cio hoje á tjirde na PraçaEm regosijo àquela data, o borado;. bi, gráu 7. Simplesmente: A, taram 2 alunos. Herciho Luz; tomarão partesr. coronel Francisco Pimpão, lice de Paula Dias e Sofia Educação - Plenamente: diversas comissões de senho:promoveu em sua: residencia José Pedrosa - Vindo de
[uck, grdu 6. Flora Pereira, grau 8,' Wil' ras e- senhorinhas que 'se in'uma festinha, que, embora de Valões, deu-rios o prazer de Botánica s- Distinção: Ho- son Gasparelo e Jandi'lI'a Pe: cumbirão da venda de florescaracter, íntimo, se revestiu sua visita o advogado, sr. José mero Gasparelo e Reinaldo reira, grau 7. Simplesmente: e distintivos.de grande brilho e animação, Pedrosa de Medeiros, aprecia' Schultz; /{l'áu 9. Plenamente: Antonio Lubi, grau' 5. ralo ____;__�........... _tendo nela tomado parte mui. do poeta alagoano, e nosso Alice 'Dias e Antonia Lubi, taram 2 alunos, e foi repro:tas amiguinhas da aníversa- activo-correspondente naquele grau 8,' Sofia [uck, grdu 7. uado 1.

riante, e exmas. famílias das futuroso distrito. Alemão --:- Plenamente.Rei
relações do casal Pimpão, que Luis Piuzerá - Esteve en' naldo Schults, Homero Gas-

.

foi pródigo de gentilezas aos tre nós o sr. Luis Piazera, do pareio e Sofia [uck, grau 8.I.

presentes. alto comércio de Valões, Simplesmente: "Alice Dias eA' hora do chá, usou da pa-. Jouber Cabral -:De Tim' Anionia Lubi, g_rá_u 6;" .lavra o nosso �olega de

ll1�-1 bozinho, visitou-nos o sr. Frances _ Dzstmça�: Ho·
prensa, sr. Jose Pedrosa, que, joubr-r Cabral fazendeiro ali mero G;asparelo e Sofia Tu.�em seu nome, e no deste pe- , , ,'" '. ck, grau 9. Plenamente: Rei-
riõdíco, saudou a gentil Jubéa, d,omlcll.wdo, .

naldo Schulte, grau 8,' Anto-enaltecendo também as exe- Daru!, Pacheco _ �stev� nia Lubi e Alice Dias, gráulentes qualidades do sr. coro- nesta Cidade o sr. Dano Pa 7,
nel Francisco Pimpão, o qual, ,checo, Encarregado do Posto Quimica _ Distinção: Hovisivelmente comovido, .agra- -fiscal da. Fazenda astadual, mero Gasparelo, grau 9. Ple-deceu ao nosso ilustrado repre- naquele distrito.

. namente: Reinaldo Schuitz e Esóola muni c ipal de
s�ntante as r�fer�ncias .ali José da Silva--DeLança, Sofia lit�kJ gfcfu s: Alice Oa ch o e

í

r Lnhafeitas a s. s., � a anrversanan: onde exerce as funções de Dias, grau 7, Siniplesmente: Reaiizaramse, no dia: 23t�, é!- quem. reiteramos, nesta agente fiscal da Fazenda es- Antonio Lubi, gráu 6.' do mes findo, os 'exames nah&eI:-a notícia, �s nossos cum- tadúal, ,esteve. nesta cidade o
. 2' ANO escola municipal de Cacheei:pf1mentos de parabc:;ns. sr Jose a SIlva.

}' PI
�

t N
A rinha, que está sob a dire',.

rances-· enamen e.' oe-
Vi a jan te s

. _ ...- mia Schultz-, gráu 7. Simples- cçãó da provecta. professora
CI"n'e' Teatro p'-ala'c'1'0 mente: falile Bit,hara e Ieda Rosalina PoPhall.

R 6. Al
,. A banca examinadora, queam.Qs� gL{ÍJ.f, ",' ", vauaxza eSfeve SãfF a -"gesiãe'Jfl,cía

"

a6Amaral, ![ráu 5. }'" "

Alema- n, -Plenamente:Noê� sr. Prr'feito M'l:miéiPal AnNa'Pela Universal Pictures
p

.

f.' P' sta dosmia Sc,hultz, gráu 8,' Talile co .

e1Bzra, oz ,com o
,será apresentado, amanhã, na J'

4--. .c
SSO es 'An' ton,;o Ba'Bichara, grau 7. Simples- srs. prOl e r •téla do Palacio, o grandioso pt' t J sé' S,;l a estandomente: Ah'anâria Amaral e 'zs a e o • v ,mme Dráwla, CU]' a interpre- l' p t pr'0,-F.ess01 aINda Ramôs, gráu 6., a z' resen es a 'J'

'

tacão' está confiada a um gru- c-

d R I n Ara't,jo da es'Geografia _ Plenamente. ona e e a "v,Po, de artistas de primeira la da Dazenda Sa1.ta �far'Saddock de Sá - Acom- ordem. Noêmia Schultz, gráu 7. co 1, �
,

• lU

h d d
'

f 'I' S';mplesmente.· Alva1zária A- ta, e muitas JamiNas de a'pan a o e sua exma. amI la, E' utn filme sonoro, onde •

seguI'u pa-ra CurI'tl'ba, o'nde fi- I
. maral e Ieda Ramos, gráu -lunos.

jse desenro am o,s mmores A's 10 horas t,;vel�am ,;n,;''d' B d' '< 6' Jal,;le B,z'chara, gráu 5. , • " ••xou tesI enCIa. o sr. ene 1- misteüos, a par de sce__nas,· ,- .

p
.

lt .

to Saddock' de Sá, nO$�o co�
- História do Brasil _ Distin- ClO as- rovas, CUJO resu a

lezé! de l'Inpre'nsa,
comoventes. '. ,� Çâó: Talile Bichara e Noemia do daremos oportunamente.'J. ' Para este filme é-vedadQ a A I Ana Rosa de �fe'-

Schultz, grau 9. Pl_enamente: a .una .

lU
- Cap, Adelino de iI/orais _ entrada de menores.

A I 8 lo terminou o curso comDe .Santelmo,'· esteve entre �Quinta-feira será exhibida Alvaiwria mara, grau ,
-'

d aproveitamento, re'I l' I V:'d Ieda Ramos, grau 7, gran e
...nós o sr. capitão Adelino de a monumenta pe ICU d Z a

Fisica _ Plenamente;' Noe- velunçlo'se multo, zntebgenteMorais� abastado fazendeiro, Airáda.
mia Schultz, grau 8,' Jalile e a�l�cada, p,e!o que o sr: i Rua 1 de Setembro> n, 16 :ali residente. •

Bichara, grau 7. Simplesmen- P�e:, ezto },!unzczf2a_l, ,e.s�c: em .i Porto União -S, Calharina �'Pedro 80rtolon' _ Esteve Inspector Marcanjo te: Alvanaria Amaral e Ieda penhado em matrzccuZa la. em �nesta cida::Ie, dando·nos o B- h" Ramos, grau fi- Faltou em curs,o adean_tado desta ada
prazer de sua visita, O?Y. Pe- íanç lnl

t dos os exames 1 aluno de, zndo asszm ao encon_tro Gi'
- 1)dro Bortolon, juiz. distrital de _

o. , .

aos' seus 'd_esejos de. co'!-tmu' DR ItlXtlRR Dt fRtlTAS

I
. Assumiu, há dias, o cargo l' ANO ar o,s estudos, pre'1udzcados, ,L L II L

_

L IISantelm,ro, neste Município. Jde Inspector das Rendas do Portugues _ Ple/wl1,'lente: pela jàlta de rtcurstJs dos A O Y O G A DOGumerciddo Carneíro-Da- Estado do Parana, em União FIOla Pereira, grau 7. Sim- seus país. _quela mesma localidade, onde da Vitória, o sr., Marcanjo plesmente: Jandira Pereira, A' entrada do sr. Prefeito, PORTO UMIAO - SR CATARINAexerce as funções de inteÍ-i'- Bianchini, que fixou residen- grau 6,' VVilson Gaspa, elo, no edifício escolar, a pJ ofes' _ !)dente distrital, passou por esta cia naquela cidade visinha. grau 5. F,l/taram 2 alunos, sara Ro_sdlina PoPhdll) fez .. ,
"cidade, com destino á Cmiti- Fazendo votos por que

.

a e foram reprovados 2. tlma breve saudação e, ao .É.na tIpografIa de "O Comerba, o, sr. Gumercindo Carnei- pprmanência do sr. Bianchini -Frances-Pl'enamente: Flo- terminarem 'os exames, a' io» que se fazem os melhoresroo seja longé:l e filiz, entre nós, 'ra Pereira, e ]andira Plwei· quela autoridade muniçipal serviços pelos menores preçosEmilio Ga'lli � Foi nosso «O Comércio» apresenta a S. ra, grau 7. Simplesmente: dirigiu palávras de incita'
hóspede, pO.r alguns dias, -o sr. S. os seus cumprimentos. Wilson Gasparelo, grau 5. menta aos prafessores, n:a''Emí1io Galli, intenuente do .•. - Faltaram 2 alunos, e foram nifestando'se' su rpreendzdo Secção Livre'distrito de Vila Nova do Tim·- Repartição dos ,reprovados 2. 'pelos resultados colhidos na'hó. "

. �

TI' f' Alemão _ Plenamente: Flo- qU,éla escola, sendo secunda�
Dr. Donato Lu� � .Para a

" � eg�a os ra Pereira, �rau 7. ?zmples- dq pelo eX'prof!!sso,: S'1.' JOSé
cidade de Jo'invil-e, seguiu o, Cartas telegráfzcas tnter- mente: Jandzra Perezra'!Jrau Szlva, �m ol'�çao de çombate
sr. dr. Donato, _L_yz, l' tenente nacionais de Natal '6,' Flavw Huergo e. Wzlson ao anfljabetzsmo: .

'

médico que estava servihd'o Gasp',trelo, grau 5. Faltaram Os rlmos esc?laJ es Joran:-
na Con'lpanhia .do 13 B. C., Pede-nos o sr. José da Cos- 2 alunos". e foi reprúvado l' cantad_o�, cf}m fzrmeza e muz'

'àqui aquartelada. ta Pe'reira, dign.o Encarrega- AI-itmé,tlca -,Plenamente: ta aj�naçao._ e ?S numero�,

. ", . do da Estação do Telégrafo Wilson Gasparelo, grau, 7', de declamaçao tzveram tamDr.Adelual de Carvalho- Naci-O{lal, aqui, avisemos ao Simblesmente: Flora Pereira 'bem 'optimo desempenho, .,Aco.;l?panhado' �e sua �xma. públic'o das duas cidades visi. e Jandira Pe�e1ra, grau 6., ,4.i,,!stalação d_a eSCOl_a, en�, famLIa,. che�ou a �sta cI?ade, sinhas que na referida repar .. Fallaram 2 alunos, e foram edtfzclO contrano as deter'ondt; fIcara �e!v1l1do a res- tição serão aceitas, entre 15 reprovados 2. J:J:linaçã-es pedagogicas, cau,'pectIva Guarmçao F�derat � do corrente mês, e 6 de jan�i- Geómetria - Plenamente: sou ma impressão ao Pretez'sr. l' tenente medICO, dr.
ro vindoiro, cartas telegráfi- Jandira Pereira,'graú 7. Sim, to MuniciPal, que espera me'Aderbal de Carvalho.
cas internacionais, --de' Natal, ple:.;mente: Wilson Gaspare- lhorar as suas condiçõesma'rrancisco Maia - De sua com o mínimo de 10 palavras. lo, grau 6; Flora Pereira e tel iais.

Pela lnstrucáo
, ,

Pró monumento a

João Pessôe

EXAMES

do s Tócos

«O COMÉRCIO»
ESPORTrVOEscola estadual

Sob a presideecia dos srs. Antío
co Pereira I! Juvêncio Braga, respe,
eticamente, Prejeito Muniapal e

Chefe Escolar, é tendo como exami
nadores os srs. João Gaspari e João
Gomes Sobrinho, reatizuram-se, no

dia 2 do corrente mes, os exames na

escola estadual dos Tocos, regida
pela professora provisória, dona Fi
lomena Gomes, e cujo resultado pu
blicaremos no próximo número.

Grande Torneio de
Futeból

Realiza r-se-ão, hoje á tarde
e amanhã, no campo do Uni
ão Sport Clube, importantes

pugn,as futeboliSr;,tiC'3S,"
em que

tomarão parte :ô" clubes Tr:.!li>
xias, Guara,,�i, 'i Uizi.(ig",.-w-e
ser, Rio da��Atlético,
Palestra e A lmiían teBoiteux.
Para esse i��'f.'rtante. ter

n�io, reina , dd�usa�o11Jma·.
çao, entre o��lentos dos
clubes de��""cidade visi:
nha.

ADVOGADOS

DR. CHICHORRO ,NETO
1. PEDROSA DE MEDEIROS � �

Cap. Matias Pimpão�Via
jau á ciriade de Ponta Grossa
ô nos�o estimado' amigo, sr.

cap. Matias Pimpão, ?ctiv
Delegp,'do de Polícia deste ,Mu
nicípio, e .membro do Ditectó
rio do Partido Liberal Catari-

Drácula

nense,

aceitam ,causas cives, comerciais e Icriminais em qualquer Comarca

Idós 'Estados de Santa Catari
na e Paraná,

Incumbem-se de liquidações comer,

ciais, ccf/)r�'3 e divisôes i
. de�fras, I

Escrilorio - Praça da Independencia I
VALÕES SANTA CATARINA I

�
.. ··· .... · .... ·· ..

·D·R·�
........ · .. · ......

·�
1 Carlos, G. Krüger f.

ADVOGADO t

Aviso, com' o prazo de
três· meses

O abaixo assinado, estabelecido
com oficina mecânica nesta cidade"
AVISA, por este meio, á firm� D�
cl'leche & Cia. que" estando ha rntll

to tempo concer,tado o Ilutomovel
marcé;! «Gray»,' e (não tendo até ago'
ra sido o mf�O-t�rocutadO', lhe con
cedtrá (j d:a'z0)t!t} três' (3) meses, II

contar desta dAC.g�P) 'ara que ames'
ma firma s 1,,�-IÍfl'r o caso.

'

Findo �<;'i1� _' '<, go, 'o aludido auto
moveI st?·;1'",:eé:"�i1Jfi,?" T2ara o pag�mf'nto 'do� si.., 'C--f1,{í,S fd&9'I1o mosm ;.Porto Unià\l;L�5 de novembro .j

1931.
. Adolfo Metzlet!
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