
0l:�,o_.!_�rcio Dr, Alves Pedrosa IRegÚlandO a colheita A' Sucursal do Banco

-0'->� Assumiu o carg-;; de Promo.to.r PÚ.- da herva mate do Comércio, em U-
I .

blICO desta comarca o dr. Severmo NI- nião da VI'to'ri'a, fOI'
A I comedes Alves Pedrosa. O G . d E t d naiJ3 a guns meses de fé= Formado pela Faculdade de Direito

OVeI n? O s a o ai-

rias rçadas, reaparece hoje, de Recife, o novo Promotor é porta- XOU O seguinte Decreto, que dado novo Gerente,
•

C' • , dor. de nome já feíto, não só na advo- regula a colheita da herva ma-
.' .

_

rmprso em Oílcmas pro ..

cacia, como também no jornalismc'do I te : AssumIu, há dias, as funçoes de

prias» nosso semanário. norte do Pais, onde s. s. deixou _sôli-, A rt: 1. _ Fica revogado o de-' Gere�lte da Sucur��l do Ban,c� do

C/'10, com a falta da cir-
das provas do seu robusto talen •.o,.e -

I' to 19 d <110 d b 'I j Comercio em União da Vitória. o
da sua fírmeza de caracter: " .f\ e o n. , e:ill e a rI se,

. .

culap de «O Comércio,» «o Comércio>, que folga, por lhe: 1931, e revigorados os termos sr. Agenor RIbeIro.. . _

nenlin prejuizo demos aos s�r dada a oportunidade de poder re- do art. 2. do decreto n. 17 d-e Nome dos que mais se irnpoern,

. g,ls_tar esta noticia, embora ligeira, 7 de marco de 1930, do' se- dentre os funcionários do� Banco
SlS, rSlnant�s, uma vez que �lluda o dr. Alyes Pedrosa, desejando- '.

t t
A'

• do Comércio, em Santa Catarina.
a -u e totalidade d t lhe longa e feliz permanencía, no seu gUIll e eor. - '", . �

- d n

Li " es es pa- honroso cargo: «À colheita da herva mate nao so pela corre cçao os seus

garat arenas as suas assina- - sõ é permitida no periodo de .actos. com? ta.mbem pela _sua es-

o me-d!l!:Q}'.j).t., seis meses, = junho '1. de maio a '31 .ele .outuhro de merada e ínvejavel educação.. o sr .

. tia ...J':�:·::·::+:�::·::+::·:�:+::+:;go'."li do ano p. passa-I Advogado Hortensio cada al:o. salvo prorrogação Agenor Ribeiro to�ou p�.sse do no�
11 A LeI E1, t B ti t

- ou restr ição desse prazo, por vo cargo, entre VIvas SimpatIas

leC'u' IIJP·1xac O, em que eS-1 ap IS a
mativo imperioso, a juizo do grande contentamento, quer po.ro .

I: culou, na sua pri- b 1
sta I exeqe, f .., des: Após um ano de efcctívrr exercício Govêruo do Estado.» parte dos seus su a ternos. os quais

lo . . d f;tq
- Icaul, estarte.] no cargo de Promotor Público adjun- Art. 2. Revogam-se as dispo- veem em s. s. um. chefe

..

diqno,

sa S:
FOI �ssma o lUa pessoas, a quem I t� desta comarca, deixou essas Iun- sicões em contra rio. sincero e bom. embora austero no

Jesu Justiça, que] . temos o �'Ar I i çoes o sr. tlortensio Baptista dos San-
•

cumprimento dos deveres, quer por
. ordinário de POI • J,;,,' na,' tos, acatado advogado.

.

•• """'.1IllIi ,q.
_ '1 parte do com. ércio,àe·.a, rnbas as. ci-foi cu ender ás defU( novas assinatu-: Espirito justiceiro, e cavajhstro dos h d

o,' cor execução dpr. para ambas as ci- qBuetIllatisdo pOsdemsedr, osr. I1ortensio -rp-enente $earo Q:afdeira dactes,! o.n�e ,�.'.So·· CeuJ'aJ?-ho����i���eo�,I
- ap IS a os antos eu, durante esse' J coma uncronan ,

to ho período de",: has, cobradas men= lar�o tempo•
.de .exerciciq na Promo-".

. ,. capacidade pà-rá o trabalho serão

,
corrente aoft! á razão de 1 $200

. torta, as maI� cabais provas da sua A?c!mpanhado de sua exrI?ü, ca azes de fazer cue se eleve, C1"'-

mo.. Tambem se;11.. .
,grande capacidade de trabalho, e .da familia, regressou para Floria-

d
p.

. nesta reqião o con-

Tigar! .

es qU3 fi�O;? interior, por sets e sua lá recon.hecida 'r);[:o?i�a�e.. _ .rHlpoLis.6 sr tenente Pedro a vez .rr:aI�., .;0 J'�, �i '.�_
s .•

) em
IZ
.' 'lbr� p'" Rep.re.s!IDtal1::lo.o t!.uhBt-en.;r-Pr:1;7hco" , -;. .. . .

.

certo, auas Ja firmado e pro�,am_
, ;' nais

Elel1�'
S, S--:IfClO que os [cargo assás espinhoso para quem que!' Caldéira, oficial da Reserva dO'd d

.

cortante "stabelecimen-
as p

, .

.I. "- .,

E ' .

t
.

. o esse Im iJ " t

$000 por� lnClani!f.S_O_r.eCe.BeraO cumpri-lo de acôrdo com a L�i, o sr. Xel'('l f) que aqUI exerceu as
t 'd ód't

<

nur�erem.

�"r
erf[é, 'em quanto fôr Iiortensio Bapti§tal pôde, contudo,_or- funçõt.:s de Inspectqr da Junta ,o

p er �:l �1�� '«0 Comércio». quekenn{ .'� ,. • gulhar-se de ter saJ;ndo desempenha-lo do Sorteio Militar .. o
"

.'

OS

�
••".".""íU}'" O anuncIO respectIvo. tão bem, que lh(l

fOi.
possivel, a um O d'

'.
r d : i:l cI '1- não vacilara e.;:n fazer JustIça aos

�- O ma VJ1fí referencia ao nosso tempo,. obe(l��et � l:ei, e aumentar, Ismi) I na O so (a o,. p� a
homens dignos â€la. pondo-lhes

,a
A para SI, a estIma publIca.

. Slla -conduta moral. e recbdao. l' a"lor e os méritos
rous a de acção ele ser' D

_ �.
h f em re ev·o o 'I. '.

tolal ,. a
.

aI, a razao por que s': s., �mbora COrl] que desempen ou aR un • , ._ d lhe ser 3-
. smo que apresentámos só. se ocup.and? hoje. C_Olllc a sua vasta ções do 8eu carb-o deixeu nes .. sente-�e a vonla e, por

Q

•

•

•••
10lU I ..,' chentel�, contmua, iotlavIa, a exercer' '.

.

.
!:" '. zado o momento de pod...r regIsta,

rcu ar o pnmelro nume- as funçoes de adl'limto do Promotor ta cldHde mUltaR e.boas amlza;- .

t . t" a' qual l'untames os
\. a " . P' bl"

�. â t' es a ,10 ICla, .

1 'i ,�ste perIodlco .:u ICO, o que demonstra tambem a ·es, m.o IVO por qUf" a sua -

.

'mentos ao sr Ag-enol'. ri '

ry o
-

.
.

f"
.

à "G
.

f' b t t'd nossos cumpn . '.

o
,:Ih 't d d c<!n lança que em SI eposIta O 0- ausencla OI astan e sen I <L. . • lhe seJ'a

__li ec\so col/ aremos a es ra a a v:erno do Estado, e, sobl'etudo, a Jus-
. Ribeiro, com votos .porque. '...

, \1', \ópoliS�pren:sa, que é o zê\o' tIça.
'

.

- 00 longa a per�anencla
�

n.a dlrecçao
\. I

ituto f- mteresses da coIectivf" _........_".""'��__
da Sucursal, que .... ce�tadam.en(e

l

matrtda
qual seremos acér- Prof All'c-e de P I

Bacharel Elpidio' Ihde :o� tCún�iada; e. '��sads
felIz a'

r··�ologi· d f
,au a a miniS raçao, ora InICIa a..

l'd
'

e ensores. Barbo..§a
r j�p�ct: li�ado, assim, o nosso Dias Gimnásio Lagunense

"

e4., a/(.; etlmen;o, e s p e r amos Por acto recente do exmo. sr. In- Assumiu o cargo de Inspector

q�m O bondoso povo po�tu- terventor federal, foi llomeadaprofes- da 3a. Circunscrição Escolar d� Conforme estava allunciado,
n1c6grelSe não nos falte com o

sora da E'scola de Pinheiros,no distri- Estado, com séde nesta cidilde. ° foi' inaugurado, no dia 15 do
sel t

to de V�lões, a senhoril}ha �Iice de bacharel Elpidio Barbosa mê" de abril findo, o Gimná-; o precioso apoio, apoio es� Paula DIas, complementansta dlploma- Moço e inteligente o novo fis- .

L
.

f' bse"": en9.io qual de d' 'd da pela Escola anexa ao Grupo Esco-I _ ,'.
'"

SlO agu nense, que ICOU so

d' .��� . y�n era a VI a lar .Professor Ba!duinoCardoso>, des� cal da Instruçao Publ!ca, n�sta vas- a direcção do professor Manuele «O ComerCIO», que re- ta cidade, 9 filha do sr. Francisco de I ta z"na, muito poderá fazer em GroU.

na:�(e, para colaborar desas- Paul� �ias, �n.tigo e correcto Escrivão beneficio daquela, á qual, e6tam·os Ao acto, que se revestiu de
o do R.IgIsto CIVIl. -' ,

1 'd d
.

MsUI' n�r�d.amente em pról do Cumprimentando á jovem professo- certes, s s. n�o n,egara os seus grande 80 em a e,. estl veram

t ra, felicitamos tambem ao estimado e- esforços, por ve-la a altura da sua, presentes as autondades, re-

meJ) (IlllClplO, e, cons.equen e- d
..

f d'
. .

Ir 1 d UCaCIOI1lst� p.r?fessor Antonio Gaspa-. inali aae. I presentantes <.la .Imprensa, es-

t 'entt1Íe, a sua laborIosa gen- relo, por ver la n�me�da uma das Cumprimentando ao provecto pro- tudantes e exmas. famílias da-
e.

est �OW?c��:I����fe����g� t�::����� f�s�,or EI�.iàio Barbosa �O Comér- qllela. futurosa cidade do sul
'\0 I. 0.0 .,.�_ oe

. diplomou 110 ano p. findo. CIO cc.ntla em que seja longa a catan nense.

O �so,
/ ! sua permanencia entre nós, e mui- ------�-�-----

r ii. es� dosAdvogados f ' :"
S
......

t
..

to feliz no deseJ1lpenho da sua ár- Gabinete Dentário
r::l de São\ armacla an a Tere- dua m:ssão.

,ISanta Cruz\l'eram e obtiveram in-! •

h
-------------.....

�ill/a Freitá�a Ordem dos Advo-I zln a Casa Vilela
zinho, no di Santa Catarina, os: �

Timbó, a pr,ino Nicomede� Alves: Estab�eceu-se nesta cirlade, Transfe,ir/j11l? seu estabele-
I i la de Ar romotor PublIco des-. .' cimento comercIal da rua Se-
dois meses a, e Carlos Guerreiro o fal'maceutJco sr. Artur S,a�- te de Setembro, para a Praça
d. Luci Kundvogad,o, aqui domi- :os, que montou à. sua farlJ'laClil.

I Hercilio �u�, os acreditados
«Horacio N' a rua Sete de Setembro, n.7. artistas Vtlela e Caneparo.

I
,�

.,c...:Uô

PERIODIOO INDEPENDENTE

Director e Gerente:

HERMINIO ·MILlS

Redactores:
DIVERSOS

Transferiu o seu gabinete
dentário, do prédio n. 41, para
o de n. �8, sito á rua f:;ete de
Setembro, nesta cidade o acre·

ditado cirurgiã-o, dr. Roberto
Fetzoer, diplomado pela Facul
dade Odontológica de Porto
Alegre.

{
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2 o COlW:ÉRCIO
\

no .cd] �. Ô e= .n° "2:\ TI 'gressou de �viagem ao Municí-�
� � (f,,� li .pio de

canoi�,
onde esteve aO dia de hoje é consagrado Cf,\\

serviço, do se rgo. � sr. p,rofes- "ao Trabalho.
ser Elpídío B ,sa, digno mspe-E, assim, o Operariado brasilei- Mês Mariano clor escolar, clséde-ne�ta cidade.ro rem, já há alguns

j

anos, e

Emilio Ga�, De Vila N�va 'cheio de confiança no seu valor A humanidade cristã consagra o mês de maio á Virgem Mãe do Timbó, ondxerce 3S funçoese na sua fôrça, fôrça e valor ain- de Jesus. "

.

. . .
,

de Intendente hicipa!, esteve enda por outra classe não excedi- Todos os dias, pelas almas, mesmo as mais indiferentes, e tre nós o sr. Elo Galfi.
'dos, comemorando, festiva e fra- prestada- uma, devoção sincera á simples e encantadora Maria, Jonas Carde _ Esteve riesternalmente, o Primeiro de Maio, proclamada; pelo catolicismo, como o Símbolo mais perfeito da Bon- ta cidade. visirio-nos, os;'. jodata, que' o Oovêmo

. da Nação dade, do Anior e da Pureza.
..

nas Cordeiro, in�J:ria\ista, residen-houve por bem decretar a sua in E maio passa suavemente, sob o badalar festivo dos sinos, te em São joãdclusão entre as de gala nacional.
que se não cansam de chamar os fiéis devotos da Virgem Mãe, pa- Dorval Mell�- Hegressou áUnem-se, pois, -no dia de ho- ra os exercícios malianos.

" cidade de Palma onde reside. oje, os homens do trabalho, para As preces, que então são dirigidas â Maria, parece produzi- sr. Dorval Mendeljue nos deu afestejarem o seu Dia, o grande rem efeito maravilhoso...·
.

.
honra de trazer �eu abraço dedia, que tambem é nosso.

'

.' A todos Ela envolve com o seu manto azul, cobrindo-os de ca- despedidas. li'Eisendo êle tambem nosso, jus: rinho e protecção,
..,., " António Daldis-: Retornou ato é, pois, que nos associemos á a- Um ambiente de alegria e de festas predominará nos dias que São João o �r. A,nXio Daldin, co-legria reinante no seio dessa bra- se vão seguir de hoje em diante" deixando -nos sempr� uma recor- merciante, ali resídce.va gente, juntando-lhe daqui o dação, "que se prolongará até a volta de outro mato. Braulino i1acha1 _ Viajou ánosso I abraço de parabem, com Mês de maioI, ,"

Curitiba o sr. BraulidMachado, quevotos ardentes de que ela conti- Mês de MariaI'
.

. exerce? o cargo, d�Delégado R�-nue a ser a guarda avançada do Mês de agradaveis surprezas, e de ilusões magnificas J g;o.. al de Polida, et\U,llão �a �,;..Brasil, para assegurar a este um .

A. P.

tolla., Rel;r'V 1',\' I,.

futuro risonho e próspero, pelo Cifiii.::l----v-0'-./)_.
...

,\ \ \

seu labor e pairiotismo.
-

Aniversários ceu a cornparencla das exrnas. Festa em louvi 1Lembremo-nos hoje, que juntos
·,familias. que, por sua vez, saíram rezinha dó .'

I'
.. lenizar a Sra. Otaa Arruda Pacheco -

r .

nos acnamos, pala so .G, <5

uncantadas com a prodigalidade do' }
data que passa, de que esta Fôr- COl:lemora h.oje o seu ani ver;- Realiza-se �qJça, representada pelo braço fér- sãrlo natalício a exma. sr�. (! casal Nirna.

do grandiosa fereo do Operariado, deve ser o Olga .Arruda P�lchf'co, ?Igna Aniversario de ca'sa- á sírnpatica e mBrasil, para' o Brasil unido, esposa do �r:_ Joa.o �r:uda �a. mento Terezinha do MJogrande, rico e possante. I cl�eco, eS�:'IVao _vJtahclo do dl�- Comemoraram, no dia 11 do O programa, y\Salve I - 1° de Maio - Salve! trito de Sao Joao, neste Mut11- mês p. findo, o 50 aniversario do chosamente elabópio. seu consorcio, o venerando sr. E- do seguinte:�:.;.::.::.::.::.::v::.::.::.::..;;.::+::..;:.;:.::.::.::.::o::.::.:�::.::.::.'
Ad B' ti ta 1St duardo Francisco Neurnann e SU3. Missa solene,

.

,

,
a ap is a aos an os -:-

com sermão peloTte. João Alves Festejou o seu anniversario exmá, esposa.

I .

rinatalício, no dia 26 do mês Festej.mdo as suas bodas de Clemente, esLBna.dos Reis 'Pa -oquia e procl�"
• findo a galante menina Ada, ouro, o distinto casal Neurnann o-

." '\'
.

d 'h' 1 d'll.pct'a filhinhr do nosso resti- fereceu, em sua residencia, uma .gUlda, que perc?dll
Encontra-se nesta cidade, a a -

� ".
.. h d' " cipais ruas da C1 u- e.guns dias, Q sr. tenente João Al� mado amizo advogado Horten- excelente. c urrasca a as pessoas

di' h 1-'
.

d SI'O Bapt,'st)ta' dos Santos e- de d s suas relações, festa a que com- O dia e 10d.J.e, .t�VE1�1
ves dos Reis, que veio co

..

man ar
..

.

t 'I' bazares e rver une",o-Destacamento do Exercito', ° qual sua. exma. esposa. I pareceram Inumeras, aml. as, re�', '" t )jfservirá de núcleo á, formação do '.' presentantes da colonia alemã, aqui Crianças', ",C .os que

,r
2' Bat�nião do 13 R.

.

r. que terá
Sra. Rosalina

.

Guelra - ,ADI'. domictlíada e os alunos do .. Cole- lhanta.dos 'p�la. ban ,versariou-se, no dia 27. d.o. mes P'I gio Teuto-Brasileiro.. . Santa Cecll!a.. :
a sua'séde aqui. findo, a exma. sra. Rosalma Guer-, "O C ""0'" 'embora tarde São festeIros das W

O distinto oficial, que se acha
A 'G ".

'1 omerCI" "

S t T
.

li
ra, esposa do sr. ntonlO uerrai

apresenta. ao respeitav'el casal Neu- gens a ,an a er�zlll \
hospedado no Hotel Internacional, comerciante nesta praça.

mann a� sUas hlicitaçpes. nborin bas Araceh
. R�,.,

viajou de Ponta Grossa', e temsi-,
,

. . '

'

Olga Schultz, :�ana .
do mu:to cumprimentado João da . Silva Milis -;- Faz

V�aJantes ti os jovens Hel1� .Cont \"O ComérciO" deseja ao tenente anos "hoje o sr. João da Silva Mi-
de

.. ste R OU 1 Bc \
R f I d t' 11'::, resl'dente .no m.unl'çÍpio de "La- D.e sua viagem ao l3ul

.

rio êl;mos e � l,.I�. ','.\;
eis. e iz esta a, en r,e nos. "

. ..

d f A

guna. Mun.1ClplO, on e ora a servIço F,alec imen t,eI ".-I;:�:·:S:+:�·:·::':t�:·::':�::'::'::·d:�:·::O::·::';�:·::':�:';:+::.: Maria Tuma ---, Transcorreu, de, sua Pdrofiss�lo, tregjre;;;sod'u 'a
Lourenço Amaral -

I I rj'
en enCIa O preso -estâ cida e Ó ) UIil I'W o �\ vo-

dO. por '. pe,l't,in�z e,
nfern

r�,
no dia' 26 do mês findo, a data gado ('onterrâneo;' dr. Carlo� sucumbIU ha dla.s, , .'

nest
. 1

Passou preso, p& esta cidade, .natalícla da. Lnte_,�,essante. men.inil G
..

K u"ger que aqui .

A \'
,.

uerrelro r ... " "
.

'de,' o sr. Lourenc.,o m ( "

n. a madrugada do dia,.27 do mês .M�'rIa,- extremosa filha cio sr. SaIo, t
.

.

'to 1'0 de advoem o seu e8Cfl. r -

gente dos Corre.lOs e.

\
"

findo, e com destino á Curitiba, mão Tuma, residente em Ponta '.

de cUJ'a Penitenciária se havia eva.- Gróssa, e afilhada do distinto ca-
caCla.

nosso prezado e

Hltellge, 11Dr. Teixeifa de Freitas. - laborador, br. Alfredo A
dido há tempos, o sentenciado Ho- sal Elias Nima, residente na visi·

De sua viagem á cidade de zeloso funcionario d
nono' Padilha, que foi capturado nha cidade de União da Vitoria."

Rio Negro, regressou a esta o
mesma repartição fede

.

pela policia gaúcha. Por essa auspiciosa data, o ca�
dr.' Augusto Lu'slosa Teixeira membro do Directório

- .1>::.::�:.::'::';:+:.::":.�:.::'::�:.::.::+::.::'::';:.:�:'::'::';:':� pit�lista Elias Nima e sua virtuO'sa
de Freitas, ilustrado advogado, L C

'

consorte promoveram, e'11 s'm pa- paI do P. . .foi morto o estafeta dó d' aqui residente. Espirito sereno e bomlacete, uma encanta ora e anlma-
Tte. Domingos de Pauia Neves nado .aneião gozava d,eCorreio de Rio da festei, a que compareceramd T11dUi- Aeba-se nesta cidade, onde estinla entre nós,' donde

. tas famHias de ambas as ci a es.
veio oeupar f) cargo de Dele- .

d.Caçador. Foi, então, servida aos presen' " 'MI'- zão de ter SI O a sua
�

.' ,�gado da ').unta do Sorte!? muito sentida.
.

Por �otivos,- que não pudemos tes lauta mesa ?e doce" e fIOos li
, litar, o sr.

-

tenen.te. l?o,m!�1go.S E, tarde embora, -l'egllapurar, sabémos .ter sido asSassi- cores, usando a1 da palavra os .srs. de Paula N eves1 mteligente Ofl-' esta noticia como .-', <;l,d Halim Medawar Kossab-, Salomão
E

' .

t ',.., \_;
nade, no dia' 24 do mês fin o, o

cial do xerClto, e per en;cen- mas sincera bomeresta!feta do Correio da vila de "Rio l, Khury, Felicio Junqueira Domit,
te ao disciplinado. ,13, B. C., a- m,oria de querp RegueCaçador, na linha sul d/( S"P" R.. G. d_, .Wadié! Kp,ury, ;,�aria Mansur,
quartelado em JOlOvlle. '

bé fori:nar,t'�flcrição, '
Ad t d . Farid Domit e Hatim Domit.

P d
•

eantaram-nos ser au or o CrI'

João Arruda ,Pacheco, .. :-.. (0- falange do ga os de
me Pedro Jaime Ribeiro,

.

comer-
c- Em s�guida, reali.zou-se um gra�-, cédebte 'do distritp' àe' São ctimptillll drs. Seveciante, que teve, na'quela 'mesma de baile, cujas danças se prolonga:.:

João, esteve entre nós, visitan- bon's, no Pedrosa
.

ram até. alta nOite."
, ,

J '

localidade, . há' poucos dias,' a sua
-

do-rio1Ç (I' sr: �;dão Arruda .Pa- lhantes,. ta _?omaro
casa comercial totalmente destrui- Ao findar ,a encantadora' festa de

checo, eSCrivão do Registo
I

..

( �r_uger. a
da por um incendio, cuja causa as homenagem. ao 'aniversario' ·de· Ma-

Civilz. naquela Jo.caJidadt'. mnr,OQ� Clüado. Iautoridades eStão apur�D'\:i6,. e'rry in- ria Tuma, preduziu comovida ora-

p- LJOquerito policiaI. ção o sr. Elias, Nima, que agrade- Prof. Elpídio. Barbosa Re-'

!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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dúvida, um dos mais preciosos Livr�, por mais �I�umperiódicos, que se publicam em

tempo, o eXerC.ICIOlíngua portuguesa.Noticiando a nomeação do sr.
O revrno. padre Fontes é. ai,nd.a da advocactaHerm ínio Milis, director deste or- Aniversariou-se, no dia 23 do

autor de vários trabalhos didáctl-qão, para o carg"o de escrivão vila- mês p. findo, o nosso ilustrado
cos entre os quais avulta, pela I Foi prorrogado até 11 de �g<:.s.

-

t d d Tomás Fon '

r •

tl d cnaçao
licio do Juizo Criminal desta co- con erraneo, pa re r. -

sua excelência, a «Gramática da to, data comemora rva a
.marca, o nosso acatado coleqs «O teso

Língua Alemã» que vem prestan- dos cursos [utidíces no Brasil, oEstados teve as seguintes e bon- Figura de reconhecido valor no do inestimavei� serviços aos estu- prazo para a execução d� 'r::ec.retodosas palavras, que para aqui tras- clero nacional, o revmo. ·dr. Tomás diosos. federol nO. 20.784, que institui aladarnos, com muito prazer: Fontes, pelas suas virtudes e qran- «O Comércio», que tem, na per- Ordem dos Advogados Brasileiros.«Aprovado em brilhante concur- áe saber, honra, sobre manera a sonalidade do revmo. dr. Tomás Por esse Decreto. que deveriaso a que foi submetido, o nosso terra barriga-verde, onde s. revma. Fontes, um dos seus mais erninen- entrar hoje em vigor, só .po.der�oilustre colega sr. Hermínio Milis é largamente estimado.
tes amigos. saúda-o, mas que tar- exercer a advocacia os proíísslonaisacaba de ser nomeado escrivão do

. .

h' 1 • • inscritos na referida Ordem, queC
.

J" E õe Cnminaís Resldíndo, a aiguns anos, no

I de corn votos ao Altisslrno, para
tem, em cada Estado da Republi-

TI me, un e xecuço s on
Rio de Janeiro o ilustrado sacer'

...da comarca de Porto União.
. . .

'
.

I êl que essa preciosa Vida seja conser-
ca, uma filial.

<:1
• _ dote dirige ali, com mvu gar ze o

I
....�.R�glsta�os a sua norneacao com

e competencia, a já justamente a- vada no mundo terrenec, por lon- :+::+:���:.:�:+:����:+:������:.::+:��;+••. ,alegna, nao somente po� tratar-se
famada «Revista de Cultura», sem gcs e Ielizes anos. «A Ordem»de pessoa amiga, senao poque

_

�:��;���;5�1;��OEv;:�:�� I� Jf:arman,'a �an'ta· T��rBZin�a ���iEstado o compensa do amor ao, J
l. , tJ PJ '0'A

estudo e dos esforços que tem Ifeito para figurar muito justamente
I DE

��::.�!�.:!:�:��::��::�:::�:�:::�.:=:��+::+' I ARTDR SANTOS
A Lei Eleitoral em Grande sortimento de preparados nacionais e

«::» extrangeiros. « :»

Manipulação escrupulosa e rápida.
PREÇOS MODICOS

Hermínio Milis raor� �r. Tomá� Font��

Está circulando em São Paulo
mais um jornal, - «A ORDEM:!>,
que vem despertando geral interes
se, pelo modo vibrante, como tem

encarado os principais assuntos, que
se relacionam com a vida nacional,

agitando-os com independencia e

sinceridade, como bem demonstram
.

os seus primeiros números, que.te
mos sôbre a nossa mesa de tra

balhos.
O seu director - Monteiro de Me

lo é um espirito afeito ás lutas do

p�riodismo, e sabe manejar a pe�a
com prumo e invulgar elegancia,
motivo por que á «A ORDEM», es

tá reservado um lugar de grande
destaque na imprensa do país: .

Gratos, pela gentileza da vístta .

....... : : .,:.,.•...,�:.. : ::.:�����:.:;......

"R'ê�istâ" }ürfdica

,

da

[esu.
sta execução

Ifi lo
Foi assinado Decreto. na pasta

SI S,
Justiça, que abriu o crédito ex

I�
I

f
.esu ordinário de 5.669 contos. para

I"�,'0.1 cu
ender ás despesas provenientes Rua 7 de Set�mbro, n. 7 A. \0.,

CO]
execução do Código Eleitoral,

. � A 1,'1to ho período de maio a dezembro \.� }>orlo União S. Calari'lCi �corrente ano.

I '-.....::::_.
�_���no,. Tambem se decretou que, aos '",-====""""======================="",,,;rgari ízes, que fizerem parte dos Tri-

?, em
�nais Eleitorais, se abonarão

,

t �S pp$OOO por sessão, a que compauur
kenn (Rio de Janeiro. Collaboração especial da «LUX-JORNAL.).

Dois livros do momento Acaba de aparecer em Recife o

primeiro número da «REVIST�
JURIDICA}), orgão oficial do Instl
tuto da Ordem dos Advogados de\ b t t de ler dois gem confeccionada por Viriato, pro-f ca o nts e

'

momen o

Pernambuco.I t-· 10 Rio fazen duc o de sua fantasia, encanta a Intel-
300

ivros que es ao aqui I -

Bem impressa, e com quasído grande successo: GAVETA DE ligencía,
SAPATEIRO e A MULHER E O .\ páginas, a «Revista jurtdica» que10m t

' .

DIABO; este de Berilo Neves, aquel- A MULHER E O DIABO está

cir-l
é colaborada por advogados e pro-\. a eCnlCO le de Viriato Corrêa. Ambos trazem- culando em segunda edição. � p:im.��- fessores da tradicion,al Faculdadelri..L me a dedicatoria gentil de seus auto- ra exgottou-seem dias. Isso e sígnílí- de Recife, velo 'satisfazer uma ve-

'

Ebof:J o titulo acima, noticicu o
V··'

.

d UI'tOS an d d fi t
\ res. Iríato e um amigo em- catívo num paiz e gran e coe icien e ,

. _

d dvogados per-
_] :CiS,o colega <·0 Estado», de Flo- nos. Berilo é uma àrnízade recente. de analphabeto como o nosso e onde I

lha aspiraçao os.a. �\1, iopolis, saber que os alunos do Mas os dois são amigos sinceros. Não
poucas pessoas das que sabem ler nambucanos, constituindo, ao mes\. «iluto Politécnico, daquela capí- é

.

porém, essa amizade que me faz gosta� de livros.. . I mo tempo, o melhor reflexo da.. . .

C e�crever sobre as duas obras. E' sim a B�rIlo Neves, escriptor. cheio �e I cultura do direito, no grande centro.

matriculados n� urs� de O·
satisfação que sempre - experirryento mocidade, talento e cultura, surgIU!.

d formaram espíritos
r'l�ologIa, os quais haviam pro- quando se me offerece ?pport�n�dade nos meios Iiterariosdo Rio para ven- nortista, on e sei.l:ido forte campanha, para que

I
de �ar a al juern um!! boa notícía. � eer sem que os seus leitores

vacillas-I como os de Joaquim Nabuco, To:'fspectivo curso fôsse feito em 2 a boa notícia, que e a do app�recI- sem �m lhe cobrir a fronte ue .Iouros. tias Barreto, Clovis Bevilaqua, �
real .,

d 3 . mento de Gt\VETA DE SAPATEIRQ
.

Berílo appareceu na n.ossa literatu-
muítos outros, 'que honram o BrasilUI" ao inves e anos. triun-

e de A MULHER DO DIABO eu � d Iq
- ra para Isputar a g orla com armas

I ' b
.

. 'm nessa campanha, tendo a darei a milhal'es de leitores, graças a até então desconhecídas. ElIe veiu so- pela cultura e pe ° sa er.
.. ......

me gregação,. daquele estabeleci- LUX-JORNAL. A minha setisfação é, braçando um livro _ A COSTELLA ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.;;:.:.:.:.:SeL:nto resolvido favoravelmente a pois, sem limites.
* DE \D10 - no qual existe - não e-

� t' �� Jura�o�d d xaggero - um n?vo ge�ero !iterario. nr 0lns�tenção os aca êmicos. .

O successo de ·q�alquer um desses Berilo com o mlCro�coplO da sua fan- U lJ Ude :.'��'+''+''+'�'+'�'+':'''+''+'��''''''�'''��''''+'� livros era de esperar. tasia 'penetrou o mundo dos infinita-
................

1
.. · ·....

$

ment� pequenos e lá surprehendeu os Foram sorteados para aproximana: era nsfruf>.a-o Viriato Corrêa h� muitos annos já amores dos microbios, a vida munda- sessão do Tribunal do Juri destaSOl ';{ 'fez um grande nome com repercussao na desses seres, as suas tragedias, as
cc.marca, os seguintes cidadãos:'M

.

por todl) o paiz. Aos poucos elle foi
suas alegrias ... Foi o inverso de JU"

'.. _

E ""io Ramos,
U,

. se tornando conhecido, mas attingiu lio Verne que fantasiou a vida no. Cidade. Joao ug�.
_

mel? Govêrno do Estado. asslOOU,
o maximo de popularidade quando ini- mundo dos infinitamente grandes. Lourenço Carvalho Gomes, Salomaote '€ntemente, os seguintes actos,: ciou um genero por assim dizer novo Em A MU'-<HER E O DIABO do- J. Khury, Alves Matzenbacher, An

•

iesdobrando o segundo ano do na nossa literatura. Viriato, conteur mina a mesma �antasia que se enc10n- tanio Andreassy, Rafael Benghi, A'o Escolar {{Professor .Balduino admir.ivel, .sab�ndo c?mQ pouc<:_ls, fa- tra em A CO"TELLA DE AD O.
loysio Friedrich, Dr. Braz Límoo-

.

'" .
.

" d zer uma .narratlv?, fOI, talvez nao erre Mas, se penetrarmos fundo a obra do
. .Or : o�, d�sta Cidade, nomean 0, em o affumar, o precursor dos con- escriptor, vemos que a traç<)u a alma gi. Nelef Domlt, Alfredo Kroetz,a escola do km. 15, da Colo- tos historicos entre nós. ElIe lançou o de um psychologo. Os contos de Be- Salomão Yared e Valodio Guel",!l de São Pedro. no d'strito de primeiro. tr�balho nesse genero. e �o- rilo Neves, sem excepção, que� aque.l- mann. Valões: Nadin Domit e Luís-Santa Cruz o professor Pedro da go teve ImItadores, alguns qu�sl SClp- les em que os personagens sao mI-

p' V'I N do Timbó' Eu�í" c' .

'

,

-
.

_
tillantes como o �es.tre. Por ISSO nao crobios, quer os outros, assemelham- lazera. I a .ova . .._.llva FreItas, � pa a a. de TI'Tlbo
maldigo os seus dlSClpulos.

. Sll ás pílulas douradas. de grande va- g3nio Colli e Miguel Chalc��kl (P�_ZInho, no d:strIto de Vlla N.ova do Mll:s GAVETA OE, SAPATEIRO e lor scientifico. Os, leIgos acham-nas I Ç) Preto). Santa Cruz: EmllIO Galh.Timbó, a professora d. Mana Al- um livro _de conto.s? ..

d lliudas pOI'que as Julgam pelas appa- S3.0 João' Osório Absal,ão Carneiro.I i 1a de Amorim e concedendo Não. Sao chron!cas .. EPlsodIOS, e- rencifl. Os chimicos, quando as ana-
S' ti: D 'ngos C:orgatto Ta-

. .

'

,

f ' talhes da nossa hIstorIa aos quaes o Iysam exaltam a intelligencia que as

I
an e mo. oml ....

�. .

dOIS meses de licença a pro essora
auto� empresta um ro,-!pagem bril�an-I comp�z. quara Verde: Antonio Correa Padl-d. Luci KunzeJ, do Gru�� Escolar te .como as vestes �hel.as de lante]ou-

Mario DOMINGUES. !ha.«Horaeio Nunes», de VaiOes. Ias. Estas agradam J vista. A roupa-

::.::.::+::+::+:�;:•. :+.:+;:+.::+;;+::+.::.::ó(:+::+.::+.::+.::.::.::..::.:�

ma vitória dos odon-
toIandos do Poli-
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r.����;���,-''''''''''''"III \W��,R�ZE-D�IcLoIMON�'f\� (' Hell��th Klaumann �
� _ W

J

LU Negocio de Secos e Molhados
i Advoga nas cr usas em cue nao �

�
C lt d'" d 8" 11

� h
. 'b'l'dl d �. onsu as tanas, as as

S
ouver mco.mpatI I I a e

I' horas e das 14 ás 16.
3 funcional. , �

li Será encontrado diariamente das
! .Ir Rua Femndn Machadn. 4

.

13 ás 17 horas, no Cartorio

II, ll;:rlO I

União - S.

c:=ri�do Crime." \_ ;-:>orlo União - S. aalarin_:)
_�______,.,�

ti ��::�, � ,

����t;.� -

-

Dr. �I r�-'IIIIIIIRo...l ��HEIT���I� ����Im
�arl �� �l!�rrbir� � 11üo�r De Francisco Duvoisin & Filho

ADVOGADO

, PORTO UNIÃO ! � '51
oo-=-___ -u��.=-�== =,,,;,,_,� I �)APS!L"iiitii§!e����

Rl�: ; .� ��� Fi -=c. 3<==

3�r�=4Ir=---,-:3E:'--�...==ó��>===--� oE;: S·;;ES3E2E.±3- 3 W
� Leiam e saibam todos que 'uma visita á

.

M
@� e1\51-\ GL0RIA ,de' ,i�NT-ONIO ]=>O�IT 1b:@
m' resolverá qualquer situação financeira, por mais aflitiva que seja - pois que, com pouco dinheiro, farão v. v. s. s., muitas ' m,i,W e excelentes compras! Está no vender barato, para vender muito, a verdadeira perspicacia do comerciante moderno -- e Wé isso realmente o que se está verificando na CASA GLORIA, com o seu grande. moderno e variadissimo sortímento de

�m fazendas = Armarinhos", Roupas-feitas = Chapéus", Calçados", Camisas = Perfumarias - etc. etc. 1
W

�__ A que é vendido por preços excepcionais hi III

�!iColossal stock de artigos de lã para a estação invernosa
Faça, pois, V. S. uma visita á CASA GLÓRIA, e terá a certeza O

do que acima fica anunciado

�:=,NI::::ESet':�:;C::=�&JlIl
"

Fazendas, Armarinho, etc.
Vendas a varejo e

Entregas a domicilio

4 o COJM:Él.�_CIO

I
Rua Prnd9nte de Morais, 41.

Rua 15 de Novembro 9

Advogado Confeitaria, Restaurante e

Salão de" Bilhares
Rua 7 de Setembro, 16 Torrefação de café - Moinho Tesouro

Churrasco aos domingos

H O T <E L, S A l\\ P A I O
Proprietario: BELMIRO SAMPAIO

Situado no melhor ponto da cidade,
em frente á Estação da Estrada

de ferro.

CASA DAMASCO
de MIOUEL FARAH

Depositário do afamado calçado FOJ(
Variado sortimento de, Calçados

Modernos, por preços sem
competencia.

CASA ALOYSIO
RELOJOARIA E OURIVESARIA

de filoysio )Y. Friedrich

Optimo serviço de mesa - Quartos
arejados - Banhos quentes e frios,

;-:>raça I{ercilio ..cuz,10 - f.one42
Porto União - S. Catarina

Premiada na Exposição da Centena. ia

Rua Prudente de Morais - Parto União

Rico e variado sortimento de relogios, corren
tes, joias com brilhantes, alianças, broches,

colares, óculos, etc., etc.
Consertam-se relogios e quaesquer joias,
Trabalhos garantidos e a preços modícos,

Vitrolas Discos Agulhas etc,

Rua Prudente de Morais
;-:>orlo linião

:�.��-Ifê"�j ADVOGADO

�IDR. J. AGAGIO MOREIRA FILHO .

�·Aceita causas civis- co-
E merciais e criminais em

nqualquer Comarca 'I!do Estado.

f '

Caixa Postal, 46 II !
Rua 15 de Novembro, 399

�'
;

JOINVILE -8. CATARINA I I

��II

.��

�rJ R��8rt� rort�la
Advogado

Trabalha em Santa
Catarina e Paraná

Residencia: U. da Vitoria

Engenheiro Civil l

Encarrega-se de Projectos,

IOrçamentos e Medições
HOTEL PORTO 1J\'iIÃO

Rua 7 de Setembro. • II
===-��J

I� �BjznBr
Cirurgião Dentista

Diplomado em Porto Alegre
Pontes --- Chapas --

Corôas _'" etc.
Consultorio: Rua 7, n, 28

bjâ _.
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J:;immrrm�i!rlml'illlUmmmiTI!lllIimmfirUllJimillmllmmiiilnnm:i!lmítiummmrrnflmmrf;mlillmmilmllmimmilTIllIlllllilíillm!lillíillill'� r
i SAPATARIA N�JUM_A_NN 1- � I
! I,i � �

Casa fundada em 1881,
\

e situada á Rua
7 de Setembro n. 12.

Especialidade em calçados de quaes-
quer especies, taes como - Botas, I

I
.

Botinas, Borseguins, Sapatões, etc. II
!__ ::;I!l!l:°!i!l.!=lll!l�!!!li-�l!llIa!!l!lslJlll�I!I.1.l·�!lIll�ID!IÃim�l!lUiS!!ll!lmIll!!JJllJ!JIllllll!illl'_j

��
A.TENÇÃO 11 % I:Se v. S quiser vestir-se bem, e ao rigor da

. 0-. I I'I da, procure hoje a

!I!II �lf�I�TA�I� �tlt�TI\ :-: �e FR��CISSO�,
II

instalada á Praça Hercilio Luz I I

'I
A unica, nesta cidade, que lhe pode servir a seu

gôsto, não lhe impingindo serviço de carregação,
I porque toda e qualquer encomenda é feita sob

'I medida" e cuidadosamente acabada
_

i TERNOS A FEITIO desde. . 90$000 - PORTO UNIAO
II

f:3 �I
� �� �I

I
I
I

�======================

�Igdições de terrasGonstruções em geral.
Cimento Armado em todas

as suas aplioações ProjBotos - Orçamentos

Dr. Carlos Conti
Engenheiro Civil e·Construtor

Porto União União da Vitória

5

� �d�\-!4"}Y"tY-::::-\'!O,.�'"

pOR QUE, nessa ,,�alegre festa, o �"
Joõo Bem-te-vi, in
vencível nos desafios, está triste e desconsolado? Por
que se afastou alie para um canto, confesscndo-se
vencido pelos companheiros? Terá perdido a inspira
ção que o tornou famoso entre.os poetas e violeiros?
Não. Elle é o mesmo inspirado repentista; apenas

uma dôr de cobeçc violento tornou-o incapaz da
continuar o desafio.

__________�--����--------�----�----���------------------.I--__--,,--�----�--��------.

Um comprimido de Ctlflaspii"in� seria lia conta" para
curar-lhe rapidamente a dêr e tornai-o apto para colher
os louros da victorio. De outra vez não se esqueça
João Bem-te-vi de levar comsigo, para qualquer festa
alguns comprimidos de Ctt�QSpiTina, que não só cura

'

rapidamente qualquer dôr de cobeçc, como dá alllvio
prompto ás dôres de dentes e ouvido.

Evite os medicamentos que não inspiram confiança
quanto ás mós consequencias futuras.
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JUiZO de (tasamenfos
Do 1 Districto da Comar

ca de Porto União
Por Decreto do sr. Interven-

tor Federal, datado de 16 do
Edital N. 155

mês findo, ficou assim regula- Faço saber que pretendem ca-

riza�a a época de pagamento
sar-se Waldomíro Beluski e Ma

dos impostos estaduais: Janei-
ria de [esus Siqueira.
Elle com 22 armes de idade,

ro, l: semestre da patente por
venda de bebidas e fumo. Fe- solteiro, operaria, natural de Porto

vereiro, t· semestre de indus- União, residente neste Districto, e

trias e profissões. Março, I' se-
filho de João Beluskí e de Victoria

mestre de movimento comer-
Beluski, aquelle fallecido e esta

cial e industrial. Abril, l: se-
domiciliada e residente neste Dís-

t d trlcto,
mes re a taxa de viação ter- ElIa com
restre. Maio, I: semestre do

20 annos de idade

imposto territorial. Junho, 2' solteira, serviços domesticas, resí

semestre da patente por venda
dente e nascida neste Município, e

de bebidas e fumo. Agosto, 2'
filha legitima de José Luis da Si associação de famílias, que proles-

t d ·.l· queira e de Francisca da Silva Si-
s.en:es re e industrias e pro- sam a crença da "Igreja Evangeli-
fissões. Setembro, 2- semestre. queira, domiclllados e residentes

ca Lutherana" obedecendo á con-

d
. neste Districto.

O movimento comercial e in- fissão dos tres prlncipaes syrnbo-
d tri I O t b ú) Apresentaram os documentos exí-

.

us na . U U' ro, ;,:,' semestre los desta Igreja, á confissão de
..:J t d

. gidos pela Lei.
lia axa e viação terrestre Augsburgo e á Apologia da mesma,

N b ú} Porto União 16 de Abril de 1932.
ovem ro, ;.:.' semestre do im- aos Artigos Schmalcs ldlcos, ao

posto territorial. O Official do Registro Civil. Grande e Pequeno Cathechísmo do

Os impostos de patente por Francisco de Paula Dias Dor. Martim Luther e á Porrnula
venda dE' bebidas e fumo de <-> de Concordía, Este Ar! go é ínalte-

industr ias e profissões, ter�ito- Edital N. 156 ravel.
rial, de movimento comercial Faço saber' que t d Art. 2 Os fins ela sobredita com-
.' pre en em ca-

e industrial:e ta xa de viação sar-se Walter Weidlich e Elde'lira munidade são absolutamente reli-

terrestre, inferiores a 3') �OOO, Schultz. g:osos.
serão pagos de uma só vez . Elle com 24 annos de idade, Art. 3' A administração da 50-

oo.s n�ese� de janeiro para o. solteiro, commerciante natural de bredita communidade acha-se em

prunerro, de fevereiro para o Blumenau, neste Estado, residente mãos durna directoria. eleita an

segundo, de ma.io para ° ter- neste Estado em Blumenau, e filho nualrnente em Assembléa Geral.

ceiro, de março para o quarto de GUilherme Weidlich 'e de Bsrtha A administração é composta de
e de abril para o ultimo daque- Weidlich, domiciliados e reside�tes' um presidente, de um vlce-presí

le� tl'lQuto.s. neste Estado. dente, de um secretario e de um

rodo o l�poAsto ou taxa !an-, Elia· com 20 annos de idade thezoureiro.

ç�do q!le nao for 1?i:lB'0 na epo- solteira, serviços dornestícos residen- Art. 4' Na directoria reside o po-
ca devida; fica sujeito ás .rnll�- te nesta Cidade e nascida neste der executivo da cO,mmunidade.
�as d� m�r� de 10'/. no pnl1JAel- Municipio, e filha leq'tirna de Fran- A Assernblêa Geral representa o

10 mes e 20). no, segundo mes, cisco Schultz ja fallecido e dona poder supremo.
�on� excepçao d.o 2' semestr.e Balbina Schultz, domiciliada e re-

Sobre uma estampilha estadual
do unposto

. !erl'lt.onal que, fl- sidente nesta Cidade.
. I de _2$OOO estava: Santa ?ruz 4 �e

cara SUjeito a. !TI �lta de mora Apresentaram os documentos exl- Abril de 1932; Frederico LUIz
de 20'/. no pruneiro mês, I giclos pela Lei. I Barth, Presidente, Ottc Pohl, =:
.;:+:�:.::.�+::+:;�:.:�:+::.::+::.::+.':.::.::.::.::.::.:�::.;:.::.;:. POitO União 23 de Abril de 1932 I Pres:�ente; Otto Eggers, �ecretano,
I t d B bid

. Henrique Mohr Thesoureíro.

mpos O . e e 1 as e O Official do Registro Civil. Reconheço verdadeiras as firmas

Fumos
.

Francisco de Paula Dias supras, em numero de quatr�, por

1tIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIlllllnllllllllllllllll ter das mesmas pleno conhecimen-

S
-

J di
o, - to. do. que dou fé e assigno em

ecçao u tctarta publico e pago. Em testemunho E.
G. da verdade, Santa Cruz, 4 de

COMARCA DE PORTO UNIÃO Abril de 1932; Eugenio Gery Ka-

mlenskl; Escrivão Dístrictal com

funcções de Tabellíão.

Pagamento de impos
tos estaduais

.

Exercicío de 1932
r- Semestre
.EDITAL
f'

De acordo com o disposto no art
4 da Lei n. 1710, de 11 de outubro de
193 " convido os senhores abaixo re
lacionados' a virem saldar amigavel
mente, dentro de sessenta dias, a
contar desta - data, os seus debitos
par� com a Fazenda Estadual, pro
veníente da falta de pagamento do
Imposto de BEBIDAS E FUMOS e

respectivas Multas, correspondentes
ao I: semestre de 1932:
Augusto Ribeiro, Antonio Xavier,

Apolonio Bley Correia Lima, Alfredo
Darnbroskí ou Dornbuskí Curt Kran
ke, C�ndido Gorgy, Est�rano' Ange
rewskí, Ferreira & Wendeter Francis
co Manfroni, Francisco Krus'ka Fran-

.

cisco Ferreira da Costa, Hugo' Brau
hardt, José Afonso, João Z\)rtéa, Leo
nardo Nowack e Otto Wagner.
ferminado o prazo acima referido

será imediatamente iniciada a açã�
judicial, independentemente de qual
quer outro aviso ou edital. E para que
chegue ao conhecimento de todos, vai
este publicado pela imprensa e afi.lCa
do na porta do Cartorio dos Feitos
da FazenJa desta Comarca.

Porto União, 15 de abril de 1932.

Alves Pedrosa

Fôro criminal - Pela Promotoria
Publica desta comarca, foram denun
ciados - iV1anuel Miranda, Antonio de
Godoy, residentes no distrito de Va
Iões, e Germano Werner, residente, no
distrito de Vila Nova do Timbó
- Prossegue, nesta comarca, o su

mario de culpa dos denunciados Boní
facio Quintino da 'Silva, João Maria
Vicente, Manuel Mesquita, Germano
Klenz, João' Busch e João Vicente Pa
dilha, acusados no processo sôbre o
aasassínío do fazendeiro Guilherme Lie
ber, ocorrido no distrito de Taquara
Verde, em fins de janeiro ultimo.

- Pelo exmo. sr. dr. Juiz de Di
reito da comarca, foram concedidas or
dens de habeas-corpus, em faVor de
Germano Werner e Francisco Lauben'
bach, tendo os respectivos autos subido
á su perior instancia.
tlffiffiiil!l!!lllll1l!!!liilHiIllIll!!flilmll!llfllllíllBlll!l""""'_�UIllliill�'IlIlIlilllIlHlliilllliill

Estatutos da Cammu
nidade Evangefica Lu
therana de Santa Cruz.
Art. l' A communidade evange

lica lutherana de Santa Cruz é aPromotor Publico

Promotoria Publica de'Porto União
Edital de Publicação comarca, durante o l' trimestre do

corrente ano, segundo boletins íntor-
De aeordo com o art. 178 § XXX matívos dos distritos da comarca.

do Cod. Judiciario do Estado, faço pu- . Houve 169 nascimentos 24 casa
blico o movimento de nascimentos, mentos e 33 obitos assim' distribui
casamentos e obiros verificados nesta i dos pelos distritos:

'

Nascimentos - Casamentos Obitos
59 1. 21
28 4 5
18 3 3
27 3 2
32 2 2
5 2

196 24

Porto União
Valões
Vila Nova
Santa Cruz -

Nova Galicia -

Santelmo
Total

Nota - Deixaram de remeter bole-Itins informativos os escrivães distri-Itais de São João e Taquara Verde.

Porto União, 15 de abril de 1932.
Alves Pedrosa

Promotor Publico.

ço .Preto). SANTA CR"l!Z: EmiI!o
Galh. SÃO JOÃO: Osorío Absalao
Carneiro. SANTELMO: Domingos Sor
gatto, TAQUARA VfRDE: Antonio
Corrêa Padilha. A todos os quais, e a

cada um de por si, como tambem aos

interessados, em geral, os convida a

oomparecerem no dia, hora e lugar
acima referidos, assim como nos dias
seguintes, enquanto· durar a sessão
de Tribunal, até que sejam julgados
os reus a ele submetidos. Outro-sim,
faz saber que, na referida sessão, só
serão julgados os réus, cujos proces
sos foram preparados em tempo. E,
para que chegue ao conhecimento de
todos, mandei passar o presente edí
taI, que será afixado no lugar do cos

tume, e publicado na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Por
to União, aos desoíto dias do mês de
abril de mil novecentos e trinta e

dois. Eu, Hermínio Milis, escrivão do
Crime, Jurí e mais anexos, e datilo
grafei e subscrevi. (a) Alcino Caldeira,
Juiz de Direito. Está conforme o ori
ginal, ao qual me reporto e dou fé.

O Escrivão:
Hermínio Milis

r.lTIlffillimnmlllIlIHIlHillllfifiliHlIIlllIiIIlmmmlllllUOOffillli:mlmmnlHlll1

Apresentou queixa em
• o

JUIZO
O dr. Ivens de Araujo, promotor

publico da comarca de Laguna, nes

te Estado, apresentou queixa, em

juizo, contra o sr. Pedro Francisco,
por crime de injúria, e em 'virtude
de um telegrama publicado pelo
vespertino ..A Pátria». de Floria

nopolís.

José Inácio Dias
Faleceu, no dia 21 do mês p.

findo, o sr. José Inácio, Dias, CO°.

IIIIlHlIIllIIIlllliDllHlln�_iDIDlIilHHOIIIIllllmlIllII�ilIIlliImnUlll I
nh ec i do e ac red i ta do comerc ian te,

Edital de Jun estabele�ido em Florianópolis.
Q Doutor Alcino Caldeira. Juiz de, O extinto era casado com a

Direito da Comarca de Porto U-! exma. sra, Maria Luísa pias, pro
nião, Estado. de Santa Catarina, na fessora normalista, e regente da
forma da LeI, etc.

. .

: 1 a. escola mixta da capital e dei-
. FAZ SABER que, tendo SIdo desI-;.

. ,

gnado o dia dezoito (18) -do mês de xou filhos menores.

rnaíc próximo vindouro; para, na sa- A exma. familia enlutada, �O
Ia das auqi�ncias! edifício da Prefei- Comércio» apresenta as 'expressões
tu�a Munícípal, as ogze ho�as,. se a- do seu profundo pezar.
bnr a segunda sessao ordinária do
Tribunal de Juri desta Comarca, que
trabalhará em dias consécutivosj e que
já tendo procedido o sorteio d05
vinte jurados, os quais hão de servir
na mesma sessão, de conformidade
com a Lei em vigor, foram sorteados No salão da Biblioteca do Clú
os cidadãos seguintes: CIDAD E: João be Doze de Agosto, em Floriar.ó
Eugenio Ramos, Lourenço Carvalho polis, foi fundada, na tarde do dia
Gomes, Salomão J. Khury, AlveR Mat-
zembacher, Antonio Andreassy, I�afélel 16 do mês de abril p. findo., a As

Benghi, Aloysio Friedrich, Dr, Braz sociação Cata:rinense de Engenhei-
Limongi, Neief Domit, Alfredo Kroetz, ros.

•

���O�S;�:�i� b���:oe ��r;m����j
O acto, que foi solene, teve a

zera. VILA NOVA DO TIMBO': Eu- comparencia de irlUmeros profissio
genio ColIi e Miguel Chaicoski �Po- nais.

Associação Catarinen
se de Engenheiros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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W SEGUROS W
f\l Contra Fogo- Vida- Accidentes 'do Trabalho e Accidente Pessoal' m

� CO FEC �!?B�M.��:;'�I-DNNER" �_U SOBiEil>E':l_'''UDOS pesados e leves '1....ERNQS para o Inverno W

�
�

Cullotes -' Capas Polainas Cortes de Casem ira �'e"udo direciamenie da Fabrica Sempre novidades
"

L��=����=::::�::��
OCOMÉROIO

Assinaturas

..

quais realizarão ali um gran
de "pie-nic",

Juntos aos excursionistas,
viajará o 2. quadro do União
Esporte Clube, o qual, em

Porto Almeida, disputará uma

linda taça, com o Clube local.

informacào comercialA
Do sr. A. Montenegro de Oliveira, ção postal, telegrafica e telefouica.

residente em Florianopolis, recebemos V - Dicíonario Corografico Comer
á seguinte carta-circular, para cujo cial do Estado: o mínimo de 100 ín
texto pedimos a especial atenção do dicações semanaes, contendo o nome
Comercio desta zona: da' localidade, sua situação topografica,

«Á Redação de eO Comercio> 'estradas que lhe dão acesso e respe-
Porto União I ctivas distancias, agencias postal e te-

Tenho a honra de comunicar a _V.' legraíica que a servem, numero de
S. a organísação da INfORMAÇAO estabelecimentos comerciaes e índus
COMERCIAL, revista que, tão de triaes que possue, e sua categoria
pronto se instale sua oficina, circulará. admínistratíva e judiciaria.
ás segundas-feiras, dedicada exclusiva- VI - Firmas comerciaes nacionaes O-Doutor Alcino Caldeira. Juiz de

mente a assuntos comerciaes, indus- e 'estrangeiras em condições de tran- Direito da Comarca de Porto U-

triaes, economícos e financeiros. ,S1JJl sigir 'com as do Estado. níão, Estado de Santa Catarina, na
feição caraterísa-se prinçipalmente pe- "í/ I I -_ Anuncios e propaganda. Iórma da Lei, etc.
la publicação de: ,.l.," Tratando-se de uma publicação, cuja FAZ SABER que por parte de Ni-
I _ Completa reportagem dos cir- J'inalidade é' ser eficiente auxiliar do colau Klein e sua mulher dona Cata

culos comerciaes, financeiros e mari- comercio e das Industrías, solicito o rina Klein, por seu procurador, lhe
timos 00 Estado. .

.

I
_ apoio de V. S. para o melhor exito des- foi apresentada a petição do têor �je

II _ Todos os atas da administra- 'te vultoso empreendimento, a que ha guí-ito Illmo. Snr. Dr. Juiz de Direito

ção do Estado e da União, interes- mais de tres anos me venho dedican- da Comarca 'de Porto União. Dizem
santes ao comercio e ás industrias. d», coletando dados e informações in- Nicolau :Klein e sua mulher Catarina
III - Estatistica mensal contendo díspensaveís á sua realisação. Klein, que tendo constituído por íns-

todos os dados a seu alcance sobre o Certo 'de que V. S. dispensará á IN- trumento publico de procuração, la

movimento económico e financeiro do FORMAÇÃO' COMERCIAL o acolhi- .vrada no segundo distncto Jo muni
Estado. menta que merece, antecipo .agrade- cipio de São Sebastião de Cahy, a

IV - 'P,rontuario Profissional do cimentos, e subscrevo-me com muita seus procuradores a firma José Zíp-
Estado:

'

o mínimo de 200 indicações consideração e apreço.
'

perer Sobrinho &. Oia., e Eduardo

semanaes, contendo o nome, o ramo De V. S. Amo. e Crdv. Ato. Obgv. Krebs, para fhzerem venda de diver-
de comercio, industria ou profissão, A. MONTENEGRO de OLIVEIRA sos lotes cólonizados 'de terras que
numero e data do registro na Junta I Diretor-proprietario da INFOI\MA- possuem neste município, mas, não
Comarcial, capital registrado e a díre- . cxo CO.l\lERCIAL. lhes convindo que as mesmas conti

nuem como seus mandatários, vem

solicitar a V. Exa. que se digne man

dar -tornar por termo a revogação, sen
do delle intimado os suppl., para to
dos os elfeitos legaes e publicado pe
la imprensa para conhecimento e sei

r \
encía de terceiros, a: quem interessar

,

'i possa, feito o que, pede-lhe sejam os

I autos entregues independente de tras-
1 lado, para delles uzar e como e quan-

I do convier. Nestes termos P. Deferi-
mento. Sobre uma estampilha estadual

I de dois mil reis, está: 26-4-932. Porto
União, 26 de Abril 1932. Max Metzler.
"Despacho" A. Como requer. Porto
União, 26-4-932. A. Caldeira. E cerno

tenham sido os referidos José Zip
perer Sobrinho &. Cia. e Eduardo
Krebs intimados de todo o conteúdo
dá petição supra. e respetívo despacho
e, para que não se alegue ignorancía
em tempo algum, se mandou passar
o presente edital, que será afixado
nos lagares, publicos e publicado pela
imprensa. Dado e passado nesta cída
de "de Porto União. aos 29 dias do mêz
de Abril de 1932. Eu, Affonso Ligorio
de Assis, escrivão, o datilografei, con
feri e subscrevi Alcino Caldeira - Juiz
de Direito. Selado com duas estampi
lhas estaduaes no valor de .doís mil
reis, e devidamente inutílisadas. Está
conforme ao 'original, ao qual me re-

porto e dou fé. .

"
'.

'.' >',

ANUAL
SEMESTHAL

15$000
8$000

MENSAL: para as cidades de
Porto União e União da Vitó
ria - 1$200

Número avulso $300 Edital

Toda. e., qualquer publicação
só será atendida, mediante o

pagamento a deantado.

o� originais, embora não pu
blicados, não serão devolvidos,
�::.::.::+::.:�::.::�:+::.:��:.::+::+::.;:��:�:.:�::.::.::+::+::4

NOTAS POLICIAIS
Fornecidas pela D. R. P. de Porto Un'ião
Em virtude de ordem de habeas-cor

pus, concedida pelo Juizo de Direito
desta comarca, foi posto em liberdade
Francisco Laubenbacker, que havia
sido preso, por crime de ferimentos
praticados em Valões, na pessoa d�
JOsé Rosa dos Santos.

'

_ Ainda por haver obtido ordem
de, habeas-corpus, foi' posto em liber
dade Germano Werner, indigitado au
tor de ferírnentos praticados na pessoa
de .F�·anc!sco Partyca, em Vila Nova ,

do 'I'lmbó, >

I
,-

- Fo�am presos correccionalmente, (
,

e recolhidos ao xadrez da Delegacia I �
Regl<?nal de Policia desta cidade, por I·
embriaguez: - José Pazíniacki, Bene-Idito Dregeo, Eusebio Soares, Armin
do Candido e Sousa Est=nlslau Faz-
c�ackí, João Sap,chuki, Manuel Auto- C ti t 'rv\ "I' t I" No

-

P1110, M_anuel Nunes, Procopio Alves e on Ingen e 1 I 1 ar, meaçao na re-
�ntolllO GyntoW'ski; por furto:- Pau- •

I feituraImo Zefermo .de Andrade, praticado Procedente de [olr.ville, chegou -,

em Nova Galicia, _ Ao mesmo xa- ante-ontem a, esta cidade, pelo' ,

Por �c!o. recente, do sr. Prefeito des
drez., foram recolhidas as mulheres

" '.' . ,'.
'

te MUlllClplO,\ fOI nomeado l' fiscal
Elvira Ferreira e Josefa dos Santos, comboio da linha São Francisco, daquela repartição '0 sr. Jorge Pohl,
por �e terem portado mal, numa das, um contlnqente do 13 B. C., que em substituição ao sr. Alves Matzen
funç�es do Circo Olimpico, e Felià vem constituir o 2' Batalhão do bacher, que solicitou. e obteve exone-
BUSSI, por ter difamado a uma senhora. 3 R I

"

l terá
,

d I ração daquele cargo
_ Acha-se recolhido á cadeia desta

1 ... o qua tera sua se e aqui.
.".' .� :•.•. :•..•. .: .•.

, �:.";'+"�'."."A""""""" �

������n:e� odl��1�lâ�� ��ã�o�f�s.R��= co� p����;d�e Ct;�i np�':�::" ��j� s�� I
.. ,

'�i'&-) I(f,
A�

nhecido por "Polaco", preso em Rio o comando. do aspirante Augusto I '., ,J ".

Oapinzal, pelo investigador Rola; da P.áe"s Barreto, a q,uem_ "O Cc.mér-'I Em lancha especial,' deve _

.

nossa Policia civil, e por ordem da '

Chefatura de Policia deste Estado. �IO aoresenta os seus curnpnrnen- rão seguir hoje desta cidade,
, Evadiram-se da prisão

.os. ' \ até Porto, Almeida; os asso-
Evadiu-se da cadeia publica de Her- OllllllllllliBIIlllll!ll!!illl!llllllllllUllllJllllilillllillllllllilllllllllillllll!llill!lIIlill11 ciados do simpático Clube' E5-

,

vai o pronunciado Aparicio Rodrigues ferido da cadeia desta cidade, para a

I trêla do Sul, da visinha ci-da Silva, vulgo "Milome". I daquela Vila, levou consigo mais dois
d dEste, que havia sido há dias trans-: detentos. a e de União da Vitória, os

DO DR. HOMMEL

o melhor reconstituinte do sangue
A' venda na Farmacía Santa
Terezinha, nesta cidade

O Escrivão
Affonso Lígorlo de Assis. ,/

/
.

I
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POR�O UNIÃO *0-* 1 de maio de 1932 *�* s. CA"'.rARINA

.......

A Nacão de 'luto
, . , 1\ renúncia do interventor

.

Atingido pelo desastre do «Savoia I Com o Interventor Navarro, via
Marchettl,» sucumbiu, no dia 27 [avarn o engenheiro Lima Campos,
do mês p. findo, O sr. Antenor Na- que tarnbern teve morte instanta
varro, Interventor Federal, na Parai- nea, e o ministro José Américo,
ba .do Norte, o qual se destinava á que ficou gravemente ferido.
capital da Republica, para tratar, I :

com o chefe do G' P .,. I
Em consequenc a do lamentavel

,
overno rOVIso,rIO, '� .

de importantísstm ' .

I I desastre,
.Ialeceu tambem o radio-

, os negoclo3 re a- . h

clonados com o Estado, que esta- I graftsta de bordo.

va sob a sua administração. ! Registando esta triste notícia, «O
A morte do iTlditos� cidadão foi I Comércio» sejassoc!a ao luto de

sentida em todo o Pais, tendo o que se cobre a Nação, e faz votos

�ovêrno c�ntral decretado luto Ofi-) pelo pronto restabelecimento do
C!'ll por três dias. grande Bras leiro, dr. José Américo.

o General Assis Brasil levou ao chefe da Nação, em

carta de 6 do corrente, o seu deliberado propósito de abaI?
donar irrevogavelmente o govêrno de Santa Cat�rIlla, q�e,V.l
nha exercendo desde 03 primeiros dias da fulminante vitória

de outubro,
. " _

Fomos dos que acompanharam com espírito e. co�açao
catarinenses, a marcha desse govêrno desde a .sua prImelra e

incerta hora, Dele por isso mes�o pod.emos dl�er, com alma
aberta, que se caracterizou por inexcedivel c�nnho T!O ,

trato

dos negócios públicos e por uma preocupaçao corajosa d.e
realizar em terras catarinenses as promessas da campanha h
beral, que levaram a nação á �uta das ul:lll:as,

Sereno sem vôos irreflectides e precipitados, tendo sem

pre em mira' os sós recursos orçamentários, realizou o gene-
,_ ral Assis Brasil, na terra gloriosa dos seus antepassados, 0-

IInlan [Qnnllto .nluho I bra de que se pode com razão orgulhar e envaidecer.
U U [OpU lJ lJ UlJ

, ,Daí o pezar catAarinense, de par .COID_ a surpresa.que a, re-
Até

,

h
�"-"'L.,_"...._,..._,.-...rt.......r

I nuncia gerou -por ver afastado da direcção dos destinos cata-
e a ora em que esta folha R' I' d: 23 dA,

'
. b

" 'I
ea izou-se, no Ia ornes

rmenses O varão probo e digno, austero e no re, que. sem:e�ltra para o prelo" ne,nhuma notí p. findo, a eleição da nova directo- p- re surdo ao vozerio- dos despeitados e Intrigantes, alviçarei
c:a segura temos a cerca da

esco-I' di, U:- E t Cl I
' . , bl' tO. -

, ben-
J. _

,. ,

na o va oroso mao spor e u- rarnenle HlIClOU a nova faze repu icaua nes e rtncao a
na do nome, que devera substituír be, que tem a sua séde em União d ds d P 't "

o honrado G I Pt 1 d çoa O a gran e a na.

A. . enera. _

o ome.u e da Vltóría, e a qual ficou assim I A justiça I'á se começou de fazer ao administrador que
SSIS Brasil, Tia interveutoria do I f' tit d .

I
.

..

1 h d be que o
nosso Estado,

cons I �I a. ,soube ser em Santa Catarina _o mte,gr& ornem e �:'
_.

Presidente - Edgard Correja (re- seu passado e as suas tradições afiançavam e garantI,tm.
�or es�a razao, deixamos d: nos I eleito); vice-presidente - Cipriano

I Santa Catarina ficou a dever ao honrado filho dos Parn-
ab�Irar ,desse assunto, para nao

re-,
Machado (reeleito); lo. secrêtar ío -

pas grande cópia de servicos que lhe põem em relêvo o nome

petJrn�o", ",aqu lo. 9ue 03_ nossos a- José Pioli; 20• secretario - Moacir entre os melhores administradores da nossa terra.
mav;Is I�dores ja saberao, por cer- Ccta Preta; 1°. tesoureiro - Floris- (Do «República»)t�" .a.traves da leitura das folhas belo Machado; 20• tesoureiro - Josédiárias. Dondeo; 1 G. orador - Eurico Clero;
::+::+:�:.::.::.;:+::�:+::+::.::.;:.::�:�:.;:.::�:.::.::.::.,:.::.::.:: 2°. orador - Antonio Gasparelo. Incêndio em Rio Caçador
O Tribunal deu pro- CONSELHO FISCAL.

preSiden-j
_•••• c .....c._

te - Mario Muzzulon; mernbrosx jor- Incendiou-se, há dias, em Rio Ca-
vimento ge Dondeo, Dib Guerios, Napoleão I çador, municipio

de Curitibanos, o,
Feijó, Cipriano Tavares. predío em que estava estabelecid�, i

A nova directoria do União será com casa :de se�os. e molhados, o SI.! NiTO GASPARI, acei=
Pedro Jaime Ribeiro.

Iempossada solenemente, no dia 23
do corrente mês. O predio sinistrado estava segurado ta a1unos de violino, de

por 50:000$, nas Companhias "Inter-
_

nacional", do Rio de Janeiro, "Natío-]
nal", de Buenos Aires, e "Albingia", lide Hamburgo.
Sobre esse facto, foi aberto rigoro-I

so ínqueríto, tendo as referidas Com- i

panhias de Seguros contra Fogo con�-!
títuido seu advogado ao sr. Hortensio IBaptista dos Santos; residente nesta
cidade. I i-ii,_gll"IliIli_.Ii!liDS%W �MM_4I1W.

.' � .

Int�r��nt�ria �atarin�n��

O Superior Tribunal de Justiça
do Estado, em sessão do dia 22
do mês p. findo, deu provimento
á Apelação crime desta comarca,
em que foi apelante Vitor Felix da
Rosa, e apelada a Justiça Publica,
tendo o mesmo Tribunal resolvido
diminuir a condenação do acusado
a 3 anos, 4 meses e 25 dias de
prisão celular, que será cumprida
na Penitenciária de Florianópolis.

PORTO UNIÃO

j?reços a ajustar,
Porto União

Hodencio Baptista dos Santos
Advogado

ambos os sexos.

Aceita causas cíveís e

criminais.

c-

� --�1\:�

. éo puro marca C RVALHO··· �
Moido á vista do consumidor. Entrega a domicilio.

CAFÉ E RESTAURANTE CARVALHO de cCOUi(.€)VÇO c. gO)Vi€S
Bebidas nacionais e extrangeiras

Praça Hercilio Luz, n. 8.
Comestiveis quentes e,_ frios

Telefone n. 59 .

�RES BI�HARES NOVOS E l\(IODERNOS /�/�1 '
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