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ANO I
� Dedicado aos interesses gerais do,

Porto 'União, 10 de julho de 1932 *-* N. 3� Planalto Catarinense.
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PELA UNIAO, PELA
'<.:ORDEM, PELA PAZ!
((fi lufa que devemos vencer é rqais difidl do ({ue
·0 prélio das armas: é o sacrificio de foõas as nos

.SQS paixões pela grandeza (10 exerci/o, pela ele-
:vação de nossa exiremecida j?afria"

Patriotica proclamação do ministro da Guerra
aos soldados do Brasil

O General Augusto Iuacio do Espirita Santo Car
dOSQ, titular da pasta da Guerra, enviou a todas as

.guarniçõesdo territorio nacisnal, a seguinte proclamação:
"Soldados do Brasil !
A nossa Grande Pátria clama por vós todos. Quem

s.e recusará atender a esse' apêlo �
.Scldados do Brasil .,
A Nação IIOS quer unidos, estreitampnle. Unidos ..

Nesses vínculos está a sua tranquilidade. Quem tenta-.
rá romper esses laços de fraternidade"? f.

Soldados do Brasil I
'

Unidos, estaremos todos com a Pátria. Sepa radoâ
alguem entre nós deverá estar contra Ela. Quem '!te
levantará contra seus irmãos e coní.rihuirã para desa
gregar a Nação 'e

Soldados do Brasil!
. O PaÍ::; atravessou ainda incólume () período post
revolução que, mesmo entre os povos rua is civilisados,
costuma' ser maculado de muito sangue. Vivemos per
entre um turbilhão desencadeado pelas pa ixões e en

tusiasmos que empolgam todos os animos, mesmo os
mais nobres, depois de uma luta. Os homens aos quais
mais deve a Revolução e a Pátria conquistaram outro

I
'merecimento: souberam vencer fi. si mesmos: Curvemo
nos respeitosos perante: esses triunfadores.

E sigamos esse exemplo. O verdadeiro herói é o

que se sacrifica com plena co nsciêncla de seu gesto.
r Nesse sacrifício está a glória. A maior prova de amor
I á humanidade foi o sacrifício de Cristo. E esta é a

maior glória divina.
A Nação inteira espera de nós uma palavra de

paz, para poder trabalhar. Que essa palavra se faça
ouvir em todo o País vencendo distâncias, galgando
encostas, vadeando rios, espargindo-se como a bôa se-

.

mente, nos corações de nossos irmãos,
Que a nossa voz se eleve unísona para dizer essa

palavra. ,

.

Unidos em torno do Chefe do Govêrno que está
executando fielmente um programa imposto pela Na-.
ção, todos OiS soldados do Brasil devemos afirmar hoje.
aos nossos compatriotas que estamos firmes em nossos'
postos, seguindo disciplinados uma directriz segura,'
'p�rr�lI�lOdo a, obra de reconstrução naeional, que os
dissídios políticos retardam e que urge apressar, para
que o Govêrno Provisório possa entregar' ° País reor
ganizado aos homens que o povo escolher.

Soldados do Brasil!
.

A Nação confia na vossa energia, na grandeza'
de vossa alma. A luta que devemos vencer é mais di

(CONCLUE l'jA 5' PAGINA

IDeliberações do Supe
rior Tri bu na I· Eleitora,l

.. .... ..

A qualificação «ex oficio» deve abranger a todos, sem distinção
de sexo e sem limite de idade - O juncionârio, obrigado a in
screver-se pelo Código, só poderá continuar no exercicio .do cargo

se, até março de 1933, possuir o seu titulo de eleitor .

Procurando apressar a conclusão dos Regimentos Internos
dos Tribunais Regionais e a expedição de instruções indispe�s�veis
ao início do alistamento, para as eleições da Assembléa ConshtuIn.te,
estiveram reunidos, no dia 2 do corrente, os membros do Superior
Tribunal Eleitoral do País.

De inicio, falou o .Sr. Carvalho Mourão, para mostrar 1:1 ne

cessidade de um pronunciamento do Tribunal, na parte relativa á

qualificação <ex-oficio» das mulheres e dos homens maiores d� _ses
senta anos, ati li de se evitarem duvidas ou controversias, que ja co

meçam a aparecer.
Expondo a matería e reportando-se a factos anteriores que

determinaram o reconhecimento do voto Ierninino, disse o ministro
Carvalho Mourão:

«E' 'facto que o artigo n- 121 do Codígo declara que os homens"
maiores de sessenta anos e as mulheres em qualquer idade podem
isentar-se-de qualquer obrigação ou serviço de naturez� eleitoral,
Mas,� proprío Código, no seu artigo ��, eonsldera eleitor o CHia-
dão maior de 21 anos, «sem distinção de sexo.', e mais, adeaute va-- :�.,

·'m«'!s,·et:lcontral' o.§ l' do a-ttigo. ;�7..,... es.t.aheIe.ê:l�.nd.0""qJl�",ºs__�b&Íes,.€la&;p �,

repartições. publicas civis ou militares.. os directores de escolas, os
presidentes das ordens dos advogados, os 'chefes das repartições
onde se registem os diplomas e as firmas sociais são obrigados, nos
15 dias imediatos á abertura do alistamento,' a fornecer ao juiz elei-
toral, listas de todos os cidadáos qualificaveis «ex-oficio •. Ora, para
a organização de tais listas, não ha, nem pode haver, nenhuma ín
terferencía do cidadão. Sendo assim, todos devem ser qualificados
{homens ou mulheres). Depois do juiz ordenar a qualificação e quan-
do tiver inicio: a segunda fase do alistamento, que é a inscrição, só
aí, então, poderá ser invocada a isenção constante do artigo 121 eí-
tado». .

O ministro Carvalho Mourão manifesta-se, 'porém, ainda mais
radical. Sc foi permitido ao sexo feminino o direito do voto, se lhe
permitiu o ingresso na administração publica, de modo algum, no

seu modo de ver, deveria ser. dada a isenção. Recebendo as mulhe
res. pelos cofres federais, estaduais ou municipais, "ou exercendo
funções liberais, não poderia compreender que elas, quallftcaveís «ex

otícío-, quisessem ainda fugir ao direito civico do voto, assim como

os homens maiores de 6 I anos.

Deixava, entretanto, de cuidar da materia, quanto á obrigato
riedade, em consequencia dos termos expressos da lei.

Fala, a respeito, o ministro Eduardo Espínol.i; acompanha a

opinião do seu colega Sr. Carvalho Mourão, E' tambem favora\:el á
inclusão dos cidadãos maiores de 60 anos nas listas de qualificação
"ex-oficio" e das mulheres maiores .de 21 anos, embora lhes seja fa
cultado o direito da não inscrição, deante do disposto nos artigos 12"
e 121, do Codigo Eleitoral. .

Do mesmo modo, pensam os Srs. Afonso Pena Junior e' Conde' de
Afonso Celso, que justificam os seus votos, assim como os Juizes
Prudente de Morais Filhó, José Unhares e Renato Tavares.
Resolveu, assim, o Tribunal que "nas listas exigidas pelo art. 37

§ I' do decreto n. 21.076, de. 24 de fevereiro de 1932 (Codigo Eleito
ral) devem ser incluidos todos os cidadãos, sem distinção de sexo e

idade e que a isenção a que se refere oart. 121, só poderá ser invo-

Icada quando tiver inicio a inscrição, que constitue a segunda fase
do alistamento».

.

.

Quanto àqueles que não se acham nas condições previstas no
.

aludido artigo 121, são obrigados á inscrição, e só poderão desem-'
•penhar, ou continuar desempenhando funções ou empregos publicos !

ou profissões, para as. Quais se exija a nacionalidade brasileira, �e

a-I
.

té 31 de março de 1933, possuírem titulas de eleitores, tudo de a

cordo com o que consubstancia o art. 12) do Codigo Eleitoral.
Antes de se passar a continuação da discussão do Regimento

(CONCLUE NA 5' PAGINA)
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� Jarma�ja ��a ·T�BrBlj��a �!
I '

.: ,AR�UR SAN'rOS I
Grande' sortimento de preparados' nacionais e

«:» extrangeiros. « ;»

,.'!V1a�ipulação escrupulosa e rapida.

l�'',',.'
-

P,RE(OS, MODICOS
, Rua 7 de Setembro, n. 7

)"'orfo União s. Caiarino
�====================�==-=========

��========'='-========�.
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ATENÇAO%% %
Se V. S, quiser vestir-se bem, e ao rigor da' mo

da, procure hoje a.

·�lHI�T�HI� �[I_tLT� :�: de FRANCISCOFEIjÓ ..

instalada á Praça Her�ilio Luz
A unica, nesta' cidade, que lhe' pod€ ,servir, a .seu
gõsto, não lhe

< impingindo serviço, de carregação,
porque toda e qualquer encomenda, é feita sob' .

medida, e cuidadosamente. acabada
TERNOS' A FEITIO desde. • 90$000 - POR'TÔ UíVIAO:'"

",", ',II
" �,:;,;,:v:,:;,;:,�.,�

�. '
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SãoJoão
QUANTA aleg�ia anima
as almas jovens em torno

á fogueira de S. João! São .

as densos, as cantigas, os prognosticos de proximo
casamento. É o milho verde assado no braseiro; são
os busca-pés e as bichas queimadas em homena

gem ao santo querido das moças e dos rapazes!
Mas eis que no meio da animada festa, uma das me

ninas é atacada por uma insidiosa dôr de dentes .

, Em opportunidades toes é que a Cc�igjjspirill1la repre
senta um papel providencial. Um ou dois comprimidos
são o bostonte para dar allivio immediato. Não sómente

nos dôres de dentes como nas dôres de cabeça e ouvidos

e nos collccs proprias do sexo, a (bl:lif!Gspirblo é o re

medio por excellencia e que tem, sobretudo, a vantagem
de ntio atacar nenhum orgão. Defendam-se, com a Cruz

�.@vel!', dos perigos das drogas sem base scientlí1ca;
lembrem-se sempre de que (t!lI�ia5pidna é o remedio de

de Salomão J. Khul'y:

grande e variaão sortimento de
camisas, .caprichosarqenie con

faccionadas

L ' ,

'e Cf preços eX,ct!pcioncds.
, J

, I I
.

-, ==
.1
__
'
_

Secção ,de sec�,s e fTJ�l' " ".,'t>orfo llJnião�dos, arhgos de -l.a orderr\.:� ,
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'EDITAIS
lo com urgencia, pois, entrando em vil?:or no

dia 11 de Agosto proxirno futuro .0. Dec. n.
2, 1.784" a advogacia, no crime, no ClVl� ou n�s
processos administrativos sómente sera perm!
tida aos proftcionaís inscritos na Ordem e habí
.Iítados na conformidade do referido Decreto e

outros que completam o seu texto, tornando
ainda mais rigorosos os cxercicios da advo
cacia.
flopolis, 27 de Junho, 1932.
Pedro de Moura ferro, Edmundo Accacio

Moreira, José Rocha Ferreira Bastos, Afonso
Wanderley Junior, Euclides de Queiroz Mes

quita, do Conselho Próvísorío da Ordem.

Edital
Tribunal Regional Eleitoral

o Dezembargador Eríco Ennes Torres,
Presidente do Tribunal Regional Elei
toral de Santa Catarina.

FAZ saber aos que este edital virem e dele
conhecimento tiverem que este 'I'ribunal desi
gnou em sessão de 18 do corrente ao sr. dr.
Alfredo von Trompowski, para Juiz Eleitoral
da Capital, e em sessão de hoje dividiu a Re
gião nas zonas seguintes:
ZONAS DA REGIÃO DE SANTA CATARINA
I: ARARANGUÁ: Distritos 1 Araranguá (sé

de) 2. Passo do Sertão, 3, Sombrio, 4. Hercilio
Luz, 5, Meleiro, 6. Volta-Grande, 7. Turvo.
2' BI3UASSU': 1. Bíguassú (sêde), 2. Silo

Miguel, 3. Ganchos, 4. Antonio Carlos.
3' BLUMENAU: 1. Blumenau, 2. Gaspar, 3.

Indaial, 4. Hamonia: 5. Massaranduba, 6. Be
nedito Timbó, 7 Encruzilhada, 8, Arrozal.
4' BOM RETIRO: 1. Bom Retiro (séde) 2'

Santa Tereza, 3. Salto Grande, 4. Águas
Brancas.
5' BRUSQUE: Brusque (séde), 2. Porto Fran- o

co, 3. Vidal Ramos.
6' CAMPOS NOVOS: 1. Campos Novos (sé

de), 2. São Sebastião do Herval, 3. S. Coração
do Fachinal, 4. São Francisco do Umbú, 5. Rio
Oapínzal, 6. Rio das Antas, 7. Rio do Peixe,
8. Perdizes, 9. Rio Bonito, 1, I, Herval.
7' CAMBORIU': 1. Camboríü (séele).
8' CAMPO ALEGRE: 1. Campo Alegre (séde).
9' CANOINHAS: I. Canoinhas, 2. 'Í'res Bar-

ras, 3: Papanduva, 4. Lagôa do Norte, 5, Colo
nia Vieira.
10' CHAPECO': 1. Passo dos Indios (séde),

2. Xanxer ê, 3. Abelardo Luz, 4. C;1ll1pO Erê, 5.
Barracão, 6, Caxambú, 7. Fachin ,I dos Gue
des, 8. Guatambú, 9. Xaxím, 10. Cascalho, 11.
São Domingos, 12, Mondaí, 13. ltapiranga.
11' CRESCIUMA: 1. Cresciuma (séde) 2. No-

va Veneza. .

12. CRUZEIRO: 1. Cruzeiro (séde), 2. Ca
tanduva, 3. São Bento, 4. J-Ierciliopolis, 5. lea
ni, 6. Bela Vista, 7. Ouro, 8. loira, 9. !tá, 10.
Concordía,

•

13' CURITIBANOS: Ourítibanos (sêde), 2. S,
Cecilia do Rio Correntes, 3. São Sebastião da
Boa Vista, 4. Ponta Alta do Sul, 5. Rio Ca
çador.

14' FLORIANOPOLIS: 1. Florianopolis (sé
de), 2. Lagôa, 3. Santo Antonio, 4. Ribeirão, 5
Rio Vermelho, 6, Canaivieiras, 7. SS. Trin
dade, 8. Saco dos Limões, 9. Cachoeira, 10'
Pantano do Sn1\ não foi instalado. '

IS. IMARUI: 1. Imaruí (séde), 2. S. Marinho
do Capivari, 3, S. S. -Iosus da forquilha do
Rio de Una, 4. S.. Sebastião da Vargem do
Cedro.
16' lTAIOPOLIS: 1. ltaiopolis (séde).
17' ITAJAI: L' ltajai (séde), 2. Penha de Ita

pocoroi, 3. Luiz Alves, 4. Ilhota,
19' JOINVILE: 1, Joinvile (sede) 2. Jaraguá,3. Mansa, 4. Bananal, 5. Corveta.
20' LAGES: 1. Lages, (séde), 2. Campo Be

lo, 3. Painel, 4. Capão Alto, 5. Bocaina, 6. São
Francísco do Serro Negro. 7. São José do Ser- .

rito, 8. Corrêa Pinto, 9. AnIta Garlhaldi, 10.
Palmeira.
21' LAÇ] UNA: 1. Laguna (séde), 2, São Braz,3. Pescaria Brava, 4. Vila Nova, 5..Mirim.
22' MAFRA: 1. Mafra (séde), 2. Bela Vista;3. Rio Pl'eto..

23' NOVA TRENTO: 1. Nova Trento, 2. No-
va Aliança, 3. Vargedo. .

24' ORLEANS: 1 Orleans (séde), 2. Palmei
ras, 3. Grão Pará, 4, Lauro Müller.

.

25' zona Palhoça. Di�tritos: l. PALHOÇA
(séde) 2. Enseada de Brito, 3. Sto. Amáro do
Cuba�ão, 4,. Santa Isabel, 5. Terezopolis, 6; Ani
tapolIs, 7. S. Bonifacio do Capivari. 8. Garo
paba, 9. Paulo Lopes.
26' PARATI: 1. Parati, (séde) 2. Barra Ve

lh\l, 3. Itapocú. �

27' PORTO BELO: 1. Porto Belo, (séde) 2.
Itapema, .

28' PORTO UNIÃO 1. Porto União, (séde) 2,
São João dos Pobres, 3. Vila Merciliopolis, 4 ..
Nova Galicia, 5. Valões, 6. Taquara Verde, 7.
Santa Cruz, 8. Santelmo.
29' RIO DO SUL.: 1. Rio do Sul. (séde) 2.

Bela Aliança,. 3. Taió.
'

30' SÃO BENTO: 1. São I;3ento (séde), 2.
Rio Negrinho. .

.

�f' SAÔ' FRANCISCO: L São Frílncisco (sé-

de) 2. Sai, 3. Palmital.
32' SÃO JO!QUIM: 1. São Joaquim (séde)

2. Nossa Senhora do Socorro, 3. Urubící, 4. N.
Senhora Sant'Ana do Cédro..
33' SÃO JOSE' : 1. São José (séde) 2. São

Pedro de Alcantara, 3. Angelina, 4, Joao Pes-
sôa, 5. Garcia.

_

34' 'l'IJUCAS: 1. Tijucas (sede) 2, São Joao
Batista, 3. Bôa Vista, 4. Major, 5. Boiteuxburgo.
35. TUBARÃO: 1. Tubarão (séde) 2. PedI'as

Grandes, 3. Gravata, 4. Braço do Norte, 5. 13
de Maio, 6. São Pedro do Capivari, 7. S. M�r
cos do Rio Fortuna, 8. S, Marcos de Azambuja.
36. URUSSAij'GA: I, Urussanga (séde) 2.

Cocal, 3. Nova Beluno, 4. Treviso, 5. Morro
da Fumaça. :
De acôrdo com a decisão do 'I'ríbunal Supe

rior de Justiça Eleitoral, em sessão de dezese
te do corrente, este edital é publicado com o

praso de dez. dias, afim de permitir o
.

recurso

a que diz respeito o artigo 165 do Codigo Elei-
toral.

�

Dado e passado nesta cidade de Fíorianopo-
.

lís, aos 2 dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e trinta e dois. Eu, Antenor
Cidade, auxiliar, servindo de Secretario interi
no, o escrevi.
Está conforme. Erico Ennes Torres.

ANTENOR CIDADE

Edital
Ordem dos Advogados de

Santa Catari na
O Conselho Provisorio da Ordem dos Advo

gados de Santa Catarina hz saber, para os

fins do dec. federal n. 2 .784, de 19 de De
zembro de 193[, que requereram sua iuscrição
nos quadros da Ordem os S1'S, Augusto César
Veiga, Lúís de Freitas Melro,·Aristides da Fon
toure Rego, Fúlvio Coriolano Aducci. Alexan
drino Barreto, Epaminondas Ricardo da Silva,
Henrique Rupp Junior, Manoel Telesforo Ma
chado, Ivens Bastos de Araujo, Otacílio Costa,
Carlos de Camargo e Almeida, Nereu de Oli
veira Ramos, João Bayer Filho, Herculano Fur
tado, José Accacío Soares Moreira, Santelmo
Corumbá Sergo Rodrigues, Salvio Cunha, At'ão
Pabello, francisco Rangel, Vergniaud Berbere
ma Wanderley, Carlos Guerreiro Kruger, Seve
rino Nícemedes Alves Pedrosa, Lazaro Bastos"
José Rocha Ferreira 'Bastos, Antonio José Hen
rique de Amorim, Claribalte Villarin de Vas
concellos Gaivão, Marinho Parizío de Sousa
Lobo Edgard Abreu de Oliveir:1,' Max Tavares
do A;naral, Ulysses Gerson � Alves da Costa,
José Accacio Soares Moreira Filho, Afonso
Wanderley Junior, Euclides de Queiroz Mes
quita, Edmundo Accacio Soares Moreira, AII
gusto Lustosa Teixeira de Freitas, M-lx Mayer,
Arno Pedro Hoesehl, Geysa Gonzaga de Bos
coli, José Ferreira da Silva, Pedro de Moura
Ferro, José Arthur Boíreux, Adherbal Ramos
da Silva, Bíbiàno r�odrigues de Lima, Jorge
,\'\aisonette, João David Ferreira Lima e Silvi
no Moreira Lima Sobrinho.
Qualquer membro da Ordem, ou pessoa in

teressada, poderá representar documentadarnen
te ao Conselho,. contra os candidatos que re

quereram a inscrição, no pras0 de cinco 9ias
uteis, a partir do conhecimento deste EdItal.
(Dec. n. 20.784, art. 16, paragraflls 1 4).
A inscrição, mesmo depois de feita, podení

ser cancelada, por perda ou carencia anterior
'de qualquer dos requisitos dos aFts. 13 e 14
do dac. n. 2 .784 (Dec. citado. art. 16, § 5.
arts. 17 e 33). '.
Comunica, outrosim, o aludido Conselho que

a Ordem ficará definitivamente organizada do
seguinte modo.
Sacção de Florianopolis, com a comarca des

ta Capit,\l, São José e Tijucas: l' sub-gecçJo:
Blumenal,!; Itajai, .Bl'tlsque e Rio do Sul; 2'
sub-secçã'o:_ JoiJwil!e, São Francisco, São Ben
to, 3' sl1�b·secção: Tubarão, Laguna, Ul'llssan
ga, Araranguá; 4. sub-secção: Lages, Bom Re
tiro, São Joaquim, Coritibanos; 5' sub-secção:
Porto União, Canoinhas, Mafra, Campos Novos,
Cruzeiro e Chapecó.
Os advogados da secção desta capital e das

sub-secções que ainda não . requereram a sua

inscrição nos quadros da Ordem, deverão faze-

O Desembargador Erico .
Ennes Torres, Pre

sidente do Tribunal Regional de Santa Cata-
rina. .

faz saber aos que o presente virem ou dele
noticia tiverem, que, de acôrdo com-o art. 24,
b, do Decreto n. 21.076 de 24 de fevereiro de
1932 e deliberação tomada por este Tribunal,
em sessão de hoje, 27 de junho, foi feita a de
signação dos oficios, do modo seguinte: 1 zona,
Ararauguá: Escrivania de Órfãos e Ausentes. 2
zona, Biguassú; escrivania da Comarca de São
José; 3 zona, Blumenau; escrivania do Crime,
Cível e Comercio. 4 zona, B01l1 Retiro; escri
vania do Crime, Civel e Comercio. 5 zona,
Brusque; escrivania do Crime, civel e comer

cio. 6 zona, Campos Novos; escrivania do CÍ
vol e comercio. 7 zona, Camboriú; escrivania
Distrital da séde. 8 zona, Campo Alegre; escri
vania distrital da séde: [) zona, Canvinhas; es

crívanía do cível, comercio e Orfãos. lu zona,
Chapecó; escrivanía elo cível, comercio e crime.
11 zona. Cresciuma; escrlvania Distrata! da sé-

.

de. 12 zona, Cruzeiro: escrivauia do cível, or-
'

.(:':os e rnuís anexos. 13' zona, Curí.Ibanos: es- ;
crivania do civel, órfãos ausentes e mais ane

xos. 14 zona, florianopolis; escrívaniu do cível, :
comercio e Ieitos da fazenda. 15 zona, Irnaruí; :

escrívania Distrital da séde. 16 zona, Itaiopo
lis; escrívania Distrital da séde. 17 zona, Ita
j ai; escrivania do crí.ne e feitos da fazenda. 18
zona, Jaguaruna; escrivania Distrital da séde.
19 zona, Joinville; escrívania do crime. e feitos
da fazenda. 20 ZOIl1, Lagest escrlvania do cri
me e feitos da faze.r.i,r. 21 zona, Laguna; escrí
vania do crime e feitos da fazenda. 22 zuna,
·:'.hfpa: escrivania do cível, comercio e crime.
23 zona, Nova Trento; escrivania Distrital da
séde. 24 zona, Orleans;

-

escrívanía Distrital da
séde. 25 zona, Palhoça; esorivania de orfãos e

ausentes, Provedoria ela extinta comarca de Pa
lhoça, 26 zona, Paratí; escrívanía Distrital da
séde. 27 zona, Porto Belo; escrivania Distrital
da séde. 28 zona, porto União; escelvanía do'
crime, e Ieitos da fazenda. 29 zona, Rio do
Sul; escrivania ao crime, civel e comercio. 30
zona, São' Bento; escrivania do civel. 31 zona,
São Francisco: escrivania do . crime e feitos dil
fazenda. 32 zona, São Joaquim; escrívanía do
cível, comercio, orfãos e mais anexos, 33 zo

na, São José; escrivania de orfãos, ausentes e

feitos da fazenda. 34 zona, Tijucas; escrívania
'do crime e feitos da fazenda. 35 zona, Tuba-
rão; escrivania do crime e feitos da fazenda.
36 zona, Urussanga; escrivania do crime, cível,
orfãos e mais anexos.

O Tdbuual decidiu que funcionarão· 00mo
juizes eleitorais da 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,
14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35 e 36 Zonus os Juizes de Direito (ias respe
tivas Gomarc'l."; como Juiz Eleitoral da 2 zona,
o Juiz de Dit'eito de São José: como prepara
dor, o Juiz distrital da séde; da 7 zonll, o Juiz
de Direito rIa comarca de !tajaí: cO,mo prepa
rador, o juiz distrital da séde; da. 8 zona, o

Juiz de Direito da comarca de São Bento e

preparador, o juiz distrital da séde; �'} 11 zo
na, o JUlz de Direito da comarca de Urussan
ga e preparador, o Juiz distrital da séde,
da 15 'zona, o Juiz d� Direito da coma.rca da
Laguna e preparador, o Juiz di!:ltrita! da séde;
da 16 zona, o Juiz de Direito da comarca de
Mafra e preparador, o juiz distrital::la séde;
da 18 zona o Juiz de Direito da . comarca de
Laguna e preparador, o jUiz distÍ'ltal da séde;
da 23 zona, o Jniz de Direito. da

.

comarca de
Tijucas e preparador, o, juiz distrital, da séde:
da 24 zona, o Juiz de Direito da Comarca de
Tubarâ<) e preparador, o juiz distrital da séde;

( Continua nà 4. pagina )
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F\UENIDf\ HOTEl

�c:ftj) De Salustiano Costa�

o CO�IÉI{CI()
Assinaturas

ANUAL 1 �)$OOO
SEMESTRAL 8$000
MENSAL - para as cidades de
Porto União e União da Vitó
ria - 1$200

Número avulso $300

Toda e qualquer publicação
só será atendida, mediante o

pagamento adeantado.

'Os originais, embora não pu
blicados, não serão devolvidos.

ANUNCIE, mas anuncie sempre. 'que

l-, os seus negócios hão de

prosperar, à força
.

de se

tornarem conhecidos,
PROCURg, para isto, a nossa TABELV

DE ANUNCIOS

I SECÇÃO LIVRE

Convite
Tendo compromiss?s a

solver, convido m�us clientes

que ainda não qUlzeram sal
dar suas contas de honora
rios medicos, mesmo, ,os qu�
assi .naram letras e Ja vencr

das,'"que o façam até 20 d,o
corrente. Não sendo atendl=
do feito o historico da conta
e publicado pela imprensa, a

.

conta nominal de cada u�,
será remetida para o Syndl=
cato Medico do Paraná, qu�
tomará as necessárias provr-
dencias.
Porto União 1· de julho

de 1932.
Dr, Braz Limongi

.. CASA ,L\LOYSIO
�er:Cé)J{)fi'R.:Jfi e ()Ui(:JV€5fi�:Jfi

De ALOYSIO FRIEDRICH

.......

'2:
ir:
�
::o
e
�
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'2:
�
C
tn

�
d
tr:

_figenfe exclusivo õas afarqaãas �
I�.ARlV[ONIC.AS ..

S"l..-....1�ADEa:'L-A
..

mRua Prudente de Morais PORTO UNIAO

..

I .

U)
O
U
a:
�

O

8%os e Molhados

Arrnazern
GECY

Gêneros de pri
meira ordem e

a preços sem

compdiçóe!_
Rua 8iqu1ira Campos
PORTO UNIÃO

Bebidas Nacionais e

Extrangeiras

DE -

ALFREDO MATZENBAGHER

Clube Almirante
Boiteux

Serão ieitas hoje á noite as entre
gas das medalhas aos vencedores das
ultimas puO'nas desportivas, promovi
das pelo Clube de Regatas Almirante
Boiteux,
Ao acto, que será sol�ne, seguir-�e

há grandiosa domingueIra, nos saloes
do mesmo Clube,

I Esta Redacção incumbiu a um gru
po de gentis senhorinhas a missão de
entregar ao amador Aust, vencedor
do páreo, que foi dedicado a este se
manario, " pl'emio ofel'ecido pelo «O
mércio», e que consta. de uma elegan
te medalha de prata, trabalhada pelos
in4iligentes artistas srs, Vilela e Cane
paro,
A directoria do Clube Boiteux, convIda, por nosso intermedio, os srs, so

cios, para comlilarecerem á Assembléa
Geral, a realiiar-se tambem hoje,

______--�o·�-------

Neste bem montado :stabelecimento, passado por
di ersas remodelaçoes, os senhores viajantes etve

-

t d f .

famiiias encontrarao o o o con orto, asseloeexrnas.
di

,

'd
A

prontidão, Casinha Iflgl a por pessoas. com.
petentemente habilitadas, Preços modicas.

praça J(ercilio J:uz. «t:» porio U'Iião
Ao lado da Estação Férrea

XA��--��--------------------------------�

( Conc�'u�ão da 3' pagina)
da 25 zona o Juiz de Direito da co- julh» do ano de 1932. Eu Affon��;J,rca de São José e prepara lor, o Ligorio dc Assis, escrivão, o subscl�
iuiz distrital da séde; da 26 zona, _o vi. AI ino Cal íeira -; Juiz de Direilo
Juiz de Direito da comarca

..�e . S�o Está conforme o original, e dou fé.
'

Francisco e preparador, o JUIZ distri- O �scr�vão
,

d êd d: 27 zona o Juiz de \ Affonso l.igorio de ASSIS,tal a se e; ,I "�'..
....__.

Direito chi comarca de rl)lIC�S e

re-I ========:_:�=_:==:::_
parador, o juiz distrital da sede.

. Edital de 2· PraçaE para constar, mandou expedir .es- � c

te edital, que sera publicado ua im-
..,

Irensa O Doutor Alcino Cal reíra, JUlzdeDj,p Darl� e passado nesta cidade de reito da .C'>marca de Porto União,Fíoríanopolís, capital do Esta lo .�l: E stado Ll� Sauta Cntnrina, na for,
Santa Catarina 30S vinte e sete dias ma da LeI, etc.
do mês de .Junho de mil novecentos e FU7 saber ao que o pro-ente edi:�
trinta e dois.

. .

.

de ·ê';lInda pr�ça, CoJlll O prazo ce
Eu Antenal' Cidade. auxillar ser- oito (::;) dia. virem, OU dele contevinci; de secretario, o escrevi. cimento tiverem que, findo esse pIa,

Erico Eues Torres zv, ali seja, no dia dezoito (181,,�
Está conforme corrente mês de julho. :,q 13 horas,!

Antenor Cidade por nã: ter havido lançador na primei,Secretario Interino. ra praça, o p rtciro dos auJltorl?sdll:
te Juizo que estiver de serviço, ha

.

I d 1· de de traz ,- :1 publico pregão de vendaeEd I ta e praça ...... ai rematação, em segunda praça, com

t
-

.

o abatimento legal de '2(jojo, a quemvenda e arrema açao mais der e ITI1idr lance .oferecer, na

, . sa Ia elas audien ·I"S. edificio da Pre,
O Doutor Alcino Caldeira, .JUIz de .I?I- feitura Municipal, os bens abaixo .de,reito da Comarca de Porto UI1l�O, el u-a lo , penhorados II Herm�neglldoEstado de Santa Catarina, na Iór- Marcondc na Acçao Executiva FlS'
ma da Lei, etc.

, cal, que IlI'e move a Fazenda do Estado
FAZ saber aos que o presente e.dt- do Paraná, conforme carta precatoratal de praça com o praw. de dez dias

para avaliaçâo de bens e praça, ex��'virem q�c, �os dezoito ,dIas. do cor- dida pelo Juizo de q_ireito de U1lI30
rente ines, as trese horas, a porta do da Vitoria e os quais bens constam
Forum,. edifício da Camara MUnIcl�al, de egllil;te: _ 20 alqueires de. ter'desta CIdade, o port�ll'(' dos �udltol'lo,s ras, situados na Fazenda do ��nla'que estiyel' de serviço, trará a. p_:Jbll- do, primeiro distrito deste MUnIClpIO,co pregao de venda e arrematação, a

e Comarca e com as seguintes dI'
quem .mais dér e �naior lan.ce _ofere- visas: _ Por um lado com terra. �ecer a,km das resp�tIVas avaliações. os Matias Pimpão: por outro, com o RIo
seguintes bens: Oinco lotes de terras, Pintado, e com outro, com.a E�trada"Sob nos 174, 180, 182, 183 e 185, a-

de Ferro avaliados por tres conto!
valia�os por �:OJOSOOJ. Uma casa de

de réis (3:0 '''$0' 'O). E quem nos m�s'madeira, avaliada p�l' 4:000$0 O. ��a� mos quizel' lançar compareça nO dia,datas pequenas, avaha�,as po;, 800;;0 �" hora e lugar acima designados. ParaUm locomovei, marca Lan�, avalIa·
que chegue ao conhecirnento de todo!

do. por �:OOO�OOJ: Um dmamo de
man lei passar o presente edItai, quedOIS aml?erc:.s aValIado,por !:U I �?OO. será afixildo no lugar do (:o,tull1e� e

Um camInha0 _marca Torn�croft F.
publicado pela imprensl\ local. OHd

..

6
B. 4/3267 de 3<> H, P., ilvalIado por passado nesta cidade de Porto UllIao
1n:o�0�oOO, Ferral('ens, qu.adro de ser-

aos 7 jia�; do mês de julho do.a�ora TlsSOt" um3. serra Circular, uma de 1932. Eu. Herminio Milis, Escrll'ao,destopadeIra, prensa de .cortilr serras, o dactilografei e sllbscl'evi. (fi) AlCInO
pertences de uma ferrarIa e l!.m torno Caldeira. Juiz de Direito, Está confor;para cabos �e vassoura, ,av�hados p�)f me o ol'iginal ao qual me reporto2:5f10SOO(), SItuados no dIstrito de Sao dou fé

'

João desta comarca, pertenctntes a
.

O EscrfvãoManoel de Sonsa Pinto e sua mulher Herminio Milise constantes d.)s autos de Ação exe-
cl1tlva hipoteeária que lhes move o
Sindicato de MadeÍl'as do Brasil, tudo
de acordo com o que f(,i requerido pelo Depositario desses mesmos bens,Adelino Ferreira ne Moraes, E, para
que chegue a noticia de todos, mandou
expedir o presente e mais dois de
igual teôr para serem afixados no lu
gar do costume e publicado pela im
prensa, Dado e passadu nesta cidade
de Porto União, nos 8 dias do més de

c. I. P.
PatriftNoticiou o nosso confra,de «

dadoNova., de São PauI?,.te� SIdo fun
ossonesta cidade, pai' InlClatJva d? n
Do'�preciado colaborador, �r, ElIas

ionÜ'mit, o «00aselho Imperial p::r cujavista» de Santa Catarina, e e
sr8.directoria fazem pa�te tambemAO;ton!�Alvaro Scholtz Mala e ceI.

Barbosa Pinto.

-
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. J o �i.:�I:e:a;;;�:ll r����Advoga nas crusas em que não

I
Consultas diarias, das 8 ás 11

houver incompatibilidade horas e das 4 ás 16.
funcional.

r.-�

encontrado diariamente das

I' ,

R�� Fernando �lachado, 4
13 ás 17 horas, no Cartorio

I �OrlO I
r= �,:;;::IClrina�do Crime.

44. """"""'" aaaw
tj �

r��T'�'
I � Ur, �1��lra u� r r�lla� �

Advogado
.

ta ADVOGADO �

'�........,...............,,:::=:__ IIIL��_j

( Hellmuth' Klaumann ."')
Negocio de Secos e Molhados

Fnzendas, Arrnarmho, etc.
Vendas a varejo e

Entregas a domicilio

Rua Prudgnte dq ldorais, 41.

� », rio União - S. aaf,tri�
4íU Mi!" ii "PS

E' na confeitada

que todos os dias. se reúnem as

pessoas de bom gosto
��

o melhor café preparado,
o melfior café em pó.
l_ �==�--=-

JN}\® ama-

relinfio, fegitimo}'?
Encontrará W.
�. no)fIrmazem

,

\&E(t'W

H.OTEL SAJv\PAIO
Proprietario : BELMIRO S(lMPA10
Situado no melhor ponto da cidade,

em frente á E tacão da Estrada
de ferro.

",'

Optimo serviço de mesa - Quartos l

arejados - Banhos quentes e frios.

)')raça J.{ercilio .J:UZ.110 - Fone
Porto União - S. Catarina

I Ji'N ft\® ama-

I relinfio, fegitirno,
I

só no PIrmazem
"@.e:'Jy., de )fIr
'fredo _,IMatzen

'Ioacfier ,

(ter. ,Lopes �ieira

,CAeA D_..t\_�fASCO
de MIOUEL fARAH

Depositario do afamado calçado j=oJt:
Variado sortimento de Calçados ,

,

Modernos, por, .preços sem

cornpetencia.
Premiada na Exposição do Centena.lo

Rua Prudente de Morais - Porto União

fieil do que o prelio das ar

mas. E' o sacrifício de todos os Realizou-se domingo ultimo, no

nossos ímpetos, de todas' as gramado do União Esporte Clube, o

Com longa pratica no desem
penho de sua profissão, e,' tra
zendo referencias de diversas ca

sas de primeira ordem das pra
ças de Curitiba e Ponta Grossa,
munido do respectivo titulo da
Superíntendeneia do Ensino Co
merciaI do Rio de Janeiro, dis
pondo diariamente de algumas
horas vagas, oferece os seus

serviços ao comercio e industrias
de Porto União União da Vi
toria,

ENCARREGA-SE DE:

Organização de contratos, dís
tratos e sociedades em geral; a

berturas de escritas, balanços,
encerramentos, etc.; registros
de firmas, livros e 'documentos
nas Juntas Comerciais dos res

pectivos Estados, e, bem assim,
de outras materias atinentes á
sua profissão,
-Guarda completo sigilo

profissional.
,

INFORMAçOeS:
Rua 13 de Maio n- 22,
4 PORTO UNIÃO 4

Pela União, pela Or
dem, pela, Paz'!

(Cone us ão da l' página

nossas paixões, pela grandeza
do Exercito, pela elevação de
nossa extremecida Pátria.
Em 2 de Julho de 1932",

torneio inicial de futeból, promovi,
do pela Liga Desportiva Regional
Iguassú, com s éde na cidade de
União da Vitoria,

Concorreram ao torneio os se

guintes clubes: "União", "Pales
tra", "Guarani", "Atletíco", "Rio d'

I
Areia" e "Caxias", cujos quadros
se defrontaram assim: 1 - Pales
tra x Caxias, vencendo aquele, por
"goal".2 - União x Atletico, ven

cendo o primeiro. por "goál",3-
Rio d' Areia x Guarani, vencendo
este. por dois .comers". 4 -Uni
ão x Palestra, vencendo aquele, por
"qcal" 5 - União x Guarani, ven
cendo aquele. por "qoal"; e con

quistando, assim o titulo de "Cam
peão" da cidade, para o que con

tribuiu o "ponta-esquerda" -LELA,
que deu ao seu quadro o "goal"
da vitoria,

Fez anos ontem o nosso va

lho e mui prezado amigo, sr,

coronel Pedro Lopes Vieira, que
comandou, por alguns anos, e

com invulgar capacidade ad
ministrativa, it Força Pública
dêste Estado.

Os desta casá enviam ao

velho soldado o seu sincero
abraço de para bens.

COMPRE o seu calçado directa
mente ao fabricante, e evite o inter

mediaria, que lhe cobra 5 até 10$

Deli berações do
perior Tribunal

Eleitoral

Su-

Edital de convocação
.

de
, jurados

o Doutor Alcino Caldeira, Juiz de
Direito da Comarca de Porto União,
Estado de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc,
Faz saber a todos os que o presen

te edital, com o prazo de oito (�)
dias virem, ou dele conhecimento tI

verem, que, de acordo com o que pre
ceitua o Artigo 71' §, 2, do Código
Judiciaria do Estado, foi designado o

dia 16 do corrente mês de julho, ás
13 horas, para, na sala das audiencias
deste Juizo, edificio da Prefeitura Mu
nicipal, se proceder ao sorteio dos vin
te (20) jurados, que deverão servir na

I
I
Interno dos Tribunais Regionais, fo
ram relatadas as consultas, anterior
mente distribuidas. Ficou decidido o

seguinte: l: - que as nomeações dós
funciona rios das secretarias dos Tri-
bunais Regionais competem, exclusiva
mente, ao governo, independentemen
te de proposta, ernquantonão estiver
esgotada a lista de funcionarias em

disponibilidade; 2' - que os serviços
de identificação nas capitais serão
feitos pelos Gabinetes, e nos munici
pios por identificadores norríeados pe
los juízes eleitorais; 3' - que os de
/mais funcionarios dos cartoríos serão
designados pelos presidentes dos Tri-
bunais Regionais, por força do art. í:
do decreto n' 21.282, '

Aprovando unanimemente, o voto
do ministro Espinola, deliberou, ainda,
o Tribunal que qualquer Estado po
derá ser dividido em zonas em me

nor numero de comarcas, compreen
dendo, destarte, cada zona mais de
uma comarca; entretanto, não poderá
constituir zona eleitoral um municipio
ou distrito com autoridade judiciaria
que não seja vitalícia.

(Conclusão da l' página)

Na SAPATARIA
NEUMANN

V. S, encontrará
sempre calçados
confeccionados

com materiaes de primeira ordem

e por preços os mais convidativos. '

terceira sessão do Tribunal do Juri, a
reunir-se no mês de agosto proximo
entrante. E, para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandou passar
o presente e mais dois de igual teôr,
um para ser afixado á porta dos au

ditorias, e outro para ser publicado
pela imprensa local. Da(�,? e passado
nesta cidade de Porto Uniâo, aos oito
dias do mês .de julho do ano de mil
novecentos e trinta e dois, Eu, Her
minio Milis, escrivão, o dactilografei
e subscrevi. (a) Alcino Caldeira. Juiz
de Direito. Está conforme o original,
ao qual me reporto e dou fé.

O Escrivão: .

Hermínio Milis. .

futeból
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PORTO UNIÃO I O 'de júlho de 1932 *�*

Academia Catarinense c de,' Letr�
Antigo funcionario dos Correio;

IliwwaBrsNg o grande morto ocupava, ultim,
mente as altas funções, de ehell
do Trafego Postal dá repartíção ce,
traí' dos Corretos e., Teleqraíos dei
te 'Estado, e na' qual repartição I

.

O e�inente prof. chileno, dr. Augus-t desempenhados, alcançaram demora- ram a ..ela. s. era grandemente estimado.tín Venturino, que, ,em companhia de dos aplausos da selecta assistência, O prof. Venturino e sua ilustre es- Haroldo Calado deixou. vtuva, r-s,ua exma. esposai a educadora e poe- ouviu-se uma belíssima poesia, decla- posa,' embarcaram para Ponta Gros-: exma.'� sra. dona juçá Barbosa Utíza d. Alice Lardé de Venturino, per- mada, com muita arte, pela sua pró- sa, naquela mesma noite.
.

c?r!,e o Brasil, em missão do Minis- pria autora, a poetiza dona Lardé de «O Comercio», que esteve presente lado, três- fílhcs menores, e',. div
t�po da Instrução do. Chile, recebeu, Venturino. a todas as homenagens' prestadas ao sos irmãos, entre os quais estão a:durante a sua estada nesta cidade, i- Por ultimo, Ievantou-se vo prof socíologo chileno, deseja-lhe optírna exmas; senhoras Alcino' Caldeira�equlvoca,s . demonstrações de sírnpa- Venturino, que agradecendo 'a' rece- viagem e magnifico resultado, na sua Altino Flores, e os [ornaltstas p!ttla e cordialídade, por parte dos cen- pção que lhe era feita e á sua esposa, nobilíssima missão.

trarca e [airo Calado, aquele in",ros cultural e social. uianííestou o seu entusiasmo pela or- ":;;�============:;:==A "

t ganização e pelo adeantamento que
-

pector da .Instrucão Publica, do E!S V 1 S 1 as 't ,��.u !!M'Ci9AW,SW$IfJi.R! _. .

E hí d A P
observou no Grupo Escolar. 'i ,'jl'\rr_w=mreT7

..
r

_,._.-- tado do' Paraná, ,e este ofícial ;m compan Ia no sr. ntíoco e- r •

t "E 'treíra, prefeito municipal,prof. Elpídío No. Tea.�ro Pa�aC10,! !doptadoOfficialmen 1no' XerCIO Gabinete do sr. secretario do lnll
Barbosa, inspector escolar, e o tenen-

.

No dia segurnte, dom:ngo, espe- J ríor e justiça deste, Estado. , .' .:te Lemos Prado, delegado regional cíalrnente par�_ a popul.aça? desta "CI- E' I'"xi r "-914" "O,CofTlercio�:, que sente profUi:de .pollcia, o ilustre casal Venturíno dade e de União da Vitoria, o prof darnente o prematuro desaparecivisitou o Grupo Escolar •Prof, Bal-' Venturino fez passar ás 16 e ?O e ás
duíno Cardoso. a Escóla Normal e- 21 horas, no Cme-Teatro Palácio; gen- menta do eminente intelectual pi
quiparada, o CÓlegio <Santos Anjos>, tílmente cedido

..
pelo sr. Nico.la Co- Com o seu uso, nota-se em tricío, se associa ao' pesado IUI

a Escola Alemã a Prefeitura e .) Fo- dagnone, um filme natural e ínstru- poucos dias: de que se cobrem as letras catarrUD?, pel'correndo tambem os pontos tivo, consagrado ás coisas ?a Ameri- 1'-0 sangue limpo, de impu- f Imais aplauslveís da cidade. ca, tendo varias partes. dedicada a�s rezas e bem estar geral; nenses, e envia á exma. ami ia e�

Dessas visitas colheram os nossos Estados de Santa Catarina e' Parana 2'-Desapparecimento de Es- lutada as expressões do seu pn
ilustres hospede� magnifica ímpres- Na segunda s�ssão, que se realizou pinhas, Eczemas, Erupções, Fu- fundo pezar.sao, por tudo que viram e observaram. no mesmo dia, as 21 horas, o prof runculos, Coceiras, Feridas bra- /

No Grupo Escolar 'V:enturino, levou a efeito a sua anun- vas, BOba, etc.
,

,

' cíada coníerencía. "3'-Desapparecimento comple-" ,

�o dia 2 do corrente, ás 10 horas, Apresentou-o á numerosa assísten- to de RHEUMATISMO, dôreso UrupC?, Escolar ..Prof. Balduíno Car-
'

cia, que enchia o teatro! o dr.. ,Alye� nos ossos e dôres de cabeça.doso e Escola. Complementar anexa, Pedrosa, promotor publico da cornar 4'-Desapparl'lêimento das ma-que obedecem á criteriosa direcção ca, que teve palavras de entusiasmo a, I h.ifestações syphiliticas e de to-do abnegado educador prof: Antonio simpatia para coin o conrerenclstd dos os incommodos de fundo sy-Gasparelo, recepcíouou condignamente pondo cm relêvo, a missão que o tueS-1 philitico.
'

"ao casal Venturino, oferecendo .. lhe en-. mo vem desempenhando em a sita 5'-0 apparelho gastro-íntes-cantadora festa.
, excursão pelo Brasil.

, ',' tinal perfeito, pois o «ELIXIR
•
Depois de reunidos, no salão prin- Assomando a Tribuna', o dr. Ventu- 914» não ataca o estomago ecipal do Grupo, os corpos docente e Tino, foi saudado pela asslstencía, ,e não contém iodureto,discente dessa conceituada casa de por espaço de uma hora discursou, E' o unico Depurativo queensino publico, e ali presentes as au- com proficiencia e erudição, sobre os teu] attestarlos dos Hospítaes, detorídades locais, os alunos do colegio mais palpitantes assuntos, que se especialistas dos Olhos e da Dys-Santos Anjos

fi,
grande número de

I
prendem ás nações lat,illO-americanas, pepsia Syphilitica. '

mpessoas de destaque, em o nosso analisando, pormenorlzadamente; a sua I l!Ii!meio social, falou o pro!. Elpídio historia e demonstrando que as dií'i- 1#4 4WWMiUa Ai §JW&Ii
Barbosp, que, éill patriótico dis,;uI'so culdades, por que atrávessam as. re- ===========;::===disse da satisfação dos profesSores e publicas do nOsso continente; são po'r
alunos, ali peesentes, em poderem, falta de fraterl1idqde, cooperação' e r:'II' •naquele momento, homenagear um ::los cllJlceniração dê idéàS,
vultos mais notaveis do Chile, pela Referindo-se ao Brasil, fez' conside-
sua cultura e inteligencia. rações em tomo dá nóssa historia: e
Finda a saudação do sr. inspector 'mostrou a necessidade que temos de

escolar, seguiraDl�se diversos nume- encarar a vida' brasileira com rrials
ros de cantos, recitativos e exercícios realidade para que assim possa�os Faleceu, no d'ia 7 do corrente,
físlcos, executados pelos alunos do resolver praticamente os problemas da em Florianopolis, o nosso ilustradoGrupo e Escola Complementur. nossa nacionalidade.·

. conterraneo, sr. Haroldo ,Calado,
<' Terminados esses' números, os A conferencia deixou agradavel im- i " b dquais, pela, correcção com que foram préssão no espirita de quantos assistl-I brilhante Jornalista e mem ro a

====�====����=======.=�

'� ,,' . :�� é Q.���:ar�:CÃRVALH()'�
Ehtrega a domicilio_

de .cOU1(:€)YÇO d� 'gO}'If€S' IIBebidas nacionais e extrangeiras Comestiveis quentes e frios

Praça "Hercilio. Luz, n. 8� Telefone n.' 59 AI
'I'RESBILHARES NOVOS E :M:ODE�:NOS ,"tJ?�PORTO UNL�O SANTA CATARINA _�

tA..,.

,No Grupo Escolar - Visitas �, Conferências

fiarofão , Q;afaão

Moido' á vista' do 'consumidor,

CAFÉ, E RESTAURANTE CARVA:LHO

A Redacção não se r�
pOL1saqjliza pelos cono
tos et::litidos� nos artigo.

assinados.
�

Migue'l Bittar
por noticia vinda da Síria; SI

bese ter falecido ali, com a ida�l
de 65 anos, o sr. Miguel Abrão 811
tar, pai do sr. Nassim Bittar, sóci�
da' importante Iírrns Neief Domítt
Nassím, desta praça.

'*

Nova industriá
Santa Cruz

em

,',

Acaba de ser instalada no flore!
cente distrito de Santa, Cruz, de!
te municipio, uma grande "fabricl

de aleool, licores e ,<;o!'1haque.
Estão á frente de_$se jnportanll

está belecimento. que:; m.uito viri
conc'orrer par� ,o pf.Qgresso indU!

trial e comercial destii ,zona,' Oi

'Srs. Max Gorrn anas e Leonida!
Seara Schar.
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