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Edital de convocação para o Alistamento'
da Classe de 1911

f\ CONSTITUINTE DE 1789

A revolução franceza, derivou POTISMO de Luis XIV (aliás con

do "Contrato Social" de Rous- sequência tambem da pretensa re-
,

O Cidadão Antioco Pereira,

preSi-jficadO
de alistamento.

seau; o "Contrato Social" procede forma); 3' o jANSENISMO; 4' os
dente da Junta de Alistamento Mili- Parugr.río 2' - O certíficado.. só d J FILÓSOFOS, que organizaram uma
tar elo Munícípío de ,Porto União, Es- será concedido aos �_id.a9ãos que-ex- do teologismo protestante e

I dU- associação afim de acabar com otado de Santa Catarina, etc.
"

. pontanearnente se crngtrem as jun- rieu; jurieu é filho espiritua a

Faz saber aos que o presente edi- tas, cabendo-lhes dentro de 10 dias pretensa "Reforma", por conseguin- regímen antigo e. o previlegio do
tal lerem ou dele tivere:n

conheci-l
apresentar. as reclamações a que s� te a revolução franceza vem da.; Clero da côrte", Mas onde esta va

menta que nesta data foram instala- julgarem com direito. O certificado, Alemanha, e é filha legitima da a causa próxima da revolução Gi:!U
dos os trabalhos desta Junta, e, por- porem, não será concedido sem pre-
tanto, con'VOCJ a todos os jovens que, via verificacão nos livros de Recristro obra de Lu.éro e seu descendente lesa? Havia muito tempo que a

no corrente ano, completem ou já Civil Ou a vista da certidão de
o

ida- Calvino, agitador "antt-reliqíoso" persistencia das fórmas politicas e

.. C?Jnpletaram 2J ar90:1)de idade, (nas- de de inteiro teor e outros documen- de Genebra, retiro de Rousseau, da organização social do antigo re-
CIOS no ano e , e os maiores tos que provem as alegações de re-

I
' .-l gl'meIl eram um embaraço á evo-de 17 anos - querendo - e são domi- sidencia.

b Estabelece Ga anti como cousa o a

ciliados neste município, a virem se Paragrafo J' _ O 'mesmo certifica- diia revolução; - I' "A REFOR lução historica. Luis XIV iniciou o

alistar até o dia:lO de Outubro do do de alistamento' voluntario" será MA PROTESTANTE, CUj1 ccnse- seu reinado em 1661, com a mor

corrente ano, e bem assim a tod?s c,onc�dido ao individuo que por 1110- quência ult.ma , em virtude de seus te do regente Cardial Manzarino,
aqueles _que, tendo 21 �nos ou ma,ls, tívo Julgado Justificado pela- Junta com a celebre frase: "L' etát cerainda nao estejam ínscntos nos -regis- de Alistamento não se tenha. alista- prlnciptos, não póde deixar de ser

tros militares, como determina,' o re- do até aos 21 �nos, O SOCI.t..USMO na 'Soc:edade, O moi", (Q Estado sou eu), morreu

g�lamet:to para a execução do sor- Paragrafo 4' - Todo aquele, que 'IDEALISMO na Filosofia. o POSi- em 171 S, deíxando a França a'JS

tela, militar, Convoca tarnbem a todos até a presente data não estiver' alis- TIVlSMO na: religião" ; 2' "O DES- escombros, 'devido as' guerras con-
os mteressados a apres�n�àrem escla- tado deverá íazel-o 'desde que ?'seja tinuas, e glorias dispendiosas, Luisrecírnentos ou reclamaçoes a bem de maior de 21 anos e menor de 44 a,

a-
•

seus direitos afim de que esta Junta nos, .� , dn Capital Federal; .
XV" dtstinquiu-se "na pompa e

possa bem orientada ficar da verdade Paragrafo 2' do artigo 65 _ O .a:' b) aqueles que pertencerem a� fdor- fausto da côrte de Vérsailhes, nos

e dar as info 1
-
'.

• . �'''as. policiaes dos Estados OfO'alllSa as .,.' b '

l. r� açces precisas pura lísramento pode' ser leito sern.o com- Y

"t
'

.d ," '7 da "'lcl' Q ?16 braços "das íavoritas e na tur a na
esclarecer' o JUISO da Junt dR' .

'

t '

-

1 c .' d ruÓ, Jl OS ermos, o artIgo O'�',
' "

- ,',
,

nua e eVI- �arectmen o �ssoa ,na ,I rt;ra o, ar- «le 3 de Janeiro de '1917, I nooreza cortezã L; . finalisou o seu
são que tem cti:l apurar- este alista- ttgo �O, ou �Jllfla por meio de comu-j Nos domingos serão afixadas na I "reinado de amores" com a frasemente, E!-ta Junta, para o devido co- mcaçao escrita: ; , . . .

o ' ,

nhecimento dos interessados, trans- a) do proprío alistado: porta principal do edlhclO_ onde fun- cínica; "Aprés naus Ie deluge.
c e I' t ti di' d b) d

' ',ClOna esta Junta as .relaçõos dos a- i ' , deluví "

s���üioo:s segu n es ar igos a ei o a rogo este, .com duas testemu- listados durante 'os 7 dias anteriores, '(DepoIs de mim, o e.UVlO, vau-

Artigo 5 } _ Todo brasileiro é obri-
nhas; A Junta funcionará todos os dias cinio da proxima revolução,.,),

gado se alistar, dentro dos 4 primei-
c) por treis cidadãos qiIaesquer;

, uteis noedíücio da Prefeitura Munici- Sucedeu, o seu neto Luis XVI em

ros meses do ano civil em que com-
d) por qualquer !1lilit�r ou reservís- paI das 13 ás 14 horas", encerrando 1774 mas o ascedente de sua es-

pletar 21 anos de idade, podendo ta de qualquer categoria convindo, seus trabalhos no dia 3' de OUTU- '
,

, h Maria Antonietta
também fazei-o desde a idade de 17 sempre que possível apresentar a e er- BRO proxirno. E para conhecimento posa" a ram a

,

•

anos, Para se alistar, partecipa por
tidão de idade, os sináis caracteristi- -de todos manda lavrar o presente e- (Arqu.duqueza da Áustria), condu

escrito ou verbalmente a Junta de A- cos, estado civil, a profissão, a condi- ditaI, que será afixado no lagar, desí- ziu-o á sua ruína. O escandalo do
listamento Militar' do munieipio' em ção de' saber ou não ler e escrever, gnado e publicado no Jornal local -_

colar, que envolveu inocentemente
que reside ou a qualquer outra da do cidadão a alistar. Em qualquer "O Comercio", por mim feito e assí-

a' Rainha, e o CardiaJ"Gfe";'-Foham,
C,ir�unscri�ão, s,eu nome, filiação, pro- destes casos as firmas dos sínátaríos gnádo, e' rubricado pelo Presidente, .. > - -r.-

- d hecid T b I' em 1786, aos dizere);', de, _
<'Joetheííssáo, residencia e data de nascimen- evern se� !,eC0!11eCI- as por a e Ião Porto- União, I' de Julho de 1932,

to, .

ou pO,r oficial do
_ Exerc�to, , a) Antiocho Pereira, Presidente; e Napoleon Bonapjijte, fo'Va' origem

Paragrafo I: - A Junta é obrigada Artigo 74 - Nao serao alistados: a) Domínzos de Paula Neves Dele- propriamente popular da Revolu-
a entreg?r diretamente ou remeter pe- a) os cidadãos incorporados ao E- gado do S, R, 'ção Francesa de que a realeza dos
-lo Correio, dentro de 10 dias a todo xercito átivo, á Marinha de Guerra, á a) Francisco de Paula Dias, Secreta-
aquele que assim yroceder 1�!t1 certi- Policia Militar e Corpo de Bombeiros rio. (CONCLUE NA' ULTIMA PAGINA)

�NA.W,�llliVYms
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PREÇOS E HORAS DO COSTUME
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bUlR:RflJ\ (1IISE!, I
, ![(a,iinh;a de, tri�ó ;1<"
\

�ft.,··�:armaaia _$anla Tn�rBzjnna ,;�i
r. :. " DE -...........,�
I ARTUR SAN .....rOS - I'

, Grande sortimento de preparados nacionais -e

'«:» extrangeiros. .« ;»
.,:....

.

Manipulaç�? e5crup;�losa e rapida.
PREÇOS MODICOS

,,'AX�.N:Ç'ÃO % % % I
, ,!áe v, S, quiser vestir-se bem, e ao rigor da mo- 'I. - ... ,," ,. .' _.

da, procure hoje a 1 _

AlFAI�TARI� �Rt�TA�, :�: de\FRANCISCO FEIJÓ :-:: I

.......
..;;._._--_._._ -- _.'!""'-:�-

menos !'

" l.�·i,;;;;(:.":".��) , �

,
'

, :1,
,-

. :',' .

7'( ',0. :1- ....•
�,,- ;"

.�='========�=======

Rua 7 de Setembro. n. 7
, .

- � ,

1'"'>0,1'10 União" S., Calari'la

'_-'.e.. ',;

.• ,: i

��' .�:� , J
-. """,�- ',-"', -instalada á Praça Hercilio Luz" ,,:: ,

, "

'! .�,.' Uhi�a,' iiésta "'cid�de�H' ':qué" hiê' pod�" se�vir a seu

"gôsto, iião lhe impingindo serviço de carregação, a. ,

"" ",-,

·p.o.rqüe; to.'.�a. e...
, '9ua1quer encoménd.a".·. é.' fe.ita,.. 'sobÓ,

"

••1'_

,
meâü:lct; e; CUIdadosamente acabada

"U' TER�o,S"A 'F�fTlb desde. .- �?���O � �ORTÔ �NIÃO ._lI:
'

'� -,�,

, .

,

SãoJeao
?�

,

(
"

QUANTA' çl�gria- anima
as clmcs.jovens em torno
á fogueira de S: João! Sãô ,

as densas; Çls �çmtigas, os prognosticas de proximo
ccsomento; É o ,l1!ilho verde assado no broselror.sêo
os busca-pés e as bichas queimadas em homena

gem ao santo querido das moços e dos rapazes!
Mas eis!que no melo.do cnímcdc festa, uma das me-

,

. ninas é atacada por- uma insidiosa dôr de dent�s.
• <"

.

li, .

�

�

\ i ,

Em opportunldcdes toes é que a Cafiasplrina' repre-
" < senta 'um pcpelprovldenclcl, Um ou dois comprimidos

são o bt:rsta'nf� pêro dar allivio immedJato. Não somente
nas dôres de dentes como nas dôres de cabeça e ouvidos
e nas 'côlic:as proprlos do sexo, a Cafiaspil"ina é Ó re-' ,

mediei por excellencia e que tem, sobretudo, a vantagem
,

de não atacar nenhum, org:ão. Defendam-se, com a Cruz
Bil:!iye�, dos perigos d-ós drogas sem base sclentlflccj
!embi:êm-se sempre de que C€:!jfiaspirina é o remedio de

tod� configgnça

-," r .

�

'e
e.c , ,I'CA SA, E S,MERA LDA '"'1 -:

C r�
.

de Salomão J-,-,K-hu-rY-�L,L�-�:f;:-R-�à-P-!u-de-rit-e.�
II '�_

/!.:
"""""_�""""""",_��"""""_�_"""""""",,,,,",,"_,,,,,,",,�__.,._·:,'l�.I:"I��

. tmffiimmmnnmmnoommmlmnm1ll1mOOl1l!llJl!l!iJmmmlllllJ1llllHl1lImmmmml1l11fi1mmmmnmm!llililllmlllllllnlnJml1lll!1Írrmf:llll1lmmrnm
xoos: Façam seus anuncies. em i�� _ eomér_CioJ�,' ,,,x9;aJ
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o CO�E'RCIO 3

�""""""!"m··""·!I_1 fliêE5J0E:3E5J0E:34
/

I· o Promotor da Comarca I DR. BRAZ LIMONOI ( Helhnuth Klaumann,
Dr. Alves Pedrosa

MEDICO Negocio de Secos e Molhados
Advoga nas' c-usas em que não

I
Consultas diarias, das 8 ás 11 Fazendas, Armarrnho, etc.

, houver incompatibilidade horas e das ás 16. • Vendas a varejo e

funcional. Entregas a domiçillo .

�

encontrado diariamente das Rua FBrnando rdachado, 4 Rua Prudente de Morais, 41.

_:�17d!O�:�:::J Il,:rfO,::�ari;l
rr::� ';���ir;-;;- f�� E'

nD�f�:�nrrJ
I Advogado I fa ADVO&ADO 6J

L
Rua 7 de Setembro, 16

II �. Punr,tn Ilnl'a-n �u U u ° melhor café preparado,PORTO UNIÃO�, I
"_�" _.._-___ �...,.I ������� i =0 meffior café em pó.

_

, -

•

H()TEL SAMPÁI01
Proprietario : BELMIRO SAMPAIO

e

Situado no melhor ponto da cidade,
em frente 3 E fação da Estrada

,

de ferro.

JNJl\® ama-

relínfio, regitimo�'?
,Enc�ntrará "W.

..

fi. no)tfrmazem
�EQ;v"

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

J'raça J{erciUo J.:u�� 10 - Fone
Porto União - S. Catarina

- D E

AN�ONIO DOMI"r

�ua 7 de Setembro jelefone n. 50.
CAIXA POS�ÀI.,-, 26

PORTO UNIÃO €. de Sa'lfa Catarina

EDIT � I

dupla via, ficando a primeira, com J
Comandante da Praça e a segunda no
arquivo da unidade respectiva;
c) receber dos Comadantes de tropas,

apôs satisfeitos os seus pedidos, as

competentes requisições, as quais, pa-
.

rasarem validas e legais, devem ser fir
madas pelos aprovisionadores dos cor

pos e tropas, visadas pelos Comadan
tes ou sub-Comandantes dos mesmos é
trazer o neoessarío certificado de re

cebimento do material, o qual deverá
ser passado por quem tiver recebido
o dito material,
d) dar a mais ampla publicidade ás

disposições acima, acentuando que to
das as requisições que não satisfaçam
as condições mencionadas, não serão
validas, sendo responsabilisado quem

Para que chegue ao conhecimento
dos interessados, faço publico que o

serviço de requisições mílitares obede
cerá as 'condições abaixo, de acôrdo
com as instruções recebidas, nesta da.
ta, do Cap. Chefe do Estado Maior em
Curitiba.

.

São atribuições do Comandante da
Praça:
a) Atender ás necessidades de nature
za Militar e 'abastecimento, alojamento,
etc. das tropas regularmente organiza
das-EXERCITO E FORÇAS PUBLI-
CAS·

.

b) 'promover requisições para satis
fazer aos pedidos de material, viveres,

, etc. dos Comandantes das' menciona
das tropas. Esses pedidos dos Coman

_' dantes d!l tropas deverão ser feitos em

-. parlo União - S. Cafarin::)

que todos os dias se reunern as

pessoas de bom gosto

CAEA D_AJVIASCO

grande sor/imanfo de .f'ct4endCls� fir
marinha, 'R.oupas=feifcrs� Clzapéos�
Calçadas, Camisaria, )'erfumcrriCl� etc.

VENDAS POR ATliGA] O E li VAREJO'

PREÇOS SEM COM'°ETENCIA.

�"'J.���3��-:3E�::����1::...7.
=l��!'�4=�- ,

::IE::;;;'::;;==3E3 (:.:1 I�-._.__-"'!fflt"'1o�-.-- t::::::..::;;;....., ..._,.. �__..,

ALI'REDO MliTZENBAGHER

SqCOS e Molhados

-I
Gêneros de pri-.
meira ordem eArmazém

GECY a preços�

com!xtiç�!..
Rua Siqu�jra Campos
PORTO UNIÃO

Bebidas Nacionais e

Extrangeiras

DE -

proceder de outra fôrma, pelos prejuí
zos causados a terceiros.
Os interessados serão atendidos na

séde da Legião Paranaense (antiga Es-
cola Complementar ).
Comando da Praça, em União da Vi-

tória, 13 de julho de 1932,
Didio Augusto

Comandante da Praça.

Façam seus anuncias
.

em «O Comércio»

,.
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arti�1.' ..... 'assinados.
�

S.CATARI�,
�

OCOMERGIO
• A' .,.. •

.::;�...�-

é O puro marca CARVALAO
-

Moido á vista do consumidor. Entrega a domicilio,
CAFÉ E RESTAURANTE CARVALHO de J:OU�€)'fÇO c. gOJII€S

-

PORTO UNIÃO l7 de julho de 1932

•

Bebidas nacionais e extrangeiras

Praça Hercilio Luz, n. 8. Telefone n. 59

'I'RES BILHARES NOVOS E �ODERNOS
_

-.d
-"
SANTA CATARINA

•

�(�l,===============================================================��Q

Comestíveis quentes e frios

PORTO UNIÃO

tadores da sua' casa e ás pessoas ·a- reino, convocando a Assem blea dos
migas, café especial. Notaveis, (composta por 174 no-
"0 Comercio", embora tarde, cum-

primenta ao sr. Carvalho, e faz votos, bres}, infrúttfera. Os ministros cor-

por que aquela data se reproduza por tesões, sucediam sem conseguir re
longos e bons anos. mediar a situação, por serem i na-

A rnl'QTIT"IMT[ n[ ,1'1°0 _ ��o:;.:a��r;i�:S�:i�ers��h��,voCo;�fi u Ulh) U I� [ U[ UUI) Panz estar passando todas as priva-
(Conclusão da t· página) ções, mas os fidalgos ignoravam,

Fez anos, no dia 10 do Inês cor- Luizes. de França, estava vacllan- que estavap� dan_çando
.

por
.

cima

rente, o sr. Lourenço Carvalho Go- t···
,.

stíci A'·' f'
, d de um vulcão prestes a explodir ...

I 'i d C�' C e, e agnos ica. Irl iuencia. os , ,

mes, propr etar o o alie arvalho.] '

ítore ".
.

R
' T· . t. 0, ret.nesia desdita. se viu onnqa-

desta cidade > .,' .,," • •• • escn ores e ,
como ·a-VOLer, . 1ilrao;. d

. d· ,
.

,
.

• : •
,"', ' ,,;,... .',',.• -c; w. " ".J,--,,, .�-

O convi ar para o ministerto, o
Gozando de multas simpatias entre Síexes e de Antraígues velo acele-

,os elerr:ent?s de maíor destaque de tar o movimel}to 'de f; oposição. As Barão de Nockér, e, a conselho
ambas as Cidades vísinhas, o sr. Lou- novas idêTiis' rio seculo.. XVIII, e o deste,e devido a situação de'ploravel
renço Carvalho se VIU cer�ado, na-

f d�.;r: 'tr ..

f' M t .' financeira do Reino em 1789, coo-
.quele dia, de Inúmeros amigos e ad- es orço . os I OSO os on esquieu.. .

'miradores, que foram levar a s, s. os Voltaire e Russeau, bem GOrI)o dqs tinha .apenas, a i�risória quantia -de
,

seu� ab�aços de, parabéns. _ 'Enciclopedistas, tinha já ' abalado' 600 francos! O tesouro do Esta-
A noíte, fez-�e OUVIr, no salao, de fortell)en:te,'o antigo ·,regimen.. Et,í1 -dc.. não. .. podia arcar com as', res-

bilhares do Cafe, á Praça Hercillo 187"'L- '"
XVI

..
' .

'I·_ btlid: de d sentLuz um afinado '''Jaz'' tendo I) ani- I .

: UIS quiz atenuar a SI- pensa I , a es o presen e, e no

ver�ariante oferecido ali, aos frequen- tuação depl0rave� fínancelra qo seu futuro, ,se\ia necessarío convocar
�,

�

Aos nossos favore-
cedores

Estando o nosso "stock"
de papel já bastante reduzi
do, e não nos sendo possi
vel refazê-lo agora, por fal
ta de comunicações para' a
praça, em que nos abastece
mos dêsse material, avisa
mos, por isso, aos nossos

favorecedores que ficará, pro
visoriamente" reduzido o nu

mero de paginas deste serna

nario, até que se normalize
a actual situação do Pais.

Congregação Mariana
Foi empossada, na noite do

dia 13 do corrente; a directo
ria provisoria da Congregação
Mariana desta cidade, a qual

<' ficou assim constituida:
Elia" Domit, Presidente; Carlos..

Martins, l: Assistente; Diorne
des Augusto, 2' Assistente; Os
valdo Milis, Secretario; Carlos
Betéga, Tesoureiro; Frei Cle
mente, Director' Espiritual; 1-
'I'eneute Saturnino de Santa

. Rita, Instrutor,

Lourenço Carvalho

••

..

figenfe exclusivo ãas afamaãas
HARJM:ONICAS ..S'rRADET.....T.....A" ......

Rua Prudente de Morais PORTO UNIÃO
UJ

.. os Estados Gerais, (composta li
treís classes: Nobreza, Clero'
PIobo) tendo a 3' classe cons

guido o duplo na .sessão, deVido
eloquencia do Conde de Mírabes
(aristocrata que passara para o l
do do povo) pediu ao Hei,. ga'
reunir e deliberar os negocias ��
Estado, em comun, foi recusad:�
com a suspensão da sessão, enU'
os constitucionalistas juraram q�
não deixariam a luta sem dar UII:
Constituição á França; neste in',
rim, chega o chefe do protoccl
Marquez de Dreux-Brezé, intimar
do-os, em nome do Rei, á retin

rem, no qual retrucou De Mirabeal
nesta apostrofe: "Dizei ao Hei qu
retiramos sómente á força d'
baionetas? ! OI, Estava vencida I
Realeza absoluta, emquanto a n

breza imigrava, o povo de Par
tomava a Bastilha, no mernorav
14 de Julho, que era o. símbolo d
Monarquia Feudal. E, iniciava
novo reinado de Luis XV!, na F
se Cor.stltucional.

d
UJ

Prefeitura Municipa
de Porto União

Portada n: 180
O Cidadão Antiocho Pereira, Prafe

to Municipal Provisorio, no uso de su

atribuições resolve:
Prorogar até o dia 3) do corren

mez, o prazo para a cobrança sem m

ta de todos'os impostos municipais,
FinJo este prazo os impostos já vel

cidos serão cobrados execlltivamen!
Publique-se, cumpra-se.

Préfeítúra i(y\uni�ipat de Porto Uni
12 de Julho. de, 1932.

.: ;La�"AqtiH9�o Pereira_Ptefelto""l{ulllclpal Provísorío
Publicado e registrado na mesrr

data.
(a) Jayme Corrêa Pereira

Secretario

.
' J(fiR.O.l:IJÔ. C.tI.&fi3Jô
Na matriz desta cidade, foi reza

quarta-feira da semana finda; IDis
em intenção da alma do nosso mal
grado conterrâneo "- jornalista H
roido Calado.
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