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Major Marques de
, SousaI

u� Afim de organizar as Compa
in nhias Provisorlas da Força -Publi
'li ca, há pouco criadas pelo Governo
'I do Estado, chegou quarta-feira, pe
UI la manhã, ii. esta cidade, em trem
e especial,' o sr. major Antonio Mar
I! ques de Sousa.
I� ,S. s., que seguiu no mesmo
� 'dia para Herval, foi cumprimenta,�t
a do aqui pelas autoridades civis e

iI' militares.
s�
1, Tenente Lemos do

Prado
Em companhia do sr. major Mar

ques de Sousa, sub-comandante
dá Força Publica do Estado; se

,giliu para Herval, onde ficará co

mandando a Comp�hia Provlso
ria dali, o sr. tenentê Luis Lemos
do Prado, DelegadC;�' Regional, de
Policia.

"

Ao embarque do disciplinado mi
litar, .compareceu grande 'numéro
de amigos. �

Impostos sem multas
Termina hoje o prazo concedido

pelo Governo, 'para o pagamento,
sem multa. dos impostos devidos
á Fazenda do' Estado, até 1931.

•
" .:

Cap, Solon Zozimo
da Silva

Obranfe a Ul(fa
, (i?ejeriniJo'f..se ti luciafrairtcida de 1893).

Succede a noite á noite, o dia .ao dia,
e a mesma lueta aetroz, desesperada,
e a Patria a soluçar, desamparada,
Ante tamanha dõr, tanta agonia.

Ao atroar da rouca artilharia,
que arrasa, estrâe, devasta, altiva, ousada,
responde a vós sentida e magoada
da Patria em luto, em lagrimas, sombria .. "

•

Lueta de irmão a irmão! Oh! Mãe chorosa,
quando pensaste, sorridente, outrora,
ver-te nesta tortura dolçrosa ?

Si nas festas da paz fõst« senhora,
,

soberana feliz é poderosa, ,

és da desgraça triste escrava agora!

1893.

-------=====================-=-=,-�-----
.. - 'h

Faleceu, em Florlanopolls.: no
dia 20 deste mês, o sr, 'capitao
Solon Zozimo da Silva, oficial re

formado da Força Publica do Es
tado, e irmão do sr. Mustaíá Gua-o
raní e Silva, escrituràrio da Alfan
dega de São Francisco .

.)

I

- ..

,Tenente Clemente de
Sousa

:
. Acha-se nesta cidade, onde fí-:

cará comandando a Companhia
Provisoría, o sr, tenente Glemen�'
te de Sousa, da Força Pubfica do
Estado,

"

Hortensio Baptista"
.

De sua viagem a Florianopolis,

I' regressou a esta Cidade o sr. Hcir
tensío Baptista dos Santos, advo-
gado residente entre nós.

",

"O Comercio", reitera :ao ilustre
amigo' os seus cumprimentos de
boas vind as.

Cristovão Pinto
Viajou ao Rio Gtandedo Sul,

onde se demorará alguns dias"
o sr. Cristóvão Pinte, comer

ciant.e estabelecido em União
da Vitoria.

-------....._--------,---------------......----------------,_-:.

fn\'ECRETO M'o ��.�Ini? .Milis, ef-lC,t'ivã.O do Juri,re-It� comarca,!t se instalar no

l.bdJ '

. , alizou-se o sorteio dos �(). JU- dia 16 do mes proxrmo entran-
•

' ,I rados, que têm de servir na 3·1 te, ás I J horas, no edificio do
O General Ptolomeu de Assis F'

'

. sessão do Tribunal do Juri des- j,Forum.
•

. .'

Art. 3' - rcarn os respectivos
Brasil, Interventor Federal no Es- Prefeitos autorizados a abrir o vo-
tado dé Santa Catarina, no uso luntariado até o preenchimento dos
das suas atribuições, atende n- efectivos ora estabelecidos, dando
de ás necessidades dé manuten- preferência aos reservistas do Exer
ção da ordem publica e de acôr- cito Nacional.
do com a autorização do Chefe A t 4 R' dír.

.
- evogan-se as IS,pO- No salão ,de sessões do

õ
do' Govêrno- Provtsorío, em teIe- slções em contrario.' D'

..

d R'S Trib 1 f d I izem os JornaiS' o JOgrama de 9 do corrente. Palacio do Governo, em Flo- upr�mo r� una e
. er?, que o chefe do Goverrro Pro-I . DECRETA.: ria.nopolis, 21 de julho de 193.2. :nQ,R�º'rnmnlU-se no dia 12

Art. 1 - Ficam criadas 3 Com- d
A

t 1 t di visorio, por intermedio do mi-
Ptolomeu de Assis Brasil. : O mes ae ua. ex raor ma�. .. ._

� ,panhias Proviso,rias,. com o efectí- . nistro interino da justiça to
vo de guerra (175 homens cada Manuel Pedro Silveira. riamente, O Tribuna1 Superior, .

o u
.'

»

uma), localizadas em Õhapecé, <
de' Justiça .Eleitoral, sob a l1}0u severas pro�lôen�ras a-

Cruzeiro e Porto União, esta ulti-
'1

'

'�ortp.io
,

de jurados presid�.Ji1óa do ministro Her- fl!11-d� que os TrIbunaIS. R� ..

ma com metade do seu efectivo p{., ,�, oi, f'� ,.t' menegildo sde Barros. gionats _do Ama�ona�, Para,
em Rio Caçador. ',':,.•.;:.. l, Sobta -presiderfõia dor,In·: AI-; � �A sessã0 realizou-se para Maranhao-, Ceara, �IO Gran

.

Art. 2' - Ficarncrlaâos 2YCog- kino €:ald�ira, flleom a!}):i'e,sençá; ,'T :"" 1 te", de do Norte,' Paraíba, Per"
ungentesde 25'11' q""I'''-I'''''' d"'o� O"'Al P df

,,:. ",,' qWLO�. .rrrruna ornasse co
b B h. omens, oca iza- os srs. r. fi ves e rosa" pro- nheeimento das i;,edidas que

nam ueo e aía, ten am no
do� um em Mafra e outro em ca-l motor publico, Pedro' 'Mazure:': d tnoínhas.

'. chen, juiz distrital, e Hermi- foram postas .ern. pratica, em �eno� esp�ç.o" �, 'empo pos-
vista dos' reiterados pedidos sivel ddmltlva:ment! Insta�a..
do ministro Hermenegildo de do? os seus T.nbunals Re�I(}.
Barros a alguns Estados, a-

nats e respectivas secret.a�las
fim de que tomem providen- com todo o pessoal des!gna:'"
das imediatas para -as insta- do, a ppst()�, para que? Tri- .

lações dos respectivos Tribu- b�nal Superior de Justiça E
nais Regionais com suas se= leitoral, possa, quanto antes;

:Tecidos de .ce enz varieõac/es do m.lljor é cretarias; providas do- pessoal marcar a data para: o inicio

mars harato
... necessario, já de h!l mUitOj do aíistamen,to eleitoral em

.---...... -1 nomeado. todo o país.

Jusfiça Eleitoral

li CASA GLORIA II
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:D..-:· , A Ives Pedrosa -" npolí

Ad
'

MEDICO, ,
,

. Negocio de Secos e Molhados e d,

I
voga na.s crusas em que não

I
-

'

"' " houver incompatibilidade
Consultas diarias, das." 8 ás H I F:lzendas, Armarinho, etc. ;�iob

horas e das ás, 16,. Vendas a varejá e

" funcional.'
.

r--� Entregas a domicilio. I
"111111

I
Será encontrado diariamente das I Rua Fernando MaohaM;" 4· Rua Prud",l. d>. Morais, 41. H!

.

' ., B ás 17 horas, no Cartório I

_ _ �:::.._� J11:":= União - S. Cafari�;".:
r-

..d.

.::---� t�� E' I�O�f;ital'i� o �;:

'I,
'.. �arl�� ���rr�ir� �rü��r I� � ·�r, !�I��wa '�� frmta��. ILJ�JlV©ll§llIQ) ==

Advogado � ADVOGADO. Dl". ,que todos os' dias se reúnem as

pessoas de bom gosto
"

�

II' . '.'
Rua 1p�:�:b��:�o : ::r�:� ::f:���ao, J

""""""7�U'_""=<l>j"._s;m-.�� =--1����� _, ,�-=----l!

P-----�--��--�------=-��--�
�

H O'T E L SAM P A I O CA"�}:t_ ])J\:,�IIASC�() IIProprietario : BELMIRO SAMPAIO I Rl}J ft\®. am;'_..,S't d Ih t d id d II
de MIOUEL FARAH f' 1: f ·t· (1 �� �re��ernáeE ��[ã�n cfa �st��d� e, :

Deposit��io do afamado calçado ,Fo� I r� 1I11l0)1'
eg1 lmJlde Ferro. �

80
'

no rmaz,C!.
, Variado sortimento de Calçados

Opfirno' serviço de mesa - Quartos ;;" ' Modernos, por preços sem "@e::y" qe ,)�C�,�arejados -:- Banhos quentes e fr;iQs.· ',I, cornpetencia. Ví .l))
. Jtcdo )�V,tze�_j'rc:r:a J{ercilio oCu:r, 10 - font:

'

Premiada na Exposição do Centena.!o

P
r lD((cfier �

..,__o_r_t_o_U_n_ic_ã_o_-_�_S_....C_a_ta_,...f_in...a_._'. �T;ua l::ente :MO���__m�_O_J_to��=� I
v

,JB1·ftt® ama-

\cfinfio;fegitimo ,'?
,'Encontrará W.
fl�'�ojff,rmazem
". �E<rY

,seguintes: CIDADe: Adolfo Metzler,

I
os réus, cuj-os processos forem pi'e�

Dr. Carlos Conte, Matias Pimpão, Ni- rados em tempo. E, para que chegu
.canor Ribas, Valoclio Guelrnann, Ra- ao conhecimento de todos, mandou PI
'fael' Benghi, Raimundo Fourvílle, Emí- , sar () presente edital, que será afi!!
.lio Ibsck, Neief Domit, Fr-ancisco 0- do .no lugar do costume, e puhlicai
etavíano Pimpão, Dr. Pedro dei Silva na imprensa local. Dado e passado II!

'Carneiro,' NHguel Yared, Afonso Koer- ta cidade de Porto União, aos 16 dih

ner, Mario de PoI. Tr\QUARA VER- Jo mês de julho de 1932. Eu, Alzir
DE: Jos

é

ele Sousa Trindade. VALÕES: Caneparo, ajudante, o dactilograíei.l A
Luiz Píazera. VILA NOVA DO TIMI'36: II;!U, Hermni,) Milis, escrivão, 0. conÍI)pt( P�ço Preto): Napoleão Portes. SÃO i·f e subscrevi, (a) Alcino Caldeira, J\'m
JOAO: Abílio Paes Carneiro, Osorio iz de Direito, Está conforme o ari!
Absalão Carneiro, Grannemann de Sou- hal, ao qual me reporto e dou fé, a

sa. A: todos os quais, e a, cada um de i : 'O �s�rivão.,. iii
per SI, como tampem aos ínter.essados, l " Herminio MlllS ..

'

em geral, os convida a comparecerem
no dia, hora e lugar acima referidos, ;:::''7=': ,;;;::::;.=-=-==-�- J

_:: ',--; ,�- c .assim :C<:Xr.J10 nos dias seguintes, em BOTAS �II1InRES
'

U::, quanto durar' a sessão do 'I'ribunrô, ",
.

>-3
.

àté que sejam julgados os réus a ele Só na •

::a submetidos, Outro-sim, faz saber que, .

.. �
••

���·07s�oÉ'��I�,5e�IT)lgado�, :,;"S,��a\a"ria. f��uma��
'"-3 ,ri,.

\J,� ,�� , �J� _: �\_>� ,: ) Sdrviçd a dc�gô de of"

,� ." .,)!. .::'!,\SS1l1aturaS' v, ",� '" ,;>' '"'

. a 1�u lt.\>, ,', '�
.'

_' ,1��oo;ll'
�.� �ciae$ co:mpetent�

.2]J SB':ME'STHAL, " S$(.IOQ I :
e de longa pratica.

'.f/gente exclusivo aà�"àfar:l1C!�ctS ,
,.",,' s; MENSAL - para as cidades de!

HARNIONICAS."STl.�ADELL-A"....... �orto Uniio e União da Viló- 11\1:: Rua 7 de Setembró""n. T':_
"J Rua Prudente de MoraiS

,.'
POR r:�NI� _.

m
': �ia. -:: 1$200

'. , .

�_-.,. - - ._.

,

.'
. .

,

" Número avulso $300 �..;... -

" Ed't l"'d J"', 'laudieUcias,
edíticlo da PreteíturaMu-] ! ':".: ..'c.. '. � �------_......._-....

. , .: t a e u.n :v nícipal, ás onze horas, se abrir a ter- : ,;
.

'" -,-
" :..

; HorteilCÍO Eaptista dos Santos,
o D "t AI";C ld '. /. d Di-

ceira sessão ordinaria do Tribunal d� ;To�a -.
e •. qua�qper pu�llcaça() ',AdvogadÓ,.·

rei�� d� C�::;;�i'caad�lI�o���'U�liã(J, Juri desta C?ma�ca,,:que tr�?alhara só 8e�a atendIda, med1ante o

E t d . d S • C t
.

f em dIas cunsecutlvuS,.O que,J� Í\';n- 'pcagamento adeaotado.
s a.o e alloa a arma, na orma

do_procedldO ao sorteIO dos 'vmteJU-",
.

da leI etc . .. --- -- -. . - .
'

Faz s�ber' que, tendQ sido. de,signa- \ados, o: qU<llS hao de. serVIr nª mes,:
do o dia desesseis (16) do mês de agos- ma sessao, J,le conformIdade com a LeI

proximo vindoiro, para, na sala das em vigor, foram sorteados os cidadãos

'1

•• CASA
:o

it\LQYSIO . .
t-s
r
o'
OR"€cC().]Õ,,t1R.::Jfi e é)u�:Jve5fi1?jfi

=�= F'e ALOYSIO FRIEDRICH o
to

I �

" Aceita causas civeis, comer,

: 'ciais e crirr;lnais.
Os originais, 'enlbora nãO'rm-' PORTO UNIÃO I
bJ.icados, não. serão devol'vidos, ;.... =..---

.."""�
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-�A1fredo Amaral I
d• .

'FI
I

�, egressou e sua viagem a c-

opolís o sr. Alfredo Amaral,
Os e do tráfego da repartição do

'eio e Telégrafo desta cidade, e
;0 brilhante colaborador.

�'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1I11111111111"

��rGiliü �Uimarã�K

"

e resce, diariamente, o nú
mero de cães, que va-

gabundeiam pelas ruas desta ci
dade, oferecendo não só grande
perigo aos transeuntes, notada-

_

mente ás • crianças, como tam
bem acenas, que depõem forte
mente contra a moral pública.
Convinha, pois, que os donos

desses animais, atentando em

que a Prefeitura Municipal não
dispõe, presentemente, de fun
cionários, em número bastante,
para se encarregarem de todos
os serviços de profilaxia rural,
se dispusessem a trazê-los pre
sos, até pOíque aos forasteiros
'não lhes daremos bôa mostra,
do ROSSO gráu ele cívilísação, em
lhes exibindo, como ora sucede,
essas perigosas matilhas" que
vivem largadas pela cidade.
Cremos, assim, que, com um

pouquito de bôa vontade, não
, será difícil. acabar-se, de vez,

com essa prática de soltarem á
.rua os cães.

, �m gôzo de férias, viajou á La
naa O sr. Herc'I'o Guimarães,

_;ionario do Banco do Comercio,
Uaíão da VnoIa, e nOS':0 inte

.......nte colaborador.

FAÇ.\ as súas compras
no

Amazern "Oecy"

EDITALf
175 homens, para (/ policiamento des- ..:

te Municipio, tendo preferencia, nes-"
sa inclusão, os srs. reservistas do
Exercito Nacional. Os demais cidadãos,
que desejarem alistar-se, deverão a

presentar atestado de bôa conduta.
A inscrição do voluntariado será feita,
diariamente, na Secretaria da Pre
feitura Municipal, das 13 ás 15 horas.

'

E, para que chegue ao conhecimento
faz saber .aos que o presente edi- de todos mandou passar o presente e

tal virem, ou dele conhecimento tive- ,

rem, que, estando o Governo Provi- outros de íguaf' teor, para serem afí-
sorio deste Mnnicipio, devidamente xados e publicados. Dado e passado
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. Secre- nesta cidade de Porto União, aos 23
tario do Interior e Justiça a dar curn- dias do mês de julho de 1932. Eu,
primento 'ao Decreto n. 255, do Ex- Jaime Corrêa Pereira.' secretario da'
mo. Sr. General Interventor Federal Prefeitura Municipal, o datilografei. i

neste Estado, datado 'de 21 do c"rren�
I (a)

Antiocho Pereira, Prefeito Proviso
te mês, fica aberto, nesta data, o «vo- rio. está conforme o original, ao qual
"luntariado» pára a f,ormação de uma

I
me reporto.

.

.companhia Provisória da Força Pu- O Secretario

blica, COIIl o efectivo de guerra de Jaime Corrêa Pereira

Abre o voluntariado, para a

formação de uma Companhia
Provisoria da Força Publica
do Estado.

O cidadão Antiocho Pereira, Prefeito
Provisorio do Municipio de porto
União, Estado de Santa Catarina,
etc.

----_------------ --......-'-""-------O:;_---r--
,:

�n I te de todos os e razão suprema

�� ,dos deveres. - Desproteqid a de

j'
qualquer assistencia educativa
e social por parte dos poderes pu
bllcos, essa gente, compassiva e

humilde, constitui a massa sofredo

I ra da nacionalidade, sem direitos
. 1l0<R EI IA"S' })OMlrr nem reqalías civis ou de cidadania,
V .:J.J' ,

das instituições sociaes conhece, a-
i� penas, a parte negativa e coercítí-
. 1 A respeito do vital problema das passada, tem-lhe voltado o maior va. _ Daí, a idiosir.crasia do ser-

itlpulações do s�rtã,); problema 'menosprezo, COfT),O se não ezístís- tanejo, por esta sociedade írnpíedo- ��>mplexo e de magna imporlancia se. - No. errado presuposto de sa, e isolar-se núm individualismo
'1 nacionalidade. - A republica

I
que sua natureza seja material, de- esterilisante, fechad� á luz da ver-I

AA§
,

_

&# i

• !It PUjlli hª ri pendendo, portanto, a sua solução dad� e �o B�m cuja ação jama�s ' }í reorqaniaação da
. I de condições materials, tem ela sentiu e hauriu, mesmo porque a i �

, Amaior descoberta realizado aqui e acolá melhorias, R J
-

rprimeira epublica não tratou dls- usfica na010na.'exclusivamente, de ordem material, soo _ Ernquanto a 2a Republica
' 't_

'Para a M,Iulfier obedecendo ou ao impatriotico cri- no seu ensaio" de Ditadura. incom- Reuniu-se, no Rio de Janei__ •

J J�\. terio regionalista, ou ao falso críte- plexa, não tratou ainda dos pro-, ro, .a comissão ,:omeada pelo
rio da influencia eleitoral com e- blemas mais necessarios á Nação, ministro da Justiça, para ela
vidente injustiça, para a Nação. O pois os combolachos da Politica, borar as bases da reerga niza
aspéto mais compungentemente pa- .não a permitiu, e até desconhece! ção da Justiça nacional, E) da
ra a Nacional questão, é noentan- a necessidade humana" porque é upificação do Dire.ito judici�_'
to, seu. veemente feitio moral, não agnostica ... ,

rIO, em lodo o pais.
ha duvida. Esses' ireis elementos E' afinal, um dos magnos pro
constitutivos da Nacionalidade vi- blernas da Nacionalidade, á futura
vem,. até aqui, como párias de uma Constituinte.

'

Pátria sem entranhas, pará gran
deza da qual concorrem com a ar

gamassa de sangue e labor fecun
do do seu esforço. -- Como se o

cerne dê uma Civilização sentisse
no progresso material, simplesmen
te ao lado de uma barbaria cho
cante' de impiedade e,

'

nunca, na

velha seiva da moral cristã, com o

seu ideal de Justiça, de Amor, de

respeito aos humildes, aos pobres,
dos fracos, tendo Deus como fon-

���Iij)© .. IPrr©b��IT)ij�
Iij)@eç;ll©Iij)��nd�cdI�

Do Dr., Sylvino Araujo

REGUl..APO, VIEIRA

A mulher não sofrerá dôres

Cura colicas uterinas em Z horas
Regularisa as suspensões. cor

ta as grandes hemorrhagias.
combate as flores Brancas. E
vita o Rheurnatísmo e os tumo
res na idade .crítíca. E' podero
so calmante e l<egu_lador nos Par
tos, evita Dôres, Hemorrhagias
e quasí nullifíca os accidentes C�
morte que são de 1 por cento.
Meninas de 13 á 15 annos todas
elevem úsar a FLUXO-SEDATI
NA que se vende em todo o Bra
sil. Receitada por mais de
10.0 O medicos.

•

Encarrega-se de Projectos,
Orçamentos e Medições
HOTEL PORTO UNIÃO

Rua 7 de Setembro .

AW.

-�

�r, lur� W�I��i

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

que lhe cobra 5 até 10$

Advogado
Trabalha em Santa

Catarina e Paraná

Na SAPATARIA
NEVMANN

'

V. S. encontrará
sempre calçados'
confeccionados

com materiaes 'de primeira ordem
por preços os mais convidativos,

-

IMPRESSOS EM GERAIS
NESTA REDAÇÃq
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Redacção, Administração
e Oficinas:

O COMERe'.

Rua 7 de Set9mbro, 5
. 10CAIXA POSTAL-12

.

.

Impresso em oficinas próprie s

.

.

.

•

A Redacção não ser
pcnsabiliza pelos cOnl
tos emitidos nos arl�

,. assinados. I

.r-"\J"o
.

PORTO UNIÃO *"õ"""* 31 de julho de 1932

=I Esfá DO Céu· a corôa 1=
imp�riâI brâsiI�ira

gl =:P.l2:ar:1GII �_

S.CA�rARI�,
.�

��-=-----------------------------------�

Gêneros de Ptf

e-

Sacos e Molhados

I Arrnazern
GECY

Noticiaram, hã dias, os jor
nais .que certo lavrudor: do
norte do País ouviu de um

"boi" algumas "profecias". 1'11-

tre as quais figurava uma,
que dizia respeito á "corôa
brasileira".
Agora é tambern do norte

que nos vem a seguinte notí
cia, que o nosso sinlpatico con

frade "0 Er;:tarlo",.de FJoriano
polis, estampou, sob o título
de - Um caso de visão celeste no

Ceará: .

-Fortnleea, '23 -- O "Nor
deste", que se edita nesta ca- Alistaram-se, até ontem, na

pital, noticia o seguinte facto, Companhia Provisória da For
que impressionou vivamenle a ça Publica, em organização
população, o qual, segundo re- nesta cidade, os seguintes ei
lato de seu correspondente; darlãos :

ter-se-ia verificado em Campo Elziuio Mauricio Wanderley,
Grande, neste Estado. José Porfirio Goia, José M.
Está ca usando profunda sen- Costa Filho, Roberto Francis

sação, no espirito publico de co, Mario Silva, Alcindo Néro
Campo Grande, antiga Vila Lima, Onofre Soares, Irene
Nova d'El-Rei, um caso de vi- Moreira. José Maria de ou.
são celeste, observada pelo a- veira, SeJistre de Oliveira Car
gricultor Antonio Marques e doso, Nestor OliveirH,. João
sua mulher, pessoas de ahso- Martins Coelho, Antonio Mar
luta idoneidade, os quais de- tins, José Sebastião, Sebastião
claram ter visto em pleno dia, Corroa Franco, Ary C. Huer
na direcção do Sul, a corôa go, Absalão Lima, Jayr Nu
imperial bra sile ira , encimada nes de Oliveira, Raul de Sou
dá resp�e�iva cr�z, perfeita-I za, JO:lqu'itn Vieira da Silva,
mente nítidas. Circuladas de ÀntOnIO Soares, Policarpo Pe
nuvens no céu escampo. reira, Mario· Conceição, Ruy
Ainda um outro fenorneno HU€rg0, Felippe Litwiuski, Ks

não menos impressionanle foi teva m Kiatkosk y, Francisco
observado por inurneras pes- Barreto da Silva, . Rodolpho
soas, o qual teve a duração Matzenbacher, João Botewilch,
de cinco horas. José Ferreira de Andrade, Oeo-
Em pleno dia o céu se di vi- doro Gomes, Emílio Santos,

diu em duas partes: uma eO!l1- Octaviano Andrade Moreira,
pletamente escura, a outra Luis Lopes Oliveira, Antonio

qua si luminosa, tal a clarida
de com que se apresentava.
Esse fenome uo observado

em pleno c(\nlpO,
• deixou a

preeusiva a população, que se

tomou de. panieo atribuindo
lhe vu rios desiguios».
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ALFREDO. MATZENBAGHER
.

Rua Siqueira Gam��1
PORTO UN.IÃO

.; •

Romeiro Gomes, Nestor Gon-] dado pelo sr. Prefeito Anti!
çalves, José Dias, -Ricardo" Pereira, que transmitiu as
Schmidt, VVille Chaves _ Falk, os cumprimentos envladns,
José Labé, Juvelino Vicente lo sr. General Interventorj
Lopes, Oswaldo Pereira. um despacho telegráfico

_ _.,..•• ._ Florianopolis.
Tte. Domingos Neves���

baS�g�:.u t�I��t��.�� Ilo��tl���i'i�i� I p n Lf\C IQ.
.

Paula Neves, oficial do. 1.3.B. C"I A 11·
e Delegado, neste III L1I1ICI P1l1, da .

Junta de Sorteio Militar desfe
Estado.

Companhia
Frovisórla

IIC)JE IIOJE
------�o

'

8· Eegimento � Ü� J r�fina�o� �atn�m
de Cavalaria ii Super rl.oduçE�a 8
Procedente do Rio GI'Hlldelltl: Tdo Sul, e com destino ao 1101'-1 .1 rA� t�

te, passou ontem pOI' esta ei-I '

dade 08' Hegimeuto de Ca va- !ii DUPLAS
laria do Exercito, que viaja II
sob o comando do sr, coronel ��M •

Assis Brasil. --··---------FU1�EBO-f:---------·
. Esse ilustre militar; que é
irmão do sr. general Ptolomeu
de Assis Brasil, digno' Inter
ventor Federal neste Estado,
foi, na SIHI passagem aqui,
cumprimentado por todas' as CAP. CLARINDO SAMPAH
autoridades civis' e militares,

.

Na gare da S. ·P. - R. G., foi
o sr. coronel Assis Brasil sau-

No campo do União S. C., deve�
encontrar-se hoje, á tarde, os quaà
do Guarani F. C_ e Caxias F. C.
Para o jogo de hoje, que é 4'(

Campeonato, .-eina grande entusiasm

- Regressou de Curitiba o sr. capil
Clarindo Sampaio, Prefeito Municil
de União da Vitoria.

r'

r(�'= . �r\))� .

.

�(il�\3- e1-\FE' O melhor ... .. U��
V é O puro marCaCARVALHO �

,
'.

Moido á vista do consumidor. E�trega a domicilio.

CAFÉ E RESTAURANTE CARVALHO de .cOllR.€)'fÇO c. gO)l1€S . IIComestiveis quentes e frios II.Telefone n. 59
AI�RES BILHARES NOVOS E lVI:ODERNOS (:-J�,
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