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,cart<lrios eleitoraes.

O U Pe r I O r Além disso, o governo deverá assi-
gnar, até a dia 31 do corrente, ou no

mais tardar até os dois primeiros dias

1-
D E -I

de agaste proxírno, as nomeações dos
Iunccíonaríos dos tres cartorios crea-

«A I\)OITE» dos.
.

Regiment.o Geral dos
até Ju_ize�, Secretarias e

Cartorios EIeitoraes

clusão nos cartorlos.
.

.

Parte segunda - Das secretarias
dos Tribunaes Regionaes e dos respe
ctivos registo e archivos eleitoraes.
Parte terceira - Da secretaria cen

tral - Dos registos e archívos cen-

traes - Do boletim eleitoral. ._

Parte quarta - Das disposições
communs - Dos planos para ° ser

viço eleitoral -. I?as listas para q�a
lificação «ex-oííicto» - Das �rO\,.as
nos processos eleitoraes - Das pro-
vas para a qualificação - Das prov�sResolvidas as consultas submettí-
para ° cancellarneeto e re.st�ura�aoQ t d ' -

I"'or das a julgamento e os processos que das inscripções _ Da expedição 00SuS la os que vao COllle" .1 constavam da p!,uta, o Tribun�l Sl!- titulas eleitoraes _ Das mudanças d�1· '.!. perior, em seguida, passou a dI.sc.utlr domicilio dos eleitores e outras modí-O aÜSIOmenLO �=
. l e votar o regimento geral dos JUizes, íícações no archivo eleitoral _ Das

secretarias e cartorios eleitoraes, in- exclusões por cancellarnento; Do T�·dispensavel para o inicio doalístanen-
gístro e actuação dos partidos P?btlto. Trata-se de um trabalho completo,
cos _.

_ Das delegações dos pa.rtIdo�,no qual a commissão constituida pe-
sua nomeação e actuação .- DISpOSI-

I B I " PT"
los ministros Carvalho Mourão, Af-

ções finaes.Sob a presidencia do ministro Her- (as no o etun, or sua vez, os !'l- Ionso Celso e Prudente
. d� Moraes Hoie o Tribunal Superior votoumenegildo de Barros e presentes os bunaes Pegionaes ficarão obrigados a Fi!i10, procurou attender a;; mnul11m:as 11111itts' dos dispositivos, estando oiuízes ministros Eduardo Espinola e dar ampla publicidade sobre todas as

exigenci.as. do novo TI-:ecamsmo 8.18100- presidente Herrnenegildo de BarrssCarvalho Mamão, desembargadores suas resoluções. ral, insrituido no COdIgO promul_;;a:io vivamente interessado para. que, J1;tJ. Linhares e Renilto Tavares, Drs.
lo de reto n' 91 076 de 94 de rev e I

. - f a conAp-orovação do DIana e.:- pe. ecr �'.' � _:
-

sessão de ainanna, possa ·IC r -Affonso Penna Junior, Affonso Celso 1.- J;
reiro ?e ].932. Para lSS�, a rer,en.da cluido o projecto. .

e Prudente de Moraes Filho, reuniu- I e i t.o raL do E s t.ado do comnussao :.eallso� quasi que, dIa.na- A sessão terminou pouco ames dose, esta manhã, o Tribunal Superior, mente sessoes ale poder concluir a ,.

d trabalhosde Justica EleIt0ral. Pararrá - Tri bunae s .que
'

,_ .. '.
e

•

- c

meio dia, ínicían o-se os ,y redacção defp�ltlva�? projecto, ha-
precisamente, ás 9 horas.A acta foi approvada, sem debate; pode r-ão , desde já� 0.0- vendo aproveitado orversas das sug-, '.' divisãoNo expediente, foram lidos (alegram- me çar o aI i sbamento gestões que lhe foram apresentadas,

I
Ja e a ta f.e 1 ta a

mas de diversos presidentes de tribu-.
,

. a seu pediria, pelo Sr. J010 Cabral, t.e r-r
í

t.or í.a.L para o ef-naes regíonnas, assignalando aa dilfí- Está approvado I) plano eleítoral or- um dos autores do Codigo, e pelos fei to do alistamentoculdades com que estão íutando, pára ganísado pelo 'I'ribunal Reglo�al n.o I tunccíonarios da. secretaria do Tribu-
le' t.oraLregularidade dos trabalhos eleltoraes, E.st.ad(, do Parana. Tal plano fICOU dI- nal Superior, Drs. Gomes Castro e I

e 1
'por falta de pessoal e de material, vldll!O. em 31 zonas, abrangendo ,�2ilc Edrnuudo Barreto Pinto, que auxilia- EI? sess�o de h?ntem do Tribu�1a�sondo de notar que o Tribunal -de PeT- lHun�c�plOS. Conforme a delJbera��,.:;·:, r�u os trabalhos da esforçada com-) I<egj'ona� tiçd.u _ delI�,e.�ad<? que se P< 1-nambuco ainda não ponde ser instal- do 1 ribunal Superior cada um dos rnu- missão desde junho ultimo. I cedesse a dIVIsa0 terrltoríal para o G
.Iado porque só se apresentaram, até nicipios terá. I�m identificador, desi- O R�gimento Geral está distribuido I feito dp alistamento de eleitores, nes-agora, cinco Iuncciouarlos e, por sua gnado pelo JUIZ da

. �'esp'e�tlva zona e pelas seguintes materias: Parte pr!-I ta capital.
.

_
vez, o Delegado fiscal está creando nao, apenas, um identificador para meira _ Dos juizes e cartorios eleI-1 A Imprensa NaciOnal �mp�nha se
embaraços, quanto á applícação do cada zona,. o que muíto vírlá difficul- toraes; capitulo r _ Da ínstallação com .a�t�vid�de para. a publicasao des=credito destacado para as despesas de tal' o serviço, porquanto ha zonas que dos iuízos e cartorios eleítoraes: ca- sa divisão círcunscripcional amda ho
installação daqnelI� novo orgão judi- comprehcndem duis e tres munici- pitula II _ Do funccionamento' dos je. .'ciario

<' pi'Js, �vitanJo-se. aos alistandos, peno- juizos e cartorios eleitoraes; secção Como se sabe, realtsada �s5a l!llRegimert.tô Interno dos sas. VIagens, rnLlltus da� vezes longas l' _ Do processo de qualificação nos portante parte, surá aberto 1mmedIa-
e dlspel!dlos��, n;:s zonas, despovoa· cartorios; secção 2' _ Do processo. tamente o alistamento, de acordo comT r i bunae s Reg ionae S das. A IdentlIlcaçao far.se-a. no mero- de inscripção nos carta rios; secção 8' o decret,) do Governo Provisorio reSeguindo·se com a palavra, o Con- l��) lo�al. em que for requerIda a qua- _ Do processo de impugnação e ex- centemente publicado.de de Affonso Cdso acceiltuou que a- llllc:l.çao.gUarda a vinda dRs pI'ovas typogra- Os Tribunaes Regiúnaes que já têm

phicas da Imprensa Nacionai, que aliás os seus planos eleitoraes approvados, mtem agido com toda a solicitude, para são os seguintes: Rio de Janeiro e -refenrama oe sofiàarieéIaêIesubmetter á redacção ünal o regimen- Paraná. O Tribunal de Alagôas já err- �
to interno dos Tribunaes Hegionaes. viou o seu plano eleitoral, havendo o
Entretanto, propõe, que e:nquailto processo sido convertido em diligen-'não for feita a publicação, que os trio eia, piU'a ficar esclarecido se houvebunaes regi'Jtlaes observem, tanto interposição. de recurso ..

quanto fôr appiicavr:l, o regimento do Tambem chegou'hoje o do .EstadoTribunal Superior, já devidamente do l:�pjríto Santo.
publicado. Corno se vê, os primeiros a inici:.:rO Tribunal approvon unanimemen- o alistam;;nto serã0 os Estados dote a proposta, cornquant.o venha vi· Rio e o do Paraná.
gorar por POUI�OS dias, vist,· que o re- O do Districto Federal estaria nasgimento interno dos Tribunaes Regio· mesmas condições. Mas é qlle o planaes já se acha discutido e tod0 ap· ,no anterior terá de ser modific'ado, co
provadJ, dependendo apenas da reda- mo já racommendou o ministro Rer
CÇàll final, já enviada á ·lmprensa. Na- mellegildo de Barros� e vem o· gover-ciona!. no de homologar a decisão.
A publ i cação do c (Bole· A capital da RepUblica não mais

. ficará dividida em nove zonas eleito-tiro Elei toraI" Qompete raes.
ao Tribnnal Superior De accordo com o decreto n. 21.660,
Em face do que dispõe o art. 18 elo de 20 do corrente, e, hontem, nova

Codigo Eleitoral e attendendo ás con- mente publicado, rectificadas as 1ncor-
• siderações feitas pelo Conde de Af- recções da primeira publicaQão o ser
fonso Celso, 'ficou dicidido que a pu- viço será executàdo por intermedio de
blicação do Búletim Eleitoral é de tres cartorios privativos e cada um

competencia exclusiva do Tribunal delles attenderá a dUáS ou mais zonas

Superior por intermedio da 2' sessão agrupadas nas circunscripções em que
de sua Secretaria. Para evitar reta·r- o Tribunal Regional dividfr. o territo
'damento no 'serviço eleitoral, os Tri- rio de sua jurisdicção.
bunaes Regionaes providenciarão pa- Aliá�;, nesse sentido, toda,> as pro
ra qué todas as- publicações que inte· videncias já estão dadas pelo desem
ressarern á respectiva região sejam bargador Ataulpho de Paiva,. d.e ac

fe,itas nos orgãos officiaes dos Esta- corda com o Tribunal Supenor, de
dos, cabendo aos Trfbunàes alludidos vendo ser·feita, ainda hoje, a publica
enviar copias de toda's as publicações ção do novo edital, estabelecendo as
awtorisadas afim de sorem reproduzi- zouas que ficarão subordinadas aos

reuruao

T ri bu na I Eleitoral
.
Votou-se grande parte do regimento geral, do q_ual c0n.s�am

dispositivos tratando da actuação dos partidos poiiiicos

Os primeiros

o Ministro Osvaldo Aranha rece·

beu de Florianopolis o telegrama
seguil\te : ,l=rOi entregue«Teilho a satisfação de comu· J'
nicar a V. Ex. que vimos receben

I civif
do de todo o interior de Santa
Catarina as mais expressivas· ma- Pelo sr. comà.'ndante da 5' �. M.,
nifestações de solidariedade ao Go- foi mandado apresentar ao JUIZO de
verno Provisorio e á Revolução de Direito desta comarca o 3' sargen
outubro. to do Exercito Vitor Fé;ix da Ro-

São milhares os catarin"enses. sa, condenado pelo Superi�r Tribu·
que, nesta hora, aguardam order:s nal de JustIça do Estado a penÔ,
e recursos bélicos, pára marcha- de 3 anos 4 meses e 25 dias de
rem ao campo da honra. prisão, pa:a ser cu:mprida na Peni-

E' o mesmo povo da memora·. tencíária da Pedra Grande.
vel campanha liberal e da gloriosa _.".,�-

jornada de outubro que não esqIle- "0 Farol"ce· a sua bandeira e reafirma o

do ca rgo de professor da escola

"José Boiteux", em Dionisio Cer

queir::l,. ao sr. Lafayctte Dovidaf.

á justiça

Foi exonerado

Transco�reu, .no dia 19 do mês fin
do o 28 aniversário do nosso bri
Ih�nte ccnfrade "O Farol", que sé

publica na cidade de Ita-jaí, neste
Estado.

Aos inteligentes colegas, que
tão denodadamente dirigem ove·

lho periódico da florescente !ta

jaí, os cumprimentos de "O Comer
cio", com votos de novos triunfos.

seu id.ealismo.
Mande v. ex. ordens que serão

cumpr:das a todo o custo. (a) Ma
nuel Pedro Silveira, secretario do
Interior e Justiça; José Severia no

da Maia, prefeito de Mafra".
��������������������������

O Governo do Estado exonerou
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Acto constitutivo da sociedade cooperativa de res

ponsabilidade illirnitada Caixa Agricola Porto União
.

Aos trinta dias dõ mêz de Novembro do anno de mil novecentos e

I § 2' - No caso de retirar-se algum membro da directoria antes �trinta � um, nesta cidade de Porto União, n? Estado <!e Santa Cathar!na, e:;rplr�J.'" o seu mandato, o consel?o fiscal nomear-lhe-a substituto que ser�pelas vinte horas, numa das salas da casa sita a rua. Coronel, Bellarrnino,

I
ra ate q�e a assef!1blea geral eleja novo director. .

.ahi presentes os senhq&.ey5 Teodoro Kroetz, Pedro Weinarid, Alfredo Kroe.tz, • § Co - A directoria ,reunIr-se-a uma vez por mez, e extraordlUarilCarlos Schiel, Estevã.o�êhel)e("Oswaldo Sohmítt, Pedro d'Alcantara Schrnítt, mente Quando for necessano,

Aloys Weber, Pedro Vi�r.lN :Coto,' I:ellni.dos em assembléa geral para o fim I § 4' - As decisões da directoria serão tomadas por maioria de votOI
de constituírem trlllíl,�oc�ed'.-\de cooper�Vva de credito, como �QS faculta o Artigo 11' -. Os documentos em que a sociedade as.sumIr comproill�
artigo 13' do decreto l'eglSlutlvO nUIll&l'b 1.637, de 5 de Janeiro de 1907, sos, devem ser asslgnados pelos tres membros da directoria.
deliberamos formar f_!i J��a s(J;;i�aâ'd(t Cife: livre e esp?ntanea v�ntade e de f�- Artigo 12' --:- li. retirada de dinheiros d� sociedade, 'de �,tabelecimetCLO a declaramos delli:nttIvam:cnte constítuida de hoje para o futuro, e unam- tos bancanos sera feita mediante cheque assignado pelo presidente e th,
memente adoptamos para reger a sua vida e as relações dos socios entre si soureiro. '

os Estatutos que se seguem: Artigo 13' - A directoria compete:
'és/cdu/os da �ocie?Jade de resnonsabilidade l: -- Acceitar novos sacias.

_,J' r 2' - Observar e fazer observar as deliberações da assemblêa geral.
. illirqíiada _

3' - De accordo com o conselho fiscal:
CAIXA AGRJCOLA PORTO UNIAO a) receber, sob a responsabilidade da sociedade mediante o juro q"

CAPITULO í
: estipular, dinheiros dos socíos e eztranhos,

'

Da organização, denominação, dnração e fins da sociedade b) autorizar os empréstimos que forem solicitados pelos sacias, esli
Al'ti:O I: - Pelos presentes estatutos fica organizada uma sociedade belecendo os juros, os prazos e garantias que julgar convenientes.

cooperativa de responsabilidade illimitada, denominada Caixa Agrícola Por- c) collocar tão prompto, seguro e rendosamente quanto possivel, o

d fundos disponiveis da sociedade. '

to União, que terá a duração de 3D annos, a contar desta data e cuja sé e
Artigo 14' _ Ao presidente compete:social será a cidade de Porto Ualão. .

Artigo 2' - A sociedade tem 'por fim emprestar dinheiro aos socíos a
l' - Convocar e presidir as sessões da dírectoría e da assemhléa gl

ral, onde terá o voto de desempate.juro modico, para exploração de suas lavouras e índustrías connexas e re-
2' _ Representar a sociedade em juizo em todas as acções por ella,ceber em deposito, mediante juro, capítaes de sócios e de extranhos.

contra ella intentadas e em todos os actos e contractos em que ella for iliCAPITULO 2'
teressada,Dos socios 3' - Convocar as sessões extraordinarias da directoria e da asse«Artigo 3' - A sociedade conta actualmente I) sócios. bléa geral, nas condições prescriptas por estes estatutos.

Paragrafo unico '.- Esse numero poderá augmentar indefinidamente,,, 4, - Providenciar para que todos os serviços da sociedade seja:mas nunca descer a menos de sete, feitos com a maxima regularidade, tomando para isso as provldenclas q[Artigo 4' - Só pudem ser sacias os membros da Associação Agrico- julgar necessarias. .

la Porto União que estiverem em condições de-dispor livremente de SU-i pes- . 5' - Apresentar á assembléa geral em sua reunião ordinaria minuesõa e bens e residirem neste município, e não forem sacias de outra asso- so relatorío de todos os negocias eífectuados durante o anno, menciou'anu
cíação congénere. . . todas as occurencias de interesse da sociedade verificados nesse período.Artigo 5' - A admissão de sacio se fará por meio de proposta escri- Artigo 15' _ Ao secretario compete: .

pta, dirigida pelo candidato á directoria, a qual reunida deliberará sobre a l' _ Redigir, assignar, rernetter, receber e archivar, depois de COr
acceítação ou rejeição do candidato.

'

munícado aos outros directores, toda correspondencía da sociedade.
Paragrafo unico - O candidato acceíto entrará no gozo dos direitos 2' - Fazer publicar as convocações de sessões extraordínarlas

de sacio, depois de haver lançado sua assignatura precedida da data, no li- directoria ou da assernbléa geral de ordem do presidente,
vro para esse fim destinado. 3' Redigir as actas das reuniões.

Artigo 6' - São direitos dos sacias: 4' - Escrípturar os livros da sociedade.
§ I' - Tornar parte nas assembléas geraes, votar e ser votado para Artigo 16' - Ao thesoureiro compete:

qualquer cargo. l' _ Ter sob sua guarda os' dinheiros e documentos da sociedade,
§ 2' - Obter dinheiro, da sociedade, pai' emprestírno, mediante as ne- 2' _ Fazer os recebimentos e pagamentos autorizados pela director!

cessarias �al'a!1tfas e fazei-o d(;pOSl�ai'Ía .dos seu? capítaes disponiveis.
, 3' - Facilitar a esta e ao conselho fiscal o exame da caixa, semprArtigo 7' -_ Pe�Je·se a qualidade d� SOClO;

. ,.' . \ '!
que o entenderem necessario.

§ I: Por demíssão, que deve se.t pedida, por escrípto, a directoria, pe- , 4' - Organizar o balanço que deve ser apresentado á assembli
lo menos 3 mezes antes do encerramento do anno SOCIal.

.

' geral.
§ 2' - Por transterencía de domicilio, para fora do districto SOCial,

participada, por escrípto á directoria. .

§ 3' - Por exclusão imposta pela directoria ao socio que contrariar,
manííestadarnente, os fins e a moralidade da associação, faltar com os com

promissos para com ella assumidos, ou solírer' condemuação judicial que írn
porte na perda de seus direitos civis.

§ 4' - Por morte. , .'
.

Artigo 8' - A demissão do soda será averbada no livro competente
com a sua assignatura e a do secretario.

Al'tigo 9' - A exclusão do socio se fará por termo escripto pelo se

cretario no qual se consignará a respectiva causa e do qual depois. de trans- da
crípto no livro competente, se rernetterá uma copia ao interessado,

CAPITULO 3'
Da administração da sociedade

Artigo 10' - A sociedade selá administrada por uma directoria com-

posta de presidente, thesoureíro e secretario.
,

§ I: - A directoria será eleita por tres annos pela assernbléa geral.

CAPITULO 4'
Do conselho fiscal

Artigo 17' - O conselho fiscal composto de tres membros, será el«
to por tres annos pela assernblêa geral.

Paragrafo unico - No 'caso de retirar-se algum membro do conssl
fiscal, antes de terminado o seu mandato, a assembléa geral será con�
cada dentro de 15 dias para eleger-lhe o substituto.

Artigo IS' - Ao conselho fiscal compete: .

Além das attribuiç5es consignadas no artigo 13 § 3' .destes estatut«
§ l' - Examinar de tres em tres mezes a escrípturação e a cai!

sociedade.
§ 2' - Verificar se a directoria cumpre as disposições da asserobl

geral.
§ 3' ._ Convocar a assembléa geral 'Para que providencie, quaudo

((]oqc!ue no praximo numero)

tes e absorventes, trevitalisando os � Embriagados de odores bons
neuroruos e o equilibrio do corpo. I puros, estaremos no equílibrio �

O tonico melhor e mais activo ê uma saude modelada aos rythml
o que se dissol'l·e no ar para as da bellesa que se materialisa n:

delicias da aspir?ção, que é a for- linhas de nosso corpo. Só é rei

ma mais suave, mais subtil de in- mente são o corpo que surge 1

corporação das substancias uteis. treme de males e livre das tan

Parece que quanto mais fluido' que produzem as imperfeições po:
.

o vehiculo mais certo o approvei- sicas.
tamento do prüducto a incorporar. Prócura e en :ontra, pobre rM '

Tempo virá em que os cheiros tal soffredor, a tua vida na saui'
Compara o cheiro exhaustivo e I pertam as faculdades de nosso bons na sua infinita multiplicidade com o teu perfume!

deleterio do suo.r das cidades com

\
corpo co.mo poderosas substancias c08stituirão os melhores recursos Newton BELLEZA

a fragancla deliCIosa dos m1ttos ver- radie-estivas. . . therapeuticos para todas as moles- __,,;

dêS e em flôr. Reconhece os che:- Mais simples que o toque de tias. E então se curará; por exem- Assumiu o tonland(
ros maus e entorpecentes ao lado Asuero ainda é o toque milagroso plQ, a aD,oplexia com a sua,ve. fra-. F'II I Assumiu o comando da ude maviosos perfumes vitalisadores. e revigorante dos perfumes. rra-

ganci,a doce e ,oene.tra'lte dos jas.,

d fI' Militar estadual, em organizaIA vida é vibração, desprendimen- di ação da vida mysterio�a as 0- mins, a tu.berculose com o odor 'I,
neste mun!cípio, o sr. capitão u

to normal de energia que se ela- res principalmente, onde se encon- hematogenico e raca]cificante dos
I Lemos do Pradobora por impulsão de outras' ener- tram na sua maior levesa e p eni- cravos, a fome canina com o chei-

gias. tude, elles nos encantam, inebriam ..

I t d' .

ro Invasor e envo ven e as' j3.casHa uma escala de' odores esti- e nos fortalecem!
Imula,ntes da vida por effeHo de O olfacto 'sorve a saude no vi· e dos meiões, a fadiga com o

aro-I Faz anos hoje a menina

"seus fluidos finissimos, qúe des- gor dos aromas delicados, ou for-I ma tranquilisador de um café.,. Maria, filha do sr. Osvaldo Pere:

A therapeutica rnaravi

Flhosa dos perfumes=l
o-o (Rio de Janeiro. Collaboraçã0 especial da :;;�ORNAL») o-o I

lale Maria
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Gratificação adicional em at��zo. com li Fàzen'dá Es- ,�--..---.-""""""=-�"""''''''''---=_'''"m_=--

• , :',' .'�;., -c, tadual r., .

e Ó:Ó,
'

• .'. S90lls e· Molha'dos Oê,ll1eto�fde pri- :1
Por}�ycreJ0.d.9. ,sr., g�m�rÍl.I II)-, ."Cidade:. Francisco Manfro-]: I·

'I"terventor, foi criada a gJ.atifi,caç�o ni, yenc:el';lau Xavier, Arq.yoo:
adici.onal dé.cem mil reis-mensais ao Fernandes,'. João Hlesenberg.']"]:
professor c;la escola «José Bolteux,» Joãe Sikoski, " .à.ndré Sidsker.j,;
em Díoníslo

, Ó:�rgueit�, no muni- Doreodó Araujo, Est�la'no Wa> .'
CÍJilio de Chapecó.

'

lesko. RiQ Caçador: 'Julio Tor-
.

•.• tato. Valões.: Otto Wagner &
6· Corpo Provisori9 Filhos, Mfi_�9n F::aw��!te{\:, L�J):.:

.'}
..

'!'. � .:> ..... ; ··1 nardo Nowack, Carlos A. Bu-
Comandado pelo gener�1 Fldên- be Sobrinhe Isidoro Kusehel

cio '4e:MeI0, passou .�or ,�s,Ja' Cid'�ç Hugo Branh�rd: �Iax Chà.pies�de o 6' Corpo Provtsono do RIO ky, Carlos Prenel, João Ro-
Grande-do Su.I., tropa essa _que se senberg Francisco Partica "

.

'C'
. , •

foi incorporar á coluna do cornan- .R· .. p '_.
. F" ',,' Higiene do Eetado, ate o dia 20 do

. '.'

J
z :

'F� .....,. .'
. lO reto.
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Tenente' O·rlando FI�her, . Erp�Rto K?pp, Sã_o ciados.
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Joao: Ant�mo Xavier, LUIS
.. I

Ramagem Tortato &, Filho, ,.#;erm�nio" Divisão-da Zona elei-!
, .Schena, Bernardo MIlano. San- i ' ,
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�.Foi dispensado, a pedido, da? teimo: JO$� Afonso; .Rodolfo foral de Santa Catarina'
funções de Instrutor da Fôrça Pu, ,Brandes', MIguel VVamarows-. .

. .,' _

blica do. Estado, o sr. I: tenente do ki, Pedro Bortolon. Vila Nova Em cumprimento � Re�oluçao do

exército Orlando Gomes Ramagem. do Timbâ �.. Candido Godoy, Superior �ribunal Eleitorál, o Tr�-,
Esteta no Angerewski, Fereira bunal Reqtonal ?e�te Estado org�":l
.& . VVendt�r, J .. M. .Serugt. zou o pla.no, e!e�toral da. Região,
'Santa Cruz: Catarina Harna sob sua jurisdição, em 24 Zonas, ,'o , ,

Acha-se excelentemente instala": eher, Hemi Broskoff Ernesto assim dlstrtbuldas: l Zona-Ara- Fôrça Púb1i'ca
do em nova casal. á ru?,' 15 de Schumann', Jose Zipperú So- ta\l,�uá, 2' ":"'B1l!menáU.. 3· __Born .' Com destino á zona de opera-Novembro, o acreditado Bar .Hln- brinho Hetlro. 4'-Brusque" S·:oCam.pos
denburg".

. .'

-No;'o�. 6·-Cânoinhas. 7' -Chape- .ões, embarcou em Flortanopolis. no

N.'· O recenseamento . '126. 8·-Cruzeiro.. 9 -CuritibanOs' .[ia 29 domês findo, um Batalhão

Curso deescrituràção] .),;\ .10 �flor,i,anopolis. 11·- .. I�aJai: 12_' ;�:ta���adores da Fôrça Públioa do

tO'1 f"" f' fi' f fi' -jõ'jrí'ville 13'--":Lages. 14'-Lagu- _.
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salão em favor Q8S i-S-ao·Fr·a�cl'scO. 2·0-São]oaquim. '._;a!J1l11ha,
'. l�vo:-.l a s,e.9.,u.,nJe Of.l.cla.. i:-professor. diplomado em Florença J'

d
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C d Q(Italia). acha-se, funcionando, .na rnt'lffie.rés 21'-São José. 22·-Tijucas. 23' Ja e: capitães antldio uintrio

Sociedade Italiana, desta cidade, - Tubarão. 24'- Urussanqa, R(e?i,�' J)Oã� Atí-, I�esR'bM�rinhlo et dr.
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c:itura7�o mercantil, cujas lições panha, os trabalh(�s de recen· ; ........_
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,Lara Hibas, Valdcirniro Fe'rraz de

sao ministradas por met.odos mc� seamento eleit0ral, para mu-'
-
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Jesus; 2' te�:entes' Júlío Agostinhodemos, .notadamente, Italiano e bos, os sex'o!'l .

., n- li W Iv' Vieira, Leonidas Cabral Herbster.
norte-ameri�ano.
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�,segund� noticiam os .io'r- i' ur. um ni��1 .
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Rúi di;! S()usa, Mário Guedl?,�.. João

N riais, as éstatistiCàs àclisanl a . Pereir,9', Duarte Pedro pjfê:é;, Pc-·

omeação superioridade numérica'das lllll- Advogado dro Bernardino, Amerj'c0 S:lveira
. Fo.i ,nomeado Identificador do Iheres sôbrt� os homens. (1' .Ávila, Elói Men:le'i, J) 'é Veloso
Cartório Eléit9ral, desta Zona, o ,Em Madrid, por' exé.mplo, � :I'l'ilbalha em Si! nta e Osmar Silva.
sr, Epaminondas. Huerg-O fereira. número de homens -alistados Catarina e Paraná ,() S·atal.hão seguiu Ç?i1l o efectivo

eleva-se, a 219.462; êlopasso'qu� Residencia: U. da Vitoria de 450 horr�ens, e, s-"'gundo. romu-
Prof. E

..·.lp'·.í,aio.' Barbosá o rias triulhel�eH sobe ª 290J594,' nicação telegráfica do 'Gabinete d.�
. ou sejam rnai� 7L 132 mulhe- lntervefltoria, neste Estado, ao sr.

, Reg(ess·ou de Mitra o sr. prof. re,�;é;'em Bareelona, os eleitores: PrefellQ A�(Qc9 Peleira, viajou em

Elpídio' Barbosa, inspector 'escolar, são em número de 246. O�5, ein"1 Jfl.SS.·.:·.·.1S' óptimas con'diç:ões.com séde nesta ciciàdé.. quanto as" eleitoras' arfngf�m J·l. . ""'_""',�." .""",.",,,,, .

, , 299127, (Jande ·s� verifica ul11'1 Anivers�rióu-se, no dia 2 da cor- Á\lHj;Nêl.ê� l11isk'r;�ncie sempre, qU.e
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' ,- prosperar; 4· ·,orça e se
.

....
,Assis, 2' Tabelião e�ta comarca, e . '. fórii�J�m di:inh�Gido,; ..

��i���a:ca�0�:���iu�1�g�tf� Exames I Úg�ira de gr�ndJ ré�16d no �éio d� :. PR9;U��� �",�f�:t�1�i;�'�t9'ossa TABELÁ
dos seguintes contdbuintes, Ac_h��se aberta,;:;a Di�ectoria dé I sociédade p"6;tu�ie���.
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IW�;::=:::=;�11 f:�=Gq-i1, (:-�cl�:��h---�laUma.nn "Dr. Alves Pedrosa
MEDICO Negocio de Secos e Molhados

� Advoga nas Cêusas em que não •

houver �

�rn
Consultas diarias, das 8 ás 11 F'azendas. Armarmho, etc.

incompatibilidade lo, ho e d
'

16 Vendas a varejo e
'

� funcional. • ras as as .

E domi '1"- ntregas a onnci 10

f r-'�

I
Será encontrado diariamente das ;: I '11 Rua Fernando Machado, 4 Rua Prudgnte da' Morais, 41.

13 ás 17 hora�, no Cartorio � I, i:::tto I

União - S.

e0=tfarinam "- � ! "..
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S. n f
.

do Crime. � .

.' r'
rio unte» - . ca C/n,na .1

.
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I ti �-=.c3 E.�� �� J
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1--�-:r�1� E' na confeitada

I �arlo� �u�rr�iro �rÜ�Br II � �r, T�i!�ira �� fr�i!a� � I'
IDCUlV©ll§lliQ)

� � I � D � que todos os dias se reunern as

�, Advozado �,l A VOGADO
I

c
<J, pessoas de bom ,gosto

�)'-' ';\d'..)--

� O melfior café preparado,
.

PORTO UNTAO

'�. , 111 melfior café em pó.
�'�,'== __H""""."•• '�"_-:"�''''''''''''''''''L'''-''''''';==:':_ I .-��������c:w>
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Proprietario : BELMIRO SAMPAIO
de MIGUEL FARAH

Situado no melhorponto da cidade,
em frente á E tação da Estrada

.

Depositario elo afamado calçado Fax
de Ferro. Variado sortimento de Calçados

Modernos, por preços sem

competencia,

lN )�\.® ama-

relinfio, fcgitirno,'?
EncontruJá :f.
fl·lw}Irmalem

�E<EY

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

�
j)'t'aça J(ercilio J:l';!; 10 - fone

I Porto UniãQ '-, S. Catarina

�CASA ,®Y-C)IO

.......

z
ir:
.�
;:D
c:
8:
t"J
2:

...� :1 Assinaturas
·1ANUAL 15$000

. g SEMESTHAL
.

8$000 ii' fig·enfe. exclusivo ãas '!fan;aõas, � MENSA L . para as cidades de I
I-IARIV.IONJiC ...1'\..S "S':l.�R,ADET::"LA" Ui Porlo União e Uniã'o da Vitó-I m

Rua Prudente de Morais POR 10 UNIAO na --'- 1 $200
$300 ['

---......---------

�----=---__-=---=-=--=-.��-------J
Número avulso

"Ed' it l' d J" audiencias, edlficio da, PrefeituraMu-
-

... I aI te un nicípal, ít,S onze heras, se abrir a ter- .

. I Hortencio Baptista dos Santos
. ceira sessão ordinaria do Tribunal de Toda e qualquer publicação IO Doutor Alcino Caldeira.Juiz de Di- Juri desta Comarca, que trabalhará só será. at e.ndida, .rnedia nte o Advogado
reito da Comarca de Porto União, J

.

E t i d S t C· 'f em ' ias consecutivos; o que Já teu- pagamento adea'ntado.
d� r�io, et�:· a� a: a:arma, �a o.rma do. procedido ao sorteio dos vinte [u- �

rados, os quais hão de servir na mes
Faz saber que, ten.lo sido 'designa-

ma sessão de conformidade com a Lei Os origi na is, embora. não pu-do o dia desesseis.(16) do mês deagos-, I

proxírno vindoiro, para, na sala das em vigor, toram sorteados os cidadãos blicados, não serão devolvidos .

w
� r-:-..:"..7.'''-'':;,�.,=",-; c
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Rl}J�® ama

i relinfio, fegifirno,I .

i.sO no }Irmalem
"@.eey" de )[�

-

jredo M atzen-
Premiada na Exposição do Centena.Io .)'f\

=R=u=a=P_r=U=d=e�nt_e=-de�MKo�r=a�iS��_P_o=rl�Q=-U�n�l_a_0d joacfier
.

'

. I seguintes: CIDADE: AdoU'o Metzler.] os réus, cujos processos forem prepa
Dr. Carlos Conte, Matias Pimpão, Ni- rados em tempo. E, para que chegue, .

.\
canor Ribas, Valodio Ouelmann, Ra- ao conhecimento de todos, mandou pas

I
tael Benghi, Raimundo Fourville, Enli- sar () presente edital, que' será afixa-

, lia Ibsck, Neief Dornit, Francisco 0- do, no lugar do costume, e publicado
ctavíano Pimpão, Dr. Pedro da Silva na imprensa local. Dado e passado nes-

Carneiro, Miguel Yared, Afonso Koer-. ta cidade de Porto União, aos 16 dias
ner, Mario de PaI. TAQUARA \'_ER- Jo mês de julho de 1932. Eu, Alzira
DE: José de Sousa Trindade. VALOES: Caneparo, ajudante, o -dactilografei. E
Luiz Piazera. VILA NOVA DO TIM�6: eu, Herrnnio Milis, escrivão, o conle
( P�ço Preto): Napoleão Portes. SAO 'I ri e subscrevi. (a) Alcino Caldeira, Ju·
JOAO: Abílio Paes Carneiro, Osorio iz de Direito. Está conforme o origi·
Absalão Carneiro, Gránnernann de Sou- nal, ao qual me reporto e dou fé.
sa. A todos os quais, e a cada um de O Escrivão
per si, como tambem aos interessados, Hermínio Milis
em geral, os convida a comparecerem jI.no .dia, hora e IUg'�I' acima. referidos, ;=...-.--:::,.===---_�_·��_........II
assnn como nos dias seguintes, em I O·

BOTAS ]!ffILITARESquanto durar a, sessão do TL"i.bunal, I
li U li

,

até que sejam julgados os réus a ele Só na

'submetidos. Outro-sim, faz saber que,
na referida sesssão só serão julgados � a n a t a r i a �l.� U ln a n �Ô COlVIÉRCIÕ- �

.

Serviço, a cargo de of=

ficiaes competentes

.
e de 'loriga pratica.

Rua 7 de Setembro n. 12

Aceita 'causas civeis, comer�_
ciais e cnmínaís.

PORTO UNiÃo

•
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COAtIERCIO 5

� yarma�ia ��a �Herelin�a � ..
I

IAR'I'UR SANTOS
Grande sortimento de preparados nacionais e

« :» extrangeiros. « :»

I Manipulação escrupulosa c rápida.

�.==P=R=;=oÇ=rf=:=�=:=i�=�=&�=tBs.=�=-r:.:==:=:=;=i'l=a
�===================
'I .A'rSNÇXO % % %

Se V. S. quiser
I

mo- •
I

I

vestir-se bem, e ao rigor da
da, procure hoje a

:-: de FRANCISCO FEIJÓ

instalada á Praça Hercilio Luz

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

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

medida, e cuidadosamente acabada
TERNOS A FEITIO desde. 90$000 - PORTO UNIÃO

�-
II

�

ABenzedura

UMA enxaqueca. A tia Joaquina prornptifico-se erJ

fazer umas rezas e benzeduras com galhos de orru

da e clecrim. Pobre preta velha! Deixem-na ria in
nocente iIIusão da sua crendice! Aias nêio deixem
soffrer inutilmente a mocinha. Um ou dois comprimi
dos de Cafla5pirhull serão' o bastante para clli
via l-a dessa terrível dôr de cabeça.

A Cafi'i2spii"ifl� nunca deve faltar á cabeceira das

senhoras, pois é preciosa nas coliccs próprios do sexo,

nas dôres de cabeça e enxaquecas, como tambem nas

de' dentes e ouvido. Não offectcm nenhum orgão e

são absolutamente inoffensivas.

Evitem, como perigosos, medicamentos que se inculcam
"tão bons com)' a C�fie<sfi1iilrh"lt\!u. Essa é universal

mente consagrada como o remedio de

grcmde e variaão sortimento de
camisas, caprichosamente con

feccionadas

I e a preços e.'Jfcepchmais. �J
-mrll t J_�

Secção .de secos e mOlha-l----r�fO TlTnião IIdos, artIgos de La ordem. �=

�� �
� I-

-

.'=J� J
1IliIllIUIIIIIIIIIilI!!l!lllIillilmmmnni1llillilll!llfllIlllllfllilllmmmmmmiffilfiTImmmmmrnrrmlllffimrrnmí!ffil1íllllTI1nl!lll!!:11!'llm�:mmilffiil1!mll
xoos: façam seus anuncies e!í1 U() Comércio" XOON
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e Oficinas:

Rua 7 de Setembro, 5
CAIXA POSTAL-12

Impresso em oficinas próprias
_.

OCOMEI�C[O
PORTO UNIÃO *0'"*

.

7 de agosto de 1932

Associação Catarinen- O movimento revolucioná-
se de Imprensa -----.,....----���---��

M ZMWM rio de São Paulo�Está definitivamente organizada,
em Flortanopolís, a "Associação
Catarinense de Imprensa".
Á sessão de instalação, que se

efectuou no dia 31 do mês de ju
lho findo, estiveram presen tes, a

lém doutros elementos de reccnhe
cido valor nas' lides jornalis.ícas
de nossa terra, os srs. professores
Altino Flores, e Laercio Caldeira,
dr. Oton d'Eça, Tito Carvalho,
Gustavo Neves e Osvaldo Melo.

A. "Associação" tem a seguinte
directoria provísoria : presidente,
professor Altino Flores; secretário,
Osvaldo Melo, tesoureiro, Benja
min Lucas de Oliveira.
'Essa directoria nomeou os se

guintes srs. para elaborarem os

estatutos: professor Laercio Cal
deira de Andrade, Ney Luz e Ge
nésio Paz.

24·Corpo de Infantaria
Comandado pelo coronel Anto

nio Quim Cezar, passou ontem por
esta cidade, com destino ao se

ctor, onde opera a coluna do ge
neral Valdomiro, o 24 Batalhão de
Infantaria da Reserva da Brigada
Gaucha, cem o efectivo de 500
homens.

Tem novo comandante
Foi nomeado comandante do

contra-torpedeiro "Santa Catarina"
o capitão .de corveta Oscar de Fa
rias Coutinho.

Esquadrão de
Cavalaria

Acha-se aberta, na Prefeitura Mu

nicipal, a inscrição cie voluntários,
para completar o efectivo do Es

quadrão de Cavalaria da Força
<' Pública, que, sob o comando do

sr. Capitão Licurgo Coelho de Sou
sa, deverá seguir desta cidade pa
ra a zona de operações, sob o co

mando do co�onel João Fran :isco.

PflLftCIO
I-IC)JE HOJE

_,$uôlime·
Jurgamento
Produção em 8 Partes

- COM-

Willia.m CoUier

a pós dezesseis horas com bate, pc.
voado Panetera. Norte Faxina r1
beldes numero duzentos retiraran
em desordem, abandonando gran
de quantidade munição, materi,
bélico, três caminhões, que foran
inutilizados. Foram feitos nove pr.
sionerrcs. Na linha elo Vale qi
Paraíba as forças governistas r.

gistaram ontem expressiva vitori,
tomada ponte Salto, sobre referi;'
Rio, que os rebeldes defendi""
Foram feitos sessenta prisioneirr,;

«Art. 1- Ficam criados três ele' em Canoiuhas, Porto Uni- e apreendido material bélico, Te
batalhões da r eserva da Força ão, Capinzal; além dessas, são mada Salto abre novas possib;'
Publica, com sede, respectiva- mantidas três outras que já dades acção forças federais. Ai';
me-nte, em Flor ianopolis, Por- se acham organizadas, com sé- 'da de Faxina comunicam rebeld,
to União e Cruzeiro e com a de em Chapecó, Cruzeiro e Rio ao se retirarem Apiaí, lançaram Cu

seguinte organização: Caçador. pios a munição artilharia denr,
Um major comandante. § t - O efectivo dado a ca- rio, donde foi retirada nossas ti',

. Um «a pitão sub-comandante. da uma será de 160 homens, pas, tendo tambem aba ndonadoj
Um pelotão extra-numerário, com a seg ninto orgauização: I caminhões, grande numero men,

composto de elementos recru- Um capitão comandante. Ih adoras pesadas. Sauds ('1) CIe'[
ta dos nas secções extra-nume Três pelotões a três grupos Barreto. Oficial Gabinete".
rárias das companhias. de combati'. ==-===-���=.._,

Três companhias ordinarias.
.,,- �_"'-

' .: . Vão servir en'l
Art. 2 - O I: batalhão da re-

Uma secçao extra" urnerar ia , v

serva, com sede em Florianopo- _

§ 2' - P�ra organização se-

lis, será organizado imediata-, ��o apr:ovellados os cll.;mento.s
mente, aproveitados os elemen- Ja �obIllzados, corf\ d deno.m:- Vindos de Floríanopolls, achar

tos já existentes. naçao de companhius pl'OVISO' se nesta cidade os srs. capitão AI

Art. 3' - Para os 2' e 3' ba- rias, referidas na. !-li L! .na parte' .onlo de Lara Ribas e tenenu

talhões, com séde, respectiva- d.o art. 3', ClS ql1al� flC�rüo ex- Alcides Marques, Erasmo e Ave!

mente, em Porto União e Cru- tintas com a publicação deste no Rocha, que vão servir no 3' B.

zeiro, serão organizados, pre- Decreto. talhão da Reserva da Força Pubi

liminarmente, três companhi- Art. 4 - Revogam-se as dis- ca, com sê3e em Cruzeiro.

as ordinárias isoladas, com sé- posições em contrario-,

Publicamos abaixo o telegrama recebido peta sr. major Marques
de Sousa, que lhe deu sciencia do Decreto estadual n: 258, que
criou três batalhões da reserva da Força Publica, sendo um com

séde neste munlcipio, e comandado pelo sr. tenente Luis Lemos do
Prado, o qual foi comissionado no posto de capitão:

Major Marques. Cruzeiro=Fpolis. 2

O sr. Prefeito Antioco Perei
ra recebeu os seguintes comu-:

nicados oficiais:
"Palacio Fp!is. 4.
Prefeito Porto União.
Em nome general Interventor

transmito ultimo comunicadode
Faxina. Tropas federais toma
ram cidade Api3Í, onde inimi

go se encontra va intrincheirado
Combate foi reindo, tendo re
beldes recebido reforços vindos
estradas Capão Bonito. Coman
dante Plaisant, coin sua tropa,
forçou entrada cidade, emquan
to inimigo fugia espavorido zuna
lporonga, deixando poder nos

sas forças uma secção artilha
ria, quarenta automóveis, ar

mamentos e munições. Hoje
seguiram campo conC'en.tral{ã?
Ponta Grossa cento e seis pri- «Palaclo. Florianopolis. 5.

sioneiros que aqui se achavam. Prefeito Porto União.
Foi preso ontem tenente For- Em nome General Interventor,

ça Publica paulista Rodopiano I
transmito ultimo comunieado. Fa

Barros, quando fazia recouhe- xína 4. Nossas Forças tomaram,

cimento.
Chegaram aqui Giraldes Fi

lho e Luis Fogaça, que conse

guiram escapar São Paulo.
De Curitiba, Interventor in

forma que batalhão Força Pu
blica catarinense embarcou ho

je para Faxina. embarcando to
dos bons e cheios de entusias
mo pela nossa causa.

ln terveu tor Para naen se· felici
ta general Interventor discipli
na nossa Força, dizendo haver
se destacado essa luzida u nida
de comandada coronel Heitor
Caminha.
Exercito general Gomes con

segue avançando, já tendo si
do tomado tunel Mantiqueira
Sauds. (a) CJeto Barreto. Ofici
al Gabinete.»
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JosÍD FATTORI
'

.

Contador. diplomado pelo REGIO INSTITUTO TECNICO SU-

�
. PERIOR DE FLORENÇA (Italía)

ao publico desta e da visinha cidade que abriu, na� AVISA Séde da

"SOCiedade. Italiana",
um curso de esoriptu

ração mercantil pelo SISTEMA ITALIANO e NORTE AMERICA-
NO acceitando também lições particulares. -

s modi�ós - Para informações, dirigir-se ao

m::Jsmo,na Sociedade Italiana. - Porto União

E3e::stE3taseJiae::stE3ta _
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A Redacção não se res'
ponsabiiiza pelos concei,
tos emitidos nos artigo!

assinados.
_,..,_,...

Cruzeiro

Já foi designado o di

rector do Serviço di
Publicidade da J usli

ça Eleitoral
Por portaria do director geraH

Imprensa Nacional, foi desiqnade
redactor do "Diário. da justiça'
dr. Murilo Ferreira Alves, para I

rigir os serviços de publicidade i

justiça Eleitoral.
Esses serviços constam, pria

palmente, da publicação de um &
.

leti m , que será editado pela ln

prensa Nacional, e no qual seri

divulgados todos os actos refere:
tes áquela matéria.

Indulto
O Chefe do Govêrno Provisor

da Republica assinou decreto, �I

indulta do crime de deserção
todas as' praças do Exército, �i
se aoresentarem para tomar pai
nas 'operações, em defesa do r

der constitui do,
��-=--==�--�----=��

COMPRE o seu calçado dir"ed'
mente ao fabricante, e evite o inll

mediaria, que lh,e cobra 5 até II

mais.
,Na SAPATAR

NEUMAN�
V, S. encontn
sempre calçai
coníecionaê

com materiais de primeira ordl

por preços os mais eonvídatiw
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