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Planalto Catarinense.

Encerrar-se-há no fim
do corrente mês a in
scrição para as instala-

Vi ha pouco, desfraldada e soluçando ao vento, a
ções de aparelhos alma entristecida do Brasil.:
rádios receptores A nossa Bandeira! EIra mesma, como a sentir-se a-

, '�:, . bandonada DIor aquclles que tanto a enalteceram e a glo-O sr. José dã ,-Costa Perei--
ra, dedicado Chefe da Reparti- riíicararn : os seus próprios; filhos . • .

.

.

ção postal e' telegráfica desta Elia representou para mim, naquella hora que a. VI
Por portaria do sr. secretacidade, recebeu da �chefia re- desfraldada, soluçando ao vento, a .imagern de uma pobre 1'l0 do Interior e Justiça, foigional () seguinte aviso,' com mãe afflicta e desolada, que assiste a este' horrivel cspe- designado ° inspector escolarrelação á montagem de apare- ctaculo : seus filhos estremecidos em lucia armada c'Tra- sr. professor Luís Trindade,lhos rádios receptores, que, ··1 d d 1" d ,. d" t L para substituir o director in-

como se 'sabe, não mais pode- tricic a,
- entro o mesmo ar, enarxo o mesmo .ecto.

terino da Instrucão Publica dorão funcionar, sem que os seus : :: ::..
Estado, que requereu ferias.proprietários requeram, 'á re- Sibilam as balas corno uivos horrioilantes de' lobos
._"...._��-=�,...,=="""'_--=>===�<=�.--

partição competente, a. devida esfaimados. Fuzila a metralha varrendo os campos. Pro-

[�'!!I' rO'�LJnlhl'Allu"l a' PI °nl'tQn r "I a'rl,.!·'a·inscricão, de acôrdo com os jcctis de todas as arrn__
as de guerra se cruzam.. No espa- r _ IJ u II U LJ lJ udispositivos leg.ris em vigor :

h«Prazo para a inscrição de a- ço, os aeroplanos, como o syrnbolo apocalyptico, prop �-
parelhos de rádios receptores en tizado ha quasi dois mil annos, lançam bombas destrui
cerra-se a trinta e um do cor- deras.
rente, findo o qual serão apre- :,<
endidos os aparelhos não inseri- E dizer-se aue animando ti lucta, estimulando os a-
tos».

..

<

_
• .nimos bellicosos,' no Ii1�is:-1acceso das batalhas, a mesmaPede-nos, �e�tarte, o sr. Çhe- Bandeira á' frente dás hostes que se degl-ad�arn -l "-fe d,a Repartição do Corre.1O e

li
• /,.] ,

'

Telegrafo avisemos aos inte- A Bandeira do Brasi .
-,

.

ressados
.

ql)e� findo ri aludido
.

:

prazo, será cumprida, imedia- pã; isso eu te vejo soluçando, alma· estrangalhada
tamente, a ordem acima refe- da Pátria, a chorar a desgraça ele teus filhos. E deante de
rida,. apreendendo aquela re- tua dor, lanço aos Ceus esta- exclamação: bendita seja a !

partição os aparelhos instala Paz!dos sem o necessarie registo.

Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
1·-0 sangue I mpo, de impu

rezas e bem estar geral;
,j<. 2'-Desapparecimento de Es-

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coceiras, Feridas bra
vas, Boba, etc.

.

3'-Desappai'ecimento cornple
. to de RI (EUMATISMO, dôres

I
nos ossos e dôres de cabeça.
4'-Desappar8cimento das ma

niíestaçôes syphilítícas e de to
dos os incommodos de fundo sy
philitieo. .

I
5·-0 apparelho gastro-íntes

tinal perfeito, pois o «ELIXIR
914" não ataca o estomago e

não contém iodureto.
E' o unico . Depurativo que

tem attestarlos dos fíospitaes, de
especialistas dos Olhos e da Dys-

Sorveteria Esplanada i fabrica., .

.
I pepsia Syphilitica. .;

'. I O sr. Manuel Cunha, quete- �íWGi�

Realizou-se, qua rtu-feira ul- ve a gentilez.a de convida_!' .0 ���!.'8��
tima, nesta

-

cidade, á Praça �os.:so Redac�or para assist.ir ,ª O rl 1 "ri ri n
Hercilio Luz, peraute pessoas

a ina nguru çao de. sua bem' rã�õ u� ·nUa lual O I

gradas, li illaU�llrél.ção da de- mOJltada C��(l:i enviou-nos tall�= ,.,,_.t:.,")::...
·'
.•.
,.·.�::.�•.:.�;.:.•:.·i _ . 'N.a -1'G.�"'dariailU _v .

cente "Sorveteria Esplanada" bem um hriude d?s seus
. op!, �:' 'J._,de propriedade do sr. Manuel f.l)ü� produtos, cuja distinção

Jacinto da Cur.ha, acatado co- muito agradecem�s. �
O .sr. dr. Eur-Iides de Queiroz rnerciante na cidade de São Informou-nos rna is o sr.Cunha �. SANTOMesquita, director da Peniten.ciária Matells. que, dentro de poucos dias, se- .!;!

do Estado, reuniu em folheto a A "Sorveteria Esplanada", rã inaugurado um esplendidn.� ANrr()NIO tilsua defesa apresentada ao Govêr- prepara O seu produto "Dolé", salão destinado ás ex mas.. f:ie- �.'.�.'.'.:. Rua 7 de Seternbro 11. 11 I'no do Estado, com respeito ás ir- tabricacão feita sómente . de "i�. nhoras e sel1boritas, e iniciada .,,� ,regularidades, que se diziam verifi- fruta�;, _bem como, gelados em '

fb'
-

d t
- �''i!&iitIlli.mcadas no Almoxanfado daq\Jel�. es- geral, por

- meio de uma es- a a .I'lcaçao e sorve es em

tabelecimento público.' ph'lndida e aperfeiçoatia ma- taças.
O trabalho,:em apreço é longo, qr:ina "Otto" ·fabricação al�- Ao proprietario da «Sorve-

e o seu inteligente aut07, apen- ma de Motore.s Dentz, m�vI- teria Esplanada'" que «(cabasou-lhe noventa e nove dccu- da a electrIcidade, maquIr�a .

s ' .
_

.'
_

..
mentos.

I essa que póde produzl'r mais I
de Ill. talar meilS UtD,l mdus.t! la

Ficamos agradecidos pela aferia de mil "Dolés" diariamente, a-I de progresso para. �ossa clda-
PORTO UNIÃOdo exemplar, que nos foi enviado. lem do gelo para o consumo da de, auguramo::, felIcl_dades. ,,.;,.......""""'......""""'_,.,'......""""�._"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'

ANO I *-* Porto União, 14 de agosto de 1932 *-*

'-Bandeira do Brasil

Oswaldo Mello.

FernandO Badotti

Continua em organização a Com
panhia Ordinária Isolada do 2' Ba
talhão da Reserva da Fôrça Públi
ca! que deverá constituir o Desta
camento desta cidade, e cujos vo
luntários já- se acham devidamen
te uniformizados.
��

A defesa do dr. Eu
clides de Queiroz

Mesquita

O sr. general Ptolomeu de
Assis Brasil, Interventor Fe
deral neste Estado, requereu
a sua inclusão nô alistamento
eleitoral de Florianop·olis.

.-

rr�f, Lufõ T rin�ao�

Foi recolhido á Penitenciá
r i a do Estado o sentenciado
Vitor Felix da Rosa.

I'
.

Agoptado Officialmentg -no Exercito

I E'I ixi r "'9,14"

Hortancio Baptista dos Santos
Advogado

Aceita causas cíveis,. cOl1}er
ciais e crirr;inais.
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Acto constitutivo da sociedade

.ponsabilidade ilIimitada Caixa
'I (:._�

I
I
I' Artigo 28' � A dissolução da sociedade em sessão de assol
ral para esse fim especialmente convocada pelo voto de 314 P�I(

'(CONCLUSÃO) l dos sacias presentes, que darão o destino conveniente ao fundo ti .

", ! depois de satisfeitos todos os compromissos da sociedade" '

'

directorla o,n algum ,dos directores deixar de observar as disposições e re-!
soluções acima.refendas,' I

,
§ 4' .; Verificar se os sacias dão o devido emprego aos dinheiros que, Dobtiverem por emprestírnos dá sociedade e providenciar no sentido' de serem isposições gemes

acautelados os interesses destes, toda vez que forem abaladas as garantias Artigo 29' - o anno social terminará em 31 de Dezernbn,de alzurna de SUas tran sacções
'

, , ,_<> " c

, ' Artlgo 3J' - Para a reforma de qualquer das dlSposlçoes [assem�é! :- Dar parecei' sobre ,o balanço antes de sujeito ao exame da tatutos é necessário o voto de 213 pelo m�os, da assembléa geral'geral. ,

•

, I,' convocação se deve declarar que eila vae tratar desse ass,umPto"CAPITULO 5' Artigo 31' - Os casos omissos nestes estatutos serão reoi�
decretos n' 1637 e 6532 de 19 7,

,'"

Da assemblea geral I E para produzir todos os etreitos Iegaes que necessário for,
,

,

)
mos lavrar o presente, instrumento, em tres VIas de' Igual teor e 10-

, ,Arti�o �9' � A assernbléa geral reunir-se-á uma vez por anno para mo nos faculta o artigo �35 do Codígo Civil, ,as quaes v�o por to�
tomar. cD�neClln�nto di balanço, relatório do presidente e de todos os nego- gnadas E; po\ duas testemunhas, selladas na fo_rmu da lei, sendo ai
CIOS veriãcados durante o anuo social e extraordinariamente' quando a dire- I e segunda VIas depositadas no" termos do artígo 16' regra la, cio'
ctoria ou conselho fiscal ou pelo me�os a terça parte dos sacias o exigir./legíslativo m�mero },637, ;le 5 de Janeiro de 1907, c a te,rceita fiem

.

§ !' - A a3s�l11bléa gel'al_ se�á convocada com aununcio f,8íto no jor-] ChlVO dfl SOCIedade e sem devidamente transerípta no livro de �
naI da sêde do mumcipio com lu dias pelo menos de antecedencia. do" SOCIOS,

._

,

§ 2' ,- A reunião da assernbléa geral ordinária terá legar dentro de Porto Uniâo 30 de N?vem�t"O de 1931.
,30 dias apor. o encerramento do anno social. Theodoro Kroctz, Ai�redo Kroetz, Osvaldo Sch-nitt, Cu rlos F.

,ArtigO 20' - A assembléa geral será presidida pelo presidente da di- Estev�), Scheuer, Pedro d'Alcantara Schmitt, Aloys Weber, Pedro II
rectoría e na falta_ deste, pelo socio para esse fim aclamado, e deliberará em Peter 'lter Netto,

, , ,.. '

prtrnerra COIl vocaçao com a presença de pelo menos um 'terço dos sacias; f;'ennheço verdade�ras as �Irmas supra" dos SI'S. -Theodoro Kró
em 2a convocação com o numero de socios que comoarecer.

,

Iredo Kroetz, Osvaldo Schrnitt, Carlos F, Bchiel, Estevão Scheuer.]
§ I: - As decisões da assembléa geral serão tomadas pela maioria Alcantara Schmitt, Aloys yílebi,lf, Pedro \,IVeipand e PCJl'O Vier N1

de votos, I ter .das mesmas pieno connectrnento e dou Ié.
§ 2' - CaM sacio terá direito a um voto, ' f E II desternuuho B O S da verdade,
§ 3: - O voto deve ser dado pessoalmente,

I
Porto Untão, 3 de Agosto dc 1932,

Artigo 21' - A assembléa geral tem competencia para resolver sobre
qualquer aS,SLll11pto que intel'�sse á sociedade, eleger e d�stituiL" os membros I

O T,lbel,ião
da directoría e do conselho fiscal e marcar a remuueraçao para o exercicto Bento de Oliveira Sobrinho,de qualquer cargo,

_ A,rtig:o 22' - <\ sociedade constitué-se sem capital, e os socios não I, ,

�l�i�s���'lgajOS a fazer enteada alguma em dinheiro pelo facto de sua ad- ��E3����E§ a,aE�
Artigo 2'3' - Em 31 de Dezembro de cada "uno, será organizado o � 'W,",,,,,':=.,,s-. -..::::;<.. � �'�1!NOll�l!íbalanço do activo e passivo da sociedade, acompanhado da demonstração ir?l .J;I ,y:::�.J.C!.,., Jíj..tc�.A a :«, .A�,l:L

'

das conta� de caixa ede- lucros e perdas, '

�'"
Contador diplomado pelo r-<EGIO INSTITUTO TECNICO s

ArtIgo 24' ,- Os lucros verificados annualrnente pelo balanço serão - PERIOH 02 FL'JF.zENÇA (Italta)repartidos da Seguinte forma: ( \
'

I: - 70'1, para o fundo-de reserva: 'I AVI�A ao publico desta e da visinha cidade que abriu.r
2' _-:- 30'/, pata ser aplicado a juizo rIJ assernblés geral. Jd »:» Séde da "Sociedade Italiana", U111 curso -de e script

, Artigo 25' � Em caso nenhum a soci'êdaJe distribuirá dividendos, a ifí ração mercan�il p�l� ?ISTEiVIA IT�l:I�NO e y?�TE AMERICI
seus membros" ,

," NO, dceell,ando t,3mbel'1 I�çoes �,artl,c,IL,res, '

Artigo 26'
-,

O fundi) de reserva é destinado a reparar os prejuízos t_:preços 1110d1CO� -: Para Informaç03s, Qlrlglr-s�_ ao mesmo,
eventuaes da sociedade" "

,',,' nu >:Jocl�dade ItalIana. - Porto Umao

, Artig'à,2�' - O IUI,ldo de resel;v� jamais p,0derá ser'partilha�o peI.?sllti!'R���,_'":l '" ����!':'��, =::== I-- :::::

SOC,I_OS, constItUindo piOp,ledade excluslV� da s�Cl�dacL�! pelo que !lao terao �-,-,E:::3��!;i�;;;:;:��f �
direito a parte alguma desse fundo O saCIO denUSSlOuartO 011 exclmdo, e os _,

'

,
' ,

,
"

=:::::redores di) sacio fallecido,
'

I _, =-w _.-

I 89COS P, Molhadüs �os dej
I �r A r111azerr1 meira ordem

e '-

"

r; F-� (�Y',u' .-' \.__..J

if)
o,
u
Cf1
.....oo!'

W

,
.

':estafufos da S�ci�aa.de de responsabilidade
, itlimiiada

'

, ,

CAIXA AGRICOLA PORTO UNIÃO

CAPITULO 6'
Do fundo de reserva

.. C \' S'A A L'O'YSfO/
"

'c..\'" !
,1-:_ 1... l-'\., '

".l
'

Cf1\
<d:
�l ,

0\" , .. '

::c � ,

t
" .'

"t>í" �,

flgenfe exdusiv;�' aas afa"lCtõas
Hfl'l.\_RlVIONICAS '·S�""RADElf..... ]:""'A'"

, - ",

Rua Pru�ent.e de Morais; ." PORTO UNIÃO
, ',,' . ,.' l�' 'I � 1 , .

;
• " .:'

_

,(.." <i •• • I . , . " ,
.

Cf)
<d ,�-=.""'."...

CC
.....:l
::::J
C.!:l
�:

cocperativa de rcv \._! � j, '-"� ii .-:�. '-' \.:
r· "

Agrícola Porto. Unil

=

CAAITULO í'

Da dissolução da sociedade

CAPITULO 8'

=

a preços ser.
- -

compdiçõe:
Eaa Si�uqir,a, Cam)
PORTO UNIÀ�

Bebidas Nacionais e' DE -I
"-<

O
-,

'�
tn

� I
-

':Z
lf;
,..;l

i
c:,
;s::
t?'J
Z
�
C
w

a
Çj
rn
_'

o •

;J>
-

eh

ALFREDO MATZENBACHER'1 t
.

E�

:� ,

"

"Procure os nossos preçb-s de at1iiric.iqst
.i,
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SEM OUTRAS MISTURAâ

3ill!llill!!illl!!iimUlllliWI!!llillllillijjUlillJlillllllUlli!!inaiHlll!!lIJUlliElillmmmlli!!ltlillillllllmIIll'JD

�YarmaCia ���a Tnereziofia· � I

E I -

ARTU'R,�sANTros. 1
Grande sortimento de preparados nacionais e

'

« ;» extrangeiros. «:»

I' Manipulação escrupulosa '- lapida.
1� .

P R E ç O S 1\1 O O I C O S
{�\j --

Rua 7 de Sebmbro, n. 7�vn, »orfo União�"=-�=-=:====:!s. Caiarlqa

�=================
II 'ATENÇÃO %. % %

; ,

II'
'I....

'

Se V. S. quiser vestir-se bem, e ao rigor da
da. procure hoje a

I �lfAI�T��I� �tlt�T� . . de FRANCISCO FEIJÓ

I

��'
I .'

mo-

I
I -

1instalada á Praça Hercitio Luz
A uníca, nesta cidade, que lhe pode servir, a seu

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

I
' ',' :'''''''''medida, e cuidadosamente acabada

'

TE�NO,S A FEITIO desde 90$OQO - PORTO. UNIÃO
J II
:,�'

A Benzedura

UMA enxcquecc, A tia Joaquina prcmptifico-se em

fazer umas rezas e benzeduras com galhos de arru
da e alecrim •. Pobre preto velha! Deixem-na na in
nocente illusôo da sua crendice! Mas não deixem
soffrer inutilmente CI mocinha. Um ou dois comprimi
dos de (:(iiflospErGna serão o· bastante para clli
via l-a dessa terrível dôr de cabeça.

I'
i
I
I

I
I
!

A C�f!�si?kh'iCll nunca deve faltar á cabeceira das
senhoras, pois é preciosa nas colicas próprios do sexo,
nas dôres de' cbbeço f

e e'nxaquecas, como tombem nas

de dentes e ouv.ido. Não affectam nenhum orgão e

são absolutamente lnoffénsivcs.

Evitem, como perigosos, medicamentos que se inculcam
"tão bons como a Cafigsph·ina". Essa é universal

mente consagrada como o remedio de

, :.,i ,t'C.ASA ES M:I::'I{À LDA l'.----....---.,
I
,._---_-

i I �e Sal0!fiªo' :J. ',Rbury, .-', I-I'"
·--------m;�jl-.�I�'------� �------��---------�

_,. ..:_ II' I

�I�,':' gr;�",.d�,�� ��Úijta
.. �ô.,:5'O-r�ir:ne,�/o c/e

". camisas, '€i:rpnchç�:Cl::l11enle <con-
:,' . "feé�içná..f!g�.,� .,�, '�

.

'I
'

:.' ,e, a preço_s éxc�J?cion_a_ls�
o;'

'

. L.I '.' / .(-.' :
.. .;

'

'_'�' ___

Secção d�· .secos é'mcill:l-I ' $,0. r;,,todos, artigos de La ordemJ�_ ) ,

,;_ �,!"'.,_..'__----- ,',,'," .Jo- ---

IlliiBlfimnlHlIIlIlIlIIlHlIlIUllllllllnllllllllllllllllllnllimnllllllllllllllllllllõllmiulUlIIlIlDlIllIIlIÚIlIIII11IHllllllnllllllllmllllnnlllllnmnllllffiulIlIlIlIlHlIlI.
:l:O'OX 'Façam' seus "anúncios em 'uõ' qomércio'" xoosc

3

•
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POR�no UNIÃO' *77'"*�!ZZX==- ,/

14 de agosto de 1932 *�* 'S ..CA'rARl]
.....

� ��e:�-=�,
..

�

..:.::.E+""""3.'
;

JEESS.ar;::=.===:3E::;;;;.=.=n =.
'

.'��,e== ._-=. � �"'--_""'�'�-�--�::l""-���:E'::' == I \�E::::?�� :s.n::====:!B C==::::?"�O_= �e��=lt.�� " �V= =

i

� �� C'flS' t1 GI. O,,'RIR ��
,

'" '�r� �"

� fi(,�rt� I 1 -� """I ", ' 6;� gumde sortimento de _Fazendc(s� "/' O

J:=:J - D E marinho, "R.oupCfs=feifCls� CJ;Clpéos�

rp
ANTONIO DO�IT Calçados, Camisaria, l)erjumcrr;a� etc.

I:::::n i{ua ? de Setembro .:Telefone n. 50 VENDAS POR ATACADO E A VAREJO �O, CAIXA. POS'I'AI..-, 26 PREÇOS S�M COMPETENCIA

I �
,ill� \ :�

..T�&��d��"=3_'�:f��.t;:-�, p���::=':�:::;��;_;;�::;_ ._._.,;.;..:...--==-�'-= "---�-'�r-:' ---- '� .J�= "''1='-''

. ...:l�I=..,�,:.-:.�-::3E�··- ::E!���E31 ::�E::,�������;::� = 3C:,?:::;'_"" --�� -�.� __oi :.:...��__ '--=-
_

I��,-::::=:=::=ll \r/����ll( Hellmuth Klaumann
1 Dr.. Alves Pedrosa II ,d ] .

"
�

! I ,'!i MEDICO !Il Negocio de Secos e Molhado
Advoga nas' cr usas em alue não, lJ L

� fi r Consultas diárias, das 8 ás 11
� ,houver incompatibilidade ! I ,n horas e das ás] 6.

� funcional. i I 'F1 r--�

i Serlá3 encontrado diariamente, das � I �,' Rua F�rnai1do 1facbdo, 4
ás 17 horas, no Cartório � l'

._

S.
do Crime" I t fll

sruao - • Caiarin« � \.__ perlo União - S. Calar;'
-, [;1 �� E�I: �!dj.1�������§��� 1 �

=-__-==-=-�=_=-__����__

H O T E L S A N\ P A I O I OASA D_AJ1ASCO
Proprietario: BELMIRO SAMPAIO I de 'R,nIOUEL fAR,lI.HiSituado no melhor ponto da cidade,

I,' OLCposl·tal-l·l1o'ldO afamado caA"'\)çadO 4=0 "".,em frente á E tação da Estrada •
_ ; .r.

de Ferro. Variado sortimento de Calçados
Optimo serviço de mesa - Quartos I Modernos, por preços sem

arejados - Banhos quentes e frios, competencia.
)')raça J(ercilio ruz� 10 - fene.'
Porto União v-- S. Catarina

�--=-�=-==�-=--------=-�-=�----==--=---�----=�==���========,==-�-===�==========---=---------====----�---pq
1��e1

II PRLftCIü:
I O It nQ l'nQUhml'QQ(lQ Rt�ú����e a��!��V�tc�S�',o���r��o�� I FIC)'JE' HOJ1�o Doutor Alcino Caldeira, Juiz de nU! � a U o l) U l) o U o roga, por 90 dias, o prazo para a exe- I ,

'

, )tsDireito da comarca de Porto União, cução do Regulamento da Ordem dos -

IS

!�ta1� �:i,Sé��:R Catarina, na for-
be� �r·s���f��� ��ti���terei�a rece- �dOS Brasileiros.

A,tra\lOQQ�lnll�n a rf,II',�II'nFAZ SABER aos que o presente -Flonanopolts, 12. Presidente Junta H fUOOu. Uu lJ � Uedital virem, ou dele conhecimento Alistamento Militar. Porto União. -, Padaria Santo .stiverem, que, por motivo de fôrça 'Decreto de 4 do corrente concedeu' Produção em 8 _ Partes -e'maior, fica adiada, de acôrdo com o Indulto aos insubmissos, que se apre- Antonioque estabelece o art. 68, n. II, do sentarem, dentro de 30 dias, para se.
Código Juãiciário do Estado, para rem incorporados ás fôrças em opera-16 do mês de 'setembro, ás Ilharas, ções. Divulgae e comunicae a esta
a instalação dos trabalhos da 3· ses- Chefia as apresentações. (a) CeI.
são da Tribunal do Juri desta Comar- Alencourt. Chefe da 1· C. R. »

ca, trabalhos esses que se realizarão
na sala das audiencias, edificio da
Prefeitura Municipal. E, para que
chegue ao conhecimento de todos,
mandou passar este e outro de igual
teôr, para serem afixados e publica
dos na forma da Lei. Dado e passa
do nesta cidade de Porto União, aos

12 dias do mês de agosto de 1932.
Eu, Hermínio Milis, escrivão do Juri,
o ,dactilografei e subscrevi (a) Alcino

<-

Premiada na Exposição do Centena, io

Rua Prudente de Morais Poria União

. Edital I Caldeira. Juiz de Direito. Está coníor- I
me o original, ao qual me reporto e

dou fé.
Adiando a instalação da 3' ses:
são ordinária do Tribunal do

juri

Fasendas. Arrnarmho, etc.
Vendas a varejo e

Entregas a domicilio

Rua Prud9nte de Morais, 41..

E' na confeitaria

• 1

que todos os dias se reunern f'

pessoas de bom gosto

o melhor café preparado,
o rnelfior café em pó.

Ordem dos Advoga
dos Brasileiros

Foi instalada, domingo último, nes
ta cidade, urna nova Padaria, d.� pro
priedade do sr. Antonio Castinhos de
Almeida.
Essa nova casa de comerçío, que

funciona á rua 7 de Setembro, n· 11,
está fadada a alcançar franco progres
so" pela superioridade do produto que

Por despacho do sr. dr. Juiz de Di-I vem expondo á venda, pois, trata-se,
reíto, foi

,adiada para 16, .de. setembr?, realmente de uma excelente panifipróximo a 3· sessao períodíca do Tn-
_

"
"

-i.,
bunal do Jurí desta comarca, que es- caçao, apresentado com óptima íari

tava designada para depois de amanhã,
, nha, asseio, e bem trabalhada.

O Escrivão:
liermínio Milis.

foi adiada a sessão
do Tribunal do juri

Do Programa

com

Leo Maloney
,e Josephine Hin

..

as súas co1111
no

Amazem "O

FAÇA
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