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N �] E COMMERC.IOI
Hercilio Guimarães

Deverá aparecer breve °

. segundo livro de contos da
autoria do nosso eminente

A HERVA MATTE acred tar no que ,dizem os livros- coestaduano, sr. desembarga-
O mercado' platino é, por em-

em que estudavamos quando era- dor joséArtur Boiteux,e cujo ti
mos creanças, isto aqui. seria a '.'- ""'_1

I quanto, a garantia do nosso com- tulo e -rlgUClS )!�aSSaaaS.
maior maravilha da terra .. l.)uro�.,;' Solicitou e obteve exonera-

[ mercio hervateiro, consumindo cer-
b 1 d Esse livro, que; como o pri-

, ca de 70 0[0 da producção brasí- prata, co re, p atina, to os os me, ção do cargo de professor
, taes, todos os cereaes, tudo a'qUi 111°I'ro da série ..a"CCl� de um
leíra, embora tenha, nestes ultimos '-, ../u "'" a, da escola publica estadual do

dois annos soffrido alguma oscila-
terlamos a granel. 1:>ardga, Verd.e - se prende K 5 d di

.'

•

.

Infelizmente, depois de homens. .:;J ••

« ilornetro 1 », o. istrito

s[ ção para menos: Em 1921 vende-
t, ( h

a fados da historia catari- de Valões, o sr. Pedro _,
da

clleg unos a veriticar que a nis- �

I mos ao paiz amigo aproximadamen- nen.se, virá �'i publicidade, me. ,-,

k
so ludo um pequeno exagero de - v c, ;:,ilva Freitas.

a te 54 milhões de ilos no valor de . diante o concurso de subs-
� quasi ,62 mil contos, vindo em se-

patriotismo. . .

��=�����_�=""""""""',..,.

E, gundo lugar o Uruguay com 1 S 800.
Mas agora surge esse le��ol �e- critores, que o. terão á razão D. Daniel Hostin

,

kllos, no valor de 24315 contos. petróleo, como a conftnrnar. ern de 3$000 o volume, pagos ,

Conta-se ai n da o Chile' com uma parte, que não eram tão exagera-
ao ser apresentado a obra. De. passagem para a ca?ltal da

..

importação de mais de 4 milhões
dos os compe:1dios que lla.nos na

.

" I Repu:l ca, acha-se. nesta cidade o

de kilos, na importancia de cerca
infancia. Em se tratando de um Ja Sr. Dom Daniel Hostln, ilustrado

de 6.000 contes,
Será que iremos explorar, de ía-: consagrado. autor, como .0 e bispo da diocese de Lvqes. :'

A Allernanha que até bem pou-
cto, essa riqueza que o acaso a- efectivamente o desembarga- S. excia, revma, que se hospe-

h gora nos dá? Ou a iremos vender a dO Bo't
o

d e to do Q' es fr-an

c
co tempo não con ecia a excel- ":

'
'. or J eux, esperamos. que

DU n -' CO,lV n
. j p a r ,�,

.

lencia do ouro verde, entra já nas algum "trust americano ou In-

P t U'- dê '.,(J ciscanos, tem s.do ali mu.to curn-

..,. glez - que a deixará inutií :e' or O nI30 e a J. guCls .

, t .,

.

. estatisticas 'das nossas vendas com
'

. II d,
"

. ., pnmt,n ,auo,

el'l!lm índice bastante anlrnador. te n- morta, c�mo as_..n.'lOnt.alTh_s·,\r<j..e:�e,r' .. 'C/oS:<;ü aS,-Q I:�,aJOJ l1ü;merO, '«'O Comére.o » saud a respeito-"

; do em 1931 importado 964,363 ki- ro -de Minas Geraes? . . . possível de assinantes, COl1- sarnente ao digno' prelado.

, los desse producto, num valor de correndo" assim, para 0_ de-

I

�
1.400 contos.

CARNES CON�ELADAs senvolvimento da literatura Quem, o perdeu?
E COUROS

Releva notar entretanto, que a barriga=verde., Acha-se em nossa' reda-
0, propaganda nesse grande mercado

"-

lr!
europeu, não tem sido feita num A situaçao do nosso commerclo Os interessados poderão cção, á disposição do seu le=

II
sentido propriamente comercial, exterior se agg�ava cada dia, como procurar o director desteór- gitimo dono, um molho de

mas resulta dos factores absolu- demonstra a exportação de alguns gão, que está autorizado a pequenas chaves, que nos

I
tamente alheios a quaesquer esfor- productos

'

nacionaes, notadamente angaiar subscritores f' t I'" t t
nl

� para a ' OI en regue pe v sr. enen e

V,' çoso àisdPend,iàos ,naquelle
sentido. os da índustría pastoril, cujas ven-

aludida orra.
s remais paizes representam- das estão errr Iranco declinio.

-
Manuel Frederico Rola.

,: se nos nossos boletf ns commer- De janeiro a junho do corrente

fi!

------------ --'_ - w __ • ._::;:__. ' ,_

, ciaes com cifras insignificantes, pois anno os negocias de artigos da

(I
no computo geral das vendas bra- classe animaes e seus productos leccionadas na Arg90ti:la, afim de zes, reduziu de vinte e cinco por

sileiras essa porcentagem não che- attinqira rn a' 73,358 toneladas, COI1- melhorar a sementerias. cento os direitos de entrada, o que

- ga a merecer resalto. tra 129,635, em egual periodo do Entre 1922 e 1930, a producção .
visava favorecer a Argentina, que

e
A nossa exportação total ascen- anno passado, e 156.529. tárnbern total do Bra stl tem sido em media, na mesma ocasião se prbmptíflca

aQ
deu em 1931 a 76.759.982 kilos, no primeiro semestre de 1930. de 250.000 toneladas, attingindo, va a afastar, como afastou, os cb-

IM
que nos renderam 93.643.456$000. A differença é de quasi 50010 ness; ultimo armo, � 314.340, I

staculos que ali se antepunham á

O PE'l'ROLEO DE ITAJAHY sobre 1930, por demais elevada So o Estado do RIO Grande do ,importação do nosso matte. A me-

em se tratando de eroductos de' S
II O «Jornal do Brasil», do Rio.

.... ul concorre com mais da meta- dida foi util pois já ;-;0 armo de

:la traz, sob o titulo «O petroleo de larga procura e grande acceitação de desses algarismos, pois na sa- 1931 a entrada de batatas em

�i Itajahy», a seguinte nota:
Os couros e as carnes congela- fra de 1930 a sua contribuição foi n0350 paiz cdhira a 7.000 tonela-

«O acaso é o grande protector
das. só os dois íl,rtigos, accusam de 162.000 toneladas. das apenas, devendo a reducçãc

do Brasil. Foi o acaso, dizem aI,
nss remesa� quédas respectiva- Os Estados que' '11als produziram da tarifa remediar.. "a esse re'tra-

guns historiadores, que levou Ca.-
mente de .5.010 toneladas e batatas, a 'seguir áquelle, são o de himento.

o,, bral a descobrir a Terra de Vera
19:455 tonelacjas, para totaes de. S. Paulo com 62.700 toneladas em Ainda é muito dimi:l1.Jta a pro.

Cruz. E' o acaso que tem feito
28.607 toneladas e 58.860 tonela- eg\)al periodo O <Estado de Minas ducção' brasileira. Sendo a nossa

das, o que equivale a. uma po.reen- G t d d 'I d 42
aqui o prcgresso e a civilisação...

eraes em procura o esenvo ver população e milnões de habi-

tagem bem impressiona.lte. I 1 d
Agora acabamos de ter mais uma

'TIuito essa avoura, lllas não che- tantes, o tota e 314.000 mil to-

A reducção verificada na equi- .

d d
prova da gránde freluencia com ga a pro uzir ain a mais de ,neladas, relativo a 1931; somando

valencia ouro"'no primeiro semes- 3 1

que o acaso se, interessa pelos - 0,000 tone,adas por anno, não

tre deste anno foi de 2.055.000

..
destinos do Brasil.

obstante as necessidades de sua

·1 Um engenheiro de Itajahy em
libras, e de 4.880000 sobre 1930. vasta população, a maior de todos

•

Santa Catharina, cavava um poço
os Estados brasileiros,

A LAVOURA DA BATATA N
til a lIma centena de metros � quan-

L o .mesmo anno, como a pro- Devemos por todos os modos

, do descobriu apenas isto: um grano
NO BRASIL ducção do raiz não baste para o, incent.jvar a lavoura da batata,

de' lençol de petroleo! Sim: é ali, DiZ o .Jornal do Brasil»: consumo, o Brasil importou cerca creando 'premios, anim'ando os la-

junto do porto, a dois dias do Rio, «Uma das culturas que mais in. de 30.000 toneladas. E' uma qua!l- vradores e difundindo o habito

que se acha esta coisa prodigiosa: cremento tem tomado no Estado tidade infima em relação ao que desse alimento, ainda pouco espa

um largo lençol de petroleo I do Rio Grande do Sul é a batata. produzimos. E foi levando em con- lhado em certas regiões do paiz,

.As lendas sobre a riqueza bra- Ainda agora, o governo estadual ta essa circumstancia que o gover- sobre�udo nO Norte.»

silei�a são formidaveis. Se formos adquiriu 50.000 kilos de batatas se- no federal, ha cerca de dois me- (Do «C. do Povo»)

o novo livro do sr.

desembargador José
Artur Boiteux

Regressou da cidade de:
Laguna, onde fôra em vjsiht,,·;��
aos seus parentes, o sr. Her- '. "

cilio Guimarães, funcionário .......

do 'Banco do Comercio, em
.�.

União da Vitoria, e nosso a

preciado colaborador.

A herva rnatte - O petroleo de ltajahy
Carnes congeladas e couros - A

.

lavoura da batata no Brasil

Exoneração

insi-

a importação, mostra que f)

sumo, por capital, entre nós,
uns sete kilos por anno. E'

gnificante.

con

é de

\
_. __ -
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Faz saber-aos que este edital virem
ou delle conhecimento tiverem que,
de accordo com o disposto no artigo
24 do Decreto n' 21,076, de 24 de Fe
vereiro de 1932, o Tribunal Regional
Eleitoral resolveu que a substituição
dos Juizes Eleítoraes seja regulada da
seguinte forma: I' Zona, Araranguá,
Substitutos: l' Juiz Eleítoral da 24'
Zona, 2' Juiz Eleitoral da 23' 'Zona, 2'
Zona, Blumenau, Substitutos: I: Juiz
Eleitoral da 11' Zona, 2' Juiz Eleito
ral da 17' Zona. 3' Zona, Bom Reti
ro, Substitutos: l' Juiz Eleitoral da

.0 Dezembargador Erico Ennes resopolis, Anitapolis, São Bonifácio 13' Zoná, 2' Juiz Eleitor;ll da 21' Zo
Torres, Presidente do Tribunal Re- do Capivari, Garopaba, Paulo Lopes. na. 4' Zona. Brusque, Substitutos: l'
gional Eleitoral de Santa Catarinu, 22' Zona, 'I'ijucas, Districtos: Tijucas Juiz Eleitoral da 11' Zona, 2' Juiz
Faz saber aos que este edital virem (séde). S, João Batista, Boa Vista, Eleitoral da �2' Zona. S· Zona. Carn

ou dele conhecimento tiverem, que, Major Boiteuxburgo, Porto Belo, Ita- pos Novos, Suttitutos: I' Juíz Eleito-
.

de acordo com o disposto no artigo perna, Nova 'I'rento, Nova Aliança, ra! da 8' ZOD?, 2'· Juiz Eleitoral da
24 do Decreto n. 21.016, de 24 de Fe- Vargedo.2:1' Zona, Tubarão, Distrí- 13- Zona, 6' Zona, Cauoínhas, Substí
vereiro de 1932, que pelo Tribunal ctos: Tubarão (sé de), Pedras Grandes. tutos: l' Juiz Eleitoral da IS' Zona, 2'
Superior de Justiça Eleitoral, em Gravará, Braço do Norte, .XIII .

de Juiz Eleitoral da 16' Zona, 7' Zona
Sessão de 13 do corrente, foi appro- Maio, São Pedro do Capivari, S, l\'\ar- Chapecó, Substitutos: I' Juiz Eleitoral
vado o plano seguinte, de divisão da cos do Rio fortuna, S, Marcos de da 8' Zona, 2' Juiz Eleitoral da 5' ZO
Região em zonas eleítoraes a designa- Azambuja, Jaguaruna, Orleans, Pal- na. S' Zona. cruzeiro, Substitutos: t:
ção dos Juizes Eleitoraes .e serveu- meira, Grão Pará, Lauro Müller. 24' Juiz Eleitoral da 5" Zona, 2' Juiz E
tuartos : Zona, Urussanga, Districtos: Urussan- leuoral da 16' Zona. 9' Zona,. Curiti-
I: Zona, Araranguá. Districtos: Ara- ga (séde), Cocal, Nova Beluna, Tre- banas, Substitutos: l' Juiz Eleitoral

ranguá (sede). Passo do Sertão, Som- viso, Morro da Fumaça, Cresci uma, da '13' Zona, 2' Juiz Eleitoral da 3'

brio, Hercilio Luz, Meleiro, Volta Nova Veneza. OfICIOS: t: Zona Es- Zona, 10' z.ona, �l.orianopolis, SlIbsti-1Grande e Turvo. 2' .Zona. Blurnenau, cri vania de Órfãos e Ausentes; 2-' Zo- tutos: I: JUIZ Eleitoral da 21' Zona,
Gaspar, Tndaial, Harmonia, Massaran- na, Escrivania dr Crime Cívele Co- 2' Juiz Elsítoral da 22' Zona. ii' Zo
duba, Benedicto Tirnbó, Encruz ilhada mercio; ;i:_ Zona, Escrivania do Crime na. Itajahy; Substitutos: I: Juiz Eleí-
e Arrozal. 3' Zona, Bom Retiro, Dis- Civel e .Cornercío: 4' Zona, Escríva- tora! da 4' Zona, 2' Juiz EI�itoral da
trictos : Bom Petiro (sede) Santa The- znia dOECm:1� Civedl e, Comercio: S' 2' Zon:J. 12' Zona. .Ioinville,

SUbstitU-,:!I.��ir:, llli�'\�lu,'!�'�!��i-""-'
reza, Salto Graade, Aguas Brancas. ona, -scnvania o Cível e Orfãos; 6' ios: I' Juiz Eleitoral da 19' Zona .: 2' ............_�-�
4', Zona. Brusgue, Districtos: Brus- Zona:_ Escriv�nia do C!vel,. Comercio Juiz Eleitoral da IS' Zona, 13' Zona.I
que (sede), Porto-franco e Vidal Ra- e Orfãos; 7. z.oua, ,ESCrlVanIil do CI- Lages, Substitutos: t: Juiz Eleitoral
mos. 5j Zona. Campos Novos, Dis- ve,l, C?merClO � Cnme;_ 8' ZO:1a" Es- da 9' ·Zona.J2' Juiz Eleitoral da 5' Zo,
tríctos: Campos Novos (sede), São Se- cnvarn a do Cível, O:laos. e mais. '111- na. 14' Zona, Laguna, Substitutos, I'
bastião do Herval, S.; Coração do Fa- ,nex.?s; 9' Zon?, Escrivanía do Oível, Juiz Eleitoral da 23' Zona. 2' Ju.z E-
chinal São Francisco do Urnbú RIO Orfaos, Ausentes e mais annexos; 10' leitoral da 24' Zona. 15' Zona. Mafra, AdvogadoCapin�al, Rio das Antas, Rio dr: Pei- Zon�, Escrivania do Civel, CO ..nercío Substitutos: i- ,I II iz Eleitoral da 18' I
xe, Perdizes, Rio Bonito e Herval. 6' e Feitos da Fazenda; 11' Zona, Eso Zona, 2, Juiz Eleitoral da 6' Zona, i T l I h S tZona, Canoinhas, Dístrictos: Canoí- crivania do Crime e Feitos da FaZEm- 16' Zona, Porto União, Substitutos: I:

\
1'.1 la a e 111 oI 1,) a

nhasrsede) Tres, Barras, Papanduva, da; 12' Escrivania do Crime e feitos Juiz Eleitoral da 6' Zona, 2' Juiz E- Catarina e Pa raná
Lagoa do Norte e Colonia Vieira. 7' da Fazenda; 13' Zona, Esci'Ívania do Ileitoral da 8 Zona, 17' Z'ma. Rio do Residellcia: U. da Vitoria
Zona, Chapecó, Dlstrictos: Passo dos Crill�e e .Feitos d� Fazend�; 14' Zo�a, cd, Sub�titutos: I' Juiz -Eleitof.il da
'Indios (sede) Xanxeie Abelardo L"z ES(·r.lvama elo Cflflle e FeItos da fa- 2' Z 2 J' EI" I d 13 Z

� .�m-.._�
", � I ,., 15 Z ",. 'd C' 'I

.

ona
.

UiZ 'eI,ora a
.

ona � �.
.

.��
C�mpo Ere, Barracão, Caxumbú, Fa� :;,enua; ,

.

�o.n?, LSçl'lVama o IV!, f '. _

.

.

' "- -

chl!1al dos Guedes Gua'ombú Xaxim ·Gomel'CIO e Cl'Ime; 16' Zona, Escnva- -�-----��--�_.��------�-----�--_

C,asplho, São Do�ingo�, !V1o;ldai, ]ta: nia do Çrime e,Feitos da.Fazendo: 17' ,

plranga.8· Zona, Cruzeiro, Districtos: Zona, �serlvama do Cr�me,. Clvel.e ��..... =-3��2f.:�E::..��E:::::::=3i-��,Cru;wiro (sede),' Catanduva, ·São·Ben- ComercIO; 18' Zon�, ES_:r1vama �o CI- �
.

�
to, ,r-Ierciliopolis, ll'ani, Bela Vista, '-:.cL 19' Zo�a, ESC!'lvama do Cl'U�C e � JOSÉ FA"1"""'rORI �
Our.o! Ipira,' Itã, Concol'dia. 9' Zona" F�ltOS da Fazenda. 2�, Zoua, .Escrlva- UJ'I rill
CuntIbanüs Districtos: Curitibanos ma do Clvel, COIl,erclO e mais anne-

�.
Contador. diplomOldo pelo REGIO íNSTITUT

..

O TECNiCO SU-

�.(sede), Sa!lta Cecilia di)' Rio Corren�' xos, �1' Zona, .Escrivl\nia de Orfãos PJ:;'RIOH De;' FLOREI�Ç \ ([[31 ô)
4

'S S
. A· F t d F d 2)

W·
�.

- .'

.i Jtes,' ão , ebastião da Boa Vista, Pon- usenLes e. eI _os a, azen
-

a,. ",'

AVISA ao público desta e da vi�inhu cidade que abriu, na

I�ta A)ta do Sul; Rio Caçadú'r. 10' Zona, Zon!l, ESCI'lViJl11a d,) Cnme � f�Itos Séde da-"Sociedade Italiana", lI:n curso de e�criptu- \ 4

FlorlallopoliSi, Districtos: Flcrianopo- da .fazenda; 23' Zona, El"crlvama do
] ração mercantil p:!o ?ISTEMA ITAI:L�NO fl KORTE AMERICA- ,

'

�is\' )sede), Lagoa, Santo Antonio, Rio Snm.e e ,feItos da f,lze�da, 24'_Zona, -

" NO, aceeltélndo tambem IIçoes partICulares. I

vermelho. Ribeirão Cêlllnasvieil'as J<.;scnV:lnld do entne, Clvel Orwos e

!L::s
modicas - Pa-t'a inforrn'áçõcs, dirigir-se ao mes!llo,'f,l'Índade,' Sacco dos' Liniões, Cach(;� -rÍlais .::nne,xos. O Tribunal. desig�Gu lU

na Sociedade Itallana. _ Porto União
eIra, Pantano do Sul (não foi instal-. para funCIOnarem C01110 JUI�es Elelt,:. .

.

lado), 11' Zona, It:l]ahy, Districtos: ra�s: da 10' Zona, o Dr. JUl;;: de 01- b :=:���E;='===3jE=::;���
Itajaby (sede) Penha d� Itapoc0roy, reHo da 1'. Vara; d�s ?emaIS Zonas, ( ---. • -

--
---

, LUIS Alves, Hhota, Cam,boriú. J 2' Zo- uso Dr.s JUIzes de Dlretto das respe
na, Joinville, Districtns:: JolnvHle (se- ctlVa�. Comarcas;. prep�radores nos

de), Jaraguá, Hansa, Bahanal, :Co.rve;- MnmelplOs d�: Blguassu e Pal�?çil:
ta, 13' Zona, ,Lages, Districtos: LageS pertencentes a 21 Zona, Çambonu, a

(seae), Car;Jpo ��IJp, Painel, Ca·p9.o l,�' �?na, C,am�o' Alegre a t8' .Zona:Alto, Bocallla, 8ao franclsco de> Ser- C.esclUm� a 24 ,Zona, Imarul a 14
1'0' Negro, São José do Ser rito, Cor- Zlma, ItalOpoh� a 15' Zona. Jagllaru
rea Pinto, Anita GaribaldJ, Palmeira. na e Orleans a �3 ,Zona, Nova Tr�n�

<' 14",Zona, Laguna, Districtos: Laguna to e Porto Belo � 22' �on�, Paratl a

(sede), SãQ, Braz" Pescaria Brava, Vi- l�' Zona os JUIzes DI�trJcta�s., ?as
la Nova, lIfirim, lniarui, S, Martinho' sedes cIe cad�?m d.est�s MU11lClptOS,
de Capivari, S-, -S . .Jesus da 'ForquHha e como, eSCrIvaes dlstJ'lctaes �s. �-as
do Rio do Una' S. Sebasti'ào da -var-' sedes de cada um destes

'. mUnlClplOS,
g�m do Cédrp;' IS:. Zona, M;ítra. Dis- e para os fins do. artigo' prim�iro �o
tnctos: Mafra- (sede), Bela Vista . Rio Decre,to numero. vmte e. um mI! selS

Preto, Itaiôpàlis� 16" 'Zona: Port� Üni-,' c�ntog e sessenta e n.ove de vmte e

ãotQistri'ctas:' ,rOl'to Uniãó (s'ede), são' Cl?CO de J�lho de, 'mIl novecentos e

.Ioao dos Pobres,' 'Viola Herciliopolis, t�l�ta e dOl� e de accor�o com a �e
NO,Va .Galicia,- Valões, 'Taquara Verde, CIS�O jQ Tnbu,nal_Supenor de .Justlça
SarHa Cruz, .Santelmo, 17' Zona, Rio EleItoral em �ess�o de �reze do �or- '_'_....__���_..... ��...,;.,_,;;;.,.'...._......__� _

do"Sul. Distl'Íêtos: 'Rio do Sul (sede), rente, es\e edlt�l e publlcado qUinze
Beja AliaI!ça. e 'Fajó, 1�' _ Zona, São veze�, (15), no ]or1!al O ,Estado. pado

. B�nto, DI�tnctos: Sã,o Bento (sede), e p�:>sado n�sta CIdade ,�e : Florl.ano-,
Rw Ne6nnh0 e 'Cá'mpo, Alegl'e." 19' POlIS, aos vl�te e sete dIas ;do !lles de I

ZO)1a, Sã,. francisco. DfstrÍtltos: São Agosto de mil, novecçntos e tnnta. e

Francisco (sede), Sal, Palrnital; Parati, d�us, Eu" AI�ldes f�rrelra. CarneIro,
Barra Velha, Itapocú, 20; Zôna,' São' �Irector mtennQ �ervll1do de Secreta

J(,�quim, Distrietos:. São Joaquim (se- 1'10, o escrevi (asslgnado) Emo Ennes
deh Nossa Senhora �o, Socorro'_ Uru� Torres,
bicj, N. Senhora Sunt'Ana do Cedro. Está conforme.

,2�'f�ona. São José. District05: 'S: Jo- Alcides F, Carneiro,.
sa �s.ede), ,6áo , Pedro

. d,� Alcanhlra,' -
,. . .. " •.•

An�elil1a, JO'ão'IPessoa, Garcia, Ei- .

..'... "

;

gUà.,SSÚ, ,São ,vílguel" -{j.anehoS�'.Antonio I
cO Descmbil. rgac.lo.r ..E.' riCO. Ennes _--_---....--.-,-.-.....-........-,-.�---

Cc
•

,_ .:. ..;,....;.....
C!tJ.lIos, Palhoça, Enseada de Brito, Sto,. Torres" Presidente do Tribnnal Re-'A M.·E·· L"'·HO'R'

, ..
arma 'do 'Comerciante é o anúncio permanenle, e

Am!lfO do Cubatão; Santa Isabel, Te" gional :Eleitol'al'ôe Santa Catharina, estaloll1a os a,çeit,8, p:�r preçt)s,ine�u!llaveis..
;):'.'

Iríbcnal Regional Eleito�
raI d� Santa Catarina
Do nosso colega' "O Estado", de Florianópolis,

'transcrevemos os seguintes editais:

lô' Zona, São Bento', Substitutos: IJuiz Eleitoral da C15' Zona, 2' J�Eleitoral da 12' zona, 19' zona, S'
Francisco, Substitutos: I: Juiz Elelt:
ral da 12' zona, 2' Juiz Elcitoral i
18' zona. 20' zona, São Joaquim, SUl
stítutos: .1' Ju�z Eleit<?ral da 13' ZI
na, 2' Jll1Z Eleitoral da 9' zuna. �l
zona, São José, Suhsiitutos: I: JUiEleitoral da 10' zona, 2' Juiz Eleitollda 22' zona, 22' zona, Tijucas, Snbsij
tutos: l'_Juiz Eleitoral da 11 zona I
Juiz Eleitoral da 4' zona, 23' z�n;
Tubarão) sUbstituto!!: i Juiz �leitor,
da 14' zona, 2' Juiz Eleitoral da �I
zona, 24' zona, Urussanga, Substill
tos: I: Juiz Eleitoral da t zona I
Juíz Eleitoral da 23' zona. E de 'a'
cordo com a decisão do Tribunal g;
giónal Eleitoral este edital é publie1
do tres vezes no jornal O Estado. D;.
do e passado nesta Cidade' de. Floril
nopolis, aos vinte e sete dias do llIl
de Agosto de mil novecentos e trint
e dous. Eu, Alcides Ferreira Carnein'
Director interino, servindo de Sec:,
tarjo o escrevi. (assignado) Erico E
ries Torres,

Está coniorrne.

Alcides F. Carneiro".

S�cos
.

e I�oihadõs Gêneros de pri,
meira ordem, eArl.113zetIl

GECY, a preços sem

comp,_ tiçõe�
Rua 8iqlpjra Campos
PORTO l)'NIÃO,

Bebidas Nacionais 8- O E -

ALFREDO MATZENBAGHER
. Extrangeiras

Camisas e novidades

se"l".co"lpe,ffincia.�·
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Bodas de Ouro
\" ..

o

Dr. Rupp Júnior Remessa de vacinas
antl-variólicasRevestiu-se de muit« brilho Chegou onte-ontem a esta

a festa comemorativa do 50 cidade o sr. dr. Henrique Rupp
aniversario de casamento do Junior, presidente da "Legião O sr. Prefeito Antíoco Perei
sr. coronel Hermenegildo Mar- Catarinense" e acatado jurista ra dirigiu nos, por intermédio
condes e de sua digna esposa conterrâneo. do sr. secreta rio da Prefei tura,
dona Inês de .Paulà Marcon- O ilustre hospede, que foi o seguinte oficio:
des, transcorrido no dia 2 do recebido por grande numero - «Porto União. I: de Setem
mês presente. de amigos, na estação ferrea bro de 1932. Illmo. �r. Reda-
Constou ú solenidade de da S. P. R. G., tem sido mui- ctor de «O Cornmercio» Nesta.

missa rezada na residencia do to visitado. Em nome di) cidadão An-
casal Marcondes, em sua Fa- "O Comercio' cumprimenta- tioco Pereira, Prefeito Munici- Esteve alguns dias nest.a ci-
zenda, e grande, churrascada, o cordialmente. . pa l Provisor io. levo ao conhe- dade, onde inspeccionou a re-

promovida pelos membros da � cimento de V. S. que, em data partição arrecadadora das ren-

f'a '1' "O I
o " de Cil9 do corrente, esta Pre- das do Estado, O sr. Vence-i-

amura, nlpe'rO;c, \,

I' M
. .

l IA' festa, que decorreu entre
I' feitura recebeu do SIlT'. Dr. au u.nz, inspeo or (e reu-

grande cordialidade, estiveram Gentilmente oferecido pelo Braz Limongi. Delegado de Hi ��l.S,./� nosso colega. de impren-
presentes, entre outras, as se- nosso colaborador, sr. Elias giene, 50 tubos de vaccina an

�=--=.

guintes pessoas: Dr. Alcino Domit, temos á vista o núme- ti-vu rioliea , remel.teudo em se- n�=·""""''''''.--�-'''''-"'''''''--Caldeira.' Juiz de Direito, dt'" ro (1 de "O Império", brilhau- gl1ida 110 Soro Dante Mosconi, 1/ �====-

\
Alves- Pedrosa, Promotor Pu- te folha monarquista, que se Director do Co llegio Aurorei, ll- 'TIÃ ílt d Q (J 1bl' f J S I ffi- b d ,,1/ r: ü on e 1.:::.1,' ,�oyo a. ..ico, pro essor uvencio Bra- edita na cidade de Fortaleza, de ante mo, ':4;) tu os a re-

ga, por si e pelo sr, prefeito Estado do Ceará. ferida vaccina, a tlendendo a s-t r
- Advogado -

A P J d s!1 Ex-Promotor Públicontioco ereira, coronel Fran- ���"Y"" _����,�. sim o ped ir o .

o mi smo ur. U Aceita. c.ausas cíveis,. comer.cisco Pimpão, presidente da P f A ti P' dirigido '10 Snr. P]'ef�ito Pro-
1 ciais e crmnnars

)P. L. C., tenente Vitorino Foi· re. n lOCO ererra visorio, cuufurrue officio I i\ Trahalha em Porto União, U·
loni, comandante da praça, t Acha se enfermo o sr. íar-

56 de I � do corrente

\,
'nião da Vitória e Comarcas

tenente 'Ismael Marques, capl- � Pi.lSSO ás vossas II\ã.os a co-
\

.

visin.
has. - R.esidencia: Ave-ti A ti P

. \. nida HoteL Praça Ilerclliotão Matias Pimpão, Delegado maceu ICO n lOCO ereira, 0- pia do officio 11 58 de :30 P \ Luz. PORTO UNIAO.
de policia do Municipio, Be- p�r.oso Prefeito deste Muni' passado, recr-b irln

c

hoj-, "C-. _� =.=:::::,.�",::--chara Dequeche, engenheiros cipro. cusaudo o receb i meuto da Il)\'S�' --=

drs. Carlos Conti e Roberto
- ma vn ccin a .

C tPortela, Naum Prado, 'I'ahe- Professora licenciada Valho-rne do ensejo pa :'(1 a- asamen o
liões Afonso Ligorio de Assis - presentar 11 V. S. \/s protestos Realizou-se, quinta Il'i.rJ da sema-
e Bento de Oliveira Sobr iuho, O O de esl.i m a e distincta conside na finda, em Rio Caçado!', ° cousor-

Eugenio Ramos, Dodani Ilo-
. overno do Estado con ..

rução cio do sr. Casemiro Brenik com a

h S I -

Kh '1" d
. cedeu quatro meses de liceu senhorinha Maria Joana Carneiro, Ii-c a, a omao � ury, 1 re eri- jayme Corrêa Pereira

I Ela do finado carcnel C tr.ieiro.
co Rola, João Russo, coronel ça' á professora da escora pú- Secretario '. "Para�i!l10u o acto, por parte da
Amazonas Filho, Antonio Do blica de Nova Galicia, dona �� = _ noiva, o advogado sr. thrtensio Ba-
mil, Rafael Benghi, Albiuo Regina Augusta de Matos. ptista dos Santos, e a professora d.

Matzenbaoher, Atanasio Anto- Franc'sco MaiJ. Naortercia Dias Bbap�ista. '1. acto eSLeve
.

astante Ci)nCOrl"i' 0,mo, cap. Belmiro Sampaio, - estando nele presente as pessoas de
Herrn iuio Milís, por esta folha. Comando Geral da Segllil1 para Mafra ° sr. Fr[l:l- maior destaque nos uieios sociais de
A' cerveja falaram os srs cisco Maia, de.l ica d o chefe dn Rio Caçador e Santelrno.

dr. Alves Pedrosa e Juvencio Força Pública , escritorio do "'Mni!JllO 'Jninvil m =,--.�
�-

Braga, tendo ° coronel MM- le", nesta cidade. '1 ���;c: BuoJtista dos Santoscondes agradecido, ctn como- Foi nomeado comandan= O sr. Maia foi

InCOrpO!'ar�ser:' II�;.. Aceita cau's<\.ad:\.,,'Of!c·a:"vJeO,;�., c.o'1".le.�.'-

vidas palavrHs. te Geral da Fôrça Públi- ao batalh;io, qLÍe, chefiado pn �

Desta cidade foi grande o ca do Estado o sr o co- seu paI, o sr. pJ'efi�ito Se"eria
mlmero de automoveis, cami .. ronel Hermes Severiano no Maia, se aella em organi-II ciais e cri!'i�inais. Inbões e carroças, qm' fizeram Alincour·t Fonseca, que zação naqnele lllllliicipio cala- � -

�
a condução de eXIlI3S. familias assumiu as :funções de I rillensr. ; PORTO UNIAO

i
á Fazenda do casal Marcon· Che:fe de Polícia, na ,,==-..._-�=.=�=� '::'��-=-�.:;-;::.':'

����fe�nde permaneceram até a ��s.:::;t:. do sr. dr-. Né· Epaminondas Pereira ��p'�";��
..

!'�'�fl=>"�I-��-l�=""""'�.....""""�-"'""'"-�- Viajou á capital do Estad.o o jc· i' L'
.

"l' 'UfQ I,:.�,,,..,.'� 1 vem Epaminondas Huerg� Pe�e;- ;�""","""",,*,",,,·tWM;V4�
fAÇf\ as suas ...ompras· ra. filh) co sr. Preíeito Antíoco

Adoptado Officialment9 no Exercito .� = no I Pereira, e ;Gecl'ific3d�r do canorio
A "O" .

'

. E I,' X', r "'914" ""2_ir.13I!l!gll!Wi."""Q�.zen�:
desta ZJna eleitoral.

A ::A _������ �.mm$-.1M!§jIjjí&_

.

Com o seu usó, nota·se em

poucos dias:
1'-0 sangue') mpo, de impu

rezas e bem estar geral;
2'-Desapparecimento de Es

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coceiras, fel'idas bra
vas, Bôba, etc.
3'�Desapparecimento comple

to dE' RI lEUMATISMO, dôres
nos ossos e dôres de cabeça.
4'-Desappal'�cimento das ma

nifestações syphiliticas e de to
dos os incommodos de fundo sy
philiLico.

.

5'-0 apparelho gastro-intes·
tinal perfeito, pois o «ELIXIR
914. não ataca o estamago e
n.ão contém iodureto.
E' o unico Depurativo que

tem attestados dos Hospitaes, de
especial.istas dos Olhos e da Dys

fi pepsia Syphilitica. .

• Agente em Porto UrtÍão e União da Vitoria: --- J(ermrnio )Y!J"lis
iIIIIII_iIIJlBB .....i.!.!...__�",.;.- ��_���

Leial11 "O JORN A. L" Orgã() es
sencial

mente inÍormatívo e de maior dilusãa em todo o Brasil'

POLITICA __.:. LITERATURA - rvlUNDANF1;Y\O
COLABORAÇÃO NACIONAL E BSTRANGEIIV\.

..
'

'.

Suplemento semanal literário. Correspotldpn'ci'Jsdí:a.l'lHs
de F:uas Sucursais e Ageneias do inter'io::

Completo serviço telegráfico do exterior - A sS:igría tura
Anual óO$QOO-Semestl'al 30$OOO-TrimestraI20$OOO.Mensal 7�

Toda a correspondencia 'deve ser dirigida ao gerente cte' '«0. Jcinral';
RUA 13 UE MAIO Ns. 33 e.35 - RIO

Sumário de. culpa
Será sumariado, no dia. 8

do corrente mês, O· pronuncia
do Florindo Cararo, acusado
de te!" assassinado, no distrito
de Santelmo, á sua propria
esposa e um irmão do mesmo'

- Venceslau Muniz

H()JE II()J'E-
!

MATINE;rJ
.

11
'.:> . '.�

. A's 4 horas da tarde em ponto I
O Es�ectac�t!o da .l

mela . .., ..... -4-1" •

.• ih.),b.... "

UM FILM

em' 8 Partes 8
.( . -......._=........

SOJHE'�

;: 'Lo'i' ii '''i Ir, I

Drama etn 8 partes 8 .

I_.==!-I
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i?_UCl 7 de Setembro jele/one n, 50

HOTEL SAN\PAIO
Proprietario i- BELMIRO SAMPAIO

��
� IEE o'

;fi.�, j�IE.:,�=,:33.; 0<.
_ 3 '. '''� " .. '�

, �. CftS� .DG_EL,ORIft. � .

Çrande sortimento de Ta,:(enáas" fi'.-
"

Q
,

marinho; �oupas_=feifas, Cqàpéos;- !
.

ANTONIO DOIW::IT

VENDAS
-

POR ATACADO E A VAREJO 1
I

0CAIXA :POSTAL, 26 PREÇOS SEM COMPETENCIA',
Ilft�:�=iii,�=,�:E=::O'" ����

-

"

L

I·
..

· ;::::::::::�'I f���q=:a (" Hellrnuth Klàtima�n ''"\

Dr. Alves Pedrosa
. DR. BRAZ LIMONOI --_,;-.....,-�_,,_�

MEDICO Negocio de Secos' e �olh' dosa Advoga tias crusas em que não

I� Consultas diárias, das 8 ás 1 t Fazendas, Armarinho, etc,

I
houver incompatibilidade

'1,'.':,
horas e �a.�_ ás ] 6. Vendas a varejo e

.

funcional.
I ' -=

Entregas a. domicilio

i Será encontrado diariamente das

I _U
Rua F�rnando �iachado, 4 Rua Prildante de ,Morais; 41.

� 13 ás 17 horas. no Cartório

�j)..l"
• - s

J"�:::I'
_.

I do Crime. I
) Ot.o:::::o

- ,,_a arma
, � »crfo União - S. eatarj:t"""....""'ª_..............,=-=�� ...__ m...._

ti� � �'1d �
\

'

E' na confeitada'CA�A DAMASCO
de M'IOUéL fARAH

Depositario do afamado calçado rox
_ é "'.

Variado sortimento de Calçados
Modernos, por preços sem

cornpetencia.

II.
o melhor café preparado,
o -mellior café em pó.. �

� -=__� .J� � �

Premiada na ,Exposição do Centena. ia

Rua Prudente de Morais - Porto União

De ALOYSF) fRIEDIUCfI

�
-

.Situado no, melhor ponto da 'cidade,
- I em fr-ente á E fação da Estrada
I, de ferro.

Optln.o serviço ele mesa - Quartos
arejados - Banhos quentes e frios.

l>raça iterei/lo L'u7;10 - fone
Porto União ,-

' S. Catarina

- que todos os dias se' reúnem a!

pessoas- de bom. gosto
��

mais.

_____a -=__-=-=__=- � �=-===�=___�-��--��------------,----�
_ l.

_ _ ,

COMPRE o seu calçado directa-_! l!lI! MI1'ITARE'Smente ao fabricante, e evite o inter- BOTAS
mediario, que lhe' sobra 5 até 10$ Só na

� .,

"

if)
�
::c:
� ..

�'
C!:5
<

I

.f/genfe exclusive ãas aJi1n{acas
HARlVIONICÁS "STr-,.!ADELT....:A" w.

Rua Prudente de Morais PORTO UNIÃO

Procure os nossos nreços'de anuncios?

,

Na SAPATARIA �ana·taria N�um��,rNEUMANN P
V. S. encontrará Serviço a cargo de 01

. sempre calçados
confecicnados '

f
.

t t
com materiais de 'primeira ordem "

IClaes comp� en es l�
po: preços os mais conVidatlvo,s: I

e de longa pratica. \'JANUNCIE, mas anuncie sempre, que
, �

�=licru��- m�Ru_a_7d_e_Se_têm_D__ro,��

c
Cfl'
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------------------------------

Grande sortimento de preparados nacionais .e
..

«:»
-

extrangeiros. «:»

Manipulação escrupulosa
I�,

.

PREÇOS
l� '.' .

Rua
..

7 de Setgnibro, n. 7§2. ====�·)=i>=o=rt=o=l!.=n=ia=-o==s.=.:::-=(J=a=fa=r=i=rz=a

-.; {api�a.
MODICOS

._

�="==����� .._.I_'".�,-��I[ '�A":I:\��9Ã.o % % %
,I' .' ' ,�e V. S quiser y�stir7'se" bem�, e, ao 'r-igo� da mo-

I
,0.' ,"_. -s:» ,., �'."" .,-' • ,A:la,� procure hOJe. a

I �lfMAIÀ�I�� �blfGTA ;,:-} â�FRAN�ISCO fEdó'
. tJ-:,

,." _. :,' ,f' ,,',
.

'1 ".

dfl,;Sfálalia' li' Praça 'Hercilió Luz :'�. � ..
' ;'1:. � ;tnf��, ri�sta" ddâd�',� !-���l lhe 'p�des����i��,'af S-�;�!'gosto,' .nãoxlhe ;\imprl1giridd-: serviço dç. çariêgàção I

" porque toda e 'quàlquef�:encOirienôâ'J:é'feita sob' ,

II 1,._ .. ,,,,_.!71gQb;{Q.., e�cuidadosa-ment-e', acabada '"

.' '::i '_� TERNO,S ,A , fe[:r)O�."desqe ...--, .: ,"90$<)06 �,PORrO �f:iNí-Ã:6)�,'
'

�.,-.:.." ,';.; -t ..•,. ',(.,:; ,';",'.'" -.,.,.,.;", /.;,_, o" ""_'� L,. ,:,;"11
,�', ..

,�

r , .�, �

•

."

�. -

, de caminhada por esses 'caminhos' batidos de sei 1
Apesar da' resistencio do homem do campo, \qu�::;n; (j-;
'vezes o mormaço produz subitas dôres de CGt;: . "'.
que até parece que os miolos vão estourórl
Se o covolleiro tivesse á mão uns comprimidos ,,1:,;
providenclol Caflaspirsna teria o sufficiente para

. dar-lhe allivio immedioto e fazei-o continucr alo
gremente a viagem.

"

Por isso; nunca se c:l�v� ;vi�iar sem-levar comsiqo um

tubo, 0'-' mesmo algunsls�n:prilTlidos de C�fi�5I'i!"h�'-'I.
Ello cllivio prornptomente as dôres de cabeça, de ouvido,
de dentes

"
e rheumaticas, tendo a vantagem .de não'

fazer mal a nenhum orgão.
;

Não se deixem illudir pelos succ,edaneos e lmltcçõe s•
.

Confiem na C.i"U% Soyer que é universalmente conside
rada a garantia de pureza, effidencia;e:rígor scientific,o.

CAFIA$PII1UNA é (; rem":,�dio de
rODA CONFIANÇA.

.)

; �
I .,'.

'lC.CASA -:.'E5 M;ER'A{�'P:A�f ':,;:'�';':
. g

.·'qe 'Salmnão J-:-K-h-ur-y-""-'"Ii�""""'.·,-Jl""ri,a-·.""Pr""ud"'en-te-·.'·
....

d�-'}M-,o-ra-is-,,-,......i�l· '

��J===-'==, ,',' .. ,.

'I:_;,t"" :
.

,

; :

; ··,;grq�dêé�. v.ârlcf()()' .sorfimenfo de
,

,

.
' : camisae, caprkhó_s,a,11Jenfe .cOtá-:-.

"
'

fecCiorzaâit§'
.

.i>" "r: _ � t1 p�eç�s é�ce�Ci�nais•.. :�'. ,�.' 'n'''"
..

'
. �

'::':" '.. f \L

':'.l· .•.. __

.

",) � "'., ;., . : ,�'.' -';.<'

1llilDllUllIlllllnlllllllllllllll1llllmnnJllllll1HllllIIm!l!lilll!flfilllfll1l1Ikilinímmllíiilllmnlilllmmmmmnmll1!HlIl1llllllllII1!HIIHfii_lmmniIDllfilíllllllll '

AOOX façam seus anúncios em ué) Comércio" XOOK
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e Oficinas: '

Rua 1 de Setembro, 5
CAIXA POSTAL-12

Impresso em ofjci�as próprias

"

; .....

. >'t

oco' 'EReIO
A R�tt�ªçâ.& não se're ___

bili
"".»' 1

-

ponsaoi .!�i'�X� ';-:'5 'con�
tos eníWi'd?s nos arti�l

assinados.
�

-

PORTO UNIÃO *�*

Liferafàra EdticaUva
Colaboração especial do "BIG", Rio de' [erieíro," para

"O Comercio", Porto União -'. Sta. Catarina,��
���-----------------------------------�j por Valfer garcia�

, ,r
À literatura educativa tem tido, em todos os pai-

ses, extraordinario desenvolvimento. Sua produção su
cessiva não lhe prejudica o vulto' das tiragens, que são

I

relativamente as mais altas. Justifica-se este interesse
do publico pelos livros educativos, pois, a crise social
que avassala o mundo tem uma' de suas causas na falo
ta do preparo do individuo, tanto para a vida social
.corno particular. Mover-se no- seu meio, vencer na pro
fissão, cumpri!' os deveres civicos, atingir a prosperida
de, desenvolve: os sentircerítos de aféto, tornar-se util
para o bem, viver enfim, e' viver feliz, é o 'dever de

, cada um. ditado pelo instinto de amor proprio. desejo
.de bem estar, e ansia de felicidade, Para realisar as

ambições j ustas e belas, é necessario o esforço esclare
cido pelo conhecimento dos meios legitimos de aproo
veitar a oportunidade. O elemento sorte concorre sem

duvida para o exito, mas existe unicamente para quem
a merece pelo esforço inteligente e forte, Atrair' a sor

te, crear e aproveitar as b-ras oportunid-ades, a "chan
ce", como se diz nos Estados Unidos, é privilegio de

quem se prepara afim de obter seu quinhão de .Ielici.
dade.

"

Ha muitas pessoas que não sabem o que devem
querer. E' para elas que se destinam os livros educa
tivos, que ensinam como se realjsam as aspirações,
Nos países cultos, é enorme o exito de livros dessege
nero. Suas traduções, para o publico brasileiro, j êm ti
do a melhor acolhida' possível' na curiosidade sadia que
se volta para estas questões de profunde interesse hh
mano. O individuo que procura armar-se: para a luta
pela vida, lê os conselhos mais yalios<)s nr), livro "O
Poder- da Vontade", do professor francês Paul Jªgqt;,
traduzido cuidadosamente pelo conhecido escritor Ma
rio Setta, E' livro de atualidade constante, e dedicado
á mocidade, que, por ele se esclarece, orienta e fortifi
ca no caminho do exito. Livro do mesmo assunto e

finalidade, escreveu o Sr. Aristoteles Italia, conhecido
educador brasileiro. Chama-se "O Poder Pessoal" � e en

cerra todas as indicações preciosas ao cultivo e desen
volvimento das qualidades que assegura,m sucesso nos

negoçios, Todavia, entre os livros educativos.: tem seu

logar destacados a obra "Amai e ... não vos multi-
.J ,. pliqueis", de Maria Lacerda. e Moura, intrépida jorna-. i.

lista, estudiosa da Literatura cieutifica que versa-sobre
a-limitação da natalidade. A destemida autora, .neste
"livrn-Iibe!o, eontinúa a serie 'iniciada com "Civilisação,

,

Tronco de Escravos" demonstrando seus poderosos re

'cursos de linguagem e sua vuriadisaima capacidade de

"a,rgumentação, em favor de mpa tese, que mesmo quan-
qo. não chega a convencer os mais eabeçudos; instrue
e interes'Sa a ;t.odos os leitores.

•

.:L__�
__

Este que 'por aqui já tem passado,
A caridade dando sua mão;
Não é de todos o mais desgraçado,

- Embora da riquesa esmole o 'pão.

Quem dera saber o seu passado,
Toda vida sem Ji!n deste ceguinho! , , .

No mundo material tão isolado,
Colhendo da saa alma o duro espinho , , ,

EUe tambem já foi um potentado, .' ,
.

Foi Principe e andava bem trajado,
Embora hoje se veja esfarrapado !. , '

PO!
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Sem luz, sem lar, sem pão e desprcsado,
O homem qtie apontei. o amargurado,
E' o Duque audaz que espia o seu passado.

Vallões, Agôsto de 1932
,
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Priedenreich,

'_ TI

rntnante
res ctnematoqráflcos. nq_.::io·"1a.:s·· ou
extrmqetros. fia z rria de operações

- ')

nao !110rreU'U1
! Lourival. 'Almeida

D zern de Belo Hor.zonte queAcha-se nesta cid ide' o sr. Leu-
rlve l Almeida, inspector di acredi- jornais d.i!i. depoís de se referire

á noticia h
á

dias divulqada pel
co-ne rcíal 1«Diário de Noticias», d:) R;,); o s;«Moinho [oiuville». e !iOS30 inteli

, que Friedenreich teria morri io err
gente col,eqa de imprensa. .

- combate na zona Sul, escreveu

seguinte: _f:

,
«Â Rádio- Rer.)'d de São' Pau,e

l� desmentiu, na rnalniqàda' o::ln
Assumiu a direcção do 'h,()j� (28), que o Iamoso- f;lteà�

,

6i:uDo Escorar «Prof. "Bal- ler Frledenreich houvesse s:cfo rnork
duma Cardoso» e Escola to em:'c()nil:5'ate" Parece q�:l� ,a no�r
;,... ,

I
'

t
-: d' st ticia se oríqinõu do Iacto de_FrLv:,al

�omp emen ar anexa, es a :'s"do "q'u'ell' )'óga1:w prorrio .Jd0 �l
"d d' t fEl,'

I ," -, ' I',

él,a e, .o sr., pro.essor _)1 ;egu,ndo.len�I?Je,:'por ,açt1s r;l,ti"bq�:dio Baroosa, inspector do er- vura».
'

t;'

si�o, .visto ? direc,tóf �ef�c:i"-. . .�--:. .', :r

'-;0 ,daquele �st�b<:lecmiento Major DeC:i,o; OJ;IV�l1h
ter obtido perrrussao do 00-1 _' .'

.,

r, '
•. .

vemo para' se incorporar ás " R�g�esso�. de , ��?�I�n?,j)�')f
forças,em orjerações' de guet- !J�' tJ Sr-;,;�l��: p'ec'I�:�}i��::il
ra" contra" Sãei' Paulo. r, '" ,

�a, qUf:s�" al-ha!, e11t C,o,1�lIS;,a��
do Governo do Estado, - nf!'
àerviço�' de oi'géÍll:zaçã'ü d�t;
forças da reserva milician�
nesta zona. :a

tado e stabele ctrne-ito

Grupo ES201ar
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