
de'ste lia a pro.tucção de' grãos a mela de li)\) mi- mllit'ar, 'que tendo a: Iorç anas mãos, della tro 15 dias, os cheres das repartiçZ)8s civis

';I lhões d e toneladas metrir as., para 0 anuo nao- f_al:: uso em beneficio do publico que a ou militares. os diretores de escolas, os

dá lmr;-.' Ü d)�l)dãl),< h:a -cl.�' ·üpHcar·se, a be- mantêm, filas em prejúízo da ordem e eiíí presidentes 'das Ordens- dos �Advog�dos, os .

torraba tríplícarse-á, etc. O progresso da aüronta á cultura do
J
nosso povo que _ên- chefes de repartições onde se registem os

pec.uBl'la cleverü. estar �m relaç�o com. o da c'out,rou na victor-ia da revolução, em vez diplomas e as firmas sociais, tornecam �os
agricultura, As In(�ustl'las de artigos atimen-] da liberdade que procurava o Waterloo de juizes' eleitorais listas, de todos os ctdadãos

�lClOS. I,ém g\ra.l, tem que preparar se para I
suas aspirações mais caras. .' quatítícados ex ..oticio, prazo esse. a ser con-

Iazer frente a urna. procura tres vezes suo tado da data da «abertura do alIstamento,.,
perior ii actual. .

-_.

. Mas o Codigo rala em tudo, menos em «abe�-
, A segunda secção do programma, que I Cruzada p.ro' in'tancla tura do alistamento», O fato de estarem �l"
trata de melhoramento da instrucção tecll!1i.1 .

» vididas ás zonas, não quer dizer que o alls-

ca e e.�l'fiCienCia d
..

O trabalho" é coos.id�r�dO II M M d p.' t tamento esteja iniciado, o que. só póde tor-

uo mernorandum como "o Iactor mais im-
• ;1 ace o InI�) nar .. seeíetívo quando os cartoríos estlverem

. ". . .. (Original E. N. 'J .

t t a arelhadosportante na solução dos problemas culturaes J conveu ien emen e p' ..

,e no
_

progresso ..do socialismo" .. A tel'cei�a I Campos de Oliveira, este odentepe dia- Começar também o alistamen�o em dias

O
li' •

I d I secçao,.
sen; duvida, te!n t�nta l!:lp0.rta�c!a I tra idealista e realizador íutatigavel, con- diversos, em regiões diferentes e começar

naDU piaOO qUloquBna a como. ��, outr�s ou. maIs:. e na dlS,tl'lbUlçaO I vídou-me para assistir á inauguração de ga· li fazer balburdias, Mas não estão nem se-

I dos ar tigos plo,duZldos" n<_> .que falham os bínete dentário, "Herrnann Luis", na séde da quer constituídos todos os tribunais. Por sua

DUSSI-a sr�tema�. d(�s paizes capitalistas, onde se ve-! "Cruzada pró Iníancia". vez os runcíonanos já nomeados para as

n

Irli'lCa, Olartament� ..
os grandes contrastes I' Semana da Bondade., . Dia dedicado seci'etarias de alguns tribunais não pódern

. .,
de "superproducção' e escassez de sobras

\
á iníancla, seguir para os Estados, por íalta ,de ajuda

. M?SCOU, . ,Serviço .espeCl�� E.�. 1.) -
.

enormes de viveres qu� deprimem os mer-\ Era, pois, uma festa da crean a. Era de custo e passagem. De manerra que, se

A imprensa pub!lca em lm�as geraes o pro-'\ cado.s e. a�a�retam a nuseria e a fome. E é
J uma festa de sua predilec ão.

ç
não forem postas em pratica medidas urgen-

gra:nma do novo plano quinquenal, que. d:- na disrtíbuição dos productos que os commu- i Bemaventurado convire tes, não teremos tão cedo inlciado o tão al-

ver� ser estudad? en� breve pe�a assembléa I nistas v?�m a pedra. de to.que de seu sys.. 1 Momentos antes, só, peias ruas da nos mejado alistamento. E só ialtam onze me ..

nacional �o �artIct? .CommuDlst&. . ,I tema p�htlco .. econ_oml,co. Pinalmente, que e I sa cidade - garoenta e ,iria"':'" um adepto ses para as eleições.
.

O primell:o �ml8tro NIolotoff e o (hr�-, p�osp�rjdade secao ti Estado �m que cada i de Lenine perambulava ... meditava ... res- Resolveu o sr. Herménegíldo de Barros,

ctO! da CO�;1ll8sao de ,planos do. Estado, sr. �l.dadao recebe o que necessíta para seu I mungava. . muito acertarnente, designar urna commis ..

Qhibesher sao os autores de mernoraudum, sustento? . Que haveria em sua alma? Alma de são composta do ministro Carvalho Morãe,
ainda, que, naturalmente, �R confecção do A R,ussia communista guer entrar n�m 'I' moço! .. ,

.

conde de Afonso Celso e Prudente de Mo

pro�ecto tomaS3em part� IIl�UmeI'aVelS, te
.. novo l)ef1Odo, de 8�a evoluça�: o plallo qUl�' A revolta.,. O odio . " A vingança? rais Filho, para cuidar do ass�nto, 9ue se

ChlllCOS e homens de sc�encla dos sovlets. qu�nal anterlür tm[lU em mn'a � creaç,ao I Quiçá, A revolta contra a sociedade moder rá ventilado na sessão do prox}mo dia 4 de

E. como o poder�so Pohbureau poz o se110 de p.,l.ementos par� se� desen�?lvlme�Jto lfi- na, que faz do dinheiro um opprobio: humi.! junho. Ve�amos, pois, qual �sera o, r,.sultado
.

de sua approvaçao naquelle memorandu,m, dustrlal. � �odo cu:sto, sem consHleraçoes pe ..

J lhando os seus semelhantes; contra aquelles I de tudo ISSO. Como se ve, o Codlgo mal
o po:vo o dá por approvaclo peia. ussemblea, lo sacrrli.clO

.

do. ilem estar t�mpoJ'8:1 ,dos I qUê deRp1'8Zam os iilfortunios humanos e entra em vigor, já c'está cheio de lacunas»

conslderaRdo como mera formalldade a sua tr_abalbadores, pi!:ra .legrar a llldu�trIallza- \ espuec8m - mesquinhos parasitas - que I (O R bli a)discussão. çao era necessal'lO fazer PllOrmeS Importa"j viv,em dos cofr'es abarrotados de ouro le.
a epu c

Ao ouvir-8� f�lar do f,utuI'o plano, o ções de �ac]ünaria:,; que não se poderi�m, gado de seus antepassados.
'

que occorre prImeIramente e perguntar-se pagar sena? axportan�o pro��ctos do palz; I O odio pela sociedade que ostenta pa .. I------------------
que r�8ultado� d�u ou está da�do, o actua]: o consumo mt�rno ,S�>l'la sacrIficado em prol!lacioR, cavallos de corrida, automQvei_s e 1_ .

nos palzes, capltah�ta é t�ema diarl? de con· das
. exportaç,oes �ür�adas, e o povo russo !'brilhantes e manda, entretanto, enxotar do I·

A herDa -mate- na Hungria
,troversia 'se sera ou .oao um e�lto ou UI?; precIsava ate do H�.dlspensavel,. ps autores humbral de suas magnificas e burguezas re· /

recebeu:
j�acasso o pla.:._no dos Clnco annns '. �a R�Sl� ,d.O novo plan?, con81�era� gue Ja passou � sidencias a uma creancinha, famélica, frio, II O sr. dr. Interventor interino

SUl, o povo nao perde com taes dIscussoes.j epoca .

dos glandes 8,acfIficlOS e. �ue_ daqm renta, qUE lhe esteúdeu a mão _ grande o seguinte telegramm:
pe»segue'se um Ideal a ,custa de gI'ande�: por dl.ant,_, se pode�a dar á s�tlsi'açao das crime! - suplicando-lhe um oblJ,lo '. que Rio, 3
sacrifícios (talvez maiores que os que em necessIdades, do paLZ: a attençao que ella

1 beneficia e humilha. . Apraz·me levar cOl1J.ecimento vossen·

-outros paizes impuzeram a, depressão eco- reque�. P�r 1880, .faz.em, g!a�de empenho na Na séde da 'Cruzada Pró rnfancia". cia que ,nossa legação em Budapest infor ..

nomica) e sabe·se que o palz, yae avançaDo orgamzaçao da chstrlbmçao lI1:teroa e no 1e ..

! Dissiparam.se �ós turb'lh-es da revolta mou este Ministerio de' que na proxima se-

do rapictam�nt: sua ind.ustriallzação, As me·
I va!lta�ent() do s�a.ndard �a VIda, O plano, I intima. ,

• I o
ma.na será publicado no Diario Oficial um

tas ou o� �ndlc.es fixados par� o progr�s8o \ como e natural, fOI ��cebldo pel� povo_. I'US" I Uma senhora de olhar meigo e bondoso, ato do Govêrno mandando classificar mate.

de cada llldu.st�ja �odem estaI errados, aI·
i
80 com ,todo. o e�thuslasmo que cabe dentro I traz uma creancinha ao collo. p.ara os efeitos �a tarifa. aduaneira :la clas-

gu�s são,.qUIça mUlt? altos e outros talvez! dI) apatlco fatahsmo slavo.

I
E' uma crea.nça dO povo. ElIa acaricia, se. da.s plantas

secas desl�ada� �limentaç,ãO;
mUlto baiXOS. 'rodavIa, para o .bom russo e :__ .

. beija e affaga este mimo,
.

em vutude dessa, nova dls_P0slçao mate lm-

sobretudo. para o bom noml�ll�Dlsta. os erros:
, .' I Não sei porque me veiú á mente e8-1 portado

na Hu�grla pas�ara a p'ágar ap�nas
que se c�met!eram na preylsao de po�cen. iEmquanto reIna a paz 1 tes versos: a ,ta;ca de trmta coroas o�ro _.por qUll�tal
t�gens nao tem lmporta_ncla;_ Os a�toI.es e:

.
..

.. \ Quão formosa a caridade, 1 metrlCo em vez de treze!1tao:s vmte coroas

dIrectores de
_

plano nao sao consldeI_ados em S ..Paulo, no RIO,na \ que imitando a ,jivinflade ! ouro atualmente cobra�a�. Atts sau?1'. AfTa"

prophetas,.s,enao �or?o homens �e aeçao,. e lboeea dos boateiros o I folga se acha um desta idade, ! nio de j�l�llo. Fran.co, Milllstro ExterIOr,
o plano, me��m?, e ,�J.dO como >u:�,a .t.lleorw, I' ""

... 'como se achara um sequim, I
que pode resllltar falsa ou v,�Ida�I�I:a, mas IEstado esta preso de e o beija, enthesoura e zela!
C:0l!l0 um programma para. coordenaI as ac- I trem.enda re

c

01 -, Oh! não, que a não ha mais bellal
tIvIdades de PO\'O, com, �lstas dO seu me·

\
V uçao - "Os pequeninos" - diz e11a,; - � _. •

lhoramento moral e espll'ltua!.- O sr. João Alberto já deu a nota I'
"deixae·os vir para mim." -

.

. Em pIe.na efflCIenc.laDe accordo com a' loglca russa (que. •

t h t t
-

d
Sim. " aquella senhora meiga e aquel- \ O s apparelhos dequi�á a este respe�to é .sã) �!l1quanto Q .me .. \trIS e, a an o esp�ra a,. na Che-/1a linda creancinha, naquelle instante, como 1

'

.. _

camSillO do pl8:il,? .TuncclOna,ficam exclm.das I
fatura da poliCia carioca um quadl'o magnifico, symbolisava a cario I televlsao

todas as posSIbIlldades de fracasso pOISo, dade,
I

paiz tem ��tl- orientação que enc,aminha to-
. RIO,. (�erviço especial E. N. I) - Corre I �ra uma' millionaria .' .. Era madame Em es et8culo realizado no Metru ole

das as actIvidades p-ara o m�lhoral?-ento so� aqm. os n�aIs des�ncontraclos b?atos a�er.�a II peroia Hyington. O petiz e.ra do povo. Cinema de PLondre.s, o publ.ico teve oca�ião
cial, o tempo s� encarregara de .dIzer se tI da sltuaç�.o paullsta. Ora �e dIZ gue o I�s nra o proprio povo infeliz.

\ de assi;tir di�tintam.ente a chegada ao t(�rmo
progresso e ma�s, ou menos, rapldo de que: tado e�,ta preso., de fornudavél revolu9ao" . da corrida dos t1'e8 animais que tiveram
'calcularam os aútores 90 plano, a? qual, Ii

ora se rala que Ja se' ac!:1am <leseo :estIdos melhor coloração em Esdon Dowos. duranté
provavelmente, se referem as theOI'H1S de de seus eargos os novos secretarIos, ora I I Gd d

�.

t I
- \ . d 4 d d' to' Ih

exito ou frac�8so tão debatidas pelos politi-, que o _coronel R�beHo já assumiu a i�ter- rregularl a IS na IRS a açao I �� ��l���Sã� qu�S��'r:� J�ni�Si:la'to��e os

'6os extl'angeifOS. I ventofl8, O-1'a mnda que o general MIguell e . Io novo plano quinquenal terá ires pha- i Costa foi vtcti�a de ilm attentado. Tudo isto I dflf' Tr1bun"I·S J.:�"-I··taral· ti! .

--

.

SéS principaes: fi primeira é o �ugmen�o da i prop�lu com VI�?S de veI'da�e. pelo Rio de Utl II . U wlw fJ I .• . • .

producção tanto agrícola como mdustrial; a iJaUml'o, n08 ca�es, nas esqUInas e nos clu·, As prisões de politicas de
segunda é o melhoramento da instrucção Ibes. Os placards dos jornaes são visitadOs! A questão levantada· ante-ontem, em antiao regime n
techni�a e efficienc�a .do .tra!Ja}bo, e a ,ter-I a todo � .msta.nte po� �ma mUltidãO

..
de ,g�n ..

\ se.s�ão do Superio�' rJlríbunal Eleitoral, pe. lo
5'

ceira e angmento da dlstrlbUlçao de artIgos te seqUlos� d� notlcla� p. censu,ra � 1m· n�llllsko HermenegIldo de Barros, seu prp-- Prossegue n;J Rio o ilJlqucrito policiaL
d� consumo para elevar ü standard da

I preo.
Su, no lIlt�Ito de eV.I.tar � publw3:çao �e \ SI�ente .. quanto, á d�ta exata do ini�io do

para apurar as :responsabilidades -dos 1f11['eS08
VIda,

. ,notas tendencIOsas, a respeito da sltuaçaO I ahstamento, esta motivando comentarIOs na .v

O augmento da producção está vasad,? paulista, visando, com certeza, trazer Iran-I imprensa.'
politicos que se encontram a bordo do «Pe-

no desenvolvimento da força electrica. Tão i qui!la a população carioca, veiu augmentar Segundo O Globo, parece que «a exe.
dro Primeiro», continuando, tambem a iQ-

.

I
'

d
. .

t 'll'd d' + -

d C quel'ição desses presos. realizada no proprio'
destacado lugar occllpa es�e ponto no, pro· alU a maIS a 1m ran9Ul.I a· e �elllante, es.a· cuçao o odigo. Eleitoral n�o está ob�de. navio.
cg,ramma, que desde ba mUlto se vem falan· beLecendo a confl!sao e a dUVIda.

.

cendo aos prec�lt�s necessarlOS». Esse Jor- 1'"
.

do do novo plano qui.nquenal, com "o plano I O coronel Joao Alberto. que se ceIe brI- nal reclama prmclpalmente contr& a moro..
Com as tI �linas pl'lsões realizadas. ele-

,da electrificação", Projecta·se desenvolver I SOU em S. Paulo, pelas suas arbitrariedades e sidade com que e:::tão sendo nomeados os vou·se.a 15 o nume�o dehpoliticos do anU-

a força electrica até alcançar IOO bilhões i arrogancia, quando interventor, que trancou tribunais.. �o le�mem ..quep}·�d o aL:,.»am recolbidos J

de kilowatts horas, por anO, (durante o anno I as portas dos nossos collegas do "DIario ii Noite escreve:
or o o navIO « e r

'passado usaraln:.se .17 bilhões apenas). A pro. I Nacional" e de "�latéa'.' _. o cOl'one! JOà� Al-, «Qu.ando se d�ve, iniciar o alistamento?'j --- ---.- .._-

. ducção de carvao deve exceder, das.ac}uaes t berto, {) estadI�ta �raca�sado, e
.
hOJe o A que�I1t compete fixar a.data? Ao �overno? I 'H' . " ..:I :. . ' " .

.t"'· ..

90 milhões de ton�ladas para 2�O Illllhoes; � I amordaç�dor d� impr€OSa lIvre do RiO. Cel'- A.? TrIbunal? Nesse sentido, o ('OdlgO san-j
OraflD 11118 1Inlmlef(jjfD nas upar !çoe��

do petroleo devera augmentar 200 por cento, I to s, s,, D.ao tera melhor sorte na chefa.tura ClOnado pelo decrf'to 21.076, de M de feve· .

.

.

em proporções semelhantes a de ferro e de I da .pollcIa carioca da que teve na iutprven- reiro de 1932, é omisso. Manda o artigo 24. Em cÍl'cldar diJf'igida aos SM"S .. Mini.stro,a
outros metaes e a dos productos manutac-I t�rl.a paulista, de onde foi expulso pela o· que os tribl1nais regionais, quinze dias de'j de Estado, h,i communicado por determina.
turados da industria. : pIntãO pUblica, que ainda hoje lhe vota o I pois de instalados pa.ra o «efeito do alista- ção do chef� do Governo Pl'ovisorÍo. para

, Naturalmen!e, � desenvolvimento, d�sl mais dori�o_

despreso.
. . , . I mento», p.rovi�enciel11 s.obr� a divisã� em! os devidos ef!e!tos .. que o expediente de tJj))-

�las de commulllcaçao por ar, terra e agua,! A. prlsao efiectua(la de ClllCO polltIcos zonas elmtorals do terrItorIO de sua Jurís· i das as repal'tlçoe5 �e1ie:raes deve ser execu�

e um corollal'Ío do augm�mto da pl'Oduc"l de l'eglmen passapo pelo ex·interventor mIl dlÇão, designandO os respectivos cartorios I tado das 11 ás i 7 horas, de ! de .Tl.l!oho a

ção.
'.

'

I �'. �aulo, é tida a.qui· çom? .m�is uma das II eleH�I·ais._ O art.. ?7. na' parte referente á 130 �e Ag�:-o�t(); d€',:Clcrôil'do com a cÜ'0ulal' de'
Quanto á AgdcuHura o plano 3:ss1gna- lna\'a.tas €I das mmtas atrabllumdades desse. quahficaçao e;J;'OfY,M/), recomenda que, cien· 2'6 ele MtHO IJe U,.1L
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. ,
.' I

,. :
.

. .•.

R.. P' R P I Foram uorueados membros eíletívos: \ á applícação do seBo. O decreto prevê tam- Prefeito R. V. Tietzmann
BURlu-se a • ". Idesembarg�dores José Boi�eux e Salvio G�>n- \ belO.t�das �s inIl'�cções, ain(�a as de origem

. I zaga; substitutos, dr. Henrique Rupp Juníor, adminístratlva, oriundas da falta de cumpri- O sr. Prefeito Provísorío: seguiu para

Diz um cOlnrumücado ... da pauHcéa:! \edro de Moura Ferro e Henrique da Silva mento �e cel't�s �?l'malidades .l'egu1ame!lta· a .capítal do Estado, na manhã de terça..

__ O Partido, Republic8.lÍo Paulista es- I F antes. , . . .
,

. .: .

res, as �n!racç?es ííscaes propríamente ditas, feira.
.

leve reunido na -dias em duas sessões, nas,' .,' �ara a: S�cretal'la -_dlre.t�r, CanttdlB;no as ad·m,!,mstr�tIvas e até as sanítarias foram O illustre administrador do município

quais di8cutiu � P�.I.'!-c" .

ãnal do seu oovotAlmel�a; chefes de seeçao,. Al�l�es Ferreira c�mt�mplada� �o projecto ela�orado. O co�- emprehendeu esta viagem afim de tratar-

programma. .

',,; o.'
._ .'; ,I Carneíro e Carlos Pontes, offICl�es, 9a�10s t�IbulI�te saberá corresponder c0!D a s�a di- junto a exIDO. sr. dr. Interventor interino de'

ElIl ambas, :essas,. f€Umo.es est1ve'f'�IilIAlb�!:to de Rezende � Raul Ferr�Ir� Ribelro; hgen01a n? pagamento á sympathtca atittude negocíos que interessam ao município.

presentes os. S1's: �odolphO' Mll'a!1d�, Ah�no� �u.xII�ar�s Ant�nol' CIdade e Jo�e d A�ampo- das autoridades Jazendal'las. Almejamos Ieliz viagem.

Arantes Atalib,ê!: Leonel; Manoel VIllabOlm, 1118,. pará portelmManoel Moreira R�lS. (> .,

ArUmr 'iVhitac�,el'. Fml\eS"Juni.or, .íoão .San1'·' , �odos. �s. nomeados sã.o �unccionarios _,- __,- _

paio. RodrIgues -Alves Bobrínho, .HI.lario .em dlSPODl:bIhdade �i!_ prejudícados com a
\ '

'

, .,' ,

Frei.re, Al:mando Prado, Roberto Moreira e sudpressão de repartições. ,-' Foram encuntradas 3S laias da Infanta
FabIO Bllrleto. ,.....

.

.
. -EulaUa da �spanbaOs debates em torno do importante do- '. � Bruaquense x noupava-Central

lCumentf fora�nclo���s: te;mintaramdcom a

I
Ma·is petl"61eo .... :

Paris, (Serviço especial E. N, l.) -- A ..Domingo' passado foi realísado . o en-
sua eu rega

.

a OI ISS o irec ora o par- São' P,aulo" infanta espanhola, d. Eulália, annunciou que
...

tido, que ficou de se' pronunciar, em breve, centro entre os quadros príncipaes .do Brus-

li. respeitü.' �
, ra,:iam S\dOd' e�odnt!dad�S su.asdjoias �od pa- quense do IroupavaCentral.

Soubemos que, depois de examinados 'Informam telegrammas procedentes de aCIO re.a. e l· a ('1, epois e consi era- Este encontro tôra combinado em maio

I�ompetenteme.il�e, pela .commtssão _espedâl' São Paulo:
"

..

las perdlda� para se�pl'e. .' do anno passado para disputa da taça "Au-

,destinada para ISSO, o programma em ques- I
.
«A febre do petróleo ínvadíu S. Paulo. O bahú em que' foram despachadas em gusto Bauer". �

,
.

,

tão sera divulgado pela imprensa.. As actividades de companhias e particulares, Paris, durante a guerra européa, quando se Devido a uma seríe de motivos ímpre-
A' segunda, reunião, dos republicanos nesse. sentido, 8e'�renovam Ô>iariamente. O aC!'t;dita�a .no assalto � cidade, pelos alle- vistos para os dois clubs, o jogo só se tor-

_paulistas esteve presente, tambení, o $1'. Syl- techníco .B. Romero, ,que breve deve partir ma,,:s, fOI encontrado no fundo de um dos .nou possivel a 5 do corrente. "

1TÍO de Oampos, que discorreu, succíntamen- para o Ri!) Grande, afim de pesquizar pe- por?os do paJacio < real onde haviam perma- .. O jogo �orrell todo ioh' o franc.o doml-

te, Flobre � sua atitude relativamonte á� no tróleo, ali, realizou,' sO'�dagflns na zona .d� I I}-ecIdo o.cql!lto.s dl!rant� muitos. almos. nio; �os �ocaei que conquistáram o. 'trophéif'
vas directrIzes. .

o' .." • '1'�t�y c,om � seu ·�ode.�ar appart'�ho.? nOtIfi+.[
..

, ',. O governo r,epul>lIca�o. da E�panba ac·1 da VICtorIa com a elevada contagem. de 8 Xl

Essa reunião abordou, de preferencia, can�o
.

a eXlstencna': (le . gr.un�es i"l8zIdas de p:�deu. na' 4�v()�l;l9ão das leIas á mfanta, as

\:\
seu favor.

-os assu!llptos rel�?i.on,ados c0I!l á convenção petrole? naquelle lo�a.X, p,,'.oSijl,Ve�me,n�,e. um�, .ql!fl,,eS.d��,�t'ao S�,'F'. d�spach:\das para e8t.1'1 Foram °aütore� d081.�pontos do� Hrl!s-�
ao partldo annunmado ITCi) mamfesto com que da� mB;l.Ol'eS do Bras}'l. ,.,'. "

..

'

"

.

c:l�pltal de,ntro do mrus breve tempo POSSI- quense: Arnoldo,2 - Allmbal, 2 - Antomo,
a referida agremiação voltou ás suas acti- . . A Imprensa e o pdblico acompúmhaIil .v�l.

.. '
.

., " 12 --::- Felinga, 1 e T�nsini, 1.

'Vídadés politicas. �impathicamente a. iniciativa, destinàda a
.

A mfant,a E'ylalia vive solitaria, reco-I Abaixo damos o movimento technico

Depois de varias' snggestões, foi pro- rupdar, sob m!litos aspectos, a face .econo- lhlda. a u� I corr'\Tento, e �ó. se inteirou do 4,:\ partida, que nos foi orrerecido pelá di-'
1J)osto que o congresso do P. 'R. P. se rea- mICa do. BraSIl.» " ,. .

desappareClmento de suas JOlas quando, ha recçãp desportiva do Brusquense.
liizasse a 14 / de .juilho proximo para o qlle .'

.

. '.' '.'

.

, pouc�; tenci0.na:va' offerece-Ias á3 .i�fantas O Brusquense retribuirá a visita do

.ioi incumbido de' providenciar, a respeito, a., .
" I BeatrIZ � ChrIstma da.Espanba. As lOIas 10- Itoupava·Centra1 por occasião da festa de

�egllinte commissão: Arthur Whitacker, pre- O bando de Lampeão redu- ,ram avalIadas em 25 mI1hoes de 'dollars. anniv,ersario deste cluh, quando ierá feito

sidente, Fabio Barreto, Ro�erto Morei�a, Ce· zido a doze homens e tres
,) "

o sBgu�do jogo para dispnta da taça "Carlos

s�,r Lacerda de ':.erguelfo e Jayme Leo, mulheres
Jensen.

. '_.
1

nel.
' O mOVimento da partIda:

t Ed'ssa nod,:a ctommistsão foi aUdt?riZatd� a' Mais um bandidO do grupo "chefiado
t.
..Combate a

.

epizootia BRUSQUENSE I'l'OUPAVA"
en en ('r·se Irec �men. e, com os.' lrec onos por Lampeão vem de baquear! em um com� ,

, Pontos 8 1

'espnalhv8adOS epe1lo �lentedrlOr, partlt?dIPoando-lheli \1 Rbate que se verificou nas proximidades de
O sr PrefeI'to ProvI'sorl'o receb"u do Tiros maximo� i. 1

as o s r 80 uço s esse par 1 • aso da Catharina Essa morte foi conse·'· " II I d' t

.Estamos . ín�orÍIHldos, ainda, de que, na, qUt'llcia de' um golp'e estrategico .executi:tdo e�mo. sr. dr.. Secretari? ,rEstado. dos Nego. E�E:n:�:� os t �
pfoxlma convenção, tomarão parte .. todos pela v'Ülante do �enente Campos de .Mene- CIOS do I�terl?r � l�lstlça o segumt� �esp_a- Faltas 5 7
os ex,repI'esent�ntes .do p, R. P.,. no sena- zes, que conseguiu surpreender os bandidos I

cho telegIaphlcO. A�€'ndendo a sohCltaça� Toques 1 ' 2
dos e �cama�as federaiS e estaduals, durante quando os mesmos se encaminhavam para I

do �::. Chefe do SerVIço de combate a epI- Tiros falhos 9 2
o governo deposto. aquele deserto onde se homisiam. I zOOtl� no Estado e de or�em do dr. Interventor Defesas kippel' 6 11

\ •

o
•• Intermo, rogo com maXlmo empenho, as suas

Com �s'sa morte, o bando do SID1str? I providencias no sentido de prohibir o transito

U'
ficou fflduZldo, a do�e ho�ens e t�es mulh�· de animaes esse municipio, declarado infe- Botafogo x Blumenauenae

ma questão profis,• res, todos maltrapIl�os e mal allmentados·1.c!ado, para outras zonas indemnis, salvo me· O quadro do Botafogo terá no proximo
,

sional .dlante apresentação do certificado de terem' domingo um encontro com o Blumenauense

O proJ'ecto do J'ornalista Paulo d,• G d f' t
•

sido vacinados contra "raiva" a mais' de I no campo deste, na visinha cidade de mu�
'Oliveira rao e. es a musIcall,30 dias, Cordeaes saud!l.ções. Mar(o(!l pedro', menau.

.

em' Lontras I
da Silveira - Secretario do Ivterior. S. C. Brusquense

Diz uma correspondenêia de Beleni -

O sr. Paulo de Oliveira, presidente _ do Syn- .) A. directoria do S. C. Brusquense este-

dicato dos Trabalhadores do Livro e do Jor- A "União de Bandas Musicaes" dos mu-l ve retinida para deliberar sobre as festas
Dal e vice-presidente �a Associação da .Im- cipios Blumenau, Brusque e Rio do Sul, re- J B dA' commemorativas de seu anníversario que

p�en�a, l�vantou no selO �e amb.as. �s asso- solv�u, em sua ultima sessão, que se reali- í c

azz-. an • merica occorre amanhã, 11 do corrente. O prOgram-

<c!açoes Importante questao .profi�slOnal pe- sou em Blumenau, designar os di,as 18 e 191 ma apresentado nãó foi ainda definítivamen�
dmdo .ser adop!ado para � J?rnalIsmo loca� I

do �orrente mez, para commemorar a fésta
,

O aprecia?o con�(�ncto dirigido. pelo te assentado.
o COdlgO 9-0s JornalIstas. Itahan?8" approva- mUSICal do anno corrente, dessa

agremia-j
prof. Aldo "neger fOI contractado para e·

:do na ultima conferenCIa
c

da Imprensa de ção, e que esta vez se realizará na visi- xecutar o programma musical do grande
Londres, ! nha localidade de Lontras, D'este municipio. baile de S. João que a, Sociedade Guarany,

Argu!llent� o sr. P�ulo ?é O-!!veira que Ao q.ue nos consta, tomarão. parte nesta fes·1 de Itajaby,. offerecerá na noite de 24 aos

.o nosso Jornallsmo. ate hOJe; nao tem co-
. ta dIversas bandas de mUSica dos munici- seus assOCiados. ': A Banda-Oóncerto de Blumenau levou·

di�� p�ofissional, ethica definid.a �esnltando Pi�S de Blumenau e Brusque e os corpus O, America está organisaodo um
I

ca· a efieito,' ne�ta eidade, no s.alão da Socie

�ahI naO conhecerem os profisslOnaes de musicaes .dos nossos arredores..
'

prichoso p�ogramma paI'a mais uma yez dade Gymnastlca, um esplendIdo I?ro�ramma
IrnpreIls� os seus �everes perante o� púd�- Lontras, se prepara .para receber. con- abri.lhantar a noitada dançante daquélla .de con,certo, que mereceu os mal� JU�t06 e

res pUblIcos,. a sOCleda�e e os proprI�s dI- dignamente ,os visitantes, estando os mora- SOCIedade. calorosos applausos da nossa platea. �

recto�es de Jornaes, P.OlS tudo que _f1Xlste.a dores d'alli, providénciando os preparativos,
rer;�eIto é apenas fruto de co�ven.çoes �rbI- afim de darem o maior brilhantismo possi- "

trarIas, ao sabor de convemenClas dIver- "el aos festejos.
'

Unsa solici'!a�ão,
sas. (0'0 Agricultor) .".

Argumenta o sr. Ol�veira que os jor· I
attendida

. CONDESSA MARITZA
nalistas devem ter direitos inalienaveis ,e I

.

I
�- Será foc8lisado no Ciné-Guarany, a,-

tambem deveres especificados; 'Ro• t- Im I'
I

h I'
AttendeD<Io a um pedido do commercio maohã, sabbado, o film da Urania (D. F. A.)

A proposta foi adoptada em ambas as mnls la Isca em mare a e�po�tador . d�sta praça, o sr..Prefeito Pro� t "Condessa Maritza" em 8 partes, com Harry
associações, estando os respectivos traba-

(D'O E t d ) I vIsorlO SOlICItou a 1I)�e:ventorIa F.ederal nO Liedtke e Georg <
Heinrich. Depoilil deste

lhos entregues á commissão. O. S. T .. L. ;r. s a o Estado seus bons-ofl'IclOs no 8�ntIdo de ob- film estréa a 'Cia. de Macacos.,

t?mou a si a defesa, da situação dos _jorna- A promessa do Ministro Oswaldo ;\ra� ter em favor do commercio export<ldor a '

]�stas, . vendedor�s, typographús, revlsores,' ll'!:la de conceder amnistia fiscal está em vias mésma reducção de fretes maritimos, que é

I
. GUARDA NEqRA, ' ,;

ImotYPlstas,. con�muos,. serventes e emptega- de ser realizada _ informa o «Jo.rnal do concedida a outras praças, para os cereaes' .

- Para dommg� está
. �nnunc,ado o

dos de escrlptorlOs e Jornaes.
. Brasil". Os interessados em manter os autos exportados pelo porto. de Itajahy com des- mag�stra! fi\m, de optIma crItlc�, sob !l de-

.

O numero de se�,s aSSOCIados s,obe a de infracção na anda do perceber grossas tino. á praça do Ceará.' ! nommaçao d: Guarda Negra, smcl'omsado

maiS de quatro.cen�os, Ja tendo recolhldo ao porcentagens em multas odiosas, movimen.
'

O sr. Prefeito telegraphou nos seguin-I e _falado, cUJo enr�do e�pol�a e encant,a.
Banco do BrasIl 3.500$000. taram-se denodadamente, deitando influen- tes �terB.los ao exmo. 8.1', dr; Interventor in-

I Sao seus protagoDIstas, VICt�I.M�e Laglen e

cias, criando difficuldades á execução. de terino: "cf commerciQ exportador desta pra- Myrna Loy, a encantadora. feItIceIra.

,
•

uma providencia que se impunha aos ça pede por meu intermedio a jntervenção COMPANHIA DE MACACOS

O
.

prof. Pi'ccard entrevls- olhos de toda a gente, dotada de um pouco
de v. excia. no sentido de obter a reduçcão - A sessão de domingo do Cine-Gua-

I
de 'bom senso. Afinal parece que os interes. dos fretes maritimos, e.mbarque no porto de rany será completada com um acto de varie-

tado sados desanimaram, cederam deante <Til e- Itajahy, para os Cereaes destinados ao dade a cargo do sr. Declarce que exibil'á
/

nergica atitude do Ministro, qUe já se havia Ceará, conforme o.S favores que gozam os no palco o.S seus amestrÇl.dos .macacos e um'

Por ocasião do 1- anniversario de sua inteirado detalhadamente das exolorações. a embarques no portos de Santos e Rio mes- \].r80. O coujuncto zoologico do sr. Delcar

ascensã(\ á str�tosphera,--,o professor Piccard que o regime' fiscal dava estim"ulo. Estava mo destino. Respeitosas saudações Rodolpho ce tem alcançado franco successo em to

con�ed�u aos Jornaes de Bruxel1as, uma en- sciente de que o mais leve equivoco do Yictor Tietzrnann _:__ Prefeito Pro.vlsorio".1 fias 8$ eapitaef'l, devido a pericia e exati

trevlsta em' que fOrnece interessantes' por. 'contribuinte era ponto de partida para ae- Em resposta s. excia. o sr. INterventor. dão na execucção dos numeros que agra-

�enores sobre a' segunda ascensão que ten- cender a cobiça de certos funccionarios. O teleg_raphou ao s.r." �Prefeit? Provisurió nos dam a platéa.
-

_l
Clona efiectuar em junho ou julho proximo espirito de justiça e as normas de equidade segmntes termOS. Seu pedIdo de.reducção
-co�orme as Gondiç�s. atmosph�:r;_i�as�,,_ ,e_�tavam inte�rame�te �anidos das questõe,s, 1

dos �:e�e.s de cer.e!les que se destt�a:vpm ao .

--,

O ponto de _partlda do balao que sera.l para predomlnar tao somente a -truculenC-la-' p�ar� fçn tl'ans_mI�ldo ao e,xm? �lmstro da

o «F
..
N. R. 8.>� pIlotado pelo proprjo profes- e o constrangimento. Má-fé, bôa-fé estavam I Vlaça.�. Sau?açoes cordeaes Cand'tdo. �arl�o$ o

8.0.1' Plccard, amda não está definitivamente I inteiramente confundidas' nas relações do
- .SecretarIO da Faz,enda no exerClClO m·.

fixado. 0. I_>rofessol' Picc8rd deverá partir contribuinte com o fisco. Este tinha sempre
termo da InterventOl'la.

s�gunda :l'en:a. pará Zurich afim dto exami- razão, aquellfl era sempre 'um fraudulento --------'----------
nar as possIbIlldades ofl'erecidas pelo aero- inveterado indigno de qualquer considera- .

\ I

dromo. �e Dubérdorf, cer�ado de colinas,onde ção.
,. .

, Viagem.Cômmereial l·
a velOCIdade do vento e moderada.. Ena este o espirito dominante, que cho-I .

' .

., -� nova ascenção, que tem por unico cou o sentimento de justiça do Ministro dai Pelos Estadós do Norte p-ncootra·se.

o�J�C,tlvO o estudo dos raios c.?sm�cos, �er· Fazenda, que resolveu declsivaJllente ofie-I viajando presentemente, o indrlstrial S1'. OUo
'

mltlra c�mpletar as Qbservaçoes anterlor- recer ao contribuintB uma o.pportunidade! Renaux, director gerente da Fabrica de Te·
men.te :l'eltas,. s�bretudo no t�cande �os po�- para: compensal',se das amarguras que tem cidos Renaux SIA.
�os mtermed�arIOs. A barqumha sera pro.Vl- sollrido. O fim da viao'em do sr Otto Henaux' é
ua de um leve apparelho radiotelegraph< O' t 1 b d 1 lt

"".. ,

'

,de ondas· curtas tte "

, ,lCO, .

S proJec,os 8;ta or.� os pe as.a a� au- o de tornar ainda mais conhecIdos das pra-

i,essor Pi"car 1
' q. ' proporCIOnara .ao pro- torldades do. '1 hesouro Ja foram mmUClOsa- ças nortista!'. a superi01'idade dos productos

" Ct e ao seu ."ompanheuo \Iax mente " d t d 'd d"d .

;Cosins o conhecimento das condjJ'ões'�e� .' exa�L�B:� os en.o. SI O re 19I O um llldustriado�. _ por aquella firma industrial.
-cessarias á des-cida.

,ç �IOJ�ct() def.lilltl vo par.a J�lgamento do.' Ghe- Não raltam elementos áquelle industrial pa-
_____ .

te :lO Governo PrOV'l.sOl'lO., �ste; por sua 1'8 os bons successos do. seu emprehendi-
ft

_ ..,� V0Z, conhec�dOl" de tonas as falhas d,e nOSSO mento porquanto os·' productos a sel'em a
v noss!'l l",'!c,",U I E:! -,

a" g appareiho fis ·al· . ,

.. , . , " "
-

U

,

Iil na IOo,f!i'io.raa i� aai conshtuiàu t·. d'
c·, com, a expenenCla que presentados são confeccionados com mate-

10uxe o tempo .em que estevp a testa dos '1'
., '

" m!gocios da F, � d
-"'. -

.

., na escolhl.JO sob a competencia de habeie
Por decreto, assirynado a ')7 do pas"'ado tal" inco' t· aZt.f.D a, na(� deIxava de decre- technicos.

Pelo 'ir G' t '1' V
�

.
-.' li men 1 a medida que despertou 'O S O

-

.

,; e. U 10 �rgas, pl'eS�d�Dte Proviso.rio . em todas as classes a mais 'franca acolhida �,r. tto Renaux será substituido na

da RepublIca, ,fICOU co�stItUldo o Tribunal! Segundo estamos iuformados a pl'ovi� gereuCla da fab!iea pelo sr. Walter Bück
Eleitoral de Santa Catharma, com a sua Se· I dencia é ampla visa abrang<>l' 'olios os ca- GI�la�'hll, e no escrlptono-ceotraI pelo sr. dr.

eretaria. I -,'
� L '-UH erme Ren'lux ;:> Henrique II fi'sos, nao somente as hypotheses referentes Feliz"

J

'I
J

,

o mano.
- VIagem a meJa�os.

\

Desportos

Concerto symphonico

Cine-Guarany

/

.,..;....___,. SYFHILlS EM GERAL
PLACAS

RHEUMATISMO
FERIDAS, ULCERP,S·

ECZEMAS
ESCROPHULAS'
SYPHILITICAS
ESP NHAS.60UBAS

VERDADEIRO DEDUPA1WO

EMPREGADO C o M Rt:SULTADOS
POSITIVOS f?OR MIl.!!,_\PES DE
M E D I C o 5 [ D I,R E C T O R E 5 DE

Ji05PlTA.éS NA Sypi'I1L!� E NAS

SUAS TERRIVEiS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS 1t\1PUREZA5

DO SANGUE. '

r�A.Q ATACA o ESTOMÁGO NEM OS

DENTES. PORQUE NÃO CONlf:M
ARSENICO NEM IODURUO,

.'

fê o Ui'JiCO QUE TEM ATTES-TADOS
! Df: ESPECIA�.ISTAS DOS OLrIDS E

l 'Df, DiSC"EF'SiA SY:"HI-l.!T!CA
'�-'-'_._----,", .. _...__..._--
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. .MI;�. _

Preleitura municipal' de Brusqn ICOIet�ri:�st,:�::,1 deBrú:'q'::l' ,A.CAM INHO �>(RAB�O
S lane-te das contas da Prefeitura Mun·,'. .

De Ol:{,h'm do Sr. C?let�I' Estadual .desta cidade" trans-.
..

'

,��.. :�, fo2.t.
i
'.,' ?-l.) / .'

.a ,'" .

.

_.

I erevo abaixo, para eonhecímento dos interessados II) texto ...'!:'��'i//
.

f
,clpal de BrUlsque re!�,rentes ao 11. tr�.meslt�e do �e('rE'to no, 9, de ao de Maio nndo.' !

/, _ �, '
;. I.� "7�" ,!r:

. /
do e?t�::��T�: 1132. .

'1' t l' "

F' 1

'Decreto nO·'I'" I
..

"""""("."" ��.�;""

II .��: ". r ���I�/.

Ar· J
.. -, <Jca� relevados das mu tas em ilJ[IH> houverem �, .

.i'�'
I

"\

..

�\saldiO que veiu do' exercício de I lDcorrl�o por atrazo pos pagamentos í,je impl}s-. 'L� i.), �i<1.. /

1-931 1:790$257 t9sddevIdOás aF!e 31 dde Ed.etzelm�II·O de 1931, os de-I r,' t. n- '1t;,f,. ,115J-�!/ --:;>o
ve ores'

. azen a' "s8tUa.que1pagar':>I!Ja suas � 4r'_,rj-v f;"""'-�
aénda tri.butad.s dividas até o dia 31 de julho do currente ano, I 'I

). í, (, }J� :
.

incI.usive aqueles que já estiverem sendo) exe" I' .)_ , i':' '.
-

curados. '
.-:;::-

Art. 2.·.:_ As. execuções em andamento para a cObrança!
. de impostos estaduais, ficarão suspensas até á-

'.: aquela data, devendo porém, os. executados pa
gar o imposto e multas em que já tiverem íncor

47:446$0101' rido, .selos e custas . já feitos, sendo" estas pela,
terça parte, observando o imposto no art. 18 da

00$000
. lei no. 1,' 710 de 1 � de outubro de 19,30, dispensa-2

,I'
.

da a parte que deverá caber a Fazenda Estadua.l

I Art.:
a. - As execuções que não ríverani início dentro do

prazo legal não .darão direito aos promotores. á I
""

I percepção de' militas extraordínarías .e nem ás 1I -a custas, descontadas todas em beneãeío da .execu - :.

939$660
I tadQ

.

que pagar de.n�ro d� ;:p,r�z.o, acima ,fi?�d,�. i ..
. Al't:4;. - O pagamento, das dividas ja ajuizarias sera IeI.- .;',"

,./·2Q$�$P09 .;......�, .;,.:,' :��:O\q�c:.�i�nte gu��},o. es?riv�o, Isentas' de selos.] .

',�
. '. c .JA:rt. u,t),.,...,..." t.t>go",q.ije. ç.nt:ce, eD,1 ylg'(H;�O � presente .decreto, '

50:580$927 . o.s promotores .: rafão 'ent�ega aos -respéctívos e ..

·

..

. xatores, de todas. as certidões de dividas fiscais========::::::::::::;:::
.em seu poder; vencidas até 'ai' de dezembro de-

DESPESA 1931, mediante i re ..cíbo, e os exatores mandarão ,

aãxar, na' séde das' comarcas é. 'dos distritos, e- f'
ditaís

.

em que será ,transcrit� o' pr�sente decl'e-I
I, ,

to para que ch�gue ao conheCImento rio todos os i
I ", I;levedo,res.. ,.

.

'.
.' I.

I § UNICO., -- Findo o prazo de isenção serão as �ertidões'
.

devolvidas aos �romotore,s,.
Art. 6.' -' O presente decreto entrará em vigor em todo o

. .' t�rrjtorio do Estado, no dia 10. de junho vindouro,
..

Art. 7� -:- Revogam-se a's disposições em· contrario.
422$900 5;597$500: Palacio do Governo em Floria'nopolis, em 30 de!

n .. I.'limaio de,'-1932. .

'

�. .' '1
I� (ass,), Ga�,�ido d� Oli1Jeira Râ�zos I ;

I' � .

.

O Escrivão i

I'

Industrla e profissão
Territoria.l urbano
veículos e placas
Licenças- diversas
Ambulantes
Gado abatido

19:204$650
6:399$4&0

20:p05$OOO.
616$400
72$500 '

__64_._8$000 cU�IP!re 'ter-se o corpo bem

disposto / e o espirito .ple,.
gr,�. Mos que: élle'griCll, que

, - � !' \ , '
'

- '.', \' .'
,
'. '.": '

.

"

.

bom humÇ>f, que dfSPO,$.içã,o paro Q' lide ", pôdem
.' �.xi,s.tir'se umo dôr, pnysica nos afHige� 'Uma shnp'les ,

• •

'. 'I' .�. .,
,

' . " �-' '{ •

dôr ,d�, cabeça (OUP!Ji, a� t,ro�Cl!ho.dor:o emci,�ndQ'
.

dia seu ,esforço� "

,:, ;
" .

'
-.

'

-v : " .., .. '.

-, �
.

ftetlda patrlmouhd
Renda. eventual

Multas "
.

�Ióras de, pagamento
Cobrança da' 'divida ativa,

17$000
290$140
632$520

----

,"ei'tldiies-/negatlvas (árt,' 22)
",: ".

" .

Subsidio, vencimentos e por�enta
gens

Transporte de administração e fis
caliasção.

:Materiais e '.publicações de expe-
.

.pediente

4:96t$600

:, " (.

Centro. este insidioso inímigo no, reiizmente, uma ar!ll.o· ,
,

irrisi�ii��rt'd '!<,?�ci�fi�rf:nC;r�' "'.c." '.' .�.:' "":, .:
..

�
...

Um ou'dois,compritnidos.:'êlH'i\;19m p rpmptl!l�l1;t'int� quplq�er
'dqr de cabeça, de dentes, dt: ollvfde,s. Ç,Oií�Q'sp'r.ina é
élbso!utoménte lncffensivc e nõo (\joça o O!;gcm1t;no.;
N(í6 se iIIudam com certes' rernec�H,-:-,� ql:0 w.,;niitufo!1l·, .: "

"tIO bom como a CUfi!l:!i5l;lirina ", !..0mbre.m-se q.ue a, .

CIIl!Z BAYER é universalmente conskíel'o<:la Q garantia "

... medicarm.\nro puro, pre:pC!r�do corry. todo o

rigor scientHlc9";_' c!ig.,o de .

.

�

,'I.

"';.

Administraçã� e I ,fiscalisa-
'P

.,

ção

'

..

• I I,

213$QOO

900$000

300$000 2:025$000 Re�istro Civil !
..

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

_ Fa�o í?aher q-pe pretendem casa�-se Francisco Fio-I
riani com 27 annos, filho legitimo de 'Romão Floriani e de I 'ti'), t!" di. ""!\\, �! 1 J m, .

162$100 Catarina.�loriani e Teresa Gon com 19 annos de idade, I i"'rliil��,�a, JNÁ-Un�Clp!8_ ql jll'UI�\!UJ!
: filha legItIma de João Gon e de Angela Gon, ambos' sol- j E

..
.,

teiros,brasileiros, lavradore.s e residentes neste Municipio..
'

:} ditai
Max Ristow com 23 annos, filho legitimo de Augusto

.

\.

1';
101$500 4-1bertoRistow e"de; Emai�i�tôlf �. Frieda Erna. Mi�zk�tl' ' .De t),rd·em,do·sr. Prefeito Provisorio,faço s�r a todos

com 19 anpos de Idade,. filha _leg-ltTma de Otto l?runo MI-, OS interessados que, de accordo com a vigente Lei Qrça
t�k�t fa)ecü}o. e de Jda.�lDa MItzkat, ambo� �o.lt€1ros, bra-I mentaria', acham ,- se. ef!l cobrança dur!lnte este mez, os se-

sl1€1ros,lavrapores e reSIdentes ne�te Mum.c�pIO. .
i guin,tes impostos relativos ao, corrente e�ercicio: '.

•
.

'Carlos. Imhof com 24 anUQS, filho leglÍlmo' ele Fran· a) taxa escolar .'.
. .

1:119$í:oo �isco Im�o! e.de E�ys�beth �f!:l�?�.,e Antt!niaBee�er, com b?in�po�to I_'r�dial� i Semes!re, com 100(q;20 annos de Idade. filha leglt�ma ·de Joao Becker e· de c)'Vlaçao rural (conservaçao de estradas) 'com 20o/� de,
.

Francisca Becker, ambos solteiros, brasileiros, .operaríos e multa
'

".
, I r8side�tes neste Municipió.

. '\. ,...'
i d) ,in�ustri-a e pro�ss�o, 1. S()mest�e com" 2P% de �l1:lta

. SI

alguem.
souber �l.gum ImpedImento .�eve accu�al-o, 'I

e) yeIcul�s'j e TerrltorIal Urbano, 1

semest.re,
.em dIVIda

E, para que. todos fiquem sClentes publlco o presente. ,acbva com 20% demulta.'
,1:478$100 ". .

d B 2 d.

,Brusque 9- 9 _ 1932 . � Thesouraria da :Preleitura MuniCIpal e. rusque, e
"

.

,. MaIO de 1932. .

.

O escriv.ão

..
...,_._

O�rn'àr' Petf)rmann

Instruçã.o publica

Condução de professores particu
lares

Subven.ção ,da Escola ComplemeJ
tar

Matricula na Escola de AgrÍ,cultu
ra e. CO!llercio.

825$000

Higiene e assistencia pu�
blica

.Medicamentos para indigentes

, Agricultura

TTansgorte de 1 touro

Despesas policiais. e judi
ciarias

Vencimentos, de�pe8as e. súbven-
.

ção a Deiegacia _� _

Serviços gerais

Iluminação publica
'Li1np�sa' de ruas

.

�bras publicas

Reconstrução e' conservação das
.

-

'vias publicas

. Despesa ev-entual

.Auxilio ao. destacamento policial
Correio, tf'legralo e telefonemas
'Combate a epizootia

'

Publicações do Serviço Militar

Transporte da Comissão Veterinl:l<-;
ria e membros do Conselho Con-

sultivo
Materiais para limpesa do Paço
Fotografias do carro-irrigador .

Gazolina e oleo' fornecida á 'co

mitiva do navio-escola "Itajubá"
Construção da cerca do. predio da 152$250

\ avo João 'Pessôa 435$833 879$083
---------------------

42:411 $0331
8:169$8941

1 :178$100
300$000

, f

31:07�$650 I
Gm-rnano

� S'cha�f�r
o 'Thesoureil'o
Érico'X'degm'

50:580$927

70$00.0 '

29$000
.30$200

12$000· I7$000 �
" ,I

24$000 !
118$800

'

!

Sôma

Saldo que passa para abril

Prefeitura Municipal
E,'-ico ]ú'iege1'
Tesoureiro' .

de Brusque, 31 de março de 1932.
.. Henrique Bosco

l.'

Secretario-Contador
,

NOTA:' Os livros desta Preleítura e sua docum�I!taçãio,
.'

bem como a relação. dos' pa�amentos da âespesa
variavel afixada na Secretal'la, acham-se a dISPO'
sição. dos interess,ados para exame.

Livraria l\1ercurío
.,.1

ERICO STBAETZ
- DE-

Essa Livraria recebeu um
, ,

bellissimo sortimentotle mOI-Iduras para quadros.
I

.

..
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e bjgr!ria "mercurio"
.

. de'
" .

E. Sttaetz

Secção Typographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufacturà em: pa

pel para cartas, Enveloppes, Notas e Fac.turas,. 'M�
moranduns, Cartoes de vísítasecommercíaes.Partí
eípações, Rotulos, ÇJuias, Progr3;mmas e todo e

qualquer outro serviço typographíco.
Livros de vendas à vistas

.Guías para vendas à vista, Imposto de Consumo
, Registro, etc. etc. .

,

lmpressões à côres

TgpDgrap�ia

.Secção
�

biuraría . I Papelaria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel. de
seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, Papel al
masso;

.

blocos, Tintas, Gomma-arabica, Lapis de

pàu e de cõres, esfuminhos, Copiadores, Caixas' de
tintas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,
'Borrachas, Mataborrões, Pennas, ICanetas, Tintei-
ros, Perfuradores, 'etc. etc. etc. '.

.

'

.

.

Cadernos de Linguagem. e Desenho

Lapís de Pedra, Lousas, Livros escolares, etc etc.

bi'uros para. casas. cummer'tiaes:
Dlarios
Contas Correntes
Borradores
Copi«dõres
Registradores
Costaneiras
ProtocoUos
Cadernetas
Civros de actas

e todos os 'utensilios para escriptorios e reparti
ções encontram-se por preços baratíssimos nesta
Livraria

CALCEHINA
(Esp'ecifico da dentição)

A SAUDE DAS CRIANÇAS
Ao vosso ftlhinho, já nasceu o primeiro dente? Tem

elle bom apetite? _ .

É elle forte e corado ou rachitico e 'anemíco?
Dorme bem, durante' a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com Irequen-

ela?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deu CALCEHINA, o �'emedio que veio provar

que os accidentes d'a primeira' dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos

possuir bellíssímos dentes, e se póde dispensar certas exi-]
gencías que a moderna hygiene impõe á alimentação das

crianças, Das localidades falhas de recursos.

A CALCEHINA é sempre utíl, em qualquer idade.
É um poderoso tonico para os convalescentes.
A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in

testinaes a apendicite. A CALCEHINA expeli?' os ver

lI!es intestínaes e crêa um meio improprio á sua prolileração.

Uende-se em tndélS pi1armatias e drfJgaf��s iI BrasH

ROM NCES
A Liyral'ia Mel'curio de Erico Stditz, acaba de

reeebet as edições de 1032 dos melhores roman

cei brasileiros e estrangeiros.

Edicc\es Dnl"111;.j''':p�J,
_:,

-. ,....-'-
i

'.._.. _' -'4 .,_ ,1 -:'"

ao alcance de todos,

��"'�V,�"4,,,,'X..
·

''1'"''<1.1''''''.#
-_·_�_�,A""'f;"'".,J;;"iI/c"'��I'i"'''"",·',;.'''''' i'''''''''''''''''''''''/

De�('obert.;.! pill'<i é: lnu!hel'

Dr. Silvi(lo P. de Arauio

V-O· r o n' ,ó f f
Brasileiro

!-:ejuvenesce a mulher "cm operações. Os I� 112 milhóei> de

�
:\loçús e senhoras que vivem !lQ Brasil {';.:tão salva'- porque (> dr. ,

Silvino Pl1cllCCO de Aratljo. erninenk med.ico bra"lJí.'it o., com() ()

�
grande ·scientista russo, tarn1le!u cri"L·I. com I) seu maravilhoso

preparado
.

"Ei'f.UXu SEDATT"i'\'·'
o rejuvenescimentu da r:ldlher, fazend.o ,lc.:oaplúlrecet 'miÜtgro"fl

V mente, eill 11letlOS dt:: :l boré' .... ltB dore"" melhae::o, acahnando, [,;
r\. gularisa,udo e vitaLsando O� seus org-üf)�. facilité1lldo os '_lll.rtos

X sem dores, cujo perigo tanto aterrortsa ,., ;nulhel'.
.

.

.
.,

�
E' um preparado de real valor, que "e recu.mm.enda aos 8Xllh'·...

sr!:>. medicos e p"rt�ira�. C0mo -;I!:lpnte c;·.lma.nte e regulador , "8
funções femininas.

S
-

Està sendo usad? .diariamente 1l{" pTlJ«·il·,�,e" h.ospitaes, notá·'
ds�mepnteJnas mateJ mdades, ca.oa� de """"-i' do Rio'lide Jan"iro e "
ao 110.

"FLUXO S·I·�DAT1.NA"

X
encontra-se enl tudas a� ,Pharnli'cia<.: l)'Jeuças Ichronica.... 00nsut

.
tas grat.s, por carta, UIna só VI".;): h cada pes:-.ua, lU.andando. um

)( enveloppe senado.
.

..

"XXXX)o(x)o(XXXXXXX�1

o PROGRESSO
----------�------------�--�------�-� í

'e!·
&fIi
�.r.
.&�.

Annuncios . ��
. ,,-

Linha (corpo 10) 1 vez - 250 Maio .�
...

res
.

e mais vezes gozam abati- �
mento. Pagamentos

.

adíantados.. ti
Red. Admínístração e Oííícínas, t.,,-
Avenida .roão Pessôa. A.

< ....... _-

tf'. •••
rui .�
fil ,�,
..�� .

I _.
" t.•
, .
'" ti!
,,� t··
�"
,,� ;

l\ �'.:.'.';!: -. 1

-.�- j

.

Assígnaturas
Anno -

Semestre
10$OOl
60$1. O

(}. Fortifi,@iult, Mais PerfeifO}
Recommerid<ldo para 05 Anemicos, Convalescen

. tes, Ncurasth�njco5, Esgotad9S. Djspepti�05 e R�-
chiticos.

Enriquece o. sangue. Augrnenta o peso. Alimenta
o cc·:::b,o . .Fortalece os nervos. Toruíica os museu .

103. Abre o appetite .. Accelera as forças. Révigot�
o organrsrno

YJ-Gi,HUt E' 58 .� m�is rico e� nd.uta�ciu .1I'tri
tiv as ()UC qu&lquer outro fortiflcu.te.

.,
•

... li

.�

SÃOPAULO EAS' "CIlAR-'
·.GES" DE "O MALHO'"

Li vr a r i a

�ê;;;;,��t;_;;�· .

,

I.�.�,
JOÃo DA SILVA

iJLV.tl.RA
Pcade...., T.....
.F�.
.................
-- .......
......
aNJ� lQ ç i.
...__ .

. A pagina central de
" O· Malll0'" desta semana é ara-

, coustituíeão do que foi a "manifestação" que ainda ha pouca
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade .acadernioa.
Só esta pagina dupla pelo humor-ismo com que está recons

tituida, vale o numero todo d' "O Malho" desta semana.
Mas ha mais: "Amnistia'! Amnistia!" artigo de. Junho;"

Dezoito charges politlcas de Luiz, Luiz Sá, Théo, Joáo .Iosé
J. Lite, e outros artistas do lápis: "No fundo do pantano.;
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua

lei" deVentura Garcia Calderon: "Viva São João", uma

maravilhá: emuitos tópicos e muito humorismo, além das sec

ções costumeiras).

M: e r c ·u r i o

Ilríf,sile'iras

Matenaí escolar

Eríco straetz

de
_ abatimento, vende a Livraria "Mercurio'�

de E.' StrAtz - Brusque.

lJaico que evila a IIHlClltse·
COM o SEU USO NO FIM
OE 20 DIAS NOTA-SE:
1.' - COMf'>ATf RADI
CAL DA DEPRESSÃO .

NERVOSA E DO EM.
M�GRECIMfNTO Df
')'M60" OS SEXOS.

" Z.· -AUGMENTO Df PE
SO VARIA.NíJO DE t A

J KILOS.
l.· - COMPLETO RES
TAl.'IElECIMENTO .DOS·
ORGANISMOS ENfRA
QUECIDOS, AMEAÇA..
·)oS DE TUbERCULOSE.

o CANCER PODE·SE
EVITAR PORQUE E PRO
DUZIDO PELA ACCU
MULACÃO DO PQTAS
S10 EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO

o CALCIO OI�SOLVE o
POTASSIO.OS.-\J.liGU:;'\OL
CONTEM CALe Ia. E AS
SIM SENDO EVilA O

CANCER

OPiNIÃO DO

H. Imu �A8U iÉ CASTIU'
'hlllle-It eM tod" JI",uil

Livros para todos os cursos

do Grupo Escolar e Escola Quer V. S. adquirir
Complementar

�m
lindo dura0 para

Livros para as escolas íso- sua casa? � Então não ne-
ladas. site a submetter á sua -revís-
Cãdernofii de linguagem a ta o variado e bellissimo sor-

preço de reclame rs. tOO: timento de estampas artííi-
Grande variedade de cader-lciaes as mais modernas (da

nos para desenho, Iinguagem, Casa Editora Cherl) que aca-.

arithmetica e apontamentos. ba de eaceber
Canetas-Lapís-Louzas etc. otc. a Livraria "Mereurio'9c
Na Livraria e FapelariaMer- de

curio de . E. Stratz

ElD.belle:e
O seu Iartu

,---�fSi
�""IIAL .

Exlil7gueprompldmen/eàS'
COC.'ItA•..

Ca talogos á disposiçilo
do publico!

.Preços· ao alcance
de tod9s.

. �ejulllnme a !il1j!ber sem !lpm�ü!l1 1',', POHIIJt" o dr. SílvtPo Di.I- .

1
•

i checo O{: AraUJO, emlflcole .

mediCO ofa�ill:!lfo. comc· o

\lfande :\c:en!;s!a russo lam

bem criou, com o !.cu iTlú

raviiooso preparado
.. flUXO· SEDA.TlN,A. .'

Cabellas brancas?

o reillvene�;:imento da .�.I.:- �Ihcr. razendo de$Upparec�r
mdagro!umenlc. em menos

de 2 hor�.. as OOI'C!'l mefl-
.

5ae":'l, �·�alm.and.o. regulao- '.

l){gii�J, �-ac�liIando o.., par-

100, $em . dares. CU];) perit;lO
tan�o 'àterrorise ri mulher.

.

Eslli .,cndà u,ado "'ena-
.

.

m.eme Ms prio<cipaes

_:�J.lltiiae3.
.�..

A loção Brilhante faz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta. porque não e tinura.
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. É uma formula scien ..

tifica do grande Ibotanico dr. Groun.i
cujo segredo 1,)1 .: J 11 r:: ti, .)"

"

contos de réis.
E' recommendada pelos principaes

institutos sanitários do extrangeiro ('

analysada e autorisa.Ja pelo- ,le
partamento de Hygiene d·. lkil�d
Com Q uso regular da Loção Bri

lhante:
1.0 - desapparecercm cornpl ela

mente a caspa e aifecões parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello.
3.0 Os cabellos,' brancos. desc:.Jra

dos ou grisalhos, voltam á Sllil cor

natural primitiva sem 3er tingido., ou

queimados.
4.0 detem o na"cimeflto de no'''o;,

cabellos brancos.
5.0 .- Nos casos de ::alvicie f�lL oro ..

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vitalida·

de tornando-se hndos e sedoso," e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada pela

sociedade de S. Paulo e Rio.
. A' venda em todas as Drogarias.
PenLHnar.ias e Pharmacias de pri
meira ordem.
AjJj). D. N .3. P. - �. 1213, 9 2- 9���
Pe<:<JlTI prospectos a Alvim '. Frei

tas - L'nicos cessio.aríos para i::

Americfl elo Sul -- Cai',,!. {ji" �.
'paulo.

e l!..dÜIl...n. _ tIiIéIs
li!< aff� ....

!;ia,", roq"t'M' Ir-• •.

'iAVARIA··
- Milbares de cwadó6 '!_
6RANBf DEP_flH ..WMI

, .

.

�""""',"" .• :.;.........._�.. ,__ ?qI_.,.... ......,_� .....,..."·r._·

·Mais um grande t:riumpho
Attesto que sofh'endo uma eczema ria perua c!il'eita du

rante 5 aonos, fazendo um h'atiunenlo ·com di VefSa;S fOl'illU
Ias medicas e phamareutkas, nào obtenlÍo l'f�sultado, por in
dicação de pessoas, pa,?sei a tornar o ELIXm DE NOGUEI
RA, do pi:laffiaceutluo Jo,ill) da Silvá. Silveü·a.
No fim de ii vi(.11'oS fiquei restabeleéido da minha perna'l
Recomruendo, pOf'tanto, a todas as ir)eSSOas que se acham
atacadas do mesmo ma!, {.I gl'ande Jepurativo do sangue
o ELIXiR DE NOGUEIRA.

'

Pirassinuoga, 30 de junho de 1922.
Albertino Atcantara.

(' Fj.r�a l'eeoahecida pelo lo. TabeHião Senhor Amasilio
,oncclÇaoo

.,.

d N�T.� - O Sr. �?--lb-ei."tj.llo Alcantara, bastante conheci-o e.remciOnado Bill Plrassunull"'a é <),halt'm"'Ceufl'",o da n' ."rmaCIa S. José. "''' "".. .... pn<& -
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