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I pecial_ a ele conc�dido pelo Estado Maior .Rodesia ao Congo roi concluída. sangue dos casos notificados, sem �xame
Allemao. q plano nao íalheu. \

Bulawayo dista dois e meio dias de via- de Iaboratorio. para mandar proceder a elas-

I' Que e -o comunis?lo? Cons�ste ,fund�- gem da cidade de Cabo, e as catar-atas- de \ síea sôro-aggtutinação ele Wirlal, u�i�a r�o

me�tal�ente .em duas Ideias básicas: a prI-l Victoria, mais um dia desde Bulawayo. Os va evidente e tnsopnísmavel da íníecção,

meira � � ditadura, a governar o pais, de I trens são cornmodos, proporolonam.ezcellea- depois da hemocultura». .

um. com�te de. solda�os, mar�n3eIros e ca�- �e alimentação e o pagamento atê chegam
.

--....,..----------.

pOl1e�es,. a. segunda e a abolição da proprie- 3iS cataratas é para urna viagem cobrindo to-

d.a�e índívídual, passando todas as íazeudas, do o trajecto. Na viagem se pode apreciar

I
Veneno ophidico

SltIOS, c�sas, companhias, estradas de. Ierro o pôr do sol cor de açafrão, no. corte claro \

I e ,o mais tudo a propriedade comunidade. do horizonte do sul da Airíca. Ao largo da Diz o dr QoÍ'iolano Dutra: "Neutralizo o'

�
d
u�a �-esaP.ro.pn�çao geral de tudo sem linha, tamb.e� ha. opportunidade de se. ob- 'I veneno ophidico depois de estar em círcu-

In em�açao pl;lrlt n_m�uem. >' • • _

servar a vida nativa extranhadament� ínte- ração _ mesmo quando o paciente se ache

d
Dl� f .artIgo segundo da constituição ressan�e e o desenvolvimento das cidades dominado por abundantes hemorragias, ce-

,

os SOVle S.
" '. '.', I

sul aíricanas e rodesianas.. . , .. 10'08, surdo, com vertigens, anorexia, apenas
----------------

, «P: repu�llCa e �rn Estado soc.mllsJa de Lord Cruzou, outro distincto VIaJante,
b

ulsando o .coração; neutralizo, digo, dando-

operanos e Cltl�p�..,ne",es, �stabeleCldo s�bre I
tambem �scr�veu algo' reíerente ás catar�-I fhe duas colheres ele sopa de sumo de limão

a
. b�se .

de um.a .I' ederaçao de Repúblicas
I
tas de V)ctorla. Elle descreve o poderoso _

o

ou se'am 80 zrammas - repetindo esta.

NacIC!llB;IS Sovieticas
..
Todo o. P?cter, dentro I

rio, como se estivesse "dividido em innu -

dose de )2 em ;2 horas e na da doze o doen

�os hm��es. da Republlca Sovíetica Fed�ra-I lU,eros .canaes, correndo rapidamente atra-, te está ao abrigo do risco da vida, podendo

tdIva Socialísta Russfl:, pertence a?s sovlets. ves das
_

penhas e entre ramalhetes - herba- continuar em seu labor, sem lembrar-se de

e deputados operarios, .camponezes, cossa- ceis e Ilhotas". De repente uma nuvem de que na vespera esteve ás bordas do tumulo.

cos e soldados» sereno e 'lt d' d
.

'11 e
.

j

�.,.

'v, um sa o agua e urna mi la Tenho por este meio curado uma. centena

Em todos os países do mundo a em todas E/IS ai o qu� teríamos com? Iorma �o meia de altura despenca por um precipicto I
sem re istar um só obito-.

'

as épocas da historia, os naufragos d,a vida, gover�;> no Brasil com o comurustno, serra (le 400 pés. A tranqulllidade de Zambesi, Cogmo se vê o remédio que tão íntal

os des�ontentes ?G. toda especie sã� como 1 u.ma ditadura de camponeses, soldados e ma- comparada com o rugido e a turía da, "ca: livel é. não é dlfl'icil de co�seguir-se entre

o Sansao da Bíblia, querem, destruir a 80-1 rmheIr.os..�
. . _

,
tarara de agua, despenhando se do ceo" e

.

oíeda-íe inteira", derrubando-lhe as colunas). DIZ alI�.da a l1;esma cC!nstItmçao bolche-

I.uma
das coisas mais surprehéndentes do

nós.

mestras a ver se sobre os escombros da VIsta no artigo X,I: mundo. '

,-----------

estrutura coletiva por ventura se acharão o«To�as as terras, �orestas, a�solo, a- A maioria das cataratas pode ser vista Reunião de militares

melhor, embora isso custe a desgraça de guas, aS�Irn como as Iabricas e USInas,' as do angulo dos baocos do rio. Aquí., mesmo

todos.
. as estradas de íerro, ?S transportes. por _

a-
.

a natureza creou a plataforma mais maravi- - No Quartel da'! 1" Região, no Rio, es-

No livro «Tableau des Parties eu Fran- gua e. por ar e os �elos de

comulllcaçao'lJhosa que se pode conceber. O rio desern- tíveram 'reunidos, a,30 pela manhã, sob a

ce- Ialando dos Iudividuos que coinpoem o pertencem em propriedade ao Estado ope- boca �.uma Iin na estreita, em baixo, numa presidencia do general Góes Monteiro t?d_?s
éomunismo francez diz Siegfried: rano campone��, SE'gu�d? as l?as.e_s determi- \ lagoa, a qual não tem senão um desagua- os commandantes dos corpos da guarmçao

«Poder-se-á classificar na e.squerda es- nadB;s pelas l�ts. espeCIais da Umao das Re I doiro que fica a tres quartos do caminJ.o daquella capital. Nada transpirou sôbre o� as

.se conglomendo disparatado. o partido co- publIcas �ovH'h�as. e ?,S orga�s sup�el1?-0s I por uma simples abert.ura de umas 100 jar··1 sumptos tratados nessa reunião, acredltan

munista,' constituido por 11 deputados, com
da RepublIca SocIallsta _ti ederatlva SOvIettCa I das de altura UJ redemoinho de agua co� I do-se, comtudo, que' se relacionou com a

1,064.000 votos ou sejam 11%...do total dos Russa».
.. . .. l nhecido como a"onda em ebulição" e do rio I escolha do novo titular da Guerra. f

•

.

'

votantes? Na «cintura '\termelha» de Paris, 1 �o vasto InterIOl' do Bras.ll, u�teHo" �m I começa seu zig-zag da baixada através de I

sua cidadela, ele se compõe de revoluciona- I seus 21.1?atados qual o propr18t�rlO ,

de la- i 45 milhas de garganta, até alcançar o mar.j ,
• • •

rios �J.lt�llticos, assalariap.os p,or Moscou; I �e?da, SltIO_: ch�ie,al'a, c.asa]. ou seja la o qu,ª ' "Da esquerda.._pa_,ra a direita se pode .OffICI8IS franceses de,sa-

ruas contem tarnbem ele o grupo permanen� I fo�, que nao aefenderm a bala a B.na Vro-l caminhar ao 'largo, em volta d-â lagoa, P'o-I' -d.·
te dos irreconsiliaveis � igualmente o dos I prled�de contra um governo. comumsta que dendo contemplar um espectaculo grandioso I parecI os I

descontentes, hoje excepcionalmente Ilume- os qmzesse desapossar daqmlo que ele vem tOI'll1ado pelo panorama delicioso das cata- _ Uma expedição sdentifica composta

roso; locatarios expulso�, antigos comba- Ilavra�do a dezenas de anos com suor de ratas." II àe 4 oUiciais do exe('cito francês, que ha va-

tentes desiludidos, proprietarios suburbanos I
seu rosto? \ O hotel das catm'atas de Victoria, jus- rios dias iniciou a viagem,

.

em automovel,

D;lal alojados. ,
\ o

'
,__ •

_

tifica a sua descripção COID(\ um dos melho-! de Damasc-o e Bagdad, (lesappare0�u mys-

-

Tais os comunistas na França, pais cul- I I
t res da Africa.

-

)

I
teriosamente, tendo resultado infrutiferas as

to_, onde o parti.dario bolchevista nas elei- As maravilhas do. sul da I. Sob a d�recção da Companh:ia Ferrocar buscas i�1tenta1as pelas autorj(lades de am-

çoe3 sofreu a maIS solene das derrotas, R d
.

'

IrIl da Rodesla, o hotel progredIU ba.stante, bas as CIdades.

E�tretanto, .no' Brasil, 11a aÍ11da muita O eSla·
.J d� uma, pequena casa que era a um edj:Q-1 Agora, um dos aviõ'es empreg.ados na.

�ente mgenua a pensar que, m�dando-se a
G ·Ih I CIO sumptuo��.· .

.

_ I linha aero postal, acaba. de descobrIr o au-

forma de governo, desapareceI'ao todas as
Ui erme Jo'rge i Todo VIsitante sente uma VIva emoçao, tomov�l abandonado e, dlMante algurras ceu-

desgraças sociais e tudo an,dará p�lo melhor
(Original E. N. L) I ao chegl;lr ás ca.taratas. Tão rapido \ Sl}.H'I,nto

I

tenas d-e metros, o cadaver de um dos ofi-

no melhor do.s. �undos.: E' a maIS velha e Nenhum branco jamais vira o portento I se eX8:Hllna o nlvel do terreno, em cu?-a e ciais, que momentos antes de mOrrer escre-

completa das llusoes: �ao os homens, sem- das cataratas dé Victoria até o memoravell f'm baiXO da poderosa catarata, \ podera as- vera em um papel: «morro de s�de».
.

pre os m�Sl�?S atrayé.s de toda� as �dades,! dia em que David Livígstone, -curlosf.!· pelas! cender ao alto! observar todo o exteuso.pa- i
,. Do� tres .restantes\ expedici�n�rios não

com �eus Insnutos, VICIOS e defeItos, lilere�-Ilendas nativas do Shongwa,. "a agua que I norama do rIO �om suas curvas e ver � f�l posslvel amda descot_rlr ve�t�gio�, acre,.

tes a !J�t.ureza humana, que fazem 08 regI-
I
fervf� numa onda" e depois o Mosi-oa-tunya salto e o escachoo d�s aguas em torno do dItando-se 9ue tenham �aldo prIS!O�elrOs tie

mens. DIZJa Ânatole F{'}mc�: _ ..

I "o rumo que exploqe", penetrou nesse inte- ser�no, a porta d?, Inferno, a grand� ponte. uma das t!!bus de b�'dlJIUOS que l,nIestam 81.-

«As mudanças?e r�g1U�en nao mo�iIfi- ressante lugar. Eis aqui uma parte da des. asslfi,.C?mO o hOllzonte, uma marav;llh!il com quepa regla�. E posslvelm.ent�, so os_ entr�-
cam .08. l:0mens. Nos n.ao uepende�o� das cripção do descobrimento feito por Livin- que Llvmgstone nunca sOJlhara. - garao mediante elevado tributo em Cln.-

constItmçoes nem das leIS, mas dos msttntos gstone:. _

Das cataratas se podem r��er excur- nheiro.

e dos costuroe�.»
.

"De ois vi t· h h'
soes de ,toda a classe. ,Em LnTlngstone, a. .

Q unico meio de melhorar a's�ociedadé de KalaiPe. u;;ae m�nutosfde av�r,sa .IdO capital da Rodesia do Norte, a 7 milhas de
.

é melhorar os individuos que a compõem. pela prim��ra ve
canoa, �l��amo.::; � �lsta distancia, o v.\ajaote encontrará u� interes- Uma ameaça do padre

�ão adianta conceder direitos a individuo� 6 milhas, elevan��!euma �liil ancl�lt e. ou sante exe�nplo de �ma jovem, .rapld.�I�Jente .'

Incapazes. O que adianta. é dar.:.lhes capa.:!l- columoa� de va OI'

a
. orandte h ura'das desenvolvlda, em CIdade colomal.. ViaJando C1(�ero!

d d C
.

'd'
. -

.

1 t d
. P "propfl3men e c ama as em vapor pelo Zambesi' á ilha Kandabar

fi e. om IS80 so a qumrao � es u o IDaI�. de "fumo", semelhantes á queima de enor- ..
'
..

�

. .',,' _

' - O município do Crato, do Ceará,

�orquanto s� toda a popu�açao .de um paIS mes exteilsões de matta, no sul da Africa.
a 8 e�mela, rmlhas da�. catalatcts, encontra se

que tem sua prosperidade e riqueza U'l.S cul.

tIv�r capac�dade mental, 1.nc�usIvé ?� ope· Cinco columnas se levamtavam e se
tambem .ilndo panor?-ma. Regr�ssand� no

� tGI'as de canna, reitas nos brejos, de .arroz'

rarlOS, COm' 19u�ldade �e dl�eJJos pOlitlCOS e inclinavam na direcção do ruido. Pareciam I mes:m_o dIa,. poder-se-a ver a. varIas �l�as e outros cereas nos baixios do rio Carás,

,
tod�s as garantias de s�nCel'l�lad� e ve�d�de estar collocadas contra li.ID.a colli.na baixa, I

de dlstar:CIa .um ma,nto de_ fumo, palecldo ve!.ll, por meio de urna repres.e�tação pU�Ill-

eleItoral,. essa popu_!açao e esses operarlOs, plantada de arvores. As ('upoias pareciam,
com uma nuvem desfazend.o se no ar. lar, de protestar' perante 'o mlfilstro da Via-

.nos ple!tos, �ode�'a.o operar uma completa mesclar-se com as nuvens.' 1--· çãO, contra a desejada barragem daquelle

renovSa,ça� leglslatl_va.
'b 1 Em baixo eram brancas e na a1turá! - ...

rio.' pleiteada pelo padre Cícero. Essa bar-

.0 saodcomulllsta as trl UE se vagens

I
:aeO'ras co�o quepaea sem�lh"'reln··-se<·be'.D1· i

Febres typhlcas e .pa- rag.em, beneficiando, co.
n: a decorrente jrri-

que VIvem e caçH e pesca
>::> ,

u..

I
- .

t
. ..

I j
.

Quando elas s� civ'ilisa'm mais um pou-
ao �umo. Toda a scepa. foi extremamente I )..atyphieas �I g�Ç�od" un��al!len e o mlll1ltClPlOctC eC °taZel�()J,

t
.

lt
-

t bOlllta Os banco>: e as Ilhas ponteadas so-I '. pHljU leaua nmnensamen e o o 1'a o, E.X-

_

co e s� ornam agtTl.c� oras, Pt{)l�� e��ot a� I bre o 'ri�,' estava� a.dorna.dos de vegetação I A Directoria de Hygíene notific.ou o I tinguindo m�a ?as ,s.uas fonte.s de,,,E1.conomia_
comUDlsmo e se .ornam capl a JS a, o an

I' d do
.

d d· d ,,[., .
.. Em represalIa a atltude dos cratenses {) '11131-

do a propriedade individual unica que per-
se vagem e gran �. varIe a e e cor e ior- segumte a Imprensa de .FlorIanop ohs: - C·' ,. d· 'r (

mitilÍ a civilisação e a prdsperidade 0'8ra( ,.
ma. Durante nossa visita, varias arvores

e8-1
«A Directoria de Hvgiene tem a gra- d(J�e. leero est,�.'lhPrdegan o em suasd« a. as»

.

b ta aro b t d fi " t t' ç -

d
�., - IaK'.!as aos «au a os», recommen aneao 9�

Já Renam dizia que não adiaiJta con-,' v c
. co. er a� e· . or�s" a 8a l�laçao e commull.lCar.a populaçao .. .' ,,'.

. � ,'i
._,

d d··t
.

b'
"

. E t .

Isto JamaIS fora V1Sto por europeu al- da capltal que o exame mlCrobIOlogwo cu1- �O:rÜot.dge do,. productos, genero� a!.m�Ull
ce er Ir€H os a lm eClS ou Jll.Capazés. s_es"

.

. I .

. twws etc procedentes da IJ'ranrle e !.ill-

se· rennem e discutem inlltilmelite, desde gnm,.PQrem, acenas aSSim attract!vas devem. turaI, pl'oce�ldo nas aguas da caIxa que a- porta�t€' �idad(' do Crato, aliás: sua t€'IT&..·

que não tem instrução Dem cultura. O bol- ter SIdo contemplada__s pelos
.

anJos, quando I b�stece a CIdade �. das 10!1tes da «.Impera -

natal.
.

chevismo, na Russia, pais de 75% de anal .. por ellas .passa em VO?S m?,stIcos . ,'. trI�», resulto,u ne�aÍlvo pura os baClllos ty-

fabetos, foi proclamado em 1917 graças a I II.1.splrados pel:;t hIstorIa resplan�l�c.ente pluco e parb,typhlCos A e B.
.

j\lemanha que, querendo quebrar a frente I de Llvmgstone, �Ultl;lS pessoas se dmgn'am Apenas desenvolveram-se colonias de

uoica dos. aliados, com as quais estava em ao nor.te, e a hIstorIa do �ces�o as catara- coU-baeillo, germe que'existe; normalmente,

guerra, e conhecendo a mentalidade de Le-! tas :relU formar parte da hlst�rl� dó desen· na agua potavel, sendo que na agua «lmpe

nine, deu a este um trem especial e Iilmbar-,I v.olvlmento
do sy8teml;!. ferrovlarlo na Rode- ratri�» o colí não se desenvolven, - Foi approvado por grande m.I3!Yüt'lã

cou para a Rus,sia, porque sahia que o gran- sla.. .'./
.� Existem, actualmente, cinco CasOS de da Dieta Prussiana o pwjectQ .<1i1.lltoriz8l!:itdo

de agitador acabaria introduzindo a anar-I A lmha de Mafekmg a Bulawayo, o cen- inrecção do grup'o typhico conil,rmados. Os I {I confisco de todos os bens perteceuttls aos

quia

e.
fazendo a dissolução do

seu. P�iS.11
tl'O

.

commercjal do sul da Rosedia, foi con- outros foram annunciaflos, mais ainda não, jUd.,eus daEuropa Oriental, e:�rtrados ](H1 f",..us-

Lundendor.ff roi quem teve a ideia. Lembrou- clmda em i 897. Em W02, foi tambem termi. estão confirmados. i sia rirllsde 10 ele a�osto de 1914.

se de ,Lenine como o homem capaz de de- nada a 1iulw de Beira a Salisbury e dalli O hospital que o govêrno mandou in - Os hitleristbls� E' os cOlmnunistê:s vota-

/s�ntegra!, e dissolver a 0,rd€m s.ocial n� Rus-I a Bulawayo. u�i?do a, linha do n�rte d�as tallar na pedra'Grande sob a direcção dalralu de commum aCc'Ôi\!CJ a �:avor da ámpoll"

SIa. ASSIm a Alemanha VIa-se lIvre da frente' cat�ratfl:s de VICt(il'1R. O 131'ofundo"rlo Zarn- Hygiene Estadual, apesar de prompto ua já I tante medida, tendo sido 3DtlUi1:elada) .J;.Je

russa, J)odendo yoltar .

todas as .suas. for�a81 beSI f.OI ntravessad.a. por uma �onte, urna dois dias, ainda não tem doentes em trata-; dentro de tre8 semanas as pro[ll'iedlarte& C(HIl

p�ra a frente OCIdental. E p�ra 181"0 Lemne!maravI;ha d�'cúz:hecHnento pmt1Co de en- mento porque ninguem (1 procurou. lfi8cad"s ('sta:rão couv('rti.d,as €'IJil :.w:·;jjio, iJiiYS

101 transportado para a Russla em trem es- i genl1arla. FOi aSSHll qUE' a rota ao [llorte rla. A Directoria de r-lygiene está eolhelldo
'

sdn-trabalho.
\

'
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i_Nfl"'""!"'"1 que tenho observado - com thermometro.l I\r�al'ia ,Mafe�í '-:- !ll,vental'iada, Raphael AnniversariosAqui em Brusque andou um colono (retl-I Marckí - Inventariante;rou-�e lroje, dia -+) blasonando-se com cur�.... Fred,:rico �isreldt ---; �nvema�ilado, R�- - Festejaram a 5 do corrente, seus anode mais de cem auímaes atacados pela epi- sma Justma Villvcck :NIIsfeldt - ínventarí- níversaríos os .srs. Ewaldo Schaefer, Adria.
Uma pertinaz eníermídade poz ten_l'1(} a zootía Ora reinante; é de pasmar o milagre; ante.

,.
no Schaeíer, Sargento Jocelyn Ternes de

vida da exma. srs. V· Ihp�_a Petters TH}t� ...

dar garrafadas a animaes sãos, Illudindo aos --- I��ental:1,o Jul�ado�:, _, _
,

Cordova e prof. Aldo Krieger.rnann. uma das destacadas ftíguras de �'ele,!:o incautos e cobrando-os a 6$000 por animal Damião Maüezzollí - inventaríado, An- Os anniversarlantes offereceram aos
di;: nossa sociedade -pelos seus dotes ue mae curado ou morto. é crime passível por lei, i tomo

. Mafí.ezzoHi i�vent.arian�e;. seus convidado�, uma .

noitada daçan!� abri.
t:xt!'1.31r),W8ti, de bondade pessoal e de opero- pois esse ".moderno véterinario" que. procu-I . Henrique �eII - inventariado, Joanna IIJ:ant�d� pela Ameríca Jazz Band no Sij_
sidade.

,
. ra sobrepujar, o grande Pasteur sablo mun- I Heil - mve:ntal'lante. !

Ião Lle?trall.
.

Agravado o seu estado de sande, em- díal e os notaveís especialistas no assumpto, I _ .. , Accídente no trab�l�o:., A fe��a esteve ba�tante _anImada, s�n.
tera operada em tempo e contando apenas Calmette Valée, na França, Parreiras Hor-I Augusto Sohler - víctíma, Fabrica de I do oüerecído pelos anníversaríantes um lau,
Ml snnos de idade, aquella senhora veiu a ta, Arth�r Moses, Mo_ácyr de Souza, Sylvio Tecidos Renaux S/A,. pa�rão, I to serviço de doces _e licor.es.J!)�dec.el[', resístindo a todos os cuidados extre- Torres e outros muitos no Brasil procura - Processos crIme_' I Saudou aos anníversaríantes, em JOome
;íllOS que lhe foram prestadospel os seus as- confundir o diagnostico firmado apÓs varias FOl'aID' conclusos ao Dr..Juiz de Direito I dos conviv�s, o sr, Benno Schaeíer. .

sistel1tes medícos e extremosos filhos e gen- experíencías simplesmente, amassando e re- para despacha de pronuncia os processos-I A partida danç_ante terminou aDimad\
Ii'OS,

mexendo com a ponta de uma das botas, crime dos réus: -Ioão Zorrer, Sebastião Pe- na madrugada segmnt.e.. '

Na tarde de '3 deste mez exalou o seu I como eu assisti, o excremento (fezes) de reíra de Oliveira e Guilherme Albaní, Do- Gratos pelo convite enviado.
ultimo suspiro 'd�jX�:X1.do, desolados todos os I'anims,es, suppostos 'doentes somente de um

I mingos, Fachtní, respectivamente, por crimes -membros �e sua Iamltía, "

,.. I candidato a: "hosplcio ! !!.
, de defloramento. ferimentos leves, Imperícia

- Transcorreu a 2 deste mez o ann],Durante as-horas em que 101 velado O! Um negociante no legar Limeira, e negligencia na conducção de- vehículos. versario do jove,m conterraneo Otto Dittrich,seu corpo co,mpareceram a cama-r� ardente I que aqui reside poderia poderia informal' das -Prisões: actualmente residente em Porto Alegre.1 ..:I...li
e

Nossos parabens.
um llumef_? t' eVli:_lo de pessoas amigas e I' -I curas que lá eUe fez e da morte de anímaes, Foi preso na Comarca de Rio do Sul epu'esentaçoes so�mes. _, pela doença, antes vaccinados, que em nu- remettido ao )Juizo, de Direito desta Comar- -------.-----.------

Pela m.anba �o diUh 3 era no_tada em
mero de 4 adoeceram, sendo que dous elle ca o réu João Rosíní, pronunciado por cri- Guarda-huras pratIcas

torno do ataúde profusa ornamentação �e co- salvou: um boi de carro pisado em uma das me de homicídio. . .

rõas de flores naturaes, tomando quasI. todo patas ínutílísou-se para o serviço - sacri- Foi preso na cidade de Rio Negro, es- Diz ,o «Correio da Manhã» o seguinte:
o espa_ço da ampla sala,

,
' ficou-o o seu proprifltario, para p xarquear; tado de Paraná, e reme,ttido à esta Comarca, 1 «Os guarda-livros praticf)s, de accol'do com

PIedosas mãos ,de 01J<erarHts que. traba- uma vacca que tendo tido a cria, não expel- o réu Reginaldo Fernandes pronunciado pOI' as ultimas disposições legaes, deverão ha
lll:la�am com a iaUecHia senh.ol',a, trasIam-_Ille liu as placentas ou secundinas, infeccionou· este Juizo como incurso 110 artigo 268 com- bilitar-se pára o exercício da respectiva
braçadas de flores, como p�'eIt� Ide, - ultima se após_ a. intervellçã� de 'l)ma .curiosa, 'co- binado com ,27'2, do Codigo fenaI. I profissão. b� que re.sidem na c.apit�l facH-
homenagem terrena, e que depOiS acompa- mo acontece 'no seres humano.s: as "j'azedo- - MOVimento do tabelllOnato: mente poderao cumprI!' essa obrlgaçao, mas
nbaram 'á s�pultuI'a qu� ficou junçada .por u-I ras de anjos" ou de orphãos de mãe. Êscriptura de compra e venda o mesmo não se dá com os que residem no
ma pyrm:mde de

_
gl'Hlaldas e. ramllh.etes. Para terminar, o digno Cbele da Com- Hypothecas intel'idr para o.S quaes o prazo marcado é

Os ]'uoerae�� tIveram logar as 3 hOl'8:s missão de Combate a Raiva SQb cdjas Of- Quitações pequeno, em virtude desse afastamento.
IlJa tarde (j{� dommgo, notando se um grandl- dens honro'-me servir, veterinario diplomado Procurações A prorogação do prazo não traria ne-
cso acompanhamento._Comparecer�m ao en- em Escola Superior da Capital da Republi- nhuma incouveniencia ao. cumprimento da lei
1erro as represe�taçoes .da� socledades e I ca e Professo!' Cathedratico da Escola iden-

_ e seria uma concessão justa, feita aos pro-
cllllbs locaes; d� dIversos dl�trlctos e o opera- tica em Curityba, julgo, não se Irá rebaixar Regitlro CiVIl

fissíonaes que residem e exercem fóra a sua.�a:dOt da fabrl,ca da SocIedade Anonyma a assistir ou promover meios de vel'i�car a Movimento do Cartol'io do L Disü'i- actividade»'
�. fICO. '

• terapeutica applicada por curandeIros e :{ d
,.

h d t anno:
Repl:'es�ntaram nos funeraes, o sr. d�', macumbeiros em animaes atacados de Rai- c o no mez e Jun o es e

,
.

---'Nereu Ramos e Djr,�ctorio Central do Pal'tI- va mal universalmente conhecido como in- Nascimento.sdto Liberal o sr. Antonio Maluche e o Direc-
, cUI:avel-. . Sexo mascnlinóB I feminino

torio do P�rtido Liberal d-e rusque o sr. O que eu penso, elle fará, é/ cha�:na� a "Augusto Ollnger.
'I prestar contas a justiça, que no BrasIl am- Obitos

_ A sra, Mariana de la Torre, a pri-
O cprpo doce1lte do 61'upo. Eseolal'

•.
e da existe, os individu?s que ill�g8:1D?ente, sexo masculino 6

1 t t
'

Escola Complemezhal' aclomp,anbou collectI: sem talvez conhece,l' (l ABC. da medlCma. _'--! "femI'nI'no
-

ii! 1'2 meira mu her que compareceu an e um flj-f- v 'bunal militar cubano sob a accusação. 1e au-

vamente os funeraes.
- hoje regulada. tanto humana coma veterma-

.

t I t
"O Pfogre�so" que fez-se representar ria e permittida somente aos diplomados Casamentos 7 xiliar um complot antI'go.vernamen a, en rou,11 b d t en .

em julgamento na capital cubana.
por seus co a ora ores no en �r!'o, apres -

cujos diplomas sejam reco.nhecidos e regIs- ---,----.-----
A Sr, .de la Torre é accllsada de ter

ta as suas condo'leocias a famllIa enlutada. trados.

SerVI"ç'O" Ml'll'tar collaborado numa conspiração para atirarSó, por boje.
, uma "bomba no presidente Gerardo MachadoBrusque, 4 de Julbo de 1932 .

Em nossa terceira pagina a Junta de em Miramar. Seu filho e mais dois homens

I Ar t t MTt f bl'
'

edital que toram presos com a bomba negaram que!l_ubens MO,!lteü'o Breves. _ delScoann�oncaOç-oI lp��a oe�lrs�a�Ce�o. uqn�e será ella tivesse quàlquer interrerencia no atten�-
Encontra-se nesta cidade, desde o dia AUXIlIar TechnIco da Commlssao _Y � ,

tado-5, o- dr. Heinz Ungerer. oculist� d� largos I procedIdo ate.outub.ro deste anno.
.

.

_ O marechal do almirantado inglez
t:onbecimentos, diplomado pelo Instituto de

S
.

d de- Gymnastica I
Neste edltal a Junta transcreve al'tI�os, deu aos proprietarios do vapor italiano. "Ar-

Jena, A�lemanha. .., ! OCRe a. '

.

e 'p,aragraph�s do ,Regu.l�rne�to do Servlxo tiglio" segunda permissão para se desfaze-S;'S. attende á ,consultas, dlaI'J_amente, I Brusque I
MIlIta'!', relatIvos a obrlg�t�rledade, de a11s-

rem do ouro ret�rada de bordo do vapor
-{!as 9 as 12 e das 2 as 6 na PharmaCla Boet-

, tamento de t�dos os br'lsllmros o_a Idade de
"Egypt", que naufragara nas costas francp.-

tger,
. ,I A Sociedade Gymnastica Brusque com- i

�l annos, � _forma de apresentaça� e �o��- zas. O thesouro será temporariamente depo-
, De�ejamos a� iHustre hospede felIz per- memorou condignamente, sabba�� e d�min'l me.ntos eXIgIdos, berr: como das dl!,poslçoe� sitado antes de se conhec�r a decisão do

In anenCla nesta cIdade, I go passado, a passagem do seu 020 anmver-jl:g8:eS no caso �e �ao. apresentaç�o dos at
,almirantado acerca do destmo a ser dado

-----------------�-- ,sario de fUlld'ação.· tmgIdos pela obrIgf:�ofle�ad€ d� ahs.tamen�o. á preciosa carga. O total retirado pelo vapor
. Luiz JovitaMüller I Sabbado a noit� teve inicio a resta com I A J�nta func�l�nara todo� o,s dIa\uteIs, "Artiglio" sera,' depositado presenteme.nte em

.

.

i um canto pelas equipes dos gynmastas de na, Pref�ltura Mumclpal, d�s 1 w as 14, oras, vista da reclamação de uma companhIa fran-Pela leitura do Diario Official ficamos Altona, Blumenau e Brusque que roi rUido-'1
ate o dIa 30 de Outubro_vmdou:ro, ceza de pesca, a qual tomou parte numaBcientes de que, por Decreto assignado pe- samente applaudido pela num,el'osa e selecta

_

Chamamos a �tt('nçao dos InteressR,d��, tentativa par,a a retirada de;> thesouro dolo Cbefe do Governo Provisorio em 17 de assÍstencÍa. Em nome da directoria da So- os Jovens_ de 17 a 21 annos, para o menCl- "Egypt", ha alguns annos. .,. júnho, foi ap-osentado o sr. Luiz Jovita Mül- 1

ci�dade Gyrnnastica discursou o sr. dr, 9'ui-1 onado edItal.'
_ Não obstante se contarem, entre, os

ler, telegraphista de 2>- classe $lo Departa- lherme Renaux que, com bastante brIlho -----...-'".:.,.---,,-------'------:---- 1.154 membros da Convenção DemocratlCa.
mento dos Copreios' e Telegraphos, discertou sobre o valor moral e physico dos Prefeitura Municipal 454 deJegados contrarios á prohibição, o C�- �

exercicios ministrados pelos directores es-
" . .

, mité Elt'itoral, presidido pdo Sr. FranklI�portivos daquella utilissima instituição e .-- 1?e.spachos dlfimtIvos do sr. PrefeIto
Roosevelt, está empenhado em evitar que o

fi mortandade dos animaiS saudou mui cordialmente "os

representantes)' PrOVl�Ol'lO...
. partidu inclua a abolição da Lei Secca na

;]
.

.

,

das sociedades de Altona e �lumen�u: Após ...

e ranClsc.o ,ImIanowsk� - Como requer,
p,lataforma ás proximas eleições presiden-

• este discurso, o quadro ''Soclal femmmo de, depOIS de pagos os respectivos emolumentos.
ciaes dos Estados Unidos. J

(RaIva) gymnastas fizeram exercicios coroados de I �u�usto Bauer -.Como requer. -. O comité pl'econisa simplesmente a sub-
. -

-. franco.s applausos da assistencia. Em segui- Gl�llherme _Marchl - .De-confor�Idade missão do problema á deliberação de cadaPede��nos a ptlblIcaça�, do s�gumte .•, da os elementos representativos das tres I com a mf?rmaçao do sr_ Fiscal Geral, faça- I Estado em particular. Os partidarios extre-
-

Conforme me� humIld� artIgo ante:dor, sociedades, formados em equipes distinctas se o, cancellamento dos lapçamentos cJons- mados do regime "humido" estão, entretanp�bllCa�? por gentlle�? da Illu!'!�rada DIrec-, executaram, com maestria e animo, diversos tantes d� pr€s�nte requerImento.. to decididos a ohrigar o partido a pronun
.çao de O Progresso procureI dem.onstra� exercicios o-C gymnastica com fran130 suc- Jose LeoD,1 - -Fa�am-se o� lançal_Ilen- ciar-se pela revogação da!? medida,s proh��

. '8', tantos qy.anto.s p�lo as.sumpto s� m�e:edse cesso. Esta demonstração terminou sob ap- t� de aCCOrdo com a mformaçao do FIscal
bicionistas.

. ,. .

Bam da
_ eH�cacIa,. lUo.c�Jdade e gratmd

e pJallsos geraes ás 22 horas.
. GeraL". ,

, Considera-se como sIgmficatlvo o facto
.da vaccmaçao antI-rablCa� q�e por conta

A (J' d t d f t de sàbbado 1 J�se AssIm -- Faça-se a transferencia
d em desaccol;do com a praxe o Comité

ordem do Governo da Naçao vem sendo sebun a par e a es a
reque Ida e,. _ . "

procedida em os rebanho de alguns munici- consto� de ul_Il baile de partia� offerecido Ánto�io Maluche _ Como requer. D,elibera!ivo hl;tver ,deCldl?O llldlc�r os. ca:-
.

d E t d d -,

nta Catharina a rogo pela dIrectorIa aos_ seus assoCIados, repre-·
.

. dIdatos a presldenCla e vlce-presldencla a

pIOS
.

o s a o e _:::,a. .

'n t d sentação de Altona e Blumenau e convi- No ,proxlmo numero Pl!b!lCaremo� .0 Republica antes de elaborado o programma
do DIgno Interventor mtermo o I us ra o

d d
-

balancete das contas da PrefeIt1lra MUDlCI- l't 1
medico Dr. Candido Ramos. a os.. .

. _, I 1
.

,. -

t d .
_

e el o�a .. .

- '

,-
,

1 b A partida daçante que fOI abrIlhanta- pa re ativas ao pnmeIro semes re o cor .Em rodas bem mformadas adeanta-se
Nao file vem a mente a em rança, em

.

. t·
. ,-

t'
,

d

.. ,j!4!. d t d mal da da pelo magnifico conjuncto da "AmerlCa ren e anno.
que a plataforma. democratlCa mSIs Ira e

-t-er alllrma o correr por con a o
.. .. -

5 D t t t- b -

f
.

b
.

te pontos' r'"
Raiva toda a morte ue se verifica em Jazz Band" correu ammadlsslffiO ate as - mail e_�s e me.z. es ao em co .ran- pre erenCla so. re os segu�n � . _'D-

"

d B e
q
Seria um absurdo horas da manbã de domingo. ça na Thesourarla MUnICipal' os segmntes ducção das tarIfas aduaneIras, cooperaçao

-o� amb�aels e ]rusquo'u fanatl'co
'

'

Domingo como de praxe foi offereci- impostos: Vehiculos 2° semest:e, predial ur- internacional com vistas no reerguimento e�

80 ca Ive a um ouco
,
.. .

,. , .

,

b 10 e e t e nl 2001 ri -

a
'

.

d'al' eorganI'saça-o industrial
O dia2'nostico certo da Raiva só pó- do um lauto almoço aos associados da Gym- ano

�

s m. s r
<
co. 10 ,.e mor

o' ,con�mIco mun 1 '�.. _

.

,

,.
_

de ser o de iaboratorio, que é demorado e nastica, embaixadas de Altona e Blum.enau I
E!n cot:rança am.l�aveI c.om 20% d� m�-I destl�ada a melhoraI a sltuaçao d�s sem tI�trabalhoso, o diagnostico clinico está sujei- e a um numero elevad_o de convidados. O ra estao os Impostos Ja vencldos do prlmeI- b�lho, r,efo!ma d.o s.ystell!a banc!lrIO e medI-t� a enganofl, uma vez existir out_ras moles- a�m�ço correu num a�b18n�e de \fran,ca cor-

'I
1'0 _semestre.

__ I
das de asslstenCla a agrIcultura. \

tIas com a mesma. symptomatologm: conges- dlalldade sendo mantIda anImada palestra e --tão <::erebral, (até em seres humanos provo- trocas de ideias relativamente ao. dese_nvol- Cine-Guarany -

ADOPTADO OFFICIALMENTE
ca a para�ysia) meningite, co]icas lcavalIos) vimento da gymnastica entre a mOCIdade

i NO EXERCiTO o

-etc. actual.·

r
- Por nosso, intermedio, o proprietario.1So.b qualquer hypothese, a Raiva, não Depois do necessario descanço teve do Cine Gllarany apr�senta, aos habitués'mata em 24 horas. As inoculações procedi-' logar os porfiados jogos de Faustball em I daquella casa de diversões, as suas descuIdas em animaes sãos, com v i r u s fixo, pro- cujo salutar desporto mediram forças as pas pela falta involuntaria da não exibiçãovocam as primeiras manifestações da mo- esquadras . de Altona - Blumenau _ Brus .. do fim "Mulhel"es a bessa", no domingo pas

lestia em prazo nunca inferior a 6 dias e a- que.·· , sado, justificado pelo facto de não ter sidQpós uma agonia que varia de 3 a.5 dias, com Os jogos fOI'am renhidos porfiando am- feita a remessa do film de Lages, conformeo quad�o ou de furia e posteriormente de bas as esquadras, com denodo e pericia 80- ordens tralJsmittidas pela. Paramount :Filmpar�l'ysla, o.u. someute co� a qua?ro de p�- brepujar na luta desportivá. S/A, cOD80�nte. ao,s annunclOS, placards e pro-l'alysIa, verIficando-se entao o obIto do

am-I No final da tarde éra solemnemente pro- I grammas dIstrlbmdos.mal que é bem lento.
.. clamado, sob calorosos applaus08 de uma! - Fomos informp.dos de que será fo-De facto, eu em p�ssoa tenho.assls_tldo grande assistencia, o seguinte resultado des' caUsado no Guarany, no I>roximo "dia 1�, o.c�sos .de morte .de aI:llmae� por mtoX_lCB;-r encontros: Bllimenail - Brusque 68 x 38 pon- grandioso filro "Ponte de Water!oo , confor-çao alImentar cUJo.s obltos, dizem alguus leI- tos e Altona - Brusque 58 x-59 pOntos. ,me annunciamos em outra ediçao;gos, o,u sUpl'es:lCIOsoS abertamente, seF d� Deixamos aqui

-

registrados os nossos�olestIa_ Ola grassando �o Estado. �als a
agradecimentos pelo convite que !lOS foi di-�da: ate as feb�es typhOld� _e mnJeüa tem
riu'd f'; _, , 't'l ' t �d 'lUdO, responsaveIS pelos preJulzos que veeml ,1::>1 o ",.-lD gen 1 ezas pIes a as ao nossosoflffmdo os criador'es <:> propI"ietal'los df> 11 eprese._...dJlte.an'imaes_ Sabem quanto:,: tem l:Ill pouco fie ,-.,-

--".--."'-"'------.-",,--,,.-,,-,,-----coD!lecimento, qlle, qualquer das febres, ty- P e 1 lO F o r 'U �phOlc1e ou maleita produzem elevada h',Itl- ....peratúra (41: e mais) e desde já, aff�rmo m�s Movimento do mez de junho passado:
medo de etr�r, que,� doença RaIva, nao I '

- Arrolamentos jutO'ados: 'produh no ammal dCHa atacado,

temperatu-I JOS,é Guilherme Polh"'el',m .

't'
.

d 39 ' 'lh ,. "

.

- lnven ana-
ra I?-�lS e 0, cor�lo em ,m� ales se tem do, Mana Antorna elos Santos Polheim _

.

_

'VerIficado e em maIS de dUZla eu em Brus- ventariante' "
lU

,
... /

15
23 38

1/
Dr. Hein'z Ungerer

Corrida de cavaUos
No dia. 24 do corrente serà realisada

na raia existente no campo de propriedadedo sr, Dorval Luz, a annuDci1"da corrida dOS
cavallos Veado e Relampago, respectivamente, de propriedade dos SI'S. Germano Appel e Erico Bianchiui.

Segundo informações que recebemos ovalor da COITida monta em dois contos de Irei�.
I

/

notiCiaria

.

VERDADEIRO OEPLlDô.1iVO
EMPREG,,\DO C o M R[SUL TADOS
POSITIVOS POR MIU!A!7ES DE
M 1:: o I C O 5 c o I R EI.:: T o l� E 5 DE

'\ !iOSPITAES NA SYPHIL!:; E NAS
SLI.AS TERRIVEIS CONSEQUENCIA"5
COMO EM TODAS AS IMPÚf.n:ZAS

DO SANGUE.

..-.__--, SYPHIUS EM GERAL
PLACA,S

RHEUMATISMO
FERIDP.S. ULCERAS

ECZEMAS
ESCROPHULAS
SYPHiLlTICAS ,

ESP NHft.S.BOU8AS

\

NÃO ATACA o ESTOMAGO NEM OS

DENTES. PORQUE NÃO CONTtM
ARSENICO NEM IODURETO

:2_ O U"lICO QUE TEM Ãl'Tl·�lAD06>
DE ESPEC!Ai_IS-íAS D05 OI.-1i!tG6 E

I DA QiSPEPSi;l, .:YP'�I€.i\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AGRADECIMENTO
Reg�str'o CEvd

Faço saber que pretendem easar - se -loão Elann
com 30 annos, filho legitimo 'éle Heurique ,<hll':ll'Jt e de Ca

> rolína Klann e .Anna A :xgl1sta dia Coneeiçã6 com 18 annos
de idade, filha de Carotíne Fernandes da Conceição am

bos solteiros, brasileiros operaríos <? residentes neste Mu
nicípio,
Germano Carlos Luis Hoil]manlll com 40 annos, víuvo ope
rarío, filho legitimo de 'Henrique HOJlmam] M,o, e de Berta
Hoffmann e Selma Kríeger, COl!lL1 20 aJ!1[lOS, solteira, hrasileira,
filha legitima de Rudolto Gustavo 'Krieger e de Paulína
Krieger .ambos .resídentes nesta Cidade.

.

Eríco Klieg�r com 24 amuos tuncíonarío Municipal,
filho legitimo de Gusta vo KY'ieger e de Adelaide Kríeger

I e Waltrudes OUlGgiE']', com 20 annos de idade, filha legitima
II de Augusto Olinger e de Maria Olínger, ambos solteiros,
1 brasileiros e residentes nesta Cidade.
,

Godoíredo Stedile eom 31 annos, filho legitimo de
José Stedíle e de MaI'ia Stedile, e .Iustina Stedile com 31
annos de idade, Iilha legitima, de Vh,:torio Stedile e de
Fortunata StediJe, ambos sotteíros, brasíleíros, lavradores Ie residentes neste Munícíuio.

Si alguém souber algum impedimento deve aceusal-o.]
E para que todos fiquem scíentes publico o presente I

Brusque S - G - 1932

O escrivão
Germasu: Sehaeter

As Famílias Ttetzrnann, Lobato, Straetz, Stark,
Schneider e Petters vem por este meio, mui. jJ>0-
n�or:a�l:ameli1t�, agradecer 3; todas as pessôas <Que
directa ou in dlrectamente as acompanharam no
tranze dolorozo por que passaram, por occasíão do
íallectmento de sua extremoza e inesquecível mãe, '

�ogra, avó e irmã,

VVl8. Rosa PeUers Tietzmann
Iallecída nesta cidade a 2 dê Julho do corrente anuo.

, Outrosim, cumprem o dever de agradecer so-
bretnàneíra os cuidados dispensados á raUecida,
durante a sua enfermidade. pelos dístínctos medicos
drs. Luiz P.,el[JaI]X Humberto Mattiol] F!Hw ce

Hoess de Blumenau, e a Irmã Elsa Kossel.
A's pessôas que acompanharam á tumba a Ial

lecída, ás que enviaram. flores para o seu enterra
mento, ás que enviaram telegrammas, cartas e C8,1'

tões de eondolencias, ás scctedades e elubs, e aos

I Dir�ctoríos Central e Local ,do Partido Liberal, que
se üzeram representar nOS fUne1'3eS, a uossa dura
doura gratidão. _

.

)\0 dedicado pastor Gmetsch agradecemos as
'

palavras de conforto e assistsueia espirttual pres
tada em todo o tranze pelo qual passamos.

Brusque, Julho de 1932,

\

:%:�I:"

/

(�1fQ IlJAN1'A q.tegrío ç ;.

€JIS cimos [evens em torno k,�
Ó fanueiro de S. João! São

OIS d�nscCIs. OS conl;gas, OS prognosticos de proxi�o
�QlsOlme'nlo, É" milho verde ossodc no braseiro; soo

os bV!s,ca-pés e os bichas queimados em homena

Gem 010 santo querido das moças e dos rupm:es �
MCls €fS que no meio da animada festa, uma das me-

"-::)' dê d'tesIrúnos é àta,eado por urno mStUiOSa ar e cem .

SãoJoao

Em opporlunid.:ldes toes é que a C__afia5l"irina ,re�;e
senta um

-

pape! providencial. Um' ou dois c&mpnm!o�s
sõo o bosronte pare dar oilivic írnmec icto. �"'ãc 56n1tmte

nos dôres de dentes como nas dôres de'cabeça, e ouvidos
e nos eoliccs proprios do sexo, o CefbspLrina é o re-

-, macio por exce!!e cio e qUEr ti<Fn, sobretudo, a vantagem
de nõo c:tccor nenhum orgão. Defendam-se, com (I Cruz:

Ig;)f*�, dos perígos dos drogas sem base scientlf'ica;

]�mbfem-se sempre de que CafiCli5pirin� é o remedio d.

w

r:xxxx ;XXXXXXXX�

� Aviso a minha dístincta freguezi� que si- � i

- X go esta semana viagem aCurityba, onde per- X
" t �, \\H' .

�! T J� �" . '. '

� manec�rei durante 30 di.as com 0. fim de

s·Kfe;E61\ura '"Ui1�e:l'ma* u'e, &JtU�Crue X aperfeiçoar - rn� nos servlço� de minha pro- '

.

,

. r 1.

S·"
Iíssão, como sejam: ondulações, massagens,

Edital manicurismo, etc. Xl.

Outrosim, communíeo que na minha au-
)(

De ordem do SI', Preícíto Provísorío, faco saber a todos )( senda, ficará em Iogar, um profissional com- X
os interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça- �

pete,nt,e. , ','

mental'Ía, acham - se em cobrança dUI'�lDte este mez, os se- Preváleço - me do ensejo de apresentar )«�,.gllintes impostos rel:1tivos ao CO�TeDte exercício: '1;;,1' aos meus fregueses e amigos as mínhas des-
a) Veículos - 2° semestre "" d'da O

-

··me
'

I f I �b') P d' I b 1 t O o/ 1'-" p.eIS p r nao ser posSIve aze - o

'Ire]a ur ano o semes re com 2 70 . " I _ .

c) Industria e
..p.r0fiss�o, Veículos e Territorial ul'bauo, 10 i.' )l.•" pessoa mente.

..semestre em drylda atIva, �om 20 % �� multa. i)( Brusque, 5 de Julho de 1932 '

Thesourarla da Prereüura MUOlCIpal de Brusque, 1 de

i.X.· �
l

Julho de 1932, i '��.. João Flôres i
O Thesoureiro

I
<'\_ B b· (lU ar eIfO. -'-.'" IErico f{riegm' n. J,?'!.

__________________ "X)C� -�)!

S E RV I ç 'c? '. M I L I TAR i Imposto da p!�t!���bidas e fumo.

EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA O ALISTAMENTO I De ordem do éoletor das Rendas Estadoais
, ,desta cidade, faço publico que, durante o corrente

I Rodolpho Victor Tietzmann, presidente da ju:r,lta de alistamento militar de municipio de Brusque, mes qe jul�o, se pr?cede ne�ta Coletoria a co-

Faz sabe� aos que p prese�te ,edital lerem ou dêle

I § 2°, doArt. 65, O alistamento militar póde" ser feito sem brança do Imposto aCIma, relatIvo ao ,i o semestre
tiverem conhecimento que nesta data foram instalados 'os comparecimento pessoal, na forma do art. 50, ou ainda do corrente exercício.
trabalbos desta junta e, portanto, convoca a todos os jo- por meio de uma comunicação escrita: Os contribuintes que não satisfizerem suas
vens que, no corrente ano, completam ou já completaram I a) do proprio alistado; prestações, poderão fazeI-as nos meses de agosto
21 anos de idade Ce os maiores de 17 anos, qut·rendo), b) a rogo deste com duas testemunbas; t b t' t O a lta'" de
e são domiciliados Deste distrito a virem se alistar até o I c) por tres cidadãos quaesquer;

e se em ro, respec Ivamen e c m 8 mu I o

dia 31 de Outubro do corrente ano, e' bem assim tôdo� I d) por qualquer militar ou reservista' de qualquer cate- 10 e �(í%, . _ .

aquel�s que, tendo 21 anos ou mais, ainda não estejam ins-I goria, convindo, sempre qúe possivel, apresentar a certi- FIndos os prazos a,CIma, serao extraldas cer-
critos nos registros �ilita_res, c?mo ?�termina o regula-I dão ,de_ idade, o� �il1aes caracteris!icos, o estado civil, a I' tidões para a devida cobrança executiva.
mento para a execuçao do ser��ço IIllhtar, P!()fi��ao, a �ondIçao de saber ou nao ler e escrever do Coletoria das Rendas Estadoais deConvoca tambem todos' os mteressados a apresentarem I cldaoao a alIstar. -'..,

esclarecimentos ou reclamações a, bem de, ,seus dirf'itos, Em qualql'ler destes casos ã.s lirmas dos signatario� . Brusque, 1 de jul}lo -de 1932
afim de que a jün_ta pos�a, bem orlentada fIcar da ,v�l'dade I devem i!.er reconhecidas por tabelião ou oficial do Exer- O Escrivão'
e dar as informaçoes ,preCIsas par� esclarecer o JUIZO da cito. .

junta d� r�visão qu� tAlTI ?e apurar ��te alista�nento: > _I A correspondencia de que trata este paragrafo tem
Es�a Junta p�ra o, d�vJdo C?nheclmer:to dos �n!.eI,essa I' franquia postal; caso a� c?�unicaçõ�s não dêm �e_sultadodos, transcreve, os seguLt;ltes artIgos da leI do sorteIo.

seus autores reclamarao a Junta de Junta de reVlsao,

., .. ,

b' 'r d r t ' d n-I Art. 74, Não serão alistados:
Art. 50. Todo brasIleIro e o ngli o a,se a IS aI, .�, a) os cidadãos incorporados ao Exercito Ativo á (v!a-

tro dos 4 primeiros meses (8 ?a. e,!O na 3·,) do ano cI�Il rinha de Guerra, á Policia Militar e Oorpo de Bo�beiros
em, que complet.ar 21 anos de Idade, podendo. tar_nbem ��- da: Capital Federal;
z�

- lo desde a ,Idad; de1 17, an�s, Para
� s�o allstaI

- E�Itl- bl aqueles que pertencerem ás forças policiaes dos
CIpa por escrlto (\ d, letI,as ,1 e b do �,� do. a!t. ?i)j ou Esdados organisadas nos termos do art. 70. da lei n.

verbal�ente á �unta de alls�amento mII�tar dO. �Is1flt? "eem 3. 216, de 3 de janeiro de 1917;
que res:�e, _?u a d�, q12alque� out�o da clrcunscrlç�o, "'t� 1 c) os reservistas de 1'" 2a, e 3a, categorias, desde que Inome, :l'lhaça?, pro�lssao; �esHiencIa e data �e naSCl,men '1 àpresentem perante a"junta a respectiva caderneta Cart. 16,

§ 1o, A Junta e. obrIgada a entreg�r dIretamente oUI paragrafo unico, e 91-c) ou certificado de alistamento ... _
remeter pelo CorreIO dentro, .de de� cha�, a todo aquele I (§ 10. do art. 50),
que assim proceder, um c�rtlflcado ue alIstamento., _ !

§ 20, O certificado só se�'á c�n�edido aos cIdadaos! . " '. . , ,

que expontaneamente se diriglfjm aS'Juntas, cab�ndo- lhes, I .

A �unta runcy:�nara todos os dIas utels� no edlflcIO
dentro de dez dias, apresentarem as reclama.çoes a que i da Prefeitura MUnICIpal de Bru�que, das 12 as 14 horas,
se julgarem com direito,

, . , ' I
encerrando seus trabalhos no dia trmta e um· de outubro,

O certificado, pór�m, não sera concedIdo sem prevI,a do corrente ano,

verificação nos livros do registro civil ou à vista da cerÍl- E para conhecimento de todos ma_nda lavrar o pre
dão de idade (de inteiro têor) ,e l)U�I'OS doclfmentos que sente edital, que será al'ixado na placa da Prefeitura e

comprovem as alegações ele resldencla,
,- publicado no jornal "O Progresso", por mim feito e assi-

§ 30, O mesmo certificado de alistaI?ent? voIUn�arl?, nado e rubricado pelo Snr. presidente,
será conc,edido ao individuo que por motIVO Julgado ,JustI
ficado pela junta de ali�tamento' não se tenha allstado

até aos 21 anos.
,

§ 140. Todo aquele que até a pres�nte d,ata não estIver

alistado deverá faze-lo desde Que seja maIOr de 21 e me

Dor de 44 anos de idade,
'

Osmar Petermann

Germano Schaefe1', Secretario.

Brusque, 1 de julho de 1932.

Roclolpho Y?:Ct01· Tietzrnann, presidente,

_J

ARTIGDS PRRA D InVERnO'
GRANE LIQUIDAÇÃO

A Casa Otto Schaefer está liquidando por !
preços vantajosissimos lãs. para vestidos, !

casacos terninhos para crIanças etc, I
Venham' visitar o Estabelecimento Com- I
mercial de Otto Schaefer para scientifica- I E,ssa Livrària .-recebeu um I
rem"tse da verdade.-Approveit�m a occasião

I� ! F L O R Y L IN bellissimo sortimento de moI-
O Acabo de receber novamente a afamada 8· -

n marca de fermento seeco "FLORYLIN"s�u � duras para _quadros.._, effeito é surprehendente pela levedaçao ,

8 rapida. Otto Schaefer � !-,rrIJ-.r'I.. -.rr.l" .r.'IJ;:·"í"""'·""J.;"·".I",··",,,- ' •.'"J ,rrIJ-·r"J-.rrl.��r' � .. r' � .. ,. �.. ,. ��.. ' :f�" ,,�" .... " � .... ' �... ' �.... �......O"",,""""""""""A I".r..t"l�,"t�, l��lr..��tr..!i�lr",�J��l��J��l�'''l�,.����������� 1&:,1&:,1&!,1&:,7&!,7&:,7&:,7&:,1&!,1&:,1&:,1&:,

Livraria Mercllrio
- DE-

ERICO STltAEJTZ

..,
Co�nvida - se a todas as autoridades e de-

mais interessados para àssistirem a festa es-
.

colar em Alsacia no dia 17 do corrente ás

127'2 horas

Carlos Maflezzolli

;-,;,;1:� f. (� FüRTllPICANm
"T: 'lU� t1ÓIO, medico.,
;!c V"il:fH}1j aconselhar.
cltlfi Ollntém. entI"e ou•.

til"iI!5 :mbstanciu, O PS.
PTONATO DE FER..
�ü. OLYCEROPHOS.
PHATO DE CALCIO·
K� H"lPOPHOSPHYTO
DE CALew.
ti o m<eilhor r e m e d i o
COllÜ'1l fi DEBILIDADE
E F J( A Q II E Z A OE.
!r(,'\L, MOLLE'lA DAS
PE�NAS, FALTA De
APPETITE, IN.

SOj\I1!,;IA, NERVOSIS.
MO, etc.

é tambem aCGru;elha vel
na VELHICE, para re.

dqalrir A ENERGIA
E O VIGOR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Secção ,biurari3 e ,Papela,ria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel, de
seda é crepe, Papel e Cartões tarjados, Papel al

masso., blocos, Tin)tas, Gomma-arabíca, Lapís de I

pãu e de eõres, eslumínhos, Copiadores, Caixas de,
----�-��--------------

tintas para pintura a óleo, Pincéis para pintura,
Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tinteí-I
ros, 'Perfuradores, 'etc. etc. etc. .

Cadernos de Linguagem e Desenho
, ,

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

,

e
.

biuraria' "m'Breuria"
de .

'

E. Straetz

Secc:ão Typographia

Asseada e aperfeiçoadíssíma manutactúra em: pa
pel para cartas, �nvelop�e�; Notas'e Facturas, M�
BloranduIís, Cartões de visitas e commereiaes,Partí- ,

cipações, Rotulos, Cuias, Programmas e. todo e

qualquer outro serviço typographíeo.
,Livros de vendas à vistas

Guias para vendas.* vista, Imposto de Consumo
Registro, etc. etc.

Impressões .. côres

Tgpagraphia

biDro� para casas commerciaes:
I,

,/

Diarias
Contas Correntes
Borradores
Copi(Jd,()re�
Registradores
Cosaaneteas:
Protocollos
Cadernetas
Civros de llctU$

e todos os utensílios para escriptorios e reparti
ções encontram-se' por preços baratíssimos nesta
.Lívraría

l,

CALCEHINAI -, .
'

(Espec'ifico da, dentição)

A SAUDE �AS' CRI�NÇAS

elle

-.

Ao vosso filhinho, já' nasceu o primeiro dente? Tem
bom apetite?

.

É elle forte e corado ou rachitico e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou.chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com ajbocca aberta?�['onstípa,se, com Irequen-

o �ROGRESSO

PerfeifQ}
Rec(J::if[!'�''!C!2.dQ par a os Arrernicos, '('on;alesce1'I
tes, �';�:l.:i'a;;thenlcüs, Esgotados, DjspeI�ticos e Ra-

chiticos.
,

/
\

Enl'�qllc�::e o, sangue. Áugrnent a o peso, Alimenta
o cerrcro. Fr1r't,r.:.tL:ce os nervos. T oniflç2� os musc�.·
lo;:, !\t.'íc' , I il!

r ,._

�.' ,::pp<�d_C .. '\cce, era as lO;�;��S. r"(evlgora
o Oíf:2. rnsrno

.

'Lnf,�r�!'J.'Ll l.:1 C.�I ,:,' ., .. ,', '.. . 't, ,/'
•

'J"••) j 1.: •. 1.. :;,),/ ,'J .'"JI!! rica em 1Ur;�tar.;:iiU nutn-
1�Ya5 qR(:'�t\,qo,;i!<�'ner eutr o forrifj.'�rn.{tCn '

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

Assignaturas
Anno
Semestre

10$000
6$000

��i.�:;\�\(,�r.i:f;�J5J.i:1i�(':�0,Ji�,t\::::�-�.:tsm)1llí�1$<�g@4:"!�,�1'��.IZ:\�,� :";s'(5:il:Ls., '(i2�'II:�?1���1:&:
, I

- - - � - - -
- -

Annuncíos
,

Linha (corpo 10 ) 1 vez - 250 Maio
res e mais' vezes gozam abati�
mente: Pagamentos adiantados.
Red. Admínístração e Ollícínas,
Avenida João Pessôa. J,

, SÃOPAULO'EA,S "CHAR
GES" DE "O MALHO"

A. pagina central de " O Malho" desta semana é a re

constituição do que foi a "manifestação" que ainda ha pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade aoademioa.
So esta pagina dupla pelo humorismo com que está reeons

tituida, vale o numero todo d' " O Mal\ho" desta semana.
Mas ha. mais: "Amnistia! Amnistia!" artigo ele Junho;

�

Dezoito charges politicas de Luizr Luiz Sá, Théo, Joáo .Ioaê
J. Lite, e outros artistas do lapis: "No funda do pautano.,
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na s��
lei"_de Ventura Garcia Calderon: "Viva São .João", uma

maravilha; e muitos tópicos e muito humorismo, além das fiao-

ções 'costumeiras.
. .

I:"t';"t';"Il ;�/l;"t' i"ltS!"'V;'�1,1:'11,';'1t';'1t' ;'1�'�r"'ll��r..��r.. '�1"'��r..��r..r:.'·;��r..i�r..'�r���r�'�J�
,.;..��r.l..��f''''��",.. !�,J'."!�'_,4!��'..�f'.I'..��",...��,,..��,.,..!�,.,..!�

\.'

L i V ,r a r i ii 'M e 'r c n 'f i O
:Brusque

lievistas fl,ras'ile:iras'

____.,,--_.-'-_--,- �
de abatimento, vende a Livraria "Me,r c u r

í

o
"

de !E. Strãtz - Brusque.

cia?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deu CALCEHINA, o remedío que veio provar

que os accidentes da primeira dentição das crianças não
existem? I._

- �

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos Iílhos
possuir bellíssímos d�[ltes, e se póde dispensar certas exí

. gencias que a moderna hygíene impõe á alimentação das

crianças, nas localidades .íalhas de recursos,
,

.

"�CALCE.aIl�A é sempre util, em qualquer idade.
E um poderoso toníco para OS convalescentes.
A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in-

testinaes a 3 pendi t;Ue. A C t�,LCEHINA expeHp. os ver

mes inte�tiIwes e crêa um meio ünproprio á sua proliferação.
,

lJend�-5E 2m tddas pharmatias � drogarias �D Brà�

A
A Livraria Mercurio de Erico, Stratz, acaba de

receber as edições de 1932 dos lllelhores roman

ces hrasHeiros e estrangeiros..

Edicôes oop.'iulares,:, 1-,,,

do alcance 'de todos.
, \

rX�?2f����XXXXX'X� .

Dr. SiiyjrliJI P. (de iAw,aIJlJ(� �V, O " O In o f 'f \ �� BrpsHeir'� '�= Rejuvenesce a mulher <'odü1 O!lBrações. 0:3 12 1/2 miihõ.eb' de
.

�
Moças e senhoras que vívem no BrG"il e"tão salvas porque o dr.

.

Silvin<f Pacheco de Araujo,. emiuente medico·lJcn"ileilO. COtnu 0, �grande scientísta russo. tcuy,bem criou, com o J sea rna'nwilhoso
, preparado ,-

"FLUXO SEDATiNA" )(o reillvenescimeDto da tU111her, luzendo de3appal'e(;e�amilagrosa- :_

� ment;:. ,em meno.5 :-se" 2 ,hol'�s,. <l,8
. dores: !llen.�<H".'" a.,calmando., re- :

gulansando e V!t,;Hl:o>ando Ob !>eu;s or�1\os, hi�I!Hando Ofl P':,l'tos,
sem 00rp.s, CUJO I){�l'!go témto aterrOrtSé. a mnlll(;I'. ,

i
E' um .prepaq'ldo fie ,eal V3,lOl', que &,) recommenda aos éxmos ..

�rs. :nedlCos ,e p"rtelnu" COfi}" agente cal.n.',lalÜe..
e r<;gulcidor das

iunçoes felTi1nU1as. -.... l

Està selldo\ u�ad0 _diariamen!e nos prü ..clpae-s hORfJitae31' notêl
��lnente nas Dlatel'mdades, casas de saud.e <'lO- ,Rio4-,de J' ,,'o.

.

;,ao Paulo. ' tli.l <'HLh (I e

"FLUXO SEDAT[NA"
'

)(
ollcvutla-se 8Ln toda» <I!> '!"harmacia".. Doen.'�s ICf,t·�,,'l"a . 1 �t

.... I...J \h� \_; ::- CU''lC;:U-
Las grutls, por ear a, uma só vez a cada pe.osoa, 'mandal!ck;' nm '

X envdoppe sdlado.
)(

�XXXXXXXxx;t..x.xXX�..xX.xxx�
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Cabellas brancas?
)"

A loção B61hant; faz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta. porque não e tinuca ,

Não queima, porque não contêm
sáes nocivos-E uma formula scien
tifiea do grande betanico dr. Cround
cujo segredo ro'; ") n:-c \ li ;lJ.. � l

contos de réis. t.

E' recomrnendada pejos principaes
institutos sanitarios do extrangeiro e

analysada e autorisada pel« de
partamento de Hygiene do Rl'a�il
Com I)' uso regulai" da Loção Bri·

lhante:
1.0 • desappareccl'cm completa

mente a caspa e affeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello.
3.0 Os cabellos, brancos, descora

dos oú grisalhoS, voltam á slla cor

natural primitiva sem ser tlngidos ou

quei'mados,
4.0 detem o nascinlemo de novos'

cabeUos brancos.
5.0 - Nos casos de calvicie faz bro

tar liovos cabeHos.
6.0 - Os ca,bel�os ganham vitalida

de tornando-se lmdos e sedosos e a

,cabe,ça limpa e fresca,
K Loção Brilhante e usada peja

so,ciedade de S. PaULO e Rio.
A" venda em todas as DrogariÇis,

Perfumarias e Pharmaeias de pri'
meira ordem, .

App, n, N .S. P. - N, 1213, 9·2- 92:)
Peçam prospectos a Ah'im & Frei

ta,,; - - Unicos cessionRriós patEl a

/\n1eric3' do Snt .- Caix�L í::;71)i ,�.
Paulo. /'

•

ff,R1@Aa�
ESPiN'HAI
!J{.CERAS
ECZEMAS
MANCHAS 'I}A ....
DARTttRoS
FLOflfSBR�
RHt:UMATlSMe
SCROPHOlA$

SY-PHtU,llCAI
,.fl�""'_�
as&H�� ..

Marca regl$tr•.i. g�. 'I

'·AVARIA'·
- Milhar8S de Ct.ifades '_,,'
BIANDEDEf>.'.III"

\�

J

Mais ruim girande triump�o
,

. AUesto que sofh'emj[o uma ec.zeüua. na' perna oUreita ÍJ1u
rante 5 ,amws, RazelLuio-um tratam:ento com diversas formu
las medi:eas e phama(':{Hü[cas, não obtendo resultàdo POlr in
dicação de pessoas" passei fi tomar o ELIXIR DE NOGUEi
RA, do Ilh:un2tceIlllHco JoiJi,{]I da Silva Silveira.
No fim de fi vidros fiquei' p�8talbJelecido, da m�nha perna.)
Recom:me�do, portanto, a wdas' as pessoas que se acham
atacad�tj do ,mesmo mal, o grande' depurativOl d01 sangue
o EUXm DE NOGUEIRA... .

I
..,

. Pirassimmga, 30 de junho de 1922.
'

A?bertino'Atcanta1·a.
F�['�!a reco.nhecida pelo 10. TabeUião S uh ,\ �'l'CODcelçaü. "

e, or. nn131l'110 ,

NOTA - O Sr .. Albertino AI 't, �" .�'
,

do 8.1'eÜl,dollladó·Ern Piwassunung c,a,nh�ra, bas,tal?-te c0:!1neCl
'illÇlClí< s. JOsé..,

,
.

a e

� armacyutlco da���.:J

, Matenal escolar ElD.belle:e
Livros' para todos os cursos O seu larII!

do Grupo Escolar e Escola Quer v. s. -adquirilr
Complementar- UIU lindo alJ,ornD para
Livros para as escolas íso- sua casa? Então não he-

ladas, síte a submetter á sua -revís-
Cadernos de linguagem a ta o variado e bellíssimo sor-:

preço de recl'ame 1'8. tOO: . timento de estampas artiU-
Grande variedade de cader-!ciaes as mais modernas (da

fios para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que aêa
arithmetica e apontamentos. ba de l"Bceber
Canetas-Lapis-Louzas etc_ etc. a Livraria "Mereurio��
\Na Livraria e PapelariaMer- de

curio de E.\l?tratz
Erico Straet;z Catalogos á disposiçãe

do publico!
Preços ao alcance

de todos.

Uma:o qU. e�ila ii tuberculose'
COM o' SEU USO NO, FiM
DE 2() DIAS NOTA-SE:
1" - COMMTE RADI
CAL Ob: DEPRESs.Ao
NERVOSA E 00 EM...
MAGRECIMENTO Df
.\MBO� OS SEXOS.

,. Z.�-AUGMENTO DEPf- '

I
50 IIA,RIANOO Df ,1 A

1 KllOS.
.' :.'i," - COMPlfTO RfS..

1ABELEC!MENTO OOS·
ORGANISMOS. ENfRA- ,

QUECIDOS. AMEAÇA. I

:)Os DE TU�ERCUI,QSE.
0, CANCER P.ODE-.SE
EVITAR PORQUE E. PRO-
,DUZ1DO:,:,PELA 'ACCU;
MULACAO DO PaTAS·
SIO EM DETERM!NADÓ·
LUGAF� DO ORGAN!SMO·
'o CAU310 D!�sotVE o

.

POTASS'O OS.\lWl!lE:NOI1. .

CONTt'M CAJ,..CIO, E AS:
S.tM SENDO EVITA· o

.

.

CANCER'\
-' OPINIÃO DO

Di. Imn $S4IàU: IE: CASTRe'
h�de.�" �'" ti)IJu 3�isw

i ,RlljlllJenme
3 millber 8Hm opera��e� W

; Poroue oí dr. Silvlno Dd- �
J .•', �

che,co rJe /f.\f:l1l0. efl1lnenj·e �
mediCO bra:Si!'�irO, como o W

,-

i gran.de
:;clcrós1ü

n.!.�so
iam.

�".
'

I bem criou.

c.,om..
O' seu ma·

i '

,

,
raviiho3o preparadO .

" fLUXO - SEDA.T1NA,"
'o \ rej:l"efi,�scimen!1) ,dá �l:1..:.- :�
fine r, '\[alendo des;:s!)pi!lrcc'�r �

.

mílaglOsaménle,' 'em men031de 2 I!OfM, a3 dô ..es mén� .

,5·ae� êJ.:::a��ndo,· r'�!Julafl- :
3andn oe v:lab.ando 105 seu, �oi%lãO'3. r�<cililW1doi 03 par-

/
.

lV3,,' 5e.TI dÔf,es.: ctJ�" perigo
, ilanlo alenorisa i} ·mulher. '"
.

i&�� !S<;i'ld,," lMado duma
men1e nos iPrinc,ipae::. nos
piiilC!5.
L-__-'--_ ....!

•.
_.
_

)
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