
l"lljca - Florianopolis

.J

'Director Proprietario' 'Jornal ind pend nte e noticioso .)

Collaboradores
,

diversos, Erico Straetz
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'

p"" O�.··S'tos deste 'II' .' C':.cnp,ehende�do esse truquesinho m�l.: desordem, tentando -"rrasl"" o paíz à, ana�·1 �;r�Iegram.mas re<:�bidos .pelo Sr.

,

� , doso, a policia acana de tomar uma medida] quia. As forças mineiras, em perfeita cola Pretel,to, Prcnnsorlo: .

,

'I que, por 'SI so, estamos 'certos, derrotará de I boração com as do exercito, já movimenta- ,,,_,, "

.

"

'

,

,

r
,

uma vez o celebre "negro dos olhos gran- rara-se contra os rebeldes No Rio Grande, Comunico acabo ,de �eceber-d? exme.

mez des e vermelhos". -, ' lo General Fi' d C h',·o Comandante chefe d? G�verno PrOV1s?rlO o seguinte: Na
1 ,.,' I d R '- OI�S, a un a,e t' uoss historia. vanguardetros dos -destinos

I Somente Isto: de agora para o futuro, a egrao mobílízaram rapidamente as ,ro- da Patria a Nação e o Governo tudo espe-
tod�s, as "mo�inhas" do "h:ü�nem mysterioso' I h��id:arc�ando .

em defesa, do governo ms-
ram da v�ssa lealdade, da 'vossa reststencía,I serao �.onduzldas ao .h?SPi�lO para � exame l " pel,o �Ovlmento, de oU,t�bro. 'da vossa abnegação, da vossa bravura, mais

I
de ,sanld�de mental e ffc!irao ,�eco!�Idas, e� \' ,

.,
O Parana m�nt�m,.se. vlgqa�te, aguar� um' esforço e teremos "vitoria tíítínítíva 1'e

observa,çao,: ' , Estll:: ret].cencla� �val.n mm .dando orde�s, Todo o Norte, ��lt�-se, ,ofer,e.- compensa da cOHstanc.ia, c.om que vos teu
l
to b,em aqUI; prolongando a malícia �os te-, ceudo contmgentes para a,u�Illar, .

des mantido ao lado da ordem para 8 segu-

I chm�os p�lI?Ia�S, ,

'

I; ,Igualment�, as guarmcoes .da 'Capital rança dos destinos do Brasil, Ióra da: ordem
-Truqúe contra truque, p,ensara�, talvez. F e�f\ral e Marinha colocaram-se, �a sua to-. estabelecida pela revolução trlumphánte, só

! os n,o,ssos .Iavers e, o que e c�rto e qU� -: I
talidade, ao ,lado .dO go:e�np e dao exem_. existe o pa�tido da de.Bordem tentando ar-

-----------'-'---------1 no, entender do r.eporter também - esta 11, plos de extr emado patriotismo». 1 rastar o paiz a anarquia. As forças mineiras

" h
", .. � I quidado o mysteríoso personagem.

'

.'
;- O Major Juarez Tavora e o Coronel i em perfeita colaboração com as do Exercito.

" r o n ,I taS o C I a I, I Não sem uma [ustífícatí va oU- duas: num 1 C:t:istovam Barcelos foram postos á dispo-] já. se movimentam contra os rebeldes, No

rsuburbio da cidade, uma garota de 17 annos 1 síção do governo de Minas, para comanda- RIO Grande do Sul o interventor general

'I
filha de um ferreiro que a creação de um \ rem corpos da policia estadoal. Flores da GJJo ha "e o comandante da Região
reporter transíormou : em "abastado índus- "- O Sr. Getulio Vargas recebeu de to, mobilisam rapidamente as suas tropas mar-

DI , t 'C t trial':, desejando cortar suas lindas m�deixas, ãos, os, interve�tores iederaes telegramas de chando
\
em de�e�a do .governo ínstítuido pe:an es, ,<?s,a "

'I desejo esse vehementemente combatido pelo apoio -mcondicIOual. ' 110 governo uaclonal de outubro, O Parané
(Original U, B. L) papae ranzinza "contractou' o "homem rnys- , _ O coronei reformado Waldemtro Li' mantem-se vigilante aguardando ordens pre-

_. . _ . ' te�ioso'" e, uma bella madrug:ada, a graciosa, ma, 'por decreto roi' chamado ao serviço ati- p!irado para curnpril-as .. Todo o norte �� a-
Sao Sebas,tlao do RIO d� Tanel�o , . . leitora de romances, bucolicos, appareceu I t d id .'d' d t i 5, gíta e oterece seus conÍliTente's de auxIlIos.
O nome e dGce quasl angellcal. Nome d d' A '",

h tI ' I I
VO, ,_eu o ,�,I o nomea ? comao an e {a: a.

" -, _

o,
'., \,

. '

' ,
"

t
amor aça a ':: com os ca el qs corta( os , ,. reglao mIntar (Parana: 13 Santa Catarma). A valorosa guitrmçao da capital federal e a

que cheIra a, lllcerrso de IgrejaS, a mur a, a Pela natureza do "amordat>amento" e pelos
'

. - ", "M 'b' d G' .

'

innocencia a quietude Nome da cidade bur- 't t d"
Y

't" rl f I .

-- Causo.u lmpreSSaQ nos ·mmos mIllta- r arm a e uerra na sua totalIdade, éoesas
.. ,

" mUl os recor es e Jornaes no ICIan o as a- '.' l' FI
. O e I'rma'ladas por I'deníi'co l·deal da' um belo

gueza quieta se'n peccados pesando na \ h d "h . t'" t' reFi a resoosta que o genera ores aa U-. 1
,

consciencia . .',
•

',râan as o

d o!:e�. �ys �l'lOSO 1" �n��n ra-I nbtt teria 'dado ao snr. Getulio Vargas fiO fim �xemplo de discipLin,a concie.nte e de patrio-
Ma� que esplendida mentira'\' os" em po ter a vlcblma" apo lClad apterr I do relato rio telegraí'ico ·'oude expoz a situa- tlsmo, colocando-se f(rmes ao lado do Govel'-

�
, , . , tou a garo a. que aca ou COUlessan o o ru, _", .'

'

l' d d G no Provl'sorl'o D f rnas -d E ·t,,,
Com,eçou cortal.1do São Sebastião do no- r d ., d' t eh l,\çaV

das forças do Estado, ao a o o o" ',,'- p v o .xe.r:Cl q" aquI a-
. ,

,

d
'

. lque app lca o para po e1 cor ar os ca]e -

verno provisorio Terminando seaundo di- 'quarteladas Ja se deslocam para agIr contra
me porque era maiS commo o e mais mo- os .. " "', E>

, b ld G t r v·
"

C' d· ,

de�no. Fi'cou Rio de Janeiro só. Pois as cida: 'N :
d' t d' dizem, o gene,ral Ftores declarou:' «Ma.nterel a °dS r� e res.) eC? IdO 'd aRrgas,...,..... OsI' lCtlS sa�-

Ih' .

t
em aSSIm o expe leu e elXOU e ser 6rdem ou morro no meu posto!,> ' açoes ,ass an, � o amos, --- ecretarlÜ'

des, como as mu ere� preCIsam e1' um no- usado por outras "victimas", que, por esse oU

I'
" ' '.

,
da Fazenda no exe'rciciQ' int�rino da Intel!.'-

�e suave, leve, q�e fiqu� gua�dado, n,o ou-
por aquella, necessitavam occultar tarnbem . �-, O gen�ral, Goes �onteI!.? man�o� ventoria", ,

"

,

VI�O como uIl!� lmpre��o agradavel .,.
.

alglim romance ou h'uquÍuagem. ,dlstnbmr em .Sao Paul�, pe19s aVlOes do ""'? -:_ ,_
,_

'.,.
,

_,__�
__

.
_ .

� Mas pilO parou am. I'uu:r'?''''-f5''O:o .

Bru.cpr�",,�r��··7 --, ,; I Ill-ii:sn-01:fDtn9.efffigcljtyt�JillJ,_�l:l.�R_g.!!&A ' sr. mInIstro da. Justiça tl segmnte: TenTtõ o

reformas e P?UCO a pouco �Ol_ se lIber�and� da -no atam de encontrar ,o ,b�nd1do , o� \ do o inicio da hostiUdade, na esperança de prazer, d'e transmit�r a�v. excia, o teor do.s
dos preconceitos e �as tradlçoes que,Impe desmascarar as suppos�as vwtlmas, os JOI-

e um po co de bom senso, boa vontade e I comunicados expedIdos pelo governo na n01-

diram a .sua e�pansa?, ��pla.
_

; naes bordam comrnentarIOs es�alhafatosos _em I q�t�iotismoUfizessem, refletir os vossos diri -

\
te de ontem, as dcztlito e vinte e tres horas

HOJe a CIdade J!i e lmp?rtante, compa \torno do assum.pto; numa orgia escandalosa

I\P'e Les reconhecendo a imensidade de "Despac'hos l!lterceptados pelo governo re-

rece aos banquetes lllternaClo�aes e tem o de minucias, sob. tItulos garrafaes. ���s 'A desgra "as que com a reb8lião estão velam o desanimo qile co'me'ça a reinar nas

nome nos telegrammas: E, a .�lda_de �ue CO-I
--

E o "frisson�' percorre a cidade ... O}hos trazendo para todos vós de São Paulo. To- hostes amotinadas, In�urretos de S, Paula

�eça a viver" n� a�egrIa de ,la nao s�r 1T1- \l'eluzentes
devoram o notici.ario emquant,? i do o Brasil se levanta, com justa ind�gnacão, completamente insulados, 'm08tram-s� de

nma, ,ena e!'ta cnela de contentamen o €I! e
mãosinhas nervosas, denuncIando OS t,urbI- I

contra esses politicos sem entranhas e che- cepcionados com a falta de repercuçao d�,

energIa c'l'eadora, I

•

" (
. lhões que agitam as alminh�s suggestIOna-! fes ambiciosos que 'vos enganaram creando �ovimento:"Telegra�as' emall�d,o� das auto-

Não descança. Cresce cad� vez m�ls·1 das das garotas estylo 1830, fazem tç�mular 1 uma mentalida.de dissolv:ente,>. rrdades mmtares do estado dIrlgIdos a pro-
Onde é hoje' um descampado nu, amanha,o I o fragil e, boje, ,caríssimo papel de Jorna�,! O' f' d Governo Provisorio re- prios 00mpanheirôs frisam com ámargor que
trabalho e a bôa vontade dos homens cous- Desse estado empolgante ao architectamen- i

- �ue e °t de "er i e Ce'arà todos os elementos que se haviam compro-

truirão mais um pedaço do paraíso... to de uma scena cheia de lance� emocionan- f c�beu dO� lllt��ven��e� and� lopN�rte no� metido no movimento Ial haram no momento.

Copacabana, a praia maravilhosa,' se -tes em que a leitpra seria "victima" ou a I
A agoas, araI a e 1,0 uI' u� as for as f"'- 'da 'ação, deixando a guarnição de S: Paulo

repete nos longos areiaes do Ita]ílema e vae principal pe,rsonagem ,da tl'agedia, é ques- I XOs, despacbo� d�l�r:�;�iuartelada� estio entregue a propria sorte. Como consequencia
renascer no LetloD,. fita btanca apertada I tão apenas de um leve cerrai de ?lhos a '\ eraes naqu,e es .68 �0. a uaí ue; hora, logic�, j� surge� di�se,nç?es inte�tinas e ma

entre o mar e a pedra lmm,ensa do oorcova.dO,\ deixar o, espiríto trabalhar no arranjo í3 no prontas Opar,a , ��bab��J;'al.io À,raiha ,pales- nHe�taçoes de lOchsclphna. Em ,telegrama.
A t-erra carioca, che1a de sol, c�ara, luz, desfecho do romance,

,

' ", I '

mllllS r. ,�
,

,

desta tarde, um dos e�el'es alllotmados de,-
coberta pelo cé-rl mais azul do mUDa0, e um

I 'rres boras da, madrugada. O sub,cons-I tran,do com algu�s Jor_nahstas,_ declaro�, q�e, j clal'aya ao general Klmger qne S, .Pau�o se

sortilegio da natureza que espanta e deso-
ciente d'a leitora 'vê, (Froud é testemunha,;, I deVld? á atual sHuaçao de Sao Paulo, nao, 3:chava isolado e B:centuava a coveme�C1a da

rienta, .
' e o seu COl'PÓ, della' 'leito:ra, estendido su�-

I acredita em nehum enc�ntl'o de Io:ça�. , é�S.s:=tção do mOVimento
c �m iace �a lmpo�-

Tod.s têm de pagar um trlbuto � sua
vemente ,sobre a cama macia; num somno __ O chefe do Gov�rno Pro':lsoflO a1?- slbllld_ade de qualquer a�ao que so podena

belleza: cahi! no Iogai' comm':l�l de elOgl��a� do "outro 'm1.!ndo", Emquanto isso (é a leito- 'sinou, 'um 'decret� !eferenda:do :(lo,r. V)do ,o I redundar em in�til sacrificio' de vidas, "Co-
EUa eXIge, (oh! a Íacel�lce das el, a

\ra
que está architectando), ouve-se um, ba- ministerio, que oong,a a, todas as pes,soas a municado ,das vmte e tlles horas" General

des : ,,), que se decore a paysagem umca
rulhinho na sala contigua. Abre-se vagaro-] atender ás, requisições que �orerri �eltas em Florés da' Cunha em 'telegrama dIrigido aQ

e se louve o contorno suave das suas m.on-
..samente a' oC\rta do quarto e o vulto e�cua- \ nome das autoriUades l'edceraIs ?O RiO Grau- dr. Getulio Vargas chefe do Governo a(:ab&�

ianhas, a vida das suas cascastas, a doç��a (: lido de um 'negro,medonho; de. olhos cor dei de do Sul, Paraná, Sa?ta Catàrn�'B:, S, Paulo, de solicitar sejam dadas o.rdens ao coman

das suas enseadas,. ,0 verde d� sua f�llia- fogo, entra, sorrateiramente, e encami�'h.a·, MIna!? Geraes, Mato Gro.s�o, �SJ?lfIto �ant? e dante da guarnição militar do Rio Grande

gem, tudo isso constitue t) ve�tI�o enfeItadO j'se ao leito vdrginal, estendendo os' braço� Distrito FedeI'al, corr�ndo tudo ��b .InteIra do ,Sul para entregar '" armamento e e

com qne ella se apresenta, diarIamente, pa-I, ilomefricos para um abraço estrangulador, .. responsabilidade d� G;ov:erno, ProvIsorl�., I quipament,o disponivel no Arsenal de Guerra
ra a festa ,do sol.'.:. '

1 d _.,J' Nesse moménto os olhinDos da leitora

I'
-- 6 comanda·nt.e . HercolinÇl Cascardo I de Porto Aleg�e, afim de, mobHi._$ar vinte

,Essa e uma eXIgencl3: agrad�v� tCU� \se descerram levemente ,numa vel'ificação comenta com otimismo os 'acontecimentos, corpos pro:VlsofIOS "que esta orgaulsaado, O'

prir; _E' sen;pre }?m elogIar. \;mclpa men e
ardorosa de qúe' es'tao bem acordados, .. Infôrma que o .cruzà;-ioi��{aio, Grando dI} ,Sul» I cll�fe do, çxove.�no Provis?rio i()r�lellou fosse·

o RIO que e a cldade mulber .

E oÁ sonbos continuam e" :-, como o "homem I\t:i os trez c,estrQyers quEt o' acompanharam!.ª ordem lmedlat�n�ente .ran8m�tlda. Frall"

,__

I '.

'mysterióso'" não a:pparece nunca, surgem as estão em frente a Santos. Di� qlle não,voUou I C�S?D Campo_s IDnustr:o da. Jushçfl.·' --: Cor-
.

•

' "fitas" com tódQs' os' visos de ve.rd9-de, nenhum deles que é boato a noticia que I dlals �audaçoes (ass) Cand�do R_atno� - �e-
O Uhomemmysterlosoll, a '0 diabo é'que a policia agora manda- tcirculava' e s�,gundo a qual um dos navios \ cretarlO da F�zeIlda no exerClC,O l.ntermo

d-
-

pular e a poli- rà pal'a o hospicio, comO' PSycop�tas, as t1'e- !\fÔra atingid0 ppr um à�sp,aro ,do IOllte d�j da r�tel'Ventorla F\Õldera!,-, \

,cren Ice. pO. legas moc�nhas 9.�.e, .f?r,�J1l. ;v,lsitadas pelo Itaipús. E ac;res��n�a, por ��..o[lle, a,Mafl-j. '';J�_ Comunico-vos guê recebi o se'l1fuinte:
. cla te,chnlca ,

"homem myst,el'ios�":
"

.,. '_". 'tuha
é um bloco mdlSS{)luvel, pr9mpt.o, }lara � I RedJ:61 tele{]l'rama do presid�HHé ÓetlllÍ,o l1e-

,I 'Acabou-se o fllml em serlOS,' e, co� luta. ,r. )-.',,' " ,,'. ,�,,' ',I::>
r"l]" �·t

-

'f]i" 1(" ,,'_

(Reportagem da U, B. I.) ,\ eHe, o not�cü,t�io i !e,tlllnbante' �ue IOl'n�,c��, __ Ach'am-se r�ltidos no porto d� S�,tJ �'f �!;�!���[::�e d�Xl§�nt� u���i:�a()�d��<��;�S
. I, _ aos reporteres poli�H�es, preciOSO mana! '\ tos os seguintes naVIOS do Lloyd BraSllml'o'I'Slervi, OR estão sendo riecessariof:1 [' espou:lH
üs carioeàs, o povo de geu1l? ,Iolgaza1o, cial para a compQslÇao de,' quadros m.?gnl- «Una» «Raul Soares», Affonso Penna>', «João: :'n,...l':�rll-a"'dO' �e/legrama' a'n�e"]O'I" '",,�) ',l\U�

. . .' t t e ma \C10S0 pe a fi ,.' 1 Ed ard Walace "
, . 'I" " .

_ I L ..... !...U;", UL � �

,.

�. "-h. �
v

crltIco por emperamen o,
d b r a crea

cos a • a ,g, O·
r d Alfredo» e «Pl(iralOa>" '

,comumcara que segUll'la SE' Ko,;;.sem nu-

propria natureza dees�ad�lS �s �;��:e�imen� O resto e conversa, na a". _ O capitão Al'lstoteJes de Lim:a Ca I pre?l�di�t:lis rneu� servh;?�" que a{"�üal],rlo
sempre, em torno? J o

assa ao calendario I mafa foi designadO para o cargo de dIretor \ declsao ,de s. eX91a. partlrw. sem a.A�1rH'3:,
tos, uma aned_octa,tg.�e P

inapagavel de sua \-- militar da Estrada de Ferro Central d.o Bra- í p::,osegumão cumprlment� do dev�r, CO:rdBa.�S
_

com a expressa� m.I a e

\ M vinaen'!o CGosti- I sil. ,

"

. _ ; saud.ações Gene.ral �SHS Brasll", �';()fjl;:ns
verve m�ça e graCIOsa.

m eramento ou por
O
_,.

,

Como seuS auxiliares tambem serVlrao I saudações fass) Candulo Ramos - ':'lee!'0'i:a-

D�Vldo ao I?-eRt'�o t� Palo'o de l�ysteri-,1, tucmonalllsta I naquela via ferrea os' primeiros tenentes Ruy I rio da lFazE';;da no exercid,(j, Llllterini). da
'necessIdade de JUS luC3Iem l:> ,\ I .'

� S t M 1 lf t t'
' ,

so entre o silencio de quatro paredes ou

l O Oh fe do GOV€J:110 Pl'ovisol'io hm- Santiago e ,Allre�J o : ou (11
, � an

.. � '.' ti
�n erven OfUll.

sob as buco]ic:as veredas de nossos parques - e
_ .�

-

_

no Os dous prImeIrOS of;maes Ja SB]I'Vilram ,,_ Reassumi bJ interv0iHoria !t€','lieTaJ

immensos algumas cariocas (uma portegue- \
çou .uma procla,maçao, mm" ou meno� s

na Central do Brasil no começo da i'e'ITOll.l.- :illé'ste Estado confiante na ação Ser'3ila e �ius-
zita) inv�ntal'am - no entender da nossa seguHites termos: . A nossa situa ão ção. . '_

"

�& de todas as autoridacl-es estadJa€'s, Não é

policia tecbIíica - o HOMEM MYSTERIOSO,
I' , «Sold:dO�d d,a �r�ee�temidos da' pat�ia. '- �ntem mesmo � Capltao Luna Cam.ara, peJr'mittido rennir gente ou fazeI Qlu'�sG.Uel.'

personagem estylo Edgal'd Walace, qu�, a1- e de vaUl::<tUUdI eIro"
� n'I., vo.:sa abnegat>ão assumIU aquela Iunçao. requisições sem ordem pxpres,:,:]. t!,"J' meu �(11-

d d eruquanto a Cidade \0
Governo u o espEra Ue< " " y' ,,- 1

A t 'j d . e v"artas hor�s da ma ruga a,
r. o' d- da\7o'ssa bravura, Mais um esforçq e tereis I

-- O presidente �legafl(]) ��C1�1 acaba aB verno. S au on·.:;s es�:t que� ?U���.. �:.
dorme, Invade lare6, al?ordaça earota\ a

.

t
.

definitiva justa 'l'ecompensa á preve.nir aos prefeItos mU!J.lmpalS' que pas-: pela ordem publlca C ..�oe evÜ�t. C('LI�_a"H:�"'!l
mi,ra suas linhas perfeItas ou os rever eros

I
na VIC 0,:18 vo te�des mantido ao lado sem a dispensar o voluntariado, �Jara a 01'-, do-me qualqu,er têutanra_ de m1l'i.1I�·<l\L. �",�a;�s

's.cmtillantes de seus olhos negro�
t
e, parte . â?nst�n�la, I,o,r do.

S
ordem estabelecida pelá! aanisaçãO de hatalhõ'es provisorios, pOI' não ordens, COl'olHiiS Sl3mdaçoBs ��S::i) Gene'ral

s.e:t;n deixar_�m só traço que permlt a a 110-1 a o� e�l. ;. ,o:7.af'��te �ó existe 'o' nartido da I �uüs serem nf�cessarios, \ AS8i� Bt'asü -- l!:iHP.l'V{�nr.ül· Feueil"dl·'.
,lICla agarrar o, fio da meada. . . revoluçao \flU,U <; '. '"" '" ,It;", ,,' ' , '--:

I . NUDle..O 11Brusq�e Estado de Santa Catharina, 22 de Julho de 1932

C'oUe'etoria estadcaí:
•

Bebidas é fu:mo
'1 /

Prefeitura muníctpah
Vehicul�s

" A cidade mulher .'Ql •

�,

)
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-

�:,f,',;,;;,r,�""f,)!"'�'�,i,ml"�!U,li",�,','r;"< �ft,ft1If:+Ji�in,�im.:'��:U(&,',,-�í,' 'te li repulsa ambiente. V. ex. tem justamen- - A Interventoria Federal no Estado re-

h�UliUll�l�nfWJ ���h})�II�l\I!.)l'G:II��"d"�Ui : te, por principal titulo para substituir seme- cebeu o seguinte relegramma.
! lhante ministro, sem escurecer os que po- «Rio, 15, Urgente. Solicito v. exa. ta-
deria ter numa situação normal ;_ .o de vir zer publicar que a partir de amanhã dese

apresentar-se presumivelmente, melhor ain- seis, I) serviço de publicidade da Imprensa
'-o AG chete dilO Govenso Provisório tele da, ao mesmo papeL 'roda a gente está Nacional emitirá mensagem em português e

'. , ,

...

Pll'2l_Pl:,'O'Ü <O SL lH'�:1d)!spo ,de [�m·t'? AJ,fgn't' .1110S'; ven�� que roí .c�eador disso, o filho de v. ex., outros idiomas, ás 21 horas em onda de trio- O cheI� elo Governo Provísorío aSSI-

8í�!{ni[lt-e" rermos: «Dr. G'(�l:11hlO Vargas, Une- í capítão Dulcidío, _

extremista rubro da l�a ta e um, eíncoenta e oito (:1],58).
, I gnou

o seguinte decreto:

te d,r (1I'[.IVeJi'ilW '!='JL',()vis<o:rio .- Río. [nora. Peço interceder para que as estações I' ,«O chefe 110 govêrno provísorío da Re--
l\\!� s ítuação especial e angustíosa em I :>0) O Exercito desejaria saber se o seu transmissoras se munam de aparelhos re-. publica dos Estados Unidos do Brasil, aten-

q120 �w acha I() nosso amado Rio Grande Q- ministro resistiria a uma inspecção de sau- ceptores de onda curta para com elles fa-! dendo a que o decreto u. 2L402,'de 14 de

n enn"l,1() ,(:HlJ<OJtnH3B responsabilidades perante de; dado o alquebramentó fatal que os an- zer retransmissão onda larga. Na mesma 11.0- maio do corrente anno, fixando o dia das e

n ação. rogo vossa exeelleneia oüerecer a nos produzem, que, é de suppôr, já ha nove ra será a reíerida mensagem Irradiada pe-Ileições á Assernbléa Constituinte, determi
São P1;l,l.llo-Ulf'geutemente formula 'acceítavel annos passados o levou a passar exponta- lo Radlo-Club do Brasil para as estações de I nou a designação de uma commissão para
p ara solucionar promptamente if's�e gravís- neamente para a reserva. E' sómente "meus onda larga. 1\ elaborar o ante-projecto da futura Consti
símo problema não só de caracter local mas, sana ..." O chefe do Governo Provisorio interes- tuíção, e obedecendo aos intuitos do art.2.
nacional. Sejam íeítas razoaveís concessões: Se) V. ex., que, assim, não póde íntudrr sa-se particularmente por este serviço. Grã- l do referido decreto:

nHIÍ1HUJ. A volta ímmedíata ,do paiz ao regi- conüanea do ponto de vista de sua necessa- to' v?ssa .

contestação: Saudações eordíais. -I �es?lve designar para membros da,
men ((';i()l]stítucionaJ. lê uma neeessidade pre- ria inteira posse de aptidão physíca, também Sallbe Filho.. i commrssao encarregada de elaborar o ante-
nH'JUIh�. Está claro lacta rratrtcída ha dp- ter- só inspira tundanas apprehensões sob o �s- .

I projecto da Constituiç.ão Brasileira, nos ter-
minar mais cedo mais tarde pela reeoneí- pecto geral, pois que fOÍ UIlI dos signatartns

Desportos I
mos do decreto referido acima, os 81'S. drs.

Iíaçâo part�s litigiosas. E' p�'e.ciso portan!o e até. passa por um in�ph�adol' da fa�osa Joaquim Francisco de Assis Brasil, Fran-
w]!H'!(h-:8. Não se deve permíttír autophagia n�()ta Circular duma c�m�llssao. de syndican-

,
' I cisco da Silva Campos, Antonio Carlos Ri-

da ?a<Ç'.�.? nem �ue, a morte, e,nIute m!lhares! c�a nome�da, nos primerros du:s de re\7010- Paysandú X Rio Branco I' beiro de Andrada, general Augusto Tasso,
dI� w_axmll!liS brasileiras. Emquan.to nossos pa- \ çao domman�e, nota que convidava os oUi-

-a '. Fragoso, drs. Carlos Maximiliano Pereira dos
trí «_;�os g�mem sob o pe.s� fornll�avel d�s ar- I

craes á d�laçao de, seus camar�das., . .

" Est.nmpam?s hoje, como promettemo�, I Santos, _

Francisco Solano
. Carneíro dá Cu-

'013."1, svffre
..

todo o pais, 'I'enríveís .s�o as
,

'
4<» V. e.x. está .ha longos 3;no08 af_a�ta- a Chl'O�ICa do Jogo, entre as esquadras aCl-l nha, Joao

Neves da Fontoura, João Manga
�,�n.s.eiQl�:,eDCJas de um�.D?Va gue�!ra;._ClV�,�. �s d� do �el'Vlç? �ctlvo, como Jà lembreI: � ma designadas -e que nos foi íomecída por beira, Fl'a�lCiseo C�lvacan!i:, Pontes de Míran
JlInmlg�s o�cult(}S do B13;8Il, pr(}cQl�r�,� tnu:�l- ,nelle nao ettingiu .ao .generalato, )11�m i'�z, u�n sportrnann l,?ca1. , da, FranCISCO Jose de Oliveira Viana, Frau
phar. Uonfio no alt� crlterIo e· ClaI'IVldencJa

I curso de Est�do M.a�o.I,'l de modo q!l�JamaIs - A EmbaIxada do Rio Branco de .Jo- ,cisco M�orato, ,Nerêu dR Amoroso Lima, al
de vo�sa ex.ceHencIa na certeza. de poder' tev� a_responsabIlIdade e n('l�eSSH'lade �e inville composta de 20 pessoas chegaram mirante Americo Silvado drs. João Daudt.
:E].]l1lda_ ]mped�r ,-essa dp:sg.raça e achaI' �ma cogItaçoes de cal'ac�er de, CODJIlDctO sobre aqui á meia noite de sabbado sendo instab de Oliveira (Associação C�mercial), Francis
soluça0 consta e patrIOtIca para a dehca- problemas do ExercIto,. mormente em seu lados no Hotel Grachel'. co de Oliveira Passos (Federação das lndus
(Ji-s�jma questão. A�enciosa� sa�dações .

- ent�ela.9ameDt� com os dema�s proble��s , Do�ingo, �ela �anhã estiveram e:n:;t I trias), dra. Bertha Lutz, dra. Nathercia da
JO<OlO Becker, ArcebISpo MetlOpolItano». nacIOnaes . .:._Asslm, a sua nOllH'açaO nada maIS companhla da Da"eetona do C. S. Paysandu Silveira Henrique Stepple Junior 'Federa-

.Porto Alegre, 1:-:l de julh? de 1932. é que á reedi?ão .ba tre�e annos p.a�sados, ��- em visita aos diversos PODt�S da cidade. ção do' Trabalho do Districto Fede�aIJ, Jo-
Em resposta .0 dr. GetulIo Vargas teJ.e- quella celeb:�, l,nvcn�ao do Immstro ,CIVIl

I
.

As 4.horas em ponto. ferIo-se a grande sé Castro Nune�, Temistocles Brandão Ca
graphou nos segumtes termos á'lueHe aatls- ?as pastas �Ihtar�8, COIsa .para a qual �te h_.?- pa�tI�a, almhando·se �epoJs ela sau�ação de c,alvan,ti, Astolpbo Vieira de Rezende e-
1:ite:

" ,I Je o ExerCIto nao tem a sua orgamsaçao estIlo, o quadro do RIO Branc0 a.SSIm cons- Victor Viana.' \

«Urgente - Arcebispo d. João Becker adaptada.
. ".

i tituido: Carioca-S�Qrzato e Raulino, Alfre�o-I
- palegre --, do Rio -- 510/285-2 J 415-[61140- Em p�rtIcular. v: _ e�. esta alheIO, a

- toda I Manteiga e Piraglbe, Orl�ndo-Juvenal TlCO t
Recebi e respondo C9m a mais a-lta consi- a." evoluçao assoc�ada a presença fda M. M. Silo e Heitor, e Paysandu assim: Leo -

�o-Ideração, o telegramma de v. excia. Em face

'[
Franceza, ��tre nos.

;. ' . .
reUi e Hugo, Tuca, Raul e Alfredo, Klbn,

-dos aconteci.men�os que .agitam,o paiz, te- ./ Um �lVIl ou um mIlItar, que <!_e nllbtar I Rosini, �lbani, Erico e t:i�p�er. . .
,
.' O chefe do govêrno pl'ovisorlo resol

.nho a conSClenCIa tl'an(lmlla. Apos empregar apenas ��m a lembrança e a p��sao, embo- .
O Jogo cOI;reu I,llUlhsSlmo eqmhbrado I veu tornar sem effeito a nomeação dos 81'S.

(,luasi todos os recul'SO,S disponíveis da Na-! ra esta Ja de bastante tempo n�aJora.d� gra- jogando porem o quadro. do Rio Branco que João Neves da Fontoura e Francisco Mora
ção para salvar � eeo(iomi� de S..Paulo, I ças

a �m estranho chamado a 3;ctIvIdade, estavl;l formado. COlll Opt1ll1?S el��ef.ltos do, to para membros da Commisão encarregada
libertando-a da crIse dO, caf�, con.c�dl tudo se.m.elb�nte detentor ?� pasta, s.e�a, apenas, Amepca � CaXIas �om maIS �ehCldade nos I de elaborar o ante-projecto da Constitui-
quanto reclamara, em matena pobtIca, dano I D?lDlstro n� a'pP!lrencl�, o prestIgJO �a auto- remates .qnaes. O Jogo termmou com um ção. �

do-lhe até o' go�erno qu� desejava, tão do rlclade, � dIs�Iplma soffrem fundo damno an- resultad<_> de 5 x 2 tendo o. Paysand� posto í
agrado da, sua �r�nt,e ulllca, que, desenéa, te � eVId�ncla .qu� se_u� �ogarel5-tene�tes do 2 penaltIS fç>ra, damos abaIXO o mOVImento

Cleada a revolta, foi mantido integralmente. gabme�e e que vao dIr1g.1r os coronel8 e os do jogo. )

Elementos a quem entreguei o governo, ser- generaIs chefes. dos serVIços eommandaníes, Seguiram segunda feira de manhã via.

viram-se, entretanto, do podei' que lhes con- das grandes UnIdades.
"

-

. Itajaby, os membros da embaixada do Rio
,

fiei para tramar a sedição mHitar que 'aca-. �O) Esse mesmo prestIgIO da autorld�d�, i Branco.
� _

' I ,,' . Deco!reu a �O do corrente a data na-

ba dt:: explodir com caracter francamente lll?luSIVe 3, d� �ovt'!:'no, _ essa mesma dISCI- Paysandu x RIO Branco I
t",llcla do I�lustre professor Humberto Her-

reaccionario. O governo federal foi aggre- plllla,.sae� vIslvel, senao deplo�avelmente Pontos 2 5 f.!le� .Hoffm�nn, director do Grupo Escolar

dido e cumpl'e·l�e agora resistir, para !lal- claudICames deante d� revelaC(ao surpre- Impedimentos, O 2 I F ehClano Plf!3S e Escola- Oomplementar, e

-vaI' as conquistas Jiberaes, conseguidas com ,hendentes de q.u� o governo nao tem um Escanteios 2 5 I
nosso bernqUIsto collaborador.

a Revolução de Outubro. A bandeira da general para ml?lst�o. da <!uerra, g?v�rno Faltas 4 5 ,A's manifes�açõe6 dos corpos docente e

�o,n-stitucionalização, que desfraldam os a- que, ent:etanto, ,dlSCrICJOnarIamente ellmlllou Toques 4 9 l discente daquelles estabelecimentos -de ensi-
::,']{lotinados, é -apenas falso pretexto de que do s�rvIço um rol de generaes e fez uma Defesas Kipper" 8 11 I no oUieial, e aos muJtiplos cumprimentos de

) lançam mão. Ninguem mais do que o gover- porçao de gen!3raes novos
..
Nem dentre os Tiros falhos 11 6 pessõas amigas, que foram tributadas, na-

TIO se empenha pela installação' da Consti- que es?aparam a grossa f�xIDa, ne,!? dentre quelle dia, ao illustre anniversariante, jun,-
iuinte na data prefixada não por palavras os fabrlCa�os pela revo.luçao,. u� n�o_se 8a,1- _.

tamos os nossos votos de perennes felicida-\
1-- -'u"".8_:_ll.OLuma serie.jninle.crlln1a_d_.e�t.P,s-PJ>.:;- yº" P_�!:.ª__ºJ�el�!l_()_���!2�!2J-_.�JH..�!!�t:;ç=�_Q�!!!��. Tornel-? .�� .!!n..!!������lo do des.

'

bem conhece esta verda,j,e, em vez de pre- lavra da revolução nacional. Saude e Ira- . " t ------_-..,.. _

Dccupar·se com o alistamento de seus elei- terDidade. - (a) Gen. Bertholdo Klinger." O. torneIO de anmversarlO do. rUbro-�-1tores, tenta, para rehaver predominio cau-.
,zul

.

101 um dos momentos desportI.v?s maIS

-sador do.movimento revolucionario, pertur- Uma proclamação do interventor ancIOsa�ente e_sperado pelos afiCIonados:
�.ar a orde� e interromper a normalidade, babiano

-

I do futeb?l em �ossa terra.
. I

]a estab�lec�da, d� yida da Nação. O gover-. '

A dlre�torla do �. C. Brusquense fOi Rendas federaes
no pro�lsorIO, res.Istl.n�o, pl'opugna pela ma- -:- O mterventor Juracy Magalhães leu, b�s.ta.nte �.e�Iz nos convites aos clubs do� mu-

� . a
•

Jlutenç�o dos prmclpIOs da Revolução da ao �lcrophone do Radio Club da B<> bia, a _lllCIl?I�S. Hsmhos, o que bastante agradou e O :sr
.. Collector da 2 Col1ectorla Fe-

.;qual fOI v. eXCla. um dos mais respeitaveis segumte proclamação" ,senslbllIsou. a todos os amadores daquelle reral. des!a CIdade, aca�a de r�ceber da De
p_aladinos, pelo seu alto pensamento cbris- ,

"AO povo do Brasil p- o �lo�imeDto desporto. -.
. '. egaCla FIscal em �lo.r��nopolIs o seguiQte

1ao. /Queremos a paz .. Para a conseguir, de S. Paulo apresenta-se com a mascara De�de os pro�omos do. torneIO, hayIa I despacho telegral?hlco., De accordo com a

basta q'ue os rebeJdes deponham as armas, constitucionalista, mas visa de facto, levar por aqUi e alhures um fremIto
.

de �orclda ord�m t�l�grapbIC� n) 309 do TeSOuro o

na certeza de que serão acolhidos' com to- para São Paulo a hegemonia da politica bra- pelos azares da sorte que serIa feita em se� or mlmstro da Fazenda p.or despacho �e
�a a benignidade, tratando-se de um Estado sileira. Fràcassado este proposito, em vista campo.

.

� 6_ o corr�nte resolveu autorlsar as r�partl
que, transviado pela indisciplina de uns e da attitude digna de Minas Geraes e Rio O dIa �s�eve na �ltura, bastante sol e çooes a nao cobr�rem a mult� de mor_a: de
pela vaidade e orgulho de outros se rebella Grande do Sul, recorrerão os politicos pau- fresco, permlttmdo aSSIm as esqua�ra.s e�- 10Yot �as de_?laraçoes �

de rendlmentos,apre
contra o pais inteiro. A _elle cabe arrepen listas _dO aproveitamento da semente da se- penhare�-se ga�hardamente, sem dIstmcçao se!! a as ate 3 � do m�s corrente desde que
'der-se e demonstrar que deseja sinceramen- paraçao 'que lançaram durante varios me- d� �ores;.e partidos, na defesa dos seus pa- f lmp�sto deVIdO seJ� pat{o no ato da en

te a paz que veio perturbar, tramando e de- zes em boletins offensivos á dignidade dos vIlhoes.;: . . ..

rega as mesmas declaraçoe�. (asa}, F. Car-
sencadeando a sedição, injustificavel, sob brasileiros, sobretudo dos nortistas. E não N�o f?I felIz o quadro anmVe!Sa!l.ant�, doso de Meneses - Delegado F IscaI .

.

qualquer aspecto. Reafirmando a v. excia. az em isso desde logo porque receiam a re- naquelle dIa. Perd.end�, por uma slgmftcatl-i
.() meu alto apreço de sempre, retribuo suas pulsa do espirito eminentemente nacionalis- va contagem, a p�lmeIra pel�j� que .lhe cou- PrefeituraMunicipal ')

attenções. Saudações --- (as.) Getulio .Vargas». ta das forças armadas e do povo brasileiro. be por sorte, fOI,. pela ehmmatorl�, _o se-
_ Em nossa terceira pag'ina publiOfl-.

Está entretanto enganado o conde de Mo- gundo quadro a prIvar-se da competIçao da
bIt d t

-

d P f'-o olncio d' 1Bt' t
'

11' d d' 'lh 'l" t
. tarde mos o a ance e as con as a re mtura

.

o �e�era er boldo. ra o, a .la � o� ve os a�u res perrepIstas: "

..
. . Municipal referentes ao primeiro semestre

KJinger ao ministro da Iluerra o Brl;lstl. nao e �a,!�atarIO de movimentos .

De confo�mldade com o sorteIO. fo�af!l deste anno. '

(sem finahdade defimtIva e nem suas forças feItos os segumtes encontros para a ehml- \ D h d'fi T
-

d P f'tDo "O Jornal") armadas se prestam ao papel de adhesistas natoria: 1�- Amazonas (BlumenBu) x Brasil
p
.-. e�pae os I Dl lVOS o sr. re el o

covardes; os gOvernos do norte, não caem (Tijucas), vencedor aguelle por 2 xl; 2. -
rovIsorIO.

A •• 'Como é sabido, f�i um officio' que o por telegrammas nem admittem intromissões Brusquense' x P��san�u, ven.cedop este por .Edla v. Buettner - D�-se a baIxa· �e.
general.�ertholdo Klinger dirigiu ao gene- de quem quer que' seja em seus destinOS ,2 � 1; 3. -

.

MarClho DI,as (Ita]ahy) x Lauro querIda, fazendo a resp�c,Iva transferenc18.:ral Esplf1tQ Santo Cardoso, manHestando o que cabem apenas ao seu povo decidil-os. Muller (It?Jahy), vencedor !lqu,elle por 3 xO; .Wenceslau Nasguewltz --:-- Como requer.,
�eu desapontl:tmento pela elevação daquel- Já iniciamos o embarqué de forças para au-' 4.

- Amazon.as x Paysandu! vence�?r es�e depOIS de pagos as respectivos emolumen-
,--;le general á pasta da Guerra, que determi- xiliar a debellação da intentona de S. Paulo por escanteIO; 5. - Paysandu x MarClho, veo- tos,

.

DOU a eua reforma administrativa e conse- e o �orte será, como sempre .. Uin celf\irQ cedor est� por 2 x 1.
"','

Carlos Vel!turelh - Faça�se o .cancel-
,

� quentemente�<:;_ºi seu �esto:� de :r�!?'-.�l:di:a, ;j,aQ formldavel'de lutadores pelas causas nacio- Com o resultado da lhmmator�a foram lamento requer-ldo.

l�a�.S�a�fl:UlU o mOVImento revolucionario riàes.
'. .

'

.

" proclamado� . ven?edores do torneI�: em 1. Otto Schaefer - Como r.e,qU�ld .

"O
"

'.) ,

' A BahIa - BahIa -mater -da naClona-! logar MarClho DIas, em 2. Faysandu e. em _

/'

'.de 1 .friClon.37- - Q. G. em Campo_Gran- lidade __ dá neste momento o mais'dignífi.: .3. Amazona�, aos quaes coube l'espectlva- -----�---�-�..;...;.."-----
,

. '- A
-32

-I
Ao �xmo sr..general de di- cante exemplo de patriotismo collocan1o-se mente as taça� "Avany Vianna", "Torcedo

�ssao . �g!l�to gnacIO �o Esplrito S?nto Ca�- integralmente, ao lado do g�vern(), -revolu� ras BTusqu�nse8" �"Café. Nacional".
.

o, mIDlS ro da G�erra, o general de brl- cionario. _ (a.) Juracy 'Montene ro Ma a'" A' nOite a dIrectorIa do rubro-azul of-

�ad� Be��C?ldo . ��mger, c?mmandant� �a, lhães; interventor feder�l no Est;ao d"a �a- f�receu ás embaixadas,. e clubs convidados

t
- .

S
Jecto.. a nomeaçao do SI;, mmlS- hia."

'

um baile de partida abrIlhantado pela Jazz- Conforme noticiamos em numero pas-roo - r. general. Band-America. sado, será realisada doming.o na pista do,
.

A nomeação de v. ex. neste momento Outras noticias O baile transcorreu animadissimo no- sr. Dorval Luz a corrida dos cavaUos de
naCIOnal, para gestor dos negocios do Esta· tando-se-a mais franca cordialidade entre o propriedade ,dos 81'S. Germano Appel e Erico-

g�rno �epart��ento do Exercito,. desaponta - O dr. G�tulio Vargas esteve pessoal- elemento desportista e terminou alta madru- Bianchini:

te c�aIlOs mOllV?S, cada qual- maIS r�levan- mente,.no �ront,.permanecendo muito tempo gada. I Segundo informações que nos deram,
, :� or�e ea mente passo a. expor. . I

nas prllneIras lmpas' de combatentes, mos-
---<:>OC--- no mesma dia, correrão os cavallos Corisco

Nest� momento uaclOn�l, repIto; trando muito valor e sangue-frio.
" Torneio do Botafogo do sr. J.sé Walendowsi,y e Fusil do sr.

:i�O q�: : ."naçao, notadamente o seu Exer-

')
- O sr. ministro da Marinha detel'mi- Está marqado para domingo, 24 deste, Egon Geraldo Tietzmann.

rectos' � Ít���:ctos gov�rnamentae8 clar?s, nou qli,e a baze de operaçÕes da 1a divisão o torneio de futeból promovido (pelos ele- (

-sem ase8cUJ;'ez�s;���ft:�i�aIIJ.��h�rfI'�U���1:� I ��:�d��s�c a enseada do Abrahão na m(a mentos desportivos/do Botafogo. ----.-

com, qU,e o governo tem eQuncjaüo e COl _ J E"
. _ '.\ Tomarão parte çlo torneio seis quadros

�cretlZa:tO os 'seus pl'op()�;ltos .. eis '-' "'. ;1. i
r • st:l (i!vlsao e eompostH de �m CI'U- que porporcionarilo um dia' cheio de lances Fes1a Escotarge E'��a ll,omeação.

que "UI- ����ordetl :�toc��ra-to�]J�deir08., um reboca- os mais. variados. Medirão forças neste 9ia
':fi

,antecessor d� v. ex, foi afastadü, a· _ U.'
-

�r e O1.S navIOS aUxiliares. �s segumtes quaàros: Humaytá e Neo-Tren- Esteve bastante concorrida a festa es-naI, ao clamor sURcltado pelo papel a que M
.

b.
IDa '.esquadrilha de aviões da tm d N T t 3 d Mdescollh.e�edor do pessoal do Exel'cito e uI.' l'e�Olnha .

voou sobre Sant08 a serviço de
.

o, .e ova' ren o, e aio, de Itajahy, colar realisada pelo professor Carlos Maf-
tra ambICIOSO, se prestava, sanccionando to- ! �eCllI�ento, ywtorla, de Blumenau, Independente e Bota-, fezzolli na Escola Publica 'Estadoal de Alsa-
dos os assaltos á disciplina interna e exter- i I'l'erll'to dFOl �bteJ·to pelo governo federal um

rogo, olocaes. 'cia.
�

.na b d
<

1-
- e VIU P mIl, contos - 8 trophéus estão representados por O programma executado com muito

,

' ao .sa OI' os caprichos dum punhado de ás despesas da
�

.,:- par.a attendel' duas t?-ça� e onze medalhas. ff'xtrelDlstas cada vez lDais desvairados ano lista.
repressuo ao mOVImento pau- , .A noite �erá offerecido b '1

esmero pelos alumnos oi 'sobejamente
conVIdados do Bota"ogr.. .

um \ aI e aos I áppla1ldido, deixando optiJ1!_a impressão nos,
.I. ,.. ; assistentes.

Commissãu da Constituição
o decreto

Nomeações ánula�as

PrDf. H. Hermes Haffmann

Pelas repartições

,Corrida de cavallosí

--...--------------------------- � 'yr'·L"' _
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o Progrósso,Brusque, 22 de Julho de 1932
I'� r �"-•.�AII �f.IIll!.I_.�II!Illl.n__._"_.WIill1I111_�t�F7��

i
'

I
I pr-r.f�itu�a Mun.iei�al de E:ru,\�,Q'J;,� I'I

-
'

.t'..i ' I ,J; � l'
Ba�aJl11cc'ele das c:ontas da Prefe'i1t'Ut1"2 Muni-1 Ed1ta1l l
cÜfPJa� de Bv'uscq! llJJe ll'e!e�'en1es ao 11. semestre \ ,

[
do e')Z;eIl"C�CljC cdle 1132. 'II De ordem do sr. Prefeito Provísono, faço saber a todos I

lftEC1E:Jl'1l'A os interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça- I
i mentarta, acham - se em cobrança. durante este mez, os se- I

.

II guíntes impostos relativos 8.0, rcorren[f' -exerdc{i():' I1'79i()$�57 a) Veícalos - 20 semestre
. "'.

b] Predial urbano 1° semestre com 2.0 %
. .

.

I c) Industría e proflssão, velÍclI]los e 'I'erritorial urbano, 1() II.semestre em divida ativa com 20 % de multa.

t
,Thesourari"" da Prefeitura 1Vh:lIOilCipa] de lI3ruSIQj1LHl, 1 de

IJulho dle Jl932,.

o Thesomreill'l()' 'j
, ,EriCO Krü'JfJm·. 'Sã�oJoa�oí.'.",.t"r/l!'�ji:..�"��"'IJ;7,IIJ:'1J/�,:v"''''';'';_''',JI). ..�,,I,-;,.·;,..'JI;'1/;'I1''1t

'

\ '

.

I' �1���"'.'�.\,.�!.��.,.:.�'.�I'�'.�'��"'��.�1,�������f;II..��...F� .

s

f'16I'",('f!", "",��Ih:!,�-L::' ,,"-: ,..,..,� � 1!'Ii:�'"'''''' �'I!... � "fII., "'I ,4"",fr. ,,,,"',í,r.
i';;'. JF IIr".. ,'li ..,'!"'t,,,, :.t�6' �.•�!I'r.., ••'!'� ..... I/&_fj ""1'];,;.. ' "irI.. r�..,.,'!.•�f.IY....�:-!
I

!
85:759$5101- ED I Ti AL

410$000 I O Doutor Carlos .runo Renaux Juiz' de Direito d.� I
! Comarca de Brusque e Presidente do Tribunal do ,JUl'Y,

I na íórma da lei etc.
.

.

,

.

FAZ saber 8, quem <O presente edital vírem,: e delle
! conhecimento tiverem qUI?! Jo]. designado o d-ia g'de Agosto
proxímo víndouró as 11 horas, para ter legar D<'1' Sala daS!2:71()4$150 sessões do 'I'ríbuna] do Jury, a a·. secção ordínaria do
corrente anno, e havendo procedido ao sorteio dos 20 I

�ertld.ões negativas (art.22)
.__39_5_$_0_0_0 i cidadãos jurados que terão de. servi!' na mesma secção, \

I I foram sorteados os seguintes cidadãos: .

91:058$9171:::::::=========
I

I . .loão Henrique Bianehíni 11. Oswaldo Ristow

I 2. Jacob Bauer 12, Augusto Díegoli
,

3. OS1\ aldo MaffezzoJli 13. Euwaldo Schàe!el'
t 4. Germano Appel 14L Amotdo Schaeler .

I 5. ReinoIdo Gleich 15. Antonio Handchen

\' 6. Basilio S. da Silva 16, Luiz Krause
, 7. Fernando Boettger 17. Oswaldo Olínger
I 8. Gustavo Dittricb Junior 18. Wenceslau RuzinSk1
i' 9. Moritz G. Holímann 19. Carlos A. B. Lubke
l10. José Belli. 20. Oswaldo v. Buettner

I A todos os quaes, � a cada um de per si, bem como i
.

.

I a todos os interessados em geral se convida a compare-
1:270$900 11 :461$400 I' cerem no referido dia e hora na Sala das. sessões do Tri

bunal do Jury, .sob as penas da lei s� faltarem.
E para que chegue ao conhecimento de todôs, man

I dei passar o presente edital, que será afixado no lugar de

í costume e pu,blicado na imprensa 10'ca1. Dado e passado
.

�i nesta cidade de Brusque, aos 9 de Julho de 1932. I /

1:120$000 I Eu Alexandre Athanazío Gevaerd escrivão o escrevi;! _

I
- As: CARLOS JULIO RENAUX'

I
EDITAL

I Imposto da patente de bebidas e fumo.
,

De ordem do Coletor das Rendas Estadoaís
desta,'cidade, faço publico que, durante o corrente �

mes de [ulho, se, procede nesta Coletoria a co

brança do imposto acima, relativo ao 10 semestre
do corrente exercicio.

Os 'contribuintes que não satisfizerem suas

prestações, poderão fazeI-as nos meses de agosto
e setembro, respectivamente com as multas dl
O e 2{1%

.

Findos os prazos &cima, serão extraidas cer
tidões para· � devida cobrança executiva.

Coletoria das Rendas Estadoais de

Brusque, 1 de juI ho de 93
O Escrivão

.Baldo que veíu do exercicíe de
1931

Indústria e profissão
'Ferrítoríal urbano
Pr.édjal urbano
Viação rural
Veículos e placas
Licenças diversas
Ambulantes
Gado abatido
Taxa escola]'
" de irrigação

Ren.da eventual
: ..:. :!J.�" "."

Multas. .
,

Móras
.

d� pagamento
.Cobrança da divida ativa

Sôma:

DESPESA

Adndntstração \ e lisealisa.
�ão

'Subsidio, vencimentos e porcenta
gens

'Transporte de administração e Iis-
\ calisação

Ma teriais de expediente e pu
blicações oficiais

Divida passiva

. Pagamento de juros e resgate de
10 apolices do emprestimo de 1916

Instrução publica

Condução de
\

professores partícu-
. lares

Subvenção da Escola Complemer-
,

tar

Matriculas n:1 Escola de Agricultu- .

.

ra e Comercio

Higiene e assistencia pu
blica

Medicamentos para indigentes
Despesas coin enterramentos

Agricultura

Despesa com r�cebimento e trans-
.

porte de animais

Despesas policiais " e judi
ciarias

Venc.im entos e despesas policiais

Serviços gerais

Iluminàção publica
Limpesa de ruas

23:54íB$ ! so
6:41,14$060

15:181$01()1[)
-1�:4i()3$qOI()
20:72,7$001()
) 1:127$200

72$500
1:395$000
4:639$600
254$000·

81$500
681 t,710

. 1:940$940

/

9:798$50{)

392$000

2:040$000

1:800$000

300$000
---

184$100
20$000

2:430$200
860$000

Obras publicas
Reconstrução e conservação das
vias publicas, ferramentas e rlesa-

propriações __----

12$000
,7$000
24$000

:Faz saber aos que o presento aditamento lerem ou uelle
118$800 tiverem conbecimento que de accôrdo com a determinação

do Snr. Chefe da 10a. Circunscripção do Re0rutamento do152$2GO Estado de Santa Catarina, em virtude. de uma 00nsulta

�g�bgg 1:461$633
de 25 d� Abril ultimo solucionado pelo Ministerio da Guer-

___--'-____ ra em 25 de Junho do. corrente anno, devem ser alistados
. . I no corrente anno todos os jovens que completaram 18)

84.610$183 annos (Classes de 1911 a 1913); devem ser igualmente alis- i
tados to(1os os jovens que vão completar i8 annos (Olas-1

_______6_:4_4_8$_7_3_4 se de 1914) dentro do período de funcionamento normal Idas juntas de alistamento militar (art. 65 do Regulamen-
91 :058$917 to do serviço militar) \ até o encerramento do alistamento

==========1 pelas juntas de revisão (art. 83 do Regulamento para o

Prefeitura Municipal de Brusque, 30 de junho de 1932. (Serviço Militar.)
E para conhecimento de tOGOS mando lavrar o pre·

E,·ico �t\ie{Jer Hem'ique Bosco sente aditam8nto ao edital de convocação para o alista.
Tesoureiro Secretario-Colítador mento de 10. de .Julho corrente que será afixado na placa

da Prefeitura e publícado no jornal «O ProgTesso» por
mim feito e assignado e rubricado pelo Snr. Presidente.

GERMANO SCHAEFER Secretario
RODOL'PHO VICTOR TIETZMANN Presidente

De�pesa eventual
,

/luxilio ao destacamento policial
€orreio, telegrafo e telefonemas
Combate .a epizootia
Publicações do Serviço Militar
Transporte da Comissão Veterina
ria e membros do Conselbo Con-

sultivo
Vateriais para Iimpesa do Paço
Fotografias do carro-irrigador
Gazolina e oleo fornecida á co·

mitiva do navio-escola "Itajubá"
Construção da cerca do predio da

, avo João Pessôa
Concerto no me�mo predio
Restituições e indenisações

Sôma

/.
Saldo que passa para julho

(
,

435$833
114$800
454$000
64$2ÓO

Está conforme.

o Escrivão

ALEXANDRE A. GEVAERD

204$100

Promotoria - Publica
-

Relaçl!o dos . contribuintes devedores do imposto de
-VIAÇAO TERRESTRE relativo ao exercicio de 1932,
cujo prazo para o pagamento amigaval termina em

I
8 de Setembro proximo:' i

I'
- Arthur Franz, Caetal10 Giordani, Frederico Richter, I
José Luizini, José da Silva, Luiz Ponchielli, João H01tz,

221$500 I José Gracher, .José Pereira (residentes nesta cidade); An-
I tonio Sabino, joão e Ernesto Bertolini, José BertoHni,
I (Pomerania); Baptista Batschauer, Germano Westarb, Hen
rique Fischer, -João Luiz Kormann, José Schorck, Adriano
Scbaefer (Guabirúba); Anto,Dio Cavilha (Endoenças), Carlos
Hodecker, José Tomazía Sobrinho (Cedro), Erico Wandrey
(Estrada do Barracão), Felisberto dos Santos Bittencüurt,

2:0H$500 José Paulo (Barracão); C,eleste Vanelli (Ribeirão do Ouro),
Francisco Reil, Francisco Leopoldo Heil, João Cadori
(Estrada de Itajahy); Geraldino� Januario :LirilOeiro), João

I Pradela (Lim.eira) João Graf (7 de Setembro), Augusto
Klappoth (Aguas Claras), Augusto Lang, José Lang (La-

3:290$200 geado.
Terminado o prazo acima referido, proceder.se-ha a I

execução judi�ial. I
Brusque, 8 de Julho de 1932.
(assígnado) L. A. LOBATO, Promotor Publico.

I
,

60:699$850 I

Servico
. . . ,Militar

Aditamento ao edital de ConvocaçAo para o
alistamento.

Rodolfo Victor Tietzmann, presidente da Junta de
Alistamento Militar do Município de Brusque:

NOTA: Os livros desta. Prefeitura e sua documentação,
bem como a relação dos pagamentos da despesa
variavel afixada na Secretaria, acham-se a dispo
sição dos interessadQs pala exame.

QUANllA Vl�egráa
es olmos jovem; em tomo

6 fOOu6ira de S. Joõc] São
.

.

CSi d�nsCll!>, ClIS cOlitigos, os prognost'ico� de �roxt�O
cósernento, É e milho verde assado ne braseIro; 50,0

CTs busco-pés ., às bichos queimadG5 em homeno

Clem 010 santo qJljerido dos mçços e dos rc:r_<ozes!
;�\;C'S eis que n:o meio da onimo,do festa,�mo ocs me

.

ninos é atacada por uma 'insidiosa dor de :dtJ-:tes .

Em op'portunlo..:!ces toes ii q�e á Cafhts,p'll"Ína .re�roe
senta um popel·providendo�. Um ou dois ��rn!=-�,r�1,c;os
!\êío I:> baslcH'lte paro dar ollivio immec!iolo; Noo som�.lte
f;CS dôre�, de dentes como ...as dôres de cOO<:'yC e OUVidos

e !\Q� c.otkas, próprios do sexo, o Cti'fic::p.í,doo é o re-

I
. rn(?;c ioj por exceflendCl e que tem, sobretudo,

a vantagem

ele nõo ctGcor !1c;,!'!htlm orgão. Deferídam-se, com c Cruz

i1J'"'''>''' 00$ perigo� das drogas sern base sdentiflca;

�",,�;b;e,�-$e sempre de que C;afias,p!rina é o remediod.

Osmar Petermann

Livra ria llercnrio
- DE-

EBICO STBAE'I'Z
Essa Livraria recebeu um·

bellissimo sortimento de mol
duras para quadros.

0111 • medico:
&tlll ê e FORTIFiCAN.
'1E que 00.$, m�dico..
,devemOIl aconselhar.
EII. contém, ent"e ou.

tralll .uhstlmda�. O· P E�
PTONATO DE FER.
ItO. OLYCI;R.OPHOS.
PHA'rO DE CALCJO
II HYPOPHOSPHYTO
DE CALeJO.
t o melhor r e m e ti I o
cont.ra a DEBILIDADE'

-

E FIl( AQUE Z A OE.
�AL. MOLLEZA DAS
PE�NAS, FALTA DE
APPETITE, IN
SOMNIA, NERVOSIS.
,""'-O, etc.
ê t,and,em .cons.... vel
na VELHICE, para re.

cdquirir A ENERGIA.
S O VIGOR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(4J o Progresso arusque� 22 de Julho de.1932
•__iII_lIt1!Ii!jjI.=-1Í7-----Ií--�-�wr 'KI*JW' il_.'-.WW4M;P;i§i1ll!iif.il l/!!ITfI�__milelllflll·IIIW2U Rl .IIII"_"_

Tgpagraphia \ e biuraria "mercurio"
de

.

E. Straetz

Secção Typographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura' em: pa
pel para cartas, Enveloppes, Notas e Facturas, Me
lllorandúns, Cartões de visitas e commerciaes,Parti
cipações Rotulos, Guias, Programmas e todo e

qualquer' outro serviço typographico. '

Livros de vendas à vistas

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

,
'

Impressões à eôres

Guias

Secção biuraría e Papelaria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de
seda e, crépe, Papel e Cartões tàrjados, Papel al
masso, blocos, Tint�s, Gomma-arabica, Lapis de

\ ", pàu e de côres, esíumínhos, Copiadores, Caixas de
'tintas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,
Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, .Tintei
ros 'Pernu·adores, etc. etc. etc.

,

Cadernos de Linguagem e Desenho

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

biufDS I para casas cummerciaes:
.

"
\

\ Dlarios
Contas. Correntes
Borradores
Copiqdores
Registradores
Cosaasaeiras;
Protocollos
Cadernetas
C.ivros de aotae

e todos os utensílios para escriptorios e reparti
ções oncontram-sc por preços baratissimos nesta
Livraria

' ,

CAlCEHI·NA
�

(Esp�cifico da dentição)
A SAUDE DAS CRIANÇAS

Ao vosso filhinho, já
\

nasceu o primeiro <tente? Tem
elle bp4n apetite? "

E elle forte e corado ou rachítíco e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com a�bocca aberta?;Constipa:se. com frequen-

. ?cia.

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

que os accidentes da primeira, dentição das crianças não
.

t ?
'

.

ex�e�. .

'

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos
possuir bellíssímos dentes, e se póde dispensar certas exí

gencias que a moderna hygiene impõe á alimentação das L
crianças, nas Iocalidades falhas de recursos.

4. CALCEIHNA é sempre util, em qualquer idade.
E um poderoso tónico para os convalescentes,
A CALCEHINA evita a tuberculose, as inlecções in

testinaes a »pendictte. A C ,!4,LCEHINA expelle ós ver
'mesintestínaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

A Livraria Mércurio de Eríco Strãtz, acaba de
receber as edições de 1932 dos melhores roman

ces brasileiros e estrangeiros.

:; ·Edições populares
, /

do, alcance de todos;

�Xx.·XXXX'XXXXXXXXXXX�:X�I)( '; Desco�e�ta para. a mulh:r )(

� .

.

Dr. SI!Y!'rlO IP. de {4i'atlllíll
! X

�
Voronoff �

)( Rejuvenesce a mu1h��e:��!e;:�re? Os '12 1}2 milhões de �
Moças e senhoras que vivem' no Brasil e!"tão "alvas poraue o dr. n

�
Silvino, Pacheco de Araujo. eminente medico brasileiro: comc' o �grande scientista russo, tambem criou, com o seu maravilhoso

, preparado "

'''FLUXO SEDATINA" V
= o rejuvenes"imenk' d� tnulher, fitzendú desa�parec"rBmiíagL"(I"a .. "'_'_1

, � ment�, enl luenos �e L horas, a,� dore,;, l1'.ensZ!E'S, acalm,ando. re-

a'",.;.:" 11,'gulansol.udo e vltahsandü os seus o!·gão;,. facilitando Os pa.rtç's,
sem dores, CUJO pengo tanto aterrori"a a mulher.

",,.E' um .preparado de real va.lüt"l que se recommend.a ao", exmos"
--:_s ..�edlco� � parteiras, como agentel:��hnante e reguiacto�"da""funçoes femallua,,_ '

"��'.Está sendo usado dia;'í"úneme nos P"!l<_'p"e" í10:,pitaes. ,'útadamente nas matermd3.ces, casas de s:luJ,· uo Rio de l;l
"

São Paulo. )
-. . nelro e

"FLL'X0 8EDATINA" i(
eU�Gut:���e ern ��da" ab Pi�armac!a,,:. Lioen,:�"- ChroIllOOto consul- X
tas gra.,,,. po, Ca, ta. M;,,,a ::-0 Vl::"l i:l caria l}es5{·a, mandando um K

X enve!oppe �eHado.
. __ ... ,. X

\C(X�XXXXX�_,jO(,){XXX�

o PROGRESSO

Assignaturas
Anno - - -

- - - -
- -

Semestre - - - - - - - -

Annuncios
Linha (corpo 10 ) 1 vez - 250 Maio
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e Officinas.
Avenida João Pessôa.

10$000
� .6$()OO

------------------------------------

n.lII.."...oIo o..... «on.....
�--�
.........

RECOU.ii4t1í1i1m1
OOl.a�

\

Cabellos brancos?

Vi GD: ;c;\I�:,:;:�;�� :;': :;�:;��l�í�.;�j ;:�n_{�!\�t�i����é:.:�' �'.\úrj'"·' .

,1'.:;z__�.1,,·.':,,'1,,�;":,'�I):§i�·�,,; "1)." ',. "'I:'.::"?,!,o:;;;i1ií\!l!ll'W�\";\�:'l.\W':f,:;'i):I'i;;:;"'''''''''�''é'�·::'1''�:':;l(J�J '

sAoPAULO 'EAS "CHAR
GES" DE "O,;MALHO" "

. \
'

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

constítuteãõ do que foi a "manifestação" que ainda ha pouco
/"

fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica.
Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está recons
tituída, vale o nmqero todo d' "O Malho " desta semana.

Mas ha mais: "Amnistia! Amnistia l" artigo de Junho;
Dezoito charges politicas de -Luíz, Luiz Sá, 'I'héo, Joáo .Iosé
J. Lite, e outros artistas do lápis; "No fundo do pantano.;

� poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua
lei" de Ventura Garcia Calderon; "Viva São João", uma

maravilha; e muitos topieos e muito humorismo, além das sec-

ções costumeiras.
'

Livraria M�rcnrio
Brusque

RJevistas Brasileiras

de abatimento, vende a Livraria "Merc"uJ'io"
de E. Strãtz - Brusque.

'

ELIXiR DfNllHIU
J Empregado C0D1 SUflll1l$llCl eIIB�

as motestías �ven1euta ..__
., 'irn purezas do saUWWIII

fERlrFAS
ESPINHAS
ULCERAS
;::CZE'MA:&
MAMCifAS IM �
DARíHROS
FLORES 6RAMQM .

RHEUM,A,'RSMO
SCROPH.ut.�

SVPHK.fl'!'CAl
.

efin�te_ �.
as afféCQ6ea .. Gdo

• Marca registrada «eM.... II!

"AVARIA"·
- Milhares de our� 't_
SRINSE __mI .....

Matenal escolar IEHJ.belle:e
Livros para todos os cursos €) seu .IarII!

do Grupo Escolar e Escola Quer V. S. adquirilr
Complementar ·jum lindo adorno para
Livros para as escolas íso- su.a casa? Então não ae-

ladas.
.

. lsite a submetter á sua--revís-
Cadernos de linguagem �ta o variado e bellissimo SOI"- -

I preço de reclame '1'8. tOO: jtimento de estampas artiíl
Grande variedade de cader- cíaes .as mais modernas (da

.

nos para desenho; linguagem, Casa Editora Cherl) que aC3:-

aríthmetíca e apontamentos,' ba de receber
Canetas-Lapís-Louzas etc. ete.a Livraria "Mercurio"
Na Livraria ê I'apelaríaMer- de

eurio de c ,E. Strâtz
/

Erico Straetz

Unita que evUa à tebercufose
COM o SEU 'USO NO FIM
l)j: 20 aIAS NOTA-SE:
,. - COMBATE 'RADI
CAL DA OEPRfSSAO
NERVOSA E DO EM
MAGREC1MfNTO Df
.\MBO:" OS SEXOS.

." 2.o-AUGMENTO Df PE
so VARh\NDO Df 1 A

:> I<ll05:
3" - COMPlETO Re!$
TA5ELEOMENTO 005·
ORGA.N!SMOS fNfRA-
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A loção Brilhante faz voltar a cõr

natural .prirnitiva em 8 dias. \
Não pinta, porque não e tiuura.
Não queima! porqueenão contêm

sáes nocivos. E uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segredo roi c-' n I,' 11) ,) ,:. ,'I
contos de réis.

�

,

E' recommendada pelos principaes
institutos sanitarios do extrangeiro e

aualysarla e autorisada pelo de
partamento de Hygieue do Brasil,
Com o uso regular da Loção Bri-

lhante: '

1.0 j desapparecerern completa
mente a caspa e. alíecões parasitarias;"
2.0 Cessa a quéda do cabello.
3:-0 Os cabellos, brancos. descora

dos ou grisalhos, voltam á sua cor
natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados.
4.0 detem I) nascimento de novos

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de calvície faz bro

tar novos cabellos,
6.0 - Os cabellos ganham vítalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A

'

Loção Brilhante e usada pela
socíedade .de S. Paulo e Rio.

.

A* venda em todas as Drogarias,
Perfumarias e Pharrnacias de pri
meira ordem.
App. D. N .S. P. - (,'.1213,9·2- 923
Peçam prõspecnos .a.Aivim. & Frei

tas - Únicos cessionários para a

America do Sul -- Caixa. Ui" .:).
Paulo.
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O U�ustre Dr. Carlos' [Lopes

DIZ

.
Attestq que tenho empregado em . minha cli-! .. ". i

DIca o ?oll�:;�il,d? EUx!r de �ogueira� do Phar-1�·
�ace�hco chumco Jml� da SIlva snve�r��, em to- ��� "

�os {});::;, c.asos _?e ,mamfestaçoes syphll.n.t:H.cas; os ;.r�
seus eUeltos nao se fazem esperar ainda mesmo

��t phases mais .adi�ntadas, e co�sidero - 0, por.1n�o, como o prlffi61ro depurativo.
Bahia? 5) de Março de 1916.

.Dr. Ca'rl08 'Lope3.
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