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. E' verdade <{ue todos os praeiros �oi . . Qp.ando lhes -é possível realizar seme-\ Outras Empre�as, tfl.p;\b'em �c.gita,m em.pre� .

N.ordeste nascem e� recantos selvsgens e) lhante objectivo,' estabe.lecem nas suas pe-l gal-o. A_s comp��hlas ll�.portado�as ,de_ gazo.pIto.rescos, cerno Pírangy e continuam, m- \ quenas propriedades as culturas do café, lína estao adqUItmdo ce_rca d�.a mtlh�es_de
variavelmente, as tradíções obscuras dos

I
do algodão, dos cereaes; da batata, das: litro� de alcool, que darao mais �e 8 milhões

seus avos.
.

.

- hortaliças e ainda outras menores:·
; de Iítros de álcool motor .. E vao .lançar �Q

.

. �as o que se ignora é que, al�m da Todas ellas, são cuidadas com carinho, \ merc.a;do suas formulas d� I�arburante naCIO-

Collectaria estadoau. historia d� um p�rsonagem d�senraIzado'i\ como se fossem mímós
..
os jardins, onde não\· nal, ja approvadas pelo lioverno.

como o Neco do �Irangy, da �aIxa. verde .� I faltam a� bôas sementes, os mais rec�m- ---. , _ '".
_

.

amarella do
_Atlanttco,. ha a Historia d.e mi- i meudaveis tratos culturaes e de colheita. Anlmaçao nomerea

lhares de. seres,.a cujas forças o paiz re- k
.

Nesse ambiente de desvello constructor, do das p'edras pre-corre, �oJe, .sem comprehender gue ellas cr�scem' e se multiplicam as Pequenas pro- .

_
.

nos s�rao �aI� necessanas amanha. priedades ruraes dos [aponezes, onde ha ciosas
_

E os direitos .q':l� �egam a esses sares rel�tivo co�forto; 'que é possível nas regiões E' interessan,te como em meio á terrí-

_____. --,,- .

sao os. mesmos díreítos �orque se batem, agrícolas distante dos grandes centros popu- vel crise economica que o-mundo at�avessa•
. sob os estandar!es m�ltIcores,. e� n?me losos. ....

o mercado de pedras. preciosas esteja tendo
desta ou aqu�lla ideologia, os demais seres Nessas propriedades os [aponezes tem. I

lt ensivel na cotação dos seus pro-

Praia, do Pirangy da escala social.
tOS s�us tailimaes de montariah,.de tiro, palra ��c�o�.as. .

1ranspor e, como para as n;tac mas agrIC? as . As noticias de Antuérpia assigna �m
"Do ,cão de Barcaça" R 'p t

e CrIam. os pequenos alllm�es. �omestlcos I que o seu mercado) de brünantes tem tido

geneia OS al-Telegrapbi.er nece.s�l:I.�lOS a propriedade índívídual, do_s I maior actividade que nos últimos tres annos.

por mumcIpI�s. do Estado,
.' ! A Inglaterra por sua ve�, acompanha com,

. .

Nunes P�reira '_ Informa-nos a Agencia Postal-Tele- Dahl a fama de que gosam os japone- intere/se semelhante movímento, em virtude

. (��rvlço especial da U. B. I. para O PrO-I graphica desta cidade que o sr. Director
zes de serem Iavradores de recursos. E' de ter" zrandes interesses ligados aos nego-

gresso).

I
Geral dos Correios e 'I'elegraphos resolveu que el�as tem a b�ça.. economíca, sabem cios de

I:>

pedras preciosas e por isso segue

.

Que outros o Ign�rassern, mas ell� bem autorisar esta agencia a executar o serviço
construir pelo seu e�Iorço, pelo seu trabalho

I com carinho a situação dos mercados mun-

sabia quan.to era bonita,
.

ao longe da co-� postal aereo, indirectamente, por íntermedío
- a riqueza propria e do Estado. �

diaes de taes productos.
ta nordestina, a sua praia de nome Ca- dos correios de Florianopolis.

Aos [aponezes por ex., deve-se_ em S.. Oti preços das pedras subiram bastante.

bOCIO!T' ..' _ .

_ Por determinação "

do sr. Director Paulo, em certas zonas, a propagaçao das Na ultima- semana attíngiram 20%. Em con-

'md? onda�, dava
.

custo
.

descobrll a, Regional dos Correios de Santa Catharina
culturas hortenses, salientando-se as de to- sequencia desse facto as acções das empre

entre suas du�as, uma, alta � pique sobre � foi estabelecido para esta Agencia Postal o mates, ceb?l�s, alhos, rep?lho, couves, ete., zas que exploram minas de diamantes estí-

sangrenta palIss�da de ta;bat,m.ga com m,an seguinte horario para a thesouraria, emis-
todas caprlCllosa�nente CUidadas: veram firmes na Bolsa de Londres.

gabelras, xlque-xlque e aJurus, ?utra, baIxa, são de vales postaes encomendas valores
O facto do Japonez preferIr estab€�e. Ha actualmente em Antuerpia numero-

ensombrada por ,uma. gam�lelfa secul�r declarados,
.

das 6% is 11% e das i3 ás 16
cer-se para trabalhar, n� Pequena proprle· sos compradores norte-americanos, faz�ndo

derramando-se porem, dIa a dIa,
.

sob a acçao horas. da�e,. �e�P?nde pelo exIto do seu esforço, acquisições dos preciosos productos.t ram-
dissocia.dora dos ventos para entulhar a bar-

_ Entrou em gozo de licença por 31 cUJa Illlclatrv:a floresce sob as ba�t3s de um bem a Italia e a India têm teito compras
ra do �IO preto.... .

.

.

mezes a Sra. d. Gertrudes Müller, assumindo I trabalho metICuloso e de uma sobnedade no- apreciaveis,
Vmdo .do Norte,

. �)o deseJO �e :reI-a, a

I o cargo de Acrente ares ectiva thesoureira I
tavel.

. . . .
Os inglezes recebem sob reservas esse

�nte preCIsava purIficar-se, pr�melro, na- a, Jacynta Ahre.s Gevaeict Para "
Ultlluarnente, quando se lllten�Ificou a resurgimento do mercado �as pedras p.r.e

elle curso dagua, que pregUiçosamente i tele ra bico foi eles' d' f
o ser\lç? r propaganda da cultura da amoreIra e a ciosas, embora se note a firmeza das co

s rpenteara pelas terras inaproveitadas do i PIO!�d� José BottPulgr�. o � pra lCante dI-I �riàção do bicho de sêda, em S. Paulo os tações ie actividade das compras .se venha

valle hnmido do Oajupiranga. I
_ Servi o t;1

x , laz�a.. . japlmezes tornaram-sé desde logo os melho- .

accentuando desde lunho. Ha reCélO de que
Vindo do interior da :terra potyguar, 1 hoje a taxa ;or pal:���PI�lCof ,pubgcatf!l°s res _collaboradores dessa cruzada, cujo re- os compradores queiram apenas aproveitar

após vencer-lhe inumeros taboleiros e dunas

I
<: . on Olfie es mo.

sUlta.do se tem devido ao regimem das suas momentaneamente os ba�xos preços das pe-
e 'riachos e mangues, só então os sentidos Destino Abreviatura Taxa Pequenas propriedades, onde foi facil es- dras preciosas, que .representam apena!i
a envolviam, certos de delicia de alguns i Alagoas AL $300 tabelecel-as. 1/3 do SeU valor commercial em .1928. Em

mezes de banho de mar P, de sol com xa;"1 Acre AR $400 Explorando pequena� áreas de terras, virtude da crise. dos mercados mUItas c®m-

réu gordO às refeições, ag,ua de côco verde, Amazonas AM $400 viram-se compelli-dos ao emprego methodi�o I panhias inglezas �e mineração. �stavam
cajus saborosissimos e tranquilla sé�ta de Bah�a BA $300 das machinas agricolas, para todos· os mI8- I atrazados no pagamento dos seus dJVlden�os.
alpendre largo. /'! Ceará CE $40U téres. Esse facto t(}m concorrido fortemen�e Mesmo assim ha certo optimismo e mUItos

Quem acorrece no entanto do mar al- Districto Federal DF $200 I para a disseminação do uzo dos instrumen- esperam que a cotação dos diamantes. at-
to, ellfrente; dava logo COm ella - selvagem e Espirito Santo ES $400 tos agrarios no trabalho da terra e a sensi- tinja os limites dos bons tempos e reSUfJa a

bonita como uma ave engrujada no concaVO

I
Goyaz- GO $300 vel diminuiçãO do custo de produção. I prósperidade deste commercio.

de um ninho.
.

Maranhão MA $400 A mesma circunstancia tem POssibilita-, _

.

.

. Dentre os coqueiros, ora boju�os, ora. Minas Geraes "MG $?OO do? co,mbate systematico aos insect?s Ainda os desempregados de
esguios, aqui e ali apontavam choças de

I Matto
Grosso MT $�OO nOCIVOS as suas lavouras, a começar do maIS

I' .

palha e casas de adôbe e telba van. Pará PA $400 I insidioso d.elles, a Formig� Saúva, passando �.
todo mundo

Adiantavamrse-Ihes, entretanto com um Parayba PB $400 i aos do alg'odoeiro, da batata, etc.' _ I. RIO U._B.r.. .,
,

cruzeiro na frente, num arremedo de praça, Pernambuco PE $300 Ao passo que, nas grandes propriedades � '. As ultImas estaÍlstIca� mostram que. a

lá estava a. igrejinha de Sa,nta Luzia e São. Paraná PR $100 agricolas todos os citados trabalhos são I Allemanha, os �stad?s Dmdos, a In�laterI'<l),
Sebastião do Pirangy - os padroeiros. Piauhy PY $400 difficeis em razão da sua extensão, a França e a Itaha, possuem cerca de

Duas ruas, apenas: a "da frente" e da Rio de Janeiro RJ $200 Desta forma grande pàrte no successo 19.241.000 desemprega?os. .
,

Colonia dos Pescadores. Rio Grande do Norte RN $400 da exploração agrlcola dos japonezes está
_ Nes�es me�.m�s palzes so�re uma pop.ula-

. Praia do Pirangy! Rio Grande do Sul RS $100 ligado ao regímen da Pequena propriedade, çao de 330. mIlhoes de habitantes _ ha a:
Pirangy do Sul se vê!

.
Santa Catharina SC $100 da qual se· fizeram os maiores represen- penas 140:000.000 trabalh�ndo! o restante e

Quem sabia a sedução maIOr que a

I Sergipe
SE $300 tantes. representado _por velhos, lllV311dos e creuu-

dessa praia? .

.

São Paulo SP $�OO
'- E 'porque trab,alhªm em condições rigi- ças. ,

Entre janeiro e setembro, _ epoca dos . damente economicas, auferem grand.es lu- Taes algarismos. mostram que para Cíf,-

banhos buseavam·na com· a família e os cros de sua� lavouras; mais, do que qualquer da 7 pessoas aptas para o trabalho, uma

bicbar�co, os "bmradeillos" dos mais lon- O J-aponez e á peque outro colono,' nacional 'Ou estrangeiro. Fa- não encontra occupaçção.
'

giD'quos recantos do sertão, qu'e só conheciam
.

.

(.
na zendo tudo bem ,feito conseguem por isso' Dos cinco paizes citados quátro foram.

os "u.çudes salobros do' governo. '. propriedade ! vantagens insuperaveis sobre os outros, Dahi vencfedore� pelas' arenas, no encontro Iii�
Refugiavam·se nelle, para refazer o

_ _
I a sua prospe.ridade. \ . 1914/18, so a Allemanha, dentre elles, fOI

-espirito; o corpo, desfibrado p.elás a!l1biçõe�, WIlliam.W. ,(:oelho de Souza I venci,ja. Esta verdade mostra que apos as.

anemicos e angulosos, os habItantes das CI- (Serviçô es?ecial da Ú.B.t. para "O pro-I-p d· .

d r f I guerras
não ha venCidOS. nem vencedores,

';.
. dades sem jardins e sem aguas bulhen- fres�o")

,

_

. ragresso a tommerClu o a CDO motor . no terreno economico.
'

.

:tas. De certo 'tempo a esta parte se vinha
.

Rio D.B.l.
I

Parodiando podemos· dizer que, no' Bl'a-

Praia de Pirangy! Pirangy do sul já �centuando em S. Paulo o regimen da P e- A�<rommissão de e_studos' sobre o alcool sil agora tambem não haverá vencidos e

se vê! 'q u e n a p r o p r i e d � de. As grandes Fa- motor, procurando justificar OI! explicar ao',
nem vencedores; vencido -será o Brasil

Os cantores primitivos, das látadas ser- zen das �e café, foram cedendo ter.Ieno - aos, publico, o relativo pe\lueno consumo deste todo.
_

tanejas, e os poetas modernos, que publicam

I
pequenos sitios, nos quaes se desmembra-I producto, �lão obstante os favores e medidas. '

d f' b � '1
.

os versos nas r��is.tas illustradas de S. Pau- ram:, ��sim ac�nt�?eu prin�ip�lmen�e nos I constant�s de �mfl profusa legislação �obre I Troca
'.
e ca e � SI elro

lo e do Rio, dlz1am della -- das suas rell- :nUplCIpIO� de ,PIraCI·caba" LImeIra, RlQ cla-I � materia, sallentou os factos segumtes: I
.� pO-( trigo americano

deiras, dos seus peixes e dos seus luares --

ro, Campinas e &lgUl_1s outr9s da chamada A existencía em S. ,Paulo das Uzinas I Na ses�ão de encerramento da Conven-

-coisas que a gente só diz. de uma cabrOC3a zona velha.
, ..

.

._;-- Junqueira e. das Industrias Reunidas F. Ma-j ção da Associação das Industrias de Café

bonita. '
_

Onde, porêm, o apparecimento do regi- tarazzo; e terem estas fa'bricado cêrca de 4 I da America, em Denver, foi approvada uma.

Naquella praia vira elle o sol, o sol que I
men ,da Pequena propriedade se tem fri1to milb.ões de litros, atêU a data do irrompimen- Moção na qual se pedia á Corporação de

.doira . e queima a terra potiguar, desde as mais intenso, tem sido na NOl'oeste, na Ara- I to da revolução. No mesmo ,Estado a União Estabilisação dos Cereaes, para que env[

serras de Martins � L_u�z Gomes' aos valles quarense, na Doradense, 'Alta-paulista e AI- dos U_zineiros tratava de instaUar, por conta I das�e esforços visando conseguir a ll!0difi
do Assú e do Ceara-MIrIm desde os carnau- ta-Sorocabana. . proprIa, bomba� para' a venda de alcool �açao do contracto de permuta do trigo a-

baes do Apody, as salinas de Macau de MQS- E nesse intenso movimento tem tomado motor. Não se sabe se a tentativa foi levada mericano peJo café brasileiro.

soró' desde os alagoaes de Seridó á chapada parte prinpipalqlente o elemento japonez. a frente depois que rebentou a revolução. E' A Moção suggere que, no caso de ser

,da Serra Verde, aos mangues -e cajueiros Graças a elle se ha incrementado o desdo- de suppor que sim. em razão do súpprimen- offerecida á renda <le 62.500 saeCaS de ca�é,
do litoral. bramento das propried-ades. ruraes. to de gazolina para attender· o grande con- mensalmente, pela Corporação não se aecei-

Um seio empinado é moreno como o Para esse facto tem concorrido a cir- sumo deste producto ali. ta mais tarde quaesquer quantida1es pal'a

Cabugy o amamentára. cunstancia dos japonezes preferirem traba- Nesta Capital já existem varios fabri- substituir o café collocado por aquella h);.···

E embora o batisassem por Manoel, e lhar por conta propria; não gostando de ser cantes que vendem aleooI-motor. Algumas ma no mercado, devendo ser as me:mHlI.S

teimassem em dar-lhe a alcunha da fàmi1ia, empreiteiros das grandes fazendas de café. Emprezas de Omnibus estão uzaudo este utilizadas contra as qU0tas dos mezes 8Hbs\�-

só o conheciam por Néco do Pirangy. Quando não possam desde Logo, adquirir c0mbnstivel, como por ex: a Viação Moder- quentes,
Filho do 1ugar tão aprazível como hu- um pequeno sitio, para trabalhai-o dírecta- na, que tem 4 dos seus carros só uzando car- Donde se vê que lá como aqui, a tro-

milde, com um nome assim dir-se-ia que sua mente, então arreI1dam terras de outros, buraote nacional, realizando uma economia I ca não satisfaz aos detentores das respec
historia não merecia nunca ser contada. onde constroem seus ranchos provisorios, de 20 á 25 ks. em cada cal'rp. Em vista de

\ tivas mercadorias, ·dados os valores que 8"7

Eu a ouvi, com simulado desinteresse. visando ganhar aH o dinhril'O para mais tal resultado, doze outros carros da mesma acham invertidos em torno de taes pro"luct08,
E &gora aquí a recomponho. tarde fazerem-se proprietal'ios. Empréza irão uzar o mesmo carburante. I desde o campo ao mercaao .

mez

Impostos deste.'

, Taxa �e Viação Terrestre
Prefeitura ·lTÍu,nicipal:·

.

.
.

.
' .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Progresso, Brus ue. 21 de Outubro de ��,�:'��tII"lIIl1i1.iI!E"!II'4Illi'IlIIm.•••_._I .

As forQ!ls armadas podem co�correr I D an.te prOl-apita d'l1I niDRS'I
..

t�'I· r.a7'"D
'i
em fuga ao. �alteadol:. Se eS,te '!lt�mo, entre-

com o seu simples exemplo para a recons-
..

., II " n' I III, tanto, persiste em entrar, e víctíma de um

trução moral de que necessita o Brasil. gás oüenslvo, que se desprende do canhão
A imprensa diaria deu publicidade aos Entre as paixões faciosas, que as pretendam - O «Correio da Manhã» publica a depois do estampido, e que immobiliza 'Por

seguintes telegrammas transmíttímos de São desviar, e máos governos, que nellas euídem saguínte nota; 'momentos o malíeítor.
Paulo em 'data de 1.4 " 15 deste mez:, . de eséórar capricíiosos excessos de poder, «Já honrem assignalamos de que na-

, -'(Na manhã de hoje, varias firJ?las ha o melo termo justo, claro, inconfundivel tureza são as díffículdades encontradas peloc'ommereia,es pediram garantias ás autorida- - o serviço da Patria.» govêrno para. começar as reuniões da com
dcs para seus estabelecimentos em virtude

"

i Esperemos que a nova. ,Constltu�ção missão or;ganizadora do ante-projecto da
de ameaças de depredações que lhes. foram torne insofismavel, precisa, peremptona a futura Constituição. Essas difficuldades pro-

-

Rio U. B. 1.

dírigídas.t sendo promptamente attendídas responsabilidade politica e criminal dos go- manam, antes de tudo, do facto de ser a, Communicam de Santa Maria terem se
pelo governo militar de, São Paulo. vernantes. Se até hoje para eliminar. os referida commissão .demasiado numerosa. realizado ali as experíencías preliminares-- Nos. disturbios verificados, na. praça abusos do exercicio do poder tem Sido E' da regra que onde ha gente de, sobra com um novo apparelho sem motor. recendo Patriarcha', e na avenida de .São João, neéessarto apellar para as ínstítuíções

.

ar- para um trabalho todos acabam não sabendo temente construido naquella cidade. Tripuloumorreu.o medíoo japonês dr. Takagi Yama- madas, é imprescindivel que amanhã exista como trabalhar. em primeiro logar o, sr. Carlos Hausen, que;.'da., na entrosagem _',do sistema de governo um
I 'No caso dessa commíssão, o I·nconvíente num ligeiro plan.eio,. Constatou a facilidade,Commentando.o ta c,to, a «Folha da Ma- .

t tl fi d a redar 'os ma'os _.

meio au orna lCO e caz e r .

,

ainda é agravado pela circunstancia de que e a exacta obedle.nCIa �os comm�ndos, bemnhã» publica, :ijojp, um, editorial, do qual] dirigente� annulando os effeitos perniciosos quanto mais numerosa ella fica mais recla- como. a sua resístencía posta a, prova na
merece destaque-o seguinte trecho: «Motivos dos seus abusos e punindo exemplarmente ma,ções . vão apparecendo] por ommíssões. aterrísagem.. Esse apparelho, qu.e e o segua-não plenamente apurados' fizeram originar o aveís por elles I

d t d S t M t. s respons '

.

" O racíocínío, a este respeito, é muito sim- o COnS rUI o e.m an a, ana, ornou o·
os distnrbíos da; cidade. A' noite, tudo sere-, U

. _ E t d
'

d A d hNo dia em que a mao e. os' s a os ples. Deliberou o govêrno compô-la de re- nome e« n orm a».
'

DOU, e é de esperar-se que não será mais b d id t
alterada a ordem, pe]� qual o povo paulista puderem desem araçar-se e um presi en e presentantes de' classes e corporações.
se manteve na trincheira' com a mesma bra- nefasto pela simples acção da lei, prompta Designado o delegado, figuremos, da 3S80-

vura. S. Paulo é. uma Immensa officina de e severamente applicada; no dia em que a cíação 'dos sapateiros, logo entende - e
, mera acção da lei impedir as variadas íor- entende muito bem - a sociedade dos al-_irabalho, mourejando pela grandez,ado Bra- _·i· l' d

,

stl. Evite-se que esse' trabalho venha :a ser mas de deturpação e envi ecimen o o re- taíates que não ha motivo para exclui-la.
. gímem' 'I republicano,' .toda a subversão da A presença do representante de uma [ustí-interrompido pelas perturbações que 'o ms- bli

.

idí
. " id te r

P ordem pu ica
.

ou JU!'I ica sera, evn en -

fica a necessidade dô mandatario de outra.tante 'absolutamente não comporta. or.uma

p2Z leal e educadoura, sem perseguição e mente, super�u�. ,. _.

' E é assim, pelo principio de que, depois do

sem rancores, SOmOs todos nós». �m .cpndlçoes taes, a .�dopçao rIg�r�sa dedo, entr� sempre o braço na engre!lag�!ll,
_ A Preieítura enviou uma nota aos do prmçIplO. da responsabilfdade effectIva�, I!l�e o governo acabou alargando a c�J?lmls

[oruaes communicando' que não só fará .:pre�ta dos dírlgentes sera ull_1a c�ll�bora�or.� sao, ate ao ponto em que ella hoje ,se
.eumprír as exigencias da lei que prohíbe a m�Irect�. da obra de consolidação da dISCI encontra,
ôístríbuíção, ás segundas-feiras, de [ornaes plína mIlItar., . _ . .

O caso das feministas é bem typíco. As
matutinos" antes das 10 horas, e de vesperti- Os. quartels deIxarao' de ser, sItIados feministas tinham o legi�imo dest'jo' de col
no� �antes das· 14 .Qoras( como as de qual- pela politica,; a energi� vincular em que laborar na elaboração do suspirado projecto.
quer outra lei mu'niripal que esteja em ,vi- repo_usa _a 8e�uranç;á mterna I,e exter!la da Mas I desenten�eram:se quant'? a pessoa a

goro . ". Naçao, nao, maI.s. s�ra
. abalada .

pe!a� dlsse�- escolher: umas querIam determInada dama
, - No tiroteio havido na praça dos Cor- ções com. sacrifícIO do seu prestigIO. e Offl- e outras opinavam por uma segunda. Diante.

l'cios, o monumento de Verdi foi attingido ciencia, que assentam na 'harmoma e na do embaraço, o govêrno fez a designação
:por varias balas. Do predio Mar,tinelli, uma identificação mais completas. de ambj3s ... Justiça de Salomão pelo re.

metralhadora funccionou, visando as p'essoas
-

E' o' nosso ponto de vista; e vemos que verso.;.
.

que se
(

achavam ,na Av�nida S. João. A as actuaes circunstancias nos dão plena Ora, 'tudo isto, adcrescido' do que' ainda
mesma metralhadora, �lveJou o quart�l ge- razão». virá, está contribuindo para tornar inoperan-
Deral pelo lado de. traIs . .o quartel fOI tam- te á commissão. K não é tudo. Admittindo
b�m alvejado p�lo lad!-> qu� dá para a Ave- ,

, ,

que o govêrno chegue emfim a reuni-la,

I_mda de S. Joao� O �';lar�el respondeu aos Mercado de Arroz __ Rio- toda aquella gente levará sua idéa, expô-Ia-'a Rio U. B. !.
-a.taqu.es,. raz�nd� funccIOnar metralh�doras ,. , 'com a maior abundancia de palavras, bata- As estatiscas ofllciaes da Italia indicam
11as, �anell�s, do_: sobrado, e na esquma da granden_se do Sul lh:;trará por e11a" c�eará inc�de9.tes, fará que até fins de Agosto hav'ia naqueHe Pai_zAvemdaOSao Jo�o. d t, a R .,_ d·'- rUIdo � de�alentafa, n�o ha dUVIda, � pequr- cerca de 945.972 desempregados, nOtando-se

,

-

, COp?man an e d� 2
.

egmo IS Rio U. B. I.
na mInOrIa de iegIsta,s verjadelrameme portanto um augmento' de 24.683 pessôas,.trlbuiu o segumt.e_ �0!llmumcado. ' As informações procedentes do Rio experientes da sciencia I}o direito, da qual sobre o total do mez anterior. Em egual

1., lh«por·docdcaslao talas arruaIÇdas'2.u,IJIa .�a- Grande do Sul, dão noticias. promissoras n'o o paiz espera uma obr,a escorreita. Ficará periodo do anno de 1931 o, numero 'de de
:l� .' a, S�I a o

q';la,
r e -gen.era a n.egl�o, tocante a situação do arroz. Tem-se leito de tudo, prova,:elmente, � thema T?ara .uma \ sempregados teve \ um augmento de ,55.742

fMI(}l 't�lvlelJadHa ta 1 tIcros�t dOIs aEltosl dosd prHe?tlOls regular ç exportação do prôducto, prineipal- opera buffa. Sera, na realIdade, multo dlve1r- p,assoas.· ,
'

-

J. ar me I, oe. en ra e sp ana a o .e. mente do typo japonez. As cotações do tido, desije que posto em bôa musica, um ..', '

Em consequenCla, as entradas desses predI.os mundial haviam subido é por isso o arroz dissidi� entre o ministro delegado do Su-I' .foram occupadas .pelas !ropas federaIs afim japonez ali. àttingira 40$000 a sacca para premo Tribunal e o homem dos secos e
,

.

- .. -

d B -Ide serem procedHJas r.Jgorosas buscas em o typo especial c]assificadó. ' molhados, aproposito do papel da cebola! InlarmataeS IIterarla O rasltoda.8_ as suas d�pe1!denc,as ..O cúmmand�da E' verdade que houve pequeno decres- como estirnul.allte. dosi principios da bôa � 1 '
'

R��lao tomara outras medIdas de cara9ter cimo da eXPOl't,ayão do arroz Riograndense sã democracia. 0 regi!llem a instruir sera d t'
. r,

,.m�htar,. �endentes .a, ass�gu�ar aordem e a
para Os EstadQs do Norte. deste modo, tambem -ahrnentar».. /1 I D e rangulfatranqUllINdade PUflb.lICt?». ·fi d

'

"t. ! Até 10 de setembro, já haviam sido I ••

.." P
'. -;- oS c?n l� os v�rl ca os nes a ca� exportados 54.067 sacc(\s de arroz" dando (��rvlço espeCIal da y.B.L para O ,ro-pltal, n;lOrreraill oito pessoas, pelo que, aL uma medida diaria de 5.407 saccos. 'Pl:J,ra '

. Uma expedição ao Rmazonas gresso ) (
.

�lgl()ra se appurou.,' 'r. "

.'. os portos estrangeiros sabiram 6.20(J ;saccos
'

. EJP. u�a entI'�vista�rec�nte para a i'Vlda
�

Entre
. o�_ mortos, figm a o medICO ]apo- para Montevidéo e 2.214 para Buenos Ayres. Segundo um telegramma procedente LItterarla', FranCISCO de MlOmandre, �rand,e �

'D,es Tal�agl 1 a�ada� .. Para portos nacionaes o movimento 10i o de Los Angeles, o .dr. Albert de Winton, re-, rom.ancista francEjz, perguntando sopre se
.

'MaIs de vI.nte .endos rec.eb�am soc- segUinte: Rio da Janeiro 17.943; Antonina sidente naquella CIdade prepara uma expe- dev'Lamos tra_dllZIr os nossos" �scrlptores
corros,' tendo sI,do alguns hopltalll:.ados em 699: Bahia 1.020; Florianopolis 24; Camp!)s dição ao Altú Amazonas e Matto Gro�so, para o francez, respondeu:. -'o SJID, devem
��t:ado g:av�. ,

, , t:842; Cabedello 50 saccos.
'

-tendo por obj�ctivo incidental descobrIr o traduzil,os aijJI?lamente. PrInCIpalmente Ma-
IHA clda01e amanheceu calma e esta sen- Como se sabe o arroz constitue hoje o paradeIrO do coronel H. P. Fawcett ou obter chado de ASSIS, Coemo Ne�to e, sobretudo" Y4

10 patrulhada por. forças do Exercito.
. principal 'producto agricolá do Estado do informações que per!Dita� determinar a Alu�zio de. Az�vedo, _

que ��'pnguem conhece

.

- Nos ccnflIctos, desenrolados nessa Rio Grando do Sul. <' sorte do explora�or brttan�ll�o.. . . aqUI. AdmlI'aVels. Todos tao g;�andes quantocapital, foram assaltadas as Casas Pernan-
'- 'O sr.1 De Wlton parÍlra . da Cal1forDl� o vosso grande Graça Aranha .

bucanas e variu,s agencias lotericas. s�guinrlo para o Rio Madeira, Rio Mamore Essa opinião vem m'ostrar que jà temos
..
-::- Foi· nc�eado director dos presidios _ PlI'Iiecocidade internando-se at� ond� for p.ossivel no Gua- algumas figura's apreseutaveis na nossa in-

,:pohbcoS de �ao Pau!1) o tenente Manoel' III

II'PO!ê.
Dahl contmuara a vl�g�m {!or ,t�rra çjpiente Iitteratura.

Mendes de MO�}"e&. _. Rio U. B. I. �te .Ma�to Gross.o. A expedl!çao �ca�a no
Varios Rscriptores acabam de reunir-

- A «FolHa da Manhã» dIZ que a pO-, '

f rl' '-. _ mterlOf "do BrasIl, provavelmente maIS de
'Rl·O para a fundação da 'íAssociáÇãolilCia envidou t,orios os esforços para ,evitar Causou pro un a cons�ernaçao nas ca-I um anno

' se no ,
,.

.

'

" d d
.

o desenrolar dc"'s aconteciment�s não con- madaS sociaes, do, estudantismo, dessá 'capi- , Faliando aos representantes da Impren- l3rasileir:a ,de E�crlptores dv;r a ijIra as�o
seguindo entretanto o seu intent�: \ tal, a pr�matura morte do, jovem Waldomiro

sa de Los Angeles o sr. De Witon declarou ciação d/e classe, par� '3 eza os. tra a-

ÁccreSccllta que' varias vezes os séus 'Lyra, _assass�nado com uma canivetada no
que tinha esperanças de 'reunir dados sufi- lha,dores do .pensam�nto .. ,

. .

\

sl[)l�ados forami recebidos a tiros, como oc- coracaü, po� um seu collegat menQr de. 14 cientes para rasgar o misterio que envol-
.

' O escrlptor LUl� �Iartms V;�e publIcar o'
-coreu no Largo do Thesouro E: no Largo do nnnQs. De accordo com o artlg? do C�dlgO ve o destino do ceI. Fawcett. Accrescentou hvro. de �s�udo r�llgIOso - Jes,!s pomo
Palacio, o t}1!e os obrÍgou' a fazerem uso de Men�res" ,o preCelçe as�asslliloAsera en-

que durante algum tempo explorara as re- de dlscordla' , e 1st�"preparaI?-�0 um y?IU�;
das armas. I tr.�gue. a gU!lrda de SeUS paes� se _for prova- giões banhadas pelos i'eferido� rios,' o Inga- de contos modernos. O ;�pperlt�v� e o resto .

.

_ Chegarão aqui brevemente duas com- da, � IdoneIdade deste,' que ficarao respon- rapés I' e outros e sabe que algumas zonas, Falam 'da A?ademta .B!aSIle1ra, sempre �I
.missões do govêrno federal, afim de proce- saveIS pelos a�tos do menor.

.

' lião foram expl�radas..,
'

'�', que ella '�scolhe um mmstro, em vez de

der a syi1dicancias nos. Correios e Telegra- No 'caso, Augusto, o pequeno matador, : A expedlçao, . termInou, «aproveItara � Ulll authentlCo homem. de lettras, para o seu

phos e demais departamentos subordinados ficará, provav.elmeI,lte entregueao s�u pae, experiencia e� os, c�n�ecime,nto� que adqm- ce�ac�lo. No�ent�nto, nl';L ':Academla �rance-
ao MinisterÍo da Viação, bem ''como na De- terminando assIm o luctuoso aconteCImento. ri nos anDOS que VIVi' naqueHas paragens.». za' !nao e�ta:o. Im�ortallzados escrlptores
legacia Fisc�l e outras, de.pendentes do

r
. c?mo· AD:�re �aurOls, C�ar�es. Mau.rra,s, Sua-

Ministerio da Fazen1a.' .' r,es, Andre qlde, Daudet, ,IndlS?utIvelJ?l�nte
� Segundo not� publicada pelos ves� Bombas de gazolina Uan

-

assalto 'terlD'ivel estrellas lumInosas no scenarlO espIritual
, pe.rtinos o general chefe do govêrnos militar

.

e al�oo,:1 .

. Franc�z . .. .

" _'
\
de S. Paulo assigpará decreto annu'lando � Todo um quart�irão de Nice, o de Mag- O exemplo nos ,consola, nao? ...
os actos' de Ílemissão dos funccional'ios Rio, B. B. I..

'

,

, nal)," foi no dia 4 de setembro ultiin,o invadido
JHl.bJi'?os �ffectuadas durante o perlodo re- ' O Ministro da Fazenda approvou o des- por um verd,adeiro exercito de

. a�elhas.-lioluClonarlO. ; ;;; , pacho da Recebedoria do I;>�stricto Federal, Para �scapar as ferroa�as, o.s banhIstas que

O E "t
'

. - de 16 ,de novembro de 1921 em virtude do apanhavam sol na praia, hveram de mer-
, «, �erel o te a Naçao» qual, as bomtias o_u appar�Ulos' d,estinados' gulhar! Os cavallos das. carruagens, violen�

.,' - Sob a epigrafe acima o �< Diario de ào fornecimente exclusivo ijo ,a]cool desna- "tam'ep.te atacados, sahlram «emballados» e

Noticias» publicfl o seguinte �ditorial� . - '0

híralilo ou carbura.nte Nacional' ém que pre-, relinchando pela� r_uas.' ..'
«AR mais recentes declarações do ge- domine o alcool, ficarão sujeitos as taxas, As abelhas,�nfiltra�am-se' pelas.loJa� de'

lil eJ'aI Góes Monte�ro tjveram um cunho ,de respectiv.amente, de 3'00$000, e 150$000, com modas, p�]os �,�fes_ e ate pelo co�mlss�r13d�
exc€lpcional relevanc.i� dadas as eondições a vantagem de meia taxa, quando localiza- de (

.
pollCIa. S�ppoe�se, que a myasao fOI

do mOmento politico.' , ' ,dos Iórà da. cidade, e até o anno d� 1934, deVIda a neg�lgenCIa de :um. aplCul�or de
Feriu s. ex. de fren�e uma questão ex- inclusive. /' uIlJ,a das colllna:s que rodeIam a Cld�de.

tremamente séria, e fêl-o com uma franque-'
� !

..za de que. só é Capaz' o patl'iota ne animo
isento, com a noção exata dos seus devere� Matadouro para aves e an,maes Canha,-o prev.entivo '.
para com o Brasil. 'd t \

Pronuncia-se o general' GóeS MouteÍro e pequeno por e " i J

.' A 'polÍda de Berlim recommenda, �es-
p-Qr um exerciÜ)"imune e incplume -de poli- Rio U. B. L ,te . momento", .um nQvo meio de protecção1ica; por um exercito acima de conjunturas Foi rece:iÜemente inaugurado numa das contra os salteadores: eUá offerece-s-e mes-
e fina�jsmos estr�nhos á ,�u� mi.ssão;, por um secções do Mercado 'Muniéipal,,'\l)ffi l\,'Iata'dou- mo para ensina-lo ás p'essoas que o desejaexer��lto que ,seJa uII!:a mtang��el reser�a 1'0 p�ra aV,es e a,nimaes de pequeno porte. rem adoptar. "

mora_:- em q1!e .a ,Naç�o se tomfique e cUJa 1 Agrada
(} seu aspecto hygtenico As aves e Trata-seI de urna especie de c,anhã,o _coesa0 e dlsClplma l,nfluam 'na coesão 'd t, ,

' _,
_ L·

.. ,

sentimento da unidade naci�nal na d" .� I
o� lOS amm�es sao, ve�dldos !l tanto por nada !11enos qqe um canhão, de porporções

'p�iua das classes operosas e Da 'ordemIS:� I �,lO. fontFa�ce.ram ao d9to, Inaugural o redUZIdas, está bem vistp - que se colloca
FaI do paiz. ',1- lrec 0r: o epart�m<=:Dto NaCIonal" de Sau-I naR salas de espera, ou em outros compar-

Nós compreendeJ;rlüs nitid,amente o pen-
\ �ri����ca Dr, BelIsaI'1O Pen�a E( outras aU-1 tünentos' a escolher, e que fica iigado por

samen!o do gendral Góes Mónteiro. A Ulti-I chefido �·m� :e��fve�sJ:����c��ellito pree_n- c0ntacto \ el�ctrico á porta da entrada, ou
ma crIse, que tanto sangue fez correr re-' virá pre5tal' á populaç-o

.

tno:so mel?, outra, de forma que o movimento de uma
velou erros e defeitos que cumpre s�nar ço entregando os anin�ae�mJ.Pa'°erman eo ds.er_vI- c�bave na fecbadura, ou a pressão do pé

d a e t ' d· t· d· .' c n lçoes so re um tapete' ou capach b t paras�m emor
_

mos IOU Ire lvas sa las que de serem manuselados nos traaalho.i 'culi- f' A,l d t.' . ,
o, a� a

,

Dao podem, nao devem ser descuradas. narioB I dazed· o e onar. O rUl!l0 da den�taçao, alem
.

.

, I
e ar o alarma, pode por�] 'mesmo pôr

!

�2)

Distúrbios am São Paula

'"Apparelho senla motor

r-

Remessas de fundos
para' o extrangeiro

'

,
"'\

Rio ÜB. L
,

i
O Governo ha pouco providenciou por

intermedio do Banco do Brasil, a remessa

para Londres, afim de attender aos serviços
do �Funding" a importaucia de 225.602 libras
e 8.594.793 francos, para occorrer. ao paga
mento da primeira/prestação dos atrazados
de Raya. Alem disso, o Banco do Brasil
egnalmente remetteu com antecipação..... '

135.645. 4-9 S. !'para prestação deste mez do
credito aberto pelos panqueiros de Londres,
para o pagamento dos

_ compromissos ,da
administração passada. Com taes remessas'.
foram amortizadas este anuo 3.291.111.14.4 s.,
da divida externa do Brasil.

'

Os sem trabalho na Italia

ADOPTÀ(i)O OI1FICIALMENTE
-----NO E)(ERCITO--,---t

VERDADEIRO OEPUPATIVO
EMPREGADO C o M RESULTADOS

,,POSITIVOS POR, MILHARES pE
M E D I C O 5 E D I R E C TO R E S DE
110SI"ITAES NA SYPHllIS E NAS

SÚÀS TfRRIVEIS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANGUE.

i
.

SYPHllIS EM GERAL
�--��

PLACAS
RHEUMATISMO
FERIDAS. ULClõ-RAS

ECZEMAS
ESCROPHULAS
SYPHILITICAS

L.!:,,��ff'-' ESP NHAS,BOUB.'l.S I
tA' '�

N,Ã,Q ATACA o ESTO�A,GO NEM OS 1
DE·NTES. PORQUE NÃO CON1EM I

ARSENICO NEM IODURETO, .

tO UNICO QUE TEM ATTESTADOS
,

DE ÉSPECIALlSTAS DOS OLHOS E

DA DISPEPSIA �YPHIUTICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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9UnTA DO RblSTAmEnm mlblTRR EDITAL

• ,_•••_ "'

1 Augusto João Franetsco Ca�doso
.2 Arnoldo Gustavo e Luiza Venske
3 Clemente Alberto e Guílhermína Reíchert

: t;;::��l ,Alexandre e Catarina Dalognoli
Sezefredo e Catarina Pieper

6 Emanuel Thomaz e Claudína Pereira
7 Leopoldo Anibal e Theresa Bonomini
8 Justo Maxímo Ezequiel e Catarina Raimondi
9 Ernesto Benjamim e. Catarina Pozzi
10 João Artemío e Magdalena Pavesi
11 Francisco José e Thecla Postingel

11� Conceição Fernando e 'Tzabel Patter
v Germano Venera João Romão e Theodora Venera
14 Eríeo Sezefredo e Carlota Belz
15 Andréa Germano e Philípina Kohler

\

16 Alexandre Pe_dro e Judít Dalcegío ._J

I17 JGoUsie�herme LUIS ,Napoleão Philomena Guarnieri da

1198 Jose Manoel e Maria da Luz
Augusto Gus�avo e Anna Imhof, I

FAZ' :saber. q_ue, por est� Juizo, se processaram os'

20 B!az. I,Jose Toledo e Maria dos Santos autos de interdição de Angelina Montibeller, viuva, cujo
21 HIla.rIO \ Gregorio e Anna Wiederkhlr processo correu seus termos regulares, tendo sido a paci-
22 FrancI�co Theodoro Co�stante e Magdalcna Withkowsky

ente julgada ip�apaz �e rege� sua pessôe e, bens, por sen-

23 Domingo João e Theresa Pavesí. ' tença deste JUIzo, cujo i teor e o seguinte: Vistos estes au-

24 Erhardt Adolfo e Ema Horn tos. Requer Julio Seemann, parente mais proxímo de An-

25 Arnoldo Antonio Agata Baumgõrtner gelína Montíbeller, a interdição' e internação desta no hos-

26 Fernando Max e Anna Kistner picio local, por estar a mesma soíírendo das faculdades

';7 Ernesto Theodoro e Dorothea Missíeldt
mentaes. Com as I formalidades, da lei procedeu-sei ao exa-

28 ,Pedro Pedro e _T'heresa Cardeal me medico legal, ouvida por mím a interdictanda tudo

29 Paul� Antonio e Maria Westphal c�m a assietet;tcia do Dr. Promoto� Publico, defenso� legal,
l

ao Domm�o Jacob e Adelaide Paza da mesm�. Feito o exame, por dOIS medicos, devidamente
�l Olegar�o José Domingo e Felicidade da Silva coml?romIssados, foram' os autos com vista ao Dr. Promotor

32 Damasío Domingo' e Ernesta Pauli Pu!JlIco� q:�e no seu parecer de fls. opinou pela interdição '

33 Afon�o. Constantino e Francisca PI�tegher e lI�.ternaçao da pacíente num estabelecimento de cura.

�4 Gabriel LUIS Alberto e Joanna Vaílati ASSI�, em face �a prova da loucura, obtida de forma cabal,
35 Jos� Rafael e Barburína Bononoml pelo lll�errogatorIO. e pelo exa�e mental da arguida, tendo

36 ErVIn Germano e Anna Rístow os medicos concluído
.

pela alienação da examinada, que
I

37 A�thur C�arlos e Anna Knop reputam .em absoluto Incap�z de reger sua pessoa e bens

38 RI�ardo Leopoldo e Maria Zen e. necessIta.da de_ser recolhida a um hospicío, por ser pe-

�9 João José FI'. e Maria de, Borba ngosa, -noeiva a tranquillídade publica. Julga Angelina
40 Godoufredo Frederico e Maria Thaur

' Montibeller, ínterdicta de reger sua pessoa e bens e no-

41 Fri�denreic:h Joã<,> e Maria Schweigret �e.io-Ihe curador o Sr. Arthur Gevaerd, que deverá ser

42 Aloís Jose e Herminia Baumgõrtner
Intimado para prestar o compromisso, devendo a ínterdícta

43 Oswaldo Henrique e Emília Deichmann ser recolhida ao hospício local, onde deverá receber con-

44 Os�ar Carlos Gustavo e Margarida
\

Müller ven�ente tratamento. Seja publicada a presente sentença
45 João Vicente e Christina Fugazza n? Jama.l local: «9 Progresso» e na «Republíca», em Flo-

46 Santo Bernardo e Rosa Bettinelli rianopolis, por treís veses dentro de trinta dias e faça-se
47, Bernardo Francisco e Maria Rozini a devida ins_cripç.ão no registro competente, logo, que te-

48 A�tonio Germano e Maria Cardoso Fereira nha passado em Julgado. Custas pela ínterdícta, P. I. R. O
49 VIcente Mana Claudína Fernando Brusque, 10. de. Outubro de 1932. )

V...."'''I�.......I'll.....

50 Edmundo Àngela Zanon Ass: CARLOS JULIO RENAUX Juiz de Direito. Eu Ale- Q , Condíeções pelas quaes a

51 Herc�lio Maximiano e .J esuina Gonçalves
xandre Athanazio Gevaerd escrivão o escrivi. (Ass): CAR- n

52 Henrique Angelo e Angelina Benvenuti LOS JULIO RENAUX.· � F '
.

� T
. � 11\)' S

'�

A
53 Euvaldo ·José Tensini Está conforme 'o originaL A. A. GE:VAERD.

8
3urlca ui' eçheDS' Ill\Bnau�

'''''_,.

.t
..,-.:.;.:, .

'.
54 _t\r�h�r José João � Berta FQPpa

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

-."

55 TrJstao Antolllo e Josephina Bittencourt P f
�. 'IA' �.. 1i JI �

" UFATREIiI - Blt'lUls«flUle ,_�!LIki
56 José Henrique e Rosa Gelatti �"-'le�e.ftUi� .unfelm�j de �rlllrfl,UI
57 ,Frederico. Guilherme Fre?erico e Paulina Peggau,

r' �r21fa plantaçiíes �fl li(( � mm � E

58, Wendelmo D?mlngo e Maria-Po�tingel Edital .

=,

59' Benno Vwente e Maria Schaefer )
.

De ordem do sr. Prefeito Provisorio, faço saber a todos .'
Ao colono que plantar RAMIE, será garan-

60 Konrado Ludoyico e Guilhermina Evers os Interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça-
tIdo' annualmente a sornma miníma de Rs. 400$000

61 Pedro Domingo e Catarina Dada mentaria, acham _ se em cobrança dur9.nte este mez os se-
lquatrocento� rnilreis) por hectar plantado (32.200

6� Paulo. GuIlherme e Regina Mayer g,uintes impostos rel:ltivos ao corrente exercicio:
'

8
plantas plantadas na distancia de 0, tIDO m. X O, 50

63 HeurIqué Joao e Anna Hodecker a) Industria e profissão 20 sémestre com 10,%
m.) devendo o colono cuidar da area plantada

64 AguHeo Pascoal
.

Francisco JacobMathilde Pedrini b) 'Territorial urbano _ 20 semestre �om 20 %
,durante o período de dois annos, de accordo cOIll

65 Alberto Angelo e Luisa Cuahi c) Veículos _ 20 semestre com 20 '% _ �I as instrl!cções ministradas pela FATRl!,; e entre-

66 Antonio Floriano e 'Magdalena Krempel d) Predial urbano 10 semestre com 20 % Q gar-lhe na Fecularia de sua propriedade, durante

67 Angelo Arcadio @ Esperança Demate e) Industria e profissão, Veículos e Territorial lU-bano,lo O
esse tempo, os caules que, as plantações tra�

lÔ8 Frederico Domingo e Berta Korb semestre em divida ativa com 20 % dI:3 multa. / V
tadas forem produzindo, _dev�dame�te seccos ao

69 Oswaldo Nicolau e Francisca Fis.3Í1er Thesouraria da Prefeitura'Municipal de Brusl[)j1l1Je 1 de
sol. - O fagamento da" quantIa estlpulada será

71() Martin Frederico e Maria M. Debatin setembro de 1932,'
'feitõ em prestações a juizo da FATRE.-

71 AnselI,llo Matbias e Catharina Moritz O Thesoureiro
' A FATRE reserva-se lO direito de sllspender

72 Os�aI�o Adriano e Magdalena Schaefer E1'icq Kriege1'
o pagamento das prestações se lO cQlono não tra-

.73 ChrIstIano Cesar e Elysàbeth Wippel .

O tar ,conven!entemente d� p)antação c.on'traetada.

-

74 José Lino Vicente e Anabile Alberici REGISTRO CIVIL
V

75 João João e Christina Rosini
""'".

'76 Carlos ' Luis e Alvina Burrini
V�

77 Rodolpho Arthur Gustavo e Maria Halfpap .
Faço saber que pretendém casar-'se: Rodolpho de Oli-

78 IgnacIO Ignacio M. e Maria da Silva, v�lra, .

com 18 annO,s de idade, filho ligitimo de Jorge

79 José Estefáno e Margarida Merisi
VIctormo de Oliveira e de Adelina de Oliveira e Rosalia

80 Domingo Luis e Albina Salsi
da Silva com 18 annos de idt3de, filha de José da Silva e

8L ,1ulio Paulo Rodolpho e Rosa Tietzm3nn
Maria da Silva, fallecidos, ambos os contrahentes 'solteiros

82 Jacob Wald€ll,lar Guilherme e Matilde Becker brasileiros, operarios e residentes neste Muni-cipio.
'

83 Emílio Antonio e Anna Wanka
Martin Decker, com 29 annos, filbo ligitimo de An-

84 Antonio Alois e Anna Boos dréa Decker e de Monica Decker, fallecidos, e Anna Zim-

85 Leonço B,ento e Bernardina de Mello mermann com 21 annos de· idade, filha ligitima de José

86 Paulo AUg1lstO e Renate Klabunde Zimmermann e de Pasquina Zimmermann, ambos o� contra- \

87 Paulo Henrique e Augusta Schlindwein hentes solteiros, brasileiros, lavradores e residentes neste

88 Theodoro Andréa e PhiJipina Schlindwein Município. .

.

89 Godofredo " Carlos e'Magdalena Schork .
' 'Walter Dalitz, com 23 annos de idade, artista, solteiro.

90 Frederico Germano e Anna Lübcke residente em Blumenau. filho- ligidmo de Carl Michaei

91 João Agostinho e Angela Rozzini August Dalitz e de Maria Dalitz natural da Allemanha e

92 Victorio Julio Arthur e joanna Colzani Anna Weidgenant com 27 aDnOS de idade, bragileira de

93 Elias José e Angela Rossi profissão domestica, solteira, filha legitima de João W�id-
94 Ernesto José ,j Angela Rozzini . gellant e de Oàtharina Weidgenant, residEnte neste Muni-

95 Carlos Alexandre e Magdalena Zanca cípio.
'

96 José José e Santina Tamaninr Si alguern souber algum impedimento deve accusal-o.

97 Euvaldo Otto e Anna Schaefer ]E para que todos fiquem scientes publico o presente.

98 Jacob Adriano e Theresa Rozettí Brusque, 19 - 10 - 1932

99 .' Carlos Henrique Habitzreuter .

O escrivão

100 Udo Oscar e Anna Petrwsckhy
Gm·?.iíanO Schaefer

101 Salvador Angelo João e Narclza Fivloni
�

S!,,�:S!(I.':�;::"',JS'!,..';S!""'S!"':��"'��-S"''''':��'''��''''''�,I
102 Augusto Leopoldo e Helena Dirschnabel � �q� �.·".I�f,,� �.� �.� �.., �.. ,' �..� �..", �..�� �"t-"!Ô!"
103 Ed C

�.ii �u,ei �/�."IIIJ!'�." �..� .....'Iã... �.���.� �.ti ..,�•..: �,,� �"j �'�
uardo arlos e, Anna Sapelli _'''�_��''"!I.��_��"",��:,,''.i�;\'''.iS.���''''iS,,,,'''.iS,,�..�� I

1.04 João Jacob Pedro é Maria Deluca ���� D" T d 'd' F
..

h
�� I

105 José José e Angelina Zenker .

�S OIS urra orns B BflD 'IJ'V'
106 Fr'ancisco João e Luisa 'C()walsky ��,��, (I" a ;:i..�
107 Paulo Pedro e Regina Winter ...�.� (

�,:."�
108 Roberto Roberto e Maria Fuckner �:�� meio eano) �'f..�
lQ9 Luis "Angelo e .Tulia Minella �.,.�.. ' , ��.i
110 .. Guilherme Erico

.

Ludovico e Otilia Wandrey :,,"'.iS In�elramente de cobre, com todos ::,.�
Ludovico (��- os apetrech.os, pouco usados, ten'do 2 s�·

111 • Simão Frandscú ,e Herminia Angioletti �.".;J �.��
112 Arthur Luis e Theresa Kormann

;","'.iS Metros de comprimento' e 1,10 mts. de ;,,"t.iS

��- ��-
113 Paulo . Theodoro e Marra Haag �.'".� diametro, offerece-se por preço ver- �.".� ,I

ilt i�f: jo��n!i���:; ft:��:� e J_ustina �:�� dadeiramente modico.: Inte- �"..�-:
,116 Oarlos \ Angelo e Genoveva Gamba �$i� ressados queiram pedir informações na ���
117 Guilherme Estefano e Guilhermina Kling ��... Sr..,.

118 Rocco Henrique e Anna Kinhs .. � :
' COOPERATIVA BRUSQUENSE. �",",.;

1t9 José A I
� �

..- �

120 O ld 11:.' n�� o e Angela Cieri ��"'�..,.�., '",I-'P"'I-'P"'''
_

",. r,r","
_,- ...,. �.�,,. _,- ..,. _,- ...,. i'�) r

. swa o �mllIo e Matilde Niebuhr �.,,�� '/��'Ia� f. 2� «�� t�� f.a� f.2� t2� f.�� f.1'..:�'1 í

(Continua no proximo num,ro) ;�i��!���,&,�.,rr",�.f,1�1&'�1&'�1,,1r..,���� I

Edital
Taxa de viação terrestre

De ordem do sr. Alfredo Sehroeder, Coletor
das Rendas Estadoais d�sta cidade, faço publíco
que durante o c.orrente mes, procede-se nesta.exa.

torla,. a cobrança- do 2° semestre do imposto aci-
ma díto. \

Os contribuintes que deixarem de satisf�zer
'suas prestações, poderão faze-lo nos meses de
novembro e dezembro com as multas' respectiva-
mente de 10 e 20%. .

A cobrança executiva será iniciada nos pri
.

meiros dias do mes de janeiro de 1933 de acordo
com o regulamento em vigor.

\

Coletoria das Rendas Estadoais de
Brusque, 1

.

de outubro de 1932
O Escrivão

Osmar Petermann

Faz saber que ne.sta Junta procedeu-se ao alista-
meuto dos J'o vens nascídos no danno e 191.1 e cUJ·a,. rela-
ção se vê abaixo: _

Nomes Filiação

Edital de Intell"dição
o Doutor Carlos Julio Renaux Juiz de Direito
Comarca de Brusque na forma da' Lei etc. Mos oh!

.

A noiva não podle 90:Z:0111' .'Oc:ilClI (li ventura

dlaq�e,le momento em que �'�oi�Íiza o' !>eu ideal;, as
saltou-a uma terrível dêr de cCllbeça e lOIãa consegue
dissimular o soffrimento que OI olbol1'e. Ma� um porta
dor já correu á ,pharmacia em b lUISCOI de uma dos.
da providencial Cafiaspiill"iim1C113, e) em breve estar6,· .

(lI noiva c0"rpletamente lam"HCldcl.
.

OCASAMEHTO
\DE'NHANHÃ

Que lhe sirva a lição. NOl!1lc:cl eml !IiICI C:CI';CI deixe de ter
Os preciosos comprimidos de CCllifilClI5:plilll',uftl)CJ. que.c�ram
II'clpidamente qualquer dlêr. Cle <:c,beçc,,'eeme tombem
CI! ele dentes e ouvldos,

'

A CClililCJ5ípliill"ilmlCJ pode; ser'
"

'�'omC'da sem receio" país l1Iêío clHedi::1 Cl organismo.

FI G'

,.

H_1/:_ 4J1i_t",Ner .,.... 'lill(;«i V1ltl€ II!lflfj""
lI'�lIim. O.medfelitnenfos- "'BGll\If!lI''' �itilO1' 1UIliIJU"

.

_
Illin..llEmelllte _nhecidos CORIIO dllif,,,"I4liSJ �

rODA CONFJA,WÇ�

. \

tAi '" llriedko;
f�tl!i' t fi' FO�TlFIÇAN.
T8 GlliíC:! hlÓlJ, medico..
�vem«lll'. . l\\c(lll!Jfielhar.
E�B(lJ contém, entre ou.

Klflü 1f,1UIbn.nl!!11dI!l5, O PE.
PT(jNATO DE FER.
�Q, OLYCEROPHOS.
I?H.A'rO DE CALCIO
i! tH'POPHOSPHYTO
OB CALCno..
IR Ol m,eXI1I('f.' Ir e m e d I �
co.ti:-,. S1. DEBiLlDADB
e F J( AQUE Z A OE.
Rf;..I.., MOl.LEZA DAS

PERNAS, f'ALTA De
APP'ETITE, IN.

§OMNtA, NERVOSIS.
titiO, etc.
i! tJJil1l1lbem mcooselha vel
ru9 VELHiCE, para re.

114qi1lkir _I... ENEROIA
li ()J VnaOf{.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tgpagrapbia: e bin,raria "merCUriD"
de ,

E. Straetz

Secção Typographia

asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa
pel para cartas, Enveloppes, Notas e Faeturas, Me
moranduns, Cartões de visitas e eommercíaes,Parti
cipações, Rotulos, Guias, Programmas e' todo. e
quelquer outro serviço typographíco.

Livros de vendas à vistas
Guias para vendas, à vista, Imposto dé Con.sumo

,

Registro, etc. etc. ' y'

Impre'ssões à eôres
G

I

Secçãà ,biurarí'a I Papelaria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel' de

p'
seda e' crépe, Papel e Cartões" tarjados, Papel al

amasso,
\

blocos, Tintas, : Gomma-àrabíca;
.

Lapís de
�e: pàu e �� cõres, esíumínhos, Oopíaderes, Caixas de
!:'" ; -tíntas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,

Borrachas, Mataborrões, Permas, Canetas, Tínteí-:
ros, Perfuradores, etc. etc. etc':

Cadernos de Linguagem e Desenho •

Lapis de Pedra, Lousas, Livros escolares, etc etc.I
bi�rus' para, casas .c�mm�rcjaes:

Dlarios ,

Contas 'CorreDtes
Borradores
CopiQdores
Registradores
Costaneiras
Protocollos �
Cadernetas
'civros de actas

e todos os utensílios para. escriptorios e reparti
ções enoontram-sejpor preços baratissimos nesta
Livraria

, \

CALCEHINA'

A

(Especifico d� dentição)
SA'UDE DAS CRIANÇAS.

elle
Ao vosso ítlhínho, já nasceu o. primeiro dente?' Tem
bom apetite? \

É elle forte e corado ou rachítíco e anémico?
<Dórme bem, durante a noite, ou chora em demàsía?
Os seus intestinos tunccíonam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com Irequen-

eia?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe 'ríeu CALCEHINA, o remedio que veio provar

que os accidentes da primeira dentição das, crianças não
1

existem?
' \

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

gencías que a moderna hygiene impõe á alimentação das
crianças, nas localidades falhas de recursos.

� CALCEliINA é sempre util, em qualquer idade.
E um poderoso tonico (para os convalescentes.
A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in

testinaes a apendicite.
'

ACALCEHINA expelle os ver

.mes Intestínaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

Vende-se Em todas pharmatias e drogarias �D Brasil
\

S!�:S!"'S!"'!S!"':��-S!"'!S'!"'!S!'"'!S!"'S!�.S!·':��'"�."'··��·�."'·"�6'''»O��.....,.,.��.��..,•.�.....!jt.,...�.....,�..�
::��::��::��::���:i�":,����::��'::��':.:�'S::���i�

A Livraria Mercurio de Erico Stratz, acaba de
receber as edições de 1931 dos melhores roman-
ces brasileiros e estrangeiros.

.

,

Ediçôes p�pulares'
ao alcance de todos.

r;.XXy�XXXXXXXXXXXX�"(�XXX�
� O"mb,,'a voca a

mUI''''. X

S<
.

V Õ S;Vin� ;�rÕ f f·· �S " BraSileiro I ' ')(Rejuvenesce a m.dlfer sóm opel'ac.:?es. Os '12 112' milhões de '

. lv�oc;:a&.e"se'lhoras qt:e Vlvem 110. BrasIl estão salvas porque o dr.

�X Sllvmo Pache.co de AraUJO. emInente medico brasileÍlo, cómo o

�
grande sClentlsta

J'Ll<lS.O, tambem.
criod, com o seu maravilhoso

preparado
�"FLUXO SEDATINA" .

= o rejuvenescimento ria mulher, fazendo desaplJarecer3milagrosa- =
mente, em meno,s (�� 2 horas, as dores, mensaes, acahnando, 1'e'-

ggulansal1do e

Vltah�andO.
o� seu"

or�aos,.
facilitando

os. part.os,
�'

Rem. dores, CUJO pengo tant.o aterrófl<:a a mulher.
E' um .preparado de l'(·,L] valor, que se ,recommc'�nda ao,-; exmos.

srs. Jnedieo� � parteiras, ::;omo ;:gellte cit1milllte e re"alador das
fUl1çoes femJnlnas, '"

._�d.
Está sendo usado diariamente nos p,:ú.cipae..; hospitaes, no.t21- ,IV

,amente nas m.atermdades, casas de saude do p. "t J'
.

, ,

São Paulo. .clO �(e ,\l1e110 e •

X ". "FLUXO SEDATINA" X
'ft,J en�ontr�-se em todas as Ph,armacla'< ,oóenças !chrÚlllca« conSlll- .'\

)('" tas gratIs, por carta, uma so vez a cada pessoa mandando um Xenveloppe sellado.'
'

XI�XXXXXXXXXXXAIXXXXXXXXX '

..
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o PROGRESSO

-,

Assígnaturas
10$000

- 6$COO
Anno - -

- . -
-

- - -
-

Semestre - - - - - - - - -

Annuncios
Linha (corpo 10) vez- 250 -Maio
res e mais vezes gozam abati

mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e' Officinas,
Avenida João Pessôa.

h4e�T�
• Pomftca_
1t1Irp••..--�
--�
......

�
,-"'-

•

0.fi\ . �:::'�:r�'�fh�'1��ta Mais PerffJm,)
Rcé'::il" :,� :�.::do para os Anc�lcos. C::)fi� al�scen
tes, :\''::Ur.:<,tti<:i!1CCS, Esgotados. Dispeptl�os e Ra-

chiticos.
Enriqu�'.:(; o �Jr'6Lie. Augrnenta 0/ peso. Alimenta
c (.,.'.',; ·h,:·:..·.:.

.

T
,....

•

I
,/

T'(- - . '".:" ,�\:.�-\:' os r;ervos .. ou.r.ca os rnuscu ..

los Co éli�:;<:Ue. Í'lccele'ra.jas forças, Revig�rà
.

,
c! Drga.nism.O

, "

as:' \/;,;�" ;��I;:Y(�,:�::/i��;�,: f���i}�:�;.����� auZJi·

SÃOPAUL'OEAS "CHAR
GES" DE "O MALHO"\. :1.'

."

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

eonstittiição do que foi. a "manifestação "

que ainda na pouco'
fez ao Patirarcha, em Sã:ô Paulo, a mocidade academica.
Só esta "pagina dupla pelo humorismo com que está recons

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

Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sá, 'I'héo, .Joáo .Tosé:
. J. Líte, e outros artistas do Iapis: "No fundo do pautano.s,
poema em prosa de Pedro Miguel' Odtigado: "Morreu na sua
lei" de Ventura Garcia Calderon: "Viva São João", uma

maravilha; e muitos topicos e muito humorismo, além das see
ções eostumeiras .

Liv-raria Mer;cnrio
Brusqué
/

Revistas Brasileiras\

(Nameros atraz�dos,.

.de abatimento, 'vende a Livraria] "Mercurio'G
---------

de' E� Strãtz -Brusque.

eabBIID� brancas? E tlX f li B_� _''''''__ .

�e:mpn:ti'..do cem I�
....

as molestías prov� '

• impurezas 'difj ia�1
.

, ...

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

sáes nocivos. É uma formula scien
tifica do grande bo{anico dr. Ground
cujo c;eg-reno hi C) n )r'\ I) I)" �)

( contos de réis. )

_
E' recommendada pelos principaes

mstitutos sanitarios do- extrangeiro e

analysada e autorisada pelo de
partamento de Hygiene do Brasil.
Com o uso regular da Loção Bri

lhante:
1.0 - desapparecerem completa

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

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

queimados.
.

4.0 detem o nascimento de novos
cabellos brancos.
5.0 - No"s casos de calvície faz uro·

tar novos cabellos.
-

6.0 -. Os cabellos ganham vitalida
de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Iloção Brilhante e usada pela

sociedade de S. Paulo e Rio.
A* venda em todas as Drogarias,

Perfumarias e Pharmacias de pri
meira ordem.
App. D. N .3. P. - N, 1213. 9·2- 923
Peçmn pl'ospectos d AlvirÍ(l·& Frei·

tas -' Unicos cessionarios pira éI

America. do Sul Caixa. 1']79 s.
T'a1.110.

FERIDAS
ESP,*�"
ULCERAS
i�C:ZEMA.
MÁttCltAS '* ....
DAft'fftftOS

'

� FL$:>'RES�...
RHEUMA'ftSMO
SCROPHUlAfS
sr�

"l'!�___

I

•

as .ilidClQ64l -ta .....

liI.maJ-ed��'''''. a- .... •

-a_ÀVARIA··
- MilhlU'� ee c--.. t-
IRA_1B'Uft&fM .'11') di

,.., �,', {'. ;
.... ":11"

Ir

Sarna·de mau caracter!
C?mmunico a VV. SS. que�sorrendo de sarna de 'fita0

caractm', ha um aUDo, recorri a diversos J;I1ed�cameritos
não conseguindo ficar curado.

'

Aconselhou·me um amigo que eu fizesse uso do vosso
maravUiloso .ELIXIR DE NOGUEIRA, do Pilarmo Chim.
João da Silva Silveü'a, resolvi' usai-o. I

.

Com o!.to vidros fiquei "radicafmente curado, motivolde Vir agra,�ecer-lbes e ao mesmo tempo dizer-lhes que'
a�ouselhare,l u' �odos que necessitarem de um grande me-
dICa.men.to f,azcr uso deste santo remedio.

.

\ (
Sou de VV. SS. Am.o Att.o e Crdo.1

Luiz Antonio Gama
_

(Firma reeonhecida.) -

Joao Constança da Silpa e jllanuel
Como testemunhas:

Xavim' ele Li1na.

P· Estado de Pernanllblt.eo - Pesqueira Rua do
. rogresso.

"
. --

1.

"

.'

,

(

\

';"',;

Em..belle:e
O seu·lar!!!/

"Livros, para todos os cursos,
do Grupo Escolar e Escolal Quer V. S. adquirir
Complementar um lindo adornl) pará.
Livros para as escolas iso-sua casa? Então, nãoàe-

ladas. site a submetter á, sua -revís-
Cadernos de linguagem a ta Q variado e bellissimo SOl;.

preço de reclame rs, tOO: timento de estampas artiíi-
Grande variedade de cader- ciaes as mais.modernas {da.

nos para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que. aca
arithmética e apontamentos. ba de receber \

Canetas-Lápis-Louzas etc. etc. a Livraria "Mercurio'"
Na Livraria e I'apelariaMer- -r "de

I

eurio de
.

f

E,_ Strãtz

Eríco straetz Catalogos lá disposi�ãQ
do publico!

Preç(is ao alcance
1 i) ,: >de todos•.

)

) \

(nÁ·sAti��Ê:aIlHE-SiUo ,

üoiclI que evita a lIB.alstl
COM o SEU USO NO FIM
_í DE 20 DIA� NOTA-SE: (.

, 1· - COMBATe ·RADl-

:1'
,CAL DA DEPRESSAO
NERVOSA E DO EM-

'

f' MAORECIMENTO, Df
, .\MSp" OS SEXO�.,

� 2.· -AUGMENTO Df Pf":
.

,.
50 VARIANDO Df , A'

'YKIlOS_ I

J,. - COMPLfTO Rf5,..
TABElECIMENTO DOS·

. °QUR9(ANISMOS .1i!I!RA,.;.E IDOS. 'A..."",ÇA-
, ,)05 DE TU6fRCUI;OSE. .

o'CANCER PODE-SE.'
EvirAR PORQUE t: PR(). J .

DUZIDO PELA ACCU
MULACÃO DO POTAS
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANrSMO .

o CALCIO DI$SOlVE o
POTJl.SSIO OSASGl'E;ji().L
CONTEM CALCIO. E AS�
SIM SENDO EVITA o

CANCER.

OPINIÁO DO

Di: rUfiOU SOARES DE CASTRO
V ..nd,,·st ep. todo Il�aliil c

. Rejuvenesce a àM��, ,8,e,�fi��rahÕ�� iPorque o dr.' Silvlno PIl-
�

checo de Araulo, emlnenh� ,

Illedl.éo'

bra.'!lilC!l�O.
COlao ... O

I'grand� !lc:enl1s!'l)' rus:so tam-
,

bem' criou: com o :seu ma,

raviiho5o j)reparado t.. FLUXO - SEDATINA" �
( '.,... , ,.-� �, /

o rejuvenescimento da \Itot.;'- ;,
Iheró fazerL;do descpparec,-

..
r

I�.milagrosamente. em meqos
,;Q� <?:hQr�. as dôres men

'S_ite)S, �c1itmcndo. regulan
sando e vilalisando o,� 5e�s
orgãos, facililando os par- ,

tos, �m 't!õres, cu\cl perigo
tanlo aterrorisa IS llIulher.
Está sendó U5ado dlana

menie nO:l principaes hos
pjjaes.

.

,
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