
Pela Instrucr.ãa INomeação de supplentes
,

" e jUizes ·distritaesConcluímos no presente numero, as

informações relativas aos exames das es- Por indicação do sr. primeiro supplente
colas ..E;(stadoaes, isoladas, realisados em de- do dr, juiz de direito da Comarca em exer

se.mbro p_ara encerramento �o anno letivo. cicio, na conformidade dos artigos 37 e 39
G"�ab!rubaSul, regenera da professora da Organisação Judiciaria do Estado foram

Ottilia Mayer Schli�dwein, Foram examína-] nomeados para os cargos de supple�tes do

d,orei .

os srs. �rede�lCo S?haefer, como pre- juiz de díreuo e juizes distritaes os seguin-
sídente, e Jose Sehlíndweín. Dos 44 aluamos tes senhores: .

matriculados entraram em exame 39 do 10
anno 22, approvados com distiucção -t, plena
mente 9. simplesmente 5; do 20 anno 9, appro
va�os COm dlstíncção 4, �lenamente .2, sim-li' Oscar Krieger
plesmente 3; do 3° anno s, approvauos com 2' Paulo Kormann
distincção 5, plenamente R.

Guabiruba No�te, regencía do pro-
- Iessor Arthur Wippel. Foram examinadores
os srs.Theodoro Bellí, como presidente, Fran- I: Germano Westphal
cisco Kohler e Augusto Truppel. Dos 85 2' Ewaldo Appej
alumnos matriculados entraram em exame
83-do 1. anno 37, approvados com distincção Juizes Distritaes de Porto Fr�nco '

9, planamente i6 e simplesmente 12; do 2. Eseoteiros! Insisti porque VOj; deem
anno 25, approvados com dístíncção 8, ple- i .Appolíno Ozímovsky ,sempre nas horas de descanço em vossas Prefeitura municipal: Vehi-
namente 13 e simplesmente 3; do 3. anno 21, 2. José Morelli I marchas a delicíosa CRUSflJ 'I'omae a bebi-
approvados com dístincção 6, plenamente l2 da que se prepara com laranjas verdadeiras IcuIOS: automoveis, carroç;;lS etc..

e simplesmente 2. Juizes D:isb'itaes de Vidal Ramos e que contem o seu legitimo sueco.
, Guabiruba Norte ..,Alt.a; regencia I ., Pedi sempre a ,CRUSH e acce�ta.e-aIPI ti

-

do professor Carlos Boos Sobrínho. Foram 11. Lucas Kemper ' somente na garrafa rugosa caractertatíe a e as repar lçOeS
examinadores os srs. Bernlrdo Wippel, como ,2. Francisco -Iacob Goedert

I
unica e legítima, com a tampa litho-' Prefeitura Municipal

presidente, Carlos Boos e Jacob SChmidt.[. .. graphada. Despachos difinitivos do sr. PreFeito
Os �lumnos rnatriculado� em numero de 7� �����������a;Jl������ I , CRUSH, vísorlo:eatraram todos e� e.xam� do 1. anno .�l'enaPt" � � A uníca bebida sem álcool que contem
provados com dístíncção 31, pIep3:1ll _

e IIF.fl � n B '1F.fI o sueco puro de laranjas. Federico Dalmarco -�{.0-11-31- Como requer,
10; do 2. anno 18, approvados com dístíncção � il" rUSnUBD"Se �. . ..' .

I devolv.endo a respectiva chapa. c' -- _--

iS e plenamente 5; do S: auno 14, approvados I �
• �. .. , ti � Na M ravllhosa Amazonla I Allprando Tarter- 30-1i-31- Como requer,

com disttncçãó 7, e plenamente 7.
I � COf"lVOCação � .,.

I
devolvendo a respectiva chapa. .

Lageada e Planicie f\-lta, regeu- � De ord c:n da Directoria convido � Corres ,ondencla d � Eclectlca Max Becker-12-12-3i-Em vista da iníor-
cia d� professora Francisc,s, Albani. Foram I � a todos os associados para uma � .' .

'

mação do Fiscal Geral, ind,elerido..
.

exammadores os srs Andre Comper, como I rB'I assembléa geral á "eaIisar-sp- em o l'F.fI MaravIlhosa, - co'mo o mIlagre moderno [ .\.ugusto Visconte-i2-12-3i-De conformIda-
presidente, e Eustachio Ploteguer. Os alum- ã dia 19 do andDr,',8, ao salão do Hotel 9 que vem sendo realizado com a construcção de com a informação prestada pelo Fiscal
nos mat:riculados em num€)ro de 4�1 foram � Schaefer, ás �O horas em ponto. � de um nucle9' industr'ial nO coração do ser-

I Geral faça-se a exclusão do requerente. do
todos � .exame-do 1. anno 17, appr.ovados � _. _ !rnl t�o, - é a 'pr.�funda innu�ncia exer�ida - ,pela l rol do's lançados, para tor�ar a taze-Io conclu-
COm dlstmcção 5, plenamente 5 e sunple_s- � Anlb�1 DlegQI�

. . � Comp�nhIa. II ord IndustrI�l do Brasil no. mo- ida a c'On8tru�ção do predlO.
mente 2; do 2. anno 10, approyados com dIS- � 2. Secretano em exerclCW � ,dus vIvendI" d� popul�çao da Amazoma. Carlos Alberto Klaun-:;:.1-3?·Faça -se a trans:-"
tincção 4, plenamente ::3

.

e SImplesmente 3;

iE'lBEBBBiBIF.'IIBBBrBlB8:B1BHiBI[
Quem queIra avalIar o quanto de magna- ferencia requerida ..Comvlstas ao Inspectol_!\

.. do 3. anno 16, approvados com distincçã& 8, �9�BB��é9BB�BB�B�é nima é essa obra gigantesca, basta volver de Vehiculos.
, plenamente_4 e simples�ente 4.

. Desportos· ,suas vistas paI'� o passa?o, e concluirá o BaP.tistaOlinger-5-1-32-Faça-se alretificação
LimeIra, regenCla da professora quanto de benefica elIa soe ser ao n&sso requerida.

Adelaide Melin. Foram examinadoresos' caboclo exhuberante de seiva, forte como. Aloys Becker-6-i-32- Como requerer�
,8rs. Victorio Benvenuti� corr:o presidente, Paisandta x Bom Retiro um touro e sedento de �rabalho honesto, depois de pagos os repectivos emolumentos_
Victor Modesto Benvenutl, Joao Lana, Que- mas que, por u�a ,adversIdade de sorte se V-. Anna Hodecker-12-1-3�, Faça·se a

beli Montibeli e Felipe Dauer. Entraram em Domingo passado o i' quadro do Club destinava a trabalhar sua vida inteira para translerencia requerida, dando sciencia ao
, \ exame 38 alumnos matri.c�lado�. Do 10 Sportho Paysandil r�tri1>uin uma visita ao, o "patrão "

só�ente p�rq.ue na�ceu naquelle Inspector de Vehiculos para as formaUd<tdes
. anno 26, approvados com dIstlncçao 4, plena- seu collega Bom-RetIro, de Blumenau. pedaço do torrao brasIleIro, MIseravelmente necessarias.
mente.( e simplesmente 4; do 20 anno 5, A esquadra verde branco sahiu desta pago ,na melhor das,hypotheses, - perceben- Angelo Be'netta-U-1-3l.- Como requer
approvados com distincção 4 e simplesmen-· cidade as 13 horas sob a direcção do seu do, quando consegUIa trabalho, l$500 por Actos do sr. Prefeito Provjsorio:
te 1; do 3' anno 7, approvados com distinc-' director desportivo sr. Anselmo Mayer. dia si mourejasse. de sól a sól na colheita da PelaResolução N' 36 de 31 dedesembro p'.
ção �, plenamente 2 e simplesmente 3., No c�mpo do Bo�-Retiro o� nosso.s I borracha, cortando ma�eira ou mi�téres qu� p. o sr. Prefeito Provisorio determinou, ad-

Nova Ita�ia, reg�ncia �a professora amado_res foram cumpI'lmentados pela dI- taes, - o cabo�lo dece_p.clOnuüo, a?
' receber

.

referendun á Interventoria Fede�'al no Esta

Chris.tina Albertllla:Monhbeler Klann. Foram rectorla do Bom:�6'tIro que se, mostrou I os .se�s salarlOs
.. verI�cava ter sld? o mesrr:o I do, para

effeito de cobr1lllça do lmposto 50-

exa�inadores ?S srE'. Lui� Tarter,. c�mo, penhorada pela VIsIta do Paysan.du. I amquIlado por fOl:nec.Imentos de .allmentaxao bre vehiculos, que se _eUectua no decorrer.
preSIdente LUIZ Napoleao Guarmerl e As 17, 15 da tarde os dOIS quadros, ou generos de prImeIra necessIdade feitos deste mez; a prorogaçao de TabelIa da lei
Frederico 'Poepper. Dos 48 alurnnos matri- sob applausos de gra�de as�i8tencia, ent�a- pelo, "patrão:' que commumente e�ao. propri-I orçamentaria a.nterior incluind� nesta a taxa

•
culados entraram em ex.al1}e 42. Do i. anno ram e� camp� SO? a dlrecça� :io conhecIdo e(arlO ?O U�lCO ar�azem n�s vlzmhanças. de carroça commerciaI a 1 aUImal. �

,

i7, approvados com dlstmeção ,2, plena- desportista A�tJlhtmo, do BraSil F. Clu�. .'

Boa V�sta, a CIdade mIlagre que vem.: Pela Resolução. N' 37, tambem d� 3�
mente 2 e simplesmente 4; do .2' �nno 11, A partIda teve lances apreCIaveIs, sendo ergUIda por braços herculeos de

bO-\ de des.embro passado, exonerOll, a pe,11'io.
approvados com djstincção 1, plenamente resultando no final a victoria da esquadra mens arrojados, nos. offerece �m contraste' do cargo de Inspector de Vebiculos, o sr. Gui-
4 e simplesmente 2; do 3' anno 14, appro-, verde-brltnco pela cont3:ge� de 5 x 3,.

. be�rante, a esse quadr� contrIst�dor e �e-Ilherme Germano Niebuhr.
vados com distincção 8, plenamente 2 e

I
Os pontos do Pay.sandu foram comqms-I�I'lmente. Tendo ante SI os preceItos altrUI�- I Pela Resolução N. I, de. 2 d(l. corrente,

simplesmente 4.

·1
tados por: .Tanga 3, ErlCo 1 e Sony 1. I tlCOS que controlam todos os empren'heudI- i nomeou para as funcções de Inspector de-

Porto Franco, regencia da profes- O movimento da paltida, conforme a I mentos no mundo inteiro, a Companhia Ford i Vehiculos o sr.José Walendowsky.
sora Celta Villela Perfeito.. Foram exam!.

I

nota ql�e nos foi foruecid� pela _direcção 1 I�dustrial do Brasil �stipulou um sala�io mi- II Pela 'ResoluçãO N. 2. de 9 deste mez.
nadores os srs. Jo.sé. Morelll, como pre_sl;-, desportIva do Paysandil, f?l o segumte:

_ I!
mmo de 9$001) por,' dl� p�ra um m�x�mo <!e exonerou, a pedido das funcçõ�s de �ntenrl\.'n-

dente Adão DonomIDl e Germano BOnOmIDl. Paysandu x Bom RetIro 8 horas de trabalho dlarlO, sob condlçoes tao : te Di )tdtal de Guaberuba Norte BaIxa, o iH'.

Dos i7 alumnos matriculados entraran em. �on. to� '-
" ? 3

I[ �deais quant.o � natureza desse majestoso prO-I' Francisco K;ohler, e no.meou f'ID sua substit!l-
exame 58. Do 1. anno 30, appr�vados com l�pedIme�tos 3 ,--O. Jecto perLmttlI', �e facto, o trabalhador c?m- ição o sr. Antonio K.:Jrmann.
distincção 4 plenamente 10 e slmplesmen- tIros maXllllOS 2 O . mum percebe maIS ou menos 12$0000u selam,
te 2; do 2' a�no 14. approvados com dist�nc- escanteios O 3 _,1300$000 por mez, receb�n��-o, 1eduzida uma 1 Cina _ Esperança
ção, 2, plenamente 11 e slmplesD?e�te !' do faltas . 7 2 ) pequena parctla, _

em dmlhnro.
." I Fomos informados pelo sr. Cru'ios Gi'a-

3' anno 14,·' app�ovados com dIStlllcÇ�O 4, t0<I:U�� ;) -
7 I Um dos multI�,lo� factores que mSpIr?u., cher, proprietal'io do Cine Esperança (le qu�

plenamente.3 e BImplesmente 7.
.

der. l.lpper 5 12 I o declara�o �nthuslas:n0 ,?e .S.. Exa·no MaJor I na proxima terça-feira chegará o eng:enlH�]-
RibeIrão do Ouro regencIa. do ,

..
I J, de Magalhaes Ba::ata, dlgmssllllo I.ter�e_n Iro encarreO'ado da montagem do cine-SOBO!-

professor Arthur Fronza,. F?ram examlD8;-
\. Livros e "ornaas I tor F edera.! no Para, em sua re�ent;,e YlsIta Iro.

b

.

.

dores os srs. Bernardo Reslll.e,. como presl-I �. _

.

I ás pl�ntaçoe8 d�� bo�('acha d� Cta. Ford �n- i Aquelle profissional iniciará no mesmo dia os

den.te, Francisco Jacob P�drlDl e José Col-.. Correio do S�l, Sob a dlrecç�o dO,\ dustrlal, do �rasll, fOi sem dUVIda presenCIar, trabalhos, da montagem 'do apparelho que de-
. ,Z(j,lll. Dos 65 alumDo� matrwulao& entraram IlI':lst�e colleg� de

.lmprf'Ds.a d.r. J_o�o de
1
aquelle 'pUglUO de trab�lhadore�, te��o �m! verá fazer a experiencia em bre-ves dias.

em ex��e 46. Do 1 anno 28, app�ovados Ol�veIra" surgIU nO�B:men�e a publlCIdade \ su.as
faces uma expre�sao de felIz satlsfaçao, .

O SI'. Carlos Graeher escreveu fi, ca.s�;
com dlstmcção 2,. plenamente 8 � sImples- o· COr�I:lIO do Sul, hOle ealtado na encanta: almhados ante os gl!lChets dos paga_dores, distribuidora dos Iilms sonoros pechildo ii..

�e�te 18; do 2' anno 10, a�provados com dora CIdade de Laguna. \
! receben(1o s:us salal'ws sema�aes, - fia0. em lista dos films para a escolha do primei['ül

dlstmcção 4 e pl:m.ame�te 6, do 3. anno 8, O P!ogam�a traçado pe�o nosso cOll,ega vales ou taloes de m.e�cadorlas. forneCIdas a ser exibido na noite da inauguração:
approvados com dlstmcçao 3, e plenamente 5. para orlentaçao do CorreIO qo Sul e o a elles e ás suas famlhas durante a semana

F I" �, ' IVidal Ramos, regencia do professor mesmo que vem de ha muito seguindo nas mas sim, - em moeda corrente. I e Izes tomo pa�os fi agua.
Rodolpho Fink. Foram examinadores os srs'llidei jomallsticas, attestado pleno de que Logo após terem sido postos em exe- I A CRUSH é wna bebida que V.S pod�
Henrique Kuesters, eomo presidente, prof_e�- João de Oliveira mudou a séde de seu cução os plano� Msse emprehendímento col- i permitir que as creanças bebam qU�I:ttQ
SOl' Agricola Indio Guimarães e Claudmo I jornal porem, não mudou o seu feitio. 10ssaI, a Cia. Ford encheu de coragem alguns,· queiram, porque e feita' de verdadelI'a�
Ramos da Siiva. Dos 56 alumnos matricula- Gratos pela visita. permutaremos. concessionarios particulares para que se- \ laranjas e contém o seu legitimo su('c,o. E
dos entraram em exame �F, Do i' anuo 28, O 'QoO C. V. Editado em Joinville, sob incumbissem dos mercados, lojas e Ol'ganiza-!por isso Que a CRUSH é a b(:'bida sem.,

approvados com distincção 2, plenamente 8 e a direcção do sr. João Lucio Corrêa, appa- ções similares de ntilidade publica, reser- alcool mais saudavel, tonificante e IleDtlra-

simplesmente i2; cio 2. anno 12, approvados receu o novo coHega com o titulo interessante vando para si, no entanto, o poder de fisca- tiva.
..'

' ,

com distincção 1, plenàmente 1 e simplesmen- de " O Q. C. V."; cuja pl'imeira edição data lizar taes concessionarios e obriga-los a ol:le - Unicos con�eSSlOnal'Wt'i �H;tl'!bli I J!<H'es;-
.

te 8; do 3" anno 7, aPPI'ovadoil com distincção de 3 do corrente. recel' mercadorias de mais alta qualidade a para todo o Norte de S. CatIlUI'lua:· O/l�rt?'n
3, plenamente j � simplQi;mellte 1. O pl'ogramma do, novel collega, que, 'preços os mais baixos possiveis. 'lúd,a Pab,-ü '.P�ar(if;. � \1

.
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Jornal independente e nettcloso
Publica-se semanalmente
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,

diversos

Director Proprietario-

Erico Straetz
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Num.e'roAnno
..

. Brusque Estado de ,santa Cath1),rina, 13 de janeiro de 1932.III 31
·t�,: .

".,
, '

.

Supplentes do Juiz de Direito

I .

pretendeu delle fugir está·· compreheudido I Casas, com agua corrente, luz eletrica,
na seguinte phrflze;'" O que queremos é! banheiro e cosínha com 's�u If,?g'ao �od.erno,
fazer o publico rir por todos os meios." íguaes a quaesq�er ha_blt3;ço�s a?I;_ua do

. Gratos pela visita, apresentamos nossos commum no Brasil, estao _a dlsposlçao d?S
votos de feliz axistencia. trabalhadores casados e nao obstante o fa

to de lhe ser cobrado o preço normal de

110$000 ao escolher uma dessas. c3;sas para
sua moradia o trabalhador pratIcamente

Recebemos o 4: volume de obra de não a paga �iRto que seus salaríos são' au

Cincinato Braga sob o titulo de "Brasil No- mentados automaticamente por essa quan
vo; digno de estudo por aquelles que se tia quando elle abandona �ua casinha d�
preocupam com as ccisas sérias do nosso paiz. i sapé com seu assualüo sujo e sua penel-

Neste volume e ex-parlamentar brasi- l ra a guisa de tecto.
.

leiro estuda em dois longos capítulos 11 se

guinte materia: I - Em torno do relatorio do
perito banqueiro Sir Otto Niemayer; II
E,Ol torno da Syndicancia Dlctatorial contra
O·Banco do Brasil.

Gratos pela oríerta.

Brasil Novo

(continúa)

'Impostos deste
mezJuizes Disb·Uaf"s da Cidade

Patente de bebidas e 'fumo.

Como istu é bom! CoUectoria estadoal:
Tomemos outra qerafa

,)

l
--------------------------------------�/�--------------------------------------------��--------�--------�{
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o Progresso Brusque, 1 de Jar:;ae. ,
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�
I - Noticias procedentes de Doorn, para ond.e � merecido que se lhe queira, fazer., Depois, I ção de café in!e�iol' ao typo 8, bem como

noticiaria se recolheu o ox-Kaiser da Allernanha, Gui- i Deus fez com que o sr. Jose Ame�'lGO aban-, a ve_nda, exposição ou entrega ao consumo

.

' lherme II, logo apôs á qnéda do seu governo, i don�se 3, des�gradayel companhia dOR Na- publico, �ob qualqer forma, de café em grão,
Dn �xienDr informam que o velho ex soberano se acha! poleoes de c anCaI"Ia,' agglomerados em ou em po, que nao se encontre em estado

,

.
. sériamente enfermo, guardando o leito. associação para a rídlcula e imaginária de perfeita conservação e absoluta pueeza''.

_- Telegrammas de Buenos Aires dIzem
Ainda na noite de São Silvestre, Guilher- pretensão de regeneração dos nossos costu- O artigo �o comina as penas de multas de

o seglünte: .
...

. I me von Hohenzollern tomara parte numa. pe- mes. Por fim já se presente o dobrar dos um a dez contos, ou de 50$ por saeca Ou
por ip�eI'me(�lO .do ..Mm,�stel'lO dO, Inter� I quena reunião familiàr, no Castelo Dom,

II
sinos, annunr:íando

o. desapparectmento dois mil. l"é�g por kil.o ',aos
infractores, dírec

or, o gove.ID,O pIOVISOIIO ]?fnrma ciue udo' ocasião em que Já mamfestou aos presentes desse ch_Ib. DIante de tudo ISSO, eonclu.e tos. ou �ndlI·.ectoB, alem de outas penas da

grupO de Insurrectos. cumplm�o �r ensb o seu precario estado de sande. «A Patria », o novo anno entra num ambí- legislação VIgente que, como se sabe, con-
general Toranzo e do. cC;H·onrl :. �mar, atÓm�� O seu medico assistente ordenou o mais

I
ente de �alma, �e absoluto desafogo. side!a com,? "crime de estellionato' todas

exilados em �ontevldeo, � aC.3:! �n f'd� La rigoroso descanco. - RIO,-- FOI assígnado decreto na pasta as mfracçoes contra as leis da Sande
ram na rnal�ha. de 0!ltem a. ClC18 e, ma- ,

. _

. da Fazenda dispondo sobre o calculo de Publica..
paz, na �l'Ovm.cIa de Ent�e Rl()�: Foram ,to I _

NOVA YORK - As predíccões acerca "do que pagamentos das quotas dos funccionarios I Declara o Conselho que apesar dos
das provIdencIaS para o Im�e�l�t? lrfJt�be e

occ.orrerá no mun.do, em geral, e nos Estados das Altandegas da Republíca, As quotas r seus desejos de conciliar as exígencías da
cimento da or?em, que nao O!. 3;

•

era a;:� Ulll�OS, em par�1Cular, no d�curso �e 19�2, serão abonadas aos funccionarios aduaneiros lei com os interesses legitimos, d eparou r\nenhuma outra parte da República .. O
t

continuam a surgirlem todos os [ornaes'do paiz. como parte integrante dos seus vencimentos com "reíncídencías indesculpaveis" dahi
vimento fracassou, e os

. acontecll�en os As ultimas previsões dad�s á publicidade e continuarão a ser calculadas converteu- ter determinado "energica repressão' ás in�
{}esenI'olado� �areceram de .1mp�rtanCla. sobre a situação q.ue enfrentara, o paiz no �or- do-se a parte ouro em papel ao cambio de frações". Por isso, a partir de hontem é

- O míníatro do Interior IIlfo�ma q_ue rer deste armo, dIzem que _?s Estados Umdos vinte sete dinheiros por um mil reis. O obrigatoria a declaração para todo e '.lu'al
o movime_nt.o rebe�de e,Dl La Paz fOI c�e.ft�- não poderão reerguer-se tao de�ress3l co�o producto será addicionado á parte que co- quer detentor de café a notificação imme
do pelo CIVIl MarIO �\ ennedy, que dírígía o resto dos paizes do . globo, devido a serre rresponder sobre os direitos de importação díata, ás agencias do Conselho, da entrada
150 civis ar�ad,?s .. Rema,! entr�tanto, coníu- de problemas que o governo tem que entren- consumo, taxa addicional, expedientes, ge- de qualquer partida de café inferior ao typo�
são quanto as I�for�naçoes s�bre o .�OVl- tar, entre as quaes sao postas em re�vo a neral vilres' etc. 8 em armazéns, depositos, reguladores, etc'

. mento pOIS, emqu�Dto o governo �rrIrm.a remodelação d3� ferrovu�.s e a questão da Rio-O director da Recebedoria, em I para isso ha um praso que termina; ímpro-
que os rebeldes foram

.

presos, os jornais prohibição aleoolíca, cons.yieradas de impor cumprimento á circular da Directoria da I rogavelmente, ás 17 horas �5 do corrente.
publicam relegrammas Informando que os tancia capital, para solução do problema m- Receita, prohibiu o emprego de estampilhas Desse dia em diante, as disposições da lei
mesmos Iugiram. dustrial. das taxas de-- lil$OOO até 100$000, do pa- i serão inflexivelmente cumpridas, sendo mul-

-.0 ministro do Interior ímíorma que
_. BERLIM _ O nno n vo industrial drão de 1932-1932, que, deverão ser ímmedí- �ad�s todos os respo.nsaveis,! directa ou

:se l"egI�trou u� levante em 1!a Paz, na
All h'

.. ,ae so� a impressão ata�ente trocados por outras de menor ou Indirectamente, pelas mfracçoes.
provinCIa argentina de Entre RIOS, sem gra- na eman. a InICIOU s

"
. maIOr valor. Que esta louvavel energia do Conselbo

vidade, que já foi completamente dominada de um .formldavel fr�casso das actIVIdades c
.

- Rio, 4. O «Jornal do Brasil» susten- Nacional do Café jamais seja abandonada.
relas a�t�ridades dali. O levante ti�ha ca- e.xtre�llst�sdno se�tIdo d; ,}evar o� opera ta. que o acôrdo mineiro está definitivam�!lt.e A .lei magnifica de agosto de 19:30 vae ser'
1!'acter CIVIl send� encabeçado por dn:ersos 1'1('8

d
e o o �. paIZd a �c ar�rem se

I �m feIto \ acabado,' faltando dá-lo como
_

deflm -II afmal, executada. Execussão tardia. Mas
elementos do regIme deposto, os quaIS pe- palre. e POt� mIO dIV� aI re ucça� geJa �s tivo somente pela falta de conclusao das antes tarde que ,nunca ...
;netraram em La Paz, procedentes de Monte- sa arIO es I�U a os pe o recen e ecre o i bases de um terceiro partido que substitu- .

vidéo. Os amotinados assaltaram a municipa- de emergenCIa.
. '. I irá o P. R. M. e a Legião.. -: Entre. o gove�no e os banqueIros es-

1idade, o edificio da policia e a séde dos Apenas dOIS terços dos mmell'�S de
Rio-O «.JornaI do Brasil» informa,assim, trangem?s fOI CO�CIUldo um ac�ordo pelo

telegraphos, mas foram l'epellidos. O gover- Essen tentaram levar avante u�a p�rede I que não tem fundamento o desmentido oppos- qual .as ImportanCIa qu�, por motivo da m�-,
no diz que os autores do movimento não d� protesto, .mas nada c(lnsegmran�. Em

to pelo «O Jornal», á noticia anteriormen-. ratorla para os �mprestIm08 exter?os" d�l
passavam de cem e outras iuformações diz- dIversas 10calIdad�s os elementos agItado- te divulgada de que o acordo estava feito' i xam de ser envlada� 'p�ra o exterIor, serao
em que o 6°. regimento de cavallaria pôs res foram repel1!do.s pelo� trabalhadores

Ao P. R. M. serão dadas, como se sabe! empregad�s na acqUlslçao .de letras do Con-
..os rebeldes em fuga. quando tentavam mCItal-os a greve, duas secretarias, que serão a da Educação; selho NacIOn_al do. �ate .. Essas letras, como-

-LISBOA�Escoltado por aviões italia- e da Agricultura. O presidente do novo II
se sabe, serao ennttIdas pelo con.se.lho para

nos, chegou, a esse porto o paquete Do interior partido será o sr. Wenceslau Braz, indicado I
a compra do café que vae ser retIrado do

�, Esperia ", trazendo a seu bordo o mi- - Do " O Estado": pelo sr. Olegario Maciel. . ! me.ccado, segundo _o plano que começa a ser

nistro da Aeronautica da Italia, comman- A grande campanha cívica que o paiz Rio - Consta que o segundo secretario I
executado e de,�erao ser redescontadas pelo.

dante Halo Balbo, e mais autoridades e tu- aguarda é a de Minas unida em pról da da Comissão de Correição. sr. Alfredo Lis- Banco do BraSIl.
. /""

listas procedentes de Bolama, onde haviam constitucionalização. Ma, tenciona regressar ao Rio Grande do i Ago�a, pel� accordo conclUldo, o go-
assistido á inauguração do monumento aos Minas Gerais sempre)oí a mais forte e Sul,onje é advogado, Tisto estar virtualmen-I vern? . f?I aut,?rlsado a. empregar na. su�_
aviadores italianos, intransigente expressão do poder civil. Fiel te extincto o cargo, poiS o orçamento só I acqUIsIçao as Importa�CIas que deverIa, a

Recebidos pelos representantes do go ás suas tradições liberaes, dominada . pelo consigna verba para um secretario. I sua escol�a, ou deposItar em banco ou com-

vernO portuguez, o ministro Balbo e seUi sentimento jurídico que constitue uma das - A directoria da CO'lfederação dos prar apohce�. . .
.

companheiros foram enthusiasticamente ap- marcas mais incisivas do carater montanhez. Favoritos do Brasil, em audiencia prévia- Es�as Importancl8s attmge�, mensal

plaudidos por g'1'8nde multidão, entre a qual Minas sempre formou na vanguarda dos que mente marcada, deixou em mãos do chefe mente, a algl_lmas dezenas de mIlhares de

'se encontrava a colonia em peso. defenderam o prestigio da lei e da autori- do Governo Provisorio um memorial em çontos de réIS.
.

.

,

Depois da visita á legação da Italia e dade civil. Ainda agura é facil perceber em que reitera o pedido que em 28 de se,tembro .

A sua appllc�ção em letras do Conll�lh.o,
de solemne Te-Deum rez�da:na egreja itali- todas aS camadas da opiniãO mineira vehe- ultimo, lhe foi feito, no sentido serem re- NaCIOnal do C�fé Importa, po.rtanto, em lUlll

ana, a comitiva foi recebida pelo general I mente anseio e uma aspiração generalizada solvidos as aposentadorias ferroviarios da tar no se� equ�yalen�e 8 emIssão que, p�ra
Carmona, que agraciou o commandante Ba·1 para que retornemos á ordem constitucio- Estrada de Ferro Oeste de Minas, as quaes aquelle fim, fOI autorIsada a fazer a ÇarteIra

� lbo com a grã-cruz da' Ordem de Christo, 'na:l, com a garantia de todos os direitos (? foram annulladas pelo Conselho Nacional de Redescontos do.Banco do Br�sll: . .

entretendo-se durante algum tempo com elle prerogativas assegurados na carta de 91. A do Trabalho, .
Trata-se, portantCl, de uma feliz I�lcla

em corditd palestra. politica 'do Estado, por nenhum dos dois par- Nesse docllmento a directoJia da Con- tJva �o Sr. Oiwal.do Ar��ha, condUZIda e

A' noite foi-lhes offerecido um grande tidos em que se divide, se pronunciou, é federação reproduz o appello de setembro, termInada com mUlta habilIdade e & exacta

'banquete.' exacto, no sentido da prompta reconstituci- e tez tambem entrega ao 8r. Getulio Vargas co�prehensão d�s nossos problemas finan-
1·

-

M 'd t t t d d t
.

I
.

I Ih l"t ceIfOS e economICOS
- PARIS- No momento em que, deixava ona l�açao. _as, eV:I en emen e oman o e_s- e ou r� memorIa, no q�a. e so ICl a .a

.

'Ü palacio dos Campos Elyseos o carro
- do sa atItu�e, nao e�ta sendo elIa a expre�s!l0 conce8s�0 da aposentado}'):: ?om os venCI- -. Uma lei fedp-ral determinou que, a

presidente que se destinava ao senado, um dos �entImentos Slllceros e puros do eSPIr.Ito �entos mtegraes a<?s fenovmrIOs

accomme-, partir
de 1 de Janeiro de 1932, fossem extin-

�dtviduo d�mente precipitou-se em sua di- púbhc_,o- � . ..

ttIdos de lepra, CItando ao ��smo tempo ctOB todos os impostos taxas, sobre-taxas e-

recção, vociferando a brandindo um rôlo E o «Estado de Mmas», de Bello Horl� o nome de t�es n__esssas .Co_ndlçoes, que se. qualquer (\utra imposição que por qualquer
de jornaes. zonte, .que n�s. fOl'n�ce. esta. nota, .c�nclue. ach�m em

.
slÍllaçao af�lCtIya por falta de I forma, augmentassem os preços e impedissem

Antes de conseguir tocar sequer o SI a pol�ttca IDlDeIra, SI os dlflgentes apolO. da leI, cow relaçao as Ruas aposen- a ]ivre circulação dos productos da lavoura
pára-lamas do automovel presidencial, o do Estado. qUIzere� �ttender aos reclamoi tadorIas; .

.

.. I e das"industrias em todo o territorio nacional.
alienado foi preso e conduzido ao Hospicio., e tenden�l�s. d� Oplnlao montanheza .devem

,

-f artm da est�çã� MarItlma um trem· Por outras palavras, mandou esse decre-
- SANTIAGO DO CHILE - Os -marinhei- tomar a ImCI�t�va de um grande mOVImento da �eDtral d? BraSIl, afI� de faze! durante to extinguir todos 08 impOstos que, sob va

ros presos em consequencia da revolta de pelo P?der CIVIl pela ord�m legaJ� Nem para a VIagem, .cUJ<? te�mo fOI a estaçao �de Be- rias ,denominações, como "taxá de viação"
Coquimbo suspenderam por 48 horas da outro fim se faz n�cessarla a_um!l0 de que lêm, ex�er]Q,nclas ue consumo de cafe como Ou "imposto de estatistica" eram cobradas por
tome que haviam começado, attendendo aos actu�l�ente se CUIda. E' preCISO Ju.n�amente, cOlll�usbvel.

J
•

.
municipios e estados sobre mercadorias ex

rogos dos advogadoS e das familias, embora conCIlIar a� duas correntes polItICas �o Coube a? Conselho �acIOnal de C.afé portadas ou importadas para municipios e

anuunciando que a renovarão, caso a amni- Estado paraJfortalecer a campanh�, que puo promover maIS essB: te?tatIva de aproveIta: Estados vizinhos.
sUa não eles seja promettida dentro desse d.eve. ser adI�da pela volta ao r�gIm.e cons- mento do nosso prmCIpal pro?ucto, tendo Essa providencia, que a seu tempo A
prazo. .

.

tItu�IOnal. MI�as tem de ser.a I2IOne�ra num i al�uns �os SéUS membros segUIdO. l?-0 com-
NOITE applaudíu vivamente, e que é uma

JERUSALE'M -F
.

A �ovlmento dessa natureza, s� nao q�]zer fu- b?lO,_ alem do representante do mlOlstro da
d s medidas de maior alcance economico

.

01 preso em - mman
gIr aos seus deveres e aos Imperatlvos da Vlaçao para conhecerem do resultado. a

,.' .
.

um dos, quatro bedulDos autor�s de diversús
sua tradição liberal.

-

.

.
_ A exemplo da Hespanba, a imprensa I tomadas ate hOJ� pelo Governo.Pro;Iso, terá�ttentaaos �ecentes contra turIstas estrange- Os politicos minpiros, ao se unirem, não brasileira possuirá, dentro de breve tempo, entrad? ' efiectIvamente, em �llg.Ç>r..

Iros. O dehDq�el1te conf�ssou �er o chefe devem ter outro pensamento mais alto SiDão o seu palacio, graças á conquista que "em
E que como te� suc_cedldo mUltas ve

de uma qu�?rllha de �adroes cUJos segredos esse: fortalecerem-se mutuamente, fortale- de fazer a Associação Brasileira de Impren- ze�, as melh_ores leIs. deIxam de ser cum-

e esconderIJo denuncIOU. cendo o Estado para que esse consiga levar sa, obtendo do Sr. interventor no Districto, prIdas ... e sao esqueCIdas.
-MUKDEN - As tropas japonezas en- á victoria rapida a bandeira da ordem juri- Dr. Pedro Ernesto, a árça necessaria a tão - Os jornais matutinos paulistas an-

traram em Chinthow ás 6 horas do dia 2deste. dica e da ordem civil. Será esse o grande grande emprehendimento, aliás não sem uma nunciam que altas figuras do clêro estão·
.

TOKIO ---;, l!m .co��uni�ado d� Mandch�- serviço que o pais reclama de Minas nessa. duradoura campanha em que, se empeijha- agindo j�nto ao Episcopado Naci?nal, para
:rIa para o NlChI-NlChl Sblmbun annunCIa hora de difficuldades, e embaraços e confu- ram directorias antecedentes a actual, prp,- que os BISpOS, sem excepção, apOIem a fun-
que a vanguarda das tropas japonezas en- sões. sididas por João Mello, Raul Pederneiras dação de um grande partido politico em todo·
irou ás 6 horas do dia 2 em Kin-Cheu. -Diz um telegramma do Rio. Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Bernardes, paiz, formado por diversas facções.

-BERLIM� Individuos desconhecidos O general Ptolomeu Assis Brasil chega Paulo Filho e Alfredo Neves. Os sacerdotes ficariam alheios á dire
quebraram á noite com pedradas os vidros amanhã, a bordo do «Itapagé», dizen10-se A' Associação fôra concedido um ter- ção do partido, com o qual, entretanto, co-

rla entrada principal da embaixada do Japão (fue permanecerá no Rio até meiados do cor- reno na esplanada do Castello pelo extincto laborariam.
nessa capitaL As pedras estavam embrulha- rente mês, indo depois ao Rio Grande do Conselho Municipal, para nelle ser edificada Assentádas as ·finalidades da nova or-
das em panno vermelho.

.

Sul, antes de seu regresso a Florianopolis. a sua séde.
, ganização, os vigarIoe recomendariam aOi

- O consul norte americano, liir. C. Tudo isso são noticias que carecem de ca- <? que foi. fa�il �onseguir no legislativo, seus parochianos, os candidatos do parti�o.
Chaberlain quando viajava em um automo- rb.cter officioso; todavia, á boca pequena,co- prodIgO em dIstrIbUIr favores, atabalhoada-
vel, por es�a cidade, con:: o fito de partir pa- tinua-se � dizer que só.são ve!dadei.ras as mente, r�sultou no maior entra�e por parte
1'21. Harbin, foi inopinadamente atacado por d� chegada, permanenCIa no RIO e Ida ao da PrefeItura, que se oppu�ha a entrega do
Um grupo individuos. que ao que se apUroU, I RIO G�ande d.o Sul.. Qu�nto ao seu regresso te�refi(�, .em face do n:_odo Irregular por que
er�m de nacionalfdádé 'japoneza, ficando li-I

a FloI'Ian?polIs" ha. d.UVId�s fundadas. fOI redigIda a c0!lcess,ao. '. _

gell'amente Contundido. :_ RIO - O MlDlsterIO da Guerra rece- i Agora, deVIdo a tenaCIdade ao Dr.
A agressão foi completamente inespe-I beu comunit::ação que .os aviadores brasilei-' Herbert Moses, presidente A. B. L, .e á boa Ir�d�, e verificou-se apesar do carro em que ros do�<Duque de CaxHI,s», que se achavam von�ade do Dr. P�dro ErJ?esto, SOCIO ben�

vIaJaVa o dinlomata estadunidense levar em Qmto, embarcaram de regresso ao Bra- merlto e dos maIS prestlmosos do gremIO
bem á mos1râ o pavilhão do seu paiz.

'

.

s�l.
. . dos. jornalilsta�, o a�sumpto vem de s�r so-

.

O consul gfral dos Estados enviou im- -- RI.O -, O «J?rnal( do Comme�clO», em, IUClonado satIsfatorlament�. A ASSOCiação,
medIatamente uma nota de protesto.ao SeU s!-Ia _gazehlha, malllf�sta-se contrárIO á ex- que obte.ve uma grande. ?r.ea de terreno,
collega do .Japão, em que dEls�reve o atenta- ÍlIl?ao do S�na�o, dIzeJ?-do que,. ept outro em. esqmna de rua, vae !lllCIar a segunda e

�o e assegura que não houve absolutamente artI�o examInara ?S .alvIt�es que tem appa- ultima et�pa da sua. b�Ilhante campanha: a

provocação algUma por parte do sr. Cham- reCIdo para supprlmlr o Senadó e mostrará. constucçao do palaclO Imprensa, com todos
berlain, conforme chegou a ser propalado. como não ha fundamento para semelhante os requisitos necessarios ao ,fim a que se

proposta. &l destina; uma obra grandiosa que virá con-

WASHINGTON - Nos circulos ligados Acrescenta o «Jornal do Commercio». correr para maior esthetica da capital da.
_!lo Departamento do E�tado, não se dá maior que se o Senado precisa ser. extincto ,por- Republica.
lIDportancia ao incedente havido emMukden, que os senadores não cumpriam a sua mis- Para chegar a esse resultado, I! A. B.
com o consul Chamberlain. Assevera�se que E"ão. corno deviam, o cargo·de chefe do go- r. fará um concurso de plantas entre os

:_e o ?�cOrr�do reve�tir-se �e real gravida- verno tambem necessita serextincto, porque melhores artistas naéionaas, mandando exe.
.e as autol'ld,ades dIplomatlCas nortl:)�alIÍe- o sr .. "Vashi-ngton Luiz não cumpriu a sua cutar a cOstrucção da obra apos rigorosa

�cat:as �la. China teriam feito uma com- missão como devia e exorbitou tanto que concorrencia.
'

.() umt:�ça� Jmme(�Iat� ao secretario StimsoIl, foi deposto. _

\ .

'- O Conselho Nacional do Café emque, e, a:ct� na,c;'� aconteceu.
_ . .-Rio::- «A Pat-ria» do, l�io diz que o anno nota enviada a08 ,jornaes, reprOduziu osAqUI �l,rculari:i1l1 du�s ve1"�oes � �espeI- i 1902 sera para ,os .brasIleIros um v�r?adeiro artigos 20 e 30 do deCreto de 27 de agostoto do alludu.lO caso. Um� dellas dIZIa que �nn? bom. O AltlssImo deu-nos um mInIstro da de 1930 que regula o commercio de café e

vs atacantes eram tropas Japone.las, emquan- Justlça conhecedor das nec�ssidades ?o p.aiz, pelos qnaes "ficam prohibidofll em todo paiz10 que por outro lado relata�se que os ag- moço de caracter e de energIa. Seus prlmelros, sob pená de multa apprehensão e inuti1i8a�
gressores eram apenas tres nippões. actos valen mais do que qualquer elogio' ção' (t transporte, � commercio e a exporta- ,
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'Prefeitura Municipal de Brusque Jllnta de Alistamento Militar
RESOLUÇÃO No. 36 Edital de convocaçAo de 'sorteados.

I

Rodolpho Victor TietzmanD"Prefeito Provísoríodo mu- Rodolpho Victor TiE'tzmann, Presidente dar Junta de Inicipio de Brusque, no uso de suas atribuições, ad-rele- Alistamento Militar do Município de Brusque. 'I[rendun á Interventoría Federa] no EStado, RESOLVE:
Artigo unico - Para os efeitos da cobrança do imposto Faz saber que foram sorteados para' o serviço do'sobre veículos em -laneíro dó exerci cio entrante de 19;)2, Exercitofza, chamada, da classe de 1909), na sede da 1Oa.será observada a 'I'abéla anexa a Lei no, 32 de 15 de desem- Clreumseríção de Recrutamento, em Fteríanopoíís. nestebro de 1930, íucluída a rubrica de " Carroça comercial a 1 Estado de Santa Catharina, os cidadãos constantes dia reanímal Rs: :!O$OOO" de conformidade com. a matricula feita lação abaixo transcrita. e que deverão estar prontos para,durante este exercício. , raso sejam mandados incorporar, se apresentarem ao quar-Prefeitura Municipal de Brusquev Sj de desambro de I tel do i3· Batalhão de Caçadores, em -Ioinvílle. até o dia1931. 'HO de Maio de 1932, o que, será em tempo publícado; e os

. Rodoluho Victor Tietzman''ft I que não o fizerem ficarão sugeitos ali:! penas estabelecidasPublicada a presente Resolução No. 36, nesta Secreta-] nos Regulamentos Militares e Codigo Penal do Exercito.ria, aos 31 de desembro de 193L
. I Para obter os meios de transporte deverão se dirigir

Henrique Bosco lOS sorteados ao Presidente .d';1 Junta, Rodolpho Victor
Secretario. I Tietzmann, na Prefeitura Municipal de Brusqlle, até o dia

I115 de Maio do mesmo ano.

RESOLUÇÃO No. 37 i E, para, que .chegue ao conhecimento de todos lavrei IRodolpho Victor- Tietzmann, Prefeito Provísorío do I o presente e.dítal, que será áíixado na Prefeitura Munící- IImunicípio de Brusque, no uso de suas atribuições: RESOL- . pal de Brusque, publicado no Jornal local "O Progresso"VE: e distribuídas tantas copias quantas forem as diviSões dis
.Exonerar a pedido do cargo de Inspetor de Veiculos trítaes de juridícão munícipal.depots de assinado pelo pre-

.

o sr.Guilherme Gerinano Níebuhr. I sídente.
Comunique-se. I'Prefeitura Municipal de Brusque, 31 de desembro de 1931.

Rodolpho Victor Tietzmann
Publicada, a presente Resolução No. 37,' nesta Secretaria,
80S 31 de desembro de 1931.

Gemamo lfçh,ader Secretario.

Brusque, 7 de Janeiro de 1932.

Rodolpho Victor Tietemann.
Presidente da Junta de Alistamento.

Nomes Filiaçlo
Rodolpho Eugenio João Todt
Alfredo Helena Lang
Francisco Leopoldo Plotegher
Geraldo Estevão Alves Cabral e Silva

.

João Cesario Bonacolsí
Luiz José João Toppa
Pedro Jacinto Lira
Frederico Fredirico Debatin
Luiz Ervin Guilherme Ristow
Francisco Luis Pellenz
Luiz João André Colzaní
Frederico José Fuzon
Serafim Iríneu Cardoso Ferreira
Nicolau Bazilio Demathe
Emílio Adolpho Becker
Alexandre .Ioão Borni
.losé Reinholdo Batsehauer
Augustínho Antonio Bagio
Pedro I José Wintber
Augusto Urbano Kistner
Francisco Domingos Henrique 'I'ornassíní
André Pedro Tormena
Domingos Francisco Dognini
Leopoldo Bernardo Fischer
Octavio José Augusto de Farias
José Carlos Fischer
João Manuel Eduardo dQS Santos

Henrique Bosco
Secretario.

RESOLUÇÃO No. 1
Rodolpbo Victor Tietzmann, Prefeito Provisorio do

munícípío de Brusque, no uso de suas atribuições; RESOL
VE:

.
Nomear para exercer as funções de Inspetor de Veí-]

\
eulos o sr. José .Walendowsky, percebendo os vencimentos Imarcades em leI.

[Comunique-se. I
Prefeitura Municipal de Brusque. 2 de Janeiro de 1932.1

Rodolpho Victor Tietemasvn.
Publicada a presente Resolução No. J, nesta Secreta

ria, aos 2 de Janeiro de 1932.

41
4i
43
44
45
46
47
48
49
50
51
i�
53
54
55
56
57
58
59
60
6]
62
63
64
65
66
67

..

..

,,.

Ilem'ique Bosco
Secretario. i,

R.�SOLUÇÃO No. 2' )
Rodolpbo Victor Tietzmann, Prefeito Provísorío do I

ID.unicipio de Brusr-ue, no uso de suas atribuições; RESOL-!VE:
Exonerar a pedido das funções de Intendente Distri.-j'tal de Guabiruba Norte Baixa, o sr. Francisco Kohler e

nomear em substituição o sr, Ántonio Kormann. I
Comunique- se

.

.

IPrefeitura Municipal de Brusque, g, de janeiro de 1932.
. Bodolpho Victor Tietzmann i

Publicada a presente Resolução No. 2, nesta Secretaria, Iaos 9 de janeiro de 1932.
!
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.. -

___________

H·'�::gr":t.�o;co I PrllfeiblHi, unit\:pal de 13rllqll
I Edital

iI
De ordem do SI'. Prefeito Provisorio, faço saber a todos

os interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça
m�ntal'ia, está em cobrança na 'I'hesouraría, destaPrefeitura
o imposto sobre vebiculos, relativos ao I: semestre

Thesouraria da Prefeitura MunicipaJ de Brusque, 1 de
Janeiro de 19;,2.

O Thesoureiro
Erico Krieçer

o Fortificante�ais perfeito
Hecommehdado para os Anemic4:>5, Convalescentes,
,."Jeurasthenicos, Exgottados, Dyspepticos e Rachi-
1toS.

Enriquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenta o
cerebro. Fortalece os ne�os. Tonifica os musculoso
Abre o appetite. AcceJera as forças. Revigora o

organismo.
VIGONAL é 58 % mais rica em substancias
nutritivas que qualquer outro �ortifioante.

GRA�UfS lABORAIORIOS Al�IM & fRtllAS CAIXA N°. 13m S. PAUlO.

SãoJoão
QUANTA alegria anima

as almas iovens em torno

á fooueirc de S. João! São
as densos, as. ccntiqos, os prognosticas de proximo
casamento, É O milho verde assado no braseiro; sõo

os busca-pés e as bichas queimcdos em homena

gem ao santo querido das mccos e dos r�.po;::es!
Mas eis que no meio da cnimodo fes+c, urno dG�; me

ninas é atacada por uma insidiosa dôr de dentes.

Em opportunidCides toe; é que a C"ffa5pil'il'l� _repre
senta um papel providencial. Um ou dois cor;',pnmldos
soo o bastante para dar allivio immedicto. Não somente

nos dôres de dentes como nas dôres de cabeça e ouvidos

e nas colicas próprios do sexo, a Cufíftlisfi::tir'!nn é o re

médio por excellencic e que tem, sobretudo, a '1anttigem
de não atacar nenhum orgão. Defendam-se, com a Cruz

Bcr:t'm', dos perigos das drogas sem base scientiflca;
lembrem-se sempre de que Cafiasplrina é o remedio de

Unico que evita a luberculõse
COM o SEU USO NO FIM
DE 20 DIAS NOTA-SE:
t.o - COMBATE RADl�
CAL DA DEPRESSÃO
NERVOSA E DO EM
MAGRECIMENTO DE
ÂMBO.'" OS SEXOS,

2.o-AUGMENTO DE PE
SO VARIANDO DE I A

l KILOS.
l.· - COMPLETO RES
TABELECIMENTO DOS,
ORGANISMOS ENFRA.
QUECIDOS, AMEAÇA
oos DE TUBERCULOSE,
O CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUE É PRO
DUZIDO PELA ACCU·
MULACÃO DO POTAS·
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO
O CALC(Ü DISSOLVE o
POTASSIO. o S;UIG l'EXOL
CONTEM CALCIO. E AS
SIM. SENDO E VITA O

CANCER.
OPINIÃO DO

DR. MANOEl SOARES BE CUiRO
Vende.-se elll todo Brasil

'I
I

Matenal escolar
Livros para todos os cursos

do Grupo Escolar e Escola
Complementar
Livros para as escolas iso-

ladas.
'

Cadernos de linguagem a
preço de reclame rs. tOO:
Grande variedade de cader

nos para desenho, linguagem,
aritbmetica e apontamentos.
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc.
Na Livraria e PapelariaMer

curio de

Eríco straetz

EDlbelle:e
O seu lar!!!
Quer V. S. adquirir

UDJ. lindo adorno p
sua easa? - Então 'não he
site a submetter á sua revis
ta o variado e bellissimo sor
timento de estampas artifi-

I ciaes as mais modernas (da
I
Casa Editora Cherl) que aca
ba de -receber
a Livraria "Merendo"

de
E. Strãtz

Catalogos â disposição
do publico!

Preços ao alcance
de todos.

. ,

. Rejuvenesce a mulher sem opijfa{;ê�s t,
'

Porque o dr. Silvino Pa�
checo de AraUJO, eminente
medico brasileiro, como o

� grande scicnhste russo :0;,:- I! hem criou, com o :,-e,! {llc- i
rav�hoso preperedo I.. fLUXO - SED/:l..TlNA ,.

1

o reiuvenescimento da ,<."

lher, fazendo deseppe-ec-r .�mrlaqrosemente, em t:WI,O!> 1
de 2 horas, as dôres mC!1- I
saes, ecalmendc, ,eguhn- �
sendo e vitelisando os �eU5 :

,orgão:3, lacili!éfndo O� D"! - ;
los, sem dôres, CUco pcr;'1o I
tan�o aierrorisa a mulher. IEstá sendo usado dl?!;":1. l'
mente nos principac:. ly "" �
pitaes. «

....edko:
a:m. 6 • FOR.TIPICAN.
TB ... M., mo4Ic...
.,..... aconulhar.
I!D. G8IIt�m. entre 0.
ir...ub.tanc.... O PE.
PTONATO DE FE�.
.R.O, Oi..YCE�OPHOS.
PHATO DE CALCIO
• HYPOPHOSPHYTO
DI!! CALeJO.
t o melhor r e m e d J o
�ontr. a DEBILIDADB
E F f( AQUE Z A OE.
R A. L, MOLLEZA DAS
PERNAS, FALTA DE
APPETITE, IN.
;'OMNIA, NERVOSIS.
ff/{O, et.c.
f: tambem aconselha vel
ns VELl1ICE, para re.

ll�lIil'jr A ENEROlA
le: n \'<JOOR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A gina central de
" O Malho" desta semana é are·

pa "manif t
-" .

d ha
it

.

a-o do que foi amam es .acao que am a pouco
constí UIÇ - I id d <> d

.

Patirarcha em Sao Pau o, a mOCI a e aca ermca,

Sfe;. aOt [lagina d�pla pelo humorismo com que está recons
o es a .

.

d' " O M Ih "d t
. .

.

vale o numero todo a o es a semana.

tItUld�as ha mais: "Amnistia !A;mnist!a�'� art�go de Junhoj
D it cha.rges politicas de LUIZ, LUIZ sa, Theo, João José
ez_ol o .

di' "N f d d t
J Lít e outros artistas o apis: o UH o o pan ano",

. 1 e,
em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua

p<?�m:e Ventura Garcia.Calderon: "Viva São
.

Jo�o ", uma
lei

VI'lha' e muitos topicos e muito humorísmo, alem das sec-
mam '. .

ções costumeIras.

Prima DiBgalli , Irmão
Secção • Marcenaria

Fabricação de II?-0bili:;s: .se�do serviço �arantido,?�ldesde,
a mais simples ate perreítíssíma 'execuçao .

Secção • Fabrica de cama

Fabricação de. camas
, Marca "I.ydian

Imitação de camas de ferro, hygienicas e commodas.]
Preços baratissimos
--��-�-------

Secção. Fabrica de cadeiras
,

Fabricação de cadeiras optímas por preços baratissimos

Encarregam-se da preparação de qualquer obra em cons

trucçãc.
____,.Il�

Grande e varíadíssímo deposito em espelhos de erystal pa
ra armarios, lavatoríos, penteadeiras etc,.

'--_.'_'.-_.--:-�
Syphisan· 'i

Cura radicalmente a li'� t '1' -,
• •

.._yp lhlS sem Injecção
Formula do Ltr. José IIBrusque.

1\
Vinho ITonico \

Brusque I
Poderoso fortificante Iem todos os enfraque-

cimentos. IFormula do Dr. tJosé'
. u

Brusqll1€. I:
Dep:osito Phar- li
macia Brusque, !!\.<l 'Pelotas!, Estado �Rio Grande Sul. \

1
A'Vendana ;

\= Pharmacia .

� Galen.!o
.

,==#=====h�_=. � ;====:::::::=::::=:�_0;

I
I
!)

o PROGRESSO
'
•
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\
Eu J. Severino Gedeão Delfino, empregado publico, es-

,�� tando soffrendo 'horrivelmente de rheumatísmo articular, o

,. qual atacou-me de maneira que fiquei acamado muitos
• dias, porém, a conselho de um amigo que visitou-me. entre

-------------------�-----..;..--
no uso do ELIXIR DE NOGUEIRA, do competcntíssímo-Phar-
maceutico Sr. João da Silva Silveira e com 4 vidros que
tomei de tão poderoso remedio acho-me hoje, radicalmente.
curado de tão ruim molestia.

.

Assignaturas
Anno - - - -

- - - - - 10$000
Semestre - - - - - - - - - - 6$000

Annuncios
'

Linha (corpo 10 )'1 vez-$200 Maio
res e mais, vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red . Administração e Oüícínas,
Avenida

.

João Pessôa.

eh pbum....,.....
JOÃO J)A S.U-eVA

S!LW'JBA.
'Pederoso TOIdM
.P�
._,u..... ..,.,�
-- .........
......a.

�
1.14__

.

A loção Brilhante faz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta, porque não e tinul'i1.
Não.,queíma, porque não contêm

sáe� nocivos. É uma formula sciell
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segl'erl0 rui i;) n,F] 10 iJX �)
contos .de réis. '

.

. E� recomme.nd�da pelos principaes
Insütutos samtanos do extrangeiro e

analysada e autorisac1a pelo de
partamento de Hygiene do Brasil.
Com. ,0 uso regular da Loção Bri·

lhante:
'1.0 - desapparecerem completa

mente a caspa e affeções parasitarias,
.

2.0 Cessa a quéda do cabello.
, 3.0 Os cabellos, brancos, descora·
dos ou grisalhos, voltam á sua cor

natl?-ral prjmitiva sem ser tingidos ou

queImados.
4.0· detem o nascimento de novos

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de ;::alvieie faz bro

tar novos cabellos.
. 6.0 - Os cabellos ganham vitalida
de tornando· se lindos e sedosos e ;} Faço saber que pretendem casar-se André Lang
cabeça limpa e fresoa, viuvo com 44 annos de idade, artista, filho legi timo dl�
l\ L,oção Brilhante e usada pela Vendalim Lang fdo. e de Anna Lang e Rachele Koscbnicrc:sociedad� de S. Paulo e Rio,
A* venda em todas as Drogaria,>, viuva com 44 anuos de idade, opel'ari�, filha Ieg'itima de

Perfumarias e Pharmacias de pri· Modesto de Modesti ido. e de Regina de Modesti ;ambo",
me.ira ordem. brasileiros e residentes neste Município.
App. D. N .S. p, - N, 1213,9·2- 923
Peçam prospectos a Alvim & Frei-

tas - Unicos cessioilarios para a Godofredo Brunner com 30 annos de idade, filho.
America . op, SU.I -- Caixa, 1379 :3

.

legitimo de José Bl'unner e de Anna' Catarina Brunner e
Patllo,

. ,'.

EmUia Schlosser coai- 23 anrros de idade, filha-legitim�
de José Schlosser e 'de. Esteranla Schlosser, ambos brasi
leiros, lavradores' solteiros e resideu.tes neste lVlunlcipio.·

Luiz Visconti COm 35 aonos de idade, fililo legitimo
de João Viseonti e de Luiza Visconti e Anna da SHv;ffi.
com 21 annos de idade, filha legitima de Pedro Anacleto
ela Silva e de Augusta da :3ilva ambos solteiros, !Jl'asi
IeÍl'os, operarios e residente, nesta cidade.

,m El"XJI DE RIJa.!..
)Smpl'egaoo _·suceeuo _ 't�

��\� !IS molestlas prevemeates .. ....
:;;:� • im!lU"'ZU � SDllpe,
fi�w ..

:,� FfRfGÂS
;�0,r ESPI�Htt.S��d
"t" ULCERAS

"CZEMAS
iIIftHCItAS IM PatI
DARTHROS
FlOR6S B'RAHC�

,

RHEUMATtSM(;I
SCROPHUl.�

SYPHIlI:ncA8
c ftnôllmeate em t�
as affecçll<ll "* ..

2""0 !...ja SI.

[.'Ih"'. .axI

;,'....,"'�....,"'�..r'''�.. ,.''''�....,'''�....,'''�....'"�;r'''�;
..''''�.. ,..,,,�; ...,... r;;",'"

��,"l��"t�,"l�,"t�'''J�,''l�,'''J�t''t��''J�,�J���l��1�!,1&:f1&!11&:,1&:,1�!,1�!B1�:,1&:11�:,1�:,1&!1

XXXXX����?CXXX�()
Dr. Silvino P. de firaujo .. X

V or O n O f f . , .�.
. Brasilei�o, ., _' X

Rejuvenesce a mulher sem operaçoes.. Os ·12 112 milhões de
)(.Mocas e senhoras que vivem no Brasil estão salvas porque o dr.

Silvino.
Pacheco de Araujo. eminente medico brasileiro, como o

S.grande scientista russo, tambem criou, com o seu- maravilhoso

preQ�a�o --------�--------�-----------.------------------

"FLUXO SEDATINA"
o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer milagrosa
mente, em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acalmando, re-

agularisando e vitalisando os seus orgãos, facilitando os partos,
sem dores, CU10 perigo tanto aterrorisa a mulher.
E' um preparado de real valor, que se recornmenda aos exmos,

srs. medicos e parteiras, como agente cp}mante e regulador das

�funções femininas.
Està sendo usado diariamente nos prn..cipáe"i hospitaes, nota

damente nas maternidades, casas de saude do Rio de Janeiro e

São Paulo. X
"FLUXO SEDATINA" )(

�
encontra-s'e

em.
todas as

Pha.rmacias:
Doenças' chronícas

con�UltaS gratis, por carta, nma só vez a cada pessoa, mandando um

enveloppe sellado. .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX '
/

Marca regi.lrOJj.

"AV.A.RIA8!P
- Milhares de curiKkts '!._.
BRANDE DEHlmM .S_

II �
PARA ODRES M!.ISCOU·

� RES, RHEUMATlCAS,
P".L,. GOLPES, TORe'E •

.

�<� .,..�.... DURAS, EIIFIM

rfiRMBLl � QULQUER
DU Dr, .IoIa" DAda Sil'� SlInlR �

or

NAS PHARMACtAS .�. *DEPOSITO: e-.b
IJI!!R!'UGIA I18pno VA
PELO'fAS --lItto e. DO lKJL V

I

Imposto de Patente de beb,das e fumo

De ordem do Cidadão Bento Augusto de Athayde
coletor das Rendas Estadoais nesta cidade faço publico que
durante o corrente mez procede-se nesta coletoria a co

brança do 10 semestre do imposto acima.
Os contribuintes que deixarem de satisfazer o paga

mento no dito mez poderão Iazel-o nos mesêes de Feve-
reiro e Março com as multas de 10 e ::!O %.

.

A cobrança executiva será iniciada nos primeiros dias
do mêS de abril de acõrdo com o regulameto em vigor

Coletoria Estadoal em Brusque, 1 de janeiro de 1932.
�

.

' 1,

o escrivão
Osmar Petermann

RheUl1:1atislUO Articular

eJ's,
Cab·eUas brancas?

Livfaria �Iercllrio
. j1 Augusto Müller com :32 annos, filho legitimo de GugtaVQl

S T li'A E T Z MlUler Ido. e, deMar�arida ��Uler e Hermilllil Kri,:,ger com
.

..

I 18 annos de Idade, fIlha legItlma de Gerrn3no tÜ'legel' {do

E I e de Barbara Kl'iegel', ambos solteiros, brasileiros, opera-sta Livraria recebeu uml rios e resi.Jentes nesta cidade, Si aiguem souber algum
_

.
.

I ünpediluento ,deve accusal-o. E pal'a que· .todos fiquem
bellissimo. sortimento de m.ol_l,sciêutes publico o presente.·

,

. Brusqub 14/1/ H132. ,

d
..

d'
,�

1 '

. r

O escrivãouras para qua_ ros.
. \' Germano Schaefel'.

ERI-CO

- DE-

NOVA CRUZ, 17 de Agosto de 1913.

( Rio Grande do Norte)

J. Severino Gedeão f 'elfino. >

( Firma reconhecida. )

--,-------

ROMANCES
A Lviraria Mereurío de Erico Strâtz, acaba de

receber as edições de 1931 dos melhores roman
ces brasileiros e estrangeiros.

Edições populares
ao alcance de todos.

LAVRADOB� st
Plantae repolho em grnde

quantidade
compr qualquer producção
Erico Srat:

,EditadA
De ordem do Cidadão Beato AugustO de Athayde, Coletor

das Rendas Estadoais desta ci.dade; fa.ço publico que até
o dia 31 do corrente mês esta Coletoria recebe as decla ..

rações para o lançamento sobre ill.ovimento comercial. e
industrial. A este imposto estão sujeitos todos os contribuiu
tes quepagam o fmposto Federal sobre vendas mercantis e

mais os neaociantes industriais exportadores para o interior.
Os q�e se recuzarem pre"tal' declarações ou a exhi.- ,

bir os seus livros, ou os que fazem de.qLaraçÕes inexata
serão lançados a revelia com a multa de "50% ou sujeito a

pagar o imposto igual ao' de industria e profissãi) que
estiverem lailçad,os, sempre ao criterio do fisco.

Coletoria Estadoal em Brusque, 1 de janeiro de 1932.

O Escrivão
Osma1' Petermann

Registro
.

'

Civil

nica bebida sem aleool que con
tem o.proprio sumo da laranja•

II
•
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