
ra e atrahente phantazia rompe o baile do Brasil S. Excia. O' Doutor Getulio' Vargas, : mente espiritual, para, congregada..a�s
com a marcha Aymoré.

-

sendo 'Interventor Federal no Ealado de [poderes mundanos, fundar neste. n;tUnICIPIQ
O amplo salão ostentando caprichosa Santa C�tharinJl S. Excía. General Ptolomeu \ uma escola pr0!is�io�al, que mlD;strara ii

e feerica ornamentflção é invadido por ale - de ASSIS Brasil, que: se acha nesta oca- \ juventude, sem dístínção de. raças, c1ass� (\U
! gre bando de phantaeias, sião representado pelo Snr. Prefeito Muni- \ credos; connecímentos pratícos para � VIda.

C II torí t d I'
'

Nas galerias e corredores unia assís- cipal Rodolfo Vítor Tíetzmann com hon- Esta atuação conjunta, bem orlentad�,, O .ec �rl� es a 08: ,.

tencia nunca vista em baile de carnaval.' rosa presença de S. Excia. Revma. Dom [será indubitavelmente de resultados os maIS

O baile começa com alegria intensa' Joaquim Domingues de Oliveira, mui digno i beneficos e tecundos.
com o caracter de'. pleno reinado de Momo. Arceoispo Metropolitano de Santa Catarina, ! Revmo. sr. Arcebispo: Em nome de s,

Dentro. em pouco concentra-se no sa- 00m a presença das autoridades e grande exa. o sr. General Interventor Federal �o
,

Ião, na mais intensa alegria, a caravana numero de habitantes do munícíplo de Brus- Estado' e em nome do Governo deste Muní-

dos blocos: dos Ca�ªd(ir,es, dos Folíões, :da's que, procede se ao lançamento da pedra cíplo, coagdttulo·me com v. excia. revma. e

Gatinhas, dos Garções, das Aldeãs," das fundamental dos edifícios destinados á com '0 laborioso povo de Brusque pela
Jardineiras, sob o estridulo apito do Blo- «ESCOLA' DE AJ�ICiJLTURA E COMER- feliz ideia da fundação da escola. de a�I'l-
co dos Jogadores.

. ..

' .\

CIO,,; prédio este que' será edificado sob a cultura, cuja primeira 'etapa hoje 101 vencida '

.

E, sob, o
a , domlm� .folgazão .dos bloc�s, na direção do Exmo. Snr. Vigario, o Reve- com o laçam�nt(} �e sua �edra t'unda�elltal.«

purlia da. maior alegria o baile terminou, \ rendo Padre Germaro Brandt S. C..L, con- A seguir o Industrial sr. Otto Sohaeter

'\
com man�esto pezar dos foliõe�, as .5 horas correndo para 'a construção os. donativos leu brilhante' oração.", em ale�ao alusiva

.

da manha.
,

,'.

, espontaneamente, dados pelo, publico e pes- ao ato que se eelebrísava -então.

/\ Apezar de todos os pezares e mui- O corso
-

soas que queira� .c�)Dtribuir pa,ra o lev�rita- Depoís, ouviu·s� � palavra f�uente: de

to embora a crise tenha assentado o seu ím- "'*JE. Terça-feira á tarde os blocos Brus-
meato deste edifício que sera de utilidade D. Joaquim, Arcebíspo Metropo�lta�a, q�e

perio na periferi� d? planeta, Momo conse- quense e do Paysandú fizeram t!; não só aos ,babit.antes. �e. Brusque, como, se co�gratulou co� a ?bra :�er�torIB: cUJ�
guiu estender ate nos, pelo curto espaço de elas ruas rincinaes sob o 'a lau�gr�� para os ,de outros mum,ClpIOs e. p�ra o en-I fundaçao estava assmalada pda,. solemdade
tempo que lhe é permittido, o seu, I'flinado �bPUlação q�e assim premiou Pt esforço grantieelme_uto da Patl'Hí B�as.lleI!a, onde, do lançament� da pedra

'I l'unda�e�tal �a
bizarro e alegre. da uelles 'blocos carn'avaÍes I se educarão rapazes sem distínção de na- I Escola de Agrtcultnra e Comercío, ll:�e� o

O reinado daquelle barulhento e . astuto 'cio�aralll á cidade, naqUell�o�ia:u�:aroto�� I ciollalidad� e -credo. re�ígio�o, �irigindose 11 em torno �o fato empolgantes ,_apr�cHl.ç�esmonarcha. neste cyclo, assemelhou-se mui-l de agradável satisfação. '

tudo debaíxo da Il,l�lor fiscaltzação dos go que pr.oduzrram grata llnpr�s:sao a to os

tissirno ao no cyclo anterior. As mesmas ex- '

,
vernos quer municipal, qu�r estadual., quer lOS ouvintes.

.,
.

pansões, os mesmos bailes, ae mesm<l:s folias: I
. O enterro dos ossos'

. fede�al,. tu�o d�btÜXO .. d� mais restrtcta Finda a. C�rlmO?la, a� autorldad�s ,e,

, Dizem por ahi, que a psychologia do r�l � "'JE. Como s�mp:re" coube !1 veterana SO�le- obedíencia as. LeIS . Brasileíras-c; '

.
pessoas c,onvld.adas. acompan��ram S. �xa:

Momo muda consoante á mascara que. afl-! ç.ade dos Atlradore�, renOlr em seus saloea, 'A ata f�I �ssInada pel8� autorIdades RevI!la. a resldenCla paroqUIal, oade for

vela a sua face ultra-co,mica" e , que esta na terça feira gorda, os blocos carnavales- eciesiasticai? e civis e grande numero de serVIdo um almoco_ em sua. 1I0menagem.
mascara não é mais que a caracteristica' si-

�,os
para o enterro dos ossos. '; '..

..
.

conc�dadãos ,presentes. ,

" " �o amplo salao do Cwe-Guaraay, de

tuaçãó ecónómiêâ do seu reinado., .'
, ,

.

Quatro .horas :_:apenas d� �,aH.(� ,e, de j' Apó� es�a: ?erimonia US?U Ja, p�l?v.ra proprl€:dade do ��:' Carlos Gracher. tev�
" " I�to é; Q rei Mom,','o faz. :;t,_.suai",loh� C,9m r},nd.Q§_a .. ma!l)���taç_ao �e ,�l.egrl8: JO-�'l�l, ma,'!'-- ,,'()riV-',"_Ro,lJolfo ;rleT�P.1an.,n, pre��I\l)...pro.vlsorlO. ;�,'ar, em beu.e�c10 da. n�va esco)a. uma

ôu 'sem bôa .situ'açªo rinanceira,,_!l1udíl.i1do ,caram � dechmo e consequent.e destlirona'l r,epr�semlflld� o s�., üen�ral, I�terventor, (q�ermesse ,abrIlba.nt�da pelo �meri_caJaz�
apenas. 'a 'üiascara 'que, ,representa ª ap-I menta de '81I.a I}1age�ta.de q r,el Momo, maS,� e, qut;: ,profen:u de .unprov18o o. dlSC,urSO de j_J?and, sob ,a regen?Ia d? prof. Aldo ._KrIeger!
pare�ciaod� �a_i� risonha bôa vontade oUlbem aproveJ,�aJas estas qua,tro hor!ls p.eloSlq�e llZem?S, o segUIpJe apanh;ad?: '.,: ,'I:festae,s��qUeterIhmouas6'horas

da tarde.

a maIS pefelt� lI!tlifferenç.a:.eom uns, ,tons de I bloc�s carnavalescos: qu�e, ao extmgmr·se",. «,ExCla. R,evma., .Saf. ArcebISpo Metro-' -, Soeiaesbizarra convlCçao de felICIdade. , a ultima nota do ulhmo samba, confrater- polItano. .

,
'

, 'I" '

'

. "

Assim sendo, não é de extranbar que nisaram num sa\Flo�o: - Até para o annQ! . _ i Minhas senhoras e meus senhores. Anniverssarios
_

.

,

'este monarcha domine em qualquer época, . '. S. Excia. I) Snr. General Interventor I Fizeram annos:'
'. '.

desde a mais prodiga em recursos até, a Escala de Rgrlcultura e Commerwl outorgou-me a, alta ,inc, umhenc.iá. de rerresen-I.a 13 - a professora d,' Coralla G. Ollnger,.
mais difficil, das aperttlras extremas.'

..

.,
ta-lo nas solenidades d.e hoje. ' ,a 15 -- a sra. Anna ·�runt'r e os .srs. LUl:lE

O que. e, fà.cto, porem, é. que, ass!m I (Da"Rep��hC,a:' de 2 • 2 .. 32) !:. �m n�rn� d�' S: Exct8.. �agradeço penho-; �ovit� Mül�er, Wenc�slau Nasgue'Nltz e An:-
1;) ou assado, sua magestade" o, r�l Momo,:4eu I Brusque maIS uma vez demonstrou O! fado a com�ssão promotora' deste certa,m.en . ,t?,nIO Maluche,. '.' ,

este anno o mesmo arsinho de sua gra.ça I seu empen�o em resolver definitivamente pela, ,gentileza ,que teve com S. EXCla., a 17 - a sra..Wayermann.s, .'.
como no anno passado, arrastando entre os ��us magn0E! problemas.'

'

I convidando-o para partilhar desta festa. Faz annos hOJe a senhorita Olga Zmk.

musica cbistosa, confetis, &erpentinas e es- Um deles" éra, sem duvida, o de uma I , S. Excía. qy.e com incompilravel orUho "H" . d"s 'V'a"antes..

guichos de lança-perfume, no extonteamento escola que aparelhasse a juventude 'para o ii e dignidade 'dirige! os destinos de nosso o�pe e. e, I J,
das setenta e duas horas de folia, os bano! aproveitamento 'racional da capacidade Estado e que é uma das figuras mais. des- De Florlanopohs, regressou. na semana.

dos 'folgazões de todas as idades. - I agricola de suas terras. ' tacadas· do nOV6 Brasil, sente em não po�er passada a professo!a sta. ArmIllda _Haber
Feliz reinad<i que dura tão pouco, mas, I ' Surgio, depois de varias conferencias I estar aqui pessoalmente, E' que o cumpri- beck que reassumm as suas ·fullcçoes no.

_ que tem o condão de fazer esq�ecer a�s ent�e. o vigari?, I?adre Germano �randt. e o mento do dever; zelando pelos altos in�e- Grupo Escola�.. " .

seus subditos as agruras de uma VIda aper- prefeito PrOVJSOrlO' sr. Rodolfo VItor Tletz- 'I resses do Estado, fez com que S. EXCla. De S. Jho.se'donde e�te�l� gozando ferIas

tada ! . . .' mann, a idéa da fundação de uma escola J seguisse, no dia 4 deste mes, viagem rumo em conpan la e sua 1amI la, regressou na,

" que ministrasse a seus alunos o curso se-,: aos municipios serranos, de onde se trans- semana passada a professora sta. Olga de
...

O baile do Brusquense cundario, nos moldes do Colegio D. Pedro JI,
\

portará para Bela Vista, em curta visita á Carvalho Ramos.
.

/'". Sabbado - 6 de fevereiro -'- 8,30 da noi- até:o 3 ano, e o curso de agri'cultura e co- fazenda de sua propriedade. .

De Nova Trento regressou ha dlas a

te. mercio.
, Em dias do ano passado uma comissão professora sta. Isaura Cunha.

O amplo salão da Gyrnnastica reful- Esta ideia foi recebida com entusiasmo, composta do Revmo., snr. Padre Germano
gente dê luz, feericamente ornamentado tanto flelos membros do Conselho Consultivo Brandt, snrs. Edgar V. Buettnel', Dr. Gui-
ficou entre�ue ao domínio de M.omo que, do Município, como pela população de Brus- lherme Renaux, Luiz Muller, Alberto Laun Benjamin Costalaf
bem oculto, detraz de sua mascara, não foi que. A prova cabal da idéa evidenci- e minha humilde pessoa, procurou S. Excia Um telegrama de Moscou, diz que trê1i
reconhecido. ou-se pela mésse de donativos e contribui- e em audiencia especialmente concedida, mil crianças das escolas públicas dos Sovi-

Pelas galerias, pelos corredores, pelo çôes diretas e espontaneas recebidas para
I esta comissão submeteu ao Snr. General ets farão parte das proximas «manobra de

salão vistOSaS phantasias faziam o adorno a cúnstrução do edifício. que vai levantar Interventor a idéa da fundação de uma defesa química». Nessas manobras, comple
vivo do grande scenario da folia.

. magestoso em terreno cedido pela comuni- escola de agricultura e comercio neste ta o despacho, as crianças aprenderão a
.

Entr'a triumphal na sua explendlda dade catolica e que, no dia de hoje, teve mnnicipio. A comissão que numa deferencia trabalhar,' brincar e exereer todos os átoS'
phantasia a-Ia-jeéa dos rincões pinturescos a J solenidade do lançamento de sua pedra excessiva de seus membros tive a honra da vida normal, munidas de mascaras. corn-
do litoral. o ,Jazz-Band-America. fundamental, com a presença dos srs. D. J de cbefiar, expoz minuciosar.:r:ente aS. Excia. tra os gazes asfixiantes.

Com'�ça o baile. Pancadari3:_ grossa na Joaquim Domingues, Arcebispo MetrOPOlita-I a necessidade desta escola, que servirá Essa noticia vem confirmar as previ.
bateria, gritos e cantos. dos, folIoes, �erros no e Rodolfo Tietzmann, Prefeito Municipal, para elevar o nivel moral e intelectual dos sões alarmantes sôbre as condições horri-
do trombone, perfume mtenso, alegria por representando s. excia. o sr. General Inter- elementos que labutam na lavoura. veis de uma possivel,e futura guerra européa.
to"a a parte.' 'ventor Federal do Estado e o dr. Nerêu I Sua Excia. felicitou a comissão pela A guerra quimica, a guerra dos gazes

Entram os blocos: das Hollandezas, das Ra,mos.
'

primazia da idéa e dispensou toda a sua a
. dos microbios, que não perdoará, não

Ciganl,!s, das Chapeu-Vermalho, da mages- A's 7, 30 (ia manhã S. Excia Revrna. !ISimpatia á realização deste importante mais a vida dos combatentes, mas apropria
tosa e pacata Policia�Antiga e por fim o celebrou missa na Igreja Matriz com a pre- empreendimento. "

'.

. saúde das populações adversas, está, des-
ultra applaudido-Ca.saruento por contracto. sença de elevado numero de fieis. Ao Evan- Brusque é um município essencialmen.: de já sendo, projetada pela perversidade

A festa chegou no a�ge ..Momo ga�g� gelho, d. Joaquim proferiu eloquente predi- t te industrial. Os responsaveis pelos destinos fria dos l!�stados Maiores.
o seu throno e dita. a ,�eI umca: �?rt� .a 'ca. que. Qastante �ens.ibilizou aÇls que tiv�ram deste município não podem d,escuidar-se E' de arripiar ,os cabellos pensar'se,
Tristesa. E, na obetJlencla deste plll}Clpl!> o enseJo de ouvIl-o, naquflla hora sQlene. de seu desenvolvimento agricola, sob pena um .sÓ' :instante, o que serão esse� futuros
legal os subditos de .sua magestade so deI-

. Eram �O horas quaÍl;do terminava a de mais tard,e sofrerem as consequeli.cias exercitos que não se servirão mais da lRe
xaram o solar do rei pela alta madrugada, segun1a missa, celebrada pelo Vigario p. que resultariam desse erro. tralha 'e assim de bacHos terrh'iüs e qu.e
um tanto resentidos por não ser eterno um Germano Brandt. Nessa o�asião as autori- ,Hoje' temos o prazer de ver· cOD,creti- irão buscar, no �<cholera morbus», po-e
baile tão da pontinha do lado esquerdo. da�es locais dirigiram-se á resi�en�ia paro- zada esta, idéa, 'com' o lançamento da exemplo, um aliado mais efi�iente para ó

Ad·'
� d' A erica qmal, o�de foram leva:r os cUplprim.�:ptos, pedra fun�amental da nova escola, ato es- exterm!llllÍo do: pov<? inimigo!

.,

, 1: ��I�guelra .

O m
de a s. ex(na. o sr. ArcebISpo MetropolItano. 'I te procedido com a honrosa presença dE s. ' ) Nao sera HUUS a guerra de exell.·cuo,

Ô'" ros ��nadores, vdommgob�'lt�r infantil a Trocadas as saudaçõ�'di�i�ram-se, ac.ompa- excia. revma
.. sr. ·Arcebispo Metropolitano contra exercito, mas de povo contra, povo,.

h" . re�a I:[eOr��sa�t:m aI �o 'o Com o nhados de grande comitIva de conVIdados de Santa Catarma. ," de, veU)l()' contra veLbo me C fHlIJ1lÇal:t

a ctil :�dímento natural �a gr�f�:s
.

juvenis e representantes da imprensa, para o local _

A nova escola marcarà uma nova éra cOlllltra clI.'ümçaa!,
oeS::rrUIO bando' pulava, d!n;ava, dava ex- da futura �scola onde., enorme massa de na vida �ocial de. Brusque. . cO •

Onde chegar'á, e: insanla hUmaltll2L. meu p�G.ll.G�
ansão a sua ale: ria sorridente e feliz. povo os aguar�ava. AlI chegados, o sr

..dr. Levantilf·se-lÍl !ste novo ed�fi�ll�, pelo . EmqUlant�1 :nsso, � .pacata, e aatwm!ttp .

No entanto,g como é proverbial, onde LeonardO AntOnIO Lo�ato, Pro�otor PUbhc? esforço da popul�9ao deste Mummpw com l!NUsagem amesa co�tmua 'SeDI4]O OI cenarlO

cabe um tambem cabem dois, o baile infantil da .Comarca, a con�lte espeCIal, fez a leI- � �mparo e �pow mora}. do GoverKl� do
I de Ulov:as cO'Il�erenOlas de diesarmamen.to ..

�
�

tornou-se uma domingueira mixta, um ver-
tura da ata do l�nçamento da pedra fund.�� �sta��, com o concuI's� dueto da PreIe�tllllra

I .

E as
_

crIanças de Moscou� n.�, IoladL6

dadeiro e improvisado grande baile de car-
mental da nova es.cola, que damos a seg�lI·. MumClpal e com a açao serena � telllla� do ! da moceOCla � dos sonhos real�, tem qne

aI optimo explendido mao'nifico «Aos sete dias do mez de Fevereiro revmo. padre Germano Brandt, d1gllllO v]ga-\ aprender' a brmcar, como 008 SOldados tl';l.-
nav , ,

. , b' de 1932, na cidade de Brusque, séde da rio desta paroquia, que se acha a testa

I
gicos da pa:ilsada guerra·- uma gU>2'rra qtlJ�

O baile do Paysandú comarca e municipio do Estadç; ti.e Santa deste grande empreendimento. diante da futura foi um sU.ave passa,tempO'
*
*
'f Segunda-feira - 8 de :fevereiro - ás 8, 30 I Catarina, da Ropublica dos Estados Unidos A Igreja Oatolica, que vê a gUla mhsão - já com o capacete de d.eh:sa comtu.'a a

'da noite. I do Brazil, derigindo os destinos naeio primordial na salvação das almas, saiu, aqui I ferocidade sem limites do emgel[!.lb!o e lia;
O .Tazz-BaIld"'Ideal enval'gando bizar- (naes como Chefe do Governo-, Provisorio em Brusque, desta sua atuaçllQ excluBiva .. I cn�.·rallcia dos home1llS . . .

.

.' .",< .�. ,I. :.' j;!", ;)) .. ) J,
l�

,Director Proprietario

Erico Straetz

Anno� I

DI

\ \

Bibliotheca Publica • F'lol'ianopolis

Jqr�al independente � noticioso
,

(\

Publica�se semanalmente
�

.

-

\" '"

Collaboradore,�. ' �
.

-

diversos 't�' \t �.
���", ./ .,r

,
..::::::;_:-:--

Brusquê Estado�de Santa Catharina, 19 de fevereiro de 1932 Nume1_.o 42

Impostos deste
mez

Industria e profissão
,',o "

Prefeitura municipal:.
,'"
'1"

.

Territorial urbano e cães.
, ---------- -------------------------

CARNAVAL DE 1932
o reinado de Morno

/

A Fu.tura Guerra

:,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(-::n o Progresso Brusque. 19 �e Fevereiro de 1932
•_�\�r.;;"�' -'__jI!I_..1d_1I'iIIIll5!."'IIi"'iíIi·.i__��..�..__IIIiÍl'll._-P

,', I >- m sr Dan
I . i, '

1
. .

e ul
.

'de Floríanopolís,I mais tres pessoas que nada tinham que: autorísados calou am-se. os preJUIzo� .1', s
-

, ! haver com o caso. tantes para o commeroio �as hostilidades nota:
.

- Os proüssionaes sem diploma do Rio cbino-japoneza� �e' Changaí, em cerca de
Snr. Director do jornal "O PROGRESSO"III I fi riDf Grande Sul reunirão em Santa

. M�r�a um doze e mei.o.mllh?es de dollars,
" i ,

l1l E1lI!
"

'

congresso que defenderá o pnncipro da, - Notícias vmd!1s de fontes chínezas dí
,

- O sr, Alexandre ,Cajss�m ad.vo�adtO em, liberdade proííssíonal. ',' zem que os ba�que�ros e homens, 1� nego-
W' , ae .da senhorita -Líne Catsson de .' cios dessa nacionalidade. foram senamente
S��l�aee[eita por quazi unanimidade de yotos, " ,affectados pela luta de Chapei e. que �ffer�-
M.íss França 1933, escreveu longa carta aos

i ODrasil grandioso ceram .ao 19' corpo 'de exercito meio IDI-
� francezes censurando acremente os i lhão de Dollars em prata para concordar1��!��os cone !1TSOS de �e!leza. ,I Esteve nesta' cidade alguns dias' acom- em pr.oseguir as: hosti!idades.a pelo m.eno�

No conceIto _dO s,�: Caísson �s concur-
punhado de pessôas de sua Iamilía, o sr. 20 .�tlhas de dístancía da Grande C�angat.

sos de bene�a sao .l�moraes, l�sulta�dü JQão Rícvenberg que, vem fazendo uma N,otIcH�-se,. n? entanto, que o exercito pe
.a respeitabihd3:de Iamilíar � constltu�� m� expedição pelo nosso ,territorio pátrio fi!

I díu dOIS mIlhoe_s."
_dos fac tIOS rnats deploraveís de apos gue ma] cio uma granne película de propaganda - Na sessao de 10 do cor�ente da Cama

ra". '

, .
.

" das coisas brasileiras. ra Frances� o sr, Laval, presIdent� do Con-
O sr. Alexandre. CSLISSOU tem sido I Neste emprf'endiI.nêuto o sr. João Rícken- selho, Iôra mterpelIado SObr.e a a!tItude .

do
muito felicitado. :", _.' berg conta cüm o apoio do nosso governo �overno Irancez am face do co�nlCto chino-

- As ape]:'tu!as� da �lida est�o ?b][']g,and� I que reconheceu o valor do mm ,par� japonez. Respondeu lo sr. La':.al. que a 2 do
os não favorem.dol> pela iortuna a uma OI

etíeitos de, propaganda .no exterior e corrente o� governos da Gra-!3retanh�, d�s
ganisada defensIva ex�rema. '. loptima escola pratica de nossos usos e Estados UDl�OS e da França fizeram � ChI-

Em Nova-York fOI cre�d� uma
_

liga de
costumes e demonstração do nosso progres- na e �ü Japão propostas para �essaçao das

JDQuilinos pal:� obstar .a a?çao legal �os so no interior.
.

"

hostilidades, Í'efo�çadas posteriormente pe
.despejos. ,Ha eras

. (l� assoCladü�' <les,�a l�ga No. grande omnibus de propriedade la acção da I�aha e da A}lemanba. Expla
e.aJrental:am .

a POlICI&; na AV�lda Jo�n,v!lle do sr. João Ríckénberg está installado um- nou q�e depoís de recebidas as respos�as
para eVItar o despejo de varl�s Iamilías. pequeno museo e uma colleção de animaes, da Chl!18 e do Japão outras propostas tín
iDerro�adüs pelas armas. conqUI�taram em

que no pateo do hotel Gracher foram ex- fram s�do apresentadas e. c,ontmuavam. a�reg dIas maIS quarenta mIl assOCIados. postos atra}1indo ali, diaria�ente, os alum- ser o�Jecto de
. t,rocas de Ideas entre as

.� O tenente João G. Doldan, d� aeronau-
noS das nüssas escolas que übtinham daqueI- �otenCIas. O pr�sldente do Consel�ü repel-,

tica paraguaya, aca�a d,� constrUir '?,m ap- le expedicionario amplas informações para 1m a accusaçao de. fraqueza abra�a ao

parelho que d�no�IOu ,Dold<_)metro e 9ue satisfazer a. curiosidade infantil.
.

governo pIOr certa .Imprensa, e afflrmou A Gráficü _ Editora Unitas Ltda., ini-servirá .para mdI�ar a� medIdas physlCo- O film "O Brasil grandioso" foi foca- que a França c�mprIra lO se,! .dever. cia a publicação regular de novelas e rom,an-mathematlCas para an��IQs em qualqu�r _

po- lisado na téla do Cine-Gnarany perante uma
- O consul)aponez de Klfm, sr, �dward ces, parte integrante de' sua "Coleção Llte

siçãO 9 que vem faCIlItar, pela exatIdao e
assistencia fóra' do .commum, agradando Hunter cahiu em ,p.oder das fürç�s chinesas. raria". Tais novelas e romances, serão as

aegurança,� at�r;,ag�m �os appareIhos. muitissimo. Apóz a focalisação o sr, João . -:- Uma .nüta Jap�lle:r.a avalIa em cerc.a obras primas dos melhores autores dü sécu- •

. ,.

- C!, �atl� de �arls, �epro�uz urna no� Rickenberg recebeu cumprimentos de gran- de mIl as baIxas soffrldas p�las fürças ChI- 10 passado, bem ,cümo da época dü rüman-tiCla do ChICago Trlbune , vehICulada pe de numero de pessoas presentes. nezas na batalha de ChangaI., tismo, que foi o periodo mais empolgantelos jornaes de Londres, segundo a qual o .

- A 12 deste o Almlr.ante Nümur�, da literatura de todo� os tempos e a
. professor 'Spahling, depois de 15 annos de chefe da terceira esquadra )aponeza aSSI- publicaçãü regular de obras müdernaspacientes pesquizas, �escobriu uma for�\tla O ,Brasil na Con'e- gnalou ao commandante do . cruzadür de autores nacionais. e estraveeiros. Porde vaccina anti-tuberculosa, baseda na mo- inglez "Berwic-k" para afastar'ile da costa essa fórma, a "Coleçãü

-

Literaria" da Grã-culação do micro-ürganismo tuberculoso de crencia do 'Desar- chineza deante do Wüo-Sung. , fico- Editora Unitas Ltda., será, sem duvidamaneira a müdificar a propria substancia �a....ento .�. Um grupo de 13 religiosas francez�s alguma, a "Coleçãü" a mais completa aiio bal"ilio. .

, . e úma jovem americana iniciaram os serVI- mais apurada e a mais utn, jamaisO exito, das pusqUlzas" que haVIam Do discurso do Dr. Macedo Soares, ços de soccorros as lliulhp.res e creanças em territorio naci.onal. Tal "Coleção" nãücustado Cel'ca de 13 milhões de francos fô- chefe da delegação do Brasil á Cünferencia de Changai. poderá deixar de figurar,' inteira, na1a devido em -grande parte á generosidade Internacional dü Desarmamento extraimos
.

- O regimentü brittanico East Lancas- estante dos estudiüsos e de quantüs sede varios philant!üpos, entre os quael!l o as passagens seguintes: hire que deveria partir �al:a Kha�tum em interessam pela literatura sã ..

. Duque de Waestmmste e Aga Khan. - "Nãü pretendo reter a vossa attenção' março teve ordem de segUIr lmmedmtamen- Todas as traduções da Gráfico- Editora- A policia de Biltavia. descol?riu um com um longo discursü, mas sinto-me feliz, ta para ChangaL
._ . . Unitas Ltda. silo especialmente feitas para'Vultuoso contra�ando �e OpIO na Ilha de em fazer ouvir a voz do Brasi] nos primei-

.

-

-:-- P.or occas18o. ,do annlverssarIO do
as 'suas edições, odedecendo ao mais ri-Barros. n.as In�las orlentaes honand�zas, ros debates desta Conferencia.

lmp�rIO Japo��z. desfIlaram pelas ruas de
goroso criterio de fidelidade e apresentan .jazendO lmmedlatamente a apr�hensao e O Brasil recebeu com a mais viva TokIO 60 mIl Jovens, numa parada _de, dü lllsup�ravel correção e elevaçao de lin-confisco. sympathia o cünvite que lhe foi dirigido demonstração de f?rç� latente da n�çao; I cruagem .

. :- A fabrica nacional de botões da pela Sociedade das Nações. por intermedio acclamando enthuslastlCamente ao mpe-I
b

A"Coleção Literaria" da Gráfi�o-Editora,cidade do Porto füi parcialmente devürada do seu secretario gerá!. em quem depüsita radür,
,.

(

Unitas,Ltda .. além de formar uma fonte certa
pelo fogo, soffrendo avultados prejuizos.

_
toda. c�mfia.nça, e está cer�o de que nesta -- O 19' corpo ,de exercl�o chl�ez r�ce. de saber e de ,cu�tura, vi�á a ser, d��tr()..,- Ao concurso para a cünstrucçaü hora hIS�Or!Ca, a conferenCIa para a reduc: beu o reforço auxlhar de maIS uma flütllha em breve, o prInCIpal deleIte düs esplrIt08dü grand(' monumento aIOs heróes da gran- çãü

.

e lImItação dos armame�tos sa�era de aviões.
. _ que sabem colher o bélo e o util através

de guerra a ser erigido na Allemanha em! encontrar um� f.ormula ,cap.az de realIsar_ -;- Consta qne, �s _c�mezes. soffrerlt� da amenidade 'da .leitura .. Berka, paroximü ao Weimar cüncol'�eram o� nübres desIgmüs que InSplfar� os seus na ;hatalha d� Kh�rbm. OItücentüs mortos
cerca de dois mil artista. .

-, prümotores� ·e cerca de dOIS mIl ferIdQs.
. - Á Oamar. dü D�putados .d,a FraAça' N.f!.o preeiso letpbrar que lO Rrasil 'nu:o- .

At
' '

..

..&. d P .....
apprüvou 8 ,em�n:da concedendo ás mulheres �a deIxou de se lDtereS8�t pela �,acQão .da r.v..,s O ar.an..
,9 dfreito do vpto nas el�içõeB ,legislativas�- �ocledade das Nações e mesmo de übsevar Uma sullragete ., ••ata Caiharin..

'

- A Franca e. Il.Inglatera chegaram a lDtegr.alme�te as recommendações dG8 .
seus - .

te'rrlvel�'·'
-

I'
,

.

um accordo 'sobre a iiu'éstão "das reparações.. orgamsmos. E a�ora, uma vez mais, está Süb este titulo será. publitfado bl'eve-
- Em S. JOão de Terra Nova dois mil prümpto a assomar-se á tarefa com�um. _

d J' I d t mente uma valiosa obra de autoria do illus-
desoccupadQs penetraram na duprema Côrte E' o syste!nà- de

. arm�f!lent?s eX?�SSIVOS Em plena Sena a rant8Z ret aman D a Da a tre "coronel João Simões Lopes,. que nos
ameaçando matar o ministro Richard Squi- que _deu orIgem a classsI�lCaçaü' polItI.ca de . femenioa

'

deu ha tempüi:rc, o grande prazer de sua.
res . caso não ürdenasse o augmento im- !1açoes gr�nd.es potencla8 e, pot�nCIa8 de

Na· simplicidade d� um telegra�ma de visita.
.

'

,mediato da subvenção aIOs desocupados. lllte�esses .11I�lltadoB., Compete, pOIS,. �s .p�- Paris lemüs a seguinte noti,cia que por si I. O Illust�e a.u�or reme�teu-n08 o :preta-
.

-- O "Weltam A bends" de Berlim e lOS tenCIas maIS mteressadas, tomar as lDlClatI-
só descreve um lance formidavel de -ener..: CH? de Rep ll.vro, um m!lglstral tr':lb.alhü de-j;"Capacetes de Açü" de Breslali levantaraql va� q'!e deyém �er leva�a8 a assembléa
gia de uma suffragete:,

.

critICa do emIne�te escrlpt<_)r patl'lCJ.o -mon-�
a candidatura do príncipe Friedricn Wilhelm plenarJa com o fIrme apolO, vontade cons-

O austero . ambiente dü Senado fOI senhor dr. Ig�aClü de Alm�lda Leal.
para a presiden,cia da Republica alIemã: tante e acçãü leal dOIR selts B;uto�es. . pertubado, por original manifestação fem� Agr�deCIâ08 pela gentllesa._:_ Fói registrado em Lima;· capital do Da su� parte lO

• �rasJl, lDspl�ando.
Perú, um violento tremor de terra que pro- se na tradlçãü de paClfIs.mo,. goza, mcün- nistaNo'meio dos trabalhos da assembléaduziu grande panico na população.., testavelmente, da autorIdade moral de

uma "suffl'agete" reclan�9u:, e'm altos br�-- O vapor "Buenos-Aires" sob t,l bano. um Estado que
_

nunca travou uma só
dos a concef são do dlreüo de voto as-d,eira hespanhüla, partiu com destino á Bat&, guerra. de . aggr,essao. Tenho a de�larar-vos muÍheres, do· �ogar que occupava nas tribu--, O Cine-Guaranyannucia para domingona Guiné hespanhüla conduzindo deporta- que fOI o IdealIsmo que lev�u ate agora o
nas reservadas. ao publico . e, ao ill.lõlsmo o mm sonoro "So.nso como elle só',' çjedos poilticos.· Brasil a não crear tuna organisação �ilitar .

h d d bIt'
.

.

que correspünda mesmü ás ne,cessldades tempo, lançava Pun a. os e Q e ms Impres- grande montagem e sugest�o.
da sua defesa. Dois artigos da cünstituição sos em papel branco e azul.

, Para quarta-feira, 24 do corrente ei
politica:

.

do Brasil apresentam, para, esta Emquanto o presidente da casa· agi- ta attnunciada ti esplendida pelicula Mar-
cünferencia alta significação:' o art. 88 que tava a campain�a, os continuos 'pr9cura�am quez por commandita".- O Estadü da Bahia. com a rénda prohibe a guerra de conquista directa üu expulsar a lÍlamfestante, que tivera, entre-

proveniente d;! campanha contra· o jogo e
indiI:ectamente, que seja declarada espünta- tanto, a precaução de �e amarrar ao, banco Ido regulamento do porte de armas, e mais
neamente ou por effeito de alliança com da tribuna com uma sollda corrente. Somen

da fiscalisação do commercio deJarmas,creou outra nação, e o art. 84 que estabelece 8' te depois de' algum tempo, poude ser final-, .

um serviço. de protecção aos menores aban-
obrigação de recorrer ao arbitramentü antes mente retirada do recinto a feminista, de-

donados baixIO dos eommeútarios antes jocosos rIos'_ .

de declarar a guerra. A politica internado--

Em breve, será inaugurada a. Escola nal do Brasil é actualmente dirigida pelo presentes,
-para MeI)ores: Desamparados "que funccio- Sr. Getulio Vargas, chefe do governo provi- - .

tnará em Pitangueiras. 't 1'1 1 1 tI' Attentado contra um mInIS 1"0
- Foi fundadá em Fortaleza a Aca- sürio, espirI o 1 lera e p enamen e c leIO

norueguezde idéas dp. cooperação' internacional e
Errata.demia Ce arense de Humorismü da qual pelo Sr. Afranio de Mello Franco, ministro Os jornaes occupam-se largamente comfazem parte 36 intellectuaes. Na communica- das Relações Exteriores, 'cuJ'o profundo co- o attentado de que fói victima em se, li

Por um lamentavel descuido de pagi---ção da installaça-o da nova sücl'edade fUll nàça-o sahiu em' nosso nUmero ultimo um tre-
.

,
c

nhecimento dos problemas internacionaes e gabl'nete o Jal'nl·stro. da Defesa Nacional, Sr.dana � nesta e'poca em q e a tI" t
.

cho da Jhronic'8 do Carnaval de 1932
-

< u IS eza lllVa-
participação activa e particularmente ef- Anderssen Rysst.

'

de solerte a alnla . de toda huma e fechando a � primeira pag'ina S�1:n estar tIO-
'

.

a
_

na g n- ficaz nos trabalhos do Conselho da Socie- . O "Morgen-Blad" precisa que a inten" .te». .-- --, cünsta o aVISO. d� _que nao
.

será dade das Nações, constituem a mais segura ção dos 'agressores era apoder�r�se de �o- davia, si quer revi.t�.eXIgIda nenhu�a con�fl_bUlçao dos sOCIOS, ..
garantia da collal;>oração leal e franca do cumentos militares de grande ImportanCla.O pre.feltü mUll:JClpa� de S. Pau�ü vae Brasil que tenho a grande honra de vos' Ao entrar no .g'abinete, o ministro verifico.u, ,

tomar energlcas pro'Vldenctas DO sentIdo de
. "

I d hB�r obêdeciJ:a a diSP.OSiÇãO de postura ,muni-l
trazer.

, que estava aberta a porta da s8: ii os are 1- '

cIpal que obriga o fechamentü das oWcinas
' vos.

' A primeira punhalada VIbrada ,. pelüs
graphicas aos domingos. 'A' eh

I
' aggressores attingiU: a roupa do ministro,

- O prefeito de ItajahY crioU: o cargo guer�a, 111.0- perfurando-lhe o palet?t e o. co11ete. O Sr.,de Inspector Escolar Municipal. J aponeza Andérssen logrüu deSViar lO segundo golpe-
A Companhia Telephonica Catha- e tentou lutar cüm os aggressores, mas es-

�inense inaugurou com exito o serviço �e
-

Em resu.mo são as seguintes as ulti- tes maltrataram-no brutalmente, dexando-ü
lIgação dos seus apparelhüi com a central mas noticias que lemos nos grandes jor,�aes: sem sentidos por espaço de cerca de uma

de .Joinville. EStel:rande melhoramento foi - O almirante joponez Shiozawa desme- hora, AQ vültar a si ,10 ministrü achüu-se
experimentado por todos os centros daqueJ- tiu uma nota do "Sunday-Times', de Lündres sózinho, Os aggressores haviam logrado
la empreza. '

a respeito do desembarque em territüriü fugir pelas janellas do gabinete.
-..:\ Estrada de Ferro Central do chinez de uma tropa de 10 mil hümens ·Até agora não se nota falta,..de nenhum

Brasi.l publicará em breve um' edital disfarçados em simples policia, cujo desti dos papeis 'que' lO ministro trazia c(lmsigü.chama0 jo á conCUrrenci 8, os interessados! no eshlvD então envolto 8lll mvste ....]·o Para explicar o attentado o "Tidens,
para l:l 'l t ''c' - ,

"

J J . •

T' d h th' agd P.-
e eo 1'l ncaçao do trecho Rio-Barra i. O� ]';:I!)O'rJezes so""re"'aln "r<'("'SSO" ao, eg-n' aventa ua!' ypo' eses. ou os _

·t�O ii['tl�ilYd' DiveI.'sas firmas importantesJ'à; norte da 't'stacão'� '(J�; �'�I·a.·I"L'I'I'e,la- u 'P<A'�'I' ql'SSO gressores eram emissa:dos da policia secr�-e I,TI 110 0'11;,(1. -

o r r -
"

"

. .' ( "
.. ...._, , ,

'" .

grau cld' llJdhO;�:rn�açot,s a respeIto ctel".te :l'asolver�m .1'azer 0. ata.que por outro sector ta dos "oviets ·empenhada em obter certos
---

.�
en 0: " , , .

_ _

. para attlllglJ' ChapeL , docume�tos relativos á defesa, da Noruega;
, � ::;f)� 0." commct.l:�L) �0 .capttao de.. -. Os chinezes h�vcr(Hn O sflque a zona ou, �ntao, eram !;implesmente �xtremistasC,)vveta 1l1gU!:>W SChO�f_ 1t begulU, par'a o: mppomca dos qual'teÜ'õeti em Fu- 8hia.Tien. deseJOSos de obter os planos para com e1-norte.' em eXer?lClOS, ULlld, cl:\(juadrllha dt)s, - O almirante norte-amerícanc William 11es tentar qualquer exploração politica,Savola �>trclletI,.

_

V.' Pratt, chefe das' operaÇÕt;S naV8eS. d�- .

O inquerito policial prosegue activa-l--- Em Pelotas, deVIdo a uma
_ �esa- clarou perante a COlllrnissãü de Despesas: mente.vença commerclal, P edro Alves, que Ja há- da Camara que os japonezes possuem a Is to'", t PI I t h

.....

via servido 40 aDDos Da policia gaucha, al- macLina de guerra mais efficiente que o
III h '�ror�o y eernieo de

. vejoll o seu ex socjü Brandelino Rosa, ma- mundo jámais conheceu.
.

. I.anopo IS

tou ía espüsa este e f;eriu gravemente - Em meies financeiros e ecouomicos Da Secretaria do Instituto Polytechnicü I
I

í

noticias
recebemos· a ,�êguinte

Brusque.

Rogo-vos tornar publico que a Oonse
lho Nacional de Educação em sessão reálí -

sada em j�neiro, p. p. resolveu por unanimi
dade, conceder inspeção previa para o curso.

de Agrimensura deste estabelecimento de en

sino superior,
Quanto aos cursos de Farmácia e

Odontologia, .aquella egregia corporação se

pronunciará definitivamente na sessão
estraordinaria convocada para os últimos
dias deste mês, ,

.

"

Qualquer que seja, porem, a sol.ução.
dada ao, assunto. os cursos do Instituto,
referentes as disciplinas em apreço, conti
nuarão normalmente, dentro do regime
federal, iniciando-se as aulas no dia 16 de
marçü, futuro,

"

VERDADEIRO OEPUPA11VO

Atenciosas saudações,
-'

, ,

Germano de Oiiueira
Secretario

"w

Pela NO!lsa Cultura

. Cine-Guarany

Do interior

Desportos,
Encontra-se-ão, domingo, na praça de

desportos CeI. Carlos Renaux, as equipes
principaes do C. S. Paysandú e Brasil F. C.
de Tijucas.

EMPREGADO C O M RESULTADOS'
PO�ITiVOS POR MILIfARES DE
M [ D I C O 5 E [jJ R [ C TO ln S DE
H05PITAES NA SVPHILlS E NAS
SUAS TERRIVEIS,CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANOIllE_

NÃO ATAC!" O ESTOMAGO NEM OS
DENTES, PORQUE NÃO CONTEM

AF�SENICO NE'M IODURETO. '

tE
O UNICOQUE TEM

ATTESTAD.
OS

DE ESPECI,ú,L!ST,tl.S .DOS OLHOS E
.

DA DiSPEPSIA SY?HILlTICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDITA_L
De ordem do ;;r. Colector la; :1.:�nd:t:� EsVIdnaes desta

cidade; taço publico, que durante o corrente mêz de
Fevereiro. _ será procedida. a revizão do lançamento do
imposto da Via.Ção' terrestre, com a Prefeítura Munícipal
pelo que convido a todos propríetarios de Automoveís,
Caminhões, 'Carro de mola, Carretas, Carretões, motor
eycleto, bíeycletas e carros cnamados de boi, que não

.Attesto ter empregado 'requentemetite _' em minha estejam 'Jrnçades, para. o__pagamento, do devido imposto,
clíníca ,civil; e militar, o ELIXIR DE NOGUEIRA, for- a compaI'ecerem .nesta Colectoria' até dia' ';q de Março
mula do saudoso pharmaceutico chimico João da do corrente anuo al'lm de fazerem o devido lançamento.
Silva Silveira, tendo obtido sempre resultados, satisfac- Findo este prazo ,será o Jançam,ento feito a re.velia e
torios e mesmo completo successo no tratamento das multados os lnl'ractores de, accôrdo eO'1l! o que estabele-
manifestações syphiliticas de 2.0 e 3.° gráo�, que ce o· regul�Dlento em vigor.
muitas vezes tenho visto curadas com uso continuado
deste apreciado preparado, que parece possuir uma

.

Colectoria Estadual em Brusque, 6 de fevereiro de 1932
"acção �specifica sobre a terrível affecção".

. .1 ,O esct'ivão
RIO, 14 de Março de 1913. �

Osmar Pctermann

, De ordem do sr, Prefeito Provisorio, l'aeo saber a todos
os interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça
mentarja, está em cobrança na Thesouraria desta Prefeitm'a
o imposto sobre vehiculos, relativos áo l' semestre com
100ío de mórar o 1°. semestre do impustu territorial urbano
e licença sobre cães.

.

. ,

I !hesoura�ia da Prel'eitura Municipal de Brusque, ,I de
JaneIro ue 1932.

CivU
Faç� saber que pretendem casar-se Gnílhorrúe

Becker com'33 aD�os, arti�t�, brasileiro, solteiro, residen
te em Gasplll.r, ,fIlho legítímo de Gottlied Becker Iale
dão e de Christina Becser falecida e 'Meta Alma HIOIt
maDD, com 28 annos de idade, operaria, solteira, brasi
:l.eira, residente. nesta cidade, :i'Hha lígnma de Henrique
flof_fJllànn 1alem!do e, de Matilde Hoíímann residente DIt"S-
'ta <cidade.

,',

"

" \Arthur _Emílio
. Dietr-ich com 24 annos, artista, Ii-

1UIO legitimo de Emílio Díetrtch e de Otília Díetrích
-e Cla�,: J��l1lna Ste.i�g:i:'ãber 'com 21 anDOS de, Idade,
operarIa, Iílhe ,.

legâtíma �e Germano Steíngrâber e de I
Matilde

.
Stelngrãber fal�cllda, ambos solteiros, brasllei-]

1'0S, residentes nesta CIdade. '

ISi alguém souber algum impedimento deve acusal-o,
E para que todos fiquem seiente publico o presente. I

Brusque 8 - J - 1932 I ..
'

Ig
, -; Ci)

Jardim! da, Infancia
No dila 15 de fevereiro abriu-se as,

aulas do Curso .lardlm da Iníancía no

Collegío dias Irmãs.

Escola de Agricultura e Commlrcia
BRUSQUE Sl"A .. CATHJAR�NA'

Curso GinasiaE organizado de acordo com o

decreto n. H)890.
Curso de Ag'if'�CllJlltu1!"a instrucção profissional
techntca-.e experimental referente á ag·ricuUura.
Curso Co,merciam

o escrivão
Germano Sebaeter.

'. .

�!6.'S!":":��"'���!�!�"""'S.!�'\S!"'���!'6.,!��",�'!..,:�....�....,�.�;'�."���"�.""'�1:�"�.�":.".;"f:.'.:.,.;,,,�,,!...., I
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, -

.
I

As aulas abrír-se-ão li 1 (I de Março.
I A' :Matricula está aberta desde já.
I "

'

• Informações com

i _, ' Prof. Alberto Laun
RESOLlI)çAo N. 6 Q ou Dr. Em. Willems.

, Rdtíolpho Victor Tietzma�n, 'Prefeito Provisorío do mu- 6/IiJ!,..... "......,�........�...,...1,,...

nieíplo de Brusque, .no uso de suas atribuições: RESOLVE:

�refeitura Municipal de
Brusque

Artigo
. unico - Em aditamento à Resolução No. 6 de 25

,

de janeiro deste ano, fica determinado M t 'I I rem .trínta milreis (30$000) o auxilio de condução para a ena esco a
.o professor' da escola particular de Vargem Pequena i

.

a 'éontar de 1-' de janeiro' deste exercicio. Livros para todos os cursos
'.

Prefeitura' Municipal de Brusque, 17 fevereiro de 1932 do Grupo Escolar e Escol Quer V. S. adquirir
" .

,

Complementar .
um lindo adorno para

Rodolpho Victor Tietzrnann Livros para as escolas íso- sua casa? - Então não ae-
Prefeito. Municipal ladas.·· site a submetter á sua revis-

Cadernos de linguagem a ta o variado e bellissimo SOf-

Publicada a presente Resolução No. 7, nesta Secre- I preço de reclame rs. tOO: .

. t��eDto de
.
estampas' artííí-

tarja, aos 17 de fevereiro de 19:32. Grande variedade de cader-claes as mais modernas (da
nos para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que aca-

Henrique Bosco aríthmetica e apontamentos. ba de :receber
Secretario' Canetas-Lapís-Louzas etc. etc. a Livraria "Mereurio"

• �'

I Na Livraria e PapelaríaMer- de
,

curio de E. Strâtz
S"����"6.'S"""·�"""''''�''''S''�'·S''6.'S"..."",� ...�..,....�..,.."" I��"�.���':�.��9�.��".;._��'!:r:.,·��·t"��".��,,.� Erjco straetz Catalogos á disp,osição_��"".i�,.���;�,iS;,".iS"'��_��"'��;\".iS""',iS ••"�' ,do publico.

J Preços ao alcance
.

de todos.

Tgpagrapbia I biuraria
,

. 'de
:I.;�-t,.",---+ ,>--��-,'��, .
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Secção 'l:ypographia

EDlbelle:e,
O seu larI!!

"mercuria"
Opini"o cie u_ illustre
e tnedico In'ilitar

f'

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

qualquer outro serviço typographico.

Guias
Livros de vendas à vistas

para venda� à vista, Imposto de Consumo
Registro, etc ..etc.

- Impressões à eÔI�es Dr. Bueno Prado.
.

Major Medico;

A Benzedura,
.�

UMA enxequece. A fia J�quina' prol1llpti+1ca-se em

fazer umas reza. e benzeduras com fOlhas de erru
di•• olec"im. Pobre preta velha I ,Delxem-nq na in
rnocente iIIusão da sua crendice! . Mos nao deixem

50ffrer inutilmente G mocinha. Um ou dois comprtmi
�os dé Caflaapirlna serio o bostant. porÇl .0"'"

, 'tii.l-a desá;à tel'lrive! d6r de cebeçe, , '
'

7
-

� c.tI\••pEtri"'.! nunca clev. faltar 6 cabeceira elIo•

••"h.ral, pois é preciosa nas c::olicas proprias do '00,
n.. dêrel ai. cabeça e .�xa.ec:CH, cofho tombem he.

ele ••ntN e ouvido. NIo aftectam nenhum ci,io •
flio olIsalutome"te inoffen.ivoi.

,

' Evitem, como p.rigosos, medicamenta•.que .e inculcaQI
,

�ilo bons como Q CafI_plrln.lI• Elsa é universalll
mente consagrada como, o remedio de

De ordem do cidadão Bento Augusto de Athayde, Co
letor das tendas estadoais desta cidade, faço publico que
durante'o COI'rerite mês procede-se a cobarnça 00 10 semes
tre ao imposto acima dito.· .

Os cor�tribuinte.s que durante o corrente mês deixa.rem
.

de efetuar o pagamento 'de suas prestações, poderão fazeI-o
nos mesês, de março e abril, com as multas de i 0% e 20%.

A cobrança executiva procecter-se-á nos primeiros
dias do mês de maio de acordo com o regulamento em vigor.

Coletoria de Rendas Estadoais de Brusque, 1 de feve
reiro de 1932.

I

l-L·--·-U ·

I V r ilf I ii e r c n r -I o

Pllt.1f��tijr(�� Iv�t1!;1r1i�ip'(3J�� de :er�l�que
Edi,tal

o .Thesoureiro
Erico K1'iegpr

Ediiam
Imposto de industrias e profissões

O Escrivão
Osmar Petermann

·Brusque

·Revista,s

de abatimento, vende a Livraria "M e r c u r i o"
de E. Strãtz - Brusque.
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Asseada e ai)e,rleiço3;4issip1a"Ilfa�ufactura em: pa

pel par.a cartas, ,Envelop�e�,: Notas �"'.f8:c��.as, _M�
moranduns, CaIt�ões_ �,� V,l.sIt�� e c,9Jll!Ile!�U:t�s, farti
cipações, Rótulos" qUJ��1 I �r�gI:8::rwnas e tgdo e

qualquer outro se�v�o typogràphíco.
Livros de. vendas à vistas

Guias para vendaS, ã vista, Imposto de Consumo
Registro, etc. etc.
'.'}

.,
....-�,�.... A

Imp:ress�e� a cores
I' ,

'

... .')

'.I e i!. J:'. , ..

,SItç1ãa �.iura'tí,ac �,' Papelaria
Papel)ar� cartas, �nYeld�pes,· C�rtões, Papel de
seda e crepe, Papel e Cartoes tarjados, Papel al
masso. Blocos, Tintas, Gomma-arabíca.. L�p�� de

pãu e de cô���; �sf�minbos, C�pia,�ores, Cai�as de

tintas pnta P1!ltura: a_·.oleo,· P�ncels para Pl�tur�,
Borractiis; MataBo'rroes,' Pennas, .Oanetas, Tínteí-
ros, PeI:rutadqr�s,_ étc, Ietc. etc.

'

>.'.
•

Cadernos'de LÚlguàgem e Desenho.

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

j,

'f....... ,-,

1':1. '.. . 4 � I!

biuras para ça'sas4 tDmml�rciaês:
DJarios' _,

'

Contas Correntes
Borradores
Copi(.ldores
'9.egist..-adores
Costaueiras
Prolocollos
Cadernetá� ".

Livros de actas

e todos os utensílios para escríptoríos e reparti
cões encontram-se por preços baratíssimos nesta
Livraria

CALCEHINA
(Especifico da dentição)

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

elle bom apetite? ,

É elle forte e corado Ou rachítíco e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com a bocca 'aberta? Constipe-se. com frequen-

cia?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deulCALCEHINA, o remedio que veio provar

que os accidentes da primeira dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os DOSSOS filhos

possuir bellíssírnos dentes, e se póde dispensar certas exí

gencias que a moderna bygiene impõe á alimentação das

crianças, nas localidades falhas de recursos.

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

testinaes a apendicite. A C ALCEHINA expellf� os ver

mes intestinaes e crêa um meio improprio á sua prolifer::tção.

Vende-se em todas pharmacías ! drogarias �D Brasil

Descoberta para a mulhel'
Dr. SilvllUlO P. de fUélU]!ll

Voronoff
Brasileio

Rejuvenesce a mtdher sem operações. Os 12 112 milhões de)
Moças � senhoras que vivem no Brasil estão sah-as porque o dr
Silvino P,acheco de Araujo. eminente medico brasileito, como ô
grande scientista russo. tambem criou, com o seu maravilho,.:o
preparado

"FLUXO SEDATINA" !

o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapjJarecer' milagrosal ._
mente. em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acalmando, re-

-

gl1Iarisando e vitalisando os- seus orgãos, facilitando os p::t,rtos, i

Rem doref;, cujo perigo tanto aterrorisa a mulher.
.

E' um preparado de 'real valor, que se recommenda ao;:; exmos.
J

srs. medicos t: partp-iras, como agente calmante e 'l'egulad0r das'
funções femininas,
Està sendo usado diariamente nos prir.cipae" hospitaes, nota

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

São Paulo.
"FLUXO SEDATINA"

'

encontra.se.
enl todas as

..
Pharmacias: [Ioenças

'.ChrOniCaS
consul-!BtaS gratis. por carta, lima só vez a cada pessoa., mandando um,

enve10ppe sellado.
.
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o PROGRESSO

Assignaturas
10$00
6$OOt

Anno - -
- - -

-

Semestre - - - - - - - -

Annuncios
Linha (corpo 1.0 ) 1 vez - $200 Mai?
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e Officinas,
Avenida João Pessôa..
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O· Fo�tificanle) Mais- p;erfeif.
1 � 1 � Y

Rccommendad,) para os Anemicos, Convalescen
tes. NeurastheÍiicos. Esgotados. Dispepticos e Rá

chiticos.
Ennq1JCCe o sangue. Augmenta o. peso. Alimenta

. o cerebro, Fortalece os nervos. Tonifica os museu.

los. :,\b:-e u appetite. Accelera as forças. Revigora
o organismo .

\.\'J'i�IWiU. f' 58 % mais rico em substancias Dutri
i,in.;; que qualquer outro fortificante.

, IVlnlto Creosotado
... ,..._ .'

JOÃO IM srt,w.
, •....�

.... , ........
--.....
......
...: se
_ ...-

SÃOPAULO EAS "C:P:A�
GES" DE "O MALHO"

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

constituição do que foi a "manifestação "

que ainda ha pouco
fez 'ao Patírarcha, em São Paulo, a mocidade académica. ,

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 l" .artigo de Junho;
Dezoito charges politicas de Luiz, LuizSá, Théo, João ,Jos�
J. Lite, e outros artistas do lápis: "No túudo , do ' pautauo.,
poema em prosa de Pelr(j) Miguel Odligado: "i\;lorr�u. mi. sua
lei" de Ventura' Garcia Calderon: "Viva São, João", uma
maravilha; e muitos tópicos e muito humorismo, além das see

ções costumeiras.
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ROMANCES
A Livraria Mercurio de Erico Strãtz, acaba de

.

receber as edições de 1931 dos melhores roman

ces brasileiros e estrangeiros.

" Edições populares
ao alcance .. de: todos.

---�----------- ---_._-_.

Cabellas brancas? ,LAVRADORES!
. 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. E uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segredo foi compra [,). p:)'- !"
contos de réis. o'

E' recommendada pelos princípaes
institutos 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 á caspa e affeções parasitarias,
, 2.0 Cessa a quéda do cabello,
3.0 Os cabeUos, brancos. descora

dos ou grisalhos, voltam á sua
<

cor

natural primitiva sem ser tingid!)s ou

queimados.
4.0 detem o nascimento de novos

cabellos brancos.
;

5.0 - Nos casos de :alvicie faz bro
tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vitaJida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
'

A Loção Brilhante e usada pelá
sociedade de S. Paulo e Rio.
A* venda em todas as Drogaria,;,

Perfumarias e Pharmacias de pri-
meira ordem.

'

App. D. N .S . .P.' - N. 1213, 9·2- 9>23
.Peçam prospectos a Alvim & Frei

tas - Unícos cessionarios para a

America do Sul -- Caix:a. UN ,�
Paulo.

Plantae repolho em grandefERIDAS
ESPlNt-tAI
ULCERAS
'�CZf.MAS
,�ANC�S IM'_
DARíHRQS
rLOP'ES6�
:\HEUMATtSMe
SCROPHUlAa

SYPffitmcM

'quantidade
compra qualquer producção
Erico Srii.l:

........... _ ....
..." a.".,.,.. ata ....

gem .....lJI'irM ",�..lrHJ

··�VARIA··
- MUbarás de 0IÍI'a4e8 .__
HOIE IDEHMJM _.__

I L PARA !teitES MUUltlA·

I W/ RES, ItRflMATlCAS,
� GOlpeS, fUCE·

*' .,.�/ DIlAS; .fIflll
.• ,o.«IWlIU .r� QUlQUI
.

il'1 o�. JIIAt V O�: ij,J SU,. 1tt.1IrI �.
ur

",Il,$ ')�Il,RMAetAS � * J

OEPOIlITO ; ��
�an[UUI ""UI ....,1"1'::'-01".1411 -- .o ..___

Á'SAHGUHARNf 'SAÚDE
Unita que evita II tuberculDse
COM o SEU USO NO FIM
DE 20 DIAS NOTA-SE:

I • - COM�A� ,RADI
CAL DA DEJ>RfSSÃO
NERVOSA E DO EM
MAORECIMENTO DE
�MB()" OS SEXOS,

2.• .:-AUOMENJO DE Pf-
50 VARIANDO_Df tA'

l KllOS.
l,O - COMPlETO, RI5-

"

TAi)flECIMt;NTO 'I :�s';
ORQl.NISMQS eN'-KA- '.,

•

Ql.lEClD05. AMEj\ÇA- ,,'
·)oS DE TUr,ERCUlOSf
o CANCER PODE-SE
EVITAR PO.RQUE E PRO
DUZIDO PELA ACeu
iI/IULACAo 00 POTAS�
SiO EM OETERMIN"OO
LUGAR DO ORGANISMO

o CALelO DI�SOlVE <O
POTAS510. o S,\.l�GUEXOI!.
CONTÉM CAlCIO,.E AS
SiM, SENDO EVITA o

CANCER.
OPINIÃO 00

U. 1I4�m lUlU ti mm
,f<tIl'illl'�I;Í' Ul' tó)4� lIh1Ui:E .

,�, Porque o dr. Silvmo p�

r�'" dleco de .AraUJo, emlflen'�

j� mediCO brinilt!lro, como o ,

grande jc:�nh5111 rU550 lam-

:.; �����:��:�;;� ..

lhcr, fdz.endo dC5aj)parec�w

imlla"Jfosamente. em meno:)

:.� de 2 horll�. � 'dôr�5 men-
y

...

I
5ae�. acatP.1anGo, regutan- \

,�� :>unê,) e ."i'�.I:sai1dQ os ,�U, J
:�� . ora<io5, !acl1dando 01 p�r-

.

(1,
103., sem dóre�., ,CUl;> pena0

� Zal«lo alerrQrlsa iii mulher.

t� �i;i )cllldo _u:s�o dlani"

!W iln;:I!I�<e no:s Ilu'mclpae, llos-

pii<1<e,. �-...Il

<Livraria M�rcllfio,
,

- DE

:rs::RICO S T B. �i\.lE 'r z "

Essa Livraria reeebe'u Dm�-
. �

. I�
bellissimo sortimeo'to de J.nol·lj� l

,duras par� qoadros� ;j

é a Rainha dos Refrescos: Sauda
vel, Tonificante, Depurativo•

� ,.

. � I
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