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'Impos·tos d''e'SIte: I
Do s,) u�z es "ele.i.torais, l, .

ii' '1) ser escrito e firmado pelo 'peticioná- do chefe da nação, �col! Ierido nó co�ro..
. I'"

I • o"
Art. ,)0. Cabem aos Ju�zes locais vita- 1'10; com a letra e assinatura legalmente cabelludo e teve o braço esquerdo partIdo.,

Ill�,llO�, p�r�ence�tes .á magistratura as l'un-I reconhecidas; Os medicos annunciaram que o pre-

mez I ç,oes ?e �Ulz eleIto�aL .
. I 2) declarar- a idade, naturalidade, filia- sictente Sanchez Cerro estará inteiramente

I .
S 1 Oo?e haja �aIs de urna, vara, o ção, estado civil. profissão e residencia do restab�.le'cido dentro de Uma semana,

tTrlbunal Regional deslgn.a �q�e�a, ou .aque- alistando; conter a afírmacão de se achar o

lias, a �ue se atribue a )urI�sdlçao eleI.t?r�l. mesmo, segundo a lei, quite quanto ao ser- O ferimento recebido pelo Pl'esl..

l .§ 2, .Nas .v�ras de ";laIs ,de. um ofício, viço militar ou de não estar obrigado a.
dente Cerro

servírà o escnvao que Jôr indicado pelo este"
, '; .

O
/

1" h'
Tribunal .

.

'

"

, .

. LIMA 7 (U.' P.) - corone :sanc e�

. Ai.t: 31. Compete
,I

aos [trizes eleitorais'
.

I 4a)) sder l:n�tr�Iddod codm al'prtovda�.
'

Oerro, pÍ'�sidente da Republica, ficou liged"i'-
. :. , 1r

.. '. '.' _,', e mmorI a e o a.IS an v unent l! '.1 n hombro ao ser aagre -

.) 'cumpnr e Jazer oumprtr as deter- , 'b] d h' Iid d d ." ,'.
I
.'

. 'd' ramen e tenao o
" ,

\O
,

mínações do 'r "bu'", 1 S ""0 '

'.

I ,�. .

a qua I a e' e nacronai, se sasci o do pelo '''aprista'' .José . Melgar hontem âlS;
1 :N, na uperr r ou Rezional. no 'estrangeiro o

. t . " ..'..
'

.' .

�) preparar os processos eleitorais: se�vindo >' § 1 A' rt�qdueren e.
.

t
' 'II'�,05 ho�as" quando assístía á missa na egre-

tl:>" � de
.

i?'
.' '. ..' presen a o ,q requerimen o] e [a de Mlraílores .

baUmnalemReco,lono 1,JUlze. , €t' Idnstdruçado lao_ Tp
- permítído ao alistando ídentífíear-se, no car- I

"'A "baía qu�' o feriu interessou O· peite,
'. gt na, em VIr II e e e egaçao 't r' di r ; d

.

'I' 1 )'t . L I .

.
.

,
O Codigo Eleitoral. 'expressa deste"

, ,-,
o 10 e, se� ormcuio e e.l.ora , m�smo an-

mas não attingiu os .grandes vasos do cora-

3)' dí . .'
"

.. ". '

..
,. I tes de d�ferlda.a sua qu�1�fica2ão.. -

, ão. , '

Cont.
.

� mglr e. ííscalízar os �ervlços § 2 Deferida 'a qualificaçãc eutreza-se ç
, .

.

�.,
'.

t d ascapadc
, d ld tííí

_

tori 1" "1 ..,1.. ' l:> O crumnoso ,LOl preso en o 'U'

" , Art. 22. Por sessão a que compareça,
e 1 eu 1 caçao nos car 01'10S· e eítoraís: o processo ao requerente mediante recibo .

.

-l
"

1" h d'
'd 4) despachar em

. .

<
•

t
.'

., . '. '"
'. '-

' mtlagrosamonte 11e s,er. ync a o.·

ao .Tyiz o Tribunal Regional é abonado o .0" p_r.�mel:a H;lS aJ?-CIa, em lívró especial, sob a guarda do escrtvao ,
, '.

-

�
,

.

,

segumtesubsidio: .

os re9uer�ment,08 de quahftçaçao e a� lIstas ,_ ,I . 10 presidente Cerro; ággredido, tellll-
a) ,8()$, se'm préjuizo dos vencimentos 'le,

.

Cldadaos lllcontestavelmentljl alistaveis, TI'TULO II ," tou readir
"

.

integrais, quando exerça outra função pu-
envIadi1s

.
pel�s autoridades, eÔ,rnpe�e�t�s. '-;.; ,.' i" ; '.. .•

'

� ", e" �
.

•blica remunerada. . Parag. UUICO, Na� comarcas" munlclplOs
Dal n s c U.ç ti 1), , LIMA, 7 (U, P.) � O presid'ente S�oche� Cel'�

, b) 120$ eln caso contrario . I êU termos em que não, exi!:'talp juizes nas '

Art 39' Q l:fi d IH
.' _ io' vendo-se aggre'dido puxou immediata�

_

'

2' _, .. - "'.

I condjções previstas pelo art'go 30
. . ua 1 ca o, e.r - o uno ou nao, '

' '
.

t '}" -

h 11
Art. ,1. Sao atrIbUlçoes do TrLbunal ' "

.

. 1
• .' pr�pa.ram deve o alistando para ser iUSCl1ito compa- mf}n,t� a su� pIS o a mas nao c e.gou a :'

Regional'
os processos as autorIdades ]UdlClanas lo·

recer á se;retarI�a d T' 'b '1
•

t' sal-a Seu ajudante de ordens, major Solarl.

). '� . cais mais graduadas' remet do
"o ri una ou ao car 0- ,.' , . , b' t'vo

1 cump1'lr e HtZer cumprIr as decisões). 1
' .

.' .

' 'IT' e� ·os. para rio, Elf;litoral onde será identificado se já l:i.tlrou contra o CflffilllOSO com o o Jec 1

e deteI:minações do Tribunal Superior; 'I
JU ��.mento ao ,JUlZ ql�e preencha taIS r�-I o não tiver �ido na fórma do § l' del arti o

de e,vitar a sua fuga,
2)' organizar sua secretaria dentro da qUlsI�OS, na comarca, dIstrIto ou termo ma�s anterior.' .' r

g
.. ,' 'O presi�ente ,foi 'im,mediatam�nte 're-

verba orçamentaria fixada; 'I
proxlIDo.

.' . '" I " cc;>lhido 3(1 Hospital Delgado, em Mlraflores, ,

3) superintedel' sua secretaria, bem co-
' Ar�..32. A os JUIzes ele,tor�ns e �bom:- i

.

CAPITULO I ,,' constatapdo OE: medicos não apresentar gra-
mo as ,repartições eleitorais da respectiva f do SUbSIdIO de um conto e duze�tos nul re�s

\
'

., vid8;de � �ell estado.

região; , , I por, a!}o, pago
em quotas m�nsals. '

. Dom o d o d a I. o c r 1 ç ã o ( O coronel Autonio Rodrigues tambem

.

4) propôr 3:.0 Chefe do �ove.rno ;provi- '

Secção Única ,Art. 40' O pedido de inscrição é aCOID-
ficou ferido l!ua�do s� �ollocava entre O> '

s@rlOainomeaçaodosfunclOnarlOsdames-1Dos""at'I"t' I parlhado' ',' , chpfe da naçao e o crImm030. procurando
t. d

.

I
' <; l' o r lOS e e 1 o r ais ,

" '

't t d' t d· d
�a se�re aMa e os .encarr�gad?s das lden- ,

Art, 33 Subordinado a carla juiz ele.i. ' a) de tres fotografias do alistando; eVI ar que es e l�parasse o a a carga ()

tI�caç"es n?s. cal·t�rl()s. ele:tora�s; . .- _. ltoral, tuncioiúF diariamente, das 9 ás T:il e,i t,'
,

b) d1!: prova, de ,qualificação, \

qlla�do �eu reyoIyer contra o coron,eI �an�hez ge�.
_

' 5) deCld�r,
o e.� prImeIra lDstancla. os ;das 13 ás 17 horas um cartorio, que tem a lrequetida (artigil 2.8 §')p I

,

'.

", •
- Iro. Ath,n,gl�O peI� ,balasrQ8 al�! do ,crlml�

processos eleItorais,
. '.

'

. lseu cargo as operações iniciais de inlScrÍ-
. . .Para�rafo ,um�o. As, fotografI?S, �olp P!>SOl o e,stado do. coronel �odrlt>ues e con

.�) processar e Julgar os crImes elel-I cão. .

as dImem�oes aproX'lmadas de tres j;entime- ;s�derlldo grave.

1orals,
. .....! Art., 34. ,Compõe-se o. cartorio do res- tros por quatro, . apresentarão fi imagem ui-

.

7) J.ulgar, em segunda·�n�tanCla. ?s. re-1pectivo escrivão ,e dos funcionarios nomea- ,tid.a d'a cabeça descoberta, tomada dI-' frente., 'I'

'cur�os .I�terpostos das deClsoes dos JUIzes I dos pelo Tribunal Regional.
'. k

'

,

Art. 41' O 'pedido de inscriçãO é entrc- _:_--,-,-_:.�-;--��--'-�"------

..

eleitoraIS, . , Art. 35. Ao, ('s(,�rivao designttdo para gu� cQLitra recibo, em, que o funcionario da I O Progresso deixou de circular, na s,e

.' • I ';'t 8) l�onceder ltabeafl-corpU_8, em materia .os
...serviços eleitorais 'é abonada 'a gr&.tifiqa- !>.ecréta�ia, o.u"do" ��rtorlQ ele:itoral, si 'já 'J �o mana passada, devido ás .festas. da �emaqa.

,
e el ora, ;.. '. ção de seiscento.s, mil r.eis} por ,ano, paga. tiver SId? 'lde�tIfic�do·.? ah��aÍl�o, ou na9 de Paschôa:,

. 9J .fazer ,pubhcar,.dlar�amente, no Jor� em quotas mensais.' ','; ,for posslvel ldentlfical-o Imediatamente,
nal ofiCIal,' a lIsta. d.os lllscntos na vespera, , ,\ ) .

'I
marcará, observando a ordem da apl'8Sen-

_ .10) dar publICld.ade a todas as re�olu\.. Parte Terceira ,. 'tação, o dia e .� h<?r�. �ffi que' deve· este
,Ç?�S, de c�rater eleItoral, ref�rentes a re- D o a I i s' t a,m e n t o comparecer para IdentIficar-se
gI�o respectIva;, .

_.'. 'TITULO I ! .' Paragrafo unico. Não sendo tomado " A tradicional festa de Paschoa" deix!}Q

11), fazer "a. ,apuraçao dos 8uf}aglOs e·
.

'em conSIderação o pedido, põde o alistando plantado �in muitos corações. umaverdadd-
proc]amar'los eleitos. "

.

j
•

. D a q, u a 1 i f i c a ç ã o
,;. requerér sua inscrição ao·. presidente do ra, .alegria. " .•

, .'

,

'. .

Art. 24. Dentro. �e .15. dIas de,pOls. �de I
Art. 36. Faz-se a qualificação c'k,ofww 'l'ribunal Regional ou ao, juiz eleitoral. ',' '. E' quasi �mpossiv�l �e�crev(>r a llnpre�-

lnlSta�a�os dev�m os TrIbunaIs, para o ef�Ito I
ou por iniciativa do cidadão.

.

,

Art. 42· \ Compete á secretaria !io Tri-I são dos fes,teJos de tao ammados que esb:-·

, do, ah�ta�e.n!�, ., ,
.. '}"

. .CAPIT.pto I .

. I bunal
ou ao �artorio �leitoral:. .' I veram. .

.

"

..

'
. �) .?l�Idll em zonas o terrItorl0 de sua Da "q u a II f_I C a ç �.o 4: e x _ o f i c i o�

'. .�) or�amzaI' a fich� datlloscoplCa do r" ;_ Na sext't-Ielra passada, as praças e .

. Jurlsdlçao" '. . '..

. Art. 37. Sao qualificados ex-oficío:
.

petlClOnarlO, em tres Vlas, tomando-lhe as-I ruas encheram-se com, o povo que acom-

. .
b) desI�nar �s var:us eIeItoraI� e 08 a) os magistrados, os militares de terra sinatura e ás impresssões digitais das duas (panhou a Procissã,o, d�N. Senhor Morto.

OfiCI?�. qu� fiG�m l,?-�um�ldos do servIço de e mar" os funcionarios publicos efetivos; mãos,
. sucessivamente, a começar pela di-li

.

Passada a semana". Santa, no sabbador,,_

qllalIficaçao I;: lde_ntlficaçao.. '. ' b) os professores de estabelecimentos reita,' e fazendo as anotações que no oaso I começaram os pfep�ratIvo8. para as po�po-

..

' �rt. 2�. AP�I�am,se ao� T�lbunaIs Re- de e�sino oficiais ou fiscalizados pelo Go� caibam; '" ..' I sas .festas �..:. Doming.o á noIte, houv� bailes..."

glO.n,aIS as dISPOSIÇO�S ..
dos aI,t�. 9. para.g�afo verno", "C'

" . (Cont�nu((, no prox�mO n'u,1-n.e1"o)

I
um no ,s'alao da socIedade GymnastlCa (Be-

.3,10' 12' e')3' redUZIdo, ,porem ao mIlllmo c) as pessôas"que'"exerçam com diplo: _' " nefjcienciaJ e, outro n,o salão do Sr. G.

,

.,de quatro o numerQ de �embros que de- ma cientifico, profissão liberal. .

.

.. , .. ,.
, Gracher (Publico). . ,

· vem estar presentes á sessao

.

. d) os co�erc, iant.es COQl. firma registra-
.

E'e,tarl-'ar.' I
. To�os os dois estiveram muito anim,a-

Secção Unica .

da e os SOCIOS de firma
..
comercial regis- A II

dos e fizeram com que todo� esquecessem
J -.trada;., ; "

, ,
..""..'..

.

.

. as 'sete semanas. ,em que nao se dansou.

· D a � e c r e t a r i a dos T r i b U' n a is, > e) ,Q,�, reservistas dt: primeira categoria A'tt 't d' . t ;'�d" SeglÍ�da-feira tev:e i�i,cio � ,grande Ies-

R e g i o n a is"'" do . ExerCIto e da :Armada, licenciadOS nos' ,en a o· con fl8 a VI a ta dos, (AtlradOtI,'es., Aliaz Ja �.stIveáa;m reu-

':Trib:n�\ ��gPd:�1e��e d�::C::���i:s:d�, �a��
anos §a��eg�r�f;ef�s da� repartiçõe� publícas do :Presi,,�nté, Saneb�z ���s d�:P!:::�Q���i�:�i.�'e�l��OTi:OS�arde�

-

expediente; 2', a' do registro e arquívos êlei- ci vis ou militare$, 'O�' diretores de. escolás' .

' 'Cerro '

" O ·baile -da .referida sociedRcle esteve

'torais, os presidentes das. ordens dos advogados'I'
>

" I cOll'corrfdo de tal 80rtil, cOlllo ,até hoj� lião

Art 27. Cada secretaria tem um dire- os c�efes das repart�çõ.es ond� se l'egistren{+
' Cama se ,deu u crime "se poude reg.istrar. ,

. . .

tOl' e os funcionarios julgados necessarios. os dIplomas e as fIrmas sOClaias, são obri- .." Terça-feua. hO'4ve dommguen'a e, afinal

Parag. unic'O. O diretor é ao mesmo gados. nos 15 dias imediatos á abertuta do j LIMA, 6 (U. P.) - O coronel Luiz M·I,á noite, o enterro dos ossos.

tempo, secretario do Tribunal Regional. alistam.ent?, .

a
. f�rnece� ao juiz' eleitoral, Sancbe,z Cerro, pr�sidente. d� �epublica, -- De sór�e, que Brusqne .viveu nov/!·

Art. 28. Incumbe á secretaria:' sob .cuJa_ JUrlSdl,9ao es�eJam,' lista de todos

'la.c,
aba de ser alvejado a tiros ficando fe�, mente alguns dlas de grilu,des festas.

1) realizar ou ultimar a inscrição dos os CIdadaos qual'lfic�yels ex - 0#((1-0. .

,

fIdo.
.

.

., .

alistaveis'
'

, § 2' Devem as listas conter, em refe- '. Qu.em é o crlmiuoso
-------..;...--'-----..........-.-.....----

2) r�ceber e classifica.r os processos' rencia a cada �idadão, o nome e' pronome, ,�. D Palhara
eleitorais remetidos pelos cartorios' o cargo e profissão que exerça e o que! . L�MA, , iRavas) -;- O at,tentado contra:·. .',.' ,'. ,." ,

)
..' "conste ualit'

.

.

l'd/d '. lO preSIdente Sanchez' Cerro deu-se quanno '

.

.

3 CQhglf a prova nos processos de '

.' 9 o . a naclOna 1 a e, Idade e
-o chefe d f

.

r M' fI ,'Ronten, via-se,lhe em, c'asa a esposa mortat

,
, �xclusão; �

. resldenCIa.. ." .' ,

e

o e�ecu ��o, �S�ISla e� _ I.ra ('I. Sua filha;' mais"nova, tão· doente! ,

4) expedir titulos eleitorais'.
'

;§ 3, Recebldas as lIstas, declara o Juiz.
r u� aéuma, ��:ImQma relIglOsa. :.0 crlmlllos!l:, Hoje,' u empresario 'vem bater:lhe á porta'[

5) prestar as informações solicitadas; q�a}Ificados.. os que s� encontrem .nas con, �ou- e�m JO��� d� nomde Nf'leltar, l:ppro�(l Que a platéa () reclama impaCIente!
. pelos partidos politicos' dlçoes legaiS, ,dando dIstO conhecimento ao. s, f! presl eu e e es. ec 'ou- e varlOS '. ','

.

'.

,,"'6) em �eral, exercer' as atribuições, que :rribu�al Regional. '

'. .

.

'. "·1 tIro�, f�rmd?-o: levemen�e . nO �pmbro.,os I �No p�Jco, �m breve, surge� .. pouc� Importa

lhes seJam conferidas- ew
.

t b.m .\3 4. Sempre que as 'h&tas sejam omis- proJectls attmglram o deao RodrIgues e ou- ::;eu pezar aquella extranha., gente. .

como cumprir as deteI�mine������ trj��- sas, podem o�: interessados reclamar perante, tra,s pes�oas, qu� receber�m egualmente E, .�o, s0n;t das o�ações que os ares curta;,

nal' RegionaL o ,JUIZ, o qual deve pedir informações a
le"\ es ferll�e�tos, .".', Tre]81ta, canta, ,e 1'1 nervosamente! .

A t 29 D .. . quem tenha de pre'sta la'" o t
-

d g' I
A pollCIa aCCQfreU lmmedlatamente e·· . ,

. r . . evem os arqUIVOS reglOnals·;
..

.

� 0:, n sermos . o ;;:s • prendeu o crim.·
.

f
_

o "No meio dos' applausOs elle' trabalha .

c�mpreender, pelo menOS, os seguintes re-
. § 5. _As se�reta!l�s dos T_ribunais, ou, vocada pelo att���:J� f:'�' ?a con �sa; I?�o- Para escónder no manto "em que se embllç�

· gIstros; 0,8 cartor1?S eleItoraIS; fOI'necerao aos quali-, . ",'
, . 1 glavemen e erl o.

A cruciante ao ustia ue o retalha.
1) o datiloscopico' ficados dIretamente ou pelo correio as for-

A notICIa do aUentado espalhou-se ra- g q

2) o patronimico�' mulas para.a inscrição. .

.

, pid�mellte, causando funda consternação na "No emtantn.. sua dôr mais se: lhe águç:a:.:
3')

.

d
.

'1' '. capItaL E t
.

1 b' t 1 gall a
'

o omlCI l�rlo, CAPITULO II
t mquan o seu a 10 remu o gar 1,

4) o fotograflco;

I Da q u a I i f ic a ç a- o I' e que " d
O au.tor do attentado. ficou ferido Dentro do peito o coração soluça,

5) o de processos.
.

"
.

' lIa

CAPITnLO lU 1'11' �t.. 38. Deve o requerlO:ento de qua- LIMA, 7 (U. P.) -- O "aprista" José pdre Antonio Thoma7,
1 caco,, ' ,

. Melgar, que attentou hontem contra a .vida Ceará - Aracabú

Collectoria estadoal:

V{�çio terrestre.
, . ,

Prefe.i·tura municipal:
Taxa Es'colar e Viação rural'

(con'servaç6es de estradas)

Paschoa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o he'pta't:ogO' c:Jlrigido ao Acredita - se, geralmente, que o inter- hora local, se registaram, pela primeira ves sas e principalmente nas plantações maxí-

d· •
"

"

'p
.ventor saberá .recompor a .sítuação pois, desde o inicio das hostilidades, vivos en- mé nos arrosses.chefe· O Qvel:'D.O ,

. ro· conto �odo o �io. ,Grap.d.� �st� .an,imado do ,cOI;ltt:QB entre p':1�ru!h8& de C1lvallltria j�po- ; A� estra,du fic81'�m .
lambem bastante:

,':�: .... vI80"O,'" ',: .' .: , �.. vivo .eDbme�t9,,-�e c��dlalidade. ;, ..: ;
aez. ,� eol�&d� clll,aezetl. Q ,e.em Shíro- daDif1cada • enxurrll'da i' a bAlltute tempo'''r�' '

.'.. ,
'

. , ','
.. : '

';' Se DAo o conHqui'l', 'lJllquem;'�&r.I:�Jte.JJ);, k8�, cOIllDland��te em chefe.:du,trop•• ex- Dlo: es ",listra, temporal' de tamuba, I�':t'm �... NOITE". I'" .,M ',," duVi�al, elle renuneian, e • e.ta t'etl'tltrebi petllcioB&rial! Jljppo.l�:�e�8t'o\l 'QUfl �ra tUMidade._" ,. '.
.

.
' ,

1r:��1I; .-
. ,e .

-

1-" .t se luccederAo mUita, ontru de autoridade.! �ndi"p�nHvel rfttft,f�a zona situada Porto Franco, 29 - 2 _ 92
','

'!' A "F�dtn'ação", o "E8tadQ do Rio Gran- tederaes. no Estado. um pouco adesote da Unita japoneza para 'Correspondente'
.

je" ;(I; o, "Jornal· da' Noite" publicam ,.isso, ,A viagem do Jnter�entor foi mantida prevenir, a possibilidade de qualquer ataque.,.eriq;ir-:que este resumo tem 08 seguintes em grande reserva até hontem, quando se ' GA.NGAI 6 [Havasj ._ Chegaram os Sra.
'''''itepi'': 16) a punição dos autores e eum- tornou publica e' causou sensação. Haardt, Lefevre e tenente Point, mem- a dia de 'a)·" Da ml·ll·sferl·D diplioé:s:,do attentado do "'Diario Carioca", me- PORTO AL�GRE 24' (1)0 enviado es- broa da missão Citroeo, 08 quaes se demo ..11 ..

'

"

-ilia{Íte irui'uel'itoJ presidido por ministro do pecíal da (A NOITE) AI! declarações do' Sr. rarl10 dois días nesta cidade. 1
..
1-,aça-a

.

Sup.têmo . .Tribunal, á' qáém seriam conferi- Borges de Medeiros, que hontem tra8mittida� CHANGAI, 6 [Havas) - O 'almirante CaVag-dos; amplos poderei para processar e [ul- para ahi, em lorma de entrevilta, foram re- nieri que chegou hontem a bordo do crUZ8- . '

lar;, 2�)' decreto do Governo Provisorio pon- produzida. integralmente no "Correio do dor "Trento", vísltoua .zona pe guerra de A. provJdeac'as toma••• para •••
do . em vigor a Constituição de 24 de teve- Povo" e resumidamente em outros jornaes, Woo-Sung, em companhia do almirante No- xlllo ao� Dagellados do Norde.te
,reiro, nó que se retere a08 díreítos �Qs' cí- causando profunda impressão nos círculos mura, "c6m�aÍldante .e� cnete da esquadra ,Ri'?, 22. (\ manhã de hoje no Ministerio
-dadílos; 30) Suspensão. de qualquer restríe- 'políticos e na opinião publica do Rio Gran· japonesa em operaçõe� nas �UltS de Chan- da Vlaçao fOI calma, não se tendo notado o
ção á liberdade:' de iinprens8 e promulga- de.

.

. , raio '
.

,

movimento destes níttmos dias, Por isso me.-
�ão de decr.to8 dispondo sobre a punição Tod88 .applaudem 88 palavras d9 íllus- ".' '"

.
mo ,o Sr. José Americo quiz aproveitar 88

dOs" áutore., de artigo&. dllle�atori08, e .ín- .tre varão gaúcho, dizendo qUe' o Sr. Borges,
'

, "
. lU.. hOra8 empregando-as em diverlos al-

formaçõet .tendenci�l": ;(o}i !,c,ommette�,;.�, maís u�a vez,' ,'S9��� reprodu�ir fiel��Dte' DISilclll.' ,'Irl • elISII�1 SII-ri" •• 81lmpt�.8. !ldmlJiilltrativos, entre os quaes o-
lIma commlslão de, ,��asil�,lrp'1 ,»�t,�'l,il �, o espírito e OtL ..entlmeDto� da collectiV1da· : '."

, "

P- de aUXIliar á. obra. contra as seccas. Oom
orga:plsaçlo de um proJect9 de ConstituiçãO, de 'do, pampss. A entrevl.ta do eminente ,IOft'lIiIS' , , a, presença, a�, dG$,intervento ,J;1!J'��l!',;:���,parÂ'! 8�r '.tibmetido á apreciaçâo publica, chefe republicano é o aesumpto do dia, . .' .

' ",' galbães,.,C&rnell�O ale Mendonça., l Her�Qbn()apresentado á futura Assembléa·Constituinte, sendo vivamente commentada em todas 8S
O mi.mstro da Guerra. de·IlIDOn p�ra Ca"carto e do 1nsp�ctor desses servfçd'i( Dr.

cOIP'!l ante-projecto; 50) tomar providencias rodas. e:xercer, mteir��ente, o car�o de �ecreta- L�Iila campos, poude elle concertar providen-immediatas para a effectivação do alistamen· r�o de Ec�nomIa da Gu�rra, o capltão AI- Clas para o seu plano de combate.. á, acçãoto eleitoral e promulgação do decreto mar- cldes de PaIva Ramos. devastadora da estiagem no nordeste. ASsim,candoamda para o corrente annO a eleição Ee'e'ri-ar '.

entre outras resoluções, foi tomada a de Êm-
da· 'Constituinte; 60) organisação de uma AI trega 'da verba de '2.500 contl.'s, já em de-
commissão de technicos para estudarem as Curiosos antec,ec1entes posito no Banco do Brasil, aos governos.bases em que o Governo Federal deve fa-

" BERLIM, 18 (Havas) _ O condeWestarp; "'a Crl'Se pOll"tl'Ca
dos Estados da Bahia a.té Sergipe, emp�e-z�r a encámpação rias dividas e,xternas dos .. ' w.' gando cada qual a sua quota em, auxIlJ08

,Estados e Municípios, julgados insolventes;
ex�leader do partido naCIonalista, dIsse em.

"

.

, 'mais directo's ás populações nordestinas.
70) convocação

.

dos "leaders" revoluciona- declarações 'publicas que confiava na re- Os libertadores estiveram para rom,,:, Ficou assentado, tambem, que esta tarde,eleições do marechal Híndenburg para for� per com o Governo Provisorlo n9rios para 'organísarem um plano de acção talecer a attitude da Allemanha no co:mba� d d
-

5 M
- ás 16 horas, o 'ministro José Americo proadministrativa ,e ·politica para o Governo ia 18 e fevereiro e O r. auriclr° curaria o seu collega da .fazenda no sen

.Provisorio, conforme os compromissos to-
te decisivo da politica estrangeira. Accres� Ca_rdoso chegou _a marcar a sua tido de obter que 6 Thesouro seja autori

roados pela Revohv'ão e ;lS. aspirações do
centou que o povo allemão devia unir"se salda do Ministe.-.o para 21 desse &a�o a entregar d"e, nma só vez o credito deY para obter "0 cancellamento dos tributos de mesmo mezpaiz, guerra, desfazer a mentira da culpabilida-

' ' 10.000 contos, já .aberto por decreto
li, resposta, de,. Sr. Getulio Vargas de da Allemanha na deflagração da guerra Os prodromos da crise politica, no de fevereiro ultimo, credito que será desti-

e op,por-se ao principio do desarníameuto que interessam a vida partidaria do Rio nado,' a intensificar aS obras permanentes
A esses "itensi�, o Sr. Getulio Vargas unilat�ral. ,

' Grande do Sul, começam a ser conhecidos que fazem parte do programma traçado por
respondeu. eI_n longo' telegramma, ao Sr. BERLIM, 19 :Havas)' _ As diligencias melhor, em detalhe, neste momento. aquelle titular e· q.ue eHe não deseja, em
Assis Brasil, sendo a resposta vasadaem' Rumorava-se vagamente que o Partido absoluto, abandonar.' .

.

linguagem cordialissima, IDa's que nã(l, foi p-oliciaes pl10seguem activamente na, Pru.,sia. Libertador estivera para' romper com: o· ------------'--:-- -'-_

julgada satisfaf'toria pelos (;hefes riogran-
A policia de Colonia occupou as -casernas Governo Provisol'io, mas as informaçõesOI dos hitleristas e apprehendeu documentosdensé�. Começa () .sr. Getulio Vargas re·
políticos na séde do partido, assim como em que nos haviam chegados, a esse respeito,

cordando as tremendas difficuldades que 70 casas particulares, onde r�sidem petso- eramH�uito ,imprecisas e desautorisadas·
encontrou ao as�umir 'o governo, estando nalidades racistas.' '. ole,

. te�ol-as de boa fon�e e com;8 Esteve, no dia 22, em JoinvilIe, o en:-em situação! verdadeiramente calamitosa as
. BE�LIM, 19' (Hav8s) � Os deputados ,�xact1dão mdIspen�avel.' .! gengeiro dr. Felínto Jorge Eisen�ac�, do,linanças do

<

p'aiz. �s preoccupações dalli racistas Hoering e Frank, entregaram ao Aquelle rompImento. esteve, e.ffectI�Il- Aer�-9ub Paranaense, um dos prmclpaes?esultantes abS'orv�I.am-�o completamente, ministro do Interior do Reich, em nome'do me.nte, mar�ado para o <!_la 18 de fever�lro aCCIOnIstas da empresa que se propõe es-1��do relegado para m.als tar�e a obra po- partido nacional socialista, uma declaração Ultll�lO. <?s LIbertadores nao comprehe�dla� pIorar o frafege de aviões entre SáO Pau-11�1Ca que agora devla, realIzar. Declara,. assignada por todos os che�es, sub-chefes o silencIO do �hefe do �ove�no Provlsorlo lo e. B�umenau, com escalas por Curityba.alDd�, que sem�re procurou attender"ás sugo e deputados racistas, em que se afIirma que áAcerca do p�oJecto de �e� e�eItoral, qu� lhe e JOInvIlle.. .
. _

'

.estoes da ,polItica d!, s,el,1 �stado, PQrq�e os dirigentes nazistas jamais tiveram a in- fora entre�ue pelo mlm�tIo da I JustIça e S. s. fOI al11 eltudar as condlçoes de:reconbec.e 9ue ellas sao InspIradas do maIS
tenção de afastar,- se d!'-l legalidade. 'd�sprehe�dla� ?CSlSa attItude e tle �utras um campo apropriado para a aterris8age,alto patrIOtisno.

.. Corre com insistencia que a directoria do Sr.. Getu!lO Nargas
.

a sua opposlção !l tendo· antes de 'tudo visitado o local perto
"

w Pas��, �epOls, a �xamlD8r, um po.r u� do partido nazista resolveu apresentar p�_
volta ImmedIata �lo paJz f-!.? regIme da leI. do M�ta�ouro Munici�aI. o qual, infelizmeu,.'Os Itens pI.Opostos, dl�cordando do p�mel- rante o tribunal de Leipzig uma queixa COn- .

Marcou·se, pOJs, ? romp�m.ento par� es, te, nao Julgou aproprIado.,1'0, porque �ulga ser Illegual conferu ,ao, tra o' nünistro do Interior d'a. Prussia, Sr. sa ·jata e o Sr. �aul Pl�a redIgm o mamfesto Em .

conversa, declarou "0 dr. Eisem-Supremo. TrIbunal ou a,?m dos s,eu� ..mem� ,Severin '.
em _que () par!ldo da!:,ul conta á Nação ,das bach, .que o uDico recurso é fazer. li dre.bros o Julgamento de crIme de competen· g

" .. .. ra�mes que o tmham Levado áquella delIbe- nagam do banhado existentes nas visinhan-cia da j�stiça. or�inaria. . ..' STOCOL�IO, 19. (U. P.),:- DeVIdo !1� ração e�t�ema. Mas, �" mini�tro da .Justiça, ças do sr. Priscke, cl 3 kilometroB da ueUaOs deDljlls "dens" o Sr. GetulIo' Vargas seu casamento c�m a Se�hO!Ita Kare� NIS Sr. M�urlclo C!lrdoso, mterv\lU e consegum, cidade, porquanto, tendo visitado :!otrose()mmenta-o� procurando· ,demonstrar' quê SV8��t, u�a plebea, o prlDc�pe Le.nn�rt da por .mtermedlO do Sr. Baptista Lu�ardo, u- pontos, nenhum se lhe apresentou em con-todos elles Já foram ou estão, sendo,execu· S�eCl� .fOl.hontem formalmente �e8tItUldo dos ma dIlatação de prazo. dições de ser aproveitado.
"

"tados pelo Governo Provisorio, Após essa .seus ·dIreItos reaes, . pejo gabm�tes, Sueco. Por que? OdI' Felinto Eisenba h e· 'd·argumentação, inesperada, í.�ndente a PIO'- •.
MADRID, 19 IHavas) - C!S lorn�es nO- Porque elIe, MauriCio Card9so, tambem 23 pelo 'trem da tabella, c�m I5d:���n: C�� -

'varo �ue ,já fez tudo. o ,qu� o Rio �rande tiCl�m que os. leprosos re�ol�ldos ao _lep,ro- �stava disposto a renunciar á pasta �a Ju�- ritida, não sem declarar que oientro de. doispleiteIa, 'O Sr. - GetulIo· Vargas termIDa en- sano de Fontilles, na prOVlDCla de Ahcapte, tIça, no dIa em que se completalRem dOIa meses, Joinville receberá a visita do ri·eare�e�do a neces8ida�� da. volta 'd,o
.

Sr. rev�ltaram,:,se hont�m de rpanha."e m�ntr�:e· m�ze� de sua poss�, lsto é, ,a 21 d� feverei� meiro avião, ,e a prlmeir8 escala aerea
P
de (�MaurICIO Cardoso ao MlDlsterIO da- JustIça, ra� se, nessa

'.
attitude .até altas horas ,,�a ro, se, até esse dIa o Sr. GetulIo Vargas corre'spondencia directa.

'

, concitando todos o� revolucionarios a es- n�)l�e, quando ·forum dommados pela guarda não tivesse assignado • Codigo Eleitoral, e
quecerem divergencias e

.

unirem-se para Clvll. '

,
.' não desejava que se attribuiss'e a' sua re-

realizarem a grande obra de reconstrucção Constava. qm:l a ,revt)�ta era resultado nuncia ao rompimento ,dos Libertador�s.
nacional. �e ?mB campanha ex:tremlsta e .. que � ob- ,'Houve varias conversações com ·pro·

Cl.'mmenta o "J-ornal da Noite". como lectIvo dos doentes era 'recuperar, a Ilber- cel'es de difIerentes Estados no sentido de
dissemos acima, qrie os "iierrs", 'referidos dade. "imprimir a taes 'attitudes, u�a repercussãoforam enviad9s em caracter confidencial. As populações. dos arredores de Fon- maior na opinião publica e a frente Unica
pelo Sr. Assis Brasil �o chefe do governo tIlIes estavam alarmadas com o levante �os dé Sã9 Paulo' constituiu-se, de' 'certo modo,ProVISOrio. '. leprosos.

, .
á feição e com annuencia ou conhecimento

PARIS, 18 (Hav8sJ - Correram m�I�- e conselhos de gaúchos dos dois partidos.
�ent�s rumores se�undo". o.s q�aes .es�arla . Essas informações nos parecem muito
I�mmen�� um!! ,crIse, mInIsterIal. A sI�ua- inter.essan tes para a 4i�toria do actual dis
çao polItica e, no emtanto; normal e nada sidió politico.
justifica a previsão de semelhante event:ua· � Está. de luto a familia do nosso amigo

PORTO ALEGRE, 20 (Do enviado

es-!
lidade., ." de , lides, Sr.. Henrique Bosco, mui�o digno

pecial da A NOITE) - A tarde de hoje, do- A discussão do orçamento prosegue "Redactor - Collaborador" deste semttnário
mingo, deccorreu calma e' monotona, nesta nQrmalm,ente ,e, segullQO tudo o indica, o Uma carta f,io Sr. J. J. Seabra ao emuito eSforçadoc..Spcretario da Prefeitura�
bella cidade de Porto Alegre; projecto estará votado nas duas camaras Sr� Baptista Lusardo ' Motivou o luto o repentino falecimen ...

As ruas estiveram quasi desertas, haven- até o fim do mez. to ne D" M. Duarte Silva qUe deix-ou en-
{io uma perfeita trauquillidade por todá a NOVA YORI'<, 19 (Havas) - Te1egram- Rio 24 O Sr. J. J. Seabra enviou ao tregues á mercê; das �ortunas e felicidades,.
-parte:

.

ma de Santiago do, Chile para a Associated S'r. Baptista Luzardo a.seguinte carta: grande numero de filbós, genros e netos.
O Sr. Borges de Med�iros, que adiou Press anuuncia que, entrevistado ali, o. ca- "mustre amigo Dr. Baptista Luzasdo � A' fa11lilia enlutada os nossos mais sin-

,

a sua partida para Irapuasinho, tem apro� pitão italiano Luigi Longocardi, que duran- Cordiaes saudações -'- Li hoje, com viva ceros sentimentos.
'

yeitado as ultimas horas para divertir - se. te oito annos explorara o planalto de Matto surpresa, o lelegramma que'lhe enviolJ. o te· ,Outrosim, acha-se o sr.' Bosco reco-
. Honteml à noite, S. Ex. e o Sr. Mauri.. Gro8.so, declarou estar absolutamente con- nente Juracy Magalhães, declarando ser lhido ao l�ito, na capital deste estado, so

-eio Cardoso, assistiram á estréa de um gran-' vencido de que o explorador britanico Faw- falsa a sua affirmativa a respeito da prohi- frendo as consequensias de uma ope·ração.de circo, e acharam enorme graç3 nO� ani- cett ainda se achava vivo. ' bição de uma ''manifestação de caracter Desejamos prompto restabelecimento,t
maes exhibidos.', ,

. TORIO, 19 (U. P.) - Japão defronta constitucionalista'- na B�hia". Poss,o aB��gu-O Sr. Mauricio Cardoso foi quem mais presentemente uma séria ,crise econolllica rar-Ihe' qu� falça ê a mformação do 1O.ter
�e divertiu com as habilidades dos cavallos, e politica. e a re'signaçã.o dó gàbinete Inu- ventor bahI�l!0' que eu esperava assumI�s� _

lUSOS e macacos que se apresentaram ao kai é esperada para o encerramento da r a. responsabIlIdade de seus actos. � prom.,
publico,' sessão do parlamento na seman� vindoura, I bIção, pe�o Gov�rn.o, de grande COillI?IO po-

O Sr. Borges de Medeiros guardava um O velho e veterano estadista nipponico, {!ular pro-GonstItumte, que. se deverIa re��
pe�manente bom humor, a,c'bando graças nas principe Saienki acha-se cerca d�. lJ,ma lIsar cJ? Sã� Salvado� no dI� 24 de fevereI
'COisas mais simples.

,. "

quinzena em,. constantes ·negociações com ro UltlD;lO, e facto de �O'tol'ledade absoluta
.

POR1'O ALEGRE, : 20 (Do enviado ellJ- todos os chefes politicos da Dieta, mas igno� �a. �ahIa· Man�o;!he Junto? exe�plar do
pecIal da A NOITE) - O Sr. Mauricio Car� ra·se se serà coroado de successo seu es. DIaflO. da. BahIa onde a vlOle�Cla e lla��doso, seguiu para a sua chacara de nome forço no sentido de organisar um novo ga- rada ml��c.lOsamente� e bem aS�Im o �a�l�Carola, onde passará dois ou tres qias. binete de concentração nacional que venha festo dln,gI�o ao povo pelaA LIga �ahlanàOs �eios, politicos, portanto, só ,,,oltar a substituir eventualmente o do partido I p�ó�Const�tulDte .

e .onde se le: ':A LIga B(;t.�
l'ão a anImal' -:s-e, àqui, d�poi. de se saber Seiyukai, sob a chefia' do Sr. Takeski Inukai. hla�a pro-CQnstIttlIllte C?mmUDlCa �(). povo
1) resultado. das conferencias do Sr. Flores. Os . acontecimentos na Mandchuria e bahla!!O que n�o se reahsou o comIcio po.-

. .

PORFO ALEGRE, 20, (Do enviado e8- em Changai envolveram o Japão em des- pular ma�cado para hont�m, ás !6 �oras,pIClaI d-a, A NOITE) -- A viagem do gene· pesa addicional de 4.700.000 libras esterli-I no �r.u�elro de S. fl'anClsco,.. deVIdo á
.ral Flores da.9l.iuha a e�sa .capital está des-luas, que ,a, D,',ü�ta é-solicitada a approvar. pl'Ohlblçao ,d,O ,�ecretarlO da PolICIa e Segu�
pertand�� a.qm �.ntensa .curlOsld�de. " ,LONDRES, 19 (Havas) _ Communicam rança Pub�Ica.
....

- �Ua fOi resolvldana nOite de sexta - de Hong - Kong que os bandoleiros em li- 'Accelte um abraço affectuoso do seu

�edlra ultllua, conforme tive opportunidade de berdade, duas mulheres e quatro creanr>as! amigo e admirador - J. J. Seasra." III eantar a pedíd d S G t 1· V y .

.. !f
o o r.. 7 u 10 8.rgas, capturadas pOr occasião de recente ataque I-quelmam estou v0!1tade d.� aVIstar - se pes' ao pharol de Break Point. Trata _ se da ------------------jsoa mente com, o mterventor, mulher do guardião pharol, subdito brit;"nni-I \

O Sr, FIm es, que �e entendeu, pelo I co, de' tres filhos deste e de uma muI e1'
I De Porto Francotelegrapho, a ,ess� respeito, 'com o chefe do ibdigeua, O pharoIeiro, tambem ca

h

'I '. . ,Governo ProvlsorlO. respondeu desde logo

1
ainda não recobr'ára a liberdade

pturado, DepOIS de um dIa ele um calor msu-
affirmativamente,

'

LONDR"'S l)' (Havas C' , pOl'tavel, desabou sabbado á noite, nesta� ,'1. ) - omml1Ulcam jlocalidad I •

I t- Jlois não! Irei ahi! de Changai que ás,8 horas e 30 de- hOJ'e I S de um VI? :-DtO emporalo qual cau-
, ou gran es pre]UlSOS nos telhados das ea- 1

Inferiar ,)

Linha aeraa São
Paulo-Blumenau

Por autorizacão do Exmo. Snr; Ministro '

da Viação e Obras Publicas, em data de 16
do corrente, as sobretaxas para expedições
de correspondencia por via aerea destinarltts
á EuroDa foram'alteradas como segue:

Cartas: - 5 grammss ou fracção. 3 $
5 o O; Impressos, amostrás, etc.: - 25 gram
mas ou- fracção, 3$500.

As novas sobretaxas vigorarão a patir
de 1· de Abril de 193�: 157) 3v.-2

-

':{>_����,i��\{) OFFiC!ALMENTE -,
'-'---NO EXEQCITO --_

,""'

VERDADEíRO DEPUPATIVO ,

r::�;lPr(tGADO c o M RESULTADOS
POSITIVOS PO�' '1\1IlJl;\f�ES DE
M t. D I C o s [ o I R E C To R E S DE
I'IOSPITAES NA SYPHILI� E NAS
SUol.S TERRIVE)S CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

,

DO SAN6UE,

.-__--, SY1'lilllS�M GERAL .

I"L),C,AS
RHEUMATISMO,
FERIDAS. ULCERAS

ECZEMAS
ESCROPHULAS
SYPHILITICAS
ESP NHAS.BOUBAS

��,E.O ATACA o ESTOMAGO NfM OS'
DE-NTES. PORQUE NÃO CONTÊM

ARSENICO NEM IODURETO,
'ê. o U�JJCO QUE TEM AT'Tt;STADOS
IDE ESPt.C'�,q;TAS DOS OLHOS E

L DA DISPéPSLA ,SYPHILlTICA
--�

.

'____
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Club Sportlvo Paysandú.

publicada a pr-esente Resolução No. 10, nesta secre,taría, liaos '6 de março de 1931. '

,
,

Henriqu.. Bosco
'

ISecretario. ,
\ J

Resoluçã No. II I

Rod.olpho Victor Tietzmann, Prefeito Provisorio do muni- iieipio"de Brusque, no uso de suas atribuições: RESOLVE:,
Exonerar das funções de Intendente DiiJritál de Bena!
Vista o sr, Alberto Vailhatti e nomeal·o para as funções,!
ltO distrito do Alto Cedro Grande. ,j
Comunique-se. I

I

"PrefeituraMunicipal de BrUS'lUé, 16 de março de 1932. I
Roóolpho Vic.ol' Tietzmtlnn

,

' Prefeito:Municipal I
PubJicada a presente Resolução No. 11, nesta Secretaria, i
aos 16 de março de J932'

" I Brusque, 31 de Março de 1932.
,

H,nriq�e Bos.o I � II
SecretaI'io.

'

{�
,

"

-

-

,

,

Rodolpho Viclor :;:::::,Ii:r::':�I�oVlsorio do mPllJõ Bordados ámachina
eipio \ de Brllsque, no uso de suas attribuições; RESOLVE: IX

, '�omear, o. s�. �n,sel�o Motta lara exercer as funçêes dt:t \ .

eDi branco e em. cOres
',' ',-Intend,ente DIstrital de BeIla \18ta. ::: ".,'" " '

, i "

Comunique-se ..'. .

�

..' ';!- i· 1>',

Prefeitura MuniCIpal de B�usque, 16 de março d'e 1932. ,,' Aceita encommendas

lIo."lpho tict., TietZlIf.nll
-

'J'" BE'R'T'A BACHMA'NNPrefeito Municipal ..,
' ":

,

pub!icada ' �.' prese�te �esolução No:. 12; 'nesta �ecrtfta�ia; \OOCX)()ó()Oc:X IIIIIWI"".����

aos 16 de março, de 1932.'· .

'. .1, .

'

>

H·';�::I!:t:"·· i8�C)C)
.. Besoluçlio No. ta .. •. lo Vende-se: ..•.

. �8 EDIT�"
R;0c;t0lpho Victor Tietzmann, Prefeito .Pr�v�scirio d.o munl� 'lin Imposto de Viação terrestre
mplO de Brusque, no uso de suas atrlbulçoOS; RESOLVE:,V 1 sella e pertençes

I

..

" _ I ft De' ordem do sr. Bento Augusto de Ataide, Coletor
Nomear, o, s�. ,�arc.os Baro:n para exercer as funçoes de

I
I

U das Rendas Estaduais desta cidade, faço pUblic,o que
Intend�nte DIstrital de AlsaCla.

1 1 cavallo durante o corrente mês, procede-se a cobtanc;l8 do primei-
Comumque-se.' , I' �

ro semestre do dito imposto. Os contribuintes que dixàl'em

I \
de Maio e Junho com as multas de 10,% e 20%.

, Rodolqho Victor Tietzmlln. íCQQQQQQQgaQQQ� I
A cobrança executiva' serã iniciada nos primeiros

Prefeit.o Municipal I .

Y '8'U d!as do mez de Julho de accôrdo com o regulament.o em

Publicada a presente Resolução No. 13, nesta- secretaria, I Opinião_de ul!I_illustre t vlgo,rColetoria 'Estadoal em Bru�q\le, 2 de Ab�il de 1932.
80S 16 de março de 1932., I ....edlco .....I.tar [

Henrique 'flSCO t
.

Attesto ter empregl,do frequentemente em minha
Secretario. I clinica civil e militar, o ELIXIR DE NOGUEIRA, for-

______'------ ,�ula d.o �audoso phar�aceutico cbimico João da

A Cole,toria Estadual, desta Cidade�' Sü�ra Sllven;a, te�do obtIdo sempre resultados satisfac-
-----------------------

,

no exercicio findo de 1931 t.orj�s e n:esmo c.on��l�to successo DO tratámento 'das

ROMA N C E 5.

.• ma�llfestaçoes sypbIlI�cas de. 2.0 e 3.° grã.os, que·· _

Arrecad.ou ��5:273$909. mUltas vezes tenho Y]sto curadas com uso' c.ontinuad.o

Pagamentos efetuados ,

. 90:903$458 geste_ aprecia.d!l preparado, qu.e par�ce _possuir uma

Saldos remetidos 80 Tesouro Caixa Geral . 131 :320$678 acçao �speC1fJCa 8í'bre a terrlV('! affecçao".
" ), " ,Deposito 7oo$69i RIO, J 4 de Março d� 1913.

" " " "MoIltepio 2:349$075J Dr. Bueno Prado.
, .. '

. 225:273$�(!)9j Major Medico, _

-
I

.
.

sr�"��...,:'1t':"#tl;'1t':'1t':'1t':'1t':'1/,,:'1t':'I/,,:'1t';"#t':'1t':'/,';'1/":'1/":"#/";'1t���';'1t':"#/,��"'��'"pi�.��.�;t,�/��J�,�J.. ,�J"',�J"l,�J.,�J"l,�J"',�J"l,�J"l,�J",�J"l,�J..,�J���J�,�J...,�J",�.��,�J�"Jl�.,.;"�.��":��:�"i�j"",��r"���,,,�!�,r,..,��r,,�!�j,,,,,!�,,,,,,��r,,,,!�,,,���,"�!�r""''!�'''�!�'''�!�''J'!�"�!�,,,...!�,,..!�;\''iS,,...��,,..!�;�i�:\�iS
S.!�,�

-

,

.

��-

I� �J�flj S;�ft rrlJ'U·i 1 diA il�
-�� �J� ��� -�- ��g\\t) ,����
$.�- ,�..,�
�.; ',�J�
�� Revlsla da SelDona ��a
• S€eno·Mudo �
� -
F���ó'� As tres, revistas·mais Importantes e luxuosas· e de' �:��
,'JI..� •• I '-o e t d &_. d Sul �.,�
�,,;.' m,8lor clrcu aç� m o a,a�erlca o· • ;�"i�
�.� ��-

11 Representante
.

IxclusiDI 'para Brusque �
I L I V R A R I A E. S T R A E T Z I
_�� �,"iS
S.!�':S!�S!�':S!�'S!�"S.!�':S.!�':�!"':��"'��-��-��"'S!Q,.':S!"":I;'1L';""I,��"'''',,''''';'';'''''!S!�:S!�'!';'1t';''#t ,,� ...

��:��.,:.._�.,��.,.�...:..�.�;�.,;�,:.,��.,��.,��.,�.\'_:i�.':';�.'!',��,��.,���,;'����:;!,:«,,������,��_�..:o_�"""�����"""�"-�"''''�''·''''''''''''''''''�'''''''''''.t��''�_��-��'''4!·(''''!:I!.�A�'�:'I"":''''��''��''''!:�(J'...!�'\''''�

Pr�llitura municipal de Brusque
','

.

• I '..... 'ti' ,
' "

' , Tenho o p'rsier de convidar & todos OB ISnl'ti. Soeíos,
"" ;;,Y" 'd, .:";', :.' MO u,,_•.•• "�I par� �o.m8r'em p.�rte lla As8tlmbleiil Geraal OrdiBana, IA l'fla'

",i''jibdolpho "'Victor Tietam8Dn; Prefeito Ptovi&6rto d�' -1�UlUi. li�&r � � ;:{�óminl() 3 de Abril 6.B 16 ·hor.8l! da D1ilXlbA;)1O
4ipio d�",pltique, no uso. d� IUIlI littibuiç�eB RESOLVE: Sallo do. 8pr, C�tlol .Gracher, ; ,

..'
'

'

T.ornar �êrq' éfeito, a, cootar desta data, o àuiiÍio de. con-
," '.

Ortl�m 'tlo'DI.
duçãO dlspeasado á escola particular de, Planície Ana -: ,

que .. de�Ó_!J de funcionar, transferindo-o' para:' a escola Eleição da No'V�Directoria, Approvacão do, balanço etc,

.; parti,c1ila.r,,�do Ribeirão do Mafra em funcionamento; tudo
','

. Brusque, 1 de .Abrl] de 1932 i'
,

consoante ,áos term,oB fia Resolução No.8 de 25 de janeir.o· O Seer. nctQr .A. G�vaerd
do ano eorrente.

.

,_ "

"
-' i i

� ; , ,!,-

Prefeitura Municipat de Bruspue, 1 de MarçQ de 1932,

; ,7.,' ';.'�' ." .

"
,

'

-. :" Agradechllento-". ". ; f .

' .

'. ,':',' ': R'ódo�p}tQ r.íé,ór Tietzmann,
, ,

>

'. Preíeíto- :M;unicipal . A todos os parentes, amigos e conhecidos, partí-
,

.,» '" ,\ ..' ! cípamos a. triste noticia, que Deus o Omnípótentepublicadd; �'�JJ�resflnt� 'Reloluçlô' No. 9, ne,sta, secretaria, chamou ,para sJ "a n08B8 querida, inesquecível filhinha'.. aos 10. 'de Março de 1932. '

,; ""

>
,

,,' ,< ,< HMlriq_ BOICO 'Maria
;- .. � '. ��-·a '; .. ! t "-',,(;' :·f�.

� � ;� S_ecret8rio�
I, .'

_'" "),:f: '�; ",' i1"I���:.o Nb. '10:; tÓv :, _, , _

'I
em data de 31 de Março,' "1l8 .ídade de 10 mezes.

!III' �, ',.'
, ;! i,

• J-!tJ nossos agr�c;lecímentos a todos aquelles
'

que
� 1l0d�lpb� 1ti�t�i 'Tj�i;��h�t Pref�HO, prov�eOriO d� mun�-) ',!t��:�!�m a morte

.

e 'acQlDpanhftfam, a IU(l ul�lma,
l'

e�pl0 d,� Bf!:isque, hb ueO' �e .ua" atribuições; RESOLVE: I
'

'De�dobrar a 'jurisdição' do distrito adÍninistl'�th�� 'dê: C�dro' i B'rusque;' l:,de Abril de 1932." I,
, "G,rande . em Alto e Baixo Cedro Orande, contínuando nas Ant(tnio Hermen,egUdo e famillia )'funções de intendente de, Baixo Cedro Grande o sr. João
.Bra,ssanini, nomeado pela Resolução No. 8 de ·14 de .-_.' ..... .. ,
novembro de 1.930.,

l
' ,

C.omunique-se.
Prefeitura Munioípal de Brusque, Ü, de Março de 1932.:

Rodo/phu Victor Tí,tzmallh
Prefeito Municipal

-":gradecimento.
'A Viúva Melím e filh.os, vêm por íntermenío des

te, agradecer sinceramente a 't.odos que, gentilmente
acompanbaram seu saudoso esposo e pae:

Manoel A. Melim-

á tlua liltima mansão. Fazendo extensivo, os ieus. agra.
deciment.os, ãs pessõas qu� inviaram flores e pesa
!TIe�, e, especialmente ao C. S; Paysandú pela corôa
lDVlads. '

'" '

. � todo", de cor�ção; �gradec.em e, convidam para
ass]sUrem ã missa de setlmo dia que se sealis31'á na
,nossa Matriz, no dia. 4- do mez corrente ás 7% boras.

Rita Mellm e Olhos

o CASAME"TO
.

-

1l�"HM"A '" ;">
,

,

'

QUANDO" M��' ."Glo�i�'c���/,�;�a: .n.ih.�':�
s�, ..�'.'e Os amijos àcCol,eràM�C: trox.... ,.M, �

oewo. os ....: VOtos :_;f.litidàdes� II \', ," r, ,'" :,'!,'
,

�:' .,; .:
. \ .' (�:> '," .

}" .• '
. ,

"

. ('." �)'" •.

, Mas oh! Â' noivQ ,não 'p,od� go.�r,tq4��G v.�i�'�i:�
cDaqueUe momento em que� T�liZQ :o ',sep 'id�ql;d��\"i'L
'saltoú-a uma terrível d�r de cqbeç:a e, não cónsegllJe 1
dissi?!ulai o so�rimento q�e a abate. Mas um port� .

dlor Ia correu a phermeclc em busca de uma dO�1
dI� providencial Caflaspirina; e em'breve esta�
Ól, noiva completamente alliviada. 1

, '"

"'J'
Que lhe sirvo a lição. Nunca em suo coso delxe de ter I

os preciosos comprimidos de Cafl!aspirina, que cdrom

rapidamente qualquer dõr de cabeça, cerne também
os de dentes e ouvidos. A CaRaspirtina pode ser

tomada sem receio, pois não affeda o orÇ1C1oismo.

__,""'- 4U4I14wn -oe- 4U� Use..s..
..--. Os litJedfe_e"fG$"Ba� slio um
..........mte e",hft�s como cliCrws �
TODA CONFIANÇA

I I

I�_�� ,"'J_

P:flfeltua KljDieipal da Iruaqul:
Edital

.. De ordem do sr. Prefeito Pr.ovis·ori.o, faço sab.er a tod08
os interessados que, de accordo com a vigente Lei Orç�,
mentada, acham - se em cobrança ,dur�nte este mez,' os se

guintes impostos relativo)s ao corrente exercicio:
a), Taxa esçolar e viação l'ural (conservação d�, estradas)
.. 1 Semestre,
b) Veiculos, 1,Semestre em divida âctiva com. 20% de mÓI'a,
c) 'l'erritorial Urbano 1 Semesb'e, com 20% de móra:
d)' Industri.ll e Profis13ã01 1 &emestre, com 10% de, mór,.

,

. Thesouraria da Prefeitura. MQ.nicipal de Brusque, t de
Abrit de 1932"

o Thesoureiro;
EricoKr'ie(/M'

o Escrivão
,

03rJUM P�terlna",n.

A Livraria Mercudo de Erico Strãtz, acaba de
receber as edições de 1931 dos melhores roman

ces hrasileiros e estrangeiros.
-, Edições ·populares
ao alcance de todos.

Material escolar EDlbelle:e
Livros para todos os curs.o O seu lartI!

do Grupo Escolar e Escol Quer v. S. adquirir
Complementar 11m lindo adol'llo p_".
Livros para as escolas iso ua casa? - Então não, he·
ladas.' ite a submetter á sua 'revis-
Cadern9s de linguagem

.

a o variado e beÍlissimo sor-

preço de reclame rs.100: tiI1lento' de estampas Bll'tifi-
Grande variedade de cader· ciaes as mais modernas (da

nos para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que aca

arithmetica' e apontamentos. ba de receber
Canetas::Lapis-L.ouzas etc. etc. a Livraria "�ercurio"
Na Livraria e f'apelariaMer de

cUl'io de E. Strãtz

Erico Straetz CataIogos á disposlçAo
do publico!

'

Preços ao alcance

I· de t��os.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_�l4�) O_P.r.olig�resso. Br:usque., 1 de
!
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1'IJpajtapbia e· biDraria
. .: "det .

. � ,

.

'� .�fmerCUfio;,
E. Straetz;

-Ó,

..

.. ',,,"
',.

"

"

Secção Typographia
ASS�àd� \

e
:

�aperfeiçoailissimà �a?llfactura "em: papel pata. cartas, �nvelopp'e.s, .Notas e Fac.turas, J\l�morandtins, Cartoes de. vísítas e commerciaes, p�r�Jcipações:' Rotulos, Ç7mas, �r9gr�I�llp��" � ,
todo .e

qualquer outro. serviço tYPO&1'ap�IC.o;,' ,', "Livros de vendas à vistas
para vendas à vista, I:rtll?ostb':d�, CõnsumcRegistro, etc: etc. . ,; , i'",

��
,

',,{.:\

Impres�ões, ã .'côres ",
• 1.1 � 't

_. ,.
. �.

Guias

Secção .,b,iurarí�, ��I, �apBla·ria,

.Papei'para cartas, Enveloppes Cartões, Papel deseda e crépe, Papel e Cartões tarjadps,' Papel almasso, locos, Tintas; Gomma-arabica, Lapís depàu 'e· de, cõres, esfuminhos, Copiadores, Caixas detintas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,Borrachas; Mataborrões, Pennas, Canetas, Tinteiros, Perfuradores, etc. etc. etc.
Cade�os de Linguagem e DesenhoLapís de Pedra, Lousas, Livros escolares, etc etc.

biDrDS para casas cOll1merciaes;
DJarios
Contas Correntes
Borradores
CopiQdores
Registradores
Costaneiras
Prot,ocoUos
Cadernetas ..

_ t.;ivros de a.ctas
e todos os utensílios para escriptorios e repartições encontram-se ;por preços baratissimos nestaLivraria

CALCEHIN.A
(Especifico da dentiçãO)

A. SAUDE DAS CRIAN_Ç�S
Ao vosso filhinho, já nasceu. o: primeiro dente? Temelíe bom apetite? ,.' ,

.

Ê elle forte e corado ourachitíco e anemíco?
.

.

Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?Os seus intestinos funccionam regularmente?Dorme com a bocca aberta? Gonstipa�se! com frequen-cia?
Assusta-se; quando dorme?
Já lhe deu CALCEHINA, o remedio que veio provarque os accídentes da primeira dentição das crianças 'não

_existem?
Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos /possuir bellíssímos dentes, e se' póde dispensar certas exígencías que a moderna hygiene impõe. á alimentação dascrianças, nas localidades falhas de recursos. .

.'A CALCEHINA é sempre utíl, em qualquer idade, .É um poderoso tonico para os convalescentes.A CALCEHINA evita a tuberculose, . as íníeeções intestinaes a apendicite. A C ALCEHlNA expelle ,()8.v�rmes íntestíuaes e crêa um meio Improprio á sua proliferação.

��"XXXXX:XXXXXXXXXXXXB. Descoberta pata a mulher
..

.

Dr. Silvino P. de �raujo
V O' r o n o f f .. �BrasileioRejuvenesce a mulher fiem operações. Os 12 112 milhões deMoças e senhoras que vivem no Brasil estão salvas pOl'que o dr.Silvino Pacheco de Araujo, eminente medico brasileho, corno ogrande scientista russo, tambem criou, com o sen marayilbo�opreparado

"FLUXO SEDATIJ\iA"o rejuveneSQimellto da mulher, fazendo, desapPaJ'ecer milagroba.mente, em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acalmando. re,gularisando e vitalisando os seus orgãos, facilitando os· partos,
.

sem dores, cujo p�rigo tanto aterrorisa a mulher.E' um preparado de real valor, que se recommenda aos exmos.srs. medicos e parteiras, como agente calmante e regulador dasfun,ções femininas.
.,Està sendo usado diariamente nos priI;cipae., hospitaes, notá- 'da,mente nas maternidades, casas de saude do Rio de Janeiro eSão Paulo.

. .

.

. '�FLUXO SEDATINA" '.

,encontra·se em todas as P�àrmacias: Doenças.' chronicas consul;tas gratis, por célFta, uma s6 ;vez a, cada pessoÇl, maildando ümenveloppe sellado. ",,'

/

o PROGRESSO

Na-o me pegUQ
comichão,no (aba
do va�sourà t

\ "i'
. � \

', ,1:

'_'",

�. " . ,.: . .' : : .

.
: fJ'�
..' � \.

1":',1:

"
I

Cabellos: brancDs? . ELlXIIIEOlft.
IEmpregacio .,.....tU molestlas,....,.. '

... __• impure_ �,....-,. '

'0 Perfeife»

A loção Brilhante Iaz voltar à cõrnaturalprimitiva em 8 dias.
"

Não pinta, porque não e tinura.-Não queima, porque não contêmsáes nocivos. É uma formula scientifica do grande botanico dr. Groundcujo segredo. hi órniJ.n!o.P)" � )'
contos de réis. "

. E' recomrnendadã' pelos principaes.nstitutos sanitários do extrangeiro earralysarla e .au�or.i'lflLia pelo departamento de Hygiéne do Brasil,Com o uso regular .da Loção Bri-lhante:
'�1.0' desapparecerern completa-,

mente a caspae affeções parasitarias.,'2.0 Cessa 'a qúéda do. cabéllo,3.0 Os cabellos, brancos. descorados ou grisalhos, voltam á sua cornatural primitiva sem ser tingidos ouqueimados. .

4.0 detem o .nascimento de novoscabellos brancos,
5.0 - Nos casos de cíllvicie faz bro-,tiu' novos cabe�los.
6.0 - Os cabellos "ganham vitalida·de tornando-se lindos e' sedosos e acabeça Jimpa e fresca.
A Loção Brilhante e. usada 'pelasociedade de S_ Paulo e Rio, -

A * venda em tOGas as Drogarias,Perfumarias e' Pharmacias de primeira ordem.
App. D. N .S. P ..

- N. 1213, 9·2- 923Peçam prospectÇl$ a Alvim & Frei,tas - Unicos 'cessionarios para aAmerica- do Sul -- Cai;ca: 1374 -3.Paulo,
'

I

.

F€,fttQAS
esPl�
IJlCEMI
'�CZf."_'
MAMe_ .. ,..
''OMTHR9S
FlP�es_HrlJll
.R1'1fUMAT4SM18
SCROPHUt.AI

': SVPHN:.itICM
eh" ..........
.............
..........Marel reglllirM.

a'AVA RI�A!'· ,

_._ Milh_ de CIWHIei �
\

GlANDE DEflttMfMt.s I Dili

Livraria Mercurio
- DE

E·B.I'C o· Sr.rBAETZ
Essa Livraria recebeu uG

, ,

_

_. :!� <!�' .�bellissim.o:,sorttm.ento de m.ol-
duras para quadros.

.....

. R-ecornmenda�o pata, os Anemicos, Convaresce:n�,

tos, Neurasthenicos. Esgotados., Di!pepticos e)'Ra:'.. ,
.

.

, chiticos, '.'

Enriquece o sangue. Augmenta o peso, Alimenta '

,o cerebro. Fqrja!ece .os ,nervos. Tóni.fica os' muscuf "los. Abre o appetite." Accel�� as fofças, Revigora:" ,; ..'., �':., o organismo.
VJ'GO,H�l;E' 58i�$ ínai,::rico'eDi .ub.ltaDc�ju DU��,., ,�i "

tivas que qualquer outro fortificante. '::, ".
"

SAO"PAULO EAS "CHAR�.

GES'" DE "O MALHO"
A pagina central .de ,( O Malho "

desta semana é a reconstituição do que foi a "manifestação" que ainda ha poueefez ao Patirareha, em São Paulo, a mocidade academica.
.Só esta pagina dupla pelo humqrísmo com que está reoonstituida vale o numero todo .r t.

O [\;Ialho" desta semana.Mas ha mais: ,(Amnistia! Alnuístia !" artigo de Junho;Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sá, 'I'héo, João .JoséJ. Lite, e outros artistas do lapis: "No fundo do pantano.;poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na su.'·lei" dé'Ventura Garcia Calderon; "Viva São João ": uma.'maravilha' e muitos tópicos e :�1Uito humorismo, além das seoções. éqstu'meiras ..

(

L i V r a ri ii Mer,curio
,Brusque

Revistas Brasileiras
, ,

com
de .

abatimento, vende i

a Livraria "M: e r c li r'i o ,&

de E. Strltz - Brusque, ,

. LAVRADORBS!
- Plantao repolho em grandeI oi' •

quantidade
compra qualquer produeção. . \;

�

erico S1rli.:

, :

frÁ·SAHGUHARNE·SAÚDE
Duico qui evila I tuberclllaSe
COM o SEU USO NO F.IM
DE 20 DIAS NOTA-SE:
1,"- COM&ATE· RADI
CAL DA DEPRESSÃO' .

. 'NERVOSA E DO EM-, :.. MAGRECIMfNTO Df..

AM80� OS SEXOS.
2.' -iUGMfNTO.Df PE
SO VARIANDO DE t A

1 KllOS.
:l.' - COMPlfTO RE5.

. TA�Elt:CIMfNTO . DOS,ORGANt$MOS 'fNfRJ...
QUEClDOS. AMEA.ÇA:}OS DE TtJr.fRCUlO'SE.
O CANCER PODE.SE
EVITAR PORQUE e PR0-
DUZIDO PELA ACCU
MULACÁú DO paTAS·
SIO EM DETERMINADO
LUGAR 00 ORGANISMO
O CALCjO DI�SOLVE 'o
POTASSIO.OS.\N(WIrNOL,

CONTEM CALCIO. E·AS·
SIM SENDO ·EVITA O
-.(. CANCER,.

OPINIÃO Do
"U. IAlIU SUBIS IE CAITR8

Vallcle·", em todo Bruil

. ReiHftlUCe a mulher sem uperaçiies
Porqu{" o dr. !?ilvlllO Pa

checo de Ara4JIO', �mlflenle
mediCO brasileiro, COiT10 o

grallde 5CIC:htislá rUS50"tam
b�m criou, com o 5Cl1 ma

ravifho5o preparado'-
.. flUXO - SEDATl)',JA ,.

i

o rei�\'en�:',cimenlo da l'ht;,.. ,iIher, fazendo .de�apparec'"!r
malagros8",ente. em men"Í).
de 2 horas. as dôres men"
5ae5, . acalmando, regulan
�ando e vi!lIlisando 05 seus

orgão'5, facilil",ndo O, por-'
t05, !'em dôres, CUl'l perigo
tanlo lIterrorisa, 8 mulher.

'

!'i.

Estó ;cndo usadQ d�ana-'
mente n05 pr�cipae� �

,

,.pilae,. ,
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