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ímp'0'St"0'5" 'v.des-t'e'. ;,\. CAPITULO I
. - _r, "

.

I) ,reg:i:,stl'O obrígatqrlo dos candidatos';!jOrnaeS d!�igiu, o. Se?Uinte telegramma, a�

.

'

.

"

...' ." I J) a s c li usa 8 d e c a � c e I a m e n t o
-ate 5 dW,5 antes (ia eleição;

,

'

i qnelle politico gancho: ..

, -- .

'.

"1, Art. 50' Sã� causas de cancelamento: 2) uso das maquj_na� de votar, regulado I "Dr. Baptista �usardo, - porto. A�e-
mez 1) qualquer infração ao art 38' ,op?rtunamente pelo Tribunal superior, de. gre, - Jornaes publicam como t�a s�gum-

i '

2) condenação nos termos 'e c'om os �_ 'I
acôrdo COm o regim.en deste Codigo. I t� declara�ão: _ "�is .p0� que au�orlso ;�n�e�Collectoria estadoal:- feitos do artigo 55 do Codigo Penal; , .

_. I diata publicação ml,nha en�revls.ta '�ua ões
3) suspensão' ou perda dos direitos

' CAPITULO II
I resposta

dos factos as pedidas mSI ç
t

1·
. - \ d S Adalberto Corrêa estampadas ma u-

po ItICOS; D a r e D r e s e n ta ç ã o p r o p o r -

!.o
r,

.
. '. t ue

4) pluralidade de inscrição', <.
1 tinos de hoje, e ás íntrígas de ou ros: 4_

, .
_

C 10 n a
tt 'b conducta que 80 nae

5) Ialecimento; , I Art. 58' Processa-se a representacão I nos a r� ue!n uma
.

f lt de brio"6) ausenci� �e?larada em juizo, de a-I proporcional nos termos seguintes: I �epugnarla a sua !ll'opr:r: ,ad· a. do perioddcerdo com a leI CIVIL

II I: E' permitido a qualquer partido ali-I Supponho, pelo m,o
1
o �J a �e 19I

ão diz 1'e8-
ança de partidos ou grupo de cem'eleí- qU�t ref�reh�cH'l Jaotaa . eentre1'tlaOnt� fim evitarCAPITULO II t s

. . .

t 'I'ríb 1 R Ipelo mm a pess , '

j �re '. nOt�Illm_mo red�ls 1'0, no

d
n uln� _

e-
falsa interpretação rogo-te responderes com.

D 1
- gtonai a e CInco IaS antes ii e eiçao, a

.

tua
í t' ,- incluir-me entre 09a e xc

_

usa o e _s e u p � o C .e s s � lista de seus candidatos encimada por uma urgencia se ua in ençao
A"

D C d EI t I
Art. ;)1' A exclusao dos Inscritos e legenda

'

sem brío. - Adalberto Correa .

DD I-ga II- Dra .
.

d if' • •

t d
.

R ondeu assim esse despacho o r.promovi a ea:-o/ww ou a requenmen o. e Paragrafo unico. Cousídera-se
,
avulso esp

�.
I qualquer eleitor �u delegado de partido. o candidato que não conste de lista regís- Baptista Lusardo:

A
'. R'(Cont.)

. Paragrafo umco. Durante o processo trada. "Dr, Adalberto Correa Avemda}o
2) preparar tres vias do titulo eleitoral.

de
d
exclusão, r emquanto não. fôr ,d�termi- 2) Faz-se a votação em dois turnos Branco, 91, Rio. - Minhas

_ palavr�s ���
devendo cada uma conter a fotografia � ali; na o o .cance amento de sua mscncao, po- simultaneos .

em uma cedula só encimada admíttem duas ínterpretacões, mo o

de o eleitor votar.. ou não' de l�genda ',redigida nota não se refere tua pess�a. De
. stante, sua assinatura e impressão digíto-po A t 52' Q 1

.

Ieít d 1 'd' '., .

ti quízesse1 díreit
.

-I' lt d I r a de . r , ua quer e ei OI' ou e ega o 3' Nas cedulas estarão impressos ou

I'
resto bem. sabes que SI a 1 me

. egar irei a, ou; na la a o po ega , d tíd d t b '
.

, deí ..' ;. fi' com desas-
d d

ê

então ! di d .
e par I o po e, am em, assumir a eresa- datilografados um em cada linha os nomes referir fal-o-Ia e rea rrnaria

outro e o, que e en ao mica o. do excluendo
G " '

,
'

b' B ti t Lusardo"§ I: Si por qualquer motivo deixa o alís- A t "' ..... D" I
_ "

dos candidatos, em numero que não exceda I
som roo -' ap IS a .

tando de �omparecer no dia e h�ra designa- h rd·-�.J a-hse .8 etxc udsaoS'ex-ohc�.o, ao dos elegeudosmaís um, reputando-se não I ------

d 'd ld tT
-

f lt al I
c egan o ao COD ecimen o a ecretaría escritos os excedentes

-

I
'

os, PtO e a'dI en.l �caç�o ds.edl' el,a a .ques�. do Tribunal Regional alguma das causas. 4' Considera-s� �otacl.o em primeiro O S�. Getulio Vargas promoverá a
quer empo: epois e a en 1 os os que ja de cancelamento II. . -

1 I' -I-
- t os genel'aes-tejam presentes para o mesmo fim.'

_ .,.. <_'. ';-
•

'" turn9 o prImeIro nome de cada ?edu a, e, reco.ncl laça0 en re. . .

.

§ 2 E" do a1I's § 1 Ao comandante da Reglao mllIt<tr! em segundo os demais �alvo o dISpOStO na, MIguel Costa e Góes Monteiro.

necessarIa a presença �
-

b ' 1 '
-

f'
.

d
. I

' "

, � (
,

.

I
.

tando apenas, para a tomada das imprf'ssões ca.te pl'�Vocar'ta erlxc u.:>ao cxb-o. ww_

os lT�-t IIPtra b do n,5'1 .
. -

ra ..
.

nt .

crI os nao qm es e suas o rlgaçoes llllll- 5' EstãO eleitos em primeiro turno: Emquanto isto, as negoClaçoes pa ...

e asslDlj ura. tares .

\ 't' .
.

. ;

I
-

d
.

r·" r vocada pelasArt. 43' Aôs .delegados de partido, ou i • - ,

•

., .a) os ca;ndidatos que tenham obtIdO O! S? uç,�o .a crIse pD �:Jca, p o
,.

_

a qualquer eleitor, é licito; dentro de cin-:
. ��. Prova falSIdade ou. pluralidade de qUOCIente etmtoral (no 6);

_.

! dl:ergenc�as entre 0& ge�lerap.s Go_:-s M�n
co dias de pois de noticiada: em edital «im-! InS�rlçao ?U .atestado, exp�dldo pela Secre- .bi na orcl�m da votaçao obttda, tantos! teIro e Mlgu,el C?sta, cammham, mUlto b.�m.
pugnar» por escrito, qualquer incríção, ; tarIa_ do r�lbunal.SuperIOr,. de hayer, no candIdatos r�gl�trados sob � mesma �ege?-- 'I

O Sr. GetuliO Va��as _chamou a SI c_»S
Paragrafo unico. O processo de im- \ ar'qUlvo eleltor:;tl, fi,�has datlloscop�cas d.a da qu.antos IndICar o quocIente partldarIO 'trabalhos para � reC?nCllla9�o entre os dOli

pugnação será o do' art. 55, . I·mesma pess�Çt InSCrlLa sob nom�s. dIVerS(\§ ('1, 7). �, .

.' chefes revolucIOnariOs. e Ja
,

se
.

sabe que
.

Art. 44' Os cartarios eleitorais remete-! Ou em dIferentes logares, . .

I § l' Para o efeIto de apurar-se a 01'- 1 nem o Sr. Góes MonteIrO deIxará, .pelo me-

rão semanalmente os processos concluídos \ Al't. 51' APu�ac1o o fat? deter�inativo ; �em da �otação, contam-se ao candidato de ! DOS ago�a, o commando da 2· RegIão, nem
á secretaria do 'r:ribunal Regic_»nal, e f'stá á I

de exclusao, (j,lVlam-se a? JIJIZ eleItoral os h,sta regl�trada os votos que lhe t�nham lo Sr. MIguel Costa o commando da Força:
secretaria do TrIbnual SuperiOr, as peças document?s co�probatorIOs, observando-se SIdo dadolS em cedulas sem lege!lda dIver�a. t Publica.
destinadas ao seu arquivo. n� que for. aplIcave,I'f o processo estabele- § 2: Trat.ando-se de .candldat�. regls- I O. general Mig?-el Côsta e�teve hontem

CIclo no artigo seglll,l.e. trado em maIS de uma lIsta, conSidera-se em Petropolis e alII voltou hOJe.Art. 55' Na exclusão promovida a re- o mesmo eleito sob a legenda em qUé te-
..

querimento, tomará
.

o juiz eleitoral estas nha obtido, mirlor numero de votos" ,

D a e x p e d·i ç ã o d o t i t uI o providencias: .'
.

6. Determina·�e o quociente eleitoral,
Art. 45' Cabe ao.s Tribunais Regionuis a) mand�rá autuar e registrar a petição; I dividindo ? nu.mero de el�itores que con-

ordenar ás respectivas secretarias a entre- b) publIcará edital, com prazo de 10 correram a ,elelção. pelo ..num�ro de lugares
ga imediata do titulo eleitoral: dias, para ciencia de - interessado, que po- a preencher no CIrculo eleitoral, despre-

a) qml.!í.�o não �mpugn�da, no praso derá contestar dentro de cinco dias; zada a fração.
legal, a lllcrlção. �o. abstandc_», _ c) concederá dilação probatoria, de, 51' 7, Determina-se o quociente paridario,b) qu�ndo re�eItada a Impugnaçao em a lu dias, si reque.rida; dividindo p�lo quociente eleitoral o numero
sentença urecorrIyel. \

.. d) a seguir,' remeterá o processo, com-I de votos emitidos, em cedulas sob a mesma
Paragrafo .UlllCO. Deve o. titulo ser.�n-I sua informação,'ao Tribunal Regional, que legenda, desprezada a fração.

treg�e ao el�Itor\ ou � quem apres�n�e e .resolvera den,tro de 10 dias.
.

8. Estão eleitos em segundo turn9 9Sl'e&tItua" o. recIho ph:m�IOnado no artigo 41, § I' Si, decretada a exclusão, .nenhum outros candidatos mais votados, até serem
com a assmatura do eleItor no verso. recurso for interposto, o Tribunal Regional preenchidos os lugares que não o foreIll no

comunicarà a sentença ao Tribunal Superior, primeiro turno,
que determinará o concelamento da inscri- 9. Contendo a cécJula um só nome e

Do dom i c,i I i o e] e i t o r a I ção.
.

....

! legenda 1'egistr�da; considera-se e�se nome

Art. 46, Ao cidadão é peI'mitida, para I. § 2. Have�do r�curso, o Trlbunal'Re- votado e� prIm�Iro turno, e, em se�undo"
o exerCício do voto, a escolha de domicilio gIOnal. larà sUblr��?S autos ao T�ibunal toda a lIsta regIstrada sob a referida le-

civil. Super�or, que deCidIra no prazo maXIIDO de genda.
.

'Paragrafo unico. Domicilio eleitoral é dez dIas: .. . _ .

10. Contendo a cedu!a legen�a r�gls�
{J logar onde o cidadão comparece para ins- .

§ 3 Confi�mada a dec�s3;o reC(\rrl�a, o trada; e nom� e�tranbo a respectIva ltsta,
crever-se, . '. Tnbunal SuperIOr, or�e�ara a Se,cretarla o comn�era-se meXls�ente a legenda.

Art. 47' O eleitoI' que ,preferir outro ca;ncelamento da lDscrlçao. (Conltnua no proxtmo numero)
domicilio deverá promov'er sua transferencia I

.

p rt
.

Q tno rE'spectivo registro.' a ,e uar a

§ l' Mudando-se o domicilio dentro da Das e 1 e i ç õ e s
mesma região, basta o requerimento de
transferencia, - TITULO I

§ 2' Sendo a mudança é para outra re- "O general Miguel Costa não apresen-
gião, 'õeve-se repetir na secretaria do Tri· Dos i s tem a e 1 e I t o r a l tou o seu pedido de demissão do serviço
bunal ou no cartorio eleitoral o processo

.

Art. 56. O sistema de eleição é o do activo do Exercito em requerimento, com
estabelecido no art. 42.. sufragio univerSal direto, voto secreto, e ai formalidarl�s regulares.

§ 3' Nã,o �e admite mudança de �omi- representação proporcional: Nenhum documento deste genero deu Noticias alviçareiras de Alagoas ámJ["-
cUio senão u'ni anno, pelo menos, depOiS de entrada no Ministerio da Guerra, mam a existencia em certa localidade prOl-
inscrito (t' eleitor. ou de anotada a mudan- CAPI'fULO I Assim. em vigor, o cbefe revolucio- xima de Maceió de zona petrolífera com a

ça anterior. - II nario não requereu essa dispensa. capacidade de produ.cçãO �iaria. até 15
.

mil
§. 4' 'Ü eleitor que transferir seU domi- I!.o vo tos e c.r.e t o Apenas, em carta que enviou ao ge- barris. Afl experienCla5t terIam SIdo reallsa-

cílio eleitoral não poderá votar antes de Art. 51 Resg1,la!'da o SIgIlo
..

do voto um neral Leite de Castro, ministro da Guerra, das por techllicos autorisados e na presen.-
decorridos tres meses. dos processos me�CIo?ados abalxc_», o general Miguel Gosta se refere á dispo- ça do proprio interventor federal no EstadO'.

§ 5. Os funcionarios publicos, civis ou
.

I �o?sta o prImeIro das segUIntes pro- sição em que estava de pedir essa dispensa. Não falta, assim, nenhum característicO'
militares; quando removidoil, poderãO reque- vldenClas.

. . .. Quanto á renuncia de commandn da de authenticidade á auspl.ciosa informação
reI' translerencia de domi.cilio sem as res- 1) uso de sobrecartas ofiCiaIS, Ul�ll�or- Força Publica do. Estado, �oi, realmente; a- Esperemos que ella se confirme inte�ral
trições estabelecidas nos paragrafos ,tercei- mes, opac�s, nume:r:adas �e 1 a 9 ep;t senes, presentada, medIante reCibo, na fórma re-j mente. Não é de hoje que se desconfIa da.
1'0 e quarto deste artigo:, .

pelo preslde;nte, .a medida que sao el}tre- guIar, ao sccr�tario do intervent?� de S.I existencia de pétroleo em A:lag�as, e�b?�fi.Art. 48. A secretaria do Tribunal Re- gues ao� eleItores,
. .) Paulu, no PalacIO dos Campos ElySlOS, .

',frustas as inc-ompletas- experlenClas ahl fel'
gional do novo domicilio registrará a mu-. 2) Isolamento do, eleI.tor effi: gablDe�e EUa não ·será entretanto, concedida. I tas. As noticias vindas de Maceió são, pois,
dança, comunicando o fato à secretaria do mdevassavel para o so efeIto de mtroduZlr I acceitaveis. Mas é pl'eciso não esquecer que
Ttibunal Superior, para os devidos efeitos- a cedul:;t de sua escolha na sobrecarta e, não é a primeira- vez e, de certo, não S�-

Paragrafo unico. A mudança de domi- ém segUIda, fecha-la:
. . Trocam telegrammas a propostto rá a ultima que nos embalamos na esperan·

cílio ê anotada no titulo do eleito�. 3) ,ve�ficação da IdentIdade. da. sobre-, de uma entrevista do Dr. Baptista ça das riquezas deseonhecidas do nosso
carta, a VIsta do numero e rub�l�as, I.usal"do e do Dr. AdalbeFto Corrêa sub-solo. O carvão de Jatobá nas margenf3

TITULO III 4) emprego de_ urna suficlentem(>nte
e aquelle outro politico uaueho do São Francisco foi a illusão mias recente .. �

. _ ampla para que se nao acumulem as sobre- ,

D a r e VIS a �
,. _ I cartas na ordem em que são receb!das. O Dr. Adalberto Corrêa, a propo�ito!.

Art" 49' Cancelam-se as lDSCIlsoes cu- II Consta' o segundo das segumtes de palavras emprestadas ao Dr. Baptista I
ja ilegalidade ou caducidade se verificar: providenci2s: I Lusa.rdo, numa entrevista divulgada pelos (

Viação terrestre,

Prefeitura municipal:
Taxa Escolar e Viação rural

(conservações de estradas)

CAPITULO II

,bampeãD

Cama D genéral miguel Casta apresentDu o

pedidl �e delRi.ssãa do sBrDiça dI Exercita

Â campanba
-

que as autori�ades pc_»li-
ciaes dos Estados do Nordeste tem m.ovIdo
conta o bando sinistro de "Lampeão pare�e
destinada a bom exito, Tenaz e sys�emati
camente per'seguido o famoso ban�l�o e O'

seu grupo já não encontram as faCIlidades
a que estavam habituados.

As condições natll;raes do .Nord�ste l?ra
sileiro tornaram sempre. mUlto dIfficels a

perseguição e a extinção dos bandos arma

dos que chronicamente lhe assolam os se�
tões- Difficuldade, entretanto. não quer d�.
zer impossibilidade. Desde que não encon

tre protectores interessados ou acobardado&
e que não cesse a campanha contra elle,
"LampE"ão" terá de ser vencido, como' fo
ram outros percursores seus, A vasta re

gião sertaneja do Nordeste brasileir?, tão
il.'uramente affecta por outras calamIdades
naturaes, ficará livre do maior dos seus

tormentos. E' um serviço inestimavel assil)1l
o que lhe será prestado com a destruiçãa
do famoso bando de "Lampeão".

CAPITULO III

Pétroleo

...... . - _._ .. _ .. - -
. > � : { ".-, ,,..�--_ __ ._._...

- i.
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i

I',tl',feri (tr 10 presidente deveria ser eleito pelos repre- te do lago Balkan. na Asía Central, Russta. U Itl-ma" horal ,n UI ) sentantes das potencias. A Comissão cabe- As instalações para essa exploração impor-
,

ria controlar a retirada das tropas dos dois tarão na soma de 75 milhões de dollares
R�Duncia de S. Excia General

....

PORTO ALEGRE, 26 (Do enviado espe- paízes e tomar todas as disposições neces- que serão levantados nos Estados Unidos
Assis Brasil

'

-cíal da A NOITE) - Em trem especial, se- sarias á evacuação das forças. As decisões para onde seguirá breve com essa missão
S

",guirão, amanhã, para Cachoeira, os Srs. tomadas pelos seus membros teriam cara ter o engeheiro americano John Knifht Solder, Hontem. Excia o Interventor Feds;
,

Flores da Cunha e Raul Pilla. ínappelavel e o voto do presidente seria de- que chegou ha pouco a Berlin, vindo de ral convidou os chefes dos 'partidos e Os

Hoje, o Sr. Assis Brasil deixará Pedras cisivo. , Moscou. auxiliadores mais directos para um chá.serví.

.Altas, com o mesmo destino. NO tocante lá aviação o projecto auto- Este engenheiro confirmou a informação do em Palácio. - Nesta occasião explicou aos

, O Sr. Borges 'descerá de Irapnasinho rísa os aviões das duas partes e eüectuar, e acrescentou que a empresa q�e se vai íllustres convidados que pedira a sua exn.

nara oacuoetta na proxima segunda-feira de providos de dísttnetlvós especiaes, vôos de organizar terá o capital de 150 milhões de neração ao chefe do Governo Provlsoríe
;t'

h
.

fi d II em caracter peremptorío.
'

JJlanhã.· recon ecímento para scalísar a retirada

I
o ares.

Ante esta attitude os auxiliares de S.O ambiente local é de grande expecta- das tropas. Os [aponezes propõem íínalmen- Excia. apresentaram igualmente a sua exo,
iiva, sob�etudo. porque ainda se ign?ra o te a c�e�c;:ão de uma polícia chíneza inst.rui- ,

nexação. Sua Excia pediu. que permaneces)
:resultado \da mísssão que levou ao RIO de da.e dirigida p�l' especialistas estrangeiros A Interventoria le- sem no cargo até que lhe fosse dado subs,
-Janeiro o interventor. e uja missao seria a ..de preservar a \paz nos deral ,do Estado' ,

tituto, A exoneração obedece a motivos.
PORTO ALEGRE, 26 (Do enviado es- terrítoríos evacuados.

" [particulares e a contra-gosto de S. Excia,
pecial da A NOITE) - Ha alguns dias já I

Parece pouco provável a adhesão ao,
'.' . I c nno d 1

que se rumorava aqui, porém sem que nín- pro�ecto do gover�o de Nankim, que nelle I -Reassumíu a 2 ,a ínterveotoria f�der�l,' ec arou.
,

guem lhe desse attenção, a noticia de que verI� uma extensão para o norte da Con-I do E.stado,
o

o General Ptol�meu de ASSIS Telearamma - 8 - 4 - 32
se pensara em -consultar, através um ple- cessao Internacíonal.

/
Brasil a 1 chegado do RIO �rande, onde :.

biscito, á Nação. LONDRES, 26 (Havas) � O "Times" se achava_ em LIcença concedida pelo Che- Ao Sr. ,Prefeito deste municidi�
.

Perguntar- se-ia se ella desejava a Cons- diz-sf aut?risado a desmentir 0!Iicialmente te da nacao.
,

_
Tendo pedido substituto minhas tune-.

tituínte. a affírmahva do delegado da Chína em Ge-. '--:---, ' ções Yg recommendo-vos deveis aguardar
Ou se queria a continuação da dieta- nebr�, Sr. Yen, 8e.gundo 0. qual as a

..

utor�da-
' ,

Entre �s que foram a b.�rdo receber 0.1 t.ranquil.amente seja provida def,initivamente
dura. . des Ja�o�ezas teriam confiscado as. recettas I G 1 A

.

B' '1 t O t
.

d ínterventoria para tomardes qualquer deli-
A tící h fi I d R' d I aduaneírãs da Mandchuria renera SSIS rasi es eve .o sr. c avio e

b .
- �. -

h I
-

t·no ICIa c egou, a na, o 10, on e

I '.
.

'Oliveira Director do Thesouro e cujo nome eraçao vg anm nao aver SO uçao con l-

a A NOITE a revelou a seus leirores e foi
.

CHANGAI, 26 (Havas) - Osmeios int�r- é de gr�nde prestigio nas rod�s do Iunncío� nuidade constante socego vem despertando
muito commentada entre os políticos rio- nacionaes mostram-se extremamente satís-

li
,.

" Estado pt. Reina absoluta serenidade
gruhdenses.

.

feitos. ?o.m, a marcha das negociações de
na ismo. todo paiz pt. Minha decisão obedece motí-

Alta personalidade, a quem ouviua res- paz m.lcI�das ha ?erca de l!ma semana e vos adsolutamente particulares.
peito, teve estes _conceitos, que reprodusi- que

. diariamente ficam asslgnaladas por Cordeaes Sauds. General Assis Brasil
mos por serem curiosos: SenSlVeIS progressos.

.

O Directorio Central do Partido Li-
- Seria uma Jarça egual ás antigas Vae adeantada a díscussão dos pontos beral esteve representado no desembarque'

-eleíções. Ena se realísaria com que eleito- fundamentaes para estabelecimento das con- pelos 81'S. Nerêu Ramos Antenor Moraes, .

rado.; Com o mesmo que "elegeu" o Sr. Ju- díções 'definitivas do armistio., Olivio Amorim, Ernesto Lacombe; Altamíro
lio Prestes! Quer dizer, COm um eleitorado CHANG-CHUN, 26 (U. P.) - A recons- Guimarães, Zulmíro Soncini, José' Glavan, Domingo passado esteve o ,S. C. Brus-
viciado.

.

trucção da Mandchuria sob o novo. governo Roberto Oliveira e Ttieodureto Avila: quense na vísínha villa de Nova-Trento on-

Com que garantias seria feito? independente prosegue rapidamente. Assim
"

, de enfrentou o club local _::_ Humaytá futi-
Os compromissos assumidos pela revo- já teve inicio a construcção da estrada' de I boI Club -;-, abatendo-o pelo score, de 4 x 2

lução, 9ue �eve, com? todos se recorda�, ferro 'lig�ndo Kirin a Huining, que faciJitará EscaDarüss na anfiga casa dD patriota
-

mi-
Os tentos foram conqtÜstados 3 no primeiro

um sentido lIberal, fOI em fa,voI' da ConstI- o trafego entre Chang-Chun e a costa co- T.
P h' I d ('"I

temto e 1 no segundo.
tuinte immediata. reana do Mar do Japão., nelro 3St Da a.,;ll ua _ J:--_-:-----

Pois ainda alguem tem duvidas que a Segundo accord9 que teria sido estipu-
"

Domingo proximo, dia 10 do eorrente,
Nação quer, exige, já e já, a Constituinte? lado entre o governo do Estado da Mandu- Para as ruinas da casa onde residiu o S. C. Brusquense disputará com o Mar-

O que se deve lazer, não é um plebis- churia e as autoridades aduaneiras chinezas, o patríota mineiro Paschoal da Silva; no cílio Dias, da visinha .cidade de Itajal::y ('�,z
'

,!Cito, mas as eleições para li grande a�sem- as alfandegas terã0 de pagar a Cbang·Chun antigo arraial de Ouro Podre, convergem taça "Margit", gentilmente oferecida pela
�'()l éa nacional.,

'

o excedente dos lucros depois de terem agora as attenções da cidade de Ouro Preto. graciosa senhorita Margit Bauer, dilecta fi-
PORTO ,ALEGRE, 26 (Do ,envIado es- subtraido a quota correspondente aos servi- ,Faz_em�se c.�m wa?de ani�ação as lha do 'industrial, sr. Augusto Bauer.

pecial da A NOITE). - Confirmando tudo ços de aluguel. Esse accordo será certai escavaçoes que Ja. attmgIrl:l.m mais d� onze Reina grande interesse entre os aUicio
:quanto tenho transmitido acerca do pedido mente. agradavel aOR credores estrangeiros metros de profundldad�, na espectatIva de nados do futeból, em sab�r qual o cOnten-
de demissão do Sr. Assis Brasil da pasta da da Chma., conform� docu�entaçao, encont!a-se sob dor deste trophéo.
Agi'icultura� posso adeantar que a cl,lrta te-

.
TOKIO, 26 (D; P.) - Noticiam de Har- uma lapIde, enCIma�a. de um trlangulo, 1;1' Á noite, no salão Hotel Schaefer (Lie

legraphica, datada em 19 de março, em que bm, na Mandchun8, que cerca de cem colossal fO,rtuna em mUIta� arrobas de ouro. I betrau), abrilhantado pelo "America Jazz
S. Ex. �prese?t_ou esse pedido, termina COm c�rean?s foram mortos durante. as guérrilhas que se calc�la em treze mIl e ta�tos �ont�s, i Band, será offerecida uma "domi?gueira"
.o seg�llnte perlOdo, maIS ou menos:

.

alI !egIsta��s em conseque�c]a ,das .suble- As esca,:açoes se faezm sob a lJscalIzaçao
I em homenagem á senhorita MargIt Baner.

'Nestes termos, lamento que a� CIr- vaçoes verIficadas entre elementos chmezes da PrefeItura.
I sendo convidados todos os socios e 'a em-

cunstancias tenham sido superiores aos meus contra o actual Estado da Mandchuria. Noti- baixada visitante,
desejos de continuar a collaborar no seu cia·se tambem que os rebeldes lauçaram _

-governo, pelo que apresento minqa demis- fogo sobre a aldeia de Lepispuchen. . Cem mil exemplares da �onstitui•
.Bão do. Ministerio da Agricultura." ção espanhola serão distribuídos Por nbsso intermedio a distinta Direc-

SAO PAULO H
.

f' d/pelo mundo toria tem a satisfação de, convidar .os· asso-
.

- a varIas 19uras a A forma a-o de um grande '

lU,

,politica nacional que pl'omettem fazer iril ç C
ciados para a "domingueira" a realisar-se�

portantes revelações dentro de alguns dias." p''a ·t-'d'o p I"t" I' omemorando o primeiro aniversario don::ingo 10 do andante no salão do Hotel

O
.

. r I o I ECO ' da proclamação da Republica, a ,14 de abril Shaefer (Liebetrau; em homenagem a sen-
prImeiro que accenou com essa pro-

, ".' ." . l' proximo,
o governo espanhol fará distribuir

.messa 'á imprensa foi o general Góes Mon- Ja �sta fora de dUVIda que a a_Ja revolqclO- pelo mundo inteiro cem m,il e:x.empl'ares da horit�:1:a��� �ear��J'expedidos convites.'teil'o. Isso já ha umas duas semanas. Mas, narIa �e acha empenhada. vIva�ente na Constituição, traduúda para o francês. . -
.,

-depois, o commandante da 2& Região l'Iilitar formaçao de: urngrande partIdo polltico, cu- ,

-----.---

aborrece-se e 'declàrou interrompicia a sé- jas finalidades seriam 8àIVaguarda do pa- .

.

Seguira a Blumenau para uma disputaI'
:!'ie infindavel de suas entrev�stas, affirmando, triínonio moral do paiz, reconstruindo sobre N

. _
( amigavel, o Club Sportivo Paysandú, que

apena's, que daria uma ultima e esta preci- ,às bases lançadas pela Revolução de Outu-, egoclaçoes de paz em jrá aquella 'cidade visinba, encontrar o "Ama
samente co'ntl'a os jornaes.· bro. i

'.

"5h h· zonas"
O Sr. ministro da Marinha, almirante A· idéa teria sido lançada na ultima . �ng ai

., ..

Protogenes Guimarães, tarnb,{lm prometteu ,reunião de ipterventores realisada na capi-. Na ultlma.l'eur�lao .do sub-com.Ite �llht�r Sociaes
coisas interessantes para aproxima sema- tal, merecent:lo ella a pUma approvaç,ão de da CQnferen?la �mo-Japon�za, flC�U ,maIS

'" Festejou hontem o seu aniversario
.na, As revelações de S. Ex. são talvez, as todo o conclave, isto é, de' todo, de vez que. u�a vez �vldenCIada a d1V�rge�CIa entre natalício. o Ilustre amigo ,de desportos Sr.
que estão sendo esperadas com mais con- uma ou duas figuras presentes te:r:i;:tm op- chmezes. e JR(.>onezes, qna�to a retIrada da� Maf{ Becker. ,

fiança e ansiedade, pois o titular dos nego- posto re�tricções ás
..
suas' linhas geraes. O tropas lllPP?lllCas.. '. .

.. Visitad.o p�r se�s amigos. á noite, ofe-·
cios navae& gosa de prestigio em nosso novo Apartldo �amifi?ar-s.e-ia pelos '. Estados,

.

,d··
Os. cd·hltneZe� mdsls�tem em que s�;Jadfi- ,r�cetl �ma lauta ceia, e variadas especies-

mundo social e politico, e não costuma ex- merce da a8�nstenCIa dire'cta dos mterven- xa a um e .ermIna o prazo par� a r� Ira a de beb·das. ".

pa!ldir·se demasiadamente. tores, desapperecend.o, 'então, as associações das f0rça�, t Japonezas para· o mte,rlOr da
A

1

S�· M B k;'!' b ','" 's
.

a

C Concessão Internacional e as estradas ex-
" o" r.

.

ax eu er,. em ora Ja "eJ
Por fim o general Miguel osta. O com� revolucIonarias até aqUi existentes. ... ' .

. tarde, O Progresso" apresenta, �mas home-
mandante d6\missionario da Eorça fubl�ca I .,

.
. '... terlOr�s.·: � > ..' ,nagens. .. (

ue S. Paulo 'regre8souiante-hontem a noIte . .;' .: '·1 ,Os,.,mpPolllcoS affirmam, porem, que as

la seu Estado parece, que descont�nte con{ .

Termmaram a 31
.

a
.. dIvergenCla entre suas tropas só poderão retirare se d,epois de

---

a nota officiai do Catte"te, em que !'ie deu
a hora sol�r e h?ra �ffiC!al. _

. ',/ t,' óbtidas suficientes -garantias quanto á segu-
' Está entre nós o Sr. Schro�d�r;, recen"

nór t
.

d d' 'd' t S E' Todo� os reloglOs serao. acertados a rança dos residentes japonezes '. te nomeado Coletor Estadoal desta

lt"gene erfI�a �'1 o
t

.ISSl 10 eu re . x. e o moda antiga. "',
- .

O Japã�J impôs aceitaçã� 'dos seguin- cidade, onde assumiu exercicio -- Deseja-

� S oeMs. lV 01 úroi t' 'd d R'
O inverno vem ahi. E o sol, nessa es- tes :<;'pontos para a retirada das' suas tropas mos boas vindas."

segUn.d
r. tlgUte .

os

h
a de,rla sal o O. 10, tação, támbem não gosta de madrugar, ..

'

.

'. I _ C�eaçã6
.

de uma comissão mixt� - seguiu para S. Bento, onde exerce

nrofu ; .0 tes �mu.n � os s,eus �tmIg�s Quando os homens se .metterem '3:mo- composta de japone.zes chinezes inglezes.1
identicas funçõ�s; o Sr. B

...Athayde. Pnu-

federanl amde.n e

t
esgos ostO com a SI utaçdao dificar a marcação. do, tempo, .� esqu,ecendo aniericanos e ita)j�nos. Essa coini�São exer: meras felicidades. ,'.. , .'

.A e ISpOS o a man er o seu pon o e ..

h
'

tt'b'
- .

r d ..---, . ,

-vista e o seu pedido de demissão da Força I que
a ora e � rI UIçao prIya wa Q srs- ceria vigilancia sobre, os effeetivos cbine- ..

C· G
'

___._

por não ter sido attendido em seus desejo� I
tema planetarlO - o sol fIcou ag8st:;tôO. zes nas posiçõ�s presentemente ?ccupadas ,

Ine -, 1;Iarany
Bobre a politica paulista, pelo chefe do Go- d

Mas, d,�u te�po \ ao temPd?, �enunCla.n- e sobre a r�tIrada 'd�s tropas Japon�za�. ,Domingo será levado em fóco no Gine:'
verno Provisorio. ,

o, \ aPAParen emeu e, aos seu lreltos.. . II - O,S reconheCImentos aereos, 'Japo- GuaraIiy a formidavel super-produção:
É I.

d S PI"
'. gor� vendo, que os homens s,e curvam nezes para fiscalizar os movimentos das A

.

AI;,' t t E '1 J
.

por ISSO que e . ,au o Ja veIU uma / vontade dos quadrantes solares'á mltrcha "

.

h'b"d l' "nJo zu, cO,m .os lU erpre es mi anmgs
I

nota dizendo 9u� não mais terà log�r .0 aI· �as estrellas. Phebo deve estar olhando cá
tropas chlll�zas serIam p'rO 1 I os sa vo �m e, �arlene D.i�triç� - Um mm de boa

moço de cordIalIdade em que os dOIS Illus- .,
'
.., I caso de pe��go! sem que, no emtanto, fos�em dosagem: - 10 parte�.

tres militares se abraçariam .de novo, es- p'ra baIXO, Immensament� dIvertIdo e fehz: interrompidos ?s. vôos �e t�einaIile!l�o.. .' .

- Quarta feira l�,-:ar�se,á o mm - "Fra:..

i!]l!_ecendo antigos resentimentos..
. III - A rduada lll�on�ca s�ra mIclada' gata In,vieta" _ -,:;.

.

. 11
, O general .Miguel Costa, el!1 compen:sa- O Sr." A�tonio Felicl"a'no' d�c'l'i"nou na se�ana que s� segUIr 3: a:s�Ignatura. d? J

ção, ao retirar-se de nossa capital promet- ente�dImento para. o armlstlclO ,e ,estara -------------'----'...,:_.;-

teu, a alguns jornalistas, darlhes, por t9da do convite para prefeito de Santos termIDada D9 maXlmo dentro de tres s�-
"

a proxipa semana, entrevis.tas em que fará S. Paul�, 31 (A. B.) � O ISr. Antonio manas:, '

.

t

xevelaço�s que S, Ex. conSIdera opportunas F eliciano, tendo sido c�nvidado pelo' Sr Umae, sel)saClonaes. ,Pedro de Toledo para occnpar o' cargo de
--: 'prefeito da cidade de Santos, submetteu o

alludido conyite á aprecíaç�o do 'Pal\tido
Democratico" de "que é membro,. '

O Partido Democr.atico. em sua reunião As autoridades superiores do Exercito,
.

de 28 do' corrent,e, toman·lo conhecimento aquarteladas em Campo Grande, Matto Gros
do assumpto, deliber0l!, então, por unanimi- so, desc0br�ram �m tempo, p.elo qU1 !oma
dade de votos, suggerIr ao Sr. Antonio Fe-· ram as provldenCIas· necessarIaS, a eXlsteq
liciano que declinasse do convite em ques- cia de uma nova conspiração a qual deve,"

.

tão, sob o fundamento de que os motivos ria .sublevar a guarnição militar que serve

para essa attitude eitariam justifiados nos :naquella cidade. ,

enunciados do manrfesto· da frente unica A premeditada e frustrada intentona
paulistá. deveria ter logar no proximo dia 3 de maio.

.

Em face da resolução tomada pelo seu
'

A proposito do pretenso levante mili
partido, b Sr. A. Feiclano já se communi- tal' da guarnição federal alli, aquartelada,
cou com o interventor Pédro de Toledo

I
marcado . para o dia 3 de maio vindouro a

rec_usando a Íl vestidura que lhe era offe� desdoberto prematnr�mentê pelo comman'do r

reClda; ,
- da m�sma foi publicado por -aquelle Bolé

tim rio qUl:\l era desmaE.carada a trama ur-

Exploração das Ininas de dida ao mesmo tempo que se divulgavam
co�re e ouro �s nomes dos nella implicados. Esse bole-

O .
'. ,

tIm faz
_ ain�a . c�ente todl'}.. a guar.nição de

,..governo do� SO:Vlets projeta a ex- que serao lllfhgldos severlssiIROS casti os
ploraçao no �uadro do segundo plano quin- aos incitadorés de movimentos dessa �a-Iq_uenal, da� rnmas .de cobre e ou�o, as mais tureza, valendo a sua publicação por uma
rICas do mundp, situadas na regIãO �o nor-, energia advertencia.

.

(2) o� procaresso Brusque, e de
& ..., IU;;'.III • ,ee 'U

Abril de 1932

CD,nsplraçãa ... descaber,ta
em ·mafto Grosso

.

"

Exterior
CHANGAI, :L6 (Havas) - O projecto .de

armisticio apresentado pelos japonezes e re

:eentaIllente publicado propõe a· cessação
immediata das hostilidade, a manutenção
das tropas chinezss em suas actuf!.es ,posf·
'iÇões e a retirada das tropas nipponicas pa
:ra o interior da Concessão Intern '1 cionaI e
a ZOna da estrada situada fóra da Conces-
13ão.

.

O projecto: leD!bra em seguida que,
..deVido ao elevado efIeçtivo das tropas ja
pone�as que já deixaram .a China seria
-'Conveniente que algumas forças fosse� tem-
110ralmente mantidas em territorio chinez
:na parte contígua á 'Zona da estrada situad�
ióra da Concessão.

Os japonezes propõem egualmente que
..a Comissão dos Doze seja composta de ci
ViR e militares japonezes, chinezes, france
:zes, inglezes,

italian)s
e norte-americanos.

'1
\

J '.. '

Despo�os

Ve�DADEIRO OEPUPAilYO
.

. EMDRf:QADQ, C o M RESULTADOS
POSITIVOS por� MllHAI<ES DE
MEDICO'S L DIRECTORES DE
110SPITAES �A SYPHILlS E NAS
SUAS TERRIVEIS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS .IMPUREZAS

'DO SANGUE.
l

.,..;-__-, SYPHILlS EM'GERAL
PL�CAS

RHEUMATISMO
FERIDAS. ULCERAS,

ECZEMAS'
ESCROPHULAS
SYPHILiTICAS
ESP NHAS.BOUBAS\

NÃO ATACA O ESTOMAGO NEM OS
DENTES. PORQUE NÃO CONTEM

ARSENICO NEM IODURETO.
E O UNICO QUE TE;.M ATTESTADOS "

DE ESPECIALISTAS DOS mJáOS E
DA� OlSPEPSIA SYPHlqHCA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Faço saberque pretendeu casar-se Esteíano Decker � Bord'adas a'ma'c'h-In'a' �;

com 22 annos,. filho legitÍl�o. de André Decker e de MonicaO' ' �� ID��k�r Ialecídos � Chrístína Schork
_

com 23 annos, filb 9 .,..., t 11íegídlma de Valentín Schork e de Elysa 1'chork ambos, X .A X !

:�y�\�l.ros.' .

brasileiros lavra dores e residentes neste Muni-

a
em branco e em cores >$1

Ü�IdlO Dada com '27 annos de' idade, filho legitimo Aceita encommendas, (S Ide Jose Dada' falecido e de Arminda Dada, e Rosa Paolí ,1/'-',
com 26 annos de idade filha Iegidima de Domingos Paoli X ">< '

� de Ernesta Paoli, ambos solteiros brasileiros lavradores X, BERT �\ BACHMANN ,,:X: l'

e residentes neste Munícípto. X ' ..

.

,-' - X IJ\lfons� .Gal1as�ini com 25 .annos, m�o.legit_imo .de Joao "XX:XXXXXX'(XXXXXX�� XXXX�X�Gallassíní falecido e de Maria Gallassini e Catarina Dog- " ',' �.
.

mm .c?m. 18 ,anuO's de, ��I;lde filha legit�ma de A�t�niO', � nn",n('\n;('\non�n"l�DOgDlDl e-de 'Irene Dogníui .ambos solteiros brasileiros V VVVVVVVV.,"'VV�'"
operartos resídentes neste Municípío. ,CJ ' CJAlfredo Baron com 20 annos de idade filho legitimo\� Aos Lavradores #ii')de. Frederíco Baron e de" Sofia Baron e Amalia Rohlú I� , • '"com �O annos de idade filha legitima de Bernardo Rohlerl#� IIJ')e de Margarida Rohler, falecida; ambos e os contrahentes "� Ná minha viagem á S. Paulo dediquei - me �!
s?lt�jros brasileiros lavradores e residentes neste McniCi-I,"'" á collocação dos nossos cereaes afim de conse- �
pIO. : ,'-J guir para os nossos productores, melhores pre- "'

Andre Moise Gardíní com 28 annos, filho legitimo de!� ços. - E com. pezar que tenho a dizer aos nossos IPI
Angelo Gardini e de Rochel Gardini e Ema Gertudes Ben-I� fabricantes de farinha que o typo commum não '-'I

. venuttí com 20 anDOS d� jdade, filha legitima de Líbero I'� é mais artigo de 'exportação. CJIsidoro Benvenuttí íalecído e de Otilia .Benvenuttí ambos � Para obter. melhores preços, tem que melho-
.

s?l!eiros, bl'Etsileir,'os, lavradores. e residentes neste Muni-!CJ rar este typo, O' que com facilidade 0', fabricante (JClpl0. '
.

_

'

#Fi. poderá fazer. -

",

#J!")
, Al�redo .Augusto.. Otto Koehler, com 24 annos de �da-I '" Trouxe commigo uma amostra de S. Paulo"de, artista Iílho legítimo de Max Koehler e de Mathilde I CJ que está. a dlsposição dos interessados e para (jKoehler e Olga Zink com 22 annos de idade', filh-a legitima qualquer informação estou ao inteiro díspôr. .

de Eugenio Zink e de Ema, Zink ambos os contrahentes CJ ,.."
solteíros brasileiros e residentes neste Município. " Otto Schaefer '"

,Si alguem souber algum impedimento deve ac�s�l.o.1(j nn�nn,n
()

�. para que todos Iíquem scíente o publicos presente. {

V�V\ilVV (j
.f\:XXXXX�XXXXXXXXX:xXXXXXX7t

ln. FRBR'ICA
.

DE TECIDOS REnHUI S A. B I
----�------ X. Assembléa Geral Ordinaria )(

Curado de Rheumatismo e X X
\ )( Gonvi�am - se os �nrs:' Accionistas para a As- X

Inflammação do Figado �
semblea Geral. Ordinaría, a se realizar no dia �I\ 30 de Abril do corrente anno, ás 10 horas, no es-

Antonio Felippe Nery, mestre da Fabrica de Polvora
v, críptorio

ceutralría Sociedade.;-
-

-

1sem fumaça, de Piquete, achando-se soffrendo de Rheu- n amatismo e inflammação do Figado, desde 1913, molestias )(' Ordem do Dia:
estas que lhe ímpossíhílítaram, muitas vezes do trabalho X ".

. \.
e, passando a fazer uso' do preparado ELIXIR DE NOGUEI- )( 1.) Exame, discussão e approvação d.as contas, pa- x-IRA, do Pharmaeeutico Chimico João da Sílva Silveira só-

�
recer do Conselho Flscal e demms documentos

�:mente -com 12 vidros deste milagroso reme.dio viu".se �om-I .

_ relat.ivos ao Balanço encerrado em 31 de _Dezem-
.

,pletamente curado e forte, exercendo hOJe em· dIa a sua \' bro
.

u-e 193�., '

actividade sem o menor embaraço. E', pois, com grande X 2.) EleIção do C�)Dselbo Físcal e seus Supplentes.- )(
satisfa.ção que faço este attestapo expontaneo, podendo Ia-

IIX 3.) Assumptos DIv�rsos.-· , �zer delle o uso que lhes aprouver. ,X
. )l Bnlsque, 9 de Abril de 1932 )( ,

.

Antonio Felippe NeI'Y·' j ",) ", '

'.. X De ordem do sr. Prefeito Provisorio, faço. saber � todos
(Flrm1,l reconhecida.) i �

,

, A DIrectorIa

,,� os interessados que; de Recordo com a vige*e Lei Orça-
: n l

. mentarla êlcnam - se em cobrança dunIlte este mez, os se-

--------,-,-! \CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� guintes j'mpostos re��ti�os 'ao corrente exe!cicio:

M
'

, ,,'. I a} Taxa escolar e vlaçao rural i conser�açao cle estradas)
e r C fi 'r' I o lf,Av:rR"�-.ID,OB'··"U.S! I l' Semestre,

' '

I
! AÃ\ � 4. AlI w I b) V,eiculos,

1 Semestre em divida activa com 20% �e móra,
"r!')" c) 1'erri'tbrial Urbano 1 Semestre, com �O% de mora. -, '

.grusque ,'I d)' Industria e Profissão, 1 Semestre, com 10% de móra.

R- t B -1· II Plantae repolho em gra�d� í Thesouraria da Prefeitura Mmücipal de Brusque, 1 de

,eVIS: as
'

raSl elras ! "
Abril de 1932,

O Thesoureiro
1 quantidade. ",.' ii EriCoKr'i,eger

(N umel'Os fatll"aZ8tto8 )' I
,

com 20°10 I
de abatimento, vende a Livraria "lVI e r c u r io" .Ide ,E. Strãtz - Brusque. !

(3)

Brusque 8 - 4 1932 '

o escrivão
Germano Schaeter'

compra qualquer produ�ção
Erico Slra1:

"

_'

OCASAMEHTO
-

'

.
_.

DE NHANHA
QUANDO Maria da'Gloria casou, a ��sa el'"lche�.
'. I

se de alegria e as amigos accorreram a trazer ees.

noivos' os seus votos de felicidades .

Mas oh! A nONa não pode gozar toda a ventura.
dcquelle momento em que realiza o seu ideal; as- �
soltou-a uma terrível dôr de cabeça e não con58gue i
dissimular o soffrimento que a abate. Ma� um porta-i
dlor já correu á phormocic em busco de uma dos�.
da providencial C�fiaspirina; e em breve estarii;l
a ooi\i41 completemente alliviaoo.

-

Q�e lhe sirvo Oi lição•. Nunca em �ua casa deixe de ter;
os preciosos comprimidos de Catiaspir'ina. que curam
1li00pidamellte qualquer dôr de cabeço, como tombem
<ClS de dentes e ouvidos. A Cafiaspirina pode ser

""i'ornado sem 'receio, P?is, não offecto o organismo.\
,

M_ 11 11 �EqflJn drGg& liMe !J� ofie-
ft'!:'� Os _MíieG'�m'oS"'Ba�er" !!!iitll! Iil/ri.

, un_i'1,w-pvt'e eonJ'teciidos 4!O_ diig'llOlul:e

TODA CONFIANÇA

\

Edital

EDITAL

Imposto de Viação terrestre
, .

ao alcance de todos.

MatenàI escolar 'EuJbelle:e
Livr�s para-tOdOS os cursos O seu larII!

do Grupo Escolar e Escola Quer V. S. adquirir
Complementar' UDI. l!ndo adorno para
Livros para as escolas

-

iso- s:na casa? - Então não !te-
ladas. slte a submetter á sua revis-
Cadernos de linguagem a � o variado e bellissimo .SOf-

preço de reclame rs.tOO: tImento de estampas artifi-
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-Louzas etc. etc, a Livraria "Mereurio��
Na Livraria e PapelariaMer- de

curio de E. Strãtz

Eríco straetz Catalogos á disposição
do publico:

Preços ao ale n ce
de todoS.

\ 1
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o Progresso BrusQúe, a de Abril de 11932
EiA &&'" 1111"· I _ L rIU R ,�,_iiIÍl'_••III••I1I111I1 ••_�!f.!;-�,"-o!!!M2l!.'!!',t;,!;;��?,I1,It'___

r: .

Registro Civil I�XXX��fXXX�7-1Fuço saberque pretenden casar-se Estefano Decker X Bordados amachlna ('5;
-eom 22 annos,. filho legitÍl�lO. de André Decker e de Monjc;?" v

' (�ID��k.er tatecídos � Christina Schork com 23 annos, filha ", --
? � iIegidima de Valentm Schork e de Elysa �chork ambos X A. X I

'�1�;�.ros, brasileiros lavra dores e residentes neste Muni-

�
em branco e em cores >sI

O�idio Dada c�m '27 annos de idade, filho legitimo Aceita enco"'me,ndas, () Ide José Dada talecíeo e de Arminda Dada, e Rosa Paoli ,

.�. r�
com 26 annos de idade filha Jegidima de Domingos Paoli X

"
" .X

,� de Ernesta pa,oH, a,mbos sOl,teiros brasileiros lavra,dores X, ,BERT f-\ BACHMANN .><:l'

e residentes neste Munícípío.'I f X ' "

'

" .,' X Id\lfons� ,Ganas�ini com 25 annos, filho legitimo de Joao "XX:XXXXXX'�,XX:XXXX";, XXXX)(X�Gallassiní Ialecído e de Maria Gallassíní e Catarina Dog- .

o" � ,

• I
mm .c?m 18 annos de, idade filha legitima de Antonio ",("\nnonon€"\nonnll'�"I�\Dogníni e -de 'Irene Dogníui .ambos solteiros brasileiros VVV..VVVVVV.,VVV�'"
operanos residentes neste Município. ,CJ (j

" Alfre?o Baron com 20 annos de idade :i'ilho legitimo!#') Aos Lavradores ...de. Frederico Bar�n e d� ..
Sofia ,�aron e Amalia Rohlú' � • �com 3,0 annos de Idade fil�a legítíma de Bernardo.Rohler \ #� '. .,

., lIJ"le de .Margarida Rohler, falecida; ambos e os contrahentes 'W. Na m�nha vlagPID a S, Paulo dedíquel - me �
I

S?lt�IrOS b,rasileiros lavradores e residentes neste Muniei-I ()
a ?oHocaçao dos nossos cereaes afim de conse- '" \

pIO." : I guir pa�a 08 nossos productores, �:nelhores pre- '"Andre Moise Gardiui com 28 annos, filho legitimo de I

CJ ços.:- E com. pez�r que tenho a dizer aos noss?s #P)
Angelo Gardini e de Rochel Gardini e Ema Gertudes Ben-I fabrIcantes de tarínha que o typo commum nao '*'
'v�nutti com 20 annos de .idade, filha legitima de Libero ,') é mais artigo de 'exportação. ,...
ISidoro Benvenutti falecido e de Otília .Benvenuttí ambos'" Ptll'a obter melhores preços" tem que melho- �

_ solteiros, brasileiros, lavradores e residentes neste Muni- (j rar este typo , o que com facilidade o, fabricante ,...

cípio. '
,

.

.

,..,_ poderá fazer.' "
" Al�redo .Augusto..Otto Koehler, com 24 annos de ida-j� Trquxe c?mrni.g� uma a�ostra de S, Paulo CJ IIde, artista fIlho Iegítimo de Max Koehler e de Mathilde I CJ que €l:>ta

.

a dlSpos2çao dos l�ter�ssad?s � para CJKoebler e Olga Zink com 22 annos de idade, filha legitima qualquer intortnação estou ao Inteiro díspôr, ,de Eugenio Zink e de Ema, Zink ambos os contrahentes e '"solteíros brasileiros e residentes neste Município. " Otto Schaefer ""

E' 'Si algUetilld soui�er a]gm� iilltpedimbelÍlto de'�e ac�s�l-O.
I

CJ
no �n 0&\ n�

. para que o os iquem scien e o pu icos presente. �V VV ..,_, VW
.�X)(X�X)(XXXXXXXXX)tXXXXXX71

� .

FABRICA· DE TECIDDS REnAUl S A. S
� ,

' Assembléa Geral Ordinaria �
I X Gonvi?am - se os �nrs:' Accionistas para a As- )(,
IX

semblea Geral. Ordínaria, a se realizar no dia

� IX 30 de Abril do corrente anno, ás 10 horas, no es-
Antonio Felippe Nery, me�tre da Fabrica de Polvora:v criptorio central da Sociedade.-

-

-RI
sem fumaça, de Piquete, achando-se soffrendo de Rheu-In

' .

. ,I ,

matismo e inflammação do Figado, desde 1913, molestias X Ordem do Dia:
estas que lhe impossi'hilitaram, muitas vezes do trabalho X .

.

_ ';
_

\
e, passando a fazer uso do preparado ELIXIR DE NOGUEI-

B
1.) Exame, dlscussao e approvaçao das eontas, pa- x-o RA, do Pharmaceutico Chimico JOão da Si1va Silveira, só- recer do Conselho Fiscal e demais documentos

R
:mente -com 12 vidros deste milagroso rem�dio viu-.se com-

I r�lat�vos �o Balanço encerrado em 31 de _Dezem-
,

.pletamente curado e forte, exercendo hOJe em dIa a sua, bro d.-e 1931., '," ,

,

actividade sem o menor embaraço, E', pois, com grande X 2.) Eleição do Conselho Fiscal e seus Supplentes.-
satisfa,ção que faço este attestap.o expontaneo, podendo fa- X 3.) Assumptos Diversos.-

"

, �zer delle o uso que lhes aprouver. ,X
V Bl'usque, 9 de Abril de 1932

Antonio Felippe Nery. ,{} "

'..
)(

De ordem do sr. Prefeito Provisorío, .faço, saber � todos1.0',' A DuectorIa
, X� os interessados que; de aecordo com a vige,*e LeI Orça-

__________----'_ in, F

X' 4 " mentaT'ia, C:1cnam - se e� cobrança dur�nte este mez, os se-
,� .' :

i "XXXXXX XXXXXXXXXXXXX)O(� guintes imP9stos rel.�tI:,os 'ao corrente exe!cicio:
L }'" V r a Il ]. -a' M e r c 'u 'r' '1° o 1 I

a) rl'�as�eameeSsCt?'ela,I' e vlaçao rural 'conser�açao de estradas)

L·,,T'\(AV�7RI�AD.",/",OB'E,S!') ..I'"
,

I i
,,� ! I b) V,eiculos, 1 Sernestr� em divida a.ctiva e�m 20% �e môra,

"O . i I c) 'rerri'torial Urbano 1 tlemestre, com �O Vo de mora."grusque ,', d)' Industria e Profissão, 1 Semestre, com 10% de móra.

R
·

t B '-1· I' PlaI?tae repolho em grande I Thesouraria da Preleitura MUlücipal' de Brusque, 1 de

.eVIS as faSl elfBS
.d d

I Abril de 1932,
O Thesoureiro

I quantl a e '-. 'i EriéoK-rieg-er(Numer()s atrazatl08 )'

II'com 20'0 ,

de abatimento, vende a Livraria "M e r c u r i o" Ide ,E. Strãtz - Brusque. '!

(3)

,"
I

Brusque 8 - 4 1932

o escrivão
Germano Schaeter

Curado de Rheumatismo e
\

Inflammação do Figado

(Firma reconhecida,)

compra qualquer produ�ção
Erico Strlit:

r

" ,

o CASAM ENTO
'DE NHANHÃ
QUANDO Maria dó Gloria casou, a ��SCi enche.... ,

I
• .' �

se de alegria e os amigos accorreram a trazer ClIOS i

noivos os seus 'lotos de felicidades.
Mas oh] A noive não pode gozar toda a ventura'

doquelle momento em que realiza o seu ideal; a5-�
saltou-a uma terrivel dôr de cabeça e não con5egue í
c;lIissimular o soffrimento que a abate. Mas um

porta�-'�dor já correu 6 phcrmccio em busca de' uma dos� ,

da providenciai Ca.flaspirina; e em breve estar
.

a ll11Oi..,... completomente aili�ada .

'Q�e lhe sirva OI liçõo•• Nunca em �ua casa deixe de ter;
os preciosos comprimidos de Cafiaspirina, que curam
lIiOipidamellte qualquer: dôr, de cabeça, como tombem
<OIS die dentes e ouvidos. A Caflaspirina pode ser

.

tomada sem 'receio, pois 1150 affeda o organismo.\
,

H_ t_e:tm: lIlfIiIIIIIIlqlllln' a:rcwgm. tpte �Jóle offe
��m. Osm��eA�m(l-s-"BG)'ezo" �liíoUM'

, .,er_hl��llI!te eonh�u.::it:fflu; _>I!omo diíg,wa; ,J:e

Edital

EDITAL

�=-----------------------------------�----

ROMANCES
A Livraria filIei'eurio de Erico Stratz, acaba de

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

Edições ,populares
ao alcance de todos.

M�ltenaI escolar 'Embelle:ze
O seu 1ar!!!Livros para todos os' cursos

do Grupo Escolar e Escola Quer v. S. adquirir
Complementar

• '

um l!ndo adorno para
Livros para as escolas iso- sua casa? - Então não ue-

ladas. si.te a submetter á sua revis-
Cadernos de linguagem a !l.o variado e bellis..�imo ,sor-

preço de reclame rs.100: Ílmento de estampas artifi-
Grande-variedade de eader- ciaes as. mais modernas (da

nos para desenho, linguagem, Casa EdItora Cherl) que aca�
arithmetica e apontamentos. ba de receber
'Canetas-Lapis-Louzas etc. etc, a Livraria "Mercurio"

Na Livraria e .PapelariaMer- de
eurio de E. Stratz

Eríco straetz ,Catalogos ã disposição'
do publico:

Preços ao ale n ce
de todos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�pDgraphia e biu��ria
"

"Mercurio"
E. straeiz

�eet;ão Typographia
. ,

Asseada e aperfeiçoadissimá manufactura em: pa

pel pára cartas, Enveloppes, Notas e .Faeturas, Me
moranduns, Cartões de. visitas ecommercíaes,Parti
cipações, Rotulos,

o <!mas, Progra:mmas e todo e

qualquer outro serviço typographíco.
, Livros de vendas ia. vistas ,"

Guias para vendas à vista, 'Imposto de -Consumo
o

• o

Registro, etc. etc. '.

Impressões à eôres'
. .,; ,

Secção" blDr�r:ta R' p"Re_�ri.a
Papel par� cartas, Enyelo:ppes, c�ttões, P�pel de
sedá ,e crepe', Papel e Cartoes tarjados, .Papel al

masso, b tocos, Tintas, Gomma-arabica, Lapis de

pàu e de côres, esíumínhos, Copiadores, Câixas de
tintas para.pintura a oleo, Pincéis para pi�tur�,
Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tínteí-
ros, Perfuradores, etc. etc. etc.

. .

Cadernos de Linguagem e.Desenho

Lapís de Pedra, Lousas, �ivros escolares, etc etc.

,hiDras para casas cammBreia!s:.
DiariQs
Contas Correntes
Borradores
Copludores
Registradores
CostoDeiras
Protocollos
Caaerneto«

, Civros de actas
e todos os utensílios para escriptorios e reparti
oões encontram-se por preços baratíssímos nesta
Livraria

CALCEHINA
(Especifico da dentição)

A SAUDE DAS CRIANÇAS
Ao VOSSO filhinho, já nasceu o primeiro dente? Tem

elle bom apetite? .

It elle forte e corado ou rachitico e anemieo?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente? o

Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com frequen-
cia?

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

que os accidentes da primeira dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos' filhos
possuir bellissímos dentes, e se póde dispensar certas exí
gencias que a moderna bygiene impõe á alimentação das
crianças, nas localidades falhas de l'flCUrsOS.. o

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

testínaes a auendícite. A C ALCEHINA expelle os ver

mes tntesnnaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

Vende-se em todas pharmatias e dragarias 'o Brasil

Descoberta para a mulher
Dr. Silvino P. de �raujo

V'O r o n o f f
Brasileio

Rejuvenesce a mulher sem operações. O� 1'2 112 milhões de
Moças e senhoras que vivem no B�asil ef'tão salvas porque o d1".
Silvino Pacheco de Araujo. eminente �edico brasileÍlo, comu o

'

grande scientista russo, tambem criou, com o seu maravilhoso ; o

preparado :
"FLUXO SEDATlNA" .

o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer milagrosa- =.
mente, em menos de 2 horas, as dores; mensaes, acalmando, rc- ,

gularisando e vitalisando os seus orgáos, facilitando os partos,
sem dores, cujo perigo tanto aterrorisa amulher.
E' um prepal1ado de real valor, que se recommenda aos exm.Os.

srs. medicos e parteiras, cO'mo agente calm;:mte e regulador das
funções femininas. '

Està sendo usado diariamente, nos priLcipae'3 hospita!!s, nota
damente nas m,aterpidades, casas de sil.ude cio Rio de JaneirQ e

São Paulo.
.

"FLUXO SEDATINA"
. ençontra-se em todas as Pharmacias: Doenças ,'chronicas Ú(msul
tas gratis, por carta, uma só vez a cada pessoa, o mandando um

cuveloppe sellado.
o

•

���XXXXXXXXXXXXXXXXXX'
-

;J'
.1 ..... ·r 'i ,

I

o PROGRESSO

·':é a Rainha os Refrescos: Sau ..
davel, Tonificant�, Depurativo.

Assignaturas
Anno -

-
- - - - 10$000

Semestre - - - - - - - - 6$000
Annuncios I "

Linha (corpo 10) 1 vez - $200Maio'
res e

'o

mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.

Red. Administração e Oííícínas,
Avenida João Pessôa.

Vtnho C,eoSGtacIo

:.:..:-:'Cs·1J ,.
' .....

.....0."
_ ......

Cabellas bra·nCDS7 ELIXiR D'ERI"
JZlIlprega40 cem�_ t�
d molestlas pr� ..__
• Imíl\\te7.M <lo Sti.....DA loção Brilhante faz voltar a cõr

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 "c' nir Flü1 :) l,' !)
contos de réis,
E' recommendada pelos principaes

mstitutos sanitários do extrangeiro e

analysada e autorisada pelo;
.

de
partamento de Hygiene do Brasil.
Com o .uso regular da Loção Bri

lhante:
.

'1.0 � desapparecerem completa
mente a caspa e affeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello.

o 3.0 Os cabellos, brancos. descora
dos ou grisalhos, voltam á sua cor

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados.
4.0 detem o nascimento de novos

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de calvície faz bro

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vltalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada .pela

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

Perfumarias e Pharmacias de pri
meira ordem. o

. App. D. N .S. P. - N.1213, 9·2-·92:i
Peçam prospectos a Alvim & Frei

tas - Únicos cessionaríos para a

America do Sul -- Caixa. 1179 ':-;.
Paulo.

FEtmMS
�ptr+HiIlI
UlCE,RAS
',!=CZ�MAS
lI,tMtGIW .....
DARTtfflOS
flORES 81Utr.PI
;{HEUMA"flSMe
SCROPffiJUII
st�

".�- ...
d aft..,._ ..

"_' rlgllrtl1lÁ •

'·AVAR·'A··',
- Milhares de ...... t-
eRANIÉ IEI._ ••11•

� PARA DOft'ES IUtSCUU

� UI, Rtif....JlCAS.

.';.. � IIL'�S, TIRCE-

.:' ��.J> nus, Elfflll
miau � "'�Q�U \

� 'no Dr,. JÚI v DA�J SI)n Si"eift �.....
or

�f'!AS i'HARMActAs � *'DEPOSITO : �.b.
�HAIIilIAiIl PIII\Al.V,

!

PELOTAS - ilHO •• 00 ....t.

Livraria Mer�llrio
. '_ DE -'

EBICO S'I'BAjEJTZ
Essa Livraria recebeu. um

.bellissimo s'ortimento de mol

d�iras p�ra quadros.

'_.,.:

1I!�2

,
,

<
,

,

. O Fortiflcanle 'Mais Perf,"
.

_R'ecommendado para os Anemicos, Convalescee
tes, Neurasthenicos, Esgotados, Dispeptkos e Ra-

chiucos.
.

'

Enriquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenta
o cérebro. Forta!ece os nervos. Toruíica os mU$CY_
los. Abre o appetite. Accelera as 'forças. Revigora

o orgarusmo.

YJGONAl E' 58 ?ô mais rico em substancias nutri
tivas que qualquer outro fortificante.

SÃOPAULO EAS ",CHAR
GES" DE "O MAL�O"

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

constituição do que foi a "manifestação" que ainda ha pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocídade aeademiea,
Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está reoons
tituida, vale o numero todo d' "/O Malho" desta semana.

Mas ha ruais: "Amnistia! Alnnistia 1" artigo de Junho;
Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sâ, Théo, Joáo José
J. Lite, e outros artistas do lapis; "No fundo do pantano, ...
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua.
lei" de Ventura Garcia Calderon: "Viva São João", uma

maravilha; e muitos topioos e muito humorismo, além das see
ções costumeiras.

L i V r a r i a M t� rc n r i o
I Brusq\1e

Revistas Brasileiras

de abatimento, vende a Livraria ,,,Mercurio'r.
de E. Stratz - Brusque.

LAVRADORES!
Plantae repolho, em grande

quantidade
compra qualquer producção
E.rico_ Slréi.:

�ICB lue evila I II_ue
COM O'· SEl) USO NO Pt"
DE 20 DIAS-NOTA·SE:
t.0 - COM�ATE RADI
CAL DA OEPRfSs.,lO
NERVOSA E- 00, 61-
MAGRECIMENTO M
.\M80! OS SEXOS.

, Z.·.:....AUOMfNTO Df Pf-
50 VARIANDO Df I A

l KllOS.·
l.· ...., COMPLETO AE5-

b��l�fs��"
QUECIDOS;· ....eAçA. !

·)05 DE TU6ERCULOSE, '

, o CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUE E. PRO
DUZIDO PELA ACCu.;
MUlACÃO 00 POTAS
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO

O CAlCIO Dt$SOlVE o
POTASSIO. OSANGUE�OL
CONTêM CAlelo. E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER .

OPINIÃO 00

II. lUlU suaIS II CAS'la
Veade-sf! em t4l40 I!rasil

.
. Kejtliellesce a mulher sem olllr.
Porque o dr. Silvmo Pa

checo de AraUlo. enímenje
medico brasileiro, como o

j;Jrandt: scienhste rUS50 tam, �

bem criou, com o seu rIla

raval1oso pceparado
.. flUXO -SEDATINA ..

o Jejuv'ene�cjmenlo da i'.t.,.-: �
Iher, fazendo. desopparec�r

Imalagrosamente,\ em' meno�

de 2 hora�. as dôres men-
.

sae3. acalmando, regulan
lando e vita!isando 03 seu!

orgãos. façililando os
o

par

Ias. sem dôres, C:UIO perigo
tanlo alerrorisa a mulher.
É3lá sendó U38do diana.

mente nos principaes hos

pilaes. \
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"mercuriD"Tgpagraphia e biuraria
. de
E. Straeiz

�ecção Typographia.

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa
pel pára cartas, Enveloppes, Notas e Facturas, Me
moranduns, Cartões d� visitas ecommercíaes,Parti-

. cipaçôes, Rotplos,. <;tulas, Programmas e todo e

qualquer outro serviço typographíco.
Livros de vendas à. vistàS ,"

Guias para vendas à vista, -Imposto de 'Consumo
:

.

Registro, etc. etc. '

. ,
.

If!1pressões à· côres

� 5BCçaD ..�biDra.f;ía I' -�@R�lat�a
Papel pará carias, Enveloppes, Cartões, Papel de
seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, .Papeí al

masso, b locas, Tintas, Gomma-arabica, Lapis de

pàu ede eôres, esfuminhos, Copiadores, .Cà�xas de
tintas para . pintura a oleo, Pincéis para piD:tur�,
Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tínteí-
ros, Perfuradores, etc. etc. etc.

.,

Cadernos de Linguagem e.Desenho

Lapís de Pedra, Lousa�, Livros escolares, etc etc.

.' hiDras para casas cammerciaes:
Diarios
Contas Correntes
Borradores
Copj{Jdores
Registradores
Costaneiras
Protocollos
Caüernetos:
C.ivros de actas

e todos os utensílios para escriptorios e reparti
oões encontram-se por preços baratíssimos nesta
Livraria

CAL.CEHINA
(Especifico da dentição)

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

elle bom apetite? .

É elle forte e corado Ou rachítíco e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente? .

Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com frequen-
cia?

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

que os accídentes da primeira dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos' filhos
possuir bellíssímos dentes, e se pôde dispensar certas exí
gencias que a moderna hygiene 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

testínaes a aoendíctte. A C ALCEHINA expelle os ver

ines íntesunaes e crêa um meio improprio á 'sua proliferação.

Vende-se em todas' pbarmacias e dragarias �a Brasil

Descoberta para a mulher
Dr. 5ilvino P. de �ralljo

V'o r o n o f f
Brasileio

Rejuyenesce a mulher �<lm operações. O� '1<J 112 milhões de
Moças e senhoras que vivem no Brasil estão salvas porque o dF'.
Si.lvino Pacheco de Araujo. eminente �edico brasileilo, como ú

'

grande scientista russo, tambem criou, com o seu maravilhoso I

preparado •

"FLUXO SEDATINA" .

o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer milagrD a

mente, em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acalmando, rc

gularisando e vitalisando os seus orgãos, facilitando os partos,
sem dores, cujo perigo tanto aterrorisa amulher.
E' um preparado de real valor. que se recommenda aos exmos.

s1's. medícos e parteiras, co'mo agente calm;:mte e regl1lador das
funções femininas. I

Està sendo usado diariamente nos prir;cipae'l hospila�s, nota
damente nas maternidades, casas de saude do Rio de Janeiro e

São Paulo.
-

.

"FLUXO SEDATINA"
. ençontra-se em todas as Pha1'macias: Doenças I chronicas consul
tas gratis, por carta, uma só vez a cada pessoa, mandando um

euveloppe sallado.
.

'
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< fAssignaturas
Anno - -

-
- - - - - 10$OGO

Semestre - - - - - - - - 6$000
Annuncios 1 r

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

o Fortificanle Mais PerfeifO)
.

_R'ccommendado para os Anemices, Convalesces
tes, Neurasthenicos. Esgotados, Dispeptices e Ra-
.

" chiticos.
'

Enriquece o sangue. Augmenta o peso, Alimenfa
o cérebro. Forta!ece os nervos. Tonifica os museu,
los. Abre o appetite. Accelera as 'forças. Revigora

o organismo.

VIGONAl E' 58 �ó mais rico em .ubstlaeias nutri·
tivas que qualquer outro fortificante.

SÃOPÀULO EAS "\CHAR
GES" DE "O MAL_'O"

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

constituição do que foi a "manifestação" que ainda hã pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica.
Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está reoons

tituida, vale o numero todo d' "/O Malho" desta semana.
Mas ha mais: "Amnistia! A.lnnistia 1" artigo de Junho;

Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sã, Théo, Joáo José
J. Lite, e outros artistas do lapis; UNo fundo do pantanos;
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado; "Morreu na sua

lei" de Ventura Garcia Calderon: "Viva São João", UIlIa

maravilha; e muitos topicos e muito humorismo, além das see

ções costumeiras.

I Brusq\\e

Revistas Brilsileiras

de abatimento, vende a Livraria ,,,Mercuri()'r.
de E. Strlitz - Brusque.

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

"
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Caballas brancas? ELIXIR D'E nllJflB
�Z:npregaoo celll�_ !�

as molesttas pr� ..__
• IRlíl\lte?!N do Sli�1OA loção Brilhante Iaz voltar a cõr

natural primitiva em 8 dias..

Não pinta, porque não e -tinura.
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. E uma formula scien
tifj.ca do grande botanico dr .. Ground
cujo segredo fOI <'c.n·)rFlo' ,l)" n
contos de réis.
E' recommendada pelos principaes

mstitutos sanitarios do extrangeiro e

analysada e autorisada pelo;
.

de
partamento de Hygiene do Brasil.
Com o -uso regular da Loção Bri

lhante:
.

"·1.0 - desapparecerem completa
mente a caspa e alíeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello.
3.0 Os cabellos, brancos. descora

dos ou grisalhos, voltam á sua cor

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados,
4.0 detem o nascimento de novos

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de calvicie faz bro

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vttalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada ,pela

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

Perfumarias e Pharrnacias de pri
'meira ordem. ..

; App. D. N .S. P, - N. 1213,9·2-' 923
Peçam prospectos a Alvim & Frei

tas - Únicos cessionários para a

America do Sul.• - Caixa. 1179 S,
-Palllo.
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LAVRADORES!
Plantae repolho.em grande

quantidade
compra qualquer producção
Eric.o- Slrii.:

"--'-- .._--------------

lIami rqia(11IÚ

'·AVAR·'A·· ,

- Milhues de ..... t-
eRA ".".1. o ÇANCER:··

PODE-SE. EVITAR

� ,SAHGUEHOl'-·····
y- (\jroAI1UlA ALUNÁ)
o,: : ,�' _:_

1 � PARA OOftfS IUISeULA-,
'J � Rfl. RfiElIIIATlCAS,

I,.
� "L'�5. TORCE-

,

0r. �� nus, fifi.
miau � '''�QitER I

� �o Dr., Jú. : V O'"ctJ Sijn lilteirl. �...
t'tf

��IAS i'HARfitÀCtÂS' � * I
DEPOSITO: e-.b)

PHHIHUl P"'Ul.V,
!

PELOTAS - '"0 •• 00 aut..

nÁ'SAH6UE-rA»Hf 'SAÚDE
"ICD lue evita a 1I.lSe
COM o SEU USO NO 'tM
DE 20 DIAS-'NOTA-Si! :

L'� COMr.ATE RADI
CAL O•. DWRtSS�O
NERVOSA f- DO. Bd
MAGRElCIMENTO DI!
.\M80!. OS SEXOS.

; Z.·::_.UOMENTO Df�-
50 VARIA_NDO Df I A

1 KILOS.·
3.' .., COMPlETO AtS-
TAaELECIMfNTO DOS·.
ORGANISMOS f!NfAA-

.

QUECIDOS;· AMfAÇA
·)05 DE TU6ERCULOSE.
o CANCER PODE·SE
EVITAR PORQUE t PRO·
DUZIDO PELA ACCU;
MUlAÇÃO DO POTAS�
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO
o CALC40 OI�SOLVE O
POTASSIO.OSANGUEl'iOL
CONTêM CALCIO. E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER .

.OPlNIÃO 00

H. IAlDU SUllS Dl CASTle
Veade,sf! em tll40 Brasil

Li \Traria Merclllrio
, '_ DE _.

ERICO S-rllAjEJTZ
Essa Livraria recebeu. um

.bellissimo s'ortimento de mol
duras p�ra quadros.

checo de Arauto, errímenje
medico brasilerro, como o

�rande scienhste, rUS:5O tam- /

bem criou. com o seu !!la-.

rav�lm50 pccparado
.. flUXO -:SEDATINA ..

o reiuv(:nescimenlo da l�,V:

("lher, fazendo desopparec�r

mllal;lfosamenle.\ em' meno�
.

de. 2 horas • .a, dôres mell-
.

saes, acalmando. regulan
$ando e vita!isando os sewl

orgãos. facilitando os' par-
'

: .

los, sem dôres. CUIO perigo
tanlo alerrorise a mulher.
É3t4 sendé usado dIana.

mente nos principaes hQS..

pifaes.
,

:é a Rainha dos Refrescos: Sau
davel, Tonificant�, ·Depurativo.

f '. "'ó".
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