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I 'I) cor-

I

Dal de Bolonha dos irmãos Henrique e Ro-

lmpostos deste '

-.' ,(CAPITULO I i respoJ�d��i:.,s dos eleitores da secção
dolpho Caruso, filhos .do famoso tenor, ac-

D t d ousados de haver íerído mortalmente, b.uen:
'

'.

"1\
as m ,e s a s: r e c e p o r a s - 2') uma urna fechada H lacra a, na

d 1930 1 .;i,
.:

mez '

Art. 68, A cada secção eleitoral corres- fechada e no orifício para a entrada de ce carreteiro' que, em outub�o. e
" 1-

,

[ponde uma Mesa Receptora de votos. . dulas, ficando as chaves sob e guarda do cortou o caminho nas proximidades daque
_'\ Art. 65. Formam a Mesa Receptora um Tribunal' la cidade, quando ambos viajavam de auto

Collectoria estadoalr .Lpresidente, um t e Um 2. suplentes, nomea- 3') �obrecartas de papel opaco, tendo movel.
,

dí d a ped I '1, ib 1 1 60 dí s antes '

t 1 O julgamento foi porem, a la o -os pe o ri nna Regiona , la, impressos o escudo nacional e es a.s pa 8-
"

c os 'accnsados por achar-Viação terrestre. da eleição, e dois Secretarios nomeados nos vras: «Firma do presidente, FIrma �o dldo dOd al�vogdado � � o outro i�pedido pe-termos do srt, 68. .

secretario ,., Município Secçao se um e es oen ," "

d tr: nsportar-Prefeitura muntcfpal: - § t: São condições para ser nomeado n . ' ., '" Sobrecarta n .. , ., . . 'los seus contratos artlstlCos "e ra

II presidente ou ,.su�lente da Mesa Receptora: 4') fórmulas P,ara a�as; se ac�ualmente á _,Europa.Ta>ca Escolar e ,Viação rural a} ser. eleitor; ; '5') folhas para assinaturas e observa-
b) ser, .de p_refe:e�cia: magistrado, �em- ções;

\

" _ A nossa herva mate na Ar-(conservações d� estradas) I bro do mínísterío público, professor, díplo- 6')Jutensilios e folhas para ímpressoes I g,entin,a
'

,,,mado em profissão li?e�al. serve.ntu.ario de digitais; ,',
-

d, ',' jUst,iça fo.rT?ado �m direito, .contributnte de I 7") cédulas de qualquer candidato, ou O Sr. General' Interventor ,!'eCeb�ou se�ri nD�in,n 'E
I

I·tito r'1 I imposto d!reto; " _. partido que lhe tenham sido envi�das para =. rntuistro das R,elaç,ões ExteriOres,U "UmSU lt II c) nao ser funciOn�rIO �emlsslvel ad, I serem postas á disposição dos eleitores no guínte t�legranl;ma.�,"f' nuiurn, nem pertencer a magístratura elei- gabinete indevassavel;
,

«RIO I "27
,

,

t 0-
,(Cont.)

, "I toral: . .

8') objéctos que considere índíspensa- 'Apraz-me levar �o conheclluen; v "II' Contendo a cedula apenas legenda § :!. O Tribunal 'Regional publicará �s veis ao funcionamento das Mesas. I cencia que nossa E�balxada ".Buenosbl" lr�sregistrada considera-se voto para a respec nomeações, comunicando-as, pelo correio .Paragraío único. Deixará o Tribunal acaba de commumcar ter sldo p.u lCa:tíva lista:' em segundo· turno e voto em ou pelo tel�grafo, aos, nomeados, �, �o mes- II Reginoal de remeter urnas e sobrecartas I decr�t.o pelo qual governo ��ge:t��o r�rd�branco no primeiro. mo ato, os ?onv,ocara para CO?stltUlre� as as Mesas Receptoras onde se empreguem, da Iíberar a herva mate � e �r motivo12. Pôde-se repetir o primeiro nome Mesas, no dia
_

e lugares designados, as 71 maquinas de votar, que virão seladas e la- nos 8;rmaz�ns da;qu�lla capital. p
s Atra-da cedula: neste caso considera-se votado horas da manha.

,. oradas. de exigencras samta�la.s, Cords. s.!lu, >�o candidato em primeiro e segundo. turno, Art. ��, Os suplentf'!' das Mesas �ecep- Art. 71. Devem cedulas ser: nío Mello Franco, Ministro Exterior. .�
muito embôra_ não se d.eva reputar símulta- toras auxlh�m e s�bstltuem o pres�deote, a) de fôrma retangular;

• •neamente eleito nos dOIS turnos, ,'.
de modo haja sempre quem re�lPo�da, pes b) de cor branca;

Pt· Superior Trl-13. Não se somam votos do pnmeiro soalmente, pela ordem e rsgularidade do
.

a) de dimensões tais .que, dobradas ao ara J cons rUir o '- _turno com os do segundo, nem se acumu- processo eleitoral,..

'lmelO,
ou em quarto caibam nas sobrecartas"

EI �t IIam vótos em qualquer turno. '

, I §
i .E' anotada a hora exata em que se oficiais;

, I bU"fll II ora14. Em caso de empate, esta eleito o, substituam os m�mbros da Mesa. d) impressas ou datIlografadas e sem i
: �Uj

candidato mais idoso, _ § 2' O presidente deve estar presente mais dizeres ou' sinais que os nomes dos'
. b omeados15. Nas secções eleitorais onde se use ao áto da abertura e de �ncerramen.to das candidatos e uma legenda devidamente re- Os luem zos li

a maquina de votar, serão observadas estas eleições, salvo força maior, ccmunícado o
gístrada.

'

O Supremo Tribunal Federal, na SUlJlregras: impedimento aos dOIS suplentes pelo menos TITULO IV primeira reunião de hoje, nomeo� para cons-,

a) o voto é dado na máquina, dispen- 24 h?ras. antes da a�ertura, dos trabalhos, I _ tituirem o Supremo Tríbunal Ele�t�ra�, como_sando-sf! a cedula.
. \ ou, ImedIatamente, SI se. �er de�troJ desse i

" Da votaçao.
membros eHectivos, os mllllsrros Soulano deb) é obrigatorio o registro ��s randI- prazo ou no cur�o 1ià el81çao., I

Cl\PITULO I Souza e Cardoso Ribeiro! e como s�p.lentes·datos até cinco dias antes da elmçao; t § 3, Os (�OlS suplentes não podem a�-, '

.

_ los ministros Eduardo Splndola e PItmo Ca-�
c) a máquina estará preparada 'de mo- sentar,se 80 mesmo tempo, nem o presI- Dos 1 � g ,a r � s das v o t a ç o e s

-I sado. O Supremo escolheu ainda o� desem-do ue cada eleitor não possa votar, no dente com um del�s'
.,

Art. 7 -. FunCl�nam as Mesas Recept.o bar adort:lr José Linhares e Renato ravaresrim�iro turmo, em mais de um nome, e só
, § 4. Não comp:l:'8cen�0 Q 'presId�nt� a ras �m �ugares deSIgnados �e!os T�I�una�s,,' ar� membros eUectivos e para 8upl�ntes,� possa, no segundo, até -os numeros de lu- hora certa, assume a preslde�Cla o. prImeIro [Reg�enaIs sob prop�sta d�s JUIzes eleItoraIS,

I gs desembar�adores Leopoldo/ de LIma, egares a preencher. suplente e. na sua. falta, ou ImpedImento, o I publIcando-se a d�sIgnaçao. . , ., I CoUares Moreira.- , didatos re is- segundo.
.
§ 1. Dar-se-a preferen�I�, � edifícIOS

O Ministro Bento de Faria levantou,16. Sao suPle�t�:c��:"��e da vota gão § 5. Não se reunindo a Mesa pOl' falta r pUQlIcos, recorrendo-se a edlficIoS de _prO-I uma uestão de ordem afim de decidir-setra�os, �a ord;'�atos ot�do& em Segu�d� ou impedimento do presidente e suplentes, priedade particular qualld� �queles n8;0 e-I a de�gnação de des'e�bargad.ores era da.os emaI� ca� 1

I ve da ',assiste aos eleitores a faculdade dfl votar xistam em numero e condiçoes requeridas. aleada do Supremo ou da Côrte de Appel-'turno so a esma e,g n
,

. "

I'
em outra que esteja sob a jurisd�ção do mes-. § 2' D�z dia�. _

pelo menos, an!es <1:0 la ão, ficando resolvido que a designação é;
,

TITULO II' mo juiz, sendo os votos recebIdos _com a fixa�o p.ara a el81çao, devem os Trlbu?-als I d; competenn.ia do ilSupremo. Disco�daramnota dI) facto, e!ll foJ�a ?e_ observaça�; - RegIOnaIS c�mu�lCar aos ?h.etes publlcas dessa rosolução os ministros HerPmegI�do. deDas c o n d i ç õ e s 'd e e 1 e g i b i - ,Art. 67. Sao atnbUIçoes do presldente e aos. proprletar�08 ou adl!-:nlllstrado�e8 das

I' Barros �ard()s,f)\J Ribeiro e Arthu-r RIbell'o.I i d a d e da mesa Receptora:. . 'I proprled��es particulares � resol�ço,es de ,

01', '
,Art 59 São condições de elegibilidade: I ' 1') receber os sufragIOs ;dos eleItores; serem utllIzados os respectivos edIficIOs, ou

,-s-t:.- .. _ _, " '

1') 'ser'eleitor;: '. '. '2') q.ec,idir ,i�ediatamente ,todas. as di: 1 parte deles, para o funciona�ento das Me-

A nu'
"

nc' -.a do In-2') ter mais de quatto ,anos de cIda- flculdades ou dUVIdas que o,correrem,
. ,

'sas Receptoras-
• . , re '

"/d .
'

,

" 3') manter, a ordem, para pue dIspara -§ 3', A proprIedade partlc�lar sera 0-

t 't
'

�nJaÁ.rt. 60. Serão determinados em lei es- da força públi�a necessa�ia; . �rigatoria e gratuitamente cedIda para esse er'ven o r '

.

I so' de inelegihUidade. 4', comUlllcar, ao TrIbunal RegIOnal as fim.
• _

pecIa os ca s,

ocurrencias cuja solução dele dependerem, Art- 73. No 10t.:al da ,votaçao, será se-
De "A, :Republie�TITULO III e nos casos de

'

urgencia, recore'r' ao juiz parado do publico o recinto da Me::l8;, e, ao I ' ,eieitoral que providenciará. lado desta, deverá achar-se a maqmna de O General Assis Brasil levou ao chefeDos à tos p r e p�a r a t o r i o s das Art. 68, Cada Mesa Receptora tem votar, ou um gabinete indevas�avel, ,para da nação, em carta d� 6 'do corrente,_ o seu. e 1 e i ç õ e S dois. sec:r;etarios, nomeados pelo presidente que, dentro dele, possam os eleltoses a me- deliberado proposito de abandonar lrl'e,VO-24 horas, pelo menos, antes de começar a dida que compareç:a�" colocar suf!.s (ledulas gavelmente o governo de Santa C�tar�na,.CAPITULO I
eleição. nas sobrecartas ofiCIaIS.

que vinha exercendo desde os prImeIros§ l' Devem os secretarios ser eleitores ' (Continua no p1'oximo numero) dias da fulminante vitoria de outubro,Das se. c ç õ e seI e i t o r a e i S
e de ·preferencia, serventuarios de justiça. Fomos dos que acompanharam comArt. 61. Cada municipIo que não ten�a '

§ 2') Sua nomeação é comunicada ime-
espirito e coração catarinenses, a marcnama�s de 400 eleitores constitue uma secçao diatameJ te, PO! telegrama,. ou carta, a� pre-,A recomposipão minisre- desse govêrno desde !l sua primeira e, in�eleItoral, .. sidente do TrIbunal RegIOnal, e pucllcada

I
.
Y

certa hora. Dele por ISSO mesmo pode!uos.,Paragrafo unico., Quando o eleItorad.o pela impre,nsa ou por edital afixado á frente fiai \ dizer, com alma aberta, que se caracterlzoUdo municipio exceda aquele numer?, o TrI-
do edificio onde tenha de funcionar a Mesa.

. por inexcedivel carinho no trato dos nego-bunal �egional o distribue em secçoe�, com § 3') Compete aos secretarios:
..

As ."demarches" para e recou::poslção cios pub,licos e por uma preocup,ação co-o maXlmo de, 400,. atendend<? aos meIOS d.e a) .dar aos eleitores a senha de entra- mlnIsterlal s!lcc�dem-s,e e o chefe do Go-
l'ajosa de realizar em terras eatarmellses astransporte e a maIOr comodIdade dos eleI-

da,-nos termos do art. 81. verno. ProvisorlO esfa e�penbando numa
promessas da campanha liberal, que leva-'tores, .' .

, b) tomar, no caso de prote�to quap.to �speC1e de consu_lta as varIas correntes po- ram a nação á luta das arma�, .

Art. 62 ..Incu�be ao TrI�unal RegIO,?-a�. á identidade do eleitor, suas Impressoes 11Itlcas que _o apOIam.. Sereno, c'(\m ,vôos irren�tIdos e preclb). dar. lmedlato conheCImento aos JUI- digitais; ,'. , " _ \. Organlsou o Sr. GetulIO Varga� flm� itados, tendo se'mpre em �ira Os 80S, re-zes eleitoraIS dos logares onde devam Iun- c) cumprIr as demaIs obrlgaços que lIsta llem que collocou nomes d,e varIas fi- �ursos orçamentarios,' reahzou o genera[-donar as. Mesas Receptoras;
. lhes sejam atribuidas em regulamentos ou �uras de gran�e destaque e e sobre �sta Assis Brasil, na terra gloriosa dos seus a_l1-b) remeter, pelo menos 30 dms antes instruções.

'

.

llsta que se estao fazendo as cOJl�erV�çoeé, sepassados obra dt que' se pode com razaoda eleição,. aos juizes e ás Mesas Recep- § 4' O cal'g9 de secretario é irrenun-
, Adm�tte-se, tambem, a &ffectlvaçao. do orgulhar e �nvaidecer,toras as llstas, em folhetos avulsos, dos ci&.veL Sr. FranCISCO Campos ,na pasta_ da JusJ;lça. Daí o pesar catarinense, de par c?m a..eleitores do municipio.

. § 5. No impedimento ou falta dos se- vaga.ndo, então, a da Educaçao e, Saude
surpresa que a renuncia gerou, por v�r à-Paragrafo unic?, ,Devem B;s llstas ser cretarios, funciona o substituto que o pre- PublIca. '. . . . _ ,fastado da direção dos destinos catarlJlen-afixadas em logar publico, na sede 40 �ar: si·lente nomear.

.

. ,Mas nada ha a��da �e defimtlvo, sena.o 'ses o varão probo e digno, austero e uobr�,torio e�eitoral e n� locais em que haJ:am Art. 69. O presidente, suplente�J secre- que as "Demarche� estao correndo perfel- que, sempre surdo ao voz�rio dos �e.sl!e1-de funCionar as M,esas R�ceptoras. . tarios, fiscaes ou delegados de partidos. as- .tamente: _ ,. . .. tados a intrigantes, alviçarelram�Dt� lDlCIOl]
..

Art. 6,3. O eleItor, cUJo nome tenha SIdo sim como as autoridades podem v?tar pe- A mtençao �e fazer.a polItica rollleIra
a nova. faze republicana -neste rmcao abelll-omItldo pode reclB:mar contra o fato ver- rante as Mesas em que ser'virem, amda que uma demonstrayao de �a�or �preço" dando-
çoado da grande Patria.

.
�8:1mente, .por escrIt� ou por tel�grama, ao alistados em outra secção, anotando-se o lhe, �alvez, maIS um mlnlsterIO, esta sendo A justiça jà se começou de fazer aoJUIZ, a,o TrIbunal R�glOnal, ou, dIretamente, facto na 'ata respectiva, mantida. I administrador que soube ser em Santa Ca-ao TrIbunal SuperIOr.

_ ,

tarina o integral homem de bem, que o selI.
.

§ 1: a recla!llaçao tambem pode ser CAPITULO III
passado e a� suas tradições afiançavam e'te. Ita por mtermedIO dos delegados de par-

'! _ , _, J FO�I '!dl'adlll 1\1 11'lga'mftl'lt'" dlls ,10'11!' =ifltllU' d� garantiam, ,
.-, ,

,
,

tIdo:
. _ ..

I Dom a t e r .i a � p a ]' a a v o ta· II' \lu lU jlil • �n !ali " II <II h lIuoJ

Santa Catarina ficou a devei' ao �on-,§ 2' VerIfIcada a procedenCla da re� I ç a o
_ CarUSD· rado filho' dos PamoQs copia de servIços,clamação,�provirlenCla a a�toridade .com.pe-l Art. !,O. A.'s �esas Hec�ptoras (Jln�e a

'e lhe õem em relêvo o nome mitre os.'tente, para que o eleitor sela logo JDclUJdo votação nao Sel!! feIta por .melo de maquIOas ROMA, 1 (Havas) _- Estava max:c�do_ q�P"oref a.dmiuü.tradoxe.5".da_" iI1O.�S_, terra....era lista,
, remeterá o Tr�buDal Reglonal: para hontem o julgamento peraute o �ll'l..,U t Dl...,u, ,

-{' , .

..
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I
'

fi, r,',f.,,' mS!illirif'in n�rdafi� I�r�, n II quíntaes: São Sal:rador 2:, 961 quillta�s; Nica- ral no distritO, .d� Hamonia-H,'ansa por meio 'destaca�a, de ��e�utar todos os _,trabalhos
III f1 _ eM UeUli lt� y�U r9 e u ragua, 4. 299 quíntaes: Estados Unidos, 9881 de uma exposrçao de gado. de medição, dIVIsa0 e demarcação- de ter-

quintaes; Colombia, 3. 282 quintaes; Mada- A cetonía de Hansa tem COmO princi- ras publicas e particulares, de organtsacão
m�nl·�teJrlio dI 9usfir.a 1 gasear, 23.481 quintaes: Diversos, 27599 pal fonte de renda a índustría pastoril. - do cadastro territorial nacional, de estudos
-

i1lU c!J !li) I ,'quintaes.
'

,

Torna-se, 'pois, necessarío de augmentar, de estradas, de vias fluviaes e de avaliação
LISBOA, 2 (fiavas) - Chegou a esta dentro das, condições -locaes a producção dá potencialidade de, nossas quedas d'água

capital uma caravana de cerca de 400 me- deste ramo' tão importante e da nossa eco- de melhoramentos urbanos, ruraes e de nos�
Comquanto pareça extranno, não hesí- dicos francezes que acabam de eUectuar um nomía. Com o successo desse nosso, intuito, sas cartas geograpaicas e de uma comple

tamos em informar os nossos leitores de cruzeiro de estudos scientificos� levantar-se-á o "standard" de vida dos nos-I xidade de outros serviços de planimetria,
que, de novo, �e tenta a voltá d9 Sr.

MaU-j
Os excursio�lÍstas" entre os quaes se sos i:nca�ça.vf�j.s .la,vradores ha�seaticos. �a a!imetria e hydro�etria,. dá �3;íor, opportu-

rício Cardoso a pasta política. encontram: os preíessore s Balthazar, da .Fa- de eoutribnir muito para .esse ,fim a esposi- nídade na commumdade brasileira.
.

Quem conhece bem os factos que pre- culdade de Medicina de Paris, e Charles, cão de gado distrital a -realisar-se no dia OEl nossos jovens na escolha de uma

Jcederam a. oríse, recebe a/noticia sem maí- da Sorbonne, foram recebidos á tarde, na 22 de maio do anno Corrente. profissão honrosa, encontrarão na de engen-
Dr surpresa.'O Sr. Mauricio Cardoso, quando Faculdade de Medicina daqui e deverão Appelamos com este nosso convite não heiro topografo as maiores perspectivas, no- '

1i1cguiu para o R20 G�'ande, já demis�io�ario, pf?seguir .viagem· á noite COm destino a s?mente para o� agricult.ore.s, Criadore.s e I taI_ldo-se, ainda, ,qu� o curso em. Ui?eraba,
'..:J.evou, como então dissemos, uII{a rmssao de Saint-Nazaire. A. c.l;lravana �ecla}'a-se encan- círculos agronormcos do distrito h�lls.eatIco, I

alem de modico e f�lto em �ases eII_llllente-
paz.. 'tada com a acolhida recebida por toda par- ?omo �m geral para todos os profissíonaes, mente praticas, e.illmentemente solidas, no

Os Ieítores devem. recordar-se de uma te, sobretudo na Madeira
, IIDdustrlaes e negociantes etc. Tambem pa- curto lapso de dOIS annos.

entrevista que, obtivemos, em' Petropolls.] :

BERLIM,:4 (Havas) - A reabertura da I ra elles a exposição de gado é de alta ím- A Escola de Topographía de Uberaba,
Jo!O'o depois da partida do ex-ministro, de campanha eleitoral para o segundo e80r11- 'I portancía, pois tambem aqui vale o adagio: unica especial deste ramo 'de engetlbária
.eminente personalídade politica, e em que tinio das eleições presldencíeas ficou assig- "Si o lavrador dinheiro 'tem todo mundo o no Brasil - tem as suas matriculas abertas
.se precisou, com notavel antecedencía, o nalada nesta capital e ém varias outras cí- ,

terá". �

,

até 30 de abril, reabrirá. as suas aulas a 2
ijue o Sr. Mauricio Cardoso, acerca daquíllo

I
dades do Reich por vivos Incidentes.

,

I As subcomissões já iniciaram os servi- de maio e prestará prazeirosamente aos

'Jnesmo, somente ha quatro dias veiu a d�-, 'Nesta capital houve um choque entre ços- preparatoríos e os [ornaes do nosso' jovens candidatos á matricula todas as ín-:
elarar á imprensa de Porto Alegre.' elementos adversos no decurso do .qual fi-I'município

darão illIUl'maçÕe,s da continuação formações, bastando que se díríjam ao seu
Entre' outras coisas. disse-nos o íllus- cou gravemente ferido um agente de poli- destes trabalhos. ,A todos os moradores da secretario sr. engenheiro M. Ponce, á rua

tre "leader" revoluçíonarío, que ouvíramos cía. Em Lubeck registraram-se desordens. Hansa, incumbem collaboradores, para o bom Vigario Silva, D.O 57.
naquelle critico ínstànte: I

A policia ínterveíu, porém energicamente, I suceesso da exposição peeuaría, ' " ,�, ' -� '.

_. Effectivamente,� o governo perdeu llogran!io:restabelecel' logo a tranquilidade. Por oceasião desta exposição correrá
um optímo ministro,' a todos os respeitos. O chefe "racista Hiler, que prosegue I uma grande rifa cujo rendimento contribuirá
A renuncia do Sr. Mauricio Cardoso .abre na sua excursão pela Saxonia, falou duas I para o pagamento das despezas do empre- I

,m,o seio do Governo Provisorio da Republíca vezes em Chemnitz perante auditorios cal- hendimento. - Vão ser sorteados anímaes I
um claro dífíieíl de preencher neste mo- culados em 50 mil pessoas.

. de raça, bezerros, porcos, aves domesticas, I
mento: Mas se perdeu um optimo ministro, A organtsação da "Frente de Aço" de- machínas e ferramentas agrícolas e coupons
a Revolução e o próprio governo ganha- senvoíveu egualmente grande actividade e com direito a coberturas gratuitas de vac

ram um "leader" autorisado no Rio Grande realísou em toda a Allemanha ínnumeras cas por touros do Syndicato etc.
ljo Sul. manifestações a' lavor da re-eleição do ma- Uma C'omissão de propaganda começa- Conforme ficoll de nossa sciencia, o

"O Sr. Ma�ricio Cardoso, sem ter dei- rechal Hindenburg. rá seus trabalhos em....bre\le e já hoje soli- C. S. Paysandú, em reUnião do dia 3 do cor-

:xado de ser um constitucionalista "ã ou- O ministro do Interior da Prussia, Dr. citamos o obsequio de attendel-a para ter- rente, convocando luma Assembléa Geral,
trance" volta á sua terra com .outras im- Severing, pronunciou em Limburg, eloquente mos a tempo um conjunto do empreh�ndi- votou a nova Directoria, Comissão Despor
J!]'flSSÕes sobre a opportunidade para a con- discurso. Em Bresláo falou o presidente do mento e podermos providenciar a construc- tiva, Conselho F. e Comissão de Syndicancia.
'Vocação da grande assembléa nacional. Se- Partido Socialista, que. depois de prestar I ção dos edifícios necessarios., tepdo-se. !lveriguado fi seguinte resultado: .

Jtá uma voz que se levantará, ali, e que se homenagem á memoria de Turati, recente-l Solicitamos a todos os moradores da Dlre�tona.. '
.

baterá pelo verdadeiro ponto de vista, que m'ente' fallecido, em França, assignalou a Hansa, .porém de parte todas as questões PreSIdente. -- VlCtor A. Gevaerd
é o dos que desejam a Constituinte, mlJS importancia de que, para o mundo inteiro, pessoaes a empregar todas 8S forças dia-, 10 Vice "I Luiz Albani
como uma resultante, a seu tempo, da Re,,- se revestitiam as proximas eleições al1emãs poniveis, para que a nossa exposição de ga-j'

20 " " Adolfo Walendowsky
·wolução. A,Constituinte te !'á de vir como e francezas. . do distrital a 28 de maio deste anno seja o lo Secretario: A:y.res Gevaerd

'V�iu esta, no momento pr�ci8o, .naturalme�- BERLIM 4 (U. P.) _.( O jorna� "Montag I i�iCi?t6d'um Iutu.ro promissor da pecuaria do I i: T�soreir,o: ���i�!l �,:'te�ureiro ..

le, como uma consequenCIa logIca das �Ol- Morgen" preténde que a declaraçao do ex-) dIstrI hant;;eabco. Iias". ,:- Kronprinz a favor do chefe racista Adolf I São apenas m:n mez, 'que nos sepa: 20 " " Augusto Moritz
As declarações agora feitas, no Sul, Hitler se fez sob instigações procedentes de ram do dia da)naugure,ção, da exposição; si 0prador: �ictorhA.. Gev3er�pelo ex-titular da Justiça, confirmaram, co- Doorn. \ a,proveitamo.s esse tempo, si em todo logar ;

rocuradoras. Cat arma Sassl e Claudia
mo vem,os, nesse e noutros pontos, as afrjr- ROMA, 3 (Havas) - Informam de 'rri� a vontade é seguida' pelo feito, o successo Delchm�nn
mativas da enttevista, que interessados nas este que um navio tendo a bordo 100 pes- não tardará de vir e a exopsição pecuaria. Commíssão Desportiva:
competições dos pa.rtido·s tantas vezes sai- soas, collidiu naquelle porto com' um velei- terá um resultado economico de primeira Director Esportivo: Willy Koch
raro a_ contestar. Mas, mais do que isso, a 1'0 de 30 toneladas, que sossobrou no espa- ordem. Captajn do 1 () T. Erico Appel '

attitude do Sr. Mauricio Cardoso, mantendo ço de 2' minutos. A tripulação do navio a R. M.· ,!"" 2° T. Anselmo Mayer
o ponto de vista com que saira desta capi- vela foi salva e o navio causador do desas-

.

'

,

I .'

COlll'lelho Fiscal: '

,

tai e cOIlvert�ndo-se, em 'Porto Alegre, nu- tre soUreu pequenas avarias. ,i
" ,J H�mlqutl !10�fma:nn Joaquim Korrnan� Eu-

:ma voz amonsada na defesa do governo, FRlEDRICHSHAFEN, 4 (H�vas) - A (Temos sobr,e, a me�a um folheto que nos

j
chdes Nlatwlh ,. ',.

autorisa as "demarches" para o seu \ re· Partida do "Grar Zeppelin" para a segunda inspira grande confiança, e, é o' que segue):
'

Commjssão de Syndicancia::1
gresso. viagem do arlllO a Pernambuco, marcad8 A/

'

,
§ -

C ., ,1< -.

� Paulo Kormann Gustavo Dittrich Miguel
Ha quem diga, . nos círculos politicos, para ás 4% horas de hoje, foi retardada ssoclae;ao· i:h8i'lnenSe I Giordapi �,," '_

que o caso se decidirá com aproxima via- devido a dHficuldades provocadas, no mo- de farmaceuticos Desejamos aos eleitos uma gestão cheia
,gero lIo Sr. Oswaldo Aranha a Porto Alegre. I mento da decollagem, pela accentuada mu- .

' de felicidades. ,.'

dança da temperatura.

INo decurso da manobra, o dirigivel ba- JJmo. Sr.
Noticias de iodas as origens confirmam �eu numa antenna de radio, o que produziu EFlteve' domingo nesta cidade o Clube,

�s tIernendas dif1jçuldaqes com que luta/a leve rasgão no envolucro externo, e téve I .

A "Ass-ocÍação Catarinense de Farma- de desportos Marcilio Dias, que mediu for-'
vasta região do nOI't� e do nordéste bra- de vo1tar ás amarras, _

'

I eeuticos", atendendo ao apelo de sua con- ças no gramado do Estadia Augusto BaueI'
slleim. Clamores de verdadeiro desespero Espera se que .a�é 11 horas �a aerona-\ g�nere. do P,araná, r�solveu, em sessão de com o S.' <? Brusq uense.

. I'. .cnegam·nos de toda a parte, a começar pe- ve possa erguer defillltivamente voo. I dll'e�orIa �":29 do mes p.p., prestar seu, a-I pepOls de uma peleja mUI ,renhIda,
]0 longínquo e abandonado, ,ter:i:'itori,o do

'" De accordo com as determinações es- p_?io a�, pl'ojé�o-�eabra �pI:esentada em ses-, coube ,a viçtoria ao Brusq�ense, que dQmi-
Acre. O governo da l!nião fe� prücura�o peciaes da lei eleitoral, a tripulação do sao de Assoclaçao BrasIlerra de' Farmaceu- ,nou plenaIl;Jente () adv,ersarlO. .

,
'

lHumalmente aHender as neresslaades m,aIs "GraL'Zeppelin" votou, hontem, aqui, para ticos", em 25 de setemhro do ano findo, I Os louros' que os rapaz,es do Azul-cn- ,
mgent�s; �as o que elle faz ou .? q�le pode o segundo escrl1'tinio das eleições presiden- pelo 'ilustrado colega que lhe empresta. o ,carnago conquistar�m, transpar eceram em

fll1ze� e mUlto pouco. As. p�pulaçoes. d? Nor- .ciaes.
,

nome -; ,Paulo Seabra. ,.., fórmas ,de uma taça que foi gentilmente
i.� ,tem, �Iitreta.nto,. �. ?ll�elto �e .exIgI!' uma FRlEDRICHSHAFEN,4 (U. P.) - A par- Esse projéto, converH�o em realidade, oHertada pela Exma. Senhorinha- Margit
�8s1steu.Cl�, ma!s �ohcIta e. maI��compIeta tida- do "Graf Zeppelin" est.á marcada para dará aos praticos a oportunidade do seu a- Bauer, dilecta filha do grande Inqustrial-da �d�m.mstraçao federa�" EIS; p01s, o gr3;ve as 5 horas. Hora da Europa Central. A tri- perfeiçoado técnico-profissional. _ Sr. Augusto Bauer.

'

e .dIi'flCll problem�. Com? nenhuma COIsa pulação exerceu hontem o direito de voto Assim el�s se tornarão auxiliares mais

�.eI�a de_ ter ,soluça0 posslveI, o �orte. b!a� pára o proximo segundo' e.s('ruÍinio. As ce- ��m reputados' e. quando diplomá_?os sp-rão
I

Resultado do jogo de domingo:
�llel:o �ao p.od� ficar

�ban"don,' a,,'
do mdefin,Ida dulas, q,ue

foram

de,Vidameute selladas,

se-I otImo,s farJ!l�c�u,t�cos, que �onrar�o, a, clas-
, Marcilio x Brusqu@nsefi sua tllste SOlte. Impo�.se� ao- que nos pa- rão COntadas, no domingo que vem. se tal o tJroCImo que �erao '30 r_eceber o I Pontos "O 2

rece.' um plano syst�matIc� o�� estGdl:ldo e FRIEDRICHSHAFEN, 4 (HaAus) - In- diplOJlla•
. 'I, Escanteios 8 c 2pratIcamente exeqUIvel. "

p
.

formações de ultima hora annunciaih que'
'

E, pOIS; chegado o momento dos far- T'
. , '

2
"

l' , ���
,.,� . " '. _ oques

------------,

'

devidQ- a avaria soffrida, esta manhã, só a- maceutlCOs lhes' esteaerem ama0, chaman- Faltas
.

5 3
Mais ,um' vez 'voÍtã=sé a ti'atar. do caso manh'ã, ás 1% horas, se darã a partida do do-�s ao set� ,seio, e esta "Aesociáçã�", a? Tiros maximos O O

das gratificaç'ões addionaes ao funccionalis- "Graf Zeppelin" para a segunda viagem do apo�ar o �roJ_eto em boa hora submebd? a Det. Kippcr . 17 8
.mo publico. E' .simples ,3 questão. Por effeito do anno a Pernanbuco.

_
,.

,I sua ...apreCIaçao, o faz con� grande �ntuslas- I Tiros falhos 9 !f 5
-de disposição legal> bem, oUi má inspirada, FRIEDRIOHSHAFEN, 4 (U. -P.) �-

, O 1 mo 'por contar em seu quadro SOCIal gran- Impedimentos 2 ' O
não importa discutir aqui, c�rtas .categ'Úrias "Graf Zeppelin:' comm�nd!ldo pelo capitão de. numero del�s, te�do o sr. Bento. R�c�a, - '\,

de funccionarios da União teriam direito a Lehmann, transporta o�to passageir�� e �1.0 quet ta�b�m 1;
e banco d� farma��a'tfe].to Terminado o jogo, foi feita uma dominguei

r�oeber gratificações addici�)llaes, propor-
kilos de correspondencla. ° pass�geIro maIS par �O' as .�nteS °bnl'°fsa, '·l.ta sua

t
Irte orla, , ra' que estava bastante animada e que foi

é' t d' moço de bordo o pequeno Rudl Lang, de proJe 0- ea ra am 1 a, por an o, aos) tê lt h d·t
' ,

,

lOllaes ao seu empo, e serVIço e que se
cI'nco an'llOS de 'edade estava muito alegre atuais praticos de farmacia a realisação do, a ar" as orast a n9dI e. t 'incorporavam á plenitude dos seus venci- 'I

f' ez a en rega a �ça em nome da
quando chegou aO aero<lromo em com,panhia

curso ràrmaceu,tico. e essa medida de emer-I t'l h, ,:. h 'M ',t
C\
., B' ,ll1entos. Logo depois de victoriosa a Revo- á gen 1 sen o� lD a r arO'I o Jovem enno

i
- ". de sua mãe adotiva. Mas quando chegou o, gencia ser pleiteada, em tempo oportuno, S h e\'e Ad"'" ,

-

uçao 101 sURpenso o pagamento de taes
moment(\ triste da separa('ão, recuso,u-se a! junto ao preclaro sr. ministro da Educação' eCncaeJ.d rr' gsra eOctetu, Sehm �ome do Club

gratificações; os jurisconsultos officlaes opi- Y

S d P bl' 1 "A
. '-

B '1' v o ,e r o c aeler que apro�
naram unanimamente que na-O ,podI'a o go-

entrar na aeropave, mas finalmente á força e au e u lCa pe a ssocIaçao, raSI eI� vel'tando' o ens�J'o agrade eu 'a Vl's'l'ta dos
vel'no

.

1 d"t d "d d f de carinhos aCllbou deixando-o levar. ra de Farmaceuticos". d" t' tI' 'd' M 'l'c .

'

,

' VlO ar o IreI o a qmrI o os unc-
Acredita.'/e que a a\varia produzida no C.ontando com o aplauso de. t.odos os

I

IS mc os p alers o arlCIlO.
clonarios. Ser-lhe-ia licito apenas impedir a :..o

concessão de futuras gratificações. Entre- dirigível resultou de ter a aeronave batido aSSOCIados r�remos chegar aos d�stlI;ltoS. �o-I--tanto, nem nl? orçamento do exercicio paso
na antenna de amarração quando largava. legas da Ca�)lta.l Feder�l o, nosso lD??ndIclO"

.sado, nem no actual roram incluidas as ver-
/ MEXICO, (U. P.)·· Nove feridos foram nal e entuslastIco apolO a essa medIda. I',',das do'S addicionaes devidos legalmente. A hospitalisados apõs os conflictos que se de-

S. d ,-
I' I

s.ituação precisa e deve, realmente, �er um ram bontem no, Districto Federal por dC- i au açoes :1
fim. Nada lucra o Thesouro da União em casião da� eleições prelilninares. Todavia I !

.. 1
. esta capi,tal apresenta um

.

aspecto geral- Ney Brüggem,ann dfJ',; LuzP!o�e ar mdefinidallí.ente uma obrigação de ,:
dmhcn'o

_

a que el1e, não pOde escusar-se. mente mais calmo do que é de costume nos '

1, Secretario'
Pa�'a � boa ordem dos serviços da Fazenda dias de eleições.

'

a 1I9uldação deste velho caso seria de gran-
As primeiras informações dos jornaes

de mteresse, pois o ,goVerno saberia exac- dão o Sr. Portes Gil como derrotado em

tamente o montante das suas résponsa,bili- Tampico e Nuevo Laredo para gov:ernador
dades nas; Tolhas do pessoal. Por if>to acre- ,do Estado de Tamaulipas.
ditamos que oministro ela Fazenda, interes
'Sado em regularisar os serviços da sua
pasta, liquidará de vez a questão das gra�
tificações addi cionaes: I

-

lDe A Noite)

Pelas Clubes
Eleição de directoria

Florianopolis, abril de 1932

Gratos pela distinção. i
.'

- '_' '_'__"_ I

EscD�a de Topn,graphia de Uberab,3 I
,

Da directoria deste conceituado esta-I
belecimento de ensino s'uper�or, com séde I
em UbeI'8:ba, Estado de Minas, recebemos
attenciosa circular e documentação conten·
do .as. mais pOI'menorisadas ..informações:
apoladas- em opiniões eminentes" a respeito
do curso especial de 'iJngenharía topogl'aphi-
ca por ena mantido. _

,

A profissão de engenherro topographo
e a que possue maior futuro em nosso paiz.

Todos os grandes comettimeJ tos inhe
rent�s á engenharia estão COlllO' que' por
re,alIz�r em nosso paiz, cabendo a esses en-,genheIros, sem a mehor . .duvida, a funcção'

"

EMPREGADO C O M Rt:SULtADOS
POSITlVOS' POR /MlttIARES DE
MEDICOS, [ DIRECTORES DE
liOSPtTAE5 NA SYPHILlS E NAS,
SU ...\S TERRIVEIS CONSEQUENCIA$
COMO EM TOD/,S AS IMPUREZAS

t 00 SANGUE.

PLACAS
RHEUMATJSMO
F!:RIOAS, UCCERJ\S,

E C,Z É M AS

ESCROPHULAS
's Y P H I L I T I C A s'

IESP NHAS. SOUBAS

Exterior

Exposição de gado do distrito deHamo
nia no diã 28 de maio deste anno,
Domingo, no eampo de eSpolot e eH!

Nova-.BerU:n:l
----'----�--------------�-----

PARIS, 2, (Havas) .. ' O café consumido
em F�ança durante .os mezes de, janeiro e
.feverl:JHO do �orrente anno teve as seguintes proceq€mClas:

Inglaterra, 667 quintaes; Jndias Brita
nicas, 4171 quintaes; Venezuela, 13. 289
quintaes: Brasil, 140. 321 quin taes; Haiti, ....
21659 quintaes; Indias Neerlandezas, :::5., 706

I

Por, iniciativa do Syndicato Agrícola, a
sociedade agricola do Município. de Blume
nau, "formou-se na COlonía, da Hansa de
Blurnenau uma commissão distrital, composta
de homens de destaque da administração
p�blica e da vida economica, que tem em
mIra a propaganda da regeneração de san

gue e o fomento da criação de ,gado �m ge

. .

NÃO ATAC,4, o ESTOMAGO NEM OS
'

DENTES. PORQUE NAO- CONTEM,
ARSENICO NEM IODURETO,

2 o UN!CO'QU2 TEM ,ô,HESTADOS
DE ESPECIP\USTAS DOS O�HOS E

DA DiSPEPSIA SYPHILlHCA,

r
(' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de idade, solteira, filha legitima de José Hõrner Ialeeidc e Eminente Creação SClentlfica�. f"de Francisca Horner, ambos brasileiros, operários e' resi-
dentes nesta cidade. r 1 I'

�.
Reinoldo Barth COlO 21 aTInos, filho Iegítímo de Cal' !!Doentes dos O 1108 er com attenção!l /

(jv f:
Ios Barth e de Elysabeth Barth e Natalia Dlrsehnabel COm

IR&DILftSI,," p".,m1OIr.".t,. ".Z f'!fff23 annos de idade, filha legitima de Guilherme Dirschna- I
�

� nU �
� fi II D'U"! �{bel e' de Anna Dirschnabel, ambos solteiros, brasileiros f CJlavradores e todos residentes neste municipío. CA REGF'TR NDO CJAugusto JOSé Lehmann com 26 annos, filho legítimo FORMULA E MAR ti ADA SEGUl I

de Augusto Lehmann e .de "Francisca Lehmann residentes
.

AS LEIS EM SANIDADE EMJNIBTERIO DO RAMO
IJ'\ /; �\,

neste município '"e Benta 'Rodrigues, com <:9 annos de ida, i NEBLtNA -FARPADClS - W
"o

de, filha legitima de Marcelino .losé Rodrigues e de Ma .. 1 MIOPIA "ria R,odrig;ues, r�,s}dell-te na Limeira, Itajahy, ambos soltei'l ' '" ,_ros, l�vrádoJ"es e' "bI'a1:5ileiros:
. J, '

,

Prepárado pele Dr. di... Martill1&z Mefl\éndez #1, ,

João Francisco da Rocha com 30 annos de idade CONDECORADO COM A CRuZ DE MERlTO MI-lITAR POF W ;'" '--

filho Iegittmo- de FI'anci�co Albano da Rocha e de Germa.� '\' �lERlrl'OS PROFFJ�lO!,-TAES POR O GOBERNO D'J.i S. 111,

e, .;

�a Rira,roa, ,da Ro�ha {' A:l�yde Carol�na d� Borba com

g' «Especifico unico no .mundo», que cura radicalmente 3S

�
�2 annos, de -ídade, filha Iegítíma de Jose Lucinda de Bor,' ii. doenças (los olhos por murto gravese cronrcas que sejam
ba e da Lutsa Carolina de Borba; ambos solteiros, bl'asi.jOi) C.?�l.) uma p:omptldâo a�sombrosa �vJtml(J?_Opefaçoes" qC:lfUJ:Ieíros lavradores e residentes em Itajahy I .. , g_JCilS que, <_om todo o f,md�mento atemo_nzam �os. doeDte�. "

'. ) .

.. ."" Desapparição das dores e incomrnodos a sua primeira appli-OSCR! Wíppel com R2 aDn�s, f�Jh? legítímo de ,Leo- n cão. Eminentemente dficaz nas opbthaflmias grM1'H�pot ex- ,..,
,

poldo Wlppel e de Augusta Wíppel, ralecídos, solteiro e V cellencia nas granulosas (grar.ulaço'es purulentas e bleuorrha- '-'
Adelina Boos, com .'27 annos de idade, viuva, ülha legiti- , gi�a, ql�erati�ls, u!ceraçõ:s da. co�n�a, e�,c) .�s o�h:hainl�" �ma de Theodoro Dírschnabel e de Anna Dirsehnabel am- ongJI1�mas de do.er;ç<lsl Hne�eas, cUla!,.a" �m bnvc ü,.mp.l: '-'

, , " - " . ..'. .

' Marav�lheso nas mfecçoes I)O�topel atonas, }< az dosappiUcc{',
(j''b,os lavradores, bl'asIlenos e I'esldentes neste mumCJplO, as cathara1as, dcsíroe rnicrobios; cicatriza, dcsenlecw {. CURA '

.

"

.. P.A RA SEMPRE.'Não mais H'me.dios arsenicaes. mercuriaes81, alguem souber �lgum lmpeUlllJ,ento .deve aC01lsa·lo i\itlato de prata, azul meti!enho e ot!tros tão temiveis u�ados 4IJ!>'I.
E para, que todos fiquem SClentes publlco o presente. em elioira., As Vl�téls d,ebeIs:'e canç�oas adqlllrmü l?J'od:gJOS!;3 �.

1 poíellcia visual! Não b3 maIs neblma! Sempre VIsta multO lIf!!'1.Brusque 14 - 4 - 1932 ' clara! ]amás fracassa! O 98 por 100 dos doeEte::l dos olhos cu' W
ram· se antes de findar o primeiro frasco do espe-cih:o PR()i 111?1 _

O escrivão
' ..DJGALllZ. �PRODJGALUZ eclypsa para sémp:e o tratamento po;- 6J?-''r.Germano Sehaefer colyrios conhecidos ate hoje em todos os $8bínetes OCllEsl,,"�, �colyrios que na IDaJOr parte dos casos nao faum mms {jllt

'c)',peorar c mal, irritando d orgam tâo importante como a mu-
-

cosa conjuntival O ni�raío de prata, causa o vrerdadeir,!> terror '

..c,.

nos do.entes e de mUItas cegueJrm', o faz desapparecer, 1/:/.'),PROlnGAL"LZ é completamente inoffensivo, e prodm:, "
suas grandes var.tagens sem caus�r o mais. pequeno incom·
modo aos doentes. Detem a myop!a progre�jJva.. IDoentes dos
olhos! estejem seguros qU,e. melhorarà em !>re'Yis��lO tempo
usando o potelltoso especIfIco PRODIGALLZ. IEslglT a asslg·
natura e marca no precinto d.a corbeta"

Preço do tratamento ao Brasil: '20 dona)!'s.,
Pagamento por lettra.s ou , cbequ�s de um

Banco de Cr�dico - á 'o.rden de M. M. Cuadrado.
Umón 13. - MADRID, !!Es cartas de pedido COE

fendo 'o sen valor deverão ser lacradas e Re
gistradas no correio, ,dirigindo.. as iii Di,feCÇãO
exclusivo: M. M. Cuadrado. LimóD, 13, - MADRID.

Enviamentos a todas as partes do. mu,mlo.
CQnsultas por carta pelo correío sobre todas

as poe'nças graves da p�ne e olhos: '7 doUars.

R�gjstro CâvU

maria EtelDilÍ1 V. Duarte SUaI

As familias - Bosco, Duarte Silva e Bernardi,
,convidam aos parentes e conhecidos, para

"I assistirem à missa d'o 30<'. dia, que mandam
!

resar pGr alm� de sua mai, avó e sogra,
Maria Etelvina V. Duarte Silva, na
matriz desta cidade, aos 18 dias do mês cr.) ás
7% horas da manhã. , .-.

80.000 testemunhos ,'de
�

médicos, ficaes, chefes
Exercitos, e'ngen bejros� commerciantes, o.breiros,
etc.; y Laboratorio Municipal de Madrid.

I
-I
iM'

_Bi'usque, 14 - 4-1932.

C ura,do de Rheuma1:isn"io e Exclusiva: pt:'did6S a M. ItI. Cuadra([io.
,

.... l,Jni®ID', 1,3& - MADRID
""

lnflarnméção do Figado

Plantae repolho enl grande
quantidade

compra qualquer produc,ção
Erico Str'ii1:

I

\

OCASAMEHIO
DE "HANHÃ
QUANDO Maria da Gloriai casou, a '�:'sa encheu
se. de alegria e os amigos ecccrrerem ai trazer aos

!1ll0RVOS os seus votos de fe�iddadles..

Mas oh f"A noiva lI1I'êiío pode gozar fodá a ventura

d�lqlllle��e momento em que realizoi o' seu ideal; as-:
slCIitou-o I!.!ma terrivel dór de cCllbeço e l1lIão consegue,
dinssimu�01r; oi so:ffrimento qllLle OI OJbah:�, Mas um portCl-i
dor já correu Ó p!1olfr-rnodoi e'm busca de uma dose)
da providencial (Qlftlospirill1l€l1; e em breve estaráJ
(2 noiva completamernte 1Olllivuadla.

Que lhe sirva a lição. Nunca em suo cosa deix� de ter

os preciosos c.omprimidos de C:CIlfiGJr.pilll'ml!'u:�. que 'Curam,
•

r'cpidamellte, qualquer dôr de cabeça, éO�O tombem
ás ele dentes e ouvidos. A Calfi�.il!"in.1fII pode ser

tomadlc sem r.(,�aO, pous, mão! offeclCl o ol'g.canismo.\
'

..............IIJIIN&' *,0". 4iJlIIC'''�
�_.O.�G_'_� sl4ietIW!Í:�

. lHfJ'�e ee.IudM1i eo1IIN� ...

TODA COH'JA.,NtÇA EB"
"

,

R

R

'_-"
.;

I

\i:, 'tI'J�� .(.'.t\i10 �'i '1'""',
Jf �- Il :: ��.' ij' � �� ,;.< .�1-

\ .

I, 'De ordem do sr. Fl'efcito Provisoüc, façü �"über a todos

Ii os interessados que, dE' acc01'do cc Dl a viger:rf Lei Orça
mental'ia, achalp. - se em cobrança dl�r�;jte eS.te, mez, os se

I gllintes impostos reli1tívos ao corrente exe_:mrlO,
; à) Taxa escolar e viação l'url.'ll 'col1sm;vaçao t,' estradas)
I 1 Semeitre�

"

,

"I' b) Veiculos, 1 Semestre em divida achyu com:: % ?8 mora,
I c) Territorial Urbano 1 Sen:1est!'e� com :!O}C de mor�.
'd) Industria e Profissão, 1 Semestre, com 19% de, mora.

'1 Thesouraria da P releitura Municipal 0€ Brusque, 1 de
,Abril de 1932,

! I

-, I "

I

.tt>J"i<::c,
\.. " :�;

:.

/-

o Thesoureiro
r Er'iqo h_"1"Íegm'

.J EDITAL

Impostu de Via ção terrestre

De ordem do sr. Alfredo SchI"oeder Coletor
das Rendas Estaduais desta cidade, faço publico que
durante o coxrente mês, procede-se à cobrança do primei
ro semestre do dito imposto. Os contribuintes que dixarem
de satisfizerem sua.s prestações poderão fazeI-o nos me7.el
de Maio e Junho. com as multas de iO% e 20%,

, A) cobrança executiva será iniciada nos primeiros..
I d�as do mez de Julho de accôrc10 com o regulamento em

VIgor. ,

Coletoria Estadoal em BrUl�que, 2 de Abril d.e 1932,

O ESCTivão
Osmar Peterrnann,'

------������------------------- ----------

R
, 1

cA
A Livraria Mercurio de Erico Stratz. acaba de

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

( ,

Edições populares
alcance de todos.ao

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

Matenal esc:olar I E:rnbelle:ze
,

'

I O �eu lfiO"'"Livros para todos os. cursos .;::g - JIL .II!. -••I do Grupo Escolar e Escola Quer V. S. adquirir
'Complementar Ultl lindo adorno para

Livros para as escolas iso- sua casa? ,-- Então não !J.e-
ladas. site a submetter à sua revis-
Cadernos de linguagem a ta o variado e beUissimo 801'-

preço. de reclame r8. tOO: timento de estampas artifí-
Grande variedade de cad'er- ciaes as mais modernas (da

n/os para desenho, linguagem, Casà Editora ChE',rl) que aca
arithmetica é apontamentos. ba de receber
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc. a l..ivraria "ll'iereult"io" �
Na Livraria e PapelariaMer- de

curio de E. Stratz.

Eríco Straetz Catalogos á disposição
do pubJliie(t/!

Preços ao a,llclIllee
de todos ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(4) o Progresso Brusque, 1;,$;"APrU d,e 1932

Tgpographia e biD��ria
E. straetz

Secção Typographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa
pel para cartas" �nveloPI?e.s, Notas e Fa�tur�s, M�
moranduns, Cartoes d� vísítas e eommerciaes,Parti

cipações, Rotulos, ÇImas, Programmas e todo e

qualquer outro serviço typographíco.

"mercurio"

Guias
Livros de vendas à vistas '

para vendas.à vista, Imposto de Consumo
Registro, etc. etc., ,

"

Im�ress�es à eôres

7,

Secção tiiuraria I' Pa��lar!a .

• , G,.I _ - •

Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de
seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, .' Papel aí
masso, blocos, Tintas, Gomma-arabica, Lapis de

pàu e de côres, esfuminhos, Copiadores, Caixas' de
r

tintas para pintura a oleo, Pincéis para. pintura, .

Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tintei-
ros, Períuradores, etc. etc. etc. 'J

Cadernos de Linguagem e Desenho

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

hiuras . pàra çasas commerciaes:
.,.';

Diarios.
Contas Correntes

.Borra(lores
COP1Qdores
Registradores
Costaneiras
Protocol1os
Cadernetas
Civros de actae

e todos os utensílios para escríptoríos e reparti
ções encontram-se por preços baratissimos nesta

.

Livraria

CALCEHI,NA
(Especifico da dentição)

t

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

elle bom apetite?
É elle forte e corado Ou rachitico e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos íunecionare regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constípa-se, com írequen-

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

que os accidentes da primeira dentição das crianças não
existem?

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

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

A CALCEHINA é sempre utíl, em qualquer idade.
É um poderoso tonico para os convalescentes.

.

Á CALCEHINA .evita a tuberculose, as �nfecções in-
testínaes a apendicite. A C ALCEHINA expelle os ver t

mes íntest.n aes e crêa um meio ,niproprio á sua proliferação.
. \.

.

Veode-se em todas pharmacias e dragarias do Brasil

.���
,

.

.
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Descoberta para a mulher
Dr. Silvino P. de f\raujo

Voronoff
Brasileiro I X.

l:{ejuvenesce a mulher S<lm operações. Os 12 1/2 milhões de

Bl\[Oi;e.S e senhoras que vivem no Brasil estão salva.'> porque o <ir.
,Silvino Pacheco de Araujo. eminente medico brasileito, CO!1l0 o

grande scientista russo, tambem criou, com o seu maravilho,,;) .

preparado .

"FLUXO SEDATl:\fA" X
= o rejuvenescimento da mulher, fazendo desappa1'ecer milagrosa- .:._

S
,ment�, em menos de 2 horas, as dOl'es, mensaes, acalmando, re- V
gulansando e vitalisandó os seus orgãos, facilitando os partos,

�I"\sem, dores, cujo perigo tanto aterl'orisa a mulher.
. .

E um preparado de real valor, que se recommenda aos exmoo;.

)(
srs. �11edicos � parteiras, como agente calmante e regulauor das' .

funçoes femllllnas.
Està sendo usado diariamente nos priEcipae'l hospitaes, Dora-

.

damente .nas maternidades, casas de saude do Rio de J auei;'o e
São Paulo. .

"FLUXO SEDATINA" .

tas gratls, por carta, uma so vez a cada pessoa, mandando UiJ).
enV'eloppe sellado.

XXX>OOOCXXXxxx.xXXXXXXX..,
\

o PROGRESSO

Assignaturas
Anno - -

- - -
-

Semestre - - - - - - - -

Annuncíos
Linha (corpo 10) 1 vez - $200 Maio
res e mais vezes gozam abati

. mento. Pagamentos adiantados"
Red .

I Adminístração e Oíücinas,
Avenida João Pessôa.

10$000
6$000

:�""---_·"4"4"_"""._-_"",,,
Vinho Creo��

.
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Cabellas brancas?

o Fortificante Mais PerfeifG

��A:-IOÇãO Brilhante faz voltar a côr
."·.natural primitiva em 8 dias.
'" Não pinta, porque não e tinura.

�Não queima, porque não contêm
sáes nocivos. E urna formula scieu
tiíica do grande botanico dr. Groun-í
cujo segrelo (')! C) U)L:I i) ) );' � I

contos de réis. <'
E' recomrneudada pelos principaes .

.nstitutos sanitários &0 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.
3.0 Os cabellos, brancos, descora

dos ougrisalhos, 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 vítalida

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.
App. D. N .S. P. - N.1213, 9·2- 923

Peçam prospectos a Alvim & Frei
tas - Únicos cessionarios para a,

América do Sul -- Caixa, 1:179 S.
Paulo.

fERf�S
ESPINHAS
ULCERAS
'<:lEMAS

\ :t1;�in,,- (.'! ;�ANCttflS 9A �
:;:-�i�:';�;:'� D.A.RTHROS� • ._....'Ia- ••• �-J
"'§:" W'i:!! FLOIlESB�,u,�.' _,j",;

.

'" �HEUMAT'S'"
SCROPHlJtNI

SYPH'U'ftCAI
\

e IIrndm .....
,.. ."...........

IllIio. rcg..tr:ltla .-• •

"AVARIA-·
- Milhares de CtU'edoa '--
8RA_&_8" 11.1.

\

Recommendado para os Ancmicos, Conveleseee
teso Neurasthenicos. �gotados. Dispepticos eRa':

chiticos.

Enriquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenfa
o cérebro. Fortalece os nervos. Tomfica os' museu,
los. Abre 'O appetite. Acedera as forças. Revigora

,

Q .onganismo, J
•

YIGONAL E' 5'8 ?ó mais rico em substancias nutri- .

I tivas que qualquer Otltro fortificante. \
\ '

Livraria Mel�cllrio
.;- DE -':-

EBICO �ST.RAEjrZ

E�sa_ Livrari� recebeu umi�
belllssllDO sortimento �e 10.01-'

�uras para quadros.

'SÃOPAULO,EAS "CHAR
GES" DE "O ItlALHO"

A pagina central de
" O Malho

'

desta semaua é a re

constituição do que foi a "manitestaeão
"

que aiuIa ha pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica.
Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está recons

tituida, vale o numero todo d' "O Malho" desta semana.

Mas ha' mais: "Amnistia! Amustia !" artigo de Junho; .

Dezoito charges politicas' de Luiz,' Luiz sa; 'I'héo, Joáo José
J. Lite, e outros nrtistas do lapis: "No fundo do pantano.;
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua

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

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

ções costumeiras.

Livraria Mercnrío
Bl"usque.

,

Revistas BI'asileicras

de abatimento, vende a Livraria ,/vl e r c u r i o"
de E. StrAtz - Brusque.

LAVRADOBES!

/

Plantae repolho' em grande
quantidade

compra qualquer producção
-,

E.rico Stréi.l:

Unico que evila á llIbércllne:
COM O SEU USO NO FIM
DE 20 ous NOTA-SE: t

1.. - COM�ATE RADI.
CAL DA DEPREsslO
NERVOSA E 00 EM
MAGRECIMENTO oe
�MBO� OS SEXOS.

2.· -AUOMENTO DE PE_
so VARIANDO DE I A

l KIlOS.
.P - COMPLETO RES
TA5tlECIMENTO DOS·
ORGANISMOS ENfRA
QUECIDOS. AMEAÇA
:)OS DE TU�ERCUlOSE.
o CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUE t: PRO
DUZIDO PELA ACCU
MULACÃO DO POTAS�
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANiSMO

o CALelQ DI$SOLVE o
POTASSIO. o SA�GU.t:NOL
CONTeM CALCIO, E AS
SIM ,SENDO EVITA o

CANCER.
oPINIAo DO

DI. MANDEl S8ABIS IE CnJBI
'

,Rejll'ltliuce a rdll!l!er sem lI!ll�
Porque o dr. Silv1f1o Pa-'

checo de .:J.raUlo. emmenle'
rnedico brasile: ro, como o

grande screnhste russo lam

bem criou. com o seu

ma-,ravKhoso preparado
.. flUXO - SEDATINA t·

,

,J

o reiuvene:>cimenio dá ,(,t:,.. ;,
Iher. fazendo desapparec-:r

Imllagf05amenle. em menos.
de 2, noras, as dôres men- '.
saes, acalmando, regulan-
3<3ndo e vi!alisando os seus

�
orgaos, faci!ilando os par- .

los,' $Cm dôres, CUIO perigo
Lulto aterrorisG a mulher.

fSt6 �ndó usado dUlrus

mente nos principae� tws

pllaes.
Vonde·se enl todo Brasil

é a Rainha d s

davel, . Tonificant

\

.

,.

'" ,

efrescos: S
.Depurativo.

u-

... ,
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