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CAPITULO II

Hindenburg ret�leito afinal

BERLIM, 10 rfíavas) - Em face do� re

sultados conhecidos do -pleito de hoje, o

marechal Hindenburg-está reeleito presíden-
te do Reích por grar de maioria.

.

BERLIM, 10 (U. P.) - Urgente - Noti

cia-se o:i'ficialmente que o marechal Hind�n
burg foi reeleíto presidente da Republicá
allemã.

-

O resultado final do pleito
BEB.LTM, io (U. P.) - O resultado fi

nal do pleito' de hoje ê o' seguinte:
Híndenburg .......' 19. 359. 642 votos
Hitler' 13. 417. 640
Thaelmanu . . . . . . .. 3. 606. 388

BERLIM, 10 (Havas - Acaba de ser

publicado mais um resultado global da a

puração do pleito de hoje. com os seguintes
algarismos: Votos apurados. 36.588.140. Hín
deriburg, 19.367.688. Hitler, 13.416.602; Thael
mann, 3,705.898 Cédulas annulladas, 94.951.

Esse resultado póde ser considerada
definitivo, pois as' eleições ainda não apura-

'

das são em numero insignificante.

"

(
.

Jornal independente e noticioso
Publica-se semanalmente

Collaboradores:Director Proprietario

Eri·co Straetz diversos
<,
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'llocará a cedula de sua escolha na. sobre-
.

§ I: A secretaría dos Tribunais Regio-!Quatro mil e novecentas eedulas-
carta recebida,- que fechará; nais e as agencias do correio, no dia. da annulladas

5') ao sair do gabinete o eleitor depo- eleição, devem conservar-se abertas E: com
ít J

b f h d ' BERLIM, 10 (Havas) �- Foram até ago-SI ara. na .urna, a so recarta ec a a; p�ssoal suficie!11e a postos, para receber a
ra a uradas 3,513�300 cedulas com o segura-6') antes, porém, o presidente, os ãs- urelfllparI'doous máquina e os documentos aenna .

'te rePsultado: Hindenburg, 2.015.000; Hitler,
ais e os delegados verificarão, sem to-ca- �

la, si asobrecarta que o eleit,or vai,deposi- § 2' O presidente da Mesa garantirá, 1.153.400, e Thaelmann 038.,00.

t
'

Ih f t Houve 4,900 cedulas annulladas.
�r

.

na urna e a mesma que e Q,l entre- com a força de policia ás suas ordens, OS
gue.

� ,i ._ �' :.
. .agentes de correio até que as urnas ou ma-

,

.1.) sr nao for a' me8m�, ser:: o elel�or qmn.as e os documentos por eles recebidos
convtdado a voltar ao gabinete mdevas�a- .estejam em lugar seguro. .

vel e �raz.e'r seu voto na sob.r�carta que le: � § 3' Os candidatos, seus fiscais ou de
cebeu, deixando de ser admltido a votar, SI le 'ari d

. � ..'
'

..
<

o não fizer e mencionando-se em ata a cír- g nos e partido tem dlreI�o _de vigtar a

cunstancia; frua, .des�e o mome.nto da eleição, enquan-
8') colocado o voto na urna, o presi-

° est_lvel n� agenCIa'l. E: durante o percur-
dente da Mesa escreverá a palavra votou,

80 ate 0. TI'lbun�1 RegIOnal.. ,_

na lista dos eleitores, -ao lado do nome do
rn

§ �. �o Trlbun�1 Regíonal fica�a? as

votante lançando no titulo deste a data é .n,. as a VIsta dos interessados de día e
, nort

sua rubrica' e.
,

9') em seguida, lançará o eleitor, na

lista e em uma duplicata, que ficará com o D a a p li ra ç ã o

Da p o I i c i à dos t r a b a I h, os, presi�ente, a fi;ma. de que usa, ,Art. 86. Compete aos Tríbunaís Regío-
e J e i t o r a i s § 1. O f residente da Mesa podera uaís a apuração dos suiragíos e proclama-

ArL 74. Ao presidente da Mesa Recep- interrogar o el�i.tor �ôt).r� anotações do. titu,� ção dos eleitos nas regiões eleitorais �res
tora cabe a: policia dos trabalhos_ eleitorais. l�, referente� a �u� ldentld�.de, e men�IOna psctívas.

Paragrafo unico. Sem ordem do presi- ra, n�s ob:se.rvaçoes da lista dos eleitores, Paragrafo único. Dos trabalhos de ca-

dente da Mesa, nenhuma força �rm�da pó- a dUVld� susclt�da..
'. a' A

" _ da dia, s.erá lavrada_ ata parcial, assinada
de penetrar no lugar da votação, nem se §, �. Se a ldenhda�e do eleitor for eon pelo presidente, demais membros e secreta
colocai' em ,suas imediações, a distancia; testB;da por qualquer fiscal" ou delegado. o rio do Tribunal, devendo da mesma cons

menor de cem,metros em torno.' . pres�dent� �a - Mesa tomara as seguintes tar qualquer interrupção e os motivos desta.
Art. 75. O presidente da Mesa fará re- provldenCI�s, ", � ,'.

'

Art. 87. Começa a apuração no dia se-

tirar-se do local toda pessoa que não guar- ,�) escrevera,. em sobre�alt� .

maior que. guinte ao das eleições e, salvo moti vo. jus-
dar a ordem. � compostura devidas, a �ntregu�. ao eleitor, o seguinte

..
Impugnado

j tifieado perante o Tribunal Superior, devem
Art. '6. Sómente têm direito a perma- po ... F ... , .

.. terminar dentro de trinta dias, não se po-
necer no recinto da Mesa os seus membros, _ b). �ar� tomar em seguida, as �Ulpr!?S�_1 deudo interromper no tocante a cada' sec
os candidatos e seus fiscais, os delegados soes- digitais e a a��;matu:a d,o .eleItor em

. ção eleitoral.

de partidos, e o eleitor durante o tempo ne-I folha a�roprlada, que rllb�Icara JUDt�mente l Art. 88. A apuração pode ser feita si
cessarío á votação., !

eom o lmpugna�te, depois .d� consIgn�r � I multaneamente em duas ou tres turmas, ca-
Art. 77. E' vedado oferecer cedulas de numero e a serle da mscrIça� do eleitor" da uma com a presença minima de dois

sul agio no local onde funcione a Mesa Re· c). ao v,?l,tar este do gabmete. com a. membros do Tribunal.r
.

,..< _ d t d sua cedula Ja encerrada na sobrecarta . .

ceptor.a e nas suas lmedlaçoes, en ro e
ofioial, o presidente a colocará sem dobrar,' • A�t. 89, A' medIda .que se re�hzar a

um ralO de cem metros.
na sobrecarta maior, juntamente com a Io-' apuráçao, podem os fi�cal� de �andIdato� e

CAPITULO' III lha mencion�da na letra anterior; os dele_gadoli de partIdo deliuzlr suas 1m·

d) entregará ao ,eleitor a sObrecartal
pugnaçoes.

D o i n i c o d a v o ta ç ã O·
para que a feçhe e colpque' na urna; CAPITULO I

_ Art. 78, ,No dia marcado para á eleição, e) anotará, por fim.' a impugnação, nas! '

ás 7 horas, o presidente da Mesa, os su- observações da lista,de eleitores, I
Dos, a tos p r e 1 i n: i n_..a r e s

plentes e os secretarios verificam no local ,§ 3. Proceder-se-á da mesma fórma-se ,
.

-

_

designado:
-

o nome do eleitor tiver 'sido omitido ou fi- . A!t. 90. Com' respeIto. a cada s�cçao!
1') si estão em ordem os papeis e uten� gurar erradamente na lista. prehmm��meJ?te,.-�eve o Trlbuna.l yertri-.car.

silios remetidos pelo Tribunal; Art: 82. Si se utilizarem máquinas de 1) SI hB.lndIclos de hav�rem sld OVlOla-

.2') si a máquina de votar ou a urna votar, o processo de votação '!lerá regula- das �s m�quIDas ou as urna:s.

destinada a recolher os sulragios têm os se· mentado oportunamente, ,2) SI cada urna v�m a?ompanhada dos

los intactos; . Art. 83. no recinto da eleição, não se f documen�os do ato eleItoral,
.

.3') si estão pr,esentes fiscais de candi- admitem discussões a respeito dos eleitores, I 3) SI o numero de sobrecar!as, na ur-

datos e delegados de partidos. e só se poderão admitir observações que se
I na, corr�sponde ao d�s vot.ante�,

Paragrafo unico. Si os selos não esti- :refiram á sua identidade, quando fO,rm1'lIa- 4) .SI Q.ou'\'er eDtr�ga ImedI�ta da urn.a
verem' intactos, será substituida a maquina, das pela Mesa, pelos candidatos, seus 11s- e demaiS docu�entos a se?retar.la do .TrI:
ou de novo cerrada a urna, pondo-se-lhe cais ou delegados de partido. bu.nal, 8� agencIa do correIO !ll�IS proXlma,
uma faixa de papel com a firma do presi- 5) SI o numero de urnas e Igual ao nu- Declara o primeiro ministro

dente da Mesa e, facultativamente, a dos CAPITULO V mero de Mesas Receptoras. da Prussia que a I)OUcia �ppreheD-
fiscais e delegados, registrando-se, em ata, D o e n:c' e r r a m e n t o das v o't a _

§ 1, Si houver inicio de Violação da deu doeulUentos que compromet-
-o incidente. ç õ e s

urna ou da máquin'B, o Tribunal, antes de telU o chefe racista e seus parti-
, Art. 79. Feita a verificação acima e su- , proceder á apuração, fará examina-las por darlos

Art. 84. A's dezoito horas meÍlos quin-'t .

t
.

d M" t· pPridas as deficiencias, o presidenle, às 8 perl08, com aSSIS enCIa o lUlS erlO u-
BERLIM, 12 (U. P.J' - O prI'meI'ro ml'-

. ze minutos, o presidente suspenderá a en- blicohoras em ponto, inutiliza o selo da maqUl- trega de senhas numeradas, admitindo, po-
.

(
'nistro da Prussia, Sr, Otto Braun, declarou

a d 'fi' d na a' vl'sta dos elei Continua no p1',oximo nurnm'o) .

n ,ou e orl CIO a ur ,
-

rém a votar os que jà tiverem senhas e es- que os documentos �pprehendIdos pela po-
tores, e declarando iniciados os trabalhos, tiverem presentes, os quais entregarão' des- licia fornecem provas mais de que suffici-
assina, com os demais membros da Mesa,di' t·t I l't

. entes da traição dos partidarios de Adolf
com os fiscal's e delegados de partidos que

e ogo a mesa, seus I u os e eI orms.

H.·ndenburg Reelel·t'"'r' ,

Art. 85. Terminada a votação, o presi-
'

v Hitler, porque continham planos para, no

quizerem, a ata respectiva. d t 't l't 1
'

caso de um ataque estrangeiro ao territorio
Art. 80. O r€'Gebimento dos votos come-

en � encerrara o a o e el ora com as se-
P t b d d d, guintes providencias: er u a Dres a Df em presos allemão, as tropas de assalto naciOnal-socia-

ça . ás 8 horas, durando, seguidamente, ate a) selará a máquina, ou a abertura da lista realisariam um golpe de Estado OCCU-
-ás 18 horas.

urna, com uma tira de papel IO,rte, que le· BERLIM, 10 (Havas - O pleito presi- pando o poder antes de marcharem contra,
Paragrafo unico. Em raso algum inter-

vará a sua assinatura bem 'corno a dos fis- dencial de hoje não foi favorecido pelo o intmigo.
rompe-se o ato eleitoral e, si iSRo acontecer, cais de candidatos e delegados de partidos, tempo. O dia amanheceu brumoso e sob a- O Sr, Braun diz' ainda que Hitler co-
deverão constar em ata o tempo e as cau-

os quais tambem poderão opôr suas impres- meaças de chuvas. nhecia e approvara esses planos.
sas da interrupção" sões, digitais na. tira; .

.

,A noite de hontem para hoje transcor- lO

CAPITULO IV
. b) assinará e convidará os fiscais e reu entre r.uidosas agitações .. HÔl!ve num.e- O Almirante Pratagenes Guimarães•••

delegados pres�ntes a que �ssinem a lista rosos con.t1lCtos entre os partldarlOs de Hltj "

,

D o a to d e v o t a r eleitoral em duplicata, depois de' riscar os le� e
�

os comm��istas. Um destes ultimos

I Mas o palacio do Cattete desmentiu
Art. 81. Obser:va-se na votação o se- nomes dos eleitores que não t�verem co�- fOl morto. A polICIa effectuou cerca de du-, '

o boato
'guinte: ,parecido;

,

"zentas prisões. Durante as primeiras horas.
'

'. .

1') Cada eleitor recebe,'á entrada c) mandará lavrar, ao pé das listas aS- do, dia reinou calma. O aspecto das ruas de RIO, - Tendo corrldo, durante o dl�
cdo edifício, unia senha numerada, e, nO mo- sinada� peloi eleitores, ata de que constem Berlim não differe do que apresenta nos de ontem, <>, boato do .afa�t!lmento do almA

mento, rubricada ou c�rimbada palo �ecre- ri numero, por extenso, dos votantes e a domingos cOll;miúns a não ser no que con- rant� Protogenes �Ulmaraes, .da pasta· da,

tario; menção de ·quaisquer protestos ou ocurren· cerne ao policiamento, que foi Juuito relor- Marmha, a secretarla do Palaclo do Cattete

2'.) ao penetar, cada um por sua vez, cias que devam ser consignados; çado.
'

distribuiu uma nota �� qq.e declara não ter-.

_no recinto da Mesa, dirá o seu nome e a; d) assinará a at� com os demais mem- Pela manhã foram dadas buscas em nu· fundamen�o ·essa nobCla'

presentará ao presidente o ,Seu titulo de bros da Mesa, com os candidatos, sem fis- merOsas sédes de secções de ass�lto do

eleitor, o qual poderá ser examinado pelos càis ou delegados de partido que quizerem; partido racista. A poliJia entretanto n�da
fiscais e pelos delegados de partido;

,

e) entregará á secretaria do Tribunal, descobriu de suspeito. Rio, 15 - Tendo-se aceentuado -os ru-

3') achando-se em ordem o titulo e não- ou á, agencia do correio mais proxima pel· A afiuencia nas secções eleitoraes foi mores de que o almirante Protógenes Gui··
sendo contestada a identidade do' eleitor, o soaI e imediatamente, sob recibo em dupli- fraca durante as primeiras horas do dia, marães, ministro da Marinha, havia solicita

presidente da Mesa entregar·lhe-á uma so- cata, com a indicação da hora, a urnl, ou Percebe·se que a concorrencia do eleitora- do demissão, os jornalistas que trabalham
brecada oficial, aberta e vasia, numer:ada maquina, e. dentro de sobrecarta, rubricada do é muito inferior a de 1� d�., março. junto á Chefia de Policia_ procuraram obter

�no ato, e convidará 6 eleitor a passar.ao por ele, e pelos llscais e delegados que o O primeiro eleitor que votou haje foi informações do sr. Joã� Alberto. O chefe d�

gabinete indevassavel, cuja porta ou cortma quizerem, todo. os documentos do ato elei- o chanceller Bruening, o qual se dirigiu á policia então lhes declarou:
_

deverá cerrar·se em seguida; . "toraI; sua secção eleitoral logo depois de haver - «O almirante Protóg�nes .nao pediu.
4') no gabinete i!ldevassavel, ? eleItor, f) enviará, por ,fim, ao Tribunal, R�gio- regressado de Koen_igsber�. Hin.denburg não

I
demissão. V�çês podel!l publIcar IstO, e di-

dentro do prazo maXlmo de um mmuto,. co- na!, em sobrecarta a parte, um dos recIbos.; se afastou do palaclO presIdenCIal. 'ler que ouvrram de mIm».

Impostos deste
,mez

- Viação terrestre.

Prefeitura municipal:

Collectoria estadoal:
I

(Cont.) ,

TITULO V

Differença de votos entre Hinden·,
burg oe Hitler

BERLII\f, 10 (Hava) - A's 21 horas e

35 minutos já haviam sido apuradas .. " ...

�4.551300 cédulas eleitoraes oom o segulU�e
resultado: Hindenburg 13.09'1.100 votos; HIt

ler, 8.919.400; l'haelmann, 2.490.000.

Taxa Escolar e Viação rural
\

(conservações de estradas)
\

.0 Cudigu Eleitural

A capital argentina sub uma chuua de cinzas
. Dulcanicas _

BUENOS AIRES, 12 ( U. P. ) --- A's· 2
horas, ainda cae sobre a cidade, assim co

rno nas provincias uma verdadeira 0huva de
,

cinzas vulcanicas, embora em quantidade
menor de que anteriormente.

O conhecido meteorologista Martin GH
opina que os centros vulcanicü� da Cordi
lheira dos Andes entram agora num periodo
de intensa actividade e que 'São especial
mente perigd�os devido aos gazes que acom

panham as ciil7:as e lavas .

Hitler accusa'do de alta traição!'
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OI. Progresso Brusque. 22 de Abril de 1932
��. .��IJm����M�����«������������oo,�����������gaEB"""�"""

Adi ada a solução do caso 1'\ presidente da Associação Commercia! e .An- volta da, ereança. !:,-ssim pensando, faz um chefe do Partido Liberal Dr. Nereu Ramos.

Ih
.

tero SaIles, gerente do Banco Caíxeiral, apello ao governo federal, cuja cooperação Respeitosas saudações
ca arlnense pedindo providencias. '

"

é ímprescu dível, para que uma vígtlancia 'Rodolpko Victor Tietzmann

",
' li ",

A C,hefatur,a de Policia mandou um des- rigorosa seja estabelecida em, torno daquel- Prefeito Provisorio

[i]e '''R nDlte" tacamento para policiar a localidade, evt- las cédulas. ' :,.t'" :,'
,'. "

<,
,

'

'

, tandn o�/Ysaques. "

'

Prefeito {:��IJ.icipal de Brusque

Os noJl1l1les qlJe't�m estado n� cartaz, i ,:Si[t,>J.3AHIA, l�{Serviço especial da A NOI, Procura-se restabelecer o eôntaeto 18- 4 - 82 : - - Comm,ll.uiÇ'o Vossencia tendo,

e). pOfque se optou pel� a9lamen.o \ T��l:'�;,:' O 'i})il;l�io', d� Noticias" an�lUncia �a- com os raptores senhor General PtolQi:Ii�if�As8is Brasil-segui-

A successão do generalPtôlómeu As�isi r�,;b:ev� a,}ol'�a,ç,ao de um partido naCIO-\ "

,do hojeRio objeto s'êr.'Yi�o fui designado por

Jh'asiL Jia ]nteJ'veD!oria:'/4� Santa Catlul,rina'p naI �brang��do" �_(}dos os, home,ns de boa ,,ij.O��W)3;L�, lA., (l!. P'}'J� As 'pessoas S: E?,ci.a .,para .despaq.,ü�:r, expedi�.nte, urgen-

esteve ,Í(j!yasi resolvida ha tres dtas. "", ,�ontªde, de IdOQ'�'�,�ade c�mpr?;vada, repre-I que aux,��am Líndbergh n,��;,'pesq����s pa-
era interventoria. t::,S;��d.açõesy�':.�,

,Então, 08 nomes. em Jogo eram, prin- ",entànd� todas as �l�ss�s sOClaes: "', r� a, desêoberta fl9",seV ra�n:mo,,)cQ,pferen· 1!�;' a�?:.(j1Jdo Rq,'fiws,

ei 3]J:néuH�h OS dos Sns. general' Vieira, da "

Esta sendo re_dlgldo um ma�U'fe�to pa- cU:l�ram, honrem, qÚ·r�N.te todo o dia" ,'acerca "Secretario F�àzénda. -

'

,

R.�sa, alw.irante Thimoth.e?,' de Almei�a:' e ra rec���r suggestões e el9 or�amsaçao uma dfl melhor I1}iethod'o de re,st�beleQer, o. con-I - R�s-p. do Sr. prefeito.,
�'

RllPP Junior. O general VIena da Rosa cbe- comnussao centraL.. tact.o. C?ffi os raptores, depois do logro sue- \ Dr. Secretario Fazenda Floríauopotís.

gou a ser, em dado momento, o candidato BAHIA, 12 (S�rvlço espe�w.l_ da A NOI l cedído.
'.. \' Agradeço penborado .communtcaeão

mais viável.
� TE) ,- A assemblea d� ASsocli1:çao dos Em- Os conselbeíros de Lmdbergb sentem ser vosseneta designado responder expe-

Não lh� .faltaram as sympathias de ele. pregados no. Commel'cro.da Ba.1n3,. respondeu que os raptores não se consideram seguros, diente interventoria. Saudações

TI]�ntos d,emslVOs, .nem mesmo de algu�s po- affIrmatI�8:menü� aos �IOlS �rlmeIros q,uesl- emquanto persistir o alarma actual. I" , Rodoipho Victor Tietemasm

HUcos da &epu�hca Velha, que a tinham tps do. major Juarez I'avora, porque con-] ,Prefetto Provisorio

como uma candídatnra bôa. Mas, 'do mesmo
fiamos na�boa vontade do. tene�te Juracy, ,

.

.

"

lmp,fPvisto que surgiu, essa candidatura foi da qual tem da,'ci? boas e mequ, Ivoca,
s p,r,0- ri �U�I·li!lt aras 11'1,geIICiJ,dos ,I

oe. �refeIto Mum�lpa� Brusque 18 - 4 - 32

retirada..
' vas co�? admIm�tract,?r honesto e t�leran.te \., U ii A UI ti II"!II ,

' �etIrando-me: hoje RIO onde aguardare!

Por que? Nínguem o. sabe, ninguem o
e apreclave! patrIota.. Quanto' ao 30 quesito '\ I

substituto carg� l�t�rventor fede�al vg. a-

disse ainda. A polítíea tem desses caprichos.
a resposta e longa, PlD�,ando o quad�o ne-I Qe "A Noite" gradeço sua va.lloslssIma cooperaçao meu go-

O Sr, Vieira da Rosa teria sido. uma das gro, actual, pl;lrl;l �onclUlr que, o, Brasil não '_ .'
I ver�o vg.. rcaíírmando muita estima e des-

muitas victirnas dos caprichos da politica.
esta _,em COndI?OeS de a�gravar essa si-I Dedaraçoes do j'oferuenfar magalhães Barata pedindo-me cordealment�. .

.

o s!. �upp .runior veiu da propaganda �uaç8:0 sustentando camalaS f8:ustosas e
. A nOITE,

General Ass�s Bras�l

LIberal. I' 01 um dos vultos mais destacados lI�uteIS, a menos que �odos .os patrIOtas, can- a

dQ movimen�o que culmino.u pela Revo.lu'- dldatos a ellas, eRtcJam dISpostos a tI'aba"

ção. de outub!p. Todavia. o Sr. Rupp Junior,
lbar de Jerdade, sem

..Fenumeração alguma". O ministro da Viação reuniu hoje no

de quem, alIas, os 81's, Getulio Vargas e
-,--�----,-_...._---_.._----

seu gabinete. 08 Srs. Firmino Santos, Henri-
cA ld A h

' que Lage e Napoleão Alenca'stro, directores
uSWll o ran a guardam excellentes im-, Eetf!l,�riftr,' re&pectivamente, do Lloyd Brasileiro, Cos�
pressões, não dispõe, hoje, da estima geral A r1t SlI

Ielos revolucÍonarios catbarinenses.
teira e Llo.yd Nacional, afim de combinar

O almirante Tbimo.tbeo de Almeida é' SA
..

NTIAGO DO CHILE, 1'2 ( Havas) _

medidas relativ?s ao transporte de flagel-

o candidato da Colonia de seu Estado no Os aviões enviados em exploração á zona I lados �o .no,�te- para o sul e tambem dos E�
Rio de Janeiro e e o presidente do Centro da- Cordilheira dos Andes attingida pelas t�dos attlllgIdos pela,.s�cca para �utros .

VI

Catbarinense. A sua �andidatura, entretanto, erupções vulcanicas ainda não lograram 10-
zlDhos, onde as çondlçoes de VIda (sejam

_

rece e
.

d t d 1" t t· 'd
melhores. I

Dao pa r Ulllr uma somma e vo os e ca Isar as cra eras em ac IVl ade. A chuva . .

sympatbia bastante, sobretudo nos altos cir- de cinzas e os abalos sismicos recentemen-
Já estava se realI�8:ndo .a conferenCIa,

.cmlos da administraçãQ. te assignaJados manifestam _ se na r.egião qU:'10do chegaram ao illlDJsterIO �s Srs. Car-

� Assim, a informação que temos é que comprellendida entre 370 de latitude sul. peuo de Mendonça � Magalha�s Barata,

o caso da succeção do general -Ptolomeu O bairro léste desta capital continúa
u;lterventores no Ccara e no Para.

Assis Brasil sómente se reFolverá após o sob abundante chuva de cinzas Chegam a

I D
.

B t f d I
-

R n ITC
l'egresso do Sr. Oswaldo Àranha a esta ca- cada instante trens repletos de passageiros maJor ara a DZ BC ar'3çaes a, D ..

pitaI. Hontem, por oC,casião da sua passa- p!'_9cedentes de Curicó, Rancagua e San Fer-
Fl' l' d'

'- Sobre os motivOS de sua 00nferencia
gemo ,em ,O!'Iano.po IS, o ministro da Fazen- nan o, re,�IOes egualmente attingidas pelo n) d' V'

-

S M
_

da Ja se aVistou com alguns DrOceres do I phenbmeno.
com o I u.ar a laça0, o ,r. agalhaes

pequeno Estado do Sul.
�

BUENOS AIRES, 12 (Havas) __ A chuva B�ra.ta fez a A NOITE as seguintes decla-

,
E' possivel que se tenha falado, e cer- de cinzas hontem assignalada nesta capital I çoes. '. '

'

tamente se fQlou, nO caso, Illas a impressão continuou a cair durante a noite, se bem
- TomeI parte na reunião dos direc

doninante nos círculos politicos, é que a que com menor intensidade. O 'astronomo tor�s d� e�P!esas <!e navegação e minis

q�estão, não terá �ma solução ?efiilitiva se Hartmanb, do Observatorio de La Plata, apu- trl1I ?ertas lDf?r�açOeR sobre a� _

condições
1Iao apos a soluça0 do caso rIOgrandense, rou que o pbenomeno teve inicio naqllella de VIda peculIal es a certas reglOes do. meu

uma vez q_ue os dois casos estão intima- localidade ás 4 % horas, precisamente. Na Estado, .que são preferidas pelos nortistas

mente ligados. su� opinii):o, nM seria difficil que as cinzas que emIgram. E.stava -ausente do Ri? q�a�-
Em qualquer hypothese, porém, o que attmglssem a Europa antes de 48 horas. do .se ,fez a partIlha dos recursos dIstrIbUI-

'Se dará é nIna solução riograndense. Ad- O prófessor Walter Schiller conhecido dos pelo gov�rno federal. De sorte que, sem

:mitte-se até a successão do General Ptolo- mineralogista do Museu de Lá Piata decla- ter quem plelteaSSfJ para si uma parcella
-.meu, pelo.J•• general Ptolomeu! rou, por sua vez, que a chuva de vidro vul- desses donativos, o Pará foi excluUo da

canico não poderia deixar de prejudicar as relaçãO dos. E!stados b�nefici�dos. Estive di-

D D b' .

d
culturas das regiões de Rio Negro, Neuquen zendo a? mlDIstro ��,o.se Ame1'lco qu� os cea·

esea eza D e La Pampa..
'

, I renses, parahybaJlo�, n?rte-riogrl:lndenses e

_

LONDRES,11 (Havas) � Communicam pernambuc.anos que emIgram pa;ra o extre-

vomitando" d,· d I _ de, Changai que se produziu um incide.nte_.1 n�o n�rte fixan:-s� ,de pre�e!enC1a. no P:;trá;
"

. ,:au ais. e a capaz de provocar o fracasso 'dos trabalhos
na ,zo.na d�: �ragaIlça: que e a mais lerhl e

vas e turbllhoes de clnzasl' da commissão de inquerito enviada á Man- ?nde a coloma de J>aJ <111ybanos � cea;renses

,

'

, I dchuria pela Sociedade -das Nações. Oe esta-
e numerosa

..M�s elles chegam a caI;lltal do

L.ondres 15 :- Telegram1l1R de Santiago, di�ta chinez, Sr. Wellington Koo, addido co- Es�ado em sItuação de franca, pennr,Ia, des

do. C�Ile annunClá que o, addido. militar á I mo technicQ á commissão, não obteve per-
PO] ados de tudo, de sorte que cOJ?stItue. pa

embaIxada dos Estados Unidos naquella ci- I missão para entrar na Mandcburia. A razão
ra o. gov�r?o uIl1 probl�ma_mUlto serIO o

Id.ade voou sobre a zona vulcanica mais pe-I dada essa recusa foi <t não existencia .de re- pl'ovlde�Clal p�ra a Iocallsaçao dos flagel- ,Taça Victor G�vaerd
rlgosa da, parte chilena dos Andes, verifi- lações diplomaticas entre a China e o novo lados .. FIZ por ISSO um, apeHo ao Sr. .José Está em exposição na vitrina da Joa-

cando que ha cerca de 15 vulcões que se acha- Estado mandchu'. ,

.

AmerIco para q�� se rese'rvasse tambem ,ao lheria Gevaerd, uma rica taça instituida pe

.v?ID, em franca erupçã�. Verdadeiras cau-
.

Annuncia-se que o ministro dos Nego-I Pará a�gum aUXIlIo, com o qu�l P?ssamos lp "Almirante _Lamego" F. C. d� Floria.n0po'1�
daes de !avas de�pre�dlam-s� .das crateras, CIOS Estrangeiros da China recusou receber

encammhar essa �ente para o lllt�rlO;r.. IIs, para a, ·jISPUt� �m pl;trtl<la amIstosa:e
ameaçando a re�mo c�rcumvIzlll�a, Seg��� o despac�o telegraphico das autoridades d� P á?

E o gOVep.IO prometteu aUXIlIar o c?m o q�adro pI'lJ}c�pal do C: S. Paysall-
do o mesma acidIdo, nao estavam em acÍlvl- Mandchurla referente ii esse caso mandan-

ar. du, de cUJo quadro edIgno presIdente o ho-

dade os famosos vulcões Tinquirisma, Ove- do. devolveI-o ao expeditor.' sim, o governo. nos vae conceder menageado. ,

-

.1'0 e Petroa.. _ ,

_

'

,

. . S.a�e-se que. a Sociedade das Nações
auxilio. Conforme' estam?s.informados éste �m-

Buenos AIres, lb -_ A queda de Cln- fm offIcIalmente Il1formada do incidente e 'Perguntamos ao major Barata qlÍando bate terá lugar no, dIa 15 do mez proxlmo

za� nesta capit!ll, e'm consequencia �a eru- que � seu conselho director já teria envia- pretendia regressar ,ao seu. Estad.o, e �lle entr�nte: em cuja. da�a o C. S. Paysandú

pçao, d? v.ulcao «Descabezado» /

e outros; do VIgoroso 'protesto ao governo de Tokio nos respo�de� que So. voltaria no fjm do mez, realIsara uma festa ImtIma.
'

,

da CordIlheIra dos' Andes, cessou inteira�eri- responsabilisand(\-o pelo que occoria. mas estarla la a tempo ge. poder I'ece�er o

te, parecendo que a mudança de direcção Despacho de ,Pekim informa que Lord I
chefe do g�verno, que vIaJa�á em;'ÍÍaV10 elo

dos ventos _leva agora aquellas cinzas para Lython, presidente da commissão de irrque- Lloyd e fara I?�radas em varIOS pontos.,
o sul\em dIrecçã� á ·Patagonia. -. rito, -. declarou categoricamente que � 81'. � A polltlCa .paraense va� em paz'?

'

Em ,san Raphael e outras localidades' Wellmgton �oo era membro da commissão O major sorrlU, e retrucou.
,

da província de Mendoza, o phenomeno deu e que esta não admittia que pudesse ser

'

--; :A sítuaç,ãO _dO Pará é de
..

perfeita
.em resultado o fecbamento das escolas, sen- contestado ° direito de entrar na Mandchu tr§lnqmlIdade: La nao ha casos polItlcos que
do que em muitos districtos os cawpos e ria a nenhum dos seus membrós. Se -esse di- possam' desvIa� a attenção dos governdIHes.

p.astagens estão litteralmente cobertos dé,-reito fosse recusado a co.mniissão desistiria �' despedIda, ,o m.ajor Barata. ainda se

mnzas. Houve necessidade de retirar á pres- de visitar aquella antiga provIncia hcineza.' �eferlU aQs �ommentarIOS acidos de alguns
SR de taes localidades todo o gado, que foi

"

I
Jornaes sobre.a sua. admin.istação, dizendo

levado para logares mais seguros. .

�
. .'

,
" I que

o qu� maIS desejava, slD�eramente, era

P�lguns�'eologos ,ach�m y_ue a acthida- O rapto do fIlhInho de t lnd-I q�e os dIrectores desses, orgao,s mandassemde dos vulcoes f'm erupçao tende a desap- representantes ao Para, agora que �lle
parecer e affirmam que não ba perigo de bergh s� eJ;l.contra ausepte, ,para fazer um inque- B.0T�FOGO versus . INDEPEDENTE

qu� venh�m a dat'. se, terremotos na região ',' r_l�o . rlOgOEoso en,
1 todos os sectores da ad I. TrInaram, valentemen,te domingo uJ-

maIS proxIma á Cordilheira. "De A Noite" IDIlllstraçao. E rematou:,. tImo no gramado do ,C. S. paysandú, ,0"8

O governo da provincia de Mendoza, o .-l.� _. •

- Estou certo que, depois disso, me ,quadros acima, (vencendo). o Botafogo por 2xl'

�overno_ federal. e a Cruz Vermelha Argen-
ClaJ:Coenta �ll doUars entregues a farJam um pouco de justiça ...

h.n� estao orgamzando ,com urgencia expe-
suppostos sequestradores �

dIçoes de socorro ás regiões atacadas pe
la chuva de cinzas.

Assumpçã.o, 1,5 - A cidade está rodea
da de espessa neblina� Espera-se a cada
momento chuva de cinzas.

, HOPEWELL, 10 (U. P.))- O coronel

TLindbergh confirmou, hontem, a noite, ba- ,e, Ia"graf!lma,$ I,ver pagó a SUppORtOS sequestradores, a
,

quantia de 50 mil dollars, pelo resgate de
seu filhinho raptado no dia 10 dE: -março (Recebidos e expedidos pelo Sr. Prefeito)
,ultimo, mediante compromisso formal dos Prefeito: - Brusque 8 - 4 - 32 Tendo
mesmos, de indicarem o paradeiro da crean- pedido substituto minhas funcções vg. re

c_inha. Deixando-os com o dinheiro, o angus- comendo-vosdeveis aguardar tranquilamente
,

_' .
\

.

tHldo pae correu pressurosQ ao local por seja provida de'finitivamente interventoria

A Nci�:)TALEZA, .
12 (SerVIço espeCIal da elles designado, onde 'teve a' dolorosa sm;- para tomardes qualquer 'deliberação vg afim

_

- A. secca assume agora, pro- presa de constalar o embuste de que tinha não haver solução cOIÍtiouidaderc,onstante so-

porço�s angustIOsas: A cidade foi invadida sido victima. Esperou, porém, varios dias, cego vem despertando: Estado pt. Reina,
por mll_�ares de retIrantes pue estao sendo calculando que algum contratempo tivesse absoluta ser�nidade todo paiz pt. Minha de

soc?orndos pel?_ Gove.rno. 9. dinbeir� for- impedido os "Iddnaper&" de manter palavra. cisão obedece motivos absolutamente parti-

neCl�o ?:la Umao. .é lDsuffiClente. DIaria- :M;as' em pura perda, o filhinho não appare- culares. Cord�aes sauds;

:_en� ,c eg,a� notICIas desola,doras do ser- 0Ia no Iogar indicado.' ,General Assis Brasil

reo. � ..

mtertOI do Esta�o. esta esgotado de Oesesperancado revelou ás autorida-I
" ' r ..

CUrbJS, cnJn o comercIO paraly"'auo \. "G d f
i'

�eta" noticia que uma lllultidão"de fa�nin a- es o racasso da. doce .�8perar:ça que ali- I
_:_ 9 - 4 - 32 - Responde o Sr. Prefei-

msuflad.a por profissioBa�s do crime asst�l�' �����at n_os tÜ,tHllOS alaS e mformou, ao i to - : General Interventor - Estado, Floria

tl:m Fr<:;,lra Nova Ue Joazcliro, cujo commer-: ro de sé�f�po, haver ton�ado nota do )lume- ! nQPoJis .. -\C�S� recebimento telegramma V(i)S

'CtalO esta alaj'mado, Í\:';ndo cerrado suas no�-' s'uppostos ra dtas cedulas que entregara aOS! senCla partlCIpando renuncia Interventoria
s.

.
L pores.' t A a C· , •

'

'-'.

D.
.
..

Disse que não er
.

_ p.. gra eço penhorado delerenCla comu-

aquella CIdade rOl envIado ao inter- uso desta recau
_

a s:j� mtençao iazer� mcação pt. Acatarei instruções nelle ,conti
vento� um Le�egramma assignado pêlus 'Srs. filhinho mis comg�C;;_lh cal:;O devolv_essem.o I da� pt. Declaro-me solidario COll1:' justas e

Ant(Jnlo A.r�rIpe. p�efeito de Grato: Hermes düde d� aproveitaI-a c�::m, sen.h.! ll8CuSSI- s�nceras palavras dir'igidas· Vossencia,' noite I
Parhyba, JUIZ de dIreito; Alexamdre Arrae�,

I
tro meio de utilisação POS�i a Iqualq�ler ou-

j
sete co�rente em Palaeio pelo guia suprémo fve , em avor da do mOVImento revolucionario neste Estado e I

Intu:riar

( i

Transcorreu a 18 do tnêz corrente
a data natalícia de S. Excia o senhor
Getulio Vargas, dignissimo Chefe do
Governo Proviserio dos Estados U: do
Brasil. S. ExCla. foi alvo de inumeros
cumprimentos, áos quais juntamos hu
mildemente ' os nossos votos de real
cO,nsideração

"�. "

\ Soeiaes
No dia 18 do cr., cercada de seus pa

rentes e famílias mais intimasl festejou
o seu anniversario natalicio a sra Da. Pau
la Mayerle Boettger, virtuosa esposa do
Sr. Fernan do Boettger.

J
Passou o seu ,anniversario natalicio, a 20
do cr. o Sr. Egon Geraldo Tietzmann, digno
Collector Federal nesta cidade e valioso
cooperador nos interesses da Instrucção Pu
blica do nosso municipio, onde occupa
dignamente o cargo de Chefe Escolar.

'

As nossas felicitações

Festejou a 20 o seu natalício o jovem pla
ier do Bru8quense, sr. Alvaro . de Carvalhot
tambem digno cooperador em nossas ofici
nas. As nossas homenageni.

Faz annos hoje, a distinctlJ senhorinha
Lucila Petermann, dilecta filha do Sr. André
Petermann, Escrivão da Mesa de Rendas
Federaes. -- Nossos efusivos cumprimentos.

Pelos Clubs

AMAZONAS S. C.> vel'sus·,'·'C.S. PAYSANDÚ
Relisou·se domingo ultimo em Blume

nau (Garcia) .. o jogo àe' returno do .verde
branco contra o Amazonas.

I

Finalisou a partida favoravel ao club
local pela contagem de 2 x 1, embora actu
asse o Paysandú durante todo o tempo de
fronte' da meta do Amazonas, tendo�a vàsa
do po r 4 veZES' ou mais.

Serviu de juiz <) Snr. Mueller,,, que ac-

tuou à contento dos locaes. ' ,

"r,

VERDÁPEIQO DEPUPAll\lO
,EMPREGADO C O M RESULTADOS
'POSITIVOS DOR MllHÀRES DE
MEDICOS E DIRECTORES DE
HOSPITAES NA SVPHllIS E NAS
SUAS TERRIVE15 CON5EQUEN'lA5
COMO EM TODAS AS lMDURfZA:5-,

DO S"ANGUE.

___-..' SYPHiLlS EM GERAL.
PLACAS

R H E UMA TIS MO '

FERIDAS, ULCERAS,
'ECZEMAS

ESCROPHULAS
,S Y P H I L I T I C A;:>,

, _.o<.;w:� ESF NHAS,BOUB'AS

NÃO ATACA €) ESTOMAGO NEM OS,

DENTES; fORQUE NÃO' C0NTEM
'ARSENito N,EM IQDURETO,

t:fiO UNICO'QUt: 'TEM Al'TESiADOS
DE ESPECIAliSTAS DOS' 0.1:.1-105 6,

DA DrSPEPS!.t', SYPHIL A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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" .

Faço saber que pretendem casar- se Augusto Torre, I
�,an� com. 28 annos ele idade f'i]ho legitimo de Francisco'
I'orresan] e de Ignes 'I'orresam e Carolina Vechí Caví
if7bl�11. com 25 al_lnos de .idade viúva filha ligitíma de João
'\ e chí e de Maria Vecht, falecidas. ambos brasileiros la-
vl'adore:_s e r.eside�tes neste Município, ,

_ .Jo�o SrJ.gnam com 27 annos de, idade filho ligitimo deJoao Srlgn�m � d�. Rosa SI:ignallJl e Angela Lopellí, com
21 ann_?s filha legítima de 'Angelo Lapelli e de Eugenia :
Lapelfí, ambos solteiros, brasileiros, lavradores e resíden-:
tos neste Munieípío. r

,L�liz LuçallJ .com,;)1, annosülbo legitimo de Francisco!
Luç:aJh e de l\1�ma LuçaUi:� Regina Pínottí com 19 annos

í

d� ld�de filha 1egi�i��a d�.: �o�o Pínottí. e de Conceição:Pmottí, ambo� �o�teuoê, brâsileiros, lavradores e resíden:
tes neste MunlCIplO. ,'. _ i

João.B�tista Debatín, com 27 annos, rílho legitimo i
de Federieo Debatin e -de Maria Ma,O'dalena Debà,tin' e i

An,�,.,a, lVIà;ria qo,rtuvan'i; CÔ� :20 anr os ,cj� idade 'm,na legiti- 1\ma le V.ctO!'I? .Oortuvam e de Mana Cortuvaní, . ambos,
s?l!t:n;o4s, brasilelres, lavradores e residentes neste Muni-)
mpw· V •

'
.

�:_, AI'üiz Vohs com .39 annos de idade. r'ubo legitimo de
Jos.e VOI1S é. de Eug.8ma V<?,b.s e.Catarína Zimermann com
20 ann.os ,d� idade, fIlha legitima de -Ioão Zímermann e de IIntancía Zemermann ambos solteiros, 'brasileiros lavradores
e residentes neste Muníeípío.

"

,

I i

Edmundo Kistner com 22' annos Iilho legitimo de Ju
lio Kistner e de Regina Kfstner e Selma Bi:iunlgartner com
27 annos de idade íílha legitima de Antonio Bãumgertner
e de, Agata Bãumgertner ambos solteiros brasileiros la
vradores e residentes neste Município.

!lDoentes dos olhos ler com attençãol !

Assusta-se, quando dorme?
Já We deu CALCEHINA, o remedio que

que os accidentes da primeira dentição das
existem?

.

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos fJlhos
'pO�EUiT bellissirnos dentes, e se póde dispensar certas exi

,

�g€ncias que a moderna bygiene impõe á alimentação das
crianças, nas ]oca}jdades falhas de recursos.

A CALCFHINA é sempre util, em qualquerl idade.
É um poderoso tonico paTa os convalescentes.
A CALCEHlNA evita a tuberculose, as infe_cções in

testinaes a apendicité. A. CALCEHINA exp�llp, os ver

ID€:S intestinaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

Registro Civil ()�C ClCCJC,'()

CAth.a:a':'s - 6ranllla:6�SUlceraçaes
f�

Eminente Creacão- Scientifira

o escrivão
Germano Sckaeler

IIDlhDSI! PRDD!&RbUZ . fCI
FORMrLA E :MA RGA REGISTRADA BEGl-N\TO',
AS LEIS EM�ANI:_AlI)E,E)M,I(NIS'l'E.�IO,·eo. RAM��,:, ,

NEBJL,��!A--PARPADOS�,,-_. �)':1

,

r-JHOPtA
,

r(j
Preparado pelo DII". J. Martinez Mené�de:l: . lIlf!'i

C()�JfIt:CORADG COM A CRl'Z DE MERlTO MILHAR rem '"
tiIEElTOS P�OFFI:I02\ At:::; POR o GOBER�0 DE S .. :tv1. '�

«Especifico uruco no ,mundo», que cura radicalmente as II/f!!'), f'

doenças dos ólhos por JilltlllO graves e cronicas que sejam ,.�com uma prcmp+idào ;�:9s0II'brosa evitanrlo operações' cl',-:inlT- '(j"gicas .que com tódo (' Iun damentn aterr-orizam aos doC'nt�".:·
Desàpparicáo da': dores e mcommodos à sua pr irrieira 'i'!pjJl:_
cão. Eminentemente effkaz lias ophthaflmias gTélve� e por ex- �

- cellencia rias 'granulosas (gra.r,ulaçôes)]_jmulentas e blenorrha- ,W
gi�i:l, qu_eratitis" ,ulCl,Tat;ÕeS da�c�r.nea, .etc.) As ophthalmias ,..,origmanas dI" doenças, vecereas, ('ural- as < m breve tempo.' ,""
Maravilhoso Da-S infecções postoperatorias: Faz desappnrecer iii')
as catharatas, dostroe microbios, cicatriza., deseníecta e CUE A '""PARA SEMPRE. r\ão mais H'meclios arsenicaes, merctuiaes
r.iírato de prata, az.ul metilen ho c' outros tão 'ten�iveis, usados l/fIJI),
em clioicas-As vistas debeis e cançadas adquirino prcdigiosna �

, potencia yjsua]l Não ,ha mais neblinal Sempre vista muito
'clara) Jéll;ná,o Ira,cassa! O 98 pór 100 dos do.en tes dos olhos cp,

.

,

u.m - sr mires de findar o primeiro fra,sco do �sp,ecj,fico PRU-
DJGALUZ. ,.:

,_
.

,'.

'"
..

"
�

PRODIG11LllZ elflypsa
'

para sempl'e o tratcimento por
colYl'i.os cOÍJhecidos ate hoje ;em' todos os g'iibinetes oculistas,
colyrios que na maJor parte dos casos não fazem mais que
"peorar c mal. irritando o orgam tão importante C01TlO a mu
, cosa córrjuntival O nitrato de prata. causa o vel'dadeiro terror
nos' doentes.e de muitas cegueiras, o faz desapparecer,

, l'RODIGALLZ é completamente inoffensivo, e produz
" -suas grandes var:tagens sem causal' o mais pequeno incom
'.

modo aos doentes. Detem a myopia progresiva,. jDoentl"s dos
,olhosl estejem seguros que melhorarà em, br.evissimo tempo
usando o potentoso especifico PEODIGALlJZ. (Esigir a aSSlg-
naturá e marca no precmto da corbeta). '

Preço do 'tratamento áü Brasil: 20 dollars. ,c)
Pagamento por lettras ou" cbeques de- um

Banco de Crédico - á orden de M. M. Cuadrado.
Limón, 13. --'MADRID. !!Es cart�s de pedido con

tendo o sen valor deverão ser lacradas c Re
gistradas no correio, dirigindo - as' a Direcção
exclusivo: M., M. Cuadrado. Limón, 13. - MADRID,

, Enviamentos a tOdas as partes do mundo.
Consultas por carta pelo, correio sobre todES

�

as doenças graves 'da pelle e olbus: "1 doHarso

',\ ,!"

, ;0' CAsAM'ÉNTO'
DE fiHANHÃ
QUAND,O Má�iQ da Gloria édS�UI .e celso el)cheu
se 'd� olegri� e os arrligos occorreram a tra�er ços

r,; noivos os �ellls;votos de felic,idade�;" i,'

" Mas oh! A neívo não pede gozar toda a, ventura
.. dClquel'le momento er,n, que Ii!!oliza O seu ideal; 05-,;

p,�,� ��It?u-o uma ter�i:vel dôr d� cabeça e nõo ,consegu�diSSImular o soffnmento que a abate. Mas um porta
t,;

"

dor lá correu á phar�acio em busca de uma dos.
i

da providencial CQfiaspirina; e em breve estar61
a I:loiva completpmente olliviada•.

, "

Si alguem;' souber algum impedimento deve
E para que todos fiquem scientes publico o

Bl'usque 14 - 4 - 1932

Que lhe sirva CI lição. NUnca em sua casa deixe de ter

os preciosoJ comprimidos de Caftaspirina, que curam

rapidamente
I

quolquer dêr de cabeço, corno tombem
05 de dentes e ouvidos. A Caftaspirina pode ser

tomada sem receio, pois nõo affecta o organismO.
\

,

/

... tOlMelillll�.•.,,, .ue !fie oe..
�_. Osm"'e_.mtllJ$'fBs�"" s_ uni
uer_ment>l1! lfifl'!IIMdtllos co_ díignos •

rODA CON1!IANCA."
. �

.

,i CALCEHI
__,.. .

A

(Especifico da dentição)
SAUDE DAS CRIANÇAS

elle
Ao. vosso fUhinbo, já nasceu o primeiro dente?
�om apetite?

-

E elle forte' e corado ou rachitico e anemico?
Dorme bem. durante a noite, ou cbora em demasia?
Os seus _intestinos fun ccionam I'egularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa: se, com freqllen-

80.000 testemunhos de médicos, ficaes, chefes
. Exercitos, engenheiros, commerciantes, obreiros,
'etc., y Laboratorio'Muni cipaI de -Madrid. ()

I

Exclusiva: pedidosl a �M. M. Cuadradoo; CJ
Limón, 13. - MADRID, .. CJ

,QQg\Jgg�gggg\).
�'

,

�Q Qg�� gg (lCJ(j.
S! Temos prazerde ·comunicar-que :o� Ilgl7-

() do a s'}de geral do Estado V de Sao Ben-

t9, estando em pleno funcionam�.nto !
.

'I

.

De ordem do 131\ Prei'Ü'i to Provisorio, r.aço saber,a t9dol
os Interessados que, de ac cordo com a VIgente Lei Orça.
mentaria acham - se em cobra.n�a durante este mez, os ie-

, . I , ••

guintes impostos rellltivo s ao correr;te e"xerclClO:

ai Taxa escolar e viação l'nral conservação de estr�du)
1 Semestre;. ,. _, _

b) Veic41os, 1 Semesfr,e em divida' activa cçm 20% ?-e móra,
c) Territor:tal Urbano 1 Hémestre, com :20% de mora.

.

d) Industriá e Profissão, '1 'Semestrê, 'com 10% de móra.
Thesouraria da Preíeítur,a MuniciP?! de Brusque, 1 de

• , ')
,r' ,

AbrIl de 193,.....;
, I'

,

'."._ O' -TheS'Ollreiro·
E1'ic� Krieglw

c. T. Catharinense

�

I�, , . "

-EDITAL

\ " llinpoaStci de Viaçã·� terrestre
>/

n S ('.l�:"r :,. r II o
encontram-se nesta

te,
livraria

.

De (.rdem de' sr. Alfredo, Sehroeder Coletor
das Herídâs ,Estadu;:Üs desta cJclad'E" 1'aço publico que
durante d corrente 'mês, pI'ocede�se á cobrança do primei
ro sent. .e�tre do dito imposto, Os contribuintes que dixarem
de,satisfizerém spas prestações poderão ,fazeI-o nos mezes

i de Màio e Junho com as multas de iO% e 20%.
:"",;.,�,);>,,; l .' '\A cobrança executtvá""-será iniciada nos primeiros,
����, dias do mcz de ,Tulho de accôrdo. com o regulamento em
���:;� vigor.\i'jo)o'���

'��:: ColetoriaEstadoal em Bl'u�que, 2 de Abril de 1932.
�.�""'�."""�
��\!ot
� ",

u., �
;,,"i� /
�

•

�l �

O Escrivão
Osma?' Peíerman'n.

i'

I
' .

,

,

,

,., i!\!.", I

s
A Livraria Mercurio de Erico Stratz, acaba de

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

Edições populares
ao alcance de todos.
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Tgp graphia e biuraria' "·merearia"
. de.
E. Straetz ,

S�cção Typographia 1

Asseada e aperfeiço.adissima manufactura em: pai
pel para cartas, �nvelo.p�e.s, Notas e Fac.turas, Mt;r
moranduns, Cartões d� vísítas e commerciaes, PartI�
eípações, Ro.tulos, (_lUlas, Programmas e todo e

qualquer outro serviço typographlco.
LI'V�os de'yendas à vistas I

para vendas .à \Tista",'�mpo.s,tô ,de C�nsum�
. Registro, etc. etc.

�p�essõe�à cô�es
�'

Guias

. ;'�' �b�;_P,�'��jl[_tí�:, I �� fg'lqria,
Papel para cartas,'Enveloppes, Cartões, Papel de
seda 'e crépe,l"Papel e'·Cartões . tarjados, 'Papel al

masso, «blooos, Tíntas, Gomma-arabíca, Lapís de
r'- pàu � de côres, esíumínhos, C�pià,�ór�s,. Gai�as de

tintas para pintura a
.

oleo, -Píncéís para' pintura,
Bo.rrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tintei
ros, Perfurado.res, etc. etc. etc.

.

Cadernos de Linguagem 'e ,Desenho

Lapis de Pedra, Lousas, Livros escolares, etc etc.
� �i·" ,- -..

I
f

,Dlarios, ,

Conias Correntes
Borradores
Copi(ldores
Registradores
Costaneiras
Protocollos
Cadernetas
Livros de actas

e todos os utensílios para escríptoríos e reparti
ções enoontram-se por preços baratíssimos nesta
Livraria

CALCEHINA
(Especifico da dentição)

A SAUDE DAS CRIANÇ�S
Ao vosso ítlhínho, já nasceu o primeiro dente? Tem

elle bom apetite?
E elle forte' e corado ou rachitico e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com aibocca aberta? Constipa-se, com írequen-

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

que os' accidentes da primeira dentição das crianças não
existem?

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

gencias que a moderna hygiene impõe á alimentação das
crianças, nas localidades falhas de l'P.CUl'SOS.

4. CALCEHINA é sempre utíí, em qualquer idade.
E um poderoso tonico para os convalescentes.

.

A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in
testínaes a apendicite. A CALCEHINA expelle os ver

mes íntestinaes e erêa um meio improprio á sua prollíeração.

llen�e-se em todas pharmatias e drogarias �a Brasil
"

Curado de Rheumatisrno e

Inflammação do Fígado
AIltoniu Felippe Nery, me$tre da Fabrica de Polvora

sem fumaça, de Piquete;' achando-se soffrendo de Rheu
matisrno e inflammação do Figado, desde 1913, molestias
estas que lhe impossibHitaram; multas vezes do trabalho
e, pass<trdo a lazer uso do preparado ELIXIR DE NOGUE'I
RA, do Pharmaceutico Chimico Joã,o da Silva Silveira, só
mente com 1:: vidros deste milagroso remedio viu-se com

pletamente curado e forte, exercendo hoje em dia a sua

actividade sem o menor embaraço. E', pois; com grande
satf�iação que faço este att�stado expontaneo, podendo fa-

I

zer deUe o uso que lhes aprouver. / I

(Firma reconhecida.),

Antonio Felippe Nel'Y.

------- '���.-----------------------.---------- ------I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)t.X�1
Desc.oberta para a mulher )( IV Õ S�VinO' ��rõ f f

.

SBrasileiro
Rejuvenesce a llllllhe� Sdm operaç?es. Os 12 112 milhões de

1�0�as e senhor,as que Vlv�Jn no. BraSIl estão salvas porque o dr.
SIlVIllO Pacheco de AraUJO. emmente medico brasileu o como o

grande sdentista niSSO, tamqem criou.. com o' seu ma�avilho'so
preparado

.

) .
. .' "lõ';_UXO SEDATlNA" .J ,

e;;:;::; o rejuvenescunento da mulher, fazendo desapparecer milagrosa.'
J

.

mente, em menüs �e 2 horas, as' dores, mensaes, acaltnando,

re_;
gulardsa�ldo e .vJtah�alldo os seus orgãüs, facilitando os partos, �

sem, 01es, CUlO perigo télnto aterrorisa a mulher. ,

.o E UflldiPreparaoo �e real valor, que se recommenda aos exmos
.

sfurs. �e fCo� � parteiras, como agente calmante e regulador da�nçoes enunlnas. .,
'

\ Està sendo usado diariamente nos pru; cl'paeo;; h't .,

da t t . /-d d
'. OSpl aes nota-

men e nas ma elUI a es, casas de saude do. Rio d J
'.

"

São Paulo.
e ane1'ro

e"X'"FLUXO SEDATINA"
"'llcontracse em todas alo> Pharmacias: Doenças �chronicas co�sul�
ta" gratis, por carta, uma só vez a cada pessoa, mandando um

euveloppe sellado.

..

. de, abatimento. vende a Livraria "M e r c u r io"
--------,--- .de E. Strltz -Brusque,

Ca'bellDs 'brancas?'
,

o PROGR,i�SSÓ
.,

Assígnaturas
Anno - -

-
- - -

-

Semestre -

-,
- - - - - -

Annuncíos
J�inha (corpo 10 ) 1 vez - $200Maio
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamento.s adiantados.
Bed . Administração. e Oíücínas,
Avenida João Pessôa.

10$000
6$000

\.-.. -,

Vi,nno ereo...
.......

JOIO ......
.. &....
.... •• 'lia ,h.
.p.tia ta
-

: i' t
. ......:.-1:
.......
... .

) .........

./

A�loção Brilhante faz .oltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta, porque não e tinura.

"!Não queima, porque não contêm
sáes nocivos. Ê uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Grouncl
cujo segredo foi CJ n�)r'l to :,.),- ! I

contos de réis.
.

E' recommendada pelos principaes
institutos sanitarios do exrcangeiro e

analysada e autorisada pelo de
partamento de Hygiene du Brasil,
Com o uso regular da Loção Bri

lhante:
1.0 : desapparecerern completa

mente a caspa e aííeções 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 calvície faz bro

tar novos cabellos.
",6.0 - -Üs cabellos ganham vitalída·
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 drdem.

.

App. D. N .S. P. - N. 1213, 9·2- 923
peçam prospectos a Alyim & Frei

tas - Unicos cessionarios para a

America elo Sul -- Caixa. 1379 ;:).
Paulo.

FERiDAS
ESPINHAS
ULCERAS
eCZEMAS
MANC�.",
OAR'rt1ROS'
fLORÉS 6FtANQIII
RHEUMATtSM8
SCROPHVI..AS
sy�.

clina .....
as AIf� ...

tliaro. r�,strH' .om .

··bt..VARBA··
- Milhares de c..... ,_
IRA_ BUftAtM ••••.

.1----------

� PARA DHES i1I8St\lLA·

� RU, R1E11MATICAS,

..
� &8LPES, TORCE-

7."
..

�..... lIRAS, flflU
rmmt � "AtrtUE!! ,_.

,
"ii nr. JIIãe

. V O" i
j c" Ó1IY� Sil� �

cr �
J �:�s PHARM�C1AS � ,f�

,

'I DEPOSITO: t/�.
1 íi!lAlI�UCU POlUI q..;'...,
I ?ELOT �s -- 11110 G. 00 SUL V
-- "

LAVRA�OR,E8!�
Plantae repolho em grandel

quantidade
compra qualquer producção
(Erko S1rii.t=
/-

.

Liv'raria' Mercnrio
- DE -- <'1' 1)' �l '}:

•
,jf

., �'.? �N
E R I C O S 'r·R A E T �'Ilm �1:

. E�sa_.Livraria re�e,beu. 'lu: ,�
beIllssIIDO sortim.ento de m.oI-11
duras para_quadros. ..� 'II

8 Fortificalte lais 'erfeifG
Recommend.do para 0$ Ancmicos./ Convalescee
tesl 'NeurasthenicO$, .Esg<;>tados. Diepepticos e 'Ra-

chiticos .

Enriquece o san.g�. Augme.t. o peso. Alimeni�
o cérebro. Fortalece os nervos. Tonihca os museu,

los. Abre o appetite. Accelera as forças. Revigora
o orgamsmo .

VIGOHAL E' 58 �; mais rico em IUbstancias .DUtri
tivas que qualquer o"tro fo�ificaDte •.

., I

SÃOPAULO EAS "CHAR
,GES" DE "O MA:LlIO"

'.

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 mocidade academica.
Só esta pagina dupla pelo humor-ismo com que está recons

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

/ Mas ha mais: "Amnistia' Am nistia !" artjgu de Junho;
Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sá, 'I'héo, 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 topicos e muito humorismo, além das sec

ções costumeiras.

lievístss Brasiléiras

ElDbelle:e'
� I ",

Livros para todos os cursos O seul �r._.
do Grupo Escolar e Escol quer. v.· S. adquirir
Complementar . um lindo adorno para

. Livrós para as escolas íso- sua casa? -- Então não he-

ladas.
.

site a submetter á sua revís-

Cadernos de linguagem ta o variado e bellissimo s.?�-
preço de reclame rs. tOO: imento de .estampas artüí-

Grande variédade de cader ciaes as mais modernas (da
nos' para desenho, linguàgem. Casa Editora Cnerl) que aca

aríthmetíca e apontamentos. ba de receber
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc. a Livraria "Mercurio'"
'Na Livraria e l:'apelariaMer-' de

curio de E. Strãtz

Catalogos á dispos.�o:,
do publico!

Preços ao alcance
de todos.

·Material escolar

Eríco straetz

lJaica qHe evila a lubertul8St
COM o SEU USO NO FIM
DE 20 DIAS NOTA-SE.:
1.·-COM�ATt AAD1-
CA.l DA DEPRESSAO
NERVOSA f 00 fw.
MAORfCIMfNTO H
,umó" os SEXOS.'

. Z.· -AUOMfNTO Df p�-
50 VAAl4NOO Df 1 A

1 KILOS.
·l.· - COMPlETO AD
TA�fLECIMfNTO ,oos·
ORGANISWOS. fNfA.A-

I OUECIDOS. AMfA(:A
, ,)OS DE TU3ERCULOSf.·
O CANCER PODE.SE
EVITAR PORQUE E PR0-
DUZIDO PELA ACCU
MULACÃO 00 POTAS-
510 EM OETERMINADO
LUGAR 00 ORGANISMO
O CALCIO O'$SOLVE <)
POTASSIO.OS.l.NGUEXOL
CONTêM CALCIO, E AS
SIM

.. SENDO EVITA •
.. ;;��E,*.· ""
Ol"lNtAO 00 ,'/

II. .mEl StiBiS II CAlJII'
V••de·se em ted" Brasil ----__.L�__._.

. Rfljl_gce a mlllher sem Operaç8es
PorQu� o dr. Sil\'lno Pa

checo de Arauto, emrnenle

mediCO bra,ilcmo, como C!)

grande :5clenll3la rU5SO lam

bem criou.' coro o seu ma ..

ravilhoso preparado
.."

.. flUXO'- SEDATINA t"

o reiuvenescimento dá I�,t'.- '.,
Iher. fazendo desopparec-:r
milagrosonlente, em meRO�

de 2 horas. as dõres .men- f
Me,: acalmendo. regula"-

.

�ndo e viloJisondo os sells

or9405. facilitando os PflC'

los, sem dc'kes. CUI"l peri!1Q
.� .I«rOI'iM a 1ftUJtl«. I:
'.�' ..�.•�.•�;.�
,�,; Ms .pri�i.,.es.hos.;l
pifaes.

. ,
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