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J das pelas autoridades e repartições compe- Ar:t. 137. 6 sorteio dos magistrados, 'Pá-los democratas da "velha guar�a", c,?m os.

I tentes,
. "

ra aJ'ôrniaçãó dos tribunais elelioraís, sé ta- quaes elle 'se asso?mra.,.Da.vld K Ett�e..

Art. 125. As .secretarias e os cartoríos rá,·e� sessão' publica, dentro 'de': dez W,as'lral,
de �ew Have?, �' ca.ndIdato para o p::=da justiça eleitoral não poderão, sob pretex- d�POIS do entrar em vigor este CO,digo-.. to McNeIl, e 'um pa�tldano aI'doro�o da c

to algum, restituir os documentos 'que íns-
_

Art. 138. Enquanto '0 Tribunal Superior, didatura de AI. SmIth.
,

truirem os processos eleitorais. nao organizar o Sf'U regimento, vigorará o1, ,

Art. 126. Dentro de 10 dia.s seguintes do .Supremo Tribunal Federal, no que
I íôr

"

'C,oronel G'u' ilhermeao enceramento do periodo de alistamento aplicavel. " ,

o T.ribunal Superior publicará, no, .B�letim. Art. 139. Ficam sem efeito todos os 'a·
, ,

'

Krieger , ,

EleIto,ral, os, nomes de todos' �)S e�eItores., Iístamentos eleitorais da União ou dos Esta- Me' fundador do Municipio, de Brusque,
§ I. A lIí'lta, �e. nomes sera, .!�Ita\ PQ.r dos, efetuados até esta 'data.

,

• aIS dum arece no síleucíó do sepulcro ..

Esta.do ou Munícípío ou suas divisões eleí- § 1. Os escrivães dos juizos eleitorais que Eesapp um apóz outre dos que tive-
torais tit

' _
"

.'

d -t
aSSIm ,

bí. res 1 uirao, sob r�,clbo: i�Uepen.dente e r�,s- ram a gloría de sere�. ?S p��eir08 ha 1-

§�. Desiguar-se-ão, com o nome, pre- ladp, e a req�eIlmento do alístada ou S8� 'tantes do nosso ruuurerpio, vao desappare
nome e domicilio' do ínscríto. a série e o procurador, os, documento� co� quei In8t�UI� cendo, deixando COBl 'contíuuadores de sua
numero de sua inscrição. �am o p'ro�esso do seu ahstame,�to anteríot

I
obra, os seus desoendeutes.

.

O I'JOdigO I!IDI·toral ,§ 3. No dia do encerramento do perio- a este �OdJgo. , . _

.

_ _ Agora coube a vez do coronel GUllhel'-
"li II (f do ins�rj,ci�nal, todos <;Js cartortos eleitorais

,

§ 2. Por, est� restituição nao serao co-
me' Krieger, que; no dia ,5 do. corrente, .pe-

_

comunicarao, tele�r�fic�mente, ?u_: na ia�ta bradas custas ?u taxas, ',!las ,11 da manhã, na residencia de, sua. fil�&
(Conclusao), de telegrafo, por OfiCIO: a Repartição RegIO- Art. 140, Ao anual Juiz de Direito da I Elsa' depois de alguns dias de enfermidade

§ 2 O iuíz eleitoral ue, por delegação '!lal� o _numero dos cidadãos mscrlto.s c?m Vara Eleitoral do Distrito Federàl são asse- finaÚsou: sua longa exístencía de tio annos

d
.,' J

rador qd ar a citação mdlCaç8:0 do, num,er_o de ordem da prnneira gurados os direitos e vantagens que a Cons- de idade. /
do JUIZ

1 p�ep, aI;ba oll'h' °F endefesa para en e da ultima iuscnçao efetuada, ,tituioão e, as leis lhe garantem com a com- 'A CIdade de Ida no Grande Ducado de ot-
o acusaco, rece e1'- e-a a -

A t 1"7' O leít '.' t ti ,'.',,' ,\" .. ," '

'.

'

1
caminhá-la ao 'I'ribunal:

'.' ' '

'_ r. �. 8, ei or que, po� ��s o mo .l- petencía p�r� todos os, casos previstos ,no, denburgo (AUe�na�)ba! .tO"l seu b.e.rço nata �

Art. 112. Dos des achos do juiz eleito- vO', ,n8:0 _puder, �s,t«,r n? ,seu d?tnl?Iho n,o �la, art. 85", §§' 3'1 4' e 5'" d� decreto n, 16:273. I, ' Era filho dê GUlJh�rme �rleger e de

1 d
", l berá rec "so pa-

da elelçao,. pedIra .ao 'JUIZ .eleitoral . Eesalval, I de, �O de dezembro de 1923, e decreto n.1 sua mulher dona Catharma Kríeger.
�: oeTr?b��:lk�ii���i,°�o�acasos emu4ue se qu� o habilite a vota�e!U outra. ��cçao ,', e!81-1 ::0,661, d� 16 de nove�bro' d,e 1,931.. 'mânti1bs , Estes, sabendo que o Gov:erno f3rasilei-
admite, s80'undo a .lei processual comum. torad�ntro da �esmu�:mcuns�:mçao, , "

par� esse ,fim os �tUiUS serveu.tarlOs. ,
ro', empenilava�se �m, estabe�ec�r .,uu�le�s

decurso do; juízes substituto�, para os juizes '_ ,§ 1. A .resalva. SOi e)va.lJ,da para ,a elet-l'_ Art: "l,H. Terao pre:i'�r�ncla; ua nom"i�- coloniaes com li�llllgrant�s �llemaes, prmçl
se0cionais,"

'. çao a que se refe)..f.lr., " ,
, "çao, ,para os .cargos , admIllls�r�tlVos dos trl- palmente, na entao Provmcla. de .santa Ca-

, Art. 1130 Das decisões do Tribunal Re- ;

'o, §. 2. N.a secçao em ,que. vota� 00 v.otol b�naIs, res�eltB:da,s �s cond�ç?es de c�pa- tharina, resolvelam tambem 1mmIgrar para
.

1 h"" á
"

\,

'Tr'b nal Su sela recebIdo com as formalldades dos"lln. i cidade os,l'unclOuarlOs do extmto Reglstro o Brasil aportando aqUI no anno de :861.
gIO�a aver recurso p��a o

'e lseU ad'mI'te- pugnados p'or ident:idade, remetida a resalva 'I' Geral dos Eleitores.
'

.

,

'

A' f�milia do velho Guilherme constaVil
perIOr nos 'mesmos casos em qu " " " do l'.- T

. ..'
'

T' "
"

'

•

para � Supremo Tribuual Federal, recurso res�ect,lV8:, com os papeIS a � elçao, ao, fi-, "A�t. �42. ,No dec�et.o _em ,que ('onvocar apenas d.e marldo, mulher e 3 fil!lOS; sendo

das decisões criminais dos, juizes seccio- bunal apurad0r,0 � , ", "', 1\ os p;10Itore� p,ara a el'eIçao de repre�ent�n- que o fmado ,contava apenas 13 annos de

nais. ubservada a mesma fórrila ,processual, . ;�rt, ,�2�. bempre que os .rrl�Un�l1l' ��-, tes a, Gonstltumte, o Governo d�teI'�mara q idade,' ,

nó ue não fô1' alterada' elo re imento, ,

glOIlms de�xar�m d� !�zer, n?� pra�?s h�gals j nur.n�r.o de r�p��sentantes ,paClOnalS, que a
. Aqui chegaqos, coube ao ve�ho �olono,q

t 1'14' O
.

P
Ih

g,
u de es I sal,.vo

mot.uv'o JustIncaao, q,ualquer, �to orde- I' cada Estado caIba eleaer bem como (I mo- o lote de terras no 1 da: ,linha BeIra-RIO ho-Ar' ,·or1'ne co um o r -

d 't' d' T'b 1 S'
,

,

o , ' ,

ponsabíÜdad'�;- 'con�xõ com criine, eieitoral;: na
o ;ppr es e Uo 19O", o, 1'1 un�

,
U�erlOl' i do � a� condiç.õe� de. representação nas as- je perte'il,cent� .a João Voss, qu�, o respecti-,

será' roce'ssa'do 'e 'ulgado, pêlas autoiL'idades ,®�oh�w" ou a. r����rl!pellto, da ,
.parte yp.te- soclaçoe� p:rofisSl�nals. "

.
vo proprletarIO, desde logo" começou _a cui-

" d"
P . tJ t a o conhecI'men- r,essada, podera rea.lza lo, comunIcandQ sua '

Pa,l'a.O'rafo, unlCO. Cada Estad-o o D,Istrl� I tl'var poréln,' o ' nosso fallecldo que nao p()-JU lCIarlas compe en es par , 1
_

t'b 1 f lt ,t:>. I • ' o' ,', �... ,'\" ".

to deste. ., ,

<reso u�a?, a� 1'1 .una a OSo.
"

.' t� Federal �_ Q \e�rl�orIO do ,Acre constItUI- dia acostum.aI'.se ao trai}�lho. agr!cola, re-

Art. 115. Em todos os termos do proces- ;� Parag!�IO �mco. ��Qal?game�te p:atwa� l ra uma r�glao eleJtora,!'. '. "

.. "

! solye.u, segmr par.a .

a ent1'10 cldade do De§-

,I d ", d defender-se por �a� os T�Ioun,als RegIOnals em I elaçao aos
I ,Art. 143. Pelo )ilUlstel'lO da JustIça e J ,teno nossa ,capital, onde se empregou em

80 pena, po era o acusa o '" I JUlzes eleItorals ' ," ·1" ,

' J, _ d'
I' o' , , ' ,

procllradQr emquanto não fôr ordenada sua t' ,
"

:, ,.:, " .
,

, , '.

i NegocLOs nte_rIOres corr�rao as espesaslnma padarIa. "o
risão.

'

,
,�rt. 1-9. Nao �e au,n.!teu:�, CO�1?� p� ova, com a execuçao' deste. COdIgO..

'

, j' " Nesse tempo o Br�sl� estava em guer�
,

p
Art. 116. A ação por qualquer dos cri- �o ��.l�taI�J.(mto eleitoral, pubhcas-IolUla� ou

I �rt. 14�. O. COdIgO . Elelltor�l o

entrara ra contra o ,P,araguay; dIarlamen.te passavam
m'es de n'atureza eleitoral prescreverá em Justlficaçoes.. em VIgor trlnta dl'as depOIS de ofiCIalmente I transporte,s de guerra conduzmdo tropas.

,
"

. Al't. 130. O serViço de qualquer das se- 'bl'cado
'

O ,', G 'ih K
. ,

=nde ri

10 anos observadas as causas de wterrup- "
.'.

"
,

,
pu 1

o' " �,
'

., Jovem Ul. erme fleger en.", nU.o
-

"
_

t b I 'd na leI' penal cretarlas dos TrIbunaIS sera orgamzado de RIO de .JamHl'O 24, de FevereIro de que tambem deVIa prestar seus serviços IJ,
çao e suspensao es a e eCl as d e t ,.J d'fi

_
. 'd 'I

'.
'

" ".' .' .

comum. mo.? qu �Ila mo l .caçao ?peIa a e� seus 19?'2, 111' da IndependenCla e 44 da Repu- sua .nova Patria ado�tIva, deIXOU a padaria.
Art. 117. Contra as decisões passadas re�pstros seja �omum�ada a se,cretarla �o hllca., 'n e allstou-se como tripulante do vapor Pl.'e-

.

I' d
'"

t d à h er o recur
TrIbunal SuperIOr e por esta; a secretarIa, GETULIO VARuAS s'dente tI'''osporte de guerra l)PpOlS de al-

em JU ga o somen e po 6r av ' '.

d T'b 1 R
.

1
.

t 1
- ,<lo ' _'

80 d'e revisão.
o

. F: u�a eglOna a que, III eressar a
i J. l11auricio. Card.oso. _

,

gamas via�ens, c�)l�duzi�do t.i'opas, o tr��s-
Art. 118. As leis proc�ssuais da jus- modlfi\c�Ç��; i, O' '

'lI b t' .' d '!I,P1'o,tovenefJ P. Gu�rnaraés" I porte PreSIdente fOi .deslgnaqo para auxlhar

iiça federal serão aplicadas subsidial'iamen-
• r "

�
<J. ? cegos. � � e lza. os, que Osvaldo A1·an!ta. .

' 'I' a ,.squa�ra, q.ue deVIa tenta� a passager_n �e
te aos casos não' regulados neste Codigo e! reunam as den.t�ls .condlÇo�s de ah�t�men-! JOI'i� Ferna_ndes Le�te .de Cast>!'(J'j ;,Humayta, a que .,? .nosso Jove� aSSlstlO;

.

t 'd t'h
.

le'to1'al's to, podem quahficar-se medIante petlçao por

I
Jose. A,rnerwo d'6 Almetda '

{ tendo tambem, assl ·tld,o ,á tomada d,e Cra,'-.no reglmen o os flwrUnalS e 1 '.
, I apenas ass'n d

'

"

' ,"
, . .1

,
'

, e es
,

I a. a.
"

Lindolft> Colar., '
rusú. Terminada a gl{erra o jovem Krieger-

parag�af_o UlllC�. Su�s cedula.s, no ,
ato, Franc�sao_ Campos,

. , voltou para. junto de seus pa�8, e ahi come-
de votar, serao co.locadas na sobrecarta e Afranw de Melo FranJa. 'ÇOll nova VIda, trabalhando para um futuro
na urna pelo preSIdente. d� Mesa.

. _ ilfa1';io Barbo/Ja Carneiro, encarregado do prQspero. No principio empregou-se na tira
.

Art. 132. As repartIçoes. pubhc:;l.s sao 'expediente da Agricultura, na ausencia do gem ;de madeiras ej depois passou a masca-

?brlgada�, no prazo de dez dlas, a for?ecer I Ministro.,
,

"tear, até que e�tabeleceu-se com uma pe-
3;s autorIdades, aos reJ?resentantes �os par- - 1 ........- Quena taberna na séde da colonia, no meli-
tl�os, ou a .q�alqner alist�n.do, as mior.ma- ,. _ •. mo local onde finou.

'

,

",
_.,

çoes é, �ertld<?es que sohCltarem, relativas Uma agltaçaade origem; cam- Dotado de um espirito activo, com muri-
Art. 119. O CId'adao ahstavel, um ano' a materIa eleItoral.

\' •
' ta tendencia para o commercio não demorou

depo�s de completar ffiilioridade �,u �m, ,ano Art._ 1330, As. autoridades, .eclesiasticas munl·sta, nus qu'artel·s da' EeBr� que e,ssa taber.lla era' já uma casa c�mme.r-
depOIS de entrar, em v.lgor este C�dlgO, de; fornec�r�o, gratmt3;mente, aos InterQSsa�os, ,

'

"
i A clal bem sortida.

,

verá apresentar seu tltulo de' eleitor-' parCl. as certldoes de batIsmo de pessoas naSCIdas

at 'd P I·
·

,

'S 'p III' "\ Passados alguns annos o nosso faUeci-
poder efetuar os seguintes �tos: ' aptes de 18b9, P?d�ncl.? o requerente, ,si lhe tI, a ' e . a a Itla em . au a. do tornará·se o ,primeiro ,ca[Jitalista, expor-

a) desempenJ;lar ou contlllua� desempe- for. negada a eXIs�enCla do assentame.ntú de'l "'" tador de madeiras, assucal', farinha de rual!ll-

nhandQ funções ou empregos .�ubhcos, o_u pr�· batl��o, p�ssoalment� e por, determmaç�o Dh a A·B. um despacho: - S�gundo infor- dioca, aguardente e muitos outros produc-
fissões para as quàis se eXija a naclOnall- do JUIZ eleItOI'�I, reVIstar o

os .livros, em pre-! mações obtidas pela Agencia Brasileira, em tos .que o Município produzia em larga' e8
-dade br8.ileira; sença da autorIdade ecleslastlca ou seu' re- fonte autorisada, muito embora não se ten- cala.

b) provar identidade em tonos os casos exi- presentante. ha confirmado a\�da. verificou-�e na noite 'Na politica exerCeU diversos cargos·
gidos por lei, decretos ou regula�ento�. _

,

Art. 134, Os tabeliães não podem dei- retrazada .u� mOVlme�to subversIvo no quar- tanto ,d.e nomeação como de éleição; foi Jui�
Art. '120. Não se aplicam a3' dlSposlçoes xaI' de reconhecer, nos 'documentos ,m�(}es- tel d.e Qmtauna,.em vlr�ude, �o que _parece, de Paz - Conselheiro Municipal � PrefeitCt

do artigo anterior: " 'o sarios á i�strução dos. requerimentos �

e re- d� rlgorosa medida de impedImento. Imposta �lHllícipal durante dois qu�tri,eni?s seguidos.
a) aos"cidadãos residentes. no estran- cursos elelt?ralS as firmas de pessoas de a!l aos soM,adas aquartelados" e amda em No ,t�mpo, da Monarcllla. Im IllOJ1ea�O

geiro, ou domiciliados 'nO BrasIl; ha menos seu conheCl!llento.. ou das que se apre.sen- VIgor,
.

,
_.

Ca�JIltao' da Guarda, NaCIOnal e dep()IR1!
de um ano' , tem, com dOIS abonadores seus conheCIdos. 'Pelas mformaçoes' colhIdas . por €ista i uo Governo do Dr, Prudente de MO!l."aes foi.

b) ao� homens" maiores de �essenta a- Paragrafo un�co. Si a letra e � firma succursal a indisciplina ter-se· ia registado á I promovido. a Co�o.n�l COll?rnandante Sup�ri-
nos, e às mulheres em qualquer ldade. a ser�m' reco��pcld�s. forem de ah�tal!ldo, hora do recolher da tropa quand.o. alguD:s ,�r ,da mesma ID'l,bCla. FOi chefe (_io Pllrbdo

Art. 121. Os homens maiores de sessen- podara o tabelIao eXIgir que o requerImento! soldados, protestando contra aquelle ImpedI- llcerai, no t�mpo do Imperio e depois che
ta anos e as mulheres em qualquer idade seJa escrito' e assinàdo em' sua presença; mento, resolveram, permanecer no pateo do fe do partido ft�ederalista. Nunca h'aosigio
podp.m isentar-se de qualquer obrigação ou ou, si .se t�·a.tar de docu�ento. p tabelião q�artel, fóra. de suas. companhias, tudo, po- em poli�ica; fo� �m cara?ter ilJoi�ohlt(),. Er!J.
serviço de natureza eleitoral. podeTa eXlgIr que seu slgnatarlO escreva rem, E'm aUltude paCIfica. adepto mtl'anlSlgeIllte' da mstlT'ucçao;, conCi()Jf'-

,

Art. 122. Não depen<l:em de petição e�- em sua presença para. a_devida �o�f�rição. rendo ,reuito p�llra OI �eu. � desenvo!vümeníttli. '

crita, nem de despacho de juizes as certI- Art. 135. Os escrwaes ou ofiCIaIS. en- S eessa- es"denc'1- I quando (Jl Governo do Estado de8curn:&
dões de assentamento notas e 'a:verbaçõ,es carregados dos registro� de obito8, são .obrí- ue o pr I

..

..

,�(lImplfJtam,ente dlesselramo de serviço publicOl�
concernentes ou d\esti�adas aos processos gados a remeter, semanalmente, á secI'eta-1ai dos Estados Unidos o coronel- Guilherme Krieger foi casa,.
eleitorais.

, o

ria do rfribunaJ RegionaLrespeetiVo, lista em I
' d.o com dona Carolina Jungblut, de cujo 'ellJl-

Art. 123. O serviço eleitoral e o criml- du�licél:ta de tod(ls. os ?bitos de �es�ôa8 de I STAM,FORD,
.
Connecticut, �6 C[}'. P.) --' J.ac� nascefa� 5 fi.lho�: Germano. Krie gel',

nal respectivo preferem ·a qualquer outro, �aIOr Idade e naclOnallda�e brailleu'a, 1'€1. (Ho�er S. Cummmg, um dos [lllOllleU'o� _

d.o
i GUllhel'm� �rleger Jumor, Otto Krleger, di}

e s.ão isentos de onus não expressamente glstrados na semana a.nterlOl'o . I �ovlment? de "Rooseewlt para a pre_SHJ1en-1
na Elsa Nelt�ch e dona I�a Renau�; eSp03d.

estipulado neste Codigoo ' Art. 136, Os escrIvães, ou seCl'etaflOS ela", publlcou hontem uma declaraçao na do Sur. Otto Renaux. DeVIdo a sua avança-
Art. 124 E' concedida franquia -postal, dos juizos ou tribunais, são obrigados a en- qual se manifesta pela reeleição de ArChi-1

da idade o coronel I'\rieger retirou-se á vi

telegrafica, telefonica, radiotelegrafica ou ra� viar, mensalmente, ao Tribunal Superior, bald McNeil, de Bridgeport, para memoro d.a privada, indo residir em companhia de
diotelefonica nas l;nhas oficiais, ou 'naS que comunicação da sentença ou ato que decla- da commissão nacional democraticc1. A de- sua filha Elsa, onde faUeceu.

estéjaD?- O�i'jgadas ao serviço ?ficial, para 3;8 l'e. o.u _signifiq.ue suspensão, perda OH r,ea- Jl6.ração foi consid�rada como tend�iJ1te a [, faz a seu' espirito e f'€'SigliHl<Ção p,Ha
transmlssoes d. natmeza eleItoral, expedi-, qUlslçao da c.II.dadama. alargar a brecha eXistente entre Cummgs e seus �!lIbOíS" Carlos Oevae�'d
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t :7�) O. Progresso Brusque, 13 de Maio de 1932
\

.;; """
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� II A
�

B as.1 .' i doloroso operam a venda dos seus havntes I .

_.' Diz o "Correio da Manhã" que na C.-rc'o G"ra.SolQ"e Illle'ra II . �,SIIS r,
. I por preços írrísoríos. Narram fazendeiros I primeira reunião do Ministerio seria assí- '" ' , , ,

I, "",

Com i;ies\ÜllO ao Rio Grande do Sul, (l'ecentement� chegados DO Iítoral
.

cearense I gnado decreto, regularizando a organísação
"

Armou seu pavilhão no campo de pro..

_pastlolll p<elo porto de FlorianOp?Hs � 8 dO! que um l'etIrant� do nordeste �Jfetuou aí.das c]as�e.s ,de modos a. q';le se possam príedade do sr.. I\nihs, o ejr�o Gíra-got,

corl'ent�.,.!l! r.},o,NiO tio "C?mte . ..R.IPP�l"', o

8:':./.
ye�da. de .uma b,ola�a de

.1.?O cabeças pelai apresentar na futura Constituinte.
,

. que dará nesta cidade uma serre de espec-
general;PtoloIIlCH de ASSAS B).·sell. "; lr!LSQrIa ímportaucía de, 3.200$0010. Outros

. D' t· , taculos,

O íllustre general permanecera no Rio dizem ser testemunhas.d(1 venda de UM' ca-I' .' a II erlar
"

Grande durante ot�� período'. de licença que" va,llo de sella com arreíamento completo p�'. E 'M .f:·d'
.

.

lt .'.' , ..I '
'

• • ,-<1'>1\","]' eheíe' dó Gover la tmportancía de 310$000' \
. , .--:-, "m � ou IVl eo ,os ag:rHm� 01 es uesoc�,

F
'

/ lhe �t(H .l�oDtCeulUia ;p,�!o ':' 1. .U", ,mno
'

':
. ". "

'

.

cupados quando em eomíeío-para pedir tra- esta de Noss,a Sen;hora
P!'OVl�OrJlO.. .

"

'.' .'. '> .;:-" Os serVIç�s da .e�tr8da-f�1'I',e8, da balho ao governo, fizeram ealar e vaiaram o ..

'

' '.
.

.

.

�. l1::'CHll. nã? desembarcou em. Fl�l'�aDo� VIaçao Cearens� sao qua�n',!nsuffic,lente6 pa- deputado coinmunísta :E\lgeóio Gomes. " ,de �ambuJa, .

polis dev
..

y:lo
... á:,. ��u�n�

.. ,�em.,o�a. Si�quelIe p�� ra
..
a

.:
tt._end�r. ao .íatenso movímento d� passa:-I <:_ A eheía do ,Danuti.iioie. "seus. afluentes (�l:1nicipio Brúsque-Sta, Ctithtl:rina)

quere DO pOf,to,�a ca�It�1� além ,,�.o: tnconvení ,gelrQS, ,0l'lgIDado .
pelo transpor.t� das grau- orízínou a inunda ão de m, is de eíncoenta �"'.' .-' .

"
,

..
"

ente de ficar o' alludído paquete fundeado no de� :le�Tas dos retiJe�n!e� do íuteríor.. As :r�-II aldreias na Rumanfa_ '
a
'.' ; � �6 de maio celebra-se e!ll. Azambuja,

81ncoradolUlX'O dos Rato�es, ti barra do norte. qutsiçoes dos mumcipios se succedem dIa,' .," mumcipio de Brusque, a tradicional festa

Em lanchas e�peCla.es, foram ao enc?n- J
a dia. Nas estações vão 8€ acc.umulando em I Da Estada

'

I de �ossa �enhora, comme�orando a data

iro do paquete Rípper, os S1's, Secretaries I grande numero as levas que ali chegam sem,
.' ,

. a�uIVerSaI'la de sua apparíção em Caravag-
d'Estado, �mt�]['H.iades e numerosos amigos de I recursos de espécie algum, e Que, aguardam � Foi nomeada a, protessora Antoníeta] gIO.
S
..
Excia. que Ioram levar-lhe 0;8 �eus Cl!�1�,1 con{!u�ç�� para 'o litoral. � che�ada dos de Barro,s para s�bstitu�]" ,temporaria�ellJte, j

. O tríduo que precede á ,festa, nas. noí
}lJl'llmentos.

'
"

"I treus omgma grande contusão devtdo a an- o professor Barreiros FIlho na regenera da tes ele 2\ 24 e 25, constara de Iadaínhas
sia gera] de tomar os trens que seguem pa- cadeira de. portugues de Escola Normal. i cantadas processionalmente, até a capella

1 ra o litoral super-lotados com uma verdadeira ,

_ A Associação Commel'cial de Floria-I da Gruta de Na. SeIihora, bem 'como ,de lei

I carga. humana. Acontece sempre, em t�es mo- '110.(>0118 telegraphou aO Ministro da. Fazenda, lIões ,e de conferencias religiosas com pro
mentos, conflictos entre os flagellados e os reiteirando pedido feito em,-FlorianopoUs á- I jecções luminosas, ao ar livre, sendo conIe-

O ,jOJ'l!Hi] i.taUa,n� ,'·Gill,.Z,.f;td deJ Popolo" funcionarios daqueHa e,strada-ferrea, Os func� quel�e titular, para, intervir junto ao chefe i rencistas os RR. PP. Joãó Reitz, Bernardo,

Pi)!' um sellll corll'espomJente em Doora, con- c!onâr'ios pl'ocllram convencer aqueUa' po-� do 'Govel'nú Pl'ovisorioi nó senUdo de seréril
J
Peters e Clemente Bruening: Serão festeiros

fieguiu entr('vistaf ii) ex-iplperador Gililher- bre' gente do perigo que corre a composi- pagos cincoenta por cento dias requisições da primeira noite o Sr. Adolfo Domingos da
me n.

' ,
' ,

, ção dos trens pela super-lotação. Não sen-: militares_ ' Silva e Senhorita Nair AZfwedo, no dia

Nesta elJltrevis�a, o ex-imperador, mos- do. att�ndido_s os func,?ionarios,. ü;Hua-se _ne-! 24, o Sr. Juv�ntino de Mello Silva e Exma.

irou-se grandle admIrador do faSCIsmo tendo I cessarIa r
a 'míenençao da polICIa que e 0- Senhora, a 2::>, o Sr. Paulo Km'mann, e Sen-

paJa.vras ass�z elogiosa,s á 0�g8nis�ção dó I b.rigada a reyl'ar das plataformas e do inte- PiaDO fracàssado horita Es�eralda Moritz. No dia 26 haver�
fas�J�. �eierllldo·�e, a perso�ahqade de Mus-

I
rlOr dQ,S vag�es um grande numero de fla-. "

"

, . sol�nne mlssa cam�al, cantada pelos Seml-

,sO!lDI,. I!hsse que e�te est�(h8�a Im�oz-�e nos! g�:]��os abatIdo.s'pe�a enorme fraq,ueza pr<?-I "O ,lornal" de 3 do corrente publicou o se-
narIstas de AzambUJa, CQm acompanbamento

prImeIros tempos a .admIr�ça� �mv�rsal el dUZIda pelas prIvaçoes de toda sorte, soffrI- i guinte telegrarríma: Informam de Innspruck da orC�lestra, pf�gando o sermao de festa_

que futuramente se lmpora á ImItaçao ge-I,d�s na ex.tenuante mar�ha do seu !lOrroros� I que ,o �x-ministr? de Ag!içu,ltura, .sr. �haler,
o Sr. Conego Jayme Camara.

ral. '

.

-

. '.. e�o?o atI avez do sertao abrazado p�la. ca renun::nou defimtIvamente a realIzaçao de

. ReferlDd�-se _depOIs, aos seus projectos mcula, "

. _

seu, plano' de organizar, a" emigração, para D'dlsse qu.e pretendIa c�ear em Doorn u�na - A AssuCIaçao Cearense de Imprensa a America do. Sul, de varias centenas de esportos�om�um�a�e �e e8tudlOs�S sobre q�e�t.of\s lançou um appelo ao. povo brasileiro a fa- fami.lias tyrolezas. . ,',

.

a� hIS�OrHt anhga � das orIgens da� CIvIhsa· vor dos flagellados da secca do nordeste. O sr. Thaler deliberou comtudo seO'uir
I

Jndependente x Tijucas
çoes, IOlmando asmffi u�a ,acadenua. ..

_ O jornal "A Tarde" estampa o se-· para. o Paraguay, com a iamilia e um gr�po _ . .

,
.

.

" �uIDte: A._TARDE, de Na�al, apela por �oss? I de jovens camponezes, ,O s�u embarque se A 8 deste reall&ou-se no c�ID:Po do In-

o I
mtermedlO para o� sentImentos bumamtarl- dará ainda no corrente anuo.' .

i dependente um encontro futebohstlCo entre

Inte:rventoria Federal, os d? gf'neros? povo carioca� t;t0 �enl;ido de . A razão do abandono desse plano loi I o quadro deste clup e" o dó "Tijucas".

O E -.�. d f,acudIr em aU�IlIo dos nossos umaos flage- a grande ditliculdade elilcontrada na sua,or-I A sorte favorece� aos locaes que ven-
n s � a o' . Ilado:;i pela maIS h01:'renda seca de que ha ganização' 'I

.

I) ceram o seu adversarlO pela elevada cofi-

, " ," II memoria no Nordeste. Após t1'es ,anos dees-·· tagem de 7 x 2.
--- �o �xnJ,o. sr. dr. (andldo �amos,.o ,cass8.s chuvas,qu� não per�itiram a menor ! .Serviu de arbitro da pugna'.o sr. Josli

.exmo, SI. gtDiral Ptolo.meu de ASSIS Brasll, colheita de cereaIS, �obfevem um ano com- Sassl, do Brusquense.
1Dt�rv,ent�.r !e.C;.}3J no E�tado I'€}netteu o se- pletamente-seco, acarretando o' anLquilamen- I.°g'a'n'.te eef'.rfiml·sfa I O movimento da partida, conforme no--

�ulDte n[.LlCl 0, , Sr., dr. Secretano da Faze�- to dos rebanhos e a dt>bandada das popu-
Ue A \l ta que nos foi fornecida, foi o seguinte:

na. �aI'tlDdo lIcenCIado pa�a _o Estado do RIO lações do interior. Dentro dos limites do Es- .

,
-' i

/

. r �

Grand� do f-ul, com p�I'mI.ssao do �xmo. sr. tado, mais de 60.000 pessoas, tangidas pela,
Um �o?-lm?mcB:d? aereo .do RIO mf?�. i INDEPEND,ENJ'E rIJ�CAS,

-Chefe ao Govern� Pl'OVISOrlO, de acordo c�m terrível calamidade, sofrem os horrores' da I ma o segUl�te. NObcl�S, d� Llma, transImt�-1 Ponto� 7 2

o art. 19 do Co,dIgO. dos In.teI've�tores, ID- fome, Os serviços iniciados. pelos governos I
�as á Assoc!ated Pres8,

.

dIzem que se verl-
I I�pedlme�tos O 2

c·umb?wv_os, durante o _meu m:p�dJmento, dt:' estadual e federal em poucos municipios, I
ficaram motIDs � bordo dos !!ruzadores p e-I TIros m�xlmos 1 1

fmbstJtUlI'-me nas funçoes do meu caI'g,�, a- mediante o salario intimo de 2$000, são. in-
r u.� nos Alrn'trante G"atl e Coronel 13olo- j �scanteIOs 3 3

. cumulando.as. com as de. y�ssa pasta. SIrVO- suficientes para remedira.r tão grande infor-I nesz. .

. ' _

foques I O

�e do .e�seJo paJ'B: relteu.ar:vos os m.eus Itun�o. Tem-s.e registadú inumeras mortes pe. As lllfo�D?açoel::> acrescentav:;m, seg�nd.? Faltas. 5 4

:pro�es,:os üe alta estIma e dlshnta COD sIde· i la fome. Cr18nças, mulheres, enfermos, ve. uma Dota Ofi.ClaJ, q�e a sublevaçao J�avla SI- Defezas klpper 7 r 9

raçao .. IlhoS todos vivem no mais doloroso abando. do prontamente sufocada,
- O sr, P�f,feito Frovisorio rece�eu do no. Exorae em vo"ssas colunas esse apelo I ,Outl'.os detalhes fazem supor que o le-

sr. dr, SecretarlO da F azenda o segumte te-I angustioso á caridade da f8milia brasileira, vante faZIa pa�te de _um plano de. levante I
BOTAFOGO x 3 DE MAIO

leg�·amma:. '.. ' em nome dos desgraçados irmãos nordesti- geral na AmerIca L�t1DW que deverIa haver Esteve domingo p. p. em Itajahy onde

CommuDlc�.vOS q�e Im desIg�a�o p�lo nos, _ Bnmo Pe'reira, diretor d� A l'a1'de.: rebentado 0Antem; frls�ID, aOAmesmo tt;mpo, I disputou uma partida de futebol com o qua-
;sr. general ASSIS· BrasIl para substItUlI-o lD- ,

'
.

.

.

," " I qm:� q governo de LIma fora prevemdo B dro do 3 de Maio. o quadro local do Bota-
. terinamente no cargo de interventor federal I tempo do movimento projetado por informes fogo abatendo-o pelo score de 2 x O·
dmante a'· sua permanencia no, Rio Grande I· A d d 6

I recebidos de LonfÍ!'es. ,

para onde segue licenciado. Cor�iaes sau-I,'
.

mo rte o presi en.e. I ' . -Sabe-se que 'um dos marinheiros do! .

.daçõ(ffi: q_andido Ramos, SecretarIO da Fa·! Doumer
.. n

I Almirante Gmu logrou JançaN,e ao-m�r e l MAROILIO DIAS x PAYSANDÚ
zenda.

.

'

I . .
I dar parte da sublevaçao, !;ladando até si..Domingo; passado mediram forças ,no

.

Em resposta �sslm tet�gra.l'h<?u aquelle �aneceu ás 4 horas da manhã, do, dIa J costa. ./'. I campo marcilista em Itajahy'os dois qua-
tItular" o 81'. PrefeIto. ProvIsorlO:. Agr�de90 7 do corrente,. o sr. Paul Dou�e�, prf.'siden-!, .

A guarniçã.o da cidad� foi ,mobilizada e I dros acima, vencendo o Marcilio por � x 0,
p�nhola�o a commUDlCaç�? .de te)' V. EXCla. te da RepublIca Frun.cesa, vlctIma de 'um I enVIada a Callao para eVItar o desembar- I Daremos a seguir o movimento technico e-

BJd� desl,gn.ado p�ra substlt,;1U �o s�. general attentado levado a effeIto na vespera. i que dos r�beldes;
"

. II xacto.·
.

.. ,
.
'c!' i

ASSIS BIOSIl na mterventO!18, lDte_IIn8mente, Dirigia.se o, presidente Doumer á Ex- Correm boatos de que o� rebeldes ha-
.

.
'.

durante a slla permall�nCJa no RI? .Grande. posiç-o ctn Livro que se inaugura a oHiei- viam começado a fazer fogo sobre os. outros I
-.

"

Congratulo-me com o !llustre 'patrlcIO acer·
a

.'. . .:"
_

. A VISITA DO CONCORDIA /

tado acto que confirma o alto valor em que alm.�nt,e. �m ParIS, quando ttP1 mdIvIdilO de navIOS d.a .frota e costa.
, '. Deverá chegar sabbado a noite, a em-

,

t'd t'
-

C d d
- naclOni:llIdade russa, de nome Paulo Gorgu- NotICIas procedentes do Peru mformam

I baI'xada do S C ConcordI' do RI'O do Sule I a a vossa ac uaçao. 01' eaes sau açoes. 1 fi h d
.

d fI' _

.

t b ." .. a, ,.

Rodolplto Victo?' l'ietimann, Prefeito Provi-
o , emp�n ao � uma ,arma e ogo, a veJo que o I?Qvlm�� o. S,U VeI��Vo. que, Irrompe� que vem disputar uma partid� de futebol

sorio. o, deton��dG-� 01�0 vez?s. , _

' no n�vlO capI��uea Alm't1 ante. G1 au, teve � com o quadro do C. S. Paysanrlú.
1.

DOIS p�?JectIs alc,açaram o presldente. adesao dos trIpulantes do CfJ10nel Bolones,� O jogo realisar-'se-ha, clomingo as 4 ho-
---------------- Doumer aloJ�nd.o-se uma da cabeça e outra

.

O governo.or�enou .�ntao que os sub-
ras da tarde na Praça de Desportos CeL

no hombr.o. �!reIto. . .. mar.IDos e a aVIaçao mIlI�ar atacassem .os Carlos Renaux.
.

Combate a epizootia
.

O crImInOSO fOI preso ImmedIatamente navIOS rebelados que, depOIS de serem atm- '

Do sr, dr. Freitas Lima, chefe da com- pejos srs. Claude Tores 'president� da Liga gidos por, duas b?mbas e u� torpEdo, ren-,
IDissão veterinaria federal com séde em Blu- dos. �utores .

e Paul Gu�chard, dIrector da 'deram-se as autorIdades legaIS. '

�eDau, rec�beu ° sr. Prefeito Provisorio o
I
polICIa mun�CIpal de ParIS.. '

'Seguinte despacho telegraphico, em data: de
_

O _preSIdente Doumer. fOI tra�sPQrtado
-9 do corrente: Seguio hoje com destino a es- llI_lmedlatamente ao HospItal BeauJo�, onde

se município o funcionario Rubens Monteiro fOI operado e recebeu duas. transfuso�s de

Breves afim de vaccinar contra a epizootia sangue.. '.
f'

reinante, peço-vos auxilieis no que for PQs- "O gablDet� francez dISpOZ .que os fu

síveL Saudações. Freitas Lima Chefe da Com- neraes do preSIdente Doumer terIam carac

missão, 'o ter nacional e seriam realis.ados hontem,
I sahindo o cortejo do Palacio' dos Campos

----------------IEliseos para o Pantheon.
.

D n d t b d
Sob o goJpe traiçoeiro de Um 'agitador

Dr as e 'a raza D J ou tresloucado"a França perdeu com a mor-
\
te do illustre a.ncião um dos seus abnega.dos

- Desoladoras são as ultimas noticias filhos� cuja vida de bons serviços foi dedi·

Vi.ndas
da z()na nordestina fiagellada pela cada' a sua patria e. ás m��ifestações bri-j FestivaI da Gymnas ..

secca que vem reduzindo' tudo ao estado da lhantes da sua doutrma paCIfIsta. '

.

.

tI"camais dolorosa miseria. '. .

,

Os velhos nordesti:nos que sofíreram I"
'

i A S�Cied'ade GymnastiM realisou'do-
todos os ltorrores do flagello de 1877, da; na'tl·Ciarl·O .

' ,

. . '.'

S8éca formidavel cujos effeitos levou a co- B mm�o passado um magmfico festJval ,des-

moção o mundo inteiro, aHirmam que a actu- �portIvo, do qual tom�u p�:te. a n�)Va. tu!�a
aJ secca vae, em todos os seus eHeitos, ul- Do interiur . )

dos
..
gymnastas daquelia utIlIsslma lDstItmçao

tl'apassando' áquella outra. . I
SOCIal.

:'. .

Por toda a part-e campêa a desolação - A policia carioca .anda as voltas com A prImeIra 'p�rte do pr�gramma que

o lutfi), a fome, a sede e a morte entre so�: o caso serio de "um homem mysterioso" constou..
de ex�rClClOS ao ar lIvre, teve ca

frímentos. ' I

I' que invade os lares, amordaça pessoas, es� bal desempenho, revelando o alto grãO de

As notici{ls estampadas pelos jornaes creve bilhetes' ameaçadores, mas, não rou- desenvolvl!nento .�� turma d� gymna�tas,
do norte mostram, na sua plenitude, o horro- ba, nem deixa vestigios de urna pista se- que con.qmstou. geraes. applausos exte,nslvos
roso da vida de miserias e sofrimentos que gura.

'
< aos dedIcados mstructores, ..

.

presentemente vae levando o infeliz serta- - PI'ojecta-se commemorar em S, Pau- I A segunda parte ,Que constou de am-

nejo, 110 o dja 13 de maio, sendo para este fim mada domingueira, abrilhantll;d.a pelo "Jazz- i
, Destns noticias extrahimos hoje um re- I considerado feriado etse dia.

.

Band America", agradou mmtIsslmo aos as-

sumo pina levar ao conhecimento dos nos-I" -A 7 deste éra considerada fracassa- sociados da Gymnastica e tambem ao eleva-
sos leitores a lucta gigantesca 118 qual es- da. a gl'(;l {,' dos empregados da Light, no d9 ·numero dos s-eus, convidad0s.
tão empenhados os nossos patricios do nor-I R,iõ. .

_

';

deste,
. _

.! - O "Jornal do Brasil" publicou uma

_ _ -; A sltu�9a� dos,�el'tanej�s cearensp.s \. D?ta �fí'jl'm�ndo ter o chelp do Governo Pro
e alw"a das m,llS ung:�stlOsas. E esta a mal- VISOI'lO asslgQado o acto'marcando as elej
OI' seccu que se verIfica nestes ultimos ciu- ções para a ConstituintE' no dia 2l d'e ahril No amplo saJão do 'Cíne-Guarany funccio-
coenta l:lnnos, As chuvas que cahiram so_1 de 1933 . .

'

bI'e o +eJI'l·torl·o do ul-, llby
-

. 1 .' I .,

" ,

na diariamente um serVIço rlesportlvo para
, . 1. a nao ti ,cançaram o - Os rnedJcos a"slstente" d d· J

' - , '-

'

do C,eaI'a' A terra d'· l'11t • " ". . I A '. ',," v '" o 1. ose ° exerclCJO rle patmaçao .

. - "elnOI cearense pa- ; merrco mamiesttiram-se esperanços d'
.

,

\
.

recl' arder em calor suffocante. I llue dentro Je vinte dias possa aqn" �f t·e d �ste desporto tem despel'ta�o na mOCI-

_ As populações obrigadas ao exodo I tular locomover-se.'
e, e l-I ade rusqu�nse �raJlde enthuslasmo, aug-

I mentando dIa a dla o numero de. adeptos I

O 'conjuncto dirigid.o pelo professor Iva
nowysch, que vem percorrendo o Estado,
realisando éoncertos musi,caes, realisou sab-
bado passado um concerto de music&, russa BRUSQUENSE x RIO NEGRO
no salão da Sociadade Gymnastica. Segunda-feira proxima medirão forças

O concerto agradou bastante á platea
-

no éstadio "Augusto Bauer" os quadros d'o
brusquense pelo seu estylo ainda não con- S. C. Brusquense e do ,Rio Negro F. Club.
hecido' entre nós.,

.
..... , Estf:! primeiro encontro inter-estadual

que se realiza em Brusque está desp,erta!).do,
vivo interesse no meio desportivo.

"

l�mrl apre�iaçãD �D
.

ei-Kaiser

Concerto

-----,----. .'-------, I

Patinação

O TORNEIO DO BOTAFOGO
O Botafogo instituiu duas taças para,

serem disputada, nUln torneio secundario na

segunda feira as 3%' no campo do C. S, Pay
sandú entre os quadros: Neo-Trentino, Inde
pendente, Catharinense e Botafogo.

ADOD"FADO OFFICIALMENTE
---NO EXERCITO----t

VERDADEiRO OEPUPA1!VO
EMPREGADO C O M ReSULTADOS

[)OSITIVO$ DOR MfLlIARES DE

M E D I C O 5 ,c D 1r< E C TO rn S DE

HOSPITA[S NA SYPHIIIS E NAS

SUAS TERRIVEIS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANGUE.

......__-,
SYPHILlS EM GERAL

PLACAS
RHEUMATISMO
FERIDAS. ULCERAS

ECZEMAS
'ESCROPHUL,AS·
SYPI-IILITiCAS

�=�:f"'-' ESP NHAS,BOUBAS

NÃO ATACA O ESTOMAGO NEM OS

DENTES. PORQUE NÃO CONTEM

ARSENICO NEM IODURETO

.:_ o UNiCO QUE TEM ATTESTADOS

DE ESPê,Ci;,L;STAS. DOS OU-lOS E

DA D:S?êF'SI;, SYPHIUl!CA
L-. .. ,_.__.......

'

'_'_--A
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(3) O Progresso Brusque, 13 de M�io de 1932
1I,1i1t�!iiWfg l!iIlE! 'I .. V�",Jl!I�""",��;�.i-MW,�iI.

"2"E._la_IJII!'.'1I.=_:u.,m�,�_.�,"�

Prefeitura Municipal de 'BrusqueiQCJeCJceet?e()Ceetle�rRel\ol!:uC;lio No. li'( j�, . _

r: I
'.

' !V, Ca tl'rlart,as -Granulaçoes Ulcera,ça es 1

Rodolpho Victor TWtzDHHH1, Prefeito Provísorío do 1 "', ,

8";municipio de Brúsque,
..
no uso

..d,·e U

..

ias atI'ib.uíções; RESOLVE: i .Em' inente Creação Se'ientifica
.

'o II
P r o r o g a r por trinta dIas a .eobrança do imposto .

1 "c �. 1 CÁ .

referent.e a, .Taxa Escolar, ' Artigo 1 § 11, da vigente Lei
',' i .

, ,,;
-

'

"

.,:
Orçamenta.rIa" .

:. l!Doentes dos olhos ler com attencãoll ' \,

pr.l'iIU'.,MU��og��irF�:�i��::,,:bril
de J�2

I
-

"._riiôlhufl PRDDI&RbUZ '.1
,

. •
,� .. ' I'

publicada a presente Resolução no. 14, nesta Secretaria,!' �
'FORlfÜLA E :MARCA REGÍSTRADA' SEGUNDO

;.aos ao de abril de 1932. I
. .} AS tEIS EM SANIDADE ['MJNISTERIO DO RAMO

i K' NEBLINA-PARPADOS-: O:
I
'":' MIOPIA Ql '.

n ' "reparado pelo Dr. J. Mall1inez Menéndez . A I

;Re's-Jiu'põ.es No. te::
I": \'ONDt:CORi\DU CO�I' A Olh.1Z DE MERITO MILITAR POR '\..:."'11

... y'" I"" lIiERJTOS PROFFISIO�AFS POR O GOBERNO DE S M. #tá
f, V, ., 01

"Rodolpho Victor Tietzmann, Prefeito Provisorio do 'munici- l

<

,"!' ,eFfpt:'óf!co unico no mundo», q�le cura radicalmente ai' �

pio de Brusque, mo uso de suas atribuições' RESOLVE: ,

" doenças; dos olhos por, muito gravese cronicas que sejam �)'
C s e.d

'

"
.', . "-,.' I ,C?11l uma prolllpwlao· assombrosa evitando operações qtnrur-

I·

'.
o n e e, e r nO'liili!1ente Q �uxll�o de condução ao pro-] < glC3S 'que com lodo (I fundamento atemorizam aos doentes. 6;?').

1e880r da escola particular ele Plamcie Alta, determmado , l1nappanção das dores e incommodos à sua pnrneira appli- 'li,

em trinta mil reis (3ü$OCO) mensais, a contar de 1 de abril �; o:iiu. Eminentemente efíícaz nas ophthaflruias gfa'..,t'ilepor ex-

do corrente exercicío.
.

I W' cellencia nas granuloRas_ (grar.ulaçoe"- purulentas e blenorrha-

P f't M'
.

,1.ri B'
-

.

_."

'S
glC<I, Ql1. 1,.tJtJS, ulcerações da comea, etc) As ophthalmias

re eI Ur3 tumeipar tI e rusque, 30 de abril de 19.,2,
I

'pq;inarias de ooenç.ls� venéreas. cut-al - as em breve tempo,

..

,

.

'." ,.i.•
,

7' r T'

Mara.viihos- IJ3� mfeccoes .postopei atonas, Faz dcsapparecer �:
Rodolph o J 'l,otor 1. 'ietzmosin. as catharatas, �sstrC)_e microbios. cicatriza, deseníecta e C(:RA,",,"

P ! it �l .,

1
"

PARA SElVll'hE. '1'ao mais remédios arsenicaes, IDf'reUflaeSIlio()" ii
_. ,

.

Te e] o 1. nmcipa .._ �itrato g� prata, ,�7u� metilenho e o.u,tros t.ão .temiveis .u�ados ""'

...
1

bl' d .esent I:) "1
-

N ;.
em clioícas, As Vl��iJS debeis e canç�oas adquírino prcdigiosna . .,'

Pu �ca a §l ple:se? e xeso uçao ,0", ,15, nesta Secretaria, /potencia v:su�l! Nao ha m�ls neblinat Sempre vista muito �,!
.ll!,OS' ,30 abril de 19132. .

. t,

. clara! lamas lracas�a! O 98 por 100 dos doentes dos ?lhos cu- W I

8
ram - se antes.

de fmelar O pnmeuo frasco do especlflco PRU- '1.'
Henriqu,e Bosco \'

,

'.,.
DlGALOZ. ..' "I

'\ ,

PRODIGALOZ eGlyp.sa pal-a sempre o tratamento pOI"

�
I

Secretario, colynos eonhecldos ate hOJe em todos os gabinetes oculistas, I
,\.

I
cOlyHOS que n� �aJor parte dos casos não faz�m mais que "

peorar c ,ma�. Irntan?o o orgam tão importante como a mu- F
� I

Reseluções No. 16
. ,cosa conJuntIval O mtrato de prata, causa o verdadeiro terror ;

, I"
nos doentes e de y!�l.ü�as cegueiras, � fa� d�sapparece(. '.'), IPRODIGALl Z e completamente moffensIvo, e prodl:z '"

Rodolp'ho Victor' Tietzmann; Prefeito Provisorio do muni-I
suas grande!' var:tagells sem (;élUSar o 11laIS pequeno incom-

�ipio d� Bl'UBque, no uso de Slias atí-ibuiçõesf RESOLVE: modo aos .doentes. Detem a myopia progresíva. [Doentes dos
""'

E X O n e I' a r, li pedido,. do cargo de I:nspetor de Vei(mlos!
olhos! esteJem seguros que. melhorarà em brevíssimo tempo

'W
. I usando o potentoso espeCIfICO PRODIGALUZ. (Esígir a assig-

D sr, Jose
..
��eI_ldow sky e, determinar que os s;e:r:v�çosdes-I natura e marca. no precinto da corbeta).

ta InspetorIa :jlquem afetos· ao Guarda MUnICIpal em

>exercicio. 'I
Preço do tratamento ao Brasil: 20 doUars.

:Comunique - se.
'

'

Pagamento por leitras ou cheques de um

Prefeitura Mm icipal : de Brusque, 30 de abr)l, de 1932. i
Banco de Crédico - á orden de !vI. M. CU3,drado. .

, Limõn, 13. -- MADRID. !!Es cartas de pedido COlll- #)!
Rodolpho' Vict01' Tieizrnann tendo o sen valoI' deverão ser lacradas e Re-

V,

gistra"as no correio, dirigindo - as a Direcção
v I

exclusivo: M. M, Cuadrado. Limõn, 13. - MADRID. I
Enviamentos a todas as partes do mundo. ;

Consultas por carta pelo correio sobre todas Idoenças gr,aves da pelle e olhos: '1 dollars. .

CJ)6)1
(j

_ p-:didos a M•.M. CuadJrado. CI
Llmon, 13. �MADRID. C

_.,�'gg�,t)QQQgOgg6)g(J
,

Livraria Mercurio
\

,'.

')3

J

Prefeito Municipal

Public�dá a pl'esente Resoiução No. 16, nesta Secretaria,
':aos 30 de abril de 1932.

IJenriqu,e Bosco

Secretario. 80.000 testemunhos de médicos, ficaes, chefes

Exercitos, engenheiros, commerciantes, obreiros,
etc., y Laboratorio Municipal de Madrid.

Resoluções No. t1

Rodolpho Victor Tietzmann, Prefeito Provisorio do llltlDlCI

pio 'de Brusque, no uso de suas atribuições; RESOLVE:
N o m e a r o sr. Francisco Guilherme Seemann para exercer

as funções de Intendente Distrital do Ribeirão do Naufl'a

gio.
Comunique � se.

Prefeitura Municipal de Brusque, 9 de maio de 1932.

Rpdolplw Vietor l'ietzrJi,(l1in
Prefeito Municipal

Publicada a pl'€Sente Resolução No. 17, nesta Secretaria,
aos 9 de maiu de 193�.

DE.-

ERIC-O STRAETZ I

E�sa Liv:rari� 'recebeu uml
belllssimo sortimento .de moi- ;

duras para 'I,uadros.

� ...

Henr'ique Bosco

Secretario.

� QUE, nessa

..... fe.ta, o,....�__

.Joac Be.......ã. in- .

'_WI.wel MS desafios, eSlt'á triste· • desconlOiodo?
f_

qÚe se
..
ofos;tolUl de pCllfO um canto, confe"and�

� peles companheiros' TMÓ perdido Q in�p••a

tio que o tOlmoo famo$O emre os poeteIS e violeÍilíO\ll

Não. Ele ê o mes>1I1OO ill'1lspirado repentisto;: ope!rOCllS
._ d& de cabeça violente tomou-o iDCOpClZ de

�l"o desafie.

Um�iclo deC_� $eria,"CI ecnkll'" para

ltl.lfGl'-1be rapitjamefite·cit 86r • torncd-O apto paro colher ,

cs'fIouros do victOlficn.. De 0tIItra �z -MIo se esqueça

João lut-te-.a de ieYàr comsigo. pare qItlolquell' testa

_gtmS comprimidc!! deClaft� qIIIIlI n!c
.

s;ó c.a

�me quaiquer c:9âr de cobeça; COfIICIl dê Q�fhlo

plf'DmpÍ'O ás d&es de dentes e ouvida.

Evite os medicamentos qtle não inspiram confia.

quctnto és mós corueGlIlle>ndr<lls í't1hJrGL

"'l'liA.PJJI.lNA ,_ .v 61 "'CrIa..,.. ....

......... __".... ..........

Wae� �.
PIa
\Il

r_�
Pref7r;ituItl -�,\1nicipeJ �e �fUSqU'

�f�' Edital
DIP ordem do H, FI efeito FlovisOlio, faço saber a todos

os i111t'ressados que, de 8ccordo com a vigente Lei Orça
mentaria. acham - se em cobrança dur�mte este mez, os se

guint.es impostos l:e]::ttivos 1'.0 CCillente fX€Iciciú:

a)' taxa escolar e in; pústo Predial, 1 Semestre,

b) Viaçàü JuraI (co[is(;lVaçào de ésfradas) com 10% de

multa,
.

c) indush'i.a e profissão, I Semestre com
.

20o/� de �u�ta)
d). Veiculo� e Territorial DIbano, i. Semestre em dIVIda

activa com 20% de multa.
Thesoul'aI'ia da Prefeitm'a ,Municipal de Brusque; 2 ae

Maio de 1932, I
l o Thesoureiro

Erico [{rieger

EDITAL

PROMOTORIA PUBLICA

. Relação dos contribuintes deveJores do imposto de
bebidas e fumo relativo ao primeiro semestre do exer

cício de 1932, cujo prazo para o pagamento amigavel ter-
mina em 4 de junho proximo: .

R. W. Friese (séde), Germano 'Westal'b (Guabirúba) e

I
Sebastiã.o f\reusch (Vidal Ramos) ,

Relação dos contribuintes, devedores do imposto de.
Industrias e Profissões relativos ao 10 semestre de 1932
cujo prazo para & pagamento amigavel termina em 8 dá
julho do corrente:

. An�elo Benetta, Jose Angré. Ernesto Andre, Caetano
GlOrdanr, Haüs H. M. Prutter e H. W, Friese, (Séde);

I
Erich Stoltemberg & Irmão (Vidal Ramos), Pedro, CoI

sani & Cia. , Francisco Reil, Tristão A. BittencoUl't (Estra
da Itajahy); José Schorck (Guabirúba), Luiz Roncelli (Bar
racão) e Sebastião Kl'eusch (Vidal Ramos).

Terminados os prazos acima referidos pl'oceder - se -

ha a execução judicial.
"

Brusque, 10 de Maio de 1932,

(assígnado) L. A. Lobato

Promotor Publico,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Progresso Brusque. 13 de Maio.c;:.�932.
e biuraria '�mercuriD"Tgpagrapbia de
E.Straetz

,
,

Se'c�ão Typographi�
Asseada e aperfei'çoadissima manufactura em: pa

pel para cartas, �nvel.op�e�, N.,()tas e Fac�uras" M�
moranduns, Cartões d� vísítas 'e commerciaes,Parti.
cipações, Rotulos, <?mas, Programmas. e todo e

qualquer outro serviço typo�raphlCo.

Guias
Livros de vendas à vistas

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

'

Impressões à cfjres
"

\
. ,

.

. '

, Seççãa 'biD'rairí:8 I papelaria,
Papel'para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de

seda e crepe, Papel e Cartões tarjados, Papel al
masso, blocos, Tintas, Gomma-arabíca, Lapís de

pàu e de côres, esfuminhos, Copiadores, Caixas de
tintas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,
Borrachas; Mataborrões, Pennas, Canetas, Tintei-
.ros, Perfuradores, etc, etc. etc. -, .

Cadernos de Linguagem e Desenho

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

biurus pI;r, casas cammerciaes:
Diarios
Côntas' Correntes
,Borradores
Copiadores '

Registradores
Costaneiras"."'...�
Protocollos
Cadernetas
c'lvros de actas

e todos os utensílios para escriptorios 'e reparti
ções encontranr-se por preços baratíssimos nesta
Livraria

';

(Especifico da dentição)

A SAUDE DAS CRIANÇAS
)

Ao 'vosso filhinho, já nasceu o primeiro dente? Tem
elle bom apetite?

É elle forte e corado ou rachítíco e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou chorá em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?

'

Dorme com a bocca aberta? Constipa-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 bellissímos dentes, e se póde dispensar certas exí

genclas 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 tontco para os convalescentes.
A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in

testinaes a apendicite. A C ALCEHINA expelle os ver

mes intestínaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

\lende-sl?! em todas pharmacias ! dragarias �t1 Brasil

ROMANCES
A Livnuja Mercurio de Erico Strãtz, acaba de

receber as edições de 1932 dos melhores roman

ces hrasileiros e estrangeiros.

Edições populares
ao alcance de todos.

�xxxx)OO()()O(XXXxxxxxxxxx._"

S '

Descoberta para a mulher
' .'

�

Dr. Si!yil'lo P. de firaujo

.

� R�uven.� ��:��:;�e?�, ,� ,�mjlhõ� d,
Moças � senhoras que vivem no. Brasil estão. salvas porque o dr.
'Silvino Pacheco 'de Araujo, eminente medico. brasileiI 0, como o

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

"FLUXO SED,ATINA,"
o rei�lvellescimento da m.ulher, fazendo desap'parecel·�nlÍlagrosa. :=
mel�t�, em menos de 2, horas, as doreg, mensat·s, acalmando, re-

ãB
gulans<Ludo e .vltall�alldo. os seus

,Oq�ã.OS.
facilitando os partos, "

sem dores, CUJo. pe.ngo. tanto aterronsa a mulher. .
,

E' um ,preparado de real valor, que se recommenda aos exmo.s, '

8rt'!. �edico�,� parteiras, co.mo agente calmante e regulador das
.

funçoes femmmas.

I
Està sendo. usado. .diariamente no.� pr1LCipae'3 hospitaes, nota-

���mente nas matermdacJe,,;, casas de saude do. Rio de Janeiro. e
Sao. Paulo. '

"FLUXO SEDATINA"
encontr�-se em todas as P�armacías: üoell<;u." 'chronicaF< co.nsu[ .. )(
tas gratts, por carta, tlma �o vez a cada pessoa, ma;;.dan'l.o um

�

enveloppe sellado, '

.

t:XXXx,�XXXXXX�,......,P���.Aw��

o PROGRESSO

-;Assígnatunas
Anno - -

- - -'.

Semestre - - - - - .., - -

Annuncios
Linha (corpo: 1,O ) 1 vez - 2500Maio
res e' mais ,vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e Officinas,
Avenida João Pessôa.

10$000
60$00

Cablllas' brancas? EUX!. Df ."'1(.
Ji\mpregado ClGm>su.,...._�

lU molestlas !R'9verd_ .. __
• Unl'ure_ do ..,.••

···.·1

,o ,Mais Per'eifG�"'c
R'tcommeng�do, pau" os Anemic06;'-,( Convalescen
tes. Neurasthenicos.\ Esgotados. Diapepti(.os e Ra-

" f f chiticos .

Enriquece o sangue. Augmenla �; peso.·Ali�nta
o cérebro.' Fortalece os nervos. Tonifica os museu .

. , 105. Abre o appetite. A�celera as forças.'Revigora
o organismo.

.

VIGOHAl E' 58 �ó mais rico em lubstanclas nutri
tivas que qualquer outro fortificante�
'1 ..

. \ 1 .

.

�."

'S'ÃOPAULO EAS ,"C;HAR
GES" DE,' "O MALHO" "

A pag-ina central de " O Malho "
desta semana é a re

constituição do que foi a "manifestação" que ainda ha pOUCO
tez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica.
Só esta pag-ina dupla pelo humorismo co:n que está recons

tituída, vale o numero .todo d' " O .Malho
"

desta semana. i

Mas ha mais: "Amnistiar Amnistia!" arbigo de Junho;
Dezoito charg-es politicas de Luiz, Luiz Sá, 'I'héo, Joáo José,
J. Lite, e outros artistas do lápis: "No fuudo do pantauo.i,
poema em prosade 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.

M,
·

ere a r i e
).

Brusque

Hevistas . Brasileiras
!
1
e

t
� i

(Nume,'O� nt ..a.l;lldo� )

j
"

" ..

de. abatimento.: vende a Lívrarla ,;1' \1 e r c. li r i-o (,€

de E�' StrAtz - Brusque,

..,

Matenal escolar'ED.J.belle:e
LiV�OS para todos os cursos O seu larttt

do Grupo Eseolar e Escola Quer v. S. adquirir
Complementar UID. Undo dorno para
Livros para as escolas íso- sua casa? a Então não he-

ladas. site a submetter á sua revís-
Cadernos de linguagem . ta o ,varíado e bellissimo 891'-

preço de reclame rs. tOO:' timento de estampas artifi-
Grande variedade de cader- eíaes as mais modernas (da

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

aríthmetíca e apontamentos. ba de receber
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc. a Livraria "MereuriQn
Na Livraria e PapelaríaMer- de

curio de ' E. Strãtz

'Catalogos á disposiçã4P
do publico! '

. Preços ao alaene�
de todos.

I
'

Erico straetz

[Li V r ari a
"

A loção Brilhante íaz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias. '

Não pinta, porque não (: tinura.
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. R u'ma formula scien
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segredo Ioi co nrr ! lo por .;!)
contos de réis.
,

E' recomrnendada pelos principaes
institutos sanitários do extrangeiro e

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

lhante:
1.0 - desapparecerem completa

mente a caspa e affeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello,
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 :.:alvicie faz bro

tar novos cabellos.
6.0 - Os 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 ordem.
App, D, N .5. P. - N. 1213, 9·2- 923
Peçam pro8j)ecto a Alvim & Frei

tas - Unicos cel;sionarios para a

America do Sul -- Cai!(Q., 137Cl .-,.
Paulo,

�f;fltOq
�P1NW�
LflCfR-AS
FCZf�'"
_CltAS. ,..
DARftfflOS ...

flORESMMIGM
RHEUMATfSMO
SCROPHI.il.AS
,S�

e Inlldmentol _ .._
uaft............

Idarca r.�lstnHi. .-... •

AIIIAVARIA··
- Milhacês de cw.doI l_
GlANDE ...... I IUI

, NA CAPITAL BAHIANA!
/ Aristides ,Americo de Magalhã.es, doutor em meqiciuà e

pharmaceutico pela Faculdade deste Estado, major relor
mado, medico de 3." classe do Corpo Sanitario do Exerci·

to,etc.·
'

.

Attesto que tenho empregd.do' na minhá clinica o

ELIXIR DH NOGUEIRA, SALSA" CA.ROBA E GUAYACO
�ODURADO, formula do pharmaceutico João d81SHva Silvei.�
ra, obtendo sempre os 'lilelhore$ resultados, pel� que o cou
sidero um medicamento de prompt!1 eí'ficacia e como um
dos melhores depurativos do sSngne. O que affirIDo em fé
de meu grão.

'

Bahia, 6 de Junho' de 19!08
\

Dr. A1'istides Ámerico d� Maoaln:ãe3.
(Firl:lla ['econhecida,)

UIlc" .ue "ill a I__se
COM O SEU USO NO I'tM
DE 20 DiAS NQl....SE :

1." - COM�ATE RADI•
CAL DA DfPRES5ÃO
NERVOSA f DO' fM,.
MA(jRECIM�NTO Df
')'Mf:K)" OS SEXOS.

z..�-AUGt.4fNTO Df Pf-
.

SO VARI'ANOO OI! t A
J ., 1 I<ltOS.
:p - COMPlETO �
IA6ElECIMENTO DOS·
OROANlSUOS fNfAA
OUfCIOO5. �f.tlCA
;)()S oe TU��C1,It.Qse
o CANCER POOE.SE
EVITAR PORQUE E p�().
DUZIDO PELA ACCo;
MULACÃO 00 POTAS;
SiO EM DETERMINAOO
LUGAR DO ORG�NISMO,
o CALC40 DI�SOlVf ri
POTASSlO o S.lNfWENOt!.
CONTEM CAleIO. E AS
SIM SENDO E VITA 'O

CANCER
OPINIÃO DO

11 ImEl SOABU IE cura
Vu4e·s<l: �'" todo Ikasil

..

: R�j!lle�;g� a mulher sem operaçõe� �
POr,illJ� o dr, Sílvlno Pa- �

checo oc: Aralllo. �mmenle

iuedlco brasi!(!lfO. como o· I

gr<lnd� Klenhsla rU550 Iam:'
bem criou. com o seu mil

raYilho� preparado
" flUXO.- SEDATINA lO

0, reiuycq,.e:scimenlo da ,l..c.;...
,

!hcr, fazeooo desopporec �<r
•

mil;a!Jro�menle, em menos

de 2 hor&G. ns dôres ,lIften

saes. a�ahnando. regulan
sa(ldo e vilalisando os seu..

orgãos. facilitando os par.:

los, sem dôres. CUtl) perigo'
I·

flIl�o alerrorisa iS mulher.
Está !Sendo uaodo <!f10M

mente n03 principacs hos
D'i:lae�.
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