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deste Ilvi,tamin� C., uma desvitarnínose portanto. A- ii etc.,. chegam a perder metade de seu res autorizado a declarar ao sr. Getulio Vargas,
I Jas� muito antes de SM pensar em vitaminas, pectivo peso.

'"".

em nome do Rio Grande do Sul, que os par

sabIa-s� que, a �alta de alimentos frese.os no I, '
O facto de mais palpitante actualidade tidos politicas colligaríos, em absoluto não

. c�rda:�I� I.nfanttl pro:o��va t�l,molestia ca- e a ��al.yse systematica do equilíbrio e de- concordam com a transíerencia dos offciaes

rClct�flzada P?r verdadeira Diathese Hemor-' seqUlhbrlO physiologico de cada orgam e a da :�a Região e muito menos com o aflasta

rhagica loc.ah�a�a nos ossos, nas- viceras e repercussão desses estados sobre o trabalho, menta do general Andrade Neves daquelle

I
pe�le..� prmoipio: m�u humor, inquietação pois nínguern i�'nora que este. producto d.a commando, e que no caso de chefe do go

urltabIlI.dade � reJutanc!a tenaz em accei- harmOnIa Iunccioual e mormente do equíli- veroo não attender ao appello gaucho, po-

'tal'. o leite cosido. Com. intervallo menor ou brio physico.· 'derá
-

ainda, o bravo generai assegurar-lhe-
maIQ1' o quadro mórbido se completa eaS"t t du uhvsí 'que o a��io Grande do Sul, não obedecerá

creança que já ficava de pé ou que andava . e� o r�speI 0_ ao, es a ? p lySICO e .a.s .

t I

perde a capacidade de executar esses actos' leis PhYSI�l,oglCas nao e. po�slvel. a esta.bIil- as determinações do governo cen ra e que
, d de so 1 d

-

d t até se levantará em armas, se se tornar

evitando prudente o mais lig '. .._
a
'., CUi. �. orgamsaçoes ln, �s rraes. preciso. ,

lmento
� " ena movi E' aliás, priucipio bastante conhêcido por

. t lo' os d d rstõ d O general Flores da_ Cunha não quía
----------------. Cootemporaneanlente, ao nivel do jo e-

o: �
.

que
..�e e icarn a quesoes e pys-

fazer declarações á imprensa. Límitou-se a

• • ,lho, a hemorrhazía sub-perlostíoa do femur chQphY�lOlogla d� trabalho.
'., .

'_·"Puerl·cultura e Hggleo" Infantil e da tibia organiza um tumor que se vê,
A importancia desse a�pecto sclentífi- 1izer

-

que não pediu demissão e que viera

(I que se sente, Ora círcumsoripto ou díãuso,
co demon.stra_de modo �onv�ncente que to- ao Rio Ialar ao chefe do governo sobre a

sob a pelle tumefeita.
da ü�g�n�saç:;t0 ��0I10mIc.a, e p.roducto da politica de sua terra porem, qui não contí-

. nst t b 1 I nuará no cargo que ora occupa se não tor

A' dor rheumatica, suc'cede a irnpoten -

co I Ulçao 10 ogtca (O o�erarlO. ',. attendido. O Interventor gaúcho tem visita-

cia (pseudo-paralysia).Essa tum. facção ossea ,

O estudo do cansaço e bastante por �I do no Palacío Guanabara o cheíe do gover-
Dr. Carlos Prado I tem feitu muita gente boa errar: sarcoma,

so para realçar a� consequencias da Iadi-
no, sr. Getulio Vargas. Nada transpirou das

(Original E. N. 1.) I fracturas, fleimão profundo, osteomielite e ga �o system.a nervo_so sobre o tra_t alho ao
palestras mantidas entre ambos, com a pre-

,

abcesso tuberculoso .' .
partir de. desintegração das funcçoes -phy-

sença do sr. Oswaldo Aranha, ministro da.

Um dia destes, o lynotipista, heróe que O accidente hemorrhagico, em geral, si�as até as modificações. �efle2'as simp_Ies. Fazenda.

decifra a minha letra no "Díario Nacional", attinge as mucosas e a pelle. Epistaxis- e Na.o .abordllremo� a� modificações P�SYICO- -I'ambern estiveram em palestra com S.S,

'trouxe o filhinho ao consultoria, alarmado derrames occulares têm-nos, por isso, os es- chimicas do mel? interno do or.gantsmo. e os srs. .loão Neves da Fontoura, o sr. Os

-com as manhas e irritabilidade e partícu- corbuticos. frequentemente. suas cousequencias s.obre' os tecidos. Seria waldo Aranha e muitos amigos e conheci-

larmente afflicto com "aquelle inchaço do Sobre a pelle, sufíusões sanguineaes uma face de grande �nteref\se ql!ançlO estu
dos do sr. Flores da Cunha, que foram ao '

joelho" que um "pharmacísta' italiano tinha puntítormes, peteckias e até hematomas. dada na mulher nos �versos períodos, m�r- Hotel Riachuelo, onde se acha hospedada
tomado por rheurnatísmo, receitando, por Mas o stgnat pathognomentco da doen. mente'Allo fia gestaça? e da_ amam,entaç�o. e intrl'lpido interventor gaúc:-to.
isso, uma poçãozinha de saliyc!ato de sadio. ça está indisL:utivelmente na "hemorrhagia \ em ess�s conslderaçoes a proposao Por mais que tentassemos, ainda não

Vou resumir a historia d-o garoto: 14 mezes. géugival". E' uma taboa de salvação nos ca da recente leI que re�'ula o �rabal�o das
nos foi passiveI falar ao sr. Flores da Cun

Leite màterno, só um tiquinho, nos dois pri- SOs de incerteza. Se tal desvitaminose', no mullieres. nos' estabeleCimentos mdusrlaes e
ha.

meiros mezes. Depois e sempre mingau de seu periodo' agudo, drama�ico, infunde du- comm�rClaes.. �. S. recusa-se falar aos jomalistas. Só

maizena ou araruta, preparado, indefectivel- vid,:s e �rêa. confusão, a forma f:rusta, ob�eJ'- " E, a s,ocIedad.e .. �� defesa �e sua p�o- 1 depois de se haver entendido com o chefe

mente,_ com o famoso leite de vacca da ca- va�ao quasI corrente. passa d�sape:-ceblda, prlu saude',.e.m _vIgllla ?a proprla. engen.18. ,I do governo sobre os assumptos que o trou-

_pita), esterilizado, caramelizado 115 vezes. mtilÍas vezes pelo pr.jv,llorphlsmo da "'ua ,. A coot:lllaçao do Interesse wdustrJal t·t I "I ',.,' A
o'

,
•

"'" '
"

',' d d' 'd L' "'. d'-
xeram a, es a capl a, La ara a Imprensa. 11-

Aspecto geral da nutrição: de soffriveL p'ra roupagem e chronieldade da sua duração. com o
. a. sau e � ma ner 101 o. qU.8 omlllou

tes é inutil tentar .' ..
' -,

mau. Carnes frouxas e palidas. Musculatu- Quantas atrophias e dystrophias faz, no espIrlto do legislador.
ra bamba, sem tonicidade. Rachitismo aonun' por ahi, a. falta da vitamina C.? Sim, não ha Si. é dogma de todo o louvor a crea- ,

O sr. AU,drade Nev�s, .foi. chamado pelo

dando-se na moleira aberta, no thorax de mais duvidas a respeito. Provas e contra�, ção dessa lei, 'nem por isso devemos esque- �he�e do gO,v.e��o 8
..
esta capital. �ue�emos

pombo e na barriga enol'me, estufada de provas cliniCas e experiel1cias em "anima ceI' o ponto .idf;al colima'lo por uma preoc- ; crel ,que o SI. l..letulI0r. Vargas e�teJ,cl dlSpOS,

"bebedor de chopps". Vivo, intelligente, 'e11e viIi' demunstraram por a mais o qUE' escol'- cupação eugenica perfeita: probibir qualquer I
to_ ad resoA,:e,r, d�õ v;az'Ra q�esta� d� r�mt

era o "canario" da casa, ostentando um bom bl1to é, na verdade,. uma D.es.vi�aminos,e pro tra�alho. profissional antes da .pouse pub�r- çao. os o �claes a egtao, so, UClOjn��):
11Umor- de tenente interventor. Gatinhava vocada pela carenCla da VItamIna C. tarla; dIspor o trabaltlo com mtervallos lll-)

assim a crise que se esboça no seu Es,a .. ()

que era uma bel1eza e gostava muito de fi- Sempre a nmLagem da alimentação na- telligentes e de conformidade c'om a hygie- I Natal.

cal' de pé, sustentaLld<J·se, sosinho, longo turaI, proclamada em todos os tempos, pe� ne; diminuição de horas de serviço; repou·
-------------

tempo sobre as perninhas encurvadas a "Tom los scientisÍ'as d� todas as escolas. O _!eite so absoluto aos domingos. Consideração ao A França cooperarà com
Mix". materno -:' alimento completo - em 99 e estada physiologico pel'iodieo da ,mulher e

. De repente, deu para ficar manhoso, meio por cento assegur� á creauça, uma re- suppressão ele trabalho durante a gravidez 6.230 francos no "anno

impertinente. Nem parecia o mesmo menino
I
serva vitaminosa 'capaz de evitar essa mo- e a lactaçéio e ordenados durante estes .pe· polaru

de uma semana atraz. Todo mundo extranha lestia de Moll('r-Barlow. riodos, Melhorar a retribuição ao tr'�balho
va aquella mudança de genio. Dentro da grande regra, a Diathese feminino e garantir com assistencia !'Iocial PARIS, (Serviço Especial E. N, 1.) - A

Deixou de eÍlffatinhar e creou ho.ri'of Escorbutica é apanagio da alimentação ar- as i!lvalidas, as velhas e as doentes. França cooperará com outras potencias rmm-

ao soàlbq'. SI,:) o ptfnham de pé, as perIlas tificial mal cOrlduzida
..
E é por i3so que eu .La.mentave)me?-t� são' ,coD�icç.ões irn- diaes em trez das maiores operações sciell

se dobravam, molles; €' o corpinho rolava aco�lSe�I1U, des.de os cl.nco Iflezes o SUCC? paSSIveIS de' se gXl�prelll do· capItahsmo na tifica� qu� se desenvolverão entre HI32 e

no chão, O qu� seria'? O que não seria? Es- de lIma0 as clIentes crIadas com mamade1- �ora ql!e passa, pOIS, a ?fferta do tl'abalho 19;33, chamadas "anno polar", dUI'aote o qual

pinha cabida?Mal dàs bichas? Meningite? Pa- raso
'" _

.'
e conSIderavelmente ,maIOr do que a pro- S�te. expe,dicções sciemificas visitar�o o teir-

ralytiia infantil? Espirita revolucionario? Nes-
.

DepOIS de lima0, o tomate, cereja e la-I cura. _

rltl)r1O �olar�m' e�tudo� e observaçoes.

se dia,- repararam, então, que os dois joe- ranJa.. . ,.1-- ., F�] pedido a�uda a França pa('a as ob.-

lhos estava� inflamma�os, vermelhos. Basta- Fa�Il, .�em IaCl! e a� al�ance de todos i • • I servaçoe�
de .1933, tendo o parlame�to .va-

va'a gente fazer mensao de tocaI-os para a a prophI1a�Ia dessa. DeSVIta�Jno�e. ..
,

ln Inesp"rad'-IJ Dlage'" da' gl'Deral'
tado 6. ",30. fr�nco�, devendo tomaI p�de

creança gri�ar como furiosa. Foram buscar
_

� effelto curativo. da:" vlt�mmas e, en-! fi. {l' JI .. -UI', t ..� .' r n�ssa expedI�ç�o dIversos 'h�mens de SntHl-

o "�eo" GeOvani" um pharmaceutico "apo- tao, sImp.lesmente. adnuravel, mll�groiio. "

FI'
.

.',

d
."

·11 b
"

R·
\ ma geste paIz.

sentado", que deixou de fazer '_'pílulas" pa- ASSIm, ao filho. d? lynotypJsta qu�. mE" ares a ..UR a 3a Ia ------------:-----"'-----..--

ra concert:tr ferro electrico, radios e gramo- consultav.a, _

eu receIteI duas cousas soo to- .

.
,

phones. Mas o .. "seo"
.

Geovani estava tão I mate e lIma0-polpa de .tomate, sem a� s�- RIO, (Serviço Especial E. N. L) A che. R execução de BaDane- e Sbardelafta
jdentiflcado com a·nova profissão de "ferros mentes, com assu�ar � o succo'de lima0

gada inesperada a esta capital do general, Diz um telegl'amma de Roma de 17 des-

velho!'?" que rumou paI'a a casa do ,cliente Ii
desmanchado oa agua mmeral levemente a- Flores dçl Cunha provocou os mais desen- te: - Esta madruaada foram executados

apparelhado -para cOQeertar até o orgão da doçada.
..

. ..., con.trados comme_ntarios n,os meios· politic�s Aogelo SbardeloU;' f' 'Bovone, que, cada.

egreja' de 8. Bento. ,. Quando soube ,da "his-I Res.uHado, �/.nco dI�S depOIS o. Joelho carIOcas. ConheCIda que e SU& l"ecente attl· um por seu turno haviam attentado contm

toria" ficou decepcionado. Não perdeu a cal- lestsva llvre �o lIJch�ço e: ? meOlIlO to1'-
tude, soliCitando sua demissão do cargo de I'a vida do ministro' Benito Mussolini..

ma, porém. A "consulta", afinal de contas, I
nava a engatmhar lepIdo e felIz.

iDterve�tor �o Rio Grande do Sul; ond.e d�s- i, ,Bovo�e, o primeiro a ,ser fuzilado. J�as-/
era a melhor prova de confiança á sua ca· . de a VICtorIa das armas revolUCIOnarIas, se I sará a nülte em companhIa de pf;ll'-entes e

pacidacte pro'fissional. Arrancou () paletot" . ten;t havido correctissilllamente. o_bravo I do capelão do presirlio, a -quém confassál'a�
,

arregaçou as mangas com a desenvoltura 110 trabalho e amulher gaucho tornou-se, ao lado do. sr .•Joao Ne- o seu arr�pendlmento. SbardeloHo, [HH'ém
de quem se apromptli para lidar com o mo· ves ?�, Fontoura, fi�'Ul'a do i.n�onfundi�el não tinha querido pessoa alguma ao pé de'
tor de um automovel. O exame .foi demo�a-I Dr. Augusto Ma-Iuck preRÍlglO no soelHU'lO da polItICa. naclO- si, nem deixou nllda escripto.
do, consciencioso e o diagnostIco fteu fila

I
(Original da E. N; 1.) nal. Os réus tiveram· as mãos atadas iltl'i3lz

para "street·flesh" Dia a dia se accentua. o domi-nio, dos O seu dtisembarq.tte foi concOl'1'idissi- das costa e os pés encadeados, e a dNlEtr-

"C'é uma malattia 'delle ganbie com pro· acontecimentos m,edicos sobre as var'ias mo, mo, tendo sido commcntada a pl'esença do ga foi-lhes dada nas espaduas por um pe-lü.
babile accumulazioné do liquido inda cavitái Galidades .em que se agrupam a ac'tividade sr. JOã0 Alberto que, conforme já lw�icia· tão de '24 praças de milícia racb;ta, depois'
l'etuliana".' 1 humana. /

,\
.

mos' por se ter julgado o super-homem da de classico grito m.edieval: {<A not.!».

Mestre Geovani estava com agua na c·�- i. A adaptação mais acertada das díver- Dictà,jura, recebera (lo i.nterventor gaucho

beça, com certeza,. receitou salycilat0,.o e

man-I sas.
aptidões organicas e p�ychicas do ope- a resposta precisa da sua intrug�ce e arro·

dou applicar nas Juntas um pouco de banha rar�o decorre da psychoLogla humana. gancia.
de gallinha. Esse, o resumo da historia. Fiz. O ?ansaço e suas consequ�ncias sobre Pois o sr. João. Albel'to apezar dos

outras perguntas e inteirei·me, logo, da do- o orgammo, segundo estud�s �.aIs ou menos pazal'e,s lá estava aguard�ndo a cheg�d� �o
ença. Aquillo era "escorbuto" purissimo da recentes, tendem a c.ons,tltmf .�ssu.�pto de seu. desafecto com a malOr se-meerlilloma

Silva. alto relevo na orgamz�çao sCle,utIfica. dO, des�e mundo.
_'

.

.

.. Ninguem paz reparo na gengiv;:t da cre tr-abalho.
. .

"

Ao que ,soubemos a vta�em d.p sE:'nho�
ança? Ílldao'uei.

\, Este não é mais a simples resposta do Flol'e� da Cuhha a e�ta. capual preJlule-se a

.

Sim, doutor, elle anda babando sangue, organismo. ás, exc;:j�a9õe� do IDo.me�to, nem aj demi�são d? ge!le��l An.d.rade Neves do COffi-

'Mal·s um de's','.a'Iqu'e no '

ultImamente. .

. do operar1O as sohcltaçoes do mstmcto. ; mamA0 da i1- Regmo Milltar., .

Pois, então, segurein, direito, o menino. Nunca se .deu· ao trabalho U:U3 atten-l O interventor rio-gl'alH!eose trouxera, .; a'anco ·tlo Brasil
..

que quero lhe mostrar uma coisa. Levantei ção peculiar q'ue o regulasse ou systemati'l como das outruR vezes, carta branca dos .'.

:o labio superior e a gengiva, toda e11a, es- zasse em harmonia cOlíl' as r'(lssibHidades I partidos Hepublicano e Libertador para um A policia da Bahia desiguoú, t)(ll� i[u!i-

tava escarlate, 'como de sangue pisado, san- biologicas de cada individuo. entendimento com o sr. Getulio Vargas, po- cação do BancO cro 'Brasil, dois pe"l'itos pa

grando a menor pressão. Foi Chossat quem rlemoosh·ou. estudan- dendo até- atirar as luvas a dictadura nO ra procederem ao exame pel'lciaJ [1ft acçâa

Escorbuto. Hoje, não ha, de certo, quem do a inanição, quP- ne8ta só não mudam de caso desta não aeceitat· as suggestões que daquelle estabelecimento banca!,!I') ern que

não tenha ouvido falaI' em escorbuto. peso, o systema nervoso e o c.oraçào emqu8u .lhp. faz a Frente Urrica do Sul. r'elativam�n: se veJ'Hicou um desraíqaE' dê mais dE' tl"in�a

E' uma doença provocada pela falta ele to algum3$ '\'isceras como o figado, o oaç9, l t� ao assumpto. O sr. Flores da CunhE. e8ta contos.

/

tmposto
mez

Collectoria estadcal:
Não ha cobrança

Prefeitura municipal:
Taxa escolar

Esçorbutn

Cae I"'ovarnente chuvas de
cinzas em Mendoza
- Noticias de Menlioza informam que.

naquella cidade, onde novamente-,' cae ctm

va de cinzas, foram Sl"ntidos fortes' estron
dos subterrane08 de o·rigcm vulcanÍe.a.
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- O embaixador da Inglaterra, Sr. W. I cebidas ele Malta, o vapor britannico "Fern
Seeds, esteve em conferencia, no Míntsterío I dale", ele 9. 947 teueladas e�v!ou u.m pedi.do
ela Educação, com o ministro Francisco Cam- de SOC00r1'O. As mesmas noticias dizem ain.

pos, sobre a fundação do Instituto Anglo- da qu� o "Ferndale" se e,ncontrav� a 39055,
Brasileiro de Alta Cultura. de latitude norte, por 305i de Iongitude leso

O projecto está em estudos, merecendo te, a uma distancia de cincoenta milhas a
todas as attenções e interesse da parte das nordeste de Alger, nas proximidades da ro
nossas autoridades do ensino. cha de Delly, ás 22 horas de hontem, destí,

naudo-se a Hull, procedente de Brisbane.

__:._ Informam de 'Brest que em virtude
da agitação do mar foram suspensos os tra·
balhos emprebendidos pelo "Artiglio I!" pa
ra salvamento dos thesouros transportados
pelo, paquete "Egypte"

..

naufragado na co�
, ta occidenta.l da Europa-c'om;grande carre

gamento de ouro 'e prata..
Os ultimos trabalhos permittiram reti

rar do cofI�e do vapor um maço de notas
de banco do governo do vice-reinado da
lndia, cuja emissão foi aliás annullada
As notas encontravam-se:i1om8s,.rno compar- Ponto�'

timento onde estão depositados os caixões TI?pedIme�tos
que contem o mdal em barras. I TIros m!ixlmos

EscanteIOs
Faltas
Toques
Defesas Kipper
Tiros falhos

"'_ Epizootia da Raivan situação politic a
Já é do dominio geral a mortandade

Reu.nião do Direetmrio Libel·tador
produzida pela Raiva que vem assolando em

-' COllvoeado pelo seu presidente, dr. Raul vários municípios do Estado de Santa Catha
"Dila. reunir-se-ia em Porto Alegre, DO dia 2:3, ríná,� Directorio do P�l'tido. Líbertador. Mal terrível e' incuravel vem sendo

Nessa assembléa seriam tratados ass�ll:lp- comtudo combatido pela vaccinação preven-
tos referentes ao actual momento politico. tí a

.

I IV .

A vaccina é preparada em laboratorio
montado em Blumenau por ordem do Go
verno .Federal e dirigido pelo Dr. Carlos
de FrR�ta-s" Lima, veterinario do Mmísterío
da Agricultura e Chefe da Commissão de
Combate a Raiva, actualmente trabalhando
neste Estado. .

Não devem os criadores acreditar, di
zer quem quer que seja, exista outro ele

Um appello ao general Flores da mento para combate á epizootia a que ora

Cunha . nos referimos, senão a vaccinação preventiva,
- O Diario de Noticias divulga hoje que além cl'e completamente iooUensiva lhes

a seguinte Informação telegraphica do Rio: é fornecida gratuitamente e de cujo seguro
«Estamos seguramente informados, de resultado poderão ficar certos.

que o general Flores da Cuuha recebeu um Aqui, no municipío de Brusque, o ser

telegramma de Cachoeíra.assígnado pelos-srs, viço de vaccinação vem sendo felizmente,
Borges de Medeiros, Raul Pila e Sinval Sal- feito com regularidade e grande acceitação,
danha insistindo para que o interventor gaú- muito embora no começo houvesse relutan-

- Os filões de prata existentes nos a
-eho não abandone o seu postoá frente do go- tia em ser acceíto çl.e,,:id? a nenhum. res�l- ridos terrenos do norte' do Canadá, ha mui-
11€rnO rio- grandense, afim de evitar as gra- tado e desastrosos effeítos da applicação tos annos descobertos pelos exploradores
ves complicações que provocaria seu atas- I errone8:' de .olltro� preparados, preventivos de minas, foram por fim localizados e deli
tamento do Rio Grande. e curativos, ínolusíve �s celebres ga.rra- mitados por estacas e estão sendo enviados

fadas dos. eurandelros que por !ih) pe- machinismos para o local.
rambul�m l�)udllldo a. boa te dos crlad.or�s Ha apenas dois homens que conhecem

Declarações do sr. Oswaldo Aranha e proprietários .de ammaes na sua maiona I a sua exacta posição Woynn de \'itrenald e

Ouvido peja Agencia Brasileira sobre honestose laboriosos colonos. ,Dunn de Calgary, que estão viajando no

-as negociações relativas 'á recomposição do Ficam pois. avisados, ainda uma vez, 'norte com parelhas de cães.
.

ministerio. declarou o sr. Oswaldo Aranha: I todos quantos no presente assumpto são in- Parece que, se todo o filião Iôr da qua-
«Ha duas vàgas no Ministerio, como vo- teressados, de que somente a vaccinação lidade das amostras existentes, trata-se da

ce sabe, O sr. Getulio Vargas procura preen- I preventiva poderá preservar os animaes mais rica mina de prata do Canadá, e tal
che- 1as dentro das normas traçadas no dís- de serem contaminados pelo mal da Raiva. vez de todo o mundo.
curso prouuncíado em 11 de [unho, 8: bordo Do

. d.i� .l� do mez I?rox�m.o passado,
do São Paulo. Aíóra isso, a umca COIsa po- quando Ioí Iníciada a vaccinaçao neste mu-

sítíva que posso adiantar é o c�Iivite ao ge- nicipio, até !i presen�e data, .�ora� vac�ina- -- Ha tempos numa povoação franceza
neral Flores da Cunba para ministro da Jus- dos entre SUInOS, equinos, bOVInOS e caninos, veíu ao mundo uma creança cou Uma glan
tiça». 11.40� anímaes não havendo, a menor recla-' dula tiroidéa atropbiada. Devido a isso, so-

mação de fracasso 011 qualquer má conse- fria dôres horrorosas manifestando até com-

quencía do serviço até h('lje.

I pleta
é ediota.

'

([) ministro da' Guerra não foi exo-
nerado, Brusque, 22 de Junho de '1932 Um cirurgião qu� viu a creança, apie-

- A secretaria do Palacio do Cattete for- Rubens Monteiro Breves . dou-se della e dos paes e, opel'ando-a. rea-
neceu -8RbbÍldo á imprensa a seguinte nota: Auxiliar Technico da Commissão ·Ilisou o milagr� da cura. Para isso aprovei-

«Não é e�ato que '0 chefe do g,ovêrno I
tou-se do facto de Ser guilhotinado um ban-

tenha exonerado o general Leite de Castro dido celebre, bomem terrivel, mas robustD

do ministerio da Guerra e não tem funda- O sr. Oswa Ido Aranha nao e ainda novo e depois de o�ter que 1he en·

mento a noticia de que haJ'a convidaqo al- . d e;xa rà a pastá I tregassem o cadaver, extrahlU-Ihe um� g:lau-
dula e enxertou-a ,na creança, substnullldo

guem para substitui-lo.»
h dTemos elementos para affirmar 'lue I por esta f!- atrop ia a.

_

são destituidos de fundamento os boatos dos Reabsada a operaçao, a creança recu

ultimos dias, relativamente á P9ssivel sahida perou a saude, � torno·se um idividuo em

do sr. Oswaldo Aranha da pasta da Fa,zen- normal desenvolvImento.
da, cousa que não foi, até agora, objecto de
cogitaçõés ..

'

- Em 1923, ha portanto 9 annos, os

mouros rebeldes de Marrocos aprisionaram
uma creança de 4 annos de edade, da qual
nunca mais houve noticias. A mãe tinha sem

pre esperança de tornar a ver um dia o fi
lho, apezar de nada saber delle.

Ha pouco tempo, na mals de Tetuan foi
visto um rapazito vestido á mourisca, dando
pelo nome de "Fantasia": que falava hes
p-anhol.

Surprehendidos com o facto os tran
seuntes interrogaram no vindo por fim a des
cobrir-se quem era o tal rapazito.

A mãe, chamada, reconheceu-o ímmedí
diatamente ..

A attitude da frente nniea' paulista
-. - O sr. Francisco Morato declarou, na en

trevista que teve com o Cheíe do Governo,
que a Fl"ente Unica Paulista se conserv.ará
intransigente, nos mesmos pontos de VIsta
do Rio Grande ..

o generaI LE ite de Castro não pre
tende reformar .se

O gabinete do ministerio da Guerra com

municou ao ,representante da Agencia Bra
sileira que trabalba junto p quella pasta, não
ser verdádeira. a noticia· propalada, de que
o general Leite de Castro pretende refor
mar-se.,

- O governo do Estado do Rio Grande
do Sul baixou um decreto regulando a emis-

..

_. O. «Jornal ào ?r.asil» apurou' em for-
Sã0 de apolices destinadas ao pagamento doste ms,:speIt� qu� o mIlllstro Oswaldo �Ara- cre'dores chirographarios do Banco Pelotennha nao. deJxa;ra a pasta da.F�zen?a:[Entre- se, no valor de 170 mil contos. Taes titü

t�n!o, ,logo apoz a recomposIçao mIms!erIal" los renderão o juro annual de 5%, sendo de
v�aJara para Porto Alegre .. O mesmoJo�nal140 annos o prazo do resgate, que será feitodIZ ,q�e o sr. Moraes .e Barr�s talvez s�Ja o

por sorteios semestraes, na importancia deSUbstltUto do sr. ASSIS BraSIl na pasta da 4.250 contos por anno.AgrIcultura. I
-----------------------1

" .

Escola'de Agricultura e

Commercio
-

Tendo a Escola de AgrlculJ;ura e Com
mercio, solicitado o auxiHo do Ministerio da
Agricultura no sentido de melhorar a orga
nização daquelle estabelecimento, na parte
referente á sua bibliotbeca ,e aos gabinetes
de estudos, o

\

EncarregadO do Ex_pediente
daquella pasta determinou á Directoria Ge
ra] de Agricultura que 6 informasse das pos-

.

sibilidades do minisLerio no sentido de poder
áttender á solicitação em apreço.

.'

- Comrp.unicam de Addis-Abeba que foi
descoberto o paradeiro do ex imperador da

«O. Radical», em manchette, diz o se· Abyssinia Aidjy Assou, que ba dias fugira
guinte: <'. da prisão' em que estava internado ha cerca

. «Estilmos autoritadoB a declara]' que o de sete annos. O antigo soberano fô:ca !l0-

sr. Gétulio Vargas· preencherá os cargos· vamente detido' e transportado para a pri
vagos, sem bbed�cer 8 injuncções de espe- são.
cie .alguma e sim, ünicamente, de . accôrdo

C
.

t'
'-

r
. B '1- I com a sua vontade dictatorial, que é, neste

ons ltulçao para o ras! e momento, a vontade da revolução.' Podemos

··t
'.'

S P 1 accrescentar que. para o Qhefe· da Nação,au anomIa para , au a, a frente unica paulista é metaphysica».

Uma manchette do "Radical"

___. Appareceu em S. Paulo um matuti
no que leva o nume de «Correio de São
Paulo» e ob03decendo á direcção do sr. RU-I
bens de Amaral.

O novo orgão da imprensa paulista é

lançado com 'um ligeiro:" topico, no qual é - As autoridades navaes allemãs J'esol
synthetizado o seu programma pelas seguin- veram

.' inaugurar, em Kiel, uma escola
tes

.

p'alavras: "Constituição para o Brasil e especial de. aprendizage.m de escaphan-
.

aqtonOJ;nia para S. Paulo". , 'd_rIstas, espeClal!Dente destmados a?s subma-
.

O artigo de fundo é assignado pelo seu rlllOS e ao serVIço do porto de Wllhelrllsba
director e tem o titulo: "Acima de tudo,

Fe-I
ven. Esses escaphandristas, que parecem

deração". Copstítue um grito pela C?nsti- .

com verdadeiros II?-0nstros �rehi,storicos, re-
tuinte immediata, escripto com seremdade cebern aulas techmcas dos mstructores. pu- Os anti-fascista da Bahia distribni
de linguágem, onde o articulista dec�ara: rante as r�c�ntes manobras nav�es, rea�Isa- ram impressos e clichés allusivos ao sacri
"Noventa e nove por 0Emto dos paullstas das em Klel, houve demonstraçoes pratlcas ficio de Mattioti e depositaram na estatua
bem podem imaginar como é que São Paulo muito interesRantes de escaphandrismo, das de Castro Alves, cantor dos escravos, lindas
viveria si se subordinassem os seus servi-- quaes participararam crescido numero de corôas de rosas vermelhas e brancas com-----Ç�01;J)Ublic08 ao govêrno�central".

_.
.

alumrios -d-a-F,scola Technica. a inscripção: "A Castro Alves os anti-faseis:
tas da Bahia, em homenagem á memoria de
Giaçomo MatHoU".

noticiaria,

A interuentDrin� rio-granodensa Na Associação Central Brasileira de
Cirurgiões Dentistas da.Capital Federal, hou-O sr. Mauricio Cardoso foi, de facto! ve uma sessão extraordiilaria para a s._olem-

.

_ A taxação até 30 % das fortunas de'�onvidado para substituir o general Flores 'nidade' da entrega dei premioeOnfel"ido ao. 250.000 dolla'ps para cima; foi appl'ovada, honda Cunha na interventori;:t., - affirma hoje. o' Dr. ErneSlto' Salles Cunha, pela publicação t�m"pela Camara dos Deputados (la Rep'ubli-«J ornaI da Manhã». Em conferencia telegra- do seu interessan te e uJil trat alho,: que cons-' "A.
.

h' -

t t G t l' V .9..
a rgentllla. '

p lea; an e-ou em, com o sr. e u 10 argas, tituiu o livro '''Historia. de Oàontologia no
_

tél'Ía. . aquelle rio-granderise subordinado a Brasil".'
. .

aç.eitaçãb, ;da alta investidura: 'a certas con- .":' -, c"''' -'-'o b decreto presigenciaL.que autorisa
dições, aliás' cdherentes com" a :sp_a desta- "

,- as' or.ganisações m�litares foi publi�ado pelacada B hiiihante' actuaç'ão poliüca\e as id�as :.:7; Um " engenheiro.· aiiemão declara ter imprensa, vespertina sem ter provocado novos
B.pont013 de vista em que s.emp�e se co'UoCOl!. dé�ç61)e�t<? �uni me\io :�ue. torna, dfiqui pà;J'a cómmen:tínios. São nitidamente conhecidâs
A, prime'Í'i'a. dessas condiçõ!(a�ria a de que o futuro, irripossiveis os incenqioê· E,':. esta a

as attitu'des de, sati-siação da djreita e des
a sua. slesigmtção para interventor DO Rio sensacioD?l descoQerta· do Dr. Eichgru�en. confiança da esquerda a respeito da medida.�r:anre mereCflsse a approvação e o_ assen- As· experierlÇias que acaba de realisal',. 'em. A opiuião publicapreo.0cupa,se antes com a,; �lln�nto\. de ambos os partidos: A segunda Jungrenb.eici�< districtQ de Berlim, foram co- -..

't 'h" t,s'eria a de que o Go vei'no Provisoda tornas- r'oadas de exito.
r� levanma·,. q).le convem a fl .UU'

.

a car, a eu-

s� .iIl1me(ii�ta!3 provideIjcias par'a a constituo O invento cOnsiste nUlna substancia
viad'B pelo president�. do Reich ao ministro

ClonallzaçaQ do paiz mediante uma formula c.hiIllica� com que sãO' in-1pregnadós os'mate-:
do In�erior: para que este chame a. attenção

qu.e o sr. Mauri.cio Cardoso sl'ggel'iu' na pro- na \:"s , VIgas etc. Em Caso de fogq, desenro�
das oTgaDi�ações novamenteautorisalias'con

�r�a cOnferE'llCla telegrapbica e. que permit- la-se dos pontos impregnados pela substan- tra os abusos nos quaes poderiam incidir.
tIna der:tro eT br,e_ve attend�r esse an.ceio cia chimica do Dr. Eicbgrusen, um a� ab- Os m�ios politicos parece� dar impo.rt�nciade toda a naça?. � ao sabem?s o que flcou, solutamente innocE'nte para os seresg huma- espeCIal a essa advertencla na preVlsao da
�ssentado defi1!ltIv�u;uent�, pOlS, segundo nos I nos,. qLle �paga as chammas. As escolas de I campanha eleitoral.
l�formaram, �te h?ntem, a tarde, o sr, Getu-!-!3erllm vao ser protegidas por este novo I110 Vargas nao dera resposta. lDvento contra os jncendios. I Segundo informações do Lloyd, re. I

'- O correspondente da Angencia Llo.
d's em Líbreville, na colonia de Gabon (A
Irica Equatorial Franceza), anúuncía que o

vapor francez "Brazza", procedente de!
Bordéus, encalhou nas proximidades daquel.
le porto. Para o local haviam partido varias
embarcações de soccorro,

Prefeitura Municipal
Despachos difinitivos· do sr. Prefeito

Provísorio:
Dr. Humberto Mattíolí Filho -� Como

requer, devolvendo a respecti va chapa.
Gustavo Appel -- Como requer, depois

de pagos os respectivos emolumentos.
Egydio Ferreira de Mello - Deferido.

Sujeito ao pagamento dos respectivos emo-
lumentos. -

Iudustrias Renaux SrA - Como requer,
depois de satisfeitas as exigencias legues.

Desportos
Paysandú. x Brasil

O quadro principal do Paysandú VISI

tou, domingo passado, o quadro principal do
"Brasil" de Blumenau.

O quadro verde-branco enfrentou
quadro local, no campo deste, empatando
pela contagem de 2 x 2.

O jogo teve inicio as 3% da tar'le sob
a direcção do sr. Paulo Malburg:

O movimento do jogo foi o seguInte:

PAYSANDÚ BRASIL
Pontol' 2 2
Impedimentos 2 O
Escanteios 4 1
Toques 2 2
Faltas 1 1
Tiros falhos 7 5
Defezas kipper 9 14

Brusquense x Amazonas

No estadio "Augusto Bauer" -enfrenta
ram-se, domingo passado, as esqua'dr�s prin
cipaes do "Amazonas" de Blmaenau e d(}
rubro-azul.

A sorte do dia coube 'aos visitantes
que lograram· vencer os locaes pela conta
gem de 3 x 2. -

O movimento do jogo foi o seguinte:

j3RUSQUENSE AMAZONA
:J 3
1 1
5 9
1 5
1 6
9 2
3 11

Pontos
Tiros maxiill os
Escanteios
Faltas
Toques
Tiros falhos
Defesas kipper

Brusquense (201' x ,Catharinense
.

O quadro do "Gatharine.llse" de Gaspar
visitou ao qnadro se:cundar,io do Brusquen
se, realisando .com este-, domingo passado
uma partida de futeból, vencida pelos locaes
com a contagem de 3 x 1.

Foi o seguinte o movimento do jogo:
. BI{Ü.�QUENSE·:CATHARINENSE

3 1
O 2
O 1
2 4
5 4
5

. 5
2 5
8 5

ADOPTADO OFFICIALMENTE
NO EXERCITO ----I

VERDADEIRO OEPUPJHiVO
EMPREGADO c O M I?t:SULT1.DOS
POSITIVOS POI:.> MIU1ARES DE
.MEDICOS L DIRECTORES DE '

110SPITAES NA SYPHILIS E NAS
SUAS TERRIVEIS CONSEQUENCIAS.
COMO EM TODAS AS ,IMPUREZAS .

DO SANGUE
.

"'-__--.
SYPHIL!S h1 GÉRAL

Pl:À6�kS _.

RHf.UMATlSMO
FERIDAS; ULCERAS·

ECZE.MAS
ESCROPHULAS
S Y P H I L I TI,C A S

t..::..--'-�� ESP rm�\S.BOUBAS

N,Â.O ATACA o ESTOMAGO NEM OS

DENTES, PORQUE NÃO CONTEM
ARSENICO NEM IODUROO.

t. O UN!CO QUE TEM ATTESTADOS
DE ESPECIALISTAS DOS OU-lOS E

DA DISPEPSIA SYPI-iILlTICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1
:Comp2nbi8 Industrial Tricot, 5Dciedade 1 ColetoriaEstadual deBrusque i

Rnan�ma, Brusque� Sfa,. Catbarina. '

Edit�l. I

Emprestimo em obrigações ao portador (debenturesj.: crev��bo:i���l p��;�o����f�:���a���l i��!��S��(�I�(�e� t�':��� I

,
M AN I F E5TO. do der-reto no. 9, de 30 de Maio findo. ' I

A Companhia Jndustrtaí Tricot.. Sociedade Anonyma,
,

Decreto no. 9.
"

\com séde na cidade de Brusque, Estado de Santa Catharina, "

pretendendo emittír Um emprestímo em obrigações ao por- AI't. 1. -- Ficam relevados das multas em que houverem
tador (debentures), faz publíeo, de conformidade com o ar- incorrido pOr atrazo nos pagamentos de ímpos- \tigo 2,' do decreto federal No. 1n A, de 15 de Setembro de tos devidos até 31 de dezembro de 1931, os de-
1893, o seguinte: _

vedares á Fazenda Estadual que pagarem suas I
1) que sob a denominação de Companhia Industrial dividas até o dia 31 de julho do corrente ano,

Tricot foi constituída uma sociedade anonyma nesta cidade inclusive aqueles que já estiverem sendo exe-
de Brusque, conforme escrípturas publicas lavradas em cutados.
notas de Tahellião Alexandre Athanasio Gevaerd, desta cí- Art. 2.tíade, em 20 de Fevereiro de 193�, Iivro No 98, fls. 47 a 55 v,
tendo por objecto a industria de artefactos de tecidos de
malha e podendo tarnbern dedicar-se a �outl'OS ramos de
índustría ou comruercio, a criterto dos Directores;

2) que as escripturas de sua constituição, contendo·
DS estatutos da sociedade, foram publicados no jornal "Repll-I'blica' de Ftorlanopolis, edição no. 427 de Março de 18de -193:2;

3) que a emissão do presente emprestímo foi resol
vida pelos accionistas fundadores no acto da constituição Art. 3. -- As execuções que não tiveram inicio dentro do
da sociedade e foi outrosim autorisada por unanimidade prazo legal não darão direito aos promotores á
de votos Il� assembléa geral extraordinaria, realisada em

< percepção de multas extraordinarias e nem ás
25 de Maio de 19$2, cuja acta foi publicada no jornal "Repu-.' custas, descontadas todas éin beueflcio do execu-

!]j��' foer:�fr����fol'�6 ��o��e��o�a�� 2�0 ��r���e e a:ndo� '[ A' t 4. _ta�opa::eme:::a;asd:i�;doa:�::�:�za���::e::af:��junho deste anno: '
"

r .

to mediante guia do escrivão, isentas de selos,4) que nen hum emprestimo foi emíttido anteriormente _

pela sociedade; Art. 5: - Logo que entre em vigor o presente decreto,5) que este empréstimo acha- se dividido em cem os promotores farão entrega aos respectivos e-
(100) obrigações ao portador (debentures] de um conto de xatores, de-todas as certidões de dividas 'fiscaisreis [Rs. 1 :000$0(0) cada uma, ao par, vencendo juros _ de em seu poder, vencidas até 31 de dezembro de
dez, percento _(10%) ao anno, pagaveís em 30 de Junho de 1931, mediante recibo, e os exatores mandarãocada anuo, ,s'endo a prímeíra vez em 30 de Junho de 1933. afixar, 'na séde das comarcas e dos distritos, e--Á amortisação se tará na base de dez contos de reis (Rs, ,ditais em que será transcrito o presente decre-
10:000$000) annualmente pOr meid de sorteio, a realísar-se to para que chegue ao conhecimento de todos Oi
no mez de' Junho de. cada anno e a partir de anno de mil devedores.

,',,'

novecentos e quarenta e dois (1942), anno em que terá
inicio .o .sorteío, resevando - se a Directoria o direito de § UNICO. - Findo o ,prazo de isenção serão as certidões \resgatar estes titulos dentro do prazo mais curto; si achar • devolvídaseos 'promotores. ,_
conveniente. ,O' imposto' do se110 sobre as debentures, COrre Art. 6. _ O presente decreto entrará em vigor em todo o Ipor conta da .socíedade; territorio do Estado, no dia 10. de jUnhO, .vindouro'l6) que o activo actual da sociedade é de duzen.tos . ._e oitenta contos de reis (Rs, :!80:00U$000) e o seu passívo ] Art. 7. - Revogam-se as dISposIçoe� em co.ntrarlO. I
de oitenta contos de reis (Rs. 80:000$000): Palacio <to Governo em Elorianopolís, em 30 de

7) que este emprestimo tem por fiança todo o activo maio de 1932.
e bens da sociedade e é abonado especialmente

(ass.) Candido .de Oliveira RamosCOm uma hypotheca sobre os immoveis da, Companhia, \

inclusive as bemfeitorias nelles encravadas e os teares
O Escrivão-em que são fabricados os tecidos de meia, nos termos do I "

'paragrapho 2 do artigo um do decreto No. 177 A, de 15
Osmar Peiermann I �;.I""'�""''''�;''''J�''''''�''''''''�i''�ii'��i��i�1i���i��i�de' Setembro de 1893, a, saber: - : I �'�,�J�,�J���J�'�����i ��Z ��Z ��1������1.&.��1���a) um terreno sito á rua Blumcnau, com a area de doi')

_.r",....r ..'.I"....'... ;".r ..'";.....,... ;,'...,.I;,._ ...,... ";..• ,.,.I;.....,.I;. ...',... ,,...',... --;....,... ,/,,:,'/1,:, '/":'11�: - ,,,:,,,,:, '1,,:, 'I".,�. �. • �.

mil quinhentos e vinte e cinco e. meio n:etros quadrados 2��2������,���������������,��'��".i�'(2,500 50 mts. quadr.', extremando a leste com fi. dita rua ,,,:,,,,,:,,,,:,,/,,:,,/,,:,,/,,:,'/1,:1'/":''/'':''/'':''/'':'''':'
ao sui e oeste com terras dOR herdeiros de Rodolpbo Tie. '

tzmann e ao norte com terras de herdeiros de Carlos
Appel, tendo deste-lado uma íua de seis metros de largu
ra; este terreno possue quarenta e sete �lle�ros de. calça
da e cento e dois metros e setenta e cmco cenhmet.�os
(102 75) de muro na parte leste e norte;
b) u'm edifício sobrado, construido de alvenaria, com usi-

. .. Ao vosso filhinho, 'já nasceu o primeiro dente? Temna, chaminé alta, aparünIento para estufa e forno aque-I ,De ordem do sr. PrefeIto ProvIsorlO,f.aço saber.a todos
elle bom apetite? .

cedor'
-

os interessados que, de accordo com a VIgente Lei Orça- É elle f01'(e e corado ou rachitico e anemlCo?
.

c) um' predio de um andar, construcção de alvenari.a, adap- mentaria, acham - se em cobrança dUf9.nte es.té: mez, os se-
Dorme bem. durante a noite, ou chora em demasIa?tado para' tinturaria, com põço de dois metros de dIametro, glJinte� impostos rel::ttivos ao corrente exerClCIO:
Os seus intestinos funccionam regularmente?-servido por uma torre d'agua; .'. a) taxa escolar,

.
.

Dorme com a bocca aberta?Constipa-se, com frequen-d) um predio que serve para officina mechamca e carpI!l- b) imposto Predial, 1 Semestre, com 10%; cia?
.

taria; o terreno e as edificações. ':lelle enc.l"avadus estao c) Viação rural (conservação de estradas) com 20% de,
Assusta-se, quando dorme?

. jregistradas no registro de immoveIS desta cldade, SOb. No. multa, I Já lhe deu CALCEHINA, o remedlO que velO provEtr968, livro 3 B, fls. 80 v e 81 v; tudo no valor de Oltent� d) industria e Ií'rofissão, 1 Semestre com. 20% de ��lta ue os accidentes, da primeira dentição das crianças nãocontos de r�is (Rs. 80:{)Oü\i:.ÜOO) '.
. e) Veiculos e Territorial Urbano, 1 Semesue em dIVIda. �xistem? _e) os teares em que são fabricados os tecidos de mela, activa com '20% de multa.

. Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhosinstal1ados no edifício da fabrica, descripto no item. b, no I Thesourariá da PrefeItura Municipal de Brusque,'2 d:e
possuir bellissimos dentes, e se �óde_ di�pen.sai c,ert_as exi"valor doe cincoenta e um contos e ,cem mil reIS .(Rs·IJunho .de 1932.

.

gencias que a moderna hygiene lmpoe .a allmentaçao das51 :100$000), confoJ'me documentos Elrc:lllvados no escl'lpto-, _" cf..
. crianças nas localidades falhas de recurs�s.rio da sociedade; ":.

\
--.

O Thesoureiro
, . A CALCEHINA é sempre util, em qualquer idade.

.

8) que a sociedade f€8el:va - se b direito .de subsÍl- Er'ico [ú'iegel' É um poderoso tonico para os convalescentes.tu!r. os b�ns d,ado_� EllJ garantIa:, por outros. de !gual valor, I, .

A CALCEHI�A. evita 'a tuberculose, as infecçÕeS in-de accoroo eom o p:u�cer d.o Conselho FI�cal, . I -.;. ... �.� _ .., _..

.

_ .., ,.., - .. tI" _ ••, _ ••, _._, ,,_'." ... 'testmaes a apendIcIte. A CALCE�IN,A expell� os '.:,er9) que a Com,panhJa obrrgou-se n� �S,cl'lptura da f�l�- ,����í��í1.��������12�1��������2�'r;�� mes intestinaes e cl'êa um meio improprIO a sua prollferaçao.sãn deste emprf'stmJO, a manter os edlfl�lOS de sua, a rl- i "i ���i ���j..�í'�j.��j.�;I(#�4!�1���1���1���1�4"�"'",,:,,cu e os machinismrs, no se�uro contra fogo em, Compa-I ,t, .. I,'I".''1�J''''�i.'�'i",,''J�. �. �.. �.. �..

nhia de 'bôa reputação;'
.' _

. II10) qUe a sociedade pagoll o lmposto <1e s,ello sobre_
as debentures, cf. talão No. 41 da la, Collector!a Federal

I"de Brusque; -de 23 de .Junho de 1932, na quantla ele tre
zentos mil reis (Rs, 300$000) sobre cem (100) debentures i

do valor nominal de um conto de reis (Rs. 1:000$000) cada I
,

,
Iuma;

. .

t

j
. 11) que este emprestimo. fOi <;lividamente lDscrIp, 9; no,

livro No, 2 do Registro EspecHtl, fob No, ,�8, fls: 49 v,,
.

em

23 de Junho de 1932 e a hypotheca espeCIal fOI InSCrIpta,
, no, livro No. 2 do Registro Geral, sob No. 18, fIs: 64 v, em I·23 de Junho do corrente anno, ambas no Cartono úo Re-

I
gistro da Comarca de Brusque. ,

,

'

Brusque, i:3 de Junho d'e 1.932: .

'��-'COMPANHIA INDUSTRIAL TRICOT S. A.,

(3)
-

- As execuções em andamento para a cobrança
de impostos estaduais, ficarão suspensas até á
aquela data, devendo porém, os executados pa
gar o imposto e multas em que já tiverem incor
rido selos e custas já feitos, sendo estas pela.terç� parte, observando, o imposto no art. 18 da
lei no, 1. 710 de 11 de outubro de 1930, dispensa
da a parte que deverá caber a Fazenda Estadua.l

.
,'. /'

'r�fel\\u�a Xunieipa], de, :erulq,ue
Edital

"

Livnlfia Merenrio
- DE-

'EBI C O .ST:BAETZ
Essa Livraria ,recebeu um

bellissimo sortimento de moi-

duras para quadros.

'"

cumpre ter-se o corpo bem

disposto e o espirito ole

gre. Mas que alegria, que
bom' humor, que disposição para a lida podem
existir s,� uma dôr physico nos �fflige? Uma simpl�s

,
dôr' de cobeço rouba ao trabalhad�r a efticiencla

do seu esforço.

Centro este insidioso inimigo hc, felizmente�_umo arm�

irresistivel: a Cafiaspirina.
Um ou dois comprimidos al1iviam promptame�te q��lque�
dôi de.cobeço, de 'dentes, de ouvidos. CaflaSplrlllQ e

absolutamente inoffensiva e não ataca o orge;nisrr.o.
Não se iIIudam com certos remedios que se intitulam
"'tio bom como a Cafiaspirina". lembrem-se que .a
CRUZ BAYER é unlversolmente considerada a garantIa

dó medicamento puro, preparado com todo o

rigor scientifico e digno de

toda confi"�1I

CALCEHINA

A

(Especifico da dentição)
SAUDE DAS CRIANÇAS

l1ende-se em fadas phatmaeias e dragarias �o Brasil

Dll' GI medico:
t.liLII'lO o t;OI{11fH,:.AN.
T E que nós, medicos,
4e�mos aconsc lhar.
El!e contém, entre GU

tras substancia!!,' O PE
PTONATO DF:' FE;R_
RO, GLYCEROPHOS
PHA:r9 DE CALCIO
fi HYPQPHOSPHYTO

.

DE CALCIO�
é o medhor r e m e d i o
contra a DEBI C;U)ADE
e .F I( A QUE :(v.Â GE
RAL, MOLLEZA 'DAS
PERNAS, FALTA DE
APPETITE, IN

SOMNIA, NERVOSIS
MO, etc.
é tambem aconselha vel
na VELHICE, para re

adquirir A ENERGIA
!8 O VIGOR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Progresso I3rusql..le. 17 da Junho de 1932
_:;iilMiP'PJD:m' W'?'!SHí s=_ ®!II "fEl?!"' UiIRM"". CL lU

e biuraria "merCUriD"
de

E. Straetz

Secção Typographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa

pel para cartas, Enveloppes, Notas e Facturas, Me
moranduns, Cartões de visitas e commerciaes,Parti

cipações Rotulos; Guias, Programmas e todo e

qualquer' outro serviço typographico.

Tgpagraphia

Guias
Livros de vendas à vistas

para vendas à vista, Imposto de Consumo
.

.

.

Registro, etc. etc. .

Impres�ões à eôres

Secção, biuráríà. 'e Papelaria
Papel par� cartas, Enn�loppes, C�rtões, Papel de

seda e crepe, Papel e' Cartões tarjados, Papel al

masso. blocos, Tintas: Gomma-arabica, Lapis de
.

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

.

.

Çadernos de Linguagem e Desenho

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

biurDS para' casas cammercia,s:
Diarios
Contas Corremtes:
Borradores
Contaâoree
Regislradores
Coslaneiras
Prolocollos
Cadernelas
Livros de aclas

e todos os utensílios para. escriptorios e reparti
ções encontram-se por preços baratissimos nesta
Livraria

CALCEHINA
(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 rachitíco e anemico?
- Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?

Os seus intestinos íunccionam regularmente?
Dorme com a bocca aberta?lÜ{)nstipa-se, com Irequen-

cía?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deu CALCEHINA, o remédio 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

g'encías que a moderna hygiene impõe, á alimentação das

crianças, nas localidades falhas de recursos,

4 CALCEHINA é sempre utíl, em qualquer idade.
E um po.Ieroso toníco para os convalescentes.

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

mes íntestina--s e c-êa tlm meio Improprio á sua proílíeração.

Uende·st! em todas pnsrmatias E di'ogarias '0 Brasil
� Lo � :.. )

ROMANCES
" I

A Livraria Mércurio de Eríco Strâtz, acaba de
receber as edições de 193 dos melhores roman·

ces hraei}€iros e estrang'eiros.

Edições populares.
do alcance de todos.'

tOCXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�H . ue::;.;:otl.el't,a .para
a mulher

.S<
Dr. 5il"ino P. de �.raujo

)( Voronoff
)( Brasileiro'

Rejuvenesce a mulher S<.lm operaçües, O" 12 11:! milhões de :

S
��o<;;as e senhora:,; Cjl.e v;v�m; tlO Brasi! e",;'w !"alvas purqué o dr, I
;:,llVlllO P�checo de AraUJO. emInente merhCl\ bra"'dei! o, com,) o I
grande soenllSla l'U>l!jn. tn.mbem cri,'u.. com o sp,u maravilhoso Iprepl\r'l'do

. .

'·FI.! XO SCDATiNA" ;:
,X o relllVeltt.'sPlmeo' 0, c\" mulher, .1azendo de�appat'e�et· milagrosa" !,=
,)( ,mentp;, em rHeG05- .He <é .h{,I'él", <.l.f' dore;" mensi1f'''', acalmando, re .. /'-.-

S
gulansando e. vH"h�ari<lO r,,, seu" OJ'_g'fws, facilitanGU os pttrtos, i

.'
�

sem dores, Cu}IJ pengo tantc- hterr0rlSil ii rnulhel' I ':

: E' um .pn'l·ararlo de !,pu! ·Y"lo'·. que -;;e recom,m�,"di1 aos exmo'
I .,

,sf'rs. �'ledf'CO� c partp.i.a,.. CC'illl) ag"nttc> Cédrnüute e regulnrlor 'I�� I
WIçoes f:nUHiLilS. _.. \,'

�
.Està sendo U"U.d'f r1.,":'''''''ellte nos P'''' c'

.

A' h' !
dan1enü, na� matec;·.'r.l",:eS. -casas de ".;;,,'ie'P-; �',; H.osPdItaJes,. I:otü:- .

São PÚlllv.
. < (ü .I0:i e aneln:> �

S
'·FLUXf.J SEDATINA"

en("Ol1tr.2t._-�e en1

to.
dd� a� : '.h.(H'macíit ... ; Poenç�s �cht·onica�. eOfltiuf- I,'

taS gr2.tls, JiU)' Cetrt<., t!n:h "ó I'PZ él. c.'lda [Je'isoa, maGdan,'!o Um

enve10 i'pe ..diad,·.

"XXXXXXXX;�'CXXX,.>·�""""�"'�,,""'J

o PROGRESSO l,
I·

Assignaturas
Anno
Semestre

10$000
6$lOO

o fortificante' Mais· Perfeito)
Recommen'dado para os Anemie'os. Convalescen
tes. Neurasthenicos. Esgotados, Dispepticos e Ra-

chiticos.
Enriquece o sangue. Augmenta o peso, Alimenta
o cerebro. Forta!ece os nervos. Tonifica os museu,

Ioz. Abr: o appetite. Accelera as forças:Revigor3
o orgarusrno

:

.

VIGO fJ AL E' 58 % mais rico em substaricia s nutri
tivas que qualquer outro fort!fi�f"nte .

---_----

- - - - - ...;, - - -

Annuncios
Linha (corpo 10) 1 vez - 250 Maio
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e' Oüíeinas,
Avenida João Pessôa.

<1.., pIU1rUL""lllIa.
JOÃO DA SILVA

SlLVYJRA

hdereae 1'OII6ee
• FortUf....
..........- ......
._ ..........
.......

......"1 •
.....-

SÃOPAULO EAS "CHAR-'
GES" DE "O MALHO"

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 académica.'
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! Amnistia!" artigo de Junho;

Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sá, Théo, João 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", urna
maravilha: e muitos topicos e muito humorismp, além das 890-- \

ções costumeiras.

Li v r ar i a Mercnrio
Brusque

Hevistas Brasileiras
(NDlnero� atrazf!.(los)

de abatimento,' vende a Livraria "M e r c u r i 0"
de E. Strltz - Brusque.

Caballas brancàs? EUX'R DE NUI'!'.
'Empregado cem IU�ce_ ena t__

as. molestias provenIente.........
• JIHp\1r�7.a. do SAll8Uo.

EDlbelle:e
O seu Larttt

A loção Brilhante faz voltar i1 cor
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta. porque não e tinura.
Não queima, parque não contém

sáes nocivos. É urna formula scien.
tifica cio grande botanico dr. Gro!tn,j
cujo segredo f,); c i !1 ,

.

I !) ),' !'

contos de réis.
, E' recomrnendada pelos principae
.nstitutos sanitarios i do extra,��('irf) ,>

analysada e autorisada IY;·j de·
partamento de Hygiene- fi, F'I, il"il
Com o uso regular da Loção 1:3;-(

Ih ante:
..

1.0 - desàpparecere n co nptera
mente a caspa e alíecões parasitarias
2,0 Cessa a quéda do . cabello.
3.0 Os cabellos, brancos. descura

dos ou grisalhos. voltam {I SII<I co;

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados,
4.0 detem o nascimento ,k 11')Vú'

-

cabellos branr-os.
5.0 - Nos casos ::le cal vicie Iaz ar"

tar novos cabdlos.
6.0 .: Os cabellos ganham vitalidn

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada pel

sociedade de S. Paulo e Rio.
A* venda em t0das as Drogaria

Perfumarias e Phélrmacias de pn··
meira ordem.
App. D, N .::. F�. - .N. 12D. ';! 2- 923
Peçam prospecto!" ii Alvim & Frei

tét� - Cnlr-o;s ce�SiOt1Hrio... Qarél ii

America riu �tti _. ,'"i'c-l. ·i li') :.,.
Paulo.

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
:CZEMAS
MANCHAS � �
OAR1HROS

-

FLÇ>RES t3R.t.HIQM
�Hf.UMATlSMO
SCROPHU'lAI

$'(PHK.l1'feM

Matenal escolar

.tií..-u\.
'_�l"I ..�... ,. "

fq�:
;�
i.o �!;:..J<f".

e ....
,.IS 4ff� ...

.

.- .

Livros para todos os cursos

do Grupo Escolar e Escola Quer v. S. adquirir
Complementar um lindo darno p ar-a
Livros para as escolas íso- sua casa? SI Então não he-

ladas. site a submetter á sua -revis-
Cadernos de linguagem a ta o variado -e bellissimo soe-

preço de reclame rs.LOO: timento de estampas artíã-
Grande variedade de cader- ciaes as mais modernas (da

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

arithmetica e apontamentos. ba de receber
.

-Canetas-Lapls-Louzas etc. etc. a Livraria "'Mercurio��
Na 'Livraria e I'apelaríaMer-

r' I dê'
curio de E. Strâtz

Erico straetz Catalogos á disposiçã:m
dO,;pu:bU�ql �,,:

P.reços ao' ªl�anee.

l' '
,de t9dos.}

Marca reglstrail.

··A'VARI'A··
- Milhares l!if! cw.-s ,_
a.AIIDE IEHUTM·_.._

, r· .,

• I

I

-

'O CANCER
, PODE·SE EVITAR

III'GDEIOI
. .

'\.. - ,'. ; .'

,..I, <
.

>

!�G,."/, : .,:
....

' ••
_

;.

;��t'�t{'OA"UtA ALlEl'íA)
: ...�--

Mais um grande triumpho
Attesto que solh'endo uma eczema-na perna direita du

rante 5 amws, Iazendo um tc'atamento com di versas formu
las medicas e phama�el1tic.a8, I'hio\obtenrlo fésuitado por in
dicação de pessoas, pa8�ei a tornaI' o EL1XlR Oti: NOGUE{-
l!'A, ,do pb�;m��ceutlc.o J�no da SilVi\. Silveir[i. .

.

No fIm de 6 vld':ros flqum !'estabelecI10 da minh.a perna.
.

��c�m.ln.e?do..-:po.rttmto, a tod.as as . p<t\,s'liOaiS que s,e acham)
atacaddS (,� HWHI.I.1) lllal, o (_rra!Hie,";�""r)unHnj. do" s".ng'"''o E.LlXlR DE' NOGUEIRA.

.".
.

.
... t, • ,<u. "-..:,

P11'asSinunga, 30 d.e jUlllho de 1922
-1!bertino Alcant.ara.

.

bt·.lUa {"eC(JI;lll€'cilia veio 10 T b I!"-
..

.

Conceição.
.'. li!. e lao, iél!twr'Amasilio

NOT? -- O 5r. Albertino Alcantara I)' "
. _."

do e relaCiOnado em P:ir81S8m].ung·u é
.

u' .' ,
astêí�lte

..
c.OI111.eCI

ma.cia S. �José.
. p alm.:rceuheo

..
da Phal'-,

!lÁ:SAtlGUNARNE •SAÚDE
Dele!! 'que-evila . a tubercul,lse"
COM O,SEU USO NO FIM
DF- 20 DIAS NOTA-SE.:
I.� - COMBA.TE 'RADI-

II,
CAL DÁ DEPRESSÃO
NERVOSA E DO EM
MAGREC1MENTO Df
�M80'i' OS SEXOS.

:. 2.·-AUGMENTO DE p�-
50 VARiANDO Df I Â •

1> !<llOS.
5,· - COMPLETO R�S
U.õELEClMENTO 005·
orW�NlSMOS fNfRA- ;

QUt:CtOOs. .4.MEAÇA- !

·)05 DE TU�fRCUlOSf.
o CANCER"pooe'-SE
EVITAR PORQUE t: PRO
DUZIDO PELA ACCU •

MULACÃO DO POTAS·
'-810 EM DETERM!NADO
LUGAR 00 ORG,G..NISMO,
o Ci\LCro DI�SOlVE o
POTASSIO o S,\lHa'[�OL
CONTEM CALCIO. E AS
SiI\i1 -SENDO EVITA O

CANCER.
OPINIÃO 00

91, MANOEL SUARES lí CASTRg
"lInde-u'- <em t()d� Ilrilsil

. Reju'en�sce a m�iher sem tliJera�e� ,

.. Porq,;i' o dr, Silv)r1o· Pa .. r:

Ch-êCO.
Uê .

.1 rd�J.iO, e-nunente fmedICO bra:iii�',ro. coma G

�
gr.
ande .:Kj';::CH51.:'] f!1S:'IO lam-

�.bem .crlQU, com o 3CU C!:d

ralliUJQso prrej)<:I:<ido �
.. flUXO - SED,&.T.lNA ,. �

.1

o reiuvene"cdnef\to dá, .. L,- ;,
.

ther. fazendo d'!5�pparéc�,-�
mlla!Jw.$i)meote, em

.mé!lO�'·'1de 2 hor.oo, 4!! dÕTe:!l .fll.eÓ'-
sae,. aC<l!m<2ndo. r�qt;:"fl_
sando .�. '!!i'lh�t'lIl1do d3 .,eu' ..

'

orgão"" íacilihmdo O� D;lr.·�
iD5•.�em dôr<e3.

CU.l41. p.eri<,J0J,tfln!o (:Jierrorj�i'l a muiher.
'

EsM ;endó usado
(
dlima�

mente ;(lOS princilPac:; hos.
!l)i�ae'.

,.
.

:
.

. --"--
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