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I ventor recebeu hoje >.0 s�guint� \elegrama '" Olegarío Maciei �e reunir, á noite, .0 .;secre.j �jdo. N�sses intuitos que causam -exc�l.lenteque, desmente à sene de versoes espalha, tariado, para lhe fazer uma exposíçao dos impressao, como animo sereno e concílíadordas nesta capital e no interior em 'torno do I tatos de que acabava de tomar conhecimen- está o governo dentro do prestigio de AUa.dr. João, Neves, da Fontoura: «Constando-me, to. ' autoridade.'estar sendo propalado aí que Jão Neves te-I
-

'

, - Pôde-se dizer que foi iniciado ()ria pronunciado um discurso pelo radio em _ 'grande combate, pois ouve-se aqui o roucoS. Paulo, comunico que tal noticia carece, j:Estao em Bello Ho'rizonte todo!f os
dos canhões. Os jornalistas tentaram ir paabsolutamente, de fundamento. João Neves membros da eommlssão executiva
ra a frente, mas o, commanno em Chele dasencontra-se nesta' capital a salvo.' Abraços I do P. S. N. ,IForças impediu essa tentativa. As tropas doI afetuosos. Osvaldo Aranha». --:- Os. rebe�dE;ls i (DE BELLO HORIZONTE, 21) __ Encontram- general Góes Monteiro já, atünglram a P.t.izdestacaram �m contlll.gente para invadir o I

se nesta capital, além dos srs. Weneesláo da Serra de Bocaina; onde a iuzllarla e inEstado de Minas GeEaIs pelo sul, em. bu.sc,a Braz e Teodornjro Santiago, os srs. Mario tensa. As duas, forças. estão separadas porde recursos e a�esoes: As tropas rameiras Brandt, Ribeiro Junqueira, Antonio Carlos, pouco ou menos um kílometro.barraram:l�es a Investida, bate,nd0-os on�ern Bias Fortes, Djalma Pinheiro Chagas, Crls-n�s proxI�ldades de Guaxt�pe e fr�n�elra;s ti�n� Machado e Virgílio Melo Franco. O sr. I
'

Do Diario de NoticiasMinas - s, Paul�. �oram íeítos � pnsiouer- Vírgílío de Melo Franco, chegou, ontem, no /ros. As forças mlll€!ras pross.egUIram n.o a- Rio, fazendo a viagem em automóvel, teu- . J�ogo qu� .chegaram 8: Porto Alegre .asvanço. o. General Goes Mouteíro comunicou do já conferenciado com os srs, Olegarlo prll�elra;s. notíclas do movtmeuto revol�clOao General Interventor que o destacamento Maciel e Gustavo Capanerna nano, dlziam as mesmas que o nosso ilus-O Globo, do Río estampa o seguinte ma- governista_ de Porto Al�gr� (lYlinas), atacou Está, portanto, aqui, quasl toda a comís- tr.e patricio dr. João Neves da Fontoura h�-nifesto corno tendo sido publicado pela Fe- esta manha os rebeldes, lllflmglI�,do-lhes g_r�n- são -executiva do P. S. N, via seguido para S. Pa�Ilo, em oumpanhiaderação e pelo Estado do Rio Grande: des perdas, entre mortos, rerINOS e pnsio-
'

r do sr. Paulo Nogueira Filho.
« A hora grave que atravessamos otri- D:iros. C!lvalar�a continuava sua p�rs}gui- Dos jor,uaes \ Posteriormente, foram espalhados bole-çao. Esta confirmado que, da guaruiçao de I O R di I b" '?O egunda tíns nesta capital e no interior do Estadogu-nos a falar ao Rio Grande e à Nàção. M t G ' t derí 'I

« a icai- pu llCOU a - na se ,-
- ,

'
,a � rosso� apenas uma p.ar e, a er�u ao edI� a-o.' co.m. a per.oração de u.m discurso .que, se,

A frente unica riograndense, isto é, os movimento, nao tendo conseguido aproximar- ç ,

O D'
. ,I 9\.T·t -I S- P 1 dIZIa ele tinha pronunctado no radio des-partidos Republicano a Libertador têm com- se de S. Paulo até hoje. .,« IarI.o _ua �OLe», c e ao au o, pu- dO,' d d R' G d' 't dpromissos de honra com a frente unicade' blícou, na edição de 12 do corrente, em le- pe li! o,'se O 10 ran e. no momen o e

São Paulo. \ tras garrafais o seguinte: seg�llr a frente de duzentos ga�cbos paraNega-los ou mesmo silencia-los neste I «De Araçatuba, a caminho de São Pau- as linhas de combate, em Itararé.moménto seria. a ígnomínía, A identidade I Dos jorna�s cRIAioeas lo o illustre general Bertholdo Klinger dirí- \ Mais tarde, o dr. Minuano de Moura,dos propositos que a;nima� São Paulo e Ri.O' O sr Mauricio Cardoso, que veiu a-es- g�i o seguinte tele�ramma ao prof�ssor Fran- distinto advogado. -em Cachoeira e amigo �oGrande na sua reslstenCIa. aos erros dll:.. dI� ta capital, conforme noticiamos; represen- I CISC? Morato presidente do Partido, Demo- grande pro�er Iiberal, res�l�eu seguir VIatadura e ao seu animo deliberado de por a I tando o pensamento do govarno' gaúcho so- cr�tlC{): «Araçatuba, Este mundo seria 0.11.'1- gem para Sao .Paulo, o�de ma levar o convolta do país á ordem legal foram a causa \ bae a situação, teve, ontem, a sua primeira raiso terreal se p�lo menos nas occasioes forto ?e su� ,a(mz�de a,o.Ilustre co-estaduano.inicial dessa solidariedade.
. I conferencia com o sr. Getulio Vargas. d.e calamIdade pU,blIca como esta q�e o Bra- Para ISSO: Ja LtavIa ObtIdo um .salvo-condu-Desdobrou-se ela em compromISSOS po- Ja á dias passados, (ii ex-ministro da sII nesta .hora esta .solvendo, os amIgos sem- to forneCIdo pelo sr. general. _llltervent.or eliticos assumidos em �osso n0l!le pelo re�re- Justiça se avistàra, no seu apartameilto do pre aSSlm c:lmprIssem � palavra dada es- tomado .passag�� em um .avIao da Palll�r.sentante da frente umca no RIO de .JaneIro, Palace-Hotel, com o sr. Osvaldo Aranha, pontaneamente a um aI�llgo_ espontaneo. U� A VIagem fOI transferIda por ter o go-o dr..João Neves da FOQtoura, para o fim da Ontem, o sr. Maurici(i) Cardoso reservou grande abraço de admlraçao e de enthusl, verno do Estado recehido do sr. Osvaldo A-

'

'. constituição de um governo verdadeiramen- a primeira partE' do dia para cuidar de as- asmo' 6' das maiores 'esperanças do -bom e, .. ranha 'o seguinte telegrama, publicadu pete nacional, e afirmados ainda por �ós parà suntos particulares. Assim, ás 8lh horas, as- xito da
'

empr!3sa que �tacamos, fort�s de los nossos colégas da A Fedet'ação:a eventualidade de uma ação energlCa, des- sistiu, acompanhado de sua esposa. na egre- obedecermos a escl��eClda vontaJe naCIOnal
"Constando,me estar sendo propaladode que a tanto Tosse arrastado o governo de' ja de NJssa; Senhora de Çopacabana, a mis- desen�adeada por Sao Paulo. (a), - Gene-

aí que João N�ves teria pronunciado um disS. Paulo.
.

sa de ,. dIa por sufraglO da alma de seu IraI Kllllger»., ,) curso, pelo radio, em S. Paulo, comunico-te...... A !'ebelião de S
...
Paulo co.ntra a dItadu- pae, o dese�bargad?r. �elchisedeck �a!do-I (Araçatuba -:- Vla Mo��e,.1l de 7 de 3",.)

que tal noticia carece absolutamente de fun-ra estava de ba mUlto preVIsta. Aten�e-se soo A solemdade fOI Intima, tendo ofiCIado - O sr. MarIO Brant dIrigIU uma carta 3:0 damento, .João Neves encontra-se nesta ca-para este qua�ro: ou S. Pau.lo manterIa os o reverendo Castelo Branco. Assistiram-�a, presidente qlf\gario Maciel a respe�t� da ati- pital, a salvo. Abraço afetuosos" - (as.) 0$seus compromISSOS com o. RlO Grande, con- entre outras p�s�oas de destaque na SOCIe-\ tude aSEiumld� pelo governo. de �\1111as ",e_m valdo A1'anha".servando-se afastado da dIta_dura e rec_usan- d.ade, os srs. Llneo de Paula Machado, Cas-j face do mOVImento revolucIOnarIO de �ao
C ',d' -

f � b <-t, tdo dar-lhe a sua colaboraçao para nllo ser sIldo Crebs, Taneredo Tostes, Graccho Car- Paulo.
. ?rno esse re�a o n.ao os�e a" �n..: edesleal conosco, ou, trairia a fé da sua pa- doso e senhorá, Claudio Ganns, AureHo Cas-

_ Foi distribuido nesta capital (Beno j traq�IlIzad�, ap�r d�a�oS:o �:e�sco: preClsaOclavra, abandonando-nos �o .combate em que telo Bran�o e Fernap.do.�ntunes. Horizonte) �. seguinte aviso: «Wenceslau aoret::v:nt�[' aut';rizoll �vdr: 1\r[��a��n:�estavaruos emp�nhados. F 01 de extreIf:a n�� \ Depols, o sr. MaurICIO Cardoso almo- ,Braz tendo conh.�cime�to de que lhe pro-I �ou�na a provo-car uma conferencia pelo tebl'ez� o ,procedlm�n�o de �. P�ulo. A, capI ço� num restaur�nte do centro,. �I1?- compa· I movem uma mamiestaçao (de apreço agr�- t f O resultado foi que do Rio de r _tulaçao com a tralçao aoRIO C:rrande preíe- nhla do sr. 0assI1do Cl'ebs, e dll'1glU-se, ter-I dece a todos a quanto a ella adheriram de�-I e&,ra o,.
f a ã "'er en 'o t, d

a
riu a resistencia com a dignidade da pala- minado o almoço, ao Catete, oude foi rece-I xaudo porêm de aceitá-la por ter de se re-\ �(�I.:.ro, Nlll ormar m n o :s C n I a o o sr.
vra empenhada. .' bido, assim que chegou, a palacio, pelo I

tirar ain.ja. hoje desta -capital. oao eve.s. .
.Precipitaram-se os aconteCImentos. O I chefe do Govêrno. '

_ Em. vão os srs. Wenceslau Braz e
.

Em Vlst� dISSO, aquele advog�do fez Ir-Rio Grande foi colhido de surpreza 'na ava- Pouco depois de iniciada, a conf�rencia, Theodomiro Santiago, chegados de Itajubá, radIar o s��Ulnte despacho, que nao obtevelanche. chegou ao Catete o sr.•Jose AmerlCo, que vêm sendo abordados nelos jornalistas, que contestaçao.Homem de honra, que p�e.z� aos seus foi introduzido incontinente no salão de des'l delles não conseguiram arrancar nenhuma "Ao conhecer a irradiação despedida.propri�ls com�romissos não eXIgma por cer- pachos e passou a toma! parte na conve�- declaração positiva que revele a sua opi- que te atribuem, ao partir para Itararé, noto o llustre mterventor federal no . Esta�o sação entre os srs. GetulIo Vargas e MaurI-1 nião sobre a actualidade nacional. O sr. teu encontro, em S. Paulo, levando o con�que nós renegassemos os nossos compromIs- cio Cardoso.

I
Theodomiro Santiago, porêm declaj'ou o se- forto e a exortação de teus amigos e con-sos politicos, dando-os sumariamente por Essa conferencia, em que foram trata- guinte a um jornalista que' o foi procurar: terraneos, com o intuito de 'evitar teu anun-não existentes. dos assuntos-de grande importancia no m.o- __ «Vimos, o sr. Wenceslau Braz e eu, ciado despreendido inut!l sacrificio, AqlliC�mpr�met�n-se S. exa. a manter a 01'- mento" du;ou, cerca de �u�s horas e m�la.l a Bello Horizonte' a chamado do presidente [chegando, expuz tal d�seJo a? general F.lo-dem no RIO Gr�nde do Sul. Sabe s. exa. A salda, o sr. MaurICIO Ca!d?so fOl a- Olegorio Maciel. Hoje tivemos o primeiro res, que, aprovando mmha atlttlde, prontll'i:-melhor do que ��ngüem que nunc,a foram borda�o pela reportagem, e se hmltou a de-
encontro com o presidente do Estado e ta. cou-se f?rnecer me salvo cunduto, se fasse (Qutros .os ,prOpOl'ilto� da �r��te-un.ca. Pelo I

clarar.
, �. lamos-Ihe !'sobre IV situação grave do paiz, neces�arIO, pr?metendo m�smo esc_rever.'!eeontr�rIO, e sobre a lOtanglbl!Idade ?a fren-I' . ,:- Com? sftbem, esto� nelS.ta capItal em criaja pelos acontecimentos de São Paulo. meu mtermedlo. Ia partl� amanha, aVIaQte nn.lCa que re��usa exclUSIvamente a f.az mlssao �o RIO �ran.d�., HOJe, VIm �gradecer Apezar de estarmos ainda nas palestras Paina�, quando chegou telegrama. Osvald().do RIO Grand� ..Nao nos apartemos das bra-I ao I?resldente a _VISIta que S. ex.!. teve _a prelüninares, posso ade'antar-Ihe que o sr, anuuClando nunca; teres falado �adlO S: Pauves responSabIlI?ades q�e nos pesam., gentileza. �e me mandar fazer. Amanh�, O1egario Maciel está possuido das melhores 110, ach�ndo te

. RI?, .

a sal�o .. Minha. VIagemA frente umca deseja tanto como s. ex�. pro�segUlreI na. palestra com o sr. Ge-tullO
I intenções que nos animàm ao sr. Wences- fica aSSIm sem obJetIvo, Nlmla gentileza, ta-preSN·var da anarquia e da desorrtem o RIO Vargas.
llau e a mim». ,', Ilo-te agora, pedindo aut�nticas notiti�ia� - pa-Grande �o Sul. '

. _ ,

,_ Na reunião de '2 i do Institüto da O:r. 1'a os teus e para os. arulgo�; AfetuoslsSlmosA trentl' Ulllca nao poupara esforços ,

,

I dem dos Advog·tdos após calorosa discus- abraços. - (As.): 1I1�nuano.neste sentido. i\:Ia8, �� atenção a�s nossoS Vae se�eonvoe=:td: uJnaItf..eUJ�iãO do
são, foi votada

c

um� moção em favor da Apesar oe tudo o
�

SI'. Osvaldo Aranhaanpelos e responsabIlIda�es que o lllterven- e�retarla o e Inas
constitucionalização do paiz e pela volta da em novo telegrama reafirmou a sua infor-tor federal co.nh�ce, des,eJaramos q.ue S. ��� (D� BELLO HORIZON:rE, 21) � Os srs. Ven- paz ao seio da família brasileira.

.. mação nos seguintes termos:procura contrIbUir com a sua �uto�ldade
a- ceslao� Braz e TeodOlmro SantIago, que en-, - Uma nota da Chefatura de PohCIa «RIO 23 -General Flores da Cunha ..:_r3:1 para encont� uma sOI!lÇfOt dIfn� �cl�a contram nesta capital, procurados pelos re- do Rio, I?ublicada pelos jornais diz o seguin- Porto Aleg1'e, - Afirmo-te sob minha pala-

rlotlca que pon a ter�o a ue a ra N .

ã� presentantes d� impren�a, esquivara,m-se.alte:. vra de honra que João Neves está aqui em?o�preen<lam o RIO Gran ie e a aXin_ fazer d�claraçoes, em �lrtud� !ie terem VIn- «Tendo em vlsta o .rr�omento q�e atra- lu ar seguro, sendo falsas quaisquer outras'
a ang_ust�a das nossa� palavJas. 1alv;z 1 E do aqUl para conferenCIar com o sr,. Olega- vessamos, o Chefe de poll Jla faz publico qu.e no1icias seu respeito. Pódes igualmente tr-au?a sela tempo de eVlta;r -f esas re l��ita- rio M.aciel. e não desejarem ad�antar nada n�o permitirá. d'Qla avante quasquer C0mI- Ç]uilizar Minuano, todos seus amigos e sua� ,e porque querem3s evIta. o 9ue no� rbada aos ,Jornallstas an�es do entendImento com CIOS ou pa�s�atas.. ., faroma. Mais do que tenho feito por ele não-mos �e�ta hora,

,

e co�.c,IelnCla con � nó� o presidente d-e Mmas.
• A pehCIa, de cUJa toler�.n�Ia � !este- 'é possivel fazer. Abraços afetuosos - Os-ao m�mmo q�e e possIVe. esper�r_ �

de' Sabemos que o sr. Weneesláo, ontem munha a pop�lação desta capItal, agIra com
valeto A1.anha.» '''Q_ll:e e esta SImples e preCIsa defimçao

mesmo, em, companhía do ,sr. Teodomiro a maxima energia çontra os que tentarem '.'. A •atitudes.
.

'

, _ . 'na Santia�o, est�ve confeÍ'�nciand� com o sr. contrariar a presen�e.determinac;:ão que �isa Sem o.O'dl,re !.to.�de por em �uvlda ,!l. pa-,

Ao RIO Grande e a Naçao. esta e� O1eO'arIO MaCIel no palacIO da LIberdade e assegurar a tranqUlllldade da VIda da CIda- lavra do dIono mIlllotro ,da Faz,:..uda, flcam·sua expressão mais serena e leal, � (me�- queOhoje voltou' afim de continu r no m�s"i de e o sossêgo publico». todos a fazer perguntas que .se nao resolve_mt3:_ção pOlitica �os Partidos Republlcano e
mo assunto, q�e se afirma pre�der-se aosl _ Acredita se que nOS trabalhos patri. c�m o.S elementos conheCIdos. Porque fia0�Ll�ertador d@ _�IO Gra�de do S�l». de altos interesses' nacionais no momento pre- \ oticos para uma possivel recomposição, no f�l e�)contradO quando da conferencia pe-

" I_>orto Ale�re,. 13 Julho 19,-2. Borges sente. '

'

" I sentido de evitar o prolongamento da guerra dlda.Mede�ros, Raul P�la
Adeàntam, ainda, nas rodás bem infor- civil, e examinase a eventualidade da ida Porque não respondeu ao telegl'ama d6

, O sr. Gene.ral Interventor recebeu o madas, que os srs. Wencesláo e Teodomiro de um mediador ou mediadores a São Pau- sr. Minu-ano_ de Moura? Porque o ilustre sr.seguinte: teriam feito sentir ao presidente de Minas 110. Osvald� Aran�a, nã(J inform.a. o lugar de seUlPorto Alegre, 21. os intuitos dos chefes da Franle Uhica mi� I Nisso estão empenhadas personalidades) paradeIro, afim de tranqUIlIzar os amigos,Boletim Oficial - O sr. General Inter- neira. tendo em resposta a resolllção do sr· I afim ,de permittil'em que São Paulo seja ou- ,como é sua intenção?
,
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entre os nossos patricíos. O Rio Grande .do muito ruais difficel de conseguir. Pascal já
Sul e a posteridade terão sem dusída em escrevia dos seus livros: "peço desculpas,
conta o vosso íncomparavel serviço. Cordial mas ,não tive tempo de tazel-os melho-

COll1l\lllTIUlil!1lmcado officiati abraço, (a) Ftôres da Cunha. 'res".

Por tntermeuio do Hadio·Club do Bra- Vacaria. - General Flôres da Cunba - Essa orientação nova, trazida pelo oba-

síl, CR.io de Janeiro) foi transmíttido o. se- Pàlegre. -- Agradecendo sua pronta resposta mado "movimento modernista", não' deixou

guitlte communtcado otüeral do dia 27 de congratulamo-nos com v. exa. pela solução de actual' profundamente em nós. Já não

julho a noite:
_ "

digna encontrada para o caso que nos trou- quero me referir á li teratura, á pintura, á es-

O general WaJdomn'o LIma, comman- xe aqui e que foi aceita. Vamos províden- cultura, á musica, artes de larga diHusão.

dante das forças do sul telegraphou ao Go- dar imediatamente para execução do qUE Será mais interessante focalizar rapidamen
,VI\::UJtO Provísorío avisando que o general está ajustado. Saudações respeitosas (a.) te a caricatura. Hoje nós estamos longe da

rebelde hlinger solicitou a elle a cessação Elisiario Paim Neto, Sinval Saldanha, Anot', quella meticulosidade e daquella paciencia
das hostilidades. ao que O general Lima, de Bisüer Maciel. I detalhísta que enchiam os desenhos e os

commum Recordo com o seu Estado Maior, bonecos' de Holdeín, de Gavarni ou, vindo

respondeu que somente acceitaria a rendi- para o Brasil, -íesse Agostíne que ímmorta-

ção completa e incondioíonal dos rebeldes. Conselho ás mães Iízou tantas figuras de nossa historia. No
,

As forças commandadas pelo generall
i1lustr�doI' .

ou no caricaturista mod�rno a Despachos dífíuítívos do sr. Prefeito"
Waldomiro Lima empenharam-se em novo Especialmente da U.B.l. para O Pro- arte. e mUlto, men.os torturada pelos rI,go.res Provisorío:

. ,

combate com as tropas rebeldes de São gresso. d� forma e v�m h�erta d� qualquer lIm�ta- Adolfo Domingos da Silva _ Faça-se
Paulo, sofírendo e:;t�s .Iort.e· revez. �oi ,a- i .NãO é nunca demasiado insistir na ne-I çao Ce�arrublas. impressiona pelo sentido a transferencia requerida.
prisíonado um batalha? lD�e�ro, com 3b3 ho- , cessídade do' leite materno na nutrição das pSICologICO e ,plOlundamente hum�no que J osé Hassmann - Como requer" após
.mens entre os quaes 11 otãcíaes. I creanças recemnascidas. Tudo o que se tem I vem.do.s seus.traços. O me.smo posso dízer dos devolução da respectiva chapa.

As Iorças .de;> sul estão marchando ago- dito e escripto sobre o assumpto ainda não I br�SlleIros Di Cavalcanti, Cortez, ,J. Carlos, Francisco Heil - Faça-se a matricula'
.ra sobre Itapetínínga. .

. I foi sufficiente para deixar bem nitida na I Jair e ,alguns outr?s. . seientífícando o Inspector de Vehículos te�
',. 1:ambem no v�Ue ,dO 1']0 Parahyba a conscie,!1cia de muit�s joven� mães essa ver-I.

E u�a alegrIa a gente �oder c�tar .a1'- ,ficado sem etíeíto a chapa no LOI9, extra-
oHenslva das trpas Iederaes sob o comman- dade tao necessana.. MedlCos allemães e tI�tas naclO.naes ao lado

.

d J Cevarrubías. viada.
'

do do ge!1era1 Góes Monteiro, sahíu víctorí- americanos, (príncípalmente], têm dernons-
\ Nao vae ah.l x;enhum desejo d� comparar. Bernado & Nicolau Fischer - Como re-

osa, cahíndo Da� . ma�s .das tropas legaes trado vigorosamente a nossa affirmação, Mas o. Brasl! Já possue alguns illustradores I quer, apóz quitação. ,

.

cerca de 40 pnsionerros, muito material, em. puhlic�çõe8 seientiãcas ou leiga, por e carícaturístas qu� valem a pena, �?rtez, Domingos Alves dos Santos - Estan
entre o. qual um c�nhao de caJ?l�allh.a, e

I
meio de �rtIgos tendentes a preserv�r o re- uma das figuras �aI� novas e mais �nlhap- do quites, depois de devolvtda a respectiva

em O�tlO legar �lals de .100 prísíoneiros. cem-nascido dos perigos que uma alimenta- tes da sua ger�ç�?, e dono. de uma vlg�rosa chapa.' dê-se a baixa requerida. .

. �uIl!a explosão occorrída em Sa?t.o A- çã(). mal �rientada poderà acarretar. Esses e robusta sensIb�hdad�. Jair, moço eheío de Alberto 'Graí - Como requer, -depoís
maro, São- Paulo, mQrr�ram ,5 oífíciaes, perigos sao sem conta, e em grande parte I t�lento e de personalídade, ta�bem ��thll- de devolvida a chapa e procedida a nova

ficando gravemente Ierído o coronel Mar- deV,idos á substituição de leite materno pe-j
srasma

,e. aleg,ra. qs
outros cltado� Ja saQ

Imatricula..
,

.

-condes Salgado e !evemente ,no bra:ço, o lo leite animal, pelas papas e mingaus nem por demaIS conheCIdos,. e eu me
_ dlspe,nso ,

general �e�hol�o Khnger., '. "sempre recommendaveis, por condimentos I de apre.sental-os ao le�tor. Mas nao resls�o
'

O mmIsterlO da Marmha aVISOU os 1'e- ele complexas organisação. E' o caso que ao desejO de .rne referIr no�amente a J3;lr,
,'b�ldes de S. Pal!lo que no. sabbado lJ�anda-ci muitas mães, ás vezes por vaidade e dese-, q�e está re�hsando �o� saloes da ASSO.Cl�
la zarp.ar do RIO de .Janeuo um, navIO pa- jo de consprvar as puras formas do busto, 9ao dos A�tI�tas BraSIleIros uma exposlçao
Ta o

A
porto de S�ntos levando a seu bordo recusam a amamentação ao :!'ilho ha poucos ImteressantIsslma. Os s�us desenhos sao ma:r-

,

'pesso�s que de�e Jarem voltar aos s�us lares mezes: Is�o deve ser com,batido ruidosamen-I cados por uma; tecb,m,ca que elle CO?strUlo
.em Sao Paulo, �i' ql!� devem umr-�e de te. PrImeIro, porque a amffmentação bem re- e armou para SI. �lle e pe�so,al. � ahl �stá a

sa1vo-conducto I9rnecldo pelas autot!dades gu1ada não prejudica a harmonia de fermas �ua gr�nde 9U��Id�cle. JaIr e JaIr. AllIadas Os pareos de d�JIling� passado
federaes. de ninguem. Segundo porque, o leite é ma- a sua maneIra

_

tao nova e seductora, j;lS- n'
• •

_

'

ter'al e
- ,

d d'· d
.

l'd tão a sua imaginação e a sua sensibiliclade
_. O::; afiCiOnados das corrIdas de ca-

l qu nao po e elxar e ser mc Ul o -' t
.

11 t' , t d d d' '. d
.

f
- . Ambas sao cheias de mocidade e vigor E- va os lveram na, ar e e ommgo passa o

no orgamsmo em ormaçao, por ISSO que .:
,

'. 'uma opportunidade para emo"ões
,

I
conten: substancias necessarias ao desen- procuram reflectIr a VIda em suas multl- ,

l 1

t
.

volvimento organico. O leite materno é um pIas fa?es, .representando- a nos seus momen-
.

,.Ds tres pareos, levados a e:ffeito, nlt..I'
I alimento completo para a creança. Na sua tos. maJs �Ive�sos. Mas ha um momento que raIa d� 400 metros no campo do sr. 1_)orvaV

O GIl t t F d I composição chimica figuram as substancias maIS a JaIr: e o .:nomento em que, leve an- Luz, vmham sendo esperados com mUIto en-

ebe
sr. �lle�a n t'vden OI' e .erta rte- proteica� que vão agir fortemente sob;e o gustla vem para a vida. E essa angustia,' thusiasrilO.

1� g aU comtunlcad, o conten o °Gs segllol.lnFels e- desenvol�imento muscular e organico as velada e timida. anda nas suas composições, Muito antes-da hora apraza áJ' éra gran-
e r mas roca os eu re o enera ores ' ,

"
-

f 't d d t d '

,'ia Cunh C" 1 S ld h E]" gorduras de papel tão saliente na nutrição as vezes en E;lI a as e uma ernura ou e de a assistencia áquellas provas Pelo cam-
u ' a e os srs . ...,mva a an a, ISla- ,

' , 'um ecolhimento suavissimos .

.

Tio Paim Neto e Anor B Maciel' I
e calejo, a conta

d,
e que .3orre a boa rons- ' rE,.. . 't' . po, os blocos fazia,m commentarios, palpites,

,
• J •

trucção ossea do corpo, o acido phosphori- eIS ahI como; partm( o de ge�eralI. apostas e a infalível torcida dos seus fa- ,

Vacaria, 24. - Urgente,- General Flô- co, as vitaminas, etc. dades sobre. a arte moderna, o chro��sta a- voritos:

res da Cunha - PalegI'e - Chefes levante Elle deve ser ministrado durante todo cabou focalIzando a figura sympatmca de
O" I

. . .

aqui estão di�post'os de 'a'côrdo com instru- o tempo que �s necessidades fiziologicas um artista moço que veio lá p.e uma cidade-
I N prm�er';f parr.� o�. \maIS sens�cIO

'Ções chen;t frente unica entreg'arem armas da creança o reclamar�m e a amamentaç'ão zinha mineira, para vencer no Rio. E ven� nda. dI o pomo. de Pdar 1 a a IGn aram-se

A- ela-
... .'t

.
'

.

" '.
'

I o, e propne a e '.lO sr. ermano ppe ,e

JJlo)e,.acel ando .garantI�s ofere.cI.d�s V. Exa. dev:e ter logar a espaço� certos, �refixados ceu...
, Relampago de propriedade do sr. Erico Bi-

termInando aS�lm mOVImento I.mcI�do. Pon- e rl�orosamente obedeCIdos. O I�Ite mater- anchini, montado por Euclides Luz. Sahida

.df:amos para !sso. toda COIlvemenCla v. exa. no.e a base de todo. o desenvolvlme�lt? pr?-I bôa. Percurso de 400 metros batidos com

a nder segumte .. «1.. serem .conservados !e_rIor. � sua �u.s�nCla ou a �ua deffl?lf'nCla �elS�,ortos vantagem para Re1ampago que cheaou com

seus

,carg,
os funclOnarlOs pu�hcos I que t�- IrI8:Ir;t ImpossIblhtar a perfeIta e raplda eS-1 .

t' luz.
.

o

DhalI� .

tomado parte no mOVImento, e'xcetO I tablhdade do futuro homem.
'

<?t��lho Fernandes, que se julga imcompa-I Brusquense x Amazonas .. O segundo pareo - Fuzil de proprieda-

ilblhzado. com o cargo de prefeito. Segundo:
-- de do sr. Egon Tietzmann e Curisco do sr.

Tendo Sido levado p�l�s_ circun�tancias �o "O""""" proble'ma "apl'tal
Mediram forças ,domingo pa.ssado, as José Walend.owsky, montados t�sp�ctivamen:

leyante a fazer reqUlslçoes aqUI, as quaIS
..... ,_ principaes esquadras do Brusquense e Amo-j te, por

EuclIdes LuZ e Antomo, forrezam.

atmgem cerca de 30:000$000 e lião queren-
zonas de BIumenau. Percurso de 400 metros emparelhados cor-

do dispor de 47:000$000 fPquisitados dos .

RIO (U: B. 1. ) Es��os. fartos �e presen- ,O jogo foi reaUsado no campo' desse' po ,a. corpo. C.hegada melho� de Fusi!. HOll-
Bancos, quantia que fazem questão de de-

Clar uma clamoro�a. mJustIça pratIcada, co�- , club na visinha cidade de Blumenau. caben-I ve dlscordanCla entre os ,arbItros razao por-
'

volver, poderia o governo assumir ares-I
tra os nossos patrIc�Os que labutam �a.agrI- do 'a victoria a esquadra rubro-azul pela I que fqi o pareo anulado

..Correrão novamen-

ponsabilidade de indenisar aos interessados' cultura e nos demttlS ramos da actIVIdade elevada contagem de 4 x 1. \ te, aguardando opportumdade.
'

.

as ditas requisições mais t�rde, por ocat;lião 1
ruraL

.
_.'

. I O terceiro pareo, não annunciado, ,foi

de. se pagarem as re<1uisições em geral. Ter-I .. Cr�ado que fOI, com a. revolução, o sensacional. Alinharam-se na linha de part'�
.{lelro: Cancelar a nota, a bem do servl�o MI.mst.erIO do .Trabalho. deverIa serJum dos Torneio do Botaiogo da o cavallo de propriedade do Sr .T. Wit-

publico da exoneração dQ Coronel Otacilio pI'l:�J1eJros c';lldados, pros.urar po� todos os cowusky, montado por Antonio Torrezani e

do cllrgo de p!'efeito, tendo em vista espe- Ir;telos, .orgamsar um ser�I<;:o perfelto de as- Domingo passado foi realisado a annun- a egua de propriedade do sr. F. Faiterner

�ialment6 que antes do ato de exoneração slstenCla, onde fossem m.lmstrados todos os ciaclo torneio promovido pelo Botafogo. Com- montado por Euclides Luz. -Mediriam for

jã Unba ele pedido demissão. Quarto: Es. re.c�rsos de que ne,c,�s�Itam oS"nossG.s 'pa- pareceram em campo todos os convidados ças os dois soberbos animaes do Riberão

tender aos elementos de Bom Jesus e La- !rIClos. Soccados no . hmterl�nd brasl�e.Ir?, que galhardamente, sob applausos da assis- do Ouro, palpites, tc;>rcida, apostas ... bôa

gôa Vermelha solidarios com o levante da� mdefezos as doenças endemICas as maIS �I. tencia, lograram desenvolver bom jogo em sahida, percurso de 400 metro,s venciltos ,

qui as mesmas arantias que se ã 'd d versas, sem recursos de nenhuma especle, defesa de suas côres. \ galhardamente pela egua cujo nome não

aos de Vacaria. fceitando v. exa.r e�sasa S�� e tra?alb�do sempre, pode_ndo e sem po- Conforme sorteio previo feriram-se os conseguimos saber.

gestões que transmitimos, poderia a comis- der, 1;1 gu�za de �'anhar o)�ao, como preten- seguintes encontros: 10. Victoria x Indepen- Tal foi a tarde das corridas de domin
são que constituimos receber hoje o arma.

dem os mcons.CleD�:s CIl�lCOS da �ua, que dente; vencedor aquelle; '21> - Botafog? x Hu-
go passado, que segundo nos parece, será

m�nto e a munição, entregando-os em se- pos�am ess�s m�ehzes, dIspor d� Igual ca- mayta,. vencedor este; 30 - Neo-Trentmo x 3 repetida de quando em quando.
gUIda a quem v. exa. ordenar, 'Enviando o

paCldade prod':lct�va, que aquelles dos

.gra�-I de MaiO, vencedor es-te:__ 1

resultado da nossa missão, esperamos a pa-
des centros, alh�IOs aos males e a mlserIa Proseguindo na eliminatoria para a col-

lavra de v. exa., cumprindo-nos o dever oe I qUe os co�some.. . . locação foram verificados estes resultados:
levar ao conhecimento o anseio geral por I ,PaludIsmo, vermI�oses, leIsch�a�lOse, Victoria x Humaytá, vencedor este; Huma
uma solução 'digna que evite o derrama" baccJ]oses, etc, .c?nstItuem as ppuClpaes ytá x 3 de Maio, vencedor aquelle; 3 de Maio

mento do generoso sangue de nossos ir- �ontes de e.xtermmIU dos no.ssos trabalhado-
x Victoria, ven cedor aquelle.

mãos 'rio-grandenses. Saudações. (a) Elisia- res sertan�Jos que, a �espeIto de tudo, pro- Foram então proclamados vencedores:
rio Paim Neto, Sinval Saldanha Anot. B.

duzem maIS ?O que serIa r�soavel esperar. '.' em 10 logar Humaytá, em 203 de Maio e em

Maciel. .' E por que deIxar-se ao, desam�aro e�s� for�I- 30 Victoria.
davel, gente quando a sua assIstenCIa ImplIca ,.. .

_ Do Palacio de Porto Alegre. --!" Urgente num dever indeclinavel das autoridades com-
A nOlte f?I o:fferecI�o p.elo Bot�fogo,

Drs. Sinval Saldanha, Elisiario Paim N,eto petentes? Não vemos como justificar. Ao Mi- ao� seus conVIdados, Um ammado balle �
e dr. Anor Bütler MacieL _ Vacaria. _ .A- nisterio do Trabalho caberá, conjunctamen- brIlh�ntado pel�. Jazz Band Ideal sob Ia dI

c�it? a deposição de armas dos nossos pa- te com a Sande Publica examinar carinho- recça8 do sr. ,vICtor Gevaerd\

irlclos que se levantaram em armas nessa samente o problema, com a urgencia que ,Os tropheus fora.m entregues aos ven-

,região. Quanto às vossas ponderações arti- requeI: essa nobi1issima campanha de reer- cedores,' dUrante () baIle,.

,:(mladas, respondo e prometQ: primeiro - guimento da nOssa massa, trabalhadora. lns-
.

•

cons.ervarei em seus cargos os funcionarios tallados em todos os Estados serviços des

p.ybllcos que tiverem tomado parte no mo- sa natureza,," irradiados pelos municípios,
Vl�l1ento desde que não "{enham a ser acha- estamos certos, em pouco tempo,.outra se

d�s em culpa: por crime comum e exceção rá essa gente, e redobrada a sua capacida-
feIta do CeI. Otacilio Fernandes que não -po- de productora. -

"

derá ce;>�tt�uar. Segunc1o: O Estado pagará Cabendo taes serviÇos o exame medi-

,as reqUIslçoes feitas e documentadas até a co, tratamento, quando necessario, etc, so

.q�a_ntia de trinta contos de réis, sob a con- mente após esses requisitos, deverà ser con

dlça? �e ser devolvida a quantia de 47:000$000 cedido o assentimento para o exercicio, da
reqUIsItada nos bancos dessa localidade. Ter- profissão, a menos que o mesmo não incor-
ceiro: Cancelarei as notas de - a bem d� ra em incuria lfo tratamento prescripto.
l!��viço publico - d'a demissão do CeI. Ota
clllO. Fernandes. Quarto: Darei .identicas ga
:rantlas aos re voltosos de Bom Jesus e Lagôa
Ver�elha e a todos quantos se tenham en
VOlVIdo nesse lamentavel movimento. Deveis,
:fazer t:ntrega d.e tOd,O armamento e munição j

Co�"\'ersa sinlples sobre arte
ao Coron�l Anlbal Barão, que Slô ael1,"- em D

"

t C t
I

Ant p
" an es .Josa

�lll� ,r�clo, qUt, pa1"é1 itlso sel'á devhia- i (Original U H I) ,

�eD e autor�lztido. Atende,ncio ao que me pe-I "

..

dIS, faço-o tao somente inspirado no' t N.·-cave} amor que voto a minha terra l:e: a�: I
'

abr�l:ovaçao que o nosso seculo impri-
nh� g':lllte. Desejo que todotl voltem tr�- �: �s e as formas de �rte ha u�a tenden
qUllamente a reintegrar· se !la comunhão rio I tas v��àh�s�, e a suggestao que so os ar tis-
grandense sem odiús nem rancor. Muito a� O r: e�ros conseguem plasmar.

grad.eço vossa ação eficaz e patriotiea !lO do. E' a 1���e�toam��e���d��m ess� �enti-
.

.sentIdo de manutenção da 'paz e da ordem cedendo o lugar á realfsação d� ��o��h��rc�e,

..... :

Collectorias Federaes

,Pelas repartições

Da Delegacia Fiscal em Florianopolis
o snr. Collector da :2a Collectoria desta ci
dade recebeu o seguinte telegramma:

"Declaro- vos para os devidos fins que
por decreto 21.636, de 16 do corrente foi
prorogado por sessenta dias a arrecadação
da 'taxa de educação e sande publica crea-'
da pelo decreto 21.:\35 de abril ultimo. (ass.)
F. Cardoso de Menezes Delegado Fiscal".

Prefeitura, Municipal

Corridas de' cavallos

Da Rio Grande do Sul

Cada um de nós tem um clima interior,
de oscillações variadas e inconstantes. São
os factos que passam, as emoções que sur

gem, as sen�ações que se definem, os aCOn

tecimentos imprevistos e previstos, os ele;'
mentos determinantes dessa instabilidade.

' .. '!'udo é mutavel e o movimento é grande
realidade. Nada se paralyza. A vida é o dy-

Fomos informados que, no" proximo namismo das coisas,
_ co�rida dos ac�nteci

mez, provavelmente a 7, o C. S. Paysandú mentos, transfo�II?açao lllcessante, e que

receberá a visita da embaixada desportiva faz a grande felIcIdade ...

do "Cruzeiro". Está ahi .o segredo da felicidade e, por-
Reina grande animação para este en-_ tanto, o segredo ingenuo de viver: a renO-

contro futebolistico.. vação.
.

Que t,udo se' renove e modifique.
Nada de crlstaIlizações, nem de fixas

e rigidas diretrizes.
'

O espirito' quer sempre o deslumbra

mento de novos panoramas. Só assim elle

conseguirá esse sentimento ineffavel de bem",
estar, sentimento que é todo intimo, a feli
cidade que eu, ,Você, todos nós queremos.

-

As oscillações do nosso clima interior,

vinda.s do desdobramento dos factos exteri
ores, cream a nossa sati!':facção e o nossO

prazer. Sem ellas nos seriamos tristes e se)
ria triste a nossa v:ida. O milagre d!1 trans'
formação! Como ter sempre a mesma' idéa�
a mesma politica" a mesma .opinião, ornes'
mo deus a mesma mulher?

" ,

A nossa alegrIa seria um mytho, o se'

ria um mytho a nossa felicidade.

PaysandÓ. x Cruzeiro

R prDposta da felilidade
Dantes Costa

(Serviço especial da U. B. L para O Pro-

gresso) (

Bl'usquense x Brasil

Domingo,' 31 deste, medirão forças no

estadio "Augusto Bauer" as principaes es

quadras uo rubro-azul e do Brasil, de BIu
menau.

Nota-se mpita, ancíedade de parte dos

desportistas brusquense pOl' este encontro

já esperado de ta muito tempo.

Anniversarios

Transcorreu a 26 deste mês o anni
versario natalicio do sr. Mathias Moritz Se-
nior.

'

Nossos parabellS.
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�mposto da patente de bebidas e fumo.

De ordem do Coletor das Rendas Estadoais
desta cidade, laço publico que, durante o corrente
mes de julho, se procede\ nesta Coletoria a co

brança do imposto àcima, relativo ao 10 semestre
do corrente exercicio.

Os, contribuintes qu� não satisfizerem suas

Vende-se todos ,os artigos para prestações, poderão fazeI-as nos meses de agosto
e setembro, re'spectivamente com as multas de

photographias por preços redu- 10 e ?CYo . _ .'

A Livraria Mercudo de Erico Strãtz acaba -de' •
_. . ': ... .. ,

� F:mdos os, prazos aClmª" serao extraldas cer-
receber as edições de 1932 dos melho�es roman- Zldos na Livraria de E. ,STRAETZ. tidôes para a devida cobránça executiva.
ces brasileiros e estrangeiros. R b t b Ih d;"

Coletoria das Rendas Estadoais de

ec� e-se ra a os e . amado- Brusque, 1 de julho de 1932 _

res para serem revelados. Serviço o �scrhrão
Osmar Petermann

perfeito e rapido.

.t
o Progresso Brusque, 29 de �uEho de 11932

T • I • 1111.. SEI! C I n lU- I ua .' III!••

Servico
III Militar Pr�íeii lIa Xunicipal de Eru:sQ,u.,e

Aditamento ao edi.tal de Convocação para o I EditalaUvstament'o.

IRo.doUo virctü:i' Ttetzmann, presidente da Junta de .

De ordem do sr. Prefeito Provisorio, �aço sáber.:a todos
AlIstamento MiJHar do M,unicipfo de Brusque: ,lOS interessados que, de accorão com a VIgente Lei Orça-

,

.

mentaría, acham - se em cobrança durante 'este mez os se-

.

Faz saber aos que o presento aditamento lerem ou delle guint�s impost�s relativos ao corrente exerclcio:
'

tiverem conhecimento que de accôrdo com a determinação a) V�RCl��OS - 2 semoestre , odo Snr. Chefe da 1I()a. Circunscripçãn do Recrutamento do I b] px edlal. urbano � �emest�e com 20 Vo. .

Estado de Santa Catarina, em virtude de uma .-:!onsultal
c) Industriá e .P!ofiss��, Vewuloso e 'I'errítoríal urbano.Ts

de 25 de Abril ultímo solucionado pelo Mínísterio da Guer-
semesb'€ em dJy!da at1�a� <:üm 20 Vo �� multa.

ra em 25 de Junho do corrente ann d . 1· t dos ' Thesouraria da Prefeitura Municipal de Brusque 1 de
.

' 0, evem ser li IS a os, Julho de 1939
. .,

no corrente anno todos lOS jovens que completaram 18 i
'. -,

, annos (Classes ?e 1911 a 1,913); devem ser igualmente alís- \ O 'I'hesoureíro
tados todos os Jovens que vão completar J 8 annos (Clas-. Erico Krieqe«
se de. 1914) denb? Ido período de íuneíonamento nor�all_-----_---:--------------------das Juntas. de ,a�l�ta:ment? militar (al't; 65 do Regulamen- I

ED I PI'I: A' Lto do serviço milítar) ate o encerramento do alistamento I .Ir
pelas juntas de revisão (art. 80 do Regulamento para o'

.

(Servíeo Militar.) .: O Doutor Carlos JUlIO Renaux J'lIiz de Direito da
E p�ra conhecimento de todos 'mando lavrar o pre.! COl��rca ele Bl'.usque e Presidente do 'I'ribunal do JUI'Y,

sente aditamento aIO edital de convocação para o alísta-: na forma. da lei etc.
..

mento d� 10. de .1ulh,o corrente 9ue será afixado na placa J F�Z sl:.ber. ,a �uem Ol pr�sent� edital v.uem, e delle
d� Pre�eltura e. publicado li? jornal «O Progresso» por conhecímsnto tiverem que fül desígnado o día 9.de Agosto
mim Ieito e asslgnado e lubricado pelo Snr .. Presidente. ,prüxl-mo vindouro as 11 horas, para ter logar na Sala das

J ,
. '�" ' Sessões do 'I'ribunal do Jury, a as, secção ordíuaria do

GERMANO SCHAEFER Secretario corrente anuo, e havendo procedido ao sorteio dos 20
RODOLPHO VI("TOR TIETZMANN Presidente'

'1
cidadãos [urados que te�ã,ü 88.. ser�ir na mesma secção,

", " .,: foram sorteados lOS seguíntes Cldadaüs:, .

,
'

'

S!"'���!"'S!'''!�.':-:S'''''''��'''��'''��''��'''��'''S'P'''·��-I
'

'.' .
'

_ �.� ......� �.�" ....'!ti �\.� ."� �,q� �,,� �,�' �,� ;..:� .'. ') _ . .. .

::!.�t.��,.�t!.��t��t��aS���.�.st.'1�.'1�.�·�.�.s' I -Ó»João Henríque Bíanchíní 11. Oswaldo Ristow "

-- .. ,\ ii... � ...\ �_""\i� .... ," A.�." :.�.�...-;:q.�""��"�_�"'.�.Ii� 2. Jfl-cob Bauer 12. Augusto Diegoli
3. Oswaldo MaUezzoHi 13. Euwaldo Sehaeler

tOCxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXB
4. Germano Appel 14; 'Arnoldo Schaefel'

.
.

"5. ReinüMo Gleich 15. Antoniü Handchen, Descobert.a para a mulher
,

' .. .

Dr. 5ilvino P. de �raujo' 6. Basilio S. da Silva 16. Luiz Krause

V f f
7. Fernando 'Büettger. 17. Oswaldü Olinger

·0 r o no' X 8. Gustavo Díttl'ich Junior 18. Wenceslau Ruzins.ky
X _

9. Moritz G. Hüffrnann J 9. Carlüs A. B. Lubke

)( 10. José B�nt
.

20. Oswaldo v. Buettner
_

Rejuvenesce a mulher S<lm operações. 0s 12 112 milhões de

�Moças e senhoras que vivem no Brasil estão salvas porque o ctr.· J
A t d

'

d d
.

Silvino Pacheco de Araujo. eminente medico bra",iJeuo, como' o I lO os os quaes, e a ca a um e per SI, bem como

grande scientista russo, tambell1 criou. com o seu maravilhoso
)( I

a todos lOS inte�essa�üs em geral. se cünvida a compar�-
preparado cerem nü referIdü dIa e hora na Sala das sessões do Trl-

"FUiXO SEDATINA", )( bunal do Jury, SOb as penas da lei se faltarem.
o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecerBmilagrosa- ::::::::: E para que chegue aIO cünhecimento de todos, man-mente, em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acahnando, re-

�gularisando e vitalisando os seus orgãos, facilitando os partos, dei passar Q presente. edital, que será afixado no lugar de
Rem dores, cujo perigo tanto aterrorisa a mulher. costume e publicado na imprensa local. Dadü e passado
E' um preparado de real v,tlor, que se recommenda aos exmos. )( nesta cidade de. Brusque, 89s 9 de Julhü de 193�.

81'S. medicos e parteiras, como agente calmante e regulador das
V Eu Alexanore AthanazIO Gevaerd escrivão o escrevi·,funções femininas. n

Està, sendo, usado diariamente

n,
os priJ;cipaes hospitaes, nota-

�' As: 'CARLOS JULIO RENAUXdamcnte nas maten:iidades', casas de saude do Rio de Janeiro e

São Paulo. Está conforme.
"FLUXO SEDATINA"

��'1.
enc.ontra-se em todas as Pharmacias: Doenças: chronicas consul-

,
tas gratis, por carta, uma só vez li cada pessoa, mandando um

,

'OéxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�

Brasileiro

ROMANCES

Artigos·para
I

photogra
. phias

o Escrivão

ALEXANDRE A. GEVAERD

Edições popu�ares
do alcance de todos.

,I

I
( .

I

)

SãoJoão
QUANTA Ol�egria anima

os almas iovens em torno

él fOQueim de S. Joõo] São ,

eis di�m!rQ1Sf os cantigas, os prognosticas de proxi�o
cosornento. É o 'milho verde assado no braseiro; soo

�\S 'busco,-pês e as biches queimadas em hcmeno-
.

id d 1 -

r.o r.e s r
clem 00 santo quer! o as moças ,e aos rc. .. · .. -,� .'

Mas eis que no meio da a�il'nada festa, uma C�C!S me

ninos é atacada por uma i_nsidioSOi\dõr de dentes.

Em cipporhmlclüdes toes é que a Cofiasp,iríl'4f .re�re
sento um pape! providencial. Um ou dois compr.r ,':_/J:'i

sôo o bastante para dar ollivio imrnedicto, Não sérne,l1te

nos dôres. de dentes como nos. dôres.de cabeça ('. cU'vidas

e r.'J,S coli,c05 proprios do sexo, Q Cafk.l�p.frii1C! é ore

medio por exc!!'itencra e que tem, sobretudo, a vontagem .

de !'ião alocar nenhum orgão. _Defendom-!>e, c.om Oi Cruz

Eoi't�,r, dos perigos das drogos. 5��· ba,se scient�ficaf
1embrem-se sempre de que Ciaf.asplrlna e o remeduo de

tod.4 confiança

'EB
"li,

R

EDITAL

Livraria Me'fcnrio

Dia III medico:
Esb� é o FOR:TIFICAN.
TE que nó!>, tlledicoli,
4oVelIIf08 aconlõe:hal'.
En. otKltem, eih.•·e ou.
tras substa.ncias, o PE.
PTONATO DE· FER.
ItO, OLYCEROPHOS
PHATO DE CALelO
E HYPOPHOSPHYTO
DE CALCIO.
é o ntelhor r e m e d i o
contra a DEBI LI DADE'
I! F I( A QUE Z A OE.
'tA.L, MOLLEZA DAS
pERNAS\ FALTA DE
APPETITE. IN.
SOMNIA, NE'RVOSIS
MO, etc.'
.� tambem acon:selhavel
nn .VELHICE, para ,oe_

!-Idquirir A ENERGIA
tE O VHlOR.
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B biuraria '''mefcurio"
de

E. Straetz

Secção 'I'ypographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufacturá em: pa

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

cipações, Rotules, Guias, Programmas e todo e

qualquer outro serviço typographico.

Guias
Livros de vendas à vistas

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

Impressões à côres
, .

SecçãD biurari3 e Papelaria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de
seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, Papel al

masso, blocos, Tintas, Gomma-arabíca, Lapis de

pãu e de côres, esíumínhos, 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 Desenb.o

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

hiDras .

p�ra casas commerciaes:'
Dlarios .

Contas Correntes
Borradores
Copiadores
Registradores
Costaneir<ls
ProtocoUos
Cadernetas
L;i.vros, de (lctas _

e todos os utensílios para escríptoríos e�::reparti
eões encontram-se por preços baratíssímos. nesta
Livraria

CALCÉHINA
(Especifico da dentição)

,

A SAUDE DAS CRIANÇ�S

elle
Ao vosso filhinho, já nasceu o primeíro dente? Tem

bom apetite? �

E elle forte e corado, .ou raehitico e anemíco? ;

Dorme bem, durante a noite, ou ehõra em demasia?
Os seus intestinos Iuncclonam regularmente?
Dorme com a�bocca aberta?!iConstipa-se, com Irequen-

cia?
Assusta-sé; quando dorme? .---

Já lhe deu CALCEHINA, o 'remédio que veio provar
quo os accidentes da primeira' dentição- das crianças não
existem? ..

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos

possuir bellissímos dentes, e se póde dispensar certas exí

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

1}. CALCEI-IINA é sempre util, em qualquer idade.
E um poderoso tonico para os convalescentes:

,. .

A CALCEHINA evita a tuberculose, as íníecções in
testmaes a apeudicite.

.

A CALCEHINA expelle os ver

'mes íntestínaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

Vende-se em' fadas pharmacias ! drogarias �D Bràsil_
S'!.":� .. 'Js.�'-S!"":s�i;""b,S!""��.!";\S.�-S!io.'\S.!6.':s�'-s!'",!�....".�J�fJ" �'i��",,", ",·f"'�''!i'.�'O�'<)",�'''''' ""�'li:!�&.,,\>'e,��.,, A. �i;t>A'••
.,. 'Sr.�'!._ �� ' 11'''<> �.... ..!.?ill� .,,� - �'-\_ �'WJ ..', �., ..:-
.•��.t..I".i�_"it.·�\"t,at'\ll:;._��'<lto�": "".is...,,��,��:"' s...,, O!

ROMANCES
A Livraria Mercurio de Erico Stratz, acaba de

receber as edições de 1932 dos melhores roman-

ces brasileiros e estrangeiros.
.

Edições populares
do

.

alcance de todos.

âXXXXXXXX>OOt"Xxxxxxxxxxx.-'Descol,cl:ta para a mulher
Dr. Sílvino P. de f\raujo

�
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Rejuvenesce a mltlhe� s<Jm operações. Os 12 1/2 milhões de )(

N�oç_as e senhoras que vivem no Brasil estão !'iah'as porque o dr. )(
SIlvmo' P�che.co de Araujo. eminen te medico brasdeil o, como o

agrande sClenlista russo, tambem criou, com o seu maravilhoso
preparado

.

"FLUXO SEDA 1'1NA"
o rejuvenescimento da mulher,_fllzenJo ,iesapparecerBmilagrosa-- =
ment�, em meno.s de 2 horas, as dore::" mensaes, acalmando,

re-I
gl!).ansandu e vltah�and,o os seus orgao;" faCilitando os pltrtos,
:<e111 dores, CUJO peno'f) tanto aterl'onsa 'II11ulher'
E'

� h ... c ....

< um .prepaJ ado de rn..! VI) 101'. que "e recollunemla aos exmos. ..

SISo �nedico� � parteiras, ""111' .1;2ente CdllllJllte e regulador das '

funçoes femmmas. '

Està sendo usado .diariamente no::, .llll.l·I!,ô(:'- hosplla;s, nOta- ,

d�mente nas matermdades, célsas de sRUlie do [tIU- de Janeiro e
Sao Paulo.

"FLUXO SED'ATINA"

]ellcontra�se em todas as P�arJl1acias: 1)0e11\'as chronicas oonsul
tas grabs, por carta, uma so vez li cada pessoa, mandando. um
enveloppe sellado.
'" "

�XXXXXXXXXX '
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o PROGRESSO
'.
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Assignaturas \!G!:
Anno - - -

-
- - - - -. 10$000 ê�

Semestre - - - - - - - - - . 6$t 00 �'"
". Annuncios �i!..�..-

Linha (corpo 10) 1 vez - 250 Maio- �

res e mais vezes gozam abati- '.;
mento. Pagamentos adiantados. ;
Red. Administração e Oüícínas.: '.�
Avenida João Pessôa. . .�

,.r.
"..
..t.'..-
._
�.
•
'-
•

�

t.r:
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,·r.
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..to.'..-
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Recc�: �i1(;I;d�_(j(). para os Anémicos, Convalesceri-
, tes i',�) "." srner . r::- d D'

.

R.

.' .. _. '��'. � dICO:>, r.sgota os ispept rcos e a-
I'

. !
C.1Itl(OS.

'Y" •

t.nnCjuec� f) 5B'.gue. Augmenta o peso. Alimenta
.

o cere;"D. J:Qrtaleee os nervos. Tón,.fi,:a os museu,

Jcs /,;.... ',,-. .. ,:, A' I'· .

r
... R

. .

� ),,. . "."'. O 'oo,.JL,e,.HC. cc etera a.s [C',çJ.:; l.e':lgora
O orgarusrno

'U',r'\,,!.! a t .e-·1 ll:tó tr-. . , �
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tivas �P'�; �p..H:,.i(!uer eutro f(t:<.�fi(.��.··.�,t·:�:
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SÃOPAULO EAS "CHAR
GES" DE "O MALHO"

1 •.

A pagina central de " O Malho" desta semana
é

a re

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

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,· Joáo .Iosê
J. Lite, e outros artistas do lapis; "No fundo do pantana",
poema em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua

lei" de Ventura Garcia Calderon: "Viva São João :"," uma
maravilha; e. muitos topicos e muito humorismo, além das sec:-

ções costumeiras .
/

L i V r a r i ii /�I e r c n r i o
Brusque

Revistas . Brasileiras

fERl9AS
ESP1NHAS
UlCf.RAS
;=CZEMAS
M-1i#CHltS IM ,._.
DAR'FHROS
FLORfSM�
RHEUMATiSMO
SCI'tOf'HUlAS
s.yp�

e ftnllillullt>e _ .....
as.� t$ ...

Uarca roqi!ll...... __ .. II

'·AVARIA··
- Mjlha� de CIIMdo!I �
611A 11__

r-r
.. .., .. " ..�-"'�._---- ....

CONSIDERO o PRIMEIRO!
DIZ

'o IlIustre Dr. Carlos Lopes

I
'.

\

/. Attesto que tenho empregado em minha cli
_lllca o ?on�cido Elixir de Nogueira, do phar
maceutIco chimico João da Silva Silveira, em to
dos os casos de manifestações syp·hiliticas' os
seus effe't -.,

, ,

• _

lOS nao se. lazem eRperar,: ainda mesmo

�:St phases mais .�dl�ntadas. e considero - o, porn ·0, como o prImeiro depurativo.
Bahia, 5 de Março de 1916.

Dr. Carlos Lopes.

'.

.-

I

A loção Brilhante faz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta. porque n�o e tinura.
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos, É uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segredo roi c i 11 ir I í» i r: ll_

contos de réis.
. E' recommendada pelos principaes
mstitutos sanitários do extrangeiro e

analysada e, autorisada pelo de
partamento de Hygiene do Brasil.

.

Com o uso regular da Loção Bri
lhante:
1,0 - desapparecerern completa

mente a caspa e affeções parasitarias.
2.0 Cessa a qu.éda do cabello.
3.0' Os cabellQs, 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 caI.vicie 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 ê usada pela

sociedadt>: de S, Paulo e Rio. .

A'" venda em todas as Drogarias,
Perfumarias e- Pharmacias de pri
meira ordem,
App. D. N .S. P. - N. 1213, 9·2- 923
Peçam prospectos a Alvim & F1"eÍ

tas - Unicos ce:;sionarios pélra a

America do Sul -- Caixa. 137i.) .").
Paulo,

de abatimento, vende a Livraria} "Mel' curio"
( de E. 'Strãtz - Brusque. '.

Cabellas ,brancDs? .

EUXnt-lf NIII!tII
1 ElUopreg...w com !iII to4M

as motestías �atcat!ll lia .....
• in! p uresas dG sang:ue t '

<

.
-

Matenal escolar �ElDbêlle=e'
Livros para todos os 'cursos O seu larII!'

do Grupo Escolar e Escol Quer v. S. adquirir'
-

Complementar - um lindo adorno para
Livros para as escolas iso- sua casa? Então não ae-

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

preço de reclame. rs. tOO: timento _de/estampas. artifi-
Grande variedade de cader- ciaes as mais modernas (da

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

arithmetica e apontamentos. ba de l'8ceber

Canetas-Lapis-Louzas etc. etC. � Livraria "Mercurio"
Na Livraria e FapelariaMer- de

-

curio de E. Stratz

Eríco Slra-etz Catalogos á disposiçAo
do publico!

Preços ao alcance
de todos.

ODiti! �ue evita 8 IIbirellose.
COM o SEU USO NO FIM
DE 20 DIAS NOTA-SE:
1." - COMBATE RADI
CAL DA OEPREssAO
NERVOSA E DO EM
MAORECIMENTO Df
.\MBC" OS SEXOS.

u. 2.0-AUOMENTO DE PE-

I
50 VARIAN,DO QI:: t. A

. } KILOS. .

l.· - COMPLETO freS
TABELECIMENTO 005·

•
ORGANISMOS fNfRA.
QUE�IDOS. AMEAÇA-
·)oS DE TUBERCULOSE.
o CANCER PODE.SE
EVITAR PORQUE E PRO.

'

DUZIDO PELA ACCU
MULACA.o DO POTAS
SIO EM DETERMINADO

. LUGAR DO ORGANiSMO
o CÀLGiO OI�SOlVE O
POTASSIO.OS.\l'IGl'EN(.L
COj\jTf.M CALCIO. E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER.
OPINIÃO DO H\

81. Mltim SUBiS I( CASTO' '. �;

. RejuõJe!lesce a mulher sem ��u�es
Porqu(' o 'dr. Silvmo Pa-

I checo de Arauio. eminente

medIcl') brasileiro, como o

grànde 5clcnllsll:l russo lam-

bem criou. com o seu fTld

ravillloso preparado
.. fLUXO - SEDATlNA •.

,.

o re;uvene:;.cimenlo da ,.1:.-;,
lh�r. ruiendo desupparec�r

Imllagi"Osamenle. em' 'menO!i
'

de 2 hora{!i. as dôres men

!iae:s, açaimando, regulan
salldo e v;!olisando 03 seus

.•

:�iJ orgdo3. fa�ili!alldo os' par-
'

.

103, �em dôres, CUll1 perigo
tanlo alerrori!8 8 mulher.

E516 scndó usado dlilOa:'
mente nos princ:ipae) hoS.-:
l'Iílaes.
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