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'mpostos deste par,ecimento de capulhos doentes ou de CA- considero uma força social util e respeita-I Então, elle desappareceu logo. D�sap
RIMA�S. , .

.

.

. I vel, está em erro ness-a pendencia, erro que, pareceu. Acabar.a-se a, grande attracção _ d�
Fl�emos mt.ensa campanha e.ducatl�,a I e�le defende sobranceiro, certo de que es-, borrac�a,. que levava a floresta �� multidões

J10 sentido de evitar a gran<!_e mamfesta_çao \ ta com a verda.de. E' respeítavel, elevad?, o trabalhadoras. Acabara-se-o esplríto que �s
dos CARIMANS nas plantações algodoeiras r seu ponto de vista, mas deve ser combatido, norteava, que a terra nada mais offerema

\ do Estado.. . .. n? .amplo tablado das idéas. A politica tra- de' apréciavel.. . ,

Collectoria estadcak .

Os colonos japonezes fora� os pr�mel- dicíonal não se avigora nos chamados mott- Os seringaes ficaram Jogados as ma�-
. .

ros a comprehender o alca.nce da medida e vos moraes, defendidos pela Egreja, para gens dos rios, longos, estirando-se de pregui-

,MOVimento cemmeretat e industrial apol-a em pratica .no conjuncto de oper�-I combater o divorcio. Coinbate-o por timidez, ça debaixo do sol equatorial. As arv�res

I çoes desde o plantio em te1;-enos convem-j
para não attríctar com o bispo, para não a- altíssimas, com os troncos riscados e ainda

Prefeitura municipal: .

entes e�purgados, a adopça� de boas se-, brír lucta com o representante da autorida-I! o ultimo resíduo sublinhando de bra:nco as

I me�tes In.demnes de pragas ate todas as de- de ecclesiastica. . feridas dos Imrnensos corpos torcidos . ..

Industria e profissão I mais praticas cultu�aes. .

' I
. O_povo brasileiro, creado nessa taísa con· I Sem um auxilio generoso, o serlllgueiro,

i
.Outro f�cto. _Era h�bIto dos l,avrador.es I vicçao de

.

que o matrtmonío é sacramento, morreu com a sermga.
_ '

'

.-----

\ de colher o algo?ao humído, guardai-o aSSIm I e? como. tal, �ão_
pode, a. não se� em rarís- . ,Ena, n� me��o c.haQ quente, a ma.rg�m

m. t I- t 1 e ven�el.(o molhado.
. sl;nas. prescripçoes da lei canoruca, soffrer do mesmo igarapé SInuoso, dentro da im-

oUlmen a 'pau IS a r F1Z por toda paI't� conyecer os agncuI-1 annullação legal. O politico sabe que as n.e- meusa e bardheuta floresta. E�le, na� terras

�
,

'.
'

\ 'tores pela .demoll�traçao dlr�c�a que seme.. cessidades da vida moderna, as exigencias mais distantes. Desgraça maior. Fora da

Communicados officiaes lha�te pratíca prejudicava aííbra e a germ.I- \ �a soc�edade, a evolução dos costumes, OS

I
sua gente. lon&e das caboclas, das lendas,

naçao das sementes, amd� desta vez depois I ímperanvos da moral edificada pelo homem do verde. Nas fazendas paulistas, par,a que
. {) sr. Prefeito' Provisorio recebeu da de �ongo trabalho. persuasivo consegui que \ do nosso tempo, aboliram, rísc-ram, fizeram da terra brotasse o grão 1'0:'0 do caíé. Nos

interventoria federal no Estado os seguintes .�s japonezes sopitassem velhas praticas ro- prescrever o principio da lei christã, em to- campos de Minas. Pelas CIdades g�andes .

eommunieados officiaes:'" tineiras e ad?I?tass�m os conselhos que pr�· dos.vou quasi todos os códigos dos paizes Pelas cidades perdidas. Nas r}las poeirentas,
_ Florianopolís, 1 _ Na frente norte ft:samente ml�lstrel precomsando a expo_sI- padronizados pela civilização occidental. misturadas, apressadas. Rolapdo 3: sua vid.a

houve p r o g r e s são em varios sectores I çao de. algodão ao s?l em p-t;tnnos ,no chao, I Mas, o politico sabe tambem que, para se por ahi, na confusão que nao deixa vesti

retirando -se o inimigo, da região do tunel.1
no período da colheita. ASSIm evitando 9s: pro�eder á reforma, para se modificar a lei gios ...

Foram ocupadas Tapiratiba, Itaiguara, Itaní- capulhos doentes e seccando b\:l.�. o algodão ímptedosa e deshumana é necessario alterar, --.;__-------------

ra- e S. João da Bôa Vista, penetrando "as I a.n�es de guardal-o e de beneliclal-o e ve-j a mentalidade do coronel eleitor educar as

forças Iegaes cinco kílornetros ao sul de I rífícaram o� lav,rad.ores que asseguravam classes populares, entrar em conflicto dire- Sabre o abatimento no preço das passagens
Espírito Santo' dos Pinbaes. Faleceu em II

melhor a boa guahdad� do seu producto. dto c?m os ensinamentos ministrados pelos para jornalistas
combate o capitão Cícero Góes Monteiro. Na . D-es�e entao .os japonezes foraqt os collegios 'religiosos, desenvolvidos, mais tar- . tf'l.
frente sul proseguiu o ataque em direção maiS ass�duos pr�ÍlcaÍltes de taes medidas. de, pela bacharelice ao serviço do appa- Rio (U. B. L). -"Merece os maiores ap-

geral de Capão sendo transposta a ponte do F�ram aH�da os Japonezes que, fa.z:-ndo a relhamento entravado da nossa democra- plausos o recente decreto do governo pro

Paranapítinga, expulso o inimigo do entrin- PODA racIOnal de suas l?lantas, _verIficaram cia. I visorio, concedendo um abátimento de 50%,

ch�iramento barravam a sua passagem, fo- q�e as mesmas em cons�quenCla da op,era- I
. �or espirito de méra commodidade, rrão I no preço das passagens de jornalistas, que

ram feitos prisioneiros 73, rebeldes sendo 11 ça? apresentavam cresc�mento regular
_

e �elo mteresse superior da doutrina, a poli-I desejarem viajar nas estradas de ferro e

feridos. Apreendidos fuzis, equipamentos, umf?rme augmentando a_mda a, pr.oducçao. ,bca, em todos os tempos, tem sido um en· corr:panhias de navegação da União.

82 capacetes. 10 mil tiros de fuzis e um far- Dahi por dea�te passaram a pratiCa! no�- trave á marcha, ao desenvolvimento da Em verdade, o jornalismo precisa go

do de uniformes. Tivemos 2 mortos e 20 malmente, a POD� nas suas plantaçoes _!i- idé�, incluída, modernamente, em todos os zar de umas tantas prerogati:vas, que são

i'eridos. Deste Estado, s'eguiu-dla 30, de Rio xando ate as.melnores eppcas �a ,op.el'a�ao (Co.digOS., civilizados, Desde < o advento da concedidas a outras profissões talvez tanto.

Caçador, com destinO ás frentes de ope-
de modo � tirar della o. maXimo pa�tldo. Constituinte, que a mentalidade dos politicos porém nunca mais uteis aos interesses da

rações, um contingente de 250 homens ao co-; E aqmllo que era ,amda um. emgma se tor?-ou a principal força responsavel pela Nação. A Imprensa, para os governos que a

mando de major Licurgo Coelho. Dentro' de I pude�am asse.gurar pela sua proprla expe- opposlção, pelo repudio sem treguas á lei sabem comprehender, é um dos mais effici-

pOUCOE. dias partirão dois batalhões da re- i rienCIa ser utIl e sensato fazer-se. do divorcio. Não houve argumento, de ordem entes auxiliares. Já se tem dito - e é ver-

serva da Força Publica com efetivo de cer-I -- - jurídica ou de ordem mais propriamente dade - que o jorllal é o traço de. ligação
'ca de mil homens. Acabam de embarcar Noticias do exterior !ll0l'al, que lhe modificasse a directl'iz. Nem,lentre os sentimentos do povo e os homens

dois batalhões das policias bahiana eper-'
. Idéa nem intelligencias, nem factos de rigo-I qu_e o governani. E' necessario. pois que es-

jlambucana com destino ao Rio com efetivo NOVA YORK, _ O presidénte da Fede- rosa eth,ica, lograram em quarenta aónos \ se auxili&.r intelligente e gratuito possa· 100'

respectivamente de 530 e 56 ( homens. Cor- ração Americana do Trabalho, sr. &reen, de.
de Republica, afastar a pedra posta na es- comover-se facilmente, ir a todos recantos

deaes saudações. (a) P. Assis Brasil - Inter- clarou que o numero
\
dos desempregados trada pela teimosia do, politico. Se algum I do pai?, ver o que desejam e o q�e pensam

ventor fede�al. . .

não ct'ssará, Q.os ultimos tempos, de augmen- espirito mais generoso se predispoz a en,:ol- todos os compatriotas, �ara vir, depois" di-
_ FlorIanopohs, 2 -- Em telegrama re- tal' nos Estados Cnidos' e elevava-se actu- ver-se na torrente de aguas turvas que im- vulgar as suas observaçoes.

cebido hoje o general Waldomiro Lima co- almente a 11.400.000.
' pede o divorcio, logo as responsabilidades, .

ConcedidO um abatimento no preço das

��n�cou que ataca sempre. a reta�uarda �o
-

O sr. Green acrescentou que, a sue ver,
os c.ompromissos de partido, a obediencia passa�ens, fic� �uito fac�litada a tarelti do

�nlI�ll�o na estrada SerrarIa Capa0 Bomto o unico remedio para a situação, esta.va na I serVil, aqoptad� como .n.orma der: ,c?nducta Jorna,llsta braSllelro, quasI.sempre pobre, a

mfllgmdo-o completa derrota. A vanguarda redução das horas de trabalho' I
por quasI todos os polltiCOS brasileiros, es-, que e uma das provas maiS eloqljentes da

u�trapassou Pinhal
_ enco�trando-se .

a .oito BERLIM, _ A cidade de Coturgo 1'e- pecialmente nos ult�mos vinte. ann?s, se �e'l seu idealismo.

kIl?ill.etros de Capa0 Bomto ..
Em VItorIano I ceberá a. 20 de outubro proximo cincoenta I

vantou como ma�co llltranspomve!, Imp�dI!1-1 Bravos, portanto, aos signatarios do de-

CarmIJo ap�esentar�m-se dOIS segundo.-te- e dois membros de familias reais, entre os I �o o desenvolVimento, a floraçao da Idea I ereto.
c

• -

�entes paull�tí;1s. .h.esultaram essa ultIma qua,es tres monar.chas reinantes e o princi-; generosa. .

,

. ,I Ha, comtudo, �llla obJecçao � faz�r, e.,

Jorn�da 95 prISIOneIrOS pertencentes aos ba- pe de Gales para assistirem· ao rasamento '

,

A Republlca. Nova, como está sendo I est3: se ;refere ao Interesse dos Jornallstas

tal�oes Bra.z, 14 de Julho, Corpo de Bom- do príncipe Gustavo Adolfo, da Sueeia com
chamada a v:e�hl('.e empomadada que ta t.o do lIIterIOr, que a U.B. L tem por esc?po

beir�s e dtve�sos corpos. da Força �ub!lca; a princeza Sibilia de Coburgo.
'

s� procura dIs�arçar, n� m�nte d�s corr�I- det.ende-r com,o melhor. de _suas énerglas�

PaulIsta; material apreeudId�: tres caJ?lllhoes, . 1 çoe� � fazer :tem q�e lfl?ltllr maiS esta:.a Vejamos qual,e essa o.bJecçao:
2 autos de pa�seio, 132 fUZIS, I fuzIl·metra- _ ladopçao da leI do dIvorciO, que bem podIa O favor e concedIdo, ulllcameote, aos

lhadora, 95 capacetes, equipamento e ferra- Forças negativas no Ise.r um acto do governo provisorio, como o fili�dos á Associação Brasilei_ra de Imprensa ..

menta de sapa, 2 cavallos ensilhados. Ao quadro social b
· fOI a da separação da Egreja do Estado, entidade que, por todo'3 os tItulos, mereee a

norte continua a progressão ten�o. sid� to- .... .ii. raSI- I s�hida, em identico periodo da nossa histo- �ossa adD:�lir!lção, _mas, �em todos os jorna-
madas pelas forças mineiras Espmto Sa��o , lelro ria, do cerebro. de Ruy. - listas br�sIl�Iros �ao SOelOS della, e, no eu:-

do Pinhal, Mococa, Morro Navio, a reglao Mas, onde Ir buscar Ruy Barbosa? I tanto, sao Jornallstas do mesmo modo que

dCl tunel completamente abandonada ,pelo I Angyone Costa '
oS outros, com direito, cOll$equentemente, li.

inimigo.. Cordeaes saudações. (a) P. Assis identieos ravores. �

/
-

Brasil. _ Inter'\Jentor Federal. (Serviço especial da U. B. t. para "O Pro- Chronica social Para o acto poder ser classificado de

_ FlorianoP9lis, 3 _ No sector norte gresso") ,

...
perfeito, basta que _a autoridade cOnsidere

. foi ocupada a cidade Cascavel. Foi aprisio- O divorcio não vinga, no' Rrasil devi-
-

O seringueiro e�sa nossa o.h�ervaçao e extenda a c�nc_es-,
,nado proximo áquella posição o piquete do do á acção conjugada do clel'o naci'onal e

1
lJantes Costa sao aos aUXl�13res. d� todas as .assoClaçoes

'capitão Aginaldo Caiado com 160 homeps. da politica. Na R�publica velha,. �sta se�- .. I e emprezas Jornabstl9�S do pap, estabel�-
No sector sul foi ocupado Capão Btmto. tença passou em Julgadu. Os espmtos lllaIS (SerVIço espeCIal da U.B.I. para "O Pro-l cendo, como se faz mIster, a apresentaça()l-

Saudações. (a) P. Assis B1'asil. cla�os, as alma� agitadas pel_?s imp�lsos gresso") de uma ca�erneta devidamente authentiça-
�als nohre�, ventIlaram a questau do dlvor· Naquel�e tempo elle era a grande for-I da, para evItar ab.usos.
CIO. OS maIS logic<?s ar&,umeD;tos, assim c� Iça ,d? B�as.il. A. esperança mai� menina. .do I

. , Assi.m, novos appl�usos j�ntariamos aos

ftfr*'
f. "l � 1 �', "";,

mo os fact?s �� eVIdenCia maIs-cr�a,. seIWI- BrasIl. VICttma lllnocente do lyrismo naCiO- Ja mereCIdos por tal utIl medIda.

'1 '�rS,ClEnl.Cla �&, CO enil&CaC· ram p.ara Jush�car a propaganda, lOfiltrada nal, qU8 s� derramava, caudaloso, exaltal1-
-

,

t no selO da socleda.de pela eampanha mora· do-o sem piedade ...

JÍlO\ 1l't:oneSI,; �izadora. k imprens.a. � a tribuna do par�a-
. Era um. exemplo para a raça.

,lWr - �
-,

_

I :nento,. desd_� o.s prImeIros a�nos sobreVIU- .

O herOismo da sua internação na selva!
D japooez como plantador de algodao I d�s a �onst�tulllte d� fevereIro, c,o� a

'i

ac- ficava como legenda. Lucta pertinaz e cons- Rio (U. B. L). - Appareceu agora' em

Iça0 contmuana do antigo senador' BrIGO Uoe- tante. Os mezes passavam. Os annos che- Paris um dactylographo que sem emprego

wíizf:m W. Coelho de S.ouza lho, e dos deputa�ios Barbosa Lima, Seabra, gavam. Mui�o tempo depois o seringueiro resolveu fazer retratos. : . a �achina. Diz uni
) Augusto lie FreI�as, Ger!uano Hastockler, volta, re�urgla como um vencedor-feliz. Ví- telegr8fllma que as physionornias dactylo-

(Serviço �special da U.B.!. para "O Pro- Pedro Moacyr, En�.as M.artms? par:: lembrar nha sorrllld? . . . graphadas sãO admiraveís

'gresso") apenas, os �e eVJdt'ncla maiOr. nao bastou Nesse tempo elle fazia a fortuna do Por essa concorrencia certamente nãO'

Quando iniciei os trabalhos em p.ról do par� constrUIr uma columna suffic�entelllen- paiz e era o nosso anl!luncio luminoso. O esperavam os. pintores e photographos. Vão
algodão em S. Paulo, .

a circunstanma que te fo�te, capaz de .l�var de venCIda o pre- I homem em que tudo se perdoava, até mes- ver- que a moda pega. E' novidade. E' novi.,..

'mais concorria para des�alorisa� o .producto c?nceIto, a hyp.O?rlSIa ul�rampntana, d.efen-' D!-0 .

certas attitudes estranhas, (Tiue Paris as- dade de Paris! Demais, os retratos deVeIll<

paulista era a resistenCla das fibras mortas \
dldas pelos polltIcos maIS espertos, distar- sistla...

' 'sahir baratinhos. Verdadeiros instantaneos

result�ntes 'd�s capulnos rachiticos e doen- ça�os e pengosos, que tem tido o nosso ,Depois, gantes �ais �sper'tas deriv�ram I?0uqlllssima despeza com papel copia, tinta:
tes alI denommados CARIMANS. .' pmz.

... ,_. . l
a fonte de ouro iacIl. Vem a decadenCla. O fita; qualquer dinheiro curto paga uma en-

a �taque da Lagarta Rosada, a mter- . Espmtos tImOI'3:tos poder�o Julgar ou- desespero d� se voltar ao que já não era. commenda. /.,'
correncI.a da fun�o�, no.s capulhos, em con- sado, �u ,pouco gentIl,. o c�nceIto. O a�su�- Os outros �ao prote�taram contra o roubo Vão ver que o I }lOmem faz fortuna. O

sequeucla da ma qualldade das se�entes pto, p(!)rem, requer SlUC6!ldade, cOnVlCça?, ql.!-e se. faZIa, ?em aJudar"�m o irmã� a se desemprego tem tambem vantagens. Se q

da faltí;1 de tratos cu��urí;1es �onveDlente,s coragem _no seu deb.ate, nao apenas cortezla reorga_nlzar. DeIxaram-no ode lado, como um \ clactyJographo estivesse collocado, não teria
.concorrIam para o maIOr llltensldade do ar· .

e amaneIrado de lmguagem. O cleI'o� que ext:anno. Ingratamente. .
descoberto a n:ür.:ta dos retratos a mactüna.

mez
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"
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I só ena deve ser attendida. 1 Des"portos

I Este mm esteve annunciado para 31.

I Para começar, eu preconizo a insubmis-,
' : de julho, porém, motivos de força maior

I são em massa, isto é, a recusa ao serviço ! impediram a sua distribuição ha mais tem-

CommunicadoS officiaes I militar. Qu� se fechem immedi�t�rne,nte to-: Botafogo x 20 Brusquense

! pO'.
razão l?orque, somente agor:;t, o emp�e-

das as íabricas de armas e .mumçoes. Todos .

_

sano do Cme-Guarany conseguiu negociar
O exmo. sr. General Interventor no Es-I os conflictos de qualquer espécie devem ser

Os quadros secundaríos do ""S. O. Bru� a sua vinda.

tado
.

transmittíu a� sr. Prefe�t� Pr�visorio os submettídos á arbitragem. Cada Dação dev.e quenie �aBg!af���b�rp��ft:r::-i�ed e�er::a�. :- Sabbad� teremos o prazer d� assistir,
segumtes communícados oííícíaes: comprometter-se solemnemente, por antecí- �ma uc

turma ruh 'a ul pela �nt g�e iocalísado na tela do Guarany "COIsas nos-

_. Flortanopolis, 5 - O general ,�raldo� nação, a acatar as decisões 30S árbitros. E
d
or� � 1'0- Z C a m sas", conforme nos informou o seu proprie-

miro Lima comunica a tomada de Aracassú se os Estados forem incapazes de cumprir
e o x . tarío a ultima hora.

ontem .as dpzoito horas estando as forças a I a palavra assim empenhada, que os povos O .Botaíogo marcou o seu unico ponto _
..
__ -.,...,.- --_�

cerca de dois kílornetros ao norte daquella Ilh'o imponham. .

do dia no primeiro tempo que terminou Ia- Y

estação. A povoação loi inteiramente sa-I
- Todavia, caro mestre, a' legalidade, voravel a esquadra Brusquense que obteve A t,'��""tiJ1L. �.!l�, ;�,�,f"'.,'.."�,,�t!i,,�,�:,,,JA

queada pelo adversário. Saudaçõea. (a) P a ordem, a segurança das instituições go- 3 pontos. No segundo tempo o Botafogo ,�� ,-- �"" �':' "'1t��U.!W�Vi
»seis Brasil, Interventor Federal. vernamentaos . . . . .

não logrou marcar nenhum tento, tendo o "- h_ FloríaDopo]is, ;:; � Na frente norte Einstein não hesita em responder: seu antagonista conseguido augmentar a J.iUl .. �fal
foi fornada a cidade de Pinheiro apoz Vila' \

- Se os meios legaes não. bastarem, contagem com 2 pontos.

Queimada. Na região de Itapira foram aprísí- cabe aos povos J?andarem a legalidade plan- A "Sociedade das Senhoras" promove

nnados 21 oficiais 41ô homens alem de mate- I tar batatas. E' simples. Ora, corno para der- para o proxímo domingo uma festa Iitero-
rial belíco. (a) p' Assis Brasil.

'

rubar
'

a legalidade,' ê precíso
.
força .e com Paysand-n: x ADlazonas musical nos vastos salões da Sociedade Ati

-r-r- Prefeito de Brusque _,' Florianopolis, o emprego da força armada, ahí chegaremos, radores.

6 - Foi tomado Mogi Mirim Importautissíma paradoxalmente, a '_um3: gt1e�ra, de out!'a
Na praça de desportos CeI. Carlos Re-

A festa terá inicio as 19,30 horas com
chave da viação Ierrea paulista, continuan- forma, com outros fins,vlll,cluslve os altruís- naux, domingo passado, foi ve,r��cado um

a extração da grande tombola dos trabalhos

-do vrctoriosa a ofensiva por toda a parte.: tas, mas a .guerra ..�stara, por ventur�, a empate, pela contagem de 2 x 2, n<?' encontro manuaes submettidos a sorteio em beneã
Ia) P. Assis Brasil. paz, llum. CIrculo VlC.>�OSo, fechad?o por uma dce sfupteból entre as príneípaes turmas do cio áquella ínstítuíção que tomou a seu car-
\ � d . . aysandú-e Amazonas F. Club.

go contribuir com Yhonora...rios para a' irmã
- Prefeito de Brusque - Flortanopolts, ete,rna circumrerencra e guerra.

1 A bit
'

t 'A th S
.

,r I rou o encon 1'0 osr. 'r ur assi, enfermeira Elsa. -.�"

6 - Apos combate roi to,mado Taquari, to- --'
,

do paysandú.,
' I

ram apreendidos oito fuzis, uma metralhado- ,.
" ' .'

_

Os trabalhos manuaes, confeccionado

ra, seis camínhões, duas ambulancias; dez
'

Paz ,'.',
.fi. sahída coube aos visitantes que de pelas senhoras associadas áquella institui-

ram o tiro inicial as 4 30 da tarde. [ção foram expostos na montra da firma
homens presos com munição e medicamen-j No primeiro tempo o Amazonas conse- E. v. Buettner & Cía e mereceram as, mais
tos - atingida a' cabeceira da ponte de, -/ "

,
.

Ourinhos foram feitos onze prisioneiros na O lacomsm.o de um telegramma que t�- guiu abrir a contagem apoz um optimo ar-. enthusíasticas manifestações de apreço das

10z do rio Albertina a vinte kilometros ao v.emos 9Pportun�dade de _ler! traz-nos a.notI- remate. Os locaes procuraram desde então pessôas conhecedoras da delicada arte de

norte de Aracassú. Saudações. (a) P Ass'ís era �to otíerecímento a ?Idade do RI.O de dominar a Iorte pressão adversaria, conse- bordar.

Brasil
! .laneíro 'de um grande painel da autoría do guindo depois de 15 minutos, por íntermedío Apoz a extração dosorteio será exe-

.

A estrategia federal pintor brasileiro sr. Eduardo de Sá. de Erich empatar a contagem que perdurou cutado o seguinte programmar 1". parte -;-- 1
Na sua concepção de emerito artista, até ao' final do tempo.

�

Apresentação, 2, Numero de musica pela
Diz um telegramma do Rio: - Nota- Eduardo de Sá creou na téla o desejo íer- No segundo tempo, os visitantes, com J. B. America; �', Recit�tivos; 4, Dança nO\

...se que o plano f'strategico das forças fede- voroso que vae na alma da mulher, sem um tiro livre, conquistaram o segundo pon- palco; 5, comedIa allema "No mercado dos

2l'aeS é a conquista immediata de Campinas, distinção de nacionalidades e credos-da mu- to da tarde. Os Joeaes enfrentam novarnen- legumes". 2· parte - 6, "O meu Brasil" sólo

Itapetininga e Oruze�ro, Ilher christã-no momento agudo de incerte- te, até que, da esquerda, Piper vaza a cida- d� canto; 7,
.
ConpIet; .8; pança hespanhola;

A offensiva simultaneamente, no mo- zas pelo qual passa o orbe terraqueo. de11a dos. visitantes empatando novamente 9, �or1ferenC1a humorlstlca; 10, Dança ry-·
mento, pelas tropas legalisÍl:ls, confirma es- O artista figurou de�ta forma �sua ima- a contagem. Antonio consegue mais um pon- , thmlCa.

.

5a supposição e a simu.ltami!dade d� �taque ginação _., que vista na su!l �spiritualidade to para a turma verde-branco que foi anu- Depo�s de execu�ado o prografnma aci

pejas quatro frentes vfsa nao permIttIr que traduz uma grande supphca ao Creador: lado por impedimento. ma lIavera grande baIle.
os revoltosos' d8sloquem tropas de uma fren- Paz! - "uma Mãe que aperta contra o co- Assim terminou o encontro com o sa-

te para outra. raçãO o filhinho apavorado e obstrue com tisfatorio empate de 2 x 2•
. A impressão geral B de que as ultimas um ramo de flores a bocca de um canhão, ..

vidorias governistas vieram facilitar a in- I tornando derradeiro o disparo que acaba de
"-

vasão decisiva no Estado e a posse dos I fazer." ,
- I

seus\ pontos mais importantes, os quaes, to-
'

Eduardo de Sá apresentará o seu bel-

,Eados, fàcilitarão o hreve termo.

llissimo
tr'abalho de arte com as seguintes

• palavras que traduz todo o anhelo de sua
Formal deSfentIdo. alma votada á �onc�pçã,o dos pur�s id�aes:

_ Dentre as notiCIas ultimamente irra- «Este quadro e maIS do que um voto ,de

rliadas pela Radio Educadorft Paulista, ha cQncordia ci.vica. '.
.

uma que mereceu formal desmentido do El!l melO da tormenta que abala a nos

«Jornal da Noite», de Porto Alegre, em sua sa p�tr18trepresE;l�ta bmbem um .appello com

edição de 3 do correllte. E' a que se refere movIdf') a fratermdade plane!ana. �ede que
a um supposto levante na capital gaucha", ces�e, sem demora, tod� a vIO_le�cIa nas re

em que teria sido I).ssaltado e tomado _o Ar- �aço es �umana.s e que a subrrllssao ao altru

senal de Guerra e dali retirado grande quan- l�mo �eJa a leI suprema
�

nO g.overno da so-

Udade de material bellico. Cledad.e. Este',appello sera OUVIdo, certamen-

" _ • te, senão nos dias presentf's, ;naquelles que
O 60 Batalha0 da Força PublIca hão de vir para a felicidade collectiva.

Pelo theatro

A communidade catholica desta cidade,
acompanhando o movimento que se opera

Communica-nos a 2- Collectoria fede-
em todo o paiz que anceia pela paz, promo-

ral:
' '. veu, a 7 do corrente, uma romaria de supplica O poder antisetico da prata

- As Collectorias Federaes desta cida- pelo teqno das hostilidades.
A Academia de Medicina de Paris

de já estão babilitadas a .fornecer ao publi- 'Na egreja Matriz foi celebrada a mis- ba de ouvir o relatorio do professor Kling
co o novo se110 de "Educação e Saude", sa pe.lo. paro?�o Ger�ano �l'and Je logo apoz director do laboratorio municipal de Pari
instituido pelo decreto nó 21.335 de 29 de o .0ffiCIO rehgl.osO fOI formado. o grant;l.e_ cor- acerca das suas recentes experiencias d
abril déste anno e que entrou em vigor em teJo que seguIU para Aza�4buJa.. n asepcia da agua empregando a prata.
data de 6 do corrente:'

.

Na c�pella do. HospItal ,fOI ,-,e�ebrada I
O professor Kling declarou perante

Essli;' sello, de accordo com o aIludido mIssa votIva. pelo/ conego J?yme Camara. Academia haver procedido a experiencia
decreto deverá ser aposto a todos e quaes- Occupou a .trIbuna íO .rev. p, Ger�ano Brand cuidadosas, com resuitades interessantes

quer documen'tos sujeitos a se110 federal, que proferIU um� ,VIbrante oraçao pro-p,az, verificando a realidade da acção bacterici
estadoal e munici}j)al, exepto a COJ'respon- convI�ando os: fieIs. a erguerem aos ceus da da prata sobre a agua.
dencia postal e os cheques, (as maos supplIces Implorando a Deus, com .,. . '_

O mestre da relatividade so concebe preces pela paz.
A agua dIssolve uma dImmuta fracça,

O absoluto co-ntra a guerra
' , da, prata, chimicamente, formando uma so

lução mortal para muitos niicrobios, ,entre
(Ext.) ,O anniversario do fascio' ' estes, os, bacilos tificos. (

Apezar de suas pI'ofundas locutrações D
'

\. Du. 'Nel'y, K,PI''!Z Assim sendo, bastam poucas horas pa-
que o levaram a formular a celebre e sen-. eccodre a.ltl d.o cdorrentel o �ecflmo. atn- E t h d' t'd d d

,ra se estabelecer uma completa asepcia d

sacional� theoria da relatividade, ou talvez Qlversario a VIr ona a revo uçao ascIs a. s eve a las nes a CI a e o sr. r.
agua

'

\
-

'

por isso mesmo, o grande Einstein é um a-
Toda a Italia despertará em desta nes- Nery Kurtz. S. S: est(\ve em conferencia com ._-_" .,-- --;

depto ,do pacifiSmO, tornando-se um dos mais se 'dia· de grande jubilo para a sua naciQna- o sr. Prefeito Provisorio sobre a organisação
ardentes a,postolos da Paz. Talvez por ISso lidade.

" .'. .

I das �orças de reserva do Estado, voltando

mesmo sim p(')rque a theoria da relativida- Cerca de 100 mIl vanguardlstl desfila, depois á Blumenau onde está organisando
de não' é m�is, em summa, de que uma for- ·rão em Rornap• nes�e dia. �m homenag�m á- UJIl, batalhão patriotico e seguir depois para Sob' a,. direcção do nosso collega d
mula que reconhf'lce, no universo, a existen- q1Je�la �ata hIstorlCa. polItIca da patrIa de a frente de pperações de guerra. imprensa, sr. Clito Dias surgiu á publicida
cia de uma e'quação de equilibrio compen- Ganbaldl. de, na capital do Estado, "A Seára" de pu
.sado de rythmo e de harmonia. _ blicação quinzenal.

Ora, se essa é a verdade da vida nO O voluntariado "A. Seára" destina s� a propaganda �
grande infinito do l!niverso, outra não pode [l. presidente do me�iito renuncia . . .

doutrina espirita e appareceu euS: seu p1,'i
ser a regra deTecta com Jucia; -em tudo Na sua recente VIsIta a es�a CIdade 0- m�iro numero, editado a 25 "do passaqo, c

quanto se contém nesse grande toào. E co- - Um telegramma do dia 3 do. corren- sr. dr. Nery. Kurtz �eve. entendI;ffieI!_t� com 1 collaborações,-. entre outras, de Oswald
mo a guerra é a arythmia, e o desequilibrio, te; diz o' seguinte - Alegando motivos de os sr. PrefeIto P.r�vIsorlO, Antomo Malu�he, Mello � Tl'ajan0 Margarida, além de um poe
o pacifismo entra na logica da doutrina, d.e salide, renunciou o presidente da Republi-, delegado de polICIa e Egon Geraldo Tletz- meto psicographado de Araujo Figueredo
que a guerra é' a aberração. ca, ,general Ortiz Rubio. O Congresso reu- �ann, 20 collec�or f_ederal. sobre o volunta- Gratos pela sua visita aP,fesentamos oS

'Infelismente as potencias trabalhadas nir-se-á' éxtraordinariamente para resolver rIado de orgamsaçao de forças de reserva nossos votos de feliz existencia.

pelo� egoismos ,patrioticos e outros males o assumpto. O general Rudriguez assumirá da Força Publica, com séde em Blumenau.

enraIzados pelo tradicion 1" b t' o governo, em caracter provisorio, até que
Ficaram estes senhOres 'encarregados

,

"

a Ismo Gom a lVO de encaminharem áquella' séde todos os,' \vo-de. mUItos seculos, D&O comprehendeu Ein- se decida formalmente a respeito.
�tem, <? gue de nenhu� modo lhé enfreque-

luntarios que' se apresentarem' para �os

ceu a firmeza das conVIcções. serviços das armas e prestarem informações
a todos os interessados. '

Elle assim
.

as exprimiu recentemente O pronunciamento' de Obidos Os voluntarios serão: encaminhados
. �rn Genebra, onde preferiu falar aos jorna- ,/ ,

in'ln1ediatamente para as unidades em orga-
lIstas, por estar assim mais junto da capital

Lemos e� L:m des�acho procedente _de
da. Socie�ade das Nações. para lhe poder

Belem �o Par!l' o segUInte: -: Informa?oes nisação.
'

grItar maIS perto aos OUvIdos a verdade ,de Manaos, dIzem que AlderIco Pompa de _ _ � _

pacifista:
' , Oliveira, o cabeça do movimento de Obidos,

- A ntes de mais nada, o desarmamen-
é n�gociante, .do ramo d� march::nteria, n.a

to. IntegIal, absoluto e não essa caricatura �apltal da Bahw, onde delx,�u espos� e dOIS
que aqui &6 vê. No andar em que se vae, en/I filhos. Acer.escentam �ssas lDfor�açoes que
Gen.ebra. o desarmamento poderá durar u:::n II Pompa,. VIajando daq.UI para Manaos, esteve
seculo, .0 .t�mp� mais do que neces�al'io pa- I

em Obl�OS alguns dlas, prepa.rando o ambi
ra a Clv�11�açao succ.umbiJ' cem vezes. To-: entt', al��" para o l.evanLe, com o sarge�lto
das as mm Das s:ympatbias são para o unico I Z0roastio. Seroa Mala. A senha que tinha si�
proje'Cto pratico de desarmamento apresen-I do ��m_bmada, para dar noticia de que a

tado em Genebra, o ela republica elos Soviets,
I gUaImça� estava prompta para o movimentQ

�presçntado pelo sr. Litvfnoff. '1 era -- «Estou doente, �em recursos».

_

.

, .,

' Pompa tambem fOI o commandante da
- M�s entao o se�hor e ,commulllst�?: tropa de deSEmbarque do «Andirá», e já se

Nao se trata dISSO. So uma naçao; encontra, preso, em Manáos, onde chegou
,;propoz o desarmamento integral; portanto, I a bordo do «Baependy».

- Pelo àecreto no 271 deste mez assig
nado pelo sr. General Interventor no Estado, '

foi creado o 60 Batalhão. da Força Publica
com séde no municipio de LàgeS'.

FOI'Dlação de forças

Os elementos diletantes da arte drama
. \

tica que tomaram sobre os liombros a tare-

Segundo informações particulares que Ia de reorganisar o "Grupo Dramatico flo
rE cebemos, será esperada, para o proximo racio Nunes", pretendem assignalar a dat

domingo, a visita da turma principal do Fi- da reorganisaçao com um espectaculo.
gueirense, de Florianopolis, ao C. S. Brus- Nesse intuito foram distribuidos os pa

qu�nse.,· peis do drama brasileiro "Alma sertaneja"

I
No estadio "Augusto Bauer", medirão, Os ensai�s .d� peça serão iniciados es�

forças a eS(fuadra visitante e a principal do ta s�Il).ana e mIcIa�os os trahalhos _de �on
rubIeO-azul numa partida amistosa de fute-I fecçao dos scenarlOS que, obdecerao rigo

bóio ,rosamente á m_ontagem do drama, cujo en-

Reina grande animação no nosso. meio' re�o de grande alcance. p�ilosophico ser'

desportiv@ por este encôntro que deyerá obJecto, de nossa apreClaçaO antes de se

ter' uma grande torcida. levado a scena.
.

, O "Grupo D.ratnatico HQracio Nunes"
terá seus estatutos estudados por uma com

missão a ser momeda na proxíma semana

,e fará sua séde no Cine-Guarany onde dis

porá do palco para sua escola dramatica €i

espectaculoso
r

\

Brusquense X Figueirense

/'

'Senos de uEducação
e Saude"

o sr. dr. Manoel Pedro: da Silveira,
Secretal'io do Interior, seguiu para o no.rte
do Estado. levando a incumbencia de formâr
mais um batalhão para combater os rebel-
des de S. Paulo.

'.

- Em Gaspar está sendo organisado
um batalhão pelos srs. Leopoldo Schramm
e João Luiz Berti.

Einstein e a paz

ASeára

Çine Guara:n.:y

Prorogando ,o prazo
Um telegramma procedente do Rio e

es.tampado pelo nosso collega "O Estado",
edição de 5 do corrente, diz que, por ·decre'
to do chefe do Governo Provisorio, refereIl'
dado pelos ministros da Fazenda e EducaçãO
foi prorogado por tempo indeterminado o

prazo para 'cobr,ança do se110 de "Edu{l:.t1'

ção e Saude". . .(

O Oine-Guarany negobiou, para em bre
ves dias, a vinrta da pelicula "Coisas nossas."

Este film é a revelação do valor artis- Com expressi'va dedicatoria do exl1lo.
tico da, nossa gente, no qual está, com mui- sr. desembargador José Boiteux, acabarrloS
t:'1 pujança e arte, focalisada uma rigorosa de receber o \opusculo, sob o titulo acil1l�'
mterpretação de papeis varios em torno de de autoria dó dr. OtÍlelo I Ros'a, no qual o

um enredo suave e delicado. autor, em linguagem qúe muito desvanece
Pe13: primeira vez a nossa platéa terá ã sensibilidade barriga-verde diL: das sullS

opportumdade de apreciar um film todo fa- i�pressões de uma viagem a'FlorianopoliS'
���o e �antado na ling'ua patria, e além Pen,horadamente agradecemos ao mus'
IS O2 COIsas �o��as, que lilUito. agradarão tre desembargador a gentileza da sua oifer·

e hao de sensIbllIsar u nossa platéa. I ta.

Em casa de um uizinho
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Artigos para photogra- Faço s�����J'J!�as�!����dre AbrilJ
P'h;�S

Pazza com 25 annos ruuo legitimo de Giacomo Pazza e de I

.' �U I Adelaide Pazza e Clara Bodernü1Ier com 22 annos de idade,

YI/t;,.nde-se todos os artlgos nara
filha legitima d� Antonio' Bodem.ül.le!, ambos solteiros,

... 1W1 v I II, .... lavradores e residentes neste MUnIClpIO.

photographias por preços redu- José Manrer com 25 annos, filho legitimo de José

-d
. L-

-

d E STR'A' I Maurer e de 'I'hereza :Jaurel' falecida e Otilia Hodecker,

%1 OS na IvrarlB e. ETZII' com 19 3l!HlOS de idade, li'Hha legitima de Carlos Hodecker

Recebe-Sé trabalhos de amasse- Ii e de Lui�a Hodecker, amb�� .s�Jteiros, brasileiros, lavrado-
. res e residentes nest� MUlllCIPlO.

.res para serem revelados. Serviço I. Leopoldo �Iaurici, ?o.m 25 a��os, op�r�rio, WJ:lO l�gi-
\. 'perfeito' e raeído tl!ll0 de Valentíno M3;urlcl d� Emlha. �aurlCl e �arla L�o-

.

1<11' lO m, com 23 annos de Idade, filha legitima �de LUIZ Leoní e

Lucia Leoni, ambos solteiros, brasileiros, operarios e resi-

\dentes nesta Cidade.
João Pinotti com 25 annos, artista, filho legítimo de

Celso Pinotti e de Ema Pínottí e, Rosa Zirke, com 19 an

nos de idade, filha legitima de Guilherme Zírke falecido

e de Christína Zirke, ambos solteiros, brasileiros e resi-

dentes neste Municipio, .

Manoel Toledo dos Santos com 24 annos, artista, filho

i legitimo de José Toledo dos Santos e de Maria Reis To-

Iledo dos Santos e Annita Appel com 22 annos de idade,

'l
filha legitima de Guiíherme Appel e de Emilia Appel, am-

bos solteiros, brasileiros e residentes nesta Cidade. ,

'( Si alguém souber algum impedimento deve accusal-o,

n' E "para que todos fiquem scientes publico o presente.

V·/ Brusque, 9 - 9 - 1932
O escrivão

Germano Schaeier

VENDE-SE
.'

por preço conveniente uma

gremente o viagem.

Por isso, nunca se deve vicjcr sem levar comsigo um

tubo, ou mesmo atguns comprimidos de' Cnfiaspiril'1lt!:li.
EUa ollivio promptamente as dôres de cabeço, de ouvido,

de dentes e rheumaticas, tendo a vantagem de não

faier mal Q nenhum orgão.

Não se deixem illudir pelos succecicneos e imiroçôes,
Confiem no Crux aC!yer que é universalmente conside

rodo Q garantia de pureza, efficiencia e rigor scientific:o.

Prej'eituratMunj cipal de Brusque, 1 de setembro de 1932

,
Rodolpho Victor Tieiemann I

Prefeito Provísorío

Publicada a presente Resolução No. 22, nesta Secre

taria, em J de setembro de 1932.
Henrique Bosco

Secretario

�(y/;;� .�
,

}��.;�i;�I��,\' �;"r�"'1 -(O 7"
"

�'�'êi';j�}J;fo '

Di!ll • mer" i' :
,

�.Ilt«'l é !) � uRTlFICAN.
Tt .

que nós, medlcos,
q.i;;)V�Oi\ aconselhar,

Ene eoatém, entre ou

tras substancias, O PE
PTONATO; DE FER,
ao, OLYCEROPHOS.

PHATO DE CALCJO

iE HYPOPH05PHYTO
, DE CALCIO.

I! o meíhor r e m e d i o

contra a DEBIU OADE!

�2 F J{ A QU E Z AGE.

�A.L, MOLLEZA DAS,

PERNAS, FALTA DE

A,PPETITF, IN.

',OiVI,NIA, NERVOSIS.
:i�O, de.
� tambem �(:l)nsdÍ1(f 'lei

IU\ VELHICE, !,,:rn re-

IIU�'!lúrir A ENt2rHHA

:: O VIGOR.
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pagrapbia e biDraria "marcuria"
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.
Livros de vendas à vistas I

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

\

Impressões à eôres

Secção hidraría e Papelaria
Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de
seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, Papel al

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

pàu e de côres, esíumínhos, Copiadores, Caixas de
tintas para pi'l���l'g ':1, 0::;0, Pincéis para pintura,
Borrachas, Mataborcões. Pennas, Canetas, Tintei-
ros, Perturadores, etc. etc. etc, \

Cadernos de Linguagem e Desenho

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

I

biuras para casas commerciaes:
Dlarios
Contas Correntes
Borradores
Copiodores
Registradores
Cosaanetras:
Protocollos

. Cadernetas
. Civros de actas

e todos os utensilios para escriptorios e reparti
ções encontram-se por \ preços barátissimos nesta
Livraria .

CALCEHINA
(Especifico da dentição)

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

elle bom apetite?
.

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

€ia?
Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deuCALCEHINA, o remeuío que veio provar

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

Cofu o uso da" CALCEHINA, podem os nossos filhos

possuir bellissimós dentes, e se póde dispensar certas exí

gencias que a moderna hygiene impõe á alimentação das

crianças, nas localidades falhas de recursos.
1}.. CALCEHINA é sempre util, em qualquer idade.
E um poderoso tonico para os convalescentes.
A CALCEHINA evita a tuberculose, as íníecções in

testinaes a apendicite. A·CALCEHINA expelle os ver

mes intestíuaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

Uend�,.se �m tudas pharmatias C drDgarias �D Brasil

-ROM�ANCES
A Livraria Mercurio de Erico Strãtz, acaba de

receber as edições de 1931 dos melhores roman

ces hrasileiros e estrangeiros.

Edições 'populares
ao alcance de todos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)(.t
Descoberta para a mulher
Dr. Silvino P. de f\raujo

Voronof'f
Brasil'eiro

Rejuvenesce a mulher sem operações. Os i2 1/2 milhões de
]'y�oç.as 0 senhoras que vlv�m no. Brasil estão salvas porque o dr.
SIlvmo P�che.co de AraUJO. emInente medico brasileüo, como o

grande sClen,t�sta russo, ta.mbem criou, com 9 seu maravilhoso
preparado

"FLUXO SEDATINA"
o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer!3milagrosa- ,=
ment�, em meno.s �e 2 horas, as dores, mensaes, 'acalmando, re-

-

gulansando e _vItah�ando os seus orgãos, facilitando os partos,
ge� dores, cUlO pengo tanto aterrorisa a mulher.
E um .preparado �e real valor, que se recommel1da aos exmos.

S1"S. :nedico� � .parteiras, como agente calmante e re<>ulador das
funçoes femuunas.

'"

Està sendo usado .diariamente nos prir.cipae'l hospitaes, nota
c!,:!mellte nas matermdades, casas de srlUde do Rio ide .Janeiro e
Sao Paulo.

""

"FLUXO SEDATINA"
encontra-se em todas as Pharmacias: Doen.;as !chronicas consul
tas gratts, por carta, uma só vez a cada pessoa mandando um

ellveloppe sellado.
'
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o PROGRESSO

Assignaturas
Anno - - -

-
- - -

- 10$000
Semestre - - - - - - - - -

- 6$(100
Annuncíos

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

, t

Cabellas brancas? EUX!R.EI.....
l!mpregaflo ...

as molestías ,_enfeIàa ..__
• im�u...,UII do �.�.:- A loção Brilhante faz voltar a côr'

natural primitiva em 8 dias,
Não pinta, porque nãoê tinura. ;'1
!Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. Ê uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Ground
cujo segredo [o: co npr 1 h [D'- 'D
contos de réis. <.'

E' recommendada pelos principaes
institutos sanitarios do extrangeiro e

anaíysada e autorisada pelo de
partamento de Hygiene do Brasil.
Com o uso regula!' da Loção Bri

lhante:
1.0 - desapparecerem completa

mente a caspa e affeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do! cabello.
3.0 Os cabellos, brancos, descura

dos ou grisalhos, voltam á sua cor

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados,
4.0 detem o nascimento de novos

cabeHos brancos.
5.0 � Nos casos de calvicie faz bro

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vítalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca. \
-

A Loção Brilhante e usada pela
sociedade de S.' Paulo e Rio.
A* venda em todas as Drogarias,

Perfumarias e Pharrnacias de pri
meira ordem.

.

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

tas - Unicos cessionarios para a

America do Sul -- Caixa. 1379 S.
Paulo.
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Sarna de mau caracter!
Communico a VV. SS. que, sofrendo de sarna ile mao

cíI:.'racter, ha .um anno, recorri a diversos medicamentos,
nao consegumdo ficar curado.

Aconselhou-me um amigo que eu fizesse uso/do vosso

maravUhQso ELIXIR DE NOGUEIRA, do Pharm. Chim.
João da Silva Silveira, resolvi usaI-o.

. .Com oito vidros fiquer radicalmente curado, _motivo
de VIr agradecer-lhes e ao mesmo tempo dizer-lhes que
a?onselharei a todos que necessitarem de um grande me
d-lcamento fazer uso deste santo remedio.

Sou de VV. SS. Am;o Att.o e Crdo•
Luiz Antonio Gama

. . (Firma reconhecida.)
.Como t�stemunhas: João Constanço da Silva e Man'uel

Xav�e1" de Lw�a_
.

Estado de PernalUbuco - Pesqlteira - Rua do
Progresso.

Reco )1�j'f'i'::1,j(.i(i para os Anémicos, Convalescen
tes, �huj ií.sther::l':os, Esgotados. Dispepticos e Ra-

chiticos.
-

r .

Ln'; j:' _:2f .:� : ;�!1�ue. Augmenta o peso. Alimenta
G .�<',c'.. ;'(':. r o: ;t!cce 05 nervos. TondlCaos I11USCU.
h5 /' b,"" " - ,., .. ·,t;·.,." I· r R".. a� .. lj,� .i c. J""'\cce�C'f3 _as .orçc s. \c\'!gora

G orj: ar rsrno

\1 f t; (j;{ J}� �... � � t; � C· • �"'-

.

�

• �. p

•

'_ '<.�f...r: !�.tdJ tlCO em J!�{-ttarlCla� nntri-
.

tn �.�, ��!f: ,.:",",: iJU outro 10rL ;.:i��(f.e, d
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SAOPAULO EAS "CHAR
GES" DE "O MALHO"

A pagina central de
" O Malho I, desta semana é are...

constituiçã? do que foi a_ "manifestação '.' que ainda ha pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica. I

Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está recons-
'.

tituida, yale 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 .Tosei·
J. Lite, e outros artistas do lapis; "No fundo do pantano

d P Mi "
,,,

poema em prosa e edro Iiguel Odligado; Morreu na sua

lei" de Ventura Garcia Calderon; "Viva São João" uma

maravilha: e muitos topicos e ;i1Uito humorismo, além d�s sec
ções costumeiras .

Livraria Mercnrio
Brusque

llevistas Brasileiras
_ (N3lmex·os atrazados)

)

com 200�
de abatimento, vende a Llvraria] "Mer curio"
de E. Strltz - Brusque. .

-

.Material escolar EDJ.belle:e
Livros para todos os cursos O seu lartt!

do Grupo Escolar e Escol Quer v. s.
/

adquirit!
Complementar um lindo adorno para.
Livros para as escolas íso- sua casa? Então não ae-

ladas.
-

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

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

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

arithmetíca e apontamentos. ba de receber
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc.la Livraria "Mercurio'"
Na Livraria e PapelaríaMer- de

curio de E. Strãtz

Erico straetz Catalogos á disposiçãc!t·
.

do publico!
Preços ao alcance

de. todos.

Unico que evita a IIRrellase
COM o SEU USO NO FIM
DE 20 DIAS NoTA-SE:
1.. - COMBATE RADI··
CAL DA DEPRESSÃO
NERVOSA E DO fW..
MAGRECIMfNTO oe
�MBO(' OS SEXOS.

2.• -AUGMENTO Df Pf-
50 VARIANDO Df t A

1 KILOS.
J .• - COMPlETO AfS..
TA�ELECIMENTO 005·
ORGANISMOS eNfRA-.
QUECIDOS. AMEAÇA.. "

·)05 DE TUBERCULOSE.
o CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUE e PR0-
DUZiDO PELA ACCU- /'

MULACÃO DO POTAS-
510 EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO

O CALGiO DI$SOLVE o
POTASSIO. OS.\NGUE�()L
CONTfM CALCiO•.E AS-
SIM SENDO EVITA O

CANCER
OPINIÃO 00

Da. MANOEl SOARES DI CASTRO
Yende-se en. todo lI!'allll

. Rejuvenem a mulher aem operações
P

�.

oroue o dr. Silvino P/ll-

checo de AraUto, ermnenle
medico brasileiro, como o

grande 5clcnhsln russo tam.

bem criou. com o seu nltl

raviUIQ5Q preparado
.. FLUXO - SEDATINA ..

o rcjuvene:.cim�nlo da

I:.t:.-I'·Iher, razendo des6Pparecoo:r
milagrosamente. et)l menO:l-

.

� /

de 2 hora-$. as dôres men-

sae!l, acalmando, regtilan-
sando e vilali:la�do os seus .

orgôo5, facilitando o� par-

los, s�m dôres, CIl\ll perigo
'Ianlo alerrorisa a mulher.

Está sendó uaado dlana
mente' nos principaes hos

pilaes_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




