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Ji�! fara o melh�r aproveitamento-de 8eu�' I ��' e.sta uma medida,saluta�·. que. d�via-I mento �ôbre 1acto.s. e . circunstancias q�e

II. �, .' ... '. " ...c -: •• "t1IDOS f.a,llltl\Jl.i..;..4<idüpmr !f.fOBpa"'H� prinoípal-j devem mformaro'Jlllzo..soberano da_naçao
.

A mingua de e�p.aço respigarer al�uns ment€ nas nossas grandes Capitaes, para [ em relação aos acoutecnnentos que tao .gra-
. p��tos mais expressivos, lega�do. ao� ínte- que não haja nellas desoccupados, quando I' ve�e_nte aüectaram a sua vida material e

r,. sados a íncumbencía de se Inteirarem ha tanta terra devoluta por toda parte. esptrítual. _. . .

. dIrect,amente, no l�gar citado, do. conteudo I
A expressão de "desoccupados" - no I Dentre as questões que dIIfi�ult8:ram a

su?ulento ,desse� ímmortaes ensma�entos Brasil é o symptorna na nossa desorientação obra politica do Gúvêrno
I Provisorio sem

deixados a �ocIda�e d.e sua .patrIa pelo I na administração publica. I
duvida o denominado "caso de S. Paulo"

noss�, lllexcedlve� ClCero: . ,
avultou pera delicadesa e complexidade dos

_

Quanto mais ín?-tutllla� essas mter_rup-
---

I interesses em conflicto. O Rio Grande, pela
çoes do v�sso dO,rmlr, mais lhas deveis a" A Ih �t d' t -g voz de seus .partidos e de seu GovêrlW.

grad�,cer, d�z elle' .

.

/ S CO eI a� O ri o .

esteve sempre ao lado das aspirações do
\ O amanhecer no trabalho hade ant�C.l-

.

no mundo povo paulista: Inumeras vezes, em meu no-

par:se ao amanhecer �� dia. Nao vos fieis
I.

. / ,

me e
-

no' tia .Frente Unica, fiz sentir ao

�UltO de quem espe�ta �a com sol ?ascente, � Rio U. B. I. .

'.

I Chefe do Govêrno Provisorio a necessidade

U
.

d I
a

U sol, n5ldo. Curtos se fizeram. os mas, para I A presente colheita de trigo franceza de dar ao caso de S. Paulo uma solução

Dl Jg r � n e I c, ã·o que. nos
t
os tiobras�emv�: madrugando. �x- 'I

da actu
..
al, safra est� calculada em 90 milhões conrorme aos desejos do po vo daquelle Es-

f::d��n ae, e vereis quan!o vae do d�ltar de quíntaes. Sera maior que a de 1931. e tado. Foi para alli mandmio um interventor

Raul R d
.

G
o accordar cedo ... Sobre a noíte o menor que a de 1929 civil e paulista e .quando as forças politicas

O rlgues omes cerebro pende ao somno Antemanhã tende n'
•

• '.
-

. •

.
. ,i'

. t Cogita-se na Ameríca 0.0 norte vender de São Paula orgamzaram uma adminístra-

(Serviço especial da RB.1. para "O Pro-
a d.e��:�ar.. t

.

. ao .g9'yerno chinez, contra um credito de ção correspondente aos seus sentimentos

gresso") . '. or aní
. m�er aes a. �conoI�lla do nos�o 8 milhões de dollars; o stock de 15.000.000 autonomistas, foi ainda o Interventor do

Você, meu amigo, lembrando-me ter já de�ic��r:;g' �ao, troq�els a .. nOI:e pelo dia, I de "bushels", de trigo, - do noroeste. Se Rio Grande, em telegramrna divulgado pela
uma vez, annos atraz recorrido á minha _' .

O
es e á cama, � aquella as dístra- tal negocio realísar-se, virá desafogar Q imprensa, quem offereceu ao Chéf€\ do Go

experíencia para se orientar acerca da ins- 'g�.:' as q�� d�e e�pe{�Iça para °1 trabalho 1 mer.cadO yankee
..
da pletora ali existente. vêrno todo o apoio moral e material, por

trucção de seus filhos, volve a me consul- com as m�OIha- a� m� eIS, nao se

d
he ?obra Na u.ltima Comníissão permanente do Trigo, ventura preciso, para manter a solução po

taro .:
.

.

. I
as tardes n.:s ae es em�ora�'�,0 ormir, �u I re�l1!da .

em -Forli, na Italia verificou-se a lítica, que o povo daquelle Estado pleteàra
Poz, segundo íníorma, seus meninos no I zelosa d

d c usado labutar. A sCl�nCla, eflíeiencia da campanha em favor da cultura tão ardentemente.
.

gymnasio, fazendo, por pobreza, indizível sa- vida não °d ,efcasso te�po qu.� no1\de��a a dos cereaes, emprehendidas para a safra de I Satisfeitas, assim todas as aspirações
crificio. '. . �N'

ª ugar aos resnOI es 1 er mas. 1931 32, especialmente, com relação ao tri- de S. Paulo, respeitadas e prestigiadas as

Elles cursaram' optimamente os tres- o::re a ��beç� exb�usta nos trazeres te� go. Em Virtude. disso a colheita do trigo ita··

su.as. auté)ridades pelo GoVêI'llO. Provisorio,
.primeiros annos. o est �a;, a o mquerIr, o reso ver, o medIr liano será agora maior do que ,!ualquer faz·se evidente que não mais, subsistiam,

\
Mas, attin�i�do o quarto, dois delles,. �O� .

" .

, .' ..

'

I outra.. .

.' .. _.

contra este, motivos.de luta e de oP?siÇãO,
-esbarram em dlffículdades. E quasi se sentem quando ilt�?arIOS estud�O�?: :e�acert�m, 'rodOS esses mdlcIOs saú bons para o e que todoS deverIam cOJl:correr Slllcera

fraquejar. , ant. �.
u i os por um a I o e mvers�o, mercado desse precioso cereal, principal- mente para o restabelecimento de tranquÍ-

:Você, e mais que você, a mãe delle's, se áo ep�em o trabalh� que entra pela IlOIte: mente porque. mostra que as grandes c9- !idade e da. paz necessarias para levar a

afflige. Chegam á desastrada. hipothese duma mos�an!;eCede o dl�. A.. taturezaijngs e�ta I
Ih�it.as, da França e da Italía, não estarão b.om termo a admiravel tarefa de reconstruc·

desistencia de estudos. .

)
,

I da A{la h COl� o exemp o, a. ver a.e. .

0- SUjeitas a- futuras crises· em razão do ex- ção nacionaL
.

.

Mas não encontram sahida nessa se-
�,os Viventes, ao anOitecer, mclma

I cesso da producção sobre o,....consumo mun-' Foi o que em dado momento empl'een-

gundo sua expressão, rua fechada.
'

II para '?Aso:��. liÇã� O". 1-
'

b t
.

t
! dia!. -

� . derem as Fr�ntes· Unidas, de Minas, Sã-fJ

O ponto capital é este: '. i exce
'

ão o ni
L ""er�. so a rem rIs.� 1

__
-

Paulo e Rio Grande, procuraD�o uma f.6:r-
Para vencer o programma os menmos' .

pç s a maes Sl�lSt!OS e os carm I mula de levar a sua collaboraçao effectlva_

d
"

f
_

,
. CeIros. Mas, quando aVlSllllla o volver diaI. -

� ",
- f t 1 d·

.

urante o dIa to�io B;zem .serao. E habltual- luz muito antes que II
.

t .1 Prngilot'tlCftS e'ft'rllJ ,. algftd'ift
ao Gov�rno, presh�l3:ndo .0. e OI' a ecen O_0.

mente dormem a meia nOite. . re�a e ainda
. .

e a arrale a na u .

11 iI!lI ti 4JUU![I U U ilU por melO de um mIlllsterlO de concentraçao
Mestram·se nervosos e irasciveis. E

eS-1 firm�mento J'á ��I::pe�ro qu� alvoreça no! nacional,

.que
lhe facilitasse a acção admi-

'l·tão se alimentando maL tI'COS a alv'orada J'a'
,u nah ertra edm chan-,I Rio U. B. L nistrativa e o restabelecimento da ordedI..

A' t-' , Se orc es ram e ar- -

O d d 1 d- d d t't
.

1sua ques ao e essa.
. monias e melodias I':

merca o e a go ao o mun o es- cons 1 uClOna .
,

· Como resolve-aI? I ano não o all tris�ampos e se vas, J� o tá de parabens. A safra americana deste Dessa missão foi incumbido o Sr. Joã6-

Deve ter lido, neste mesmo jorlJal, al- âo �osso Ca1uloo mase do luar dos .serto�s producto está calculada no presente anno Neves da Fontoura, que, como representante
guns artiguetes meus acerca dos perigos madrugadas reti�e ao fo:;�lOa !e�t��? dl;ls em 11.310.000 fardos, contra 17.060.000 fardos das forças politicas de Minas, S. Paulo e

da "surmenage" escolar como inevitave] dos seus ciari�s v-ibrant d
. s. rI encla

I da safra de 1931.
/' Rio Grande, teve varios entendimentos com'

resultante dos programmas em vigor nos
I gria"

' es e JubIlosa ale- Semelhante prognostico � alviçareiro. o Chefe do Govêrno, ficando estabelecido�J
gymnasio�. ! ;'Tomae e em lo est d t d t -I Deante de perspectiva

A

tão signific ativa, á e�tre. outros, est�s pontos essenciaes: o MI-

Em lmguagem ao alcance do povo, na Ires tomae exe� ]g d�s es� an es e ou o_ de esperar que, se escoem os stocks deste msterw da Justlça seria oCGupado por um

fC?rma habit?-al'de �eus modestos commenta- ! e g�zareis dai! m�smas van[ae��� .d�_mun,ha I pro�uctQ, e�istentes na Europa, ó'nde_ suas representan�e da.Frente _U:ntca Riogr�ndeill.
rIOS, advertia os Interessados e os aconse- 11evantarde� mais cedo Deu

s. ao_ so o �abrlCas me�o paralysadas em razao da se, que or!,entarIa a polltlCa do Governo e

lhava a permanecer6m alerta para aos llle- i
trab lÍlO ;as a de'antec�derd:s � or�çao �o\ I crise univers al,fizeram accumulal-o. E assim, ,promoveria a constitucionalização �o máas

nore� indicios d.e fadiga n?s filhos, _provi- an� nd'o
J.

mais . ara vós mesmo

os e�aIs: a prod�cção algodoeira do"Brasil que taIE-
.

b�eve prazo pus�i'yel;. as .Frentes Umdas de

denCIarem �nerglC�me.nte? afim de evitarem rand: os outros � que vos rivali�'e� estI�u_ bem nao será grande este ,anno, em �azao Mmas e S. PEj.ulo .m.dlca�lam representa�tes
consequenclas terrlVeIS a saude dos estu- nho bemdicto"

n no ga das seccas do nordeste, tera 'opportumdade seus par&. os MIUlsterlOs d&. Educaçao .e
dantes.

. de obter bôa estação e portanto facil collo- Agricultura; o Mini�terio da Guerra serIa,

Agora, naturalmente alarmado com I cação se 08 brasileiros forem intelligentes, occupado por um /general 'completamente
quaesquer symptomas assim como avis(\s mis- principalmente os lavradores de algodão de alheio a qualquer facção; a Chefatura de

teriosos e opportunos, qu er Você atalhar os
Estatistica apavorante dos São Paulo, cuja safra futura se vae fundar I Policia do Districto Federal seria occupadg;

males já affrontados por seus rapazes. desempregados este mez, nas novas plántações, farão todos I por um magistrado escolhido pelo ministro-

_

Desde logo, mister eliminar ou reduzir A Federação Americana do Trabalho
os sacrificios e plantarão a maior area pos- da 'Justiça.

o estudo noturno
. informa que o numero _ dos desoccupados �i�el estt:! anno, .a despei�o de todos os pre- Essa formula de coIlaboração das Frem-

,O esforço muscular e o intel!ectual ali, teve pequena reducção durante o mez
JUIZOS que lh�s lmpoz � guerra. tes Unidas e conciliaçãO na politica nacional

produzem. um com? enveD:enamento. . de setembro. Em AO'osto o numero de o e
O al�oda.o po�era salva!-os. -:'-o� cam- fo.í transmittida aos chefes.da Frente._Unic&.

· I!,epoIs d�, seIS ou �)l�0 horas de a,ctl- rarios desoccupadoos era de 11.500.000' �m pas
.

de lavoura, pOlS, plantem algoàao os RlOgl'uD:dense, que na ultima reu�Iao de,

v�da1e materIal ou espIrItual nosso orgaol Julho havia 11.600.000. São cifras que el�bo- ! paullstas. CachoeIra.a ap�rova,ram, f.azendo aInda a.1-
msmo

. rec�ama repouso.
�

ra reduzidas, representam um pequeno de- gumas eXl�enClas as quaes o Sr. Getn110

� S� nao lho .concedermos, lo�o ..elle s�fogo sobre a situação da angustia ante-. .

. Vargas aqUIesceu.'
.

.

reseDÍlrá passageIramente ou defimtlva- rior.
- AO RIO GRANDE DO SUL .Parecia, assim conjurada a grav� crIse

mente. . I politica que durante tantos mezes desasso-

. Seus mhos,frequentam o �ymnasio . .EI?--
---------- I Iniciamos hoje a publicação do mani- éegara o paiz, entravando-lhe a vida Aeco-

traI? portanto as 8 e s:;them as 1:2. Depols F
-

d t _ f�s�o.lançado. pelo general �lores da Cunha nomica e perturbando a acção do G:0verno.
aSSistem aulas de repetIdores, duas ou tres ormaçao e cen ros dIrIgIdo aO RIO Grande do �ul. Tratando-se A designação, porêm, do substlt.uto do

horas por dia. E �studam a.s lições e prep�- agricolas sob bases sei-! de um documento. que merece ser c�nheci- general Leite de Castro cau�ou o .romplmell�
ram as tarefas durante maIS duas horas dI- • M. • 1 �o de todo o paIZ, vamos reprodUZIl·(\ na to das negociações que tao rellzmente se

urnas. E de noite vo!vem aos livros gel'al- entlfu:as, no Mexlco . mteg.r·a, publicando·o 'em partes, conforme ultimavam. A Frente Unica Riograndense
mente das .sete á 11 ou 12!

, . I· Rio U. B.L' nos permittir o espaço que dispormos._ julgou o novo titular da. Guerra pessoa
\ Temos 12. horas de esforço. E � demaiS. .

Os technicos do Ministerio da Agl'icul- .

"Cessada a luta fraticida cujas deplora- .ligada. á ,c?rrente extr(emlsta,. e, em. nota:

· �u poderIa. lardoar estes perlOcto,s de tUl'a do Mexico concluiram o estudo de seu VeIS consequencias confrangeram todo o I forneCida a Imprensa, declarou msubsisten-

CItaçoes. de :PSlCo�Og?S e peda�ogos, aesd� projecto de lei,' o qual se occupa da forma- paiz, qu�ro dirigir.me aos meus conterraneos I tes as combinações :ealizadas.

Rra.�pellll, KIlpatrlCkI, Claparede, etc., ate ção. scienti.fica e legal de grandes centros I
e a Naçao, co� a franqueza e lealdade de,

..
Essa resoluçã? - precipii:ada.e i?justa.

FarIa de
_

Vasconcellos para .0 convencer agrlColas de povoamento, formados com os que sempre useI. I pOlS o novo mIlllstro dentro em Drevre

das. :r:elaçoes entre o trabalho, Idaqe, horas, excedentes das povoações, conforme os ulti- Não é a minha defesa, nem uma a,!U-
.

demonstrou, por actos ineql.livocos, a ele-

quantidade das lições, etc. mos recenseamentos. sação aqnelles Ide quem divergi. Atacado e I vada e imparcial orientação que se traçaea
Mas tudo isso seria tomado como sim-

. Semelhante projecto procura corrigir censurado injustamente, em um momento - veiu reproduzir, já agora agra,,:a�j:'l p�la
pIes ostentação de leituras. . os defeitos actuaes que apresentavam os de profunda confUSão em todos os espiritos, irritação e descontentamento da opuuao pu-

Quanto a hora mais profícua w'ra os mesmos nucleos, affectando' a estabilidade guardei e guardarei no intimo de minha bUca,. a .

crise polIticaI que todos ansiavam

estudos, o melhor será reporta-lo aos pro- da propriedade da terra, sem nenhum pro- consciencia a tranquilla certeza de ter agi· solucionada,

.fundos conselhos do imensuravel Ruy, na veito para os camponezes. Os excedentes do de accôrdo com a dignidacle pessoal e Tudo fiz para evitar que assim se élllU-.

sua maravilhosa "Oração de São Paulo", das regiões colonisadas serão concentrados do cargo que occupo em defesa dos interes- lassem' 01" esforços empregados para Uln8'.

seu esplendido canto de cysne. em quatro ou ciflcO zonas do 'paiz, estabe- ses collectivos que 'me estavam confiados. ,recoTlcilliação geral da familia brasHeii'a,
Os trechos consagrados ali por esse lecendo-se normas scientificas-para o seu A todos os que tomamos parte nos 0.0- compreendendo, por indicios inequivocü8,

me�tre incomparavel da prova á met�odo- trabalho, - previamente estudadas, de modo 101'0808 ephsodios que acabam de encerrar- que desgraçadamente os sentimento� pBi3-

10gIa d? trabalho se me antolham sablOs e qUE possam manter suas culturas em bases se, o futuro julgará, quando o arrel'ecimento soaes e as considerações de ordem sccun·

verda�eIros. " .

"

I verdadeiramente, economicas, evitando-se das paixões permittir um "veridictum" illl- daria começavam a influir �as delibera\'ôes

.

SI dado me fosse.' eu os collocarla a II deste modo os prejuízos actuaes do arbitrio parcial e definitivo. de tão alta gravidade.?>
VIsta de todos os estudIOSOS, velhos ou, mo- de cada um. " Cumpre-me, porém, dar publico depoi-! (Continua no 1{woximo numei'o,)

,
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A primeira turma do Paysa.ndú visitou,

domingo passado o Brasil, de Blumenau.
jogando com este uma partida amistosa de
futeból.

Faltando 10 minutos para terminar a,

partida cOntava o Paysandil com o soore a

seu favor de l.'. x 1 quando, em empedtmento,
Transco�reu a 24 do corrente o an-, segundo nos informaram Artilheiro m,arca

niversario nataliçio do sr. Rodolpho Victor outro tento para os locae�.' ,

Tietzmann, 'Prefeito Provisorio do municipio: O quadro visitante protestou não sendo
Aos muitos cumprimentos recebidos por att�ndido, abandonou (') campo.

S. S. juntamos, embora tardiamente, os nos- Os pontos do Paysandú foram conquis-
sos V?tos de felicidades pessoaes. tados por Janga e Albani.

\ Marcilio X Paysandú
Gal. AssisBrasil Jogarão domingo na Praça de Des�

portos CeI. Carlos Renaux, as principa�s
esquadras do Paysandú e Marcilio Dias.

Haverá jogo preliminar de dois quadros
secundarios.

(2.) O F regresso Brusque. 28 de Outubro de 1932
,_..__..__.. M_ilIIII!!_r.ilS_�_Dmr<j��,.!'I,_I!:����

"

i:!�)'�)'�>r:Jtol'!:"',,�'iJI1'�Ilí��;W;�U=___= .. _
i

Accresce, ainda, notar que a parturíen-] Primo Diegoli (saxe]; Erico Krieger (trom-
te não morre apenas da febre puerperal. I bone); Augusto Diegoli (piston); Annibal Díe-

Outros perigos rondam a mulher du- goli (saxe); Axel �rieger (2. violino); Oscar. - O sr. general Ptolomeu de s.ssís Br�-.
rante a gestação e o parto, sendo que o Krieger (baixo); Ivo DiegoJi (banjo); Rudi SII deu posse ao seu substituto, major Ruy
mais frequente delles é a intoxicação g1'aví- Diegoli (bateria); e Nilo Krieger (banjo). Zubaram ás 10 horas da manhã do dia 26.
dica e eclampsia. Artistas que sabem interpretar com A ceremonía da passagem do governo teve

A situação aqui é ainda mais trágica, alto senso as composições do genero, os logar no Palacio da Praça 15 de Novembro
porque, via' de regra mãe e filho perdem a I jovens musicistas reaffirmaram no LiJ'''! Te- com a presença dos auxiliares da interven,'

é, ao outro qualquer fortificante annun- vida., nis e domingo á noite, no Bar Chiquinho, toria e autoridades civis e militares.
ciado. Observe qual o que produziu me- A eclampsía, as hemorragias, as com- os seus grandes méritos de executantes -- Apresentaram pedido de demissão
11101' resultado, ej terá occasião de verificar plicações do parto, a syphilis, as affecções adestrados. As ovações que lhe íízeram os os srs. dr. Arão Rabello, coronel d'Alincourt
que o VANADIOL, é o melhor de todos cardiacas e renaes, as intoxicações chroní- assistentes, obrigaram-nos á r e p.t i s e de Fonseca, dr, Nery Kurtz e coronel Caminha
os fortificantes annunciados. cas, as deformações da bacia, ()S estados, varios números, foram enthusiasticas. Assumiu o commando da Força Pu:'

Aconselhado para as Mulheres Ira- I anemicos etc., etc., � o aborto criminoso Agradecendo a sua visita de despedi- blica o sr. capitão Rísoleto Barata, commís..
cas e, nervosas, para os velhos eníraque- são responsaveis pela perda de 300 fetos das, desejamos aos componentes do Jazz sionado no posto do coronel.

cídos e magros, para as crianças anemí- I em cada mil gestações (!) no Rio de Janeiro, Band America feliz viagem e novos trium- -Tomou posse do cargo de Chefe de
cas e rachítícas, para os magros e neu- mortalidade lastimavel, por isso que com a phos na sua cultura artistica. Polícia do Estado o sr. dr. Claribalte Galvão,
rasthenícos, para os convalescentes, para organisação dos serviços de \�Medicirla PRE- (De APt. ) c�Ja posse foi assistida por todos os f�nc-
as pessoas fracas, magras e ,nervosas. NATAL ou antenatal, como escreveu o poe- '.

a raa eionanos daquelle departamento publico.
Os medícos receitam e preferem o VANA- ta Shelley em 1817, ella póde ser consíde- / A, nos�a eapítal hosp�dou des�e sabba- - O sr. major interventor designou .o
DIOL, pela sua rápida acção nutritiva. ravelmente diminuida, tal qual como acõn- do ate hoje 'pela manha, o conjuncto de ,s:r:. José Rodrigues Fernandes, para respon.. ·

Desperta o appetite, alimenta o corpo teceu na Hollanda com 99% das mulheres amadores brusquenses, que formam o excel- der pelo expediente da Secretaria do Inte-.
fraco e magro, dá vigor aos convalescen- gravidas são subm�ttidas a exames periodi: lente «Jazz �and Ame.rica». ..

dor e Justiça. ,

teso Não tem. diéta. E de gosto delicioso, eoe da Saude nas Clinicas prenataes. .Tendo sido \convI�ajo I
para. p.artIClp�r - 'I'elegrammas trocados entre o go-

e pode S�! usado e� todas as idades. I Toda gestante deve ser submettida a
das �estas c0!llmemoratIvas �? an�Iversarlo verno es�adual � a Prefeitura:

.

Nas boas Pharmacias e Drogarias exame clinico completo, inclusive Pesquizas
de LIra Tems, o. Jazz Ameríca nao poude,

.
Floríanopolís, 26 - Comumco V. S. as-

___________..... de laboratorio para o diagnostico da syphi- comparec�r�. motivo porque, apesar de to- sumi nesta data cargo interventor ,federal
• .' .' lis,

.

exame de urina e medidas da bacia.
das as dlff!c�ldades de transporte, ?e.cor- este Estado, para o qual fui nomeado por-

D direita da "reanra de ulr A pesquiza da síphílis tem tal valor lentes das ult.lmas enchentes, o,
s mus�c!stas decreto de 24 do corrente. Saudações (a)

"
, ,

.

que, em Vienna d'Austria,' paga uma certa
de Brusque, vJ:�ram abrilhantar as «soirees», Ruy Zu.bara� - Interventor Federal, ..

sad· d � quantia (cerca de cem mil reis em a nossa levad.a� a effeIto sabbado e
. -hontem, pelo

. Flo.rIan?polIs, 26 - Tenho honra .comu-
la aa mun D,"fi .: moeda, actualmente) às mulhêres gravidas' prestigíoso clube da ru� Pedro Ivo., " c

nicar ato _hOJe da�a,do. governo concedeu-me

que deixam retirar sangue para 'o exame Alcançando o mais completo exíto 'no exoneraçao solíeiteí de responder pelo
sôrologico de Warssemann e se submettam clube, o Jazz. Ameríca fo�, a�nda, .gr�nde- exp�diente secretar!a interior justiça. Sau

ao tratamento. O exame clinico da gestante mente. appl�udIdO na ConfeIt�rla �hlqUInho, dações (�) CeI •. AIIBcourt.
é completado da necessaria educação saní-

em cujo palanque se fez OUVIr ate altas �o- . Ftoríanopolís, 26 -:-, Tenho ho�ra c�mu
taria, de grande valor na prophylaxía da

ras .de hontem, sob os applausos da aSSlS- nicar vossencia ato hoje dB:�ado fUI designa-
intoxicação gravídíca, tencIa..,. �o responder pelo

. exp�Cllente secretaria

Toda mulher gravida, com eãeíto, deve
O conjuncto que � exclusivamente for- Interior [ustíça. Saudações (a) Jo�é R�.

conhecer os perigos da perda de albumina O?eado de amadore�, fo� fundado em outubro �ri�ue8 Fernandes - Diretor ínteríer

e a necessidade de, nesses casos, ser sub-
d 1929, tendo se Imposto des�e logo, como [ustíça.

.

mettidos á dieta de leite, fructas e verdU1'as.
um �os meldhores dOt.E�tadOt' lD�le�pretando t'IBrUSqUe, 26. - }.gradecendo .V. Exc:na.

Praticando assim foi que na Hollanda
mmncas m� �rnas e IplCas. rasI eIras. �en I eza �omulllcaçao. ter assumI�o cargo·

If�duziram a m01.talidafÚ materna a '2 o �a �lDda um fac�o plgn� de D9!a na lDt�r:ventorIa federal nes.te. Estado faço votos,

1'nil emquanto no Rio ella é ain'la Pd� orgaOlzaçao do, «AmerICa», p�ns que .e. for- febclda_de pessoal e admlOlstrHtiva. Cordeaes

7 p�rcmreile'mo\s
' ,

,
,

:���a�)Or,membros de uma umca famIl18 de :���oes �:ef::-:'�����ri!,:ictor Ttetz
pois entre nós as (J[inicas

prenataes
" ,

Dr. Oscar Clark São os seguintes os componentes do BrusGlue, 27 -- Agradeço vossencia gen- .

. Jazz:
, tileza cOfIlunicação ter sido exonerado a pe-
Director, Aldinho, 1. violino (Aldo Krie- dido .cargo r�sponder e�pediente. Secretaria

ger); Primo Diegoli, saxe-alto, Augusto Die- InterIOr �ustJça. �au�açoes (a) TIetzmann,
goli,' pistão; Erico Krieger, trombone de - PrefeIto pr?VISorlo. .

vara; Oscar Kri�ger, baixo-tuba; Annibal
, . Bru�que,:!.7 - �gradeç? gentIleza co�

Diegoli, saxe-tenor; Axel Krieger, violino- mUlllcaçao. ter V.' S. SIdo .deslgnB:do res�on
fone; Ivo DiegoJi, banjo; Rudi Diegoli, bate- der expedlen!e SecretarIa InterIOr JustIça.
ria e Nilo Krieger./ banjo. Saudaçoes, TIetzmann.

Os distinctos amaderes nos deram I)

prazer de sua visita, no que foram acom

panhados pelo nos.so prezado collega de

imprensa sr. Henrique Bosco, que é o ora-'

dor da organização musical.
A' «A Patria» os musicistas ofiereceram

diversas photographias, pelo que somos muito
gratos.

ATTENÇÃO
Si em vossa casa tiver :3 doentes,

faça experiencía. Dê ao mais fraco.

Vanadio�
.

Clinicas prenataes'
Não ê só a, creança 'que paga pesado

tributo por falta da applícação dos conhe
cimentos scieni:ificos á collectividade.

A' mulher são impostas terríveís pena
Iidades, que a Sliencia' procura anemísar e

evitar por todos os meios.
Segunilo ensina a Escriptura Sagrada,

a dóI' do partd é castigo do Céu pela �rans
gressão dos preceitos divinos por Eva nO
Paraiso.

,

Os sciÉmtistas, porém, trabalham para
l(iiminuir o soffl'imento humano e, assim, ho
je, graças aos anesthesicos ou ,ao emprego
da escopolamina e morphina, jà é possivel
evitar semelbante soffrimento.

Quando Sir 'James Simpso�, illustre
parteiro inglez:.. e� 18.47, introduzio � pra�e I A, ee"ursa-D da "Amerlepa"rla Cloroformaçao lIgeIra nessa' con1JgenCla, A" ,"
o clero rompeu violenta' opposiÇão ao me-I

'

',I

tbodo por attelltar contra os dictames da .

O apre.ciado, conju�cto Ja�zi,Band Ame

Santa Escriptura.
rIca excursIOnou � Florlan?pobs .na semana

Sir Simpson, porém, não se deixando passada. O A�erlCa .ja9u� partIU .sabba�o
embaraçar ,pela 3ermeneutica dos padres

as 9 da manha y'u�ndo aI�da se f8;�Ia' sentIr
:respondeu calmamente: "Deus adormeceu � ench��t� dos rlO� !taJahy e :rIJucas. �a
Adão antes de subtrair-lhe a 'Costella para ImpOSSIbIlIdade d� VIajar �or ItaJ�hy seg:UIu
erear a mulher".

'

.
Nova Trento. A 'Ylagem ate. S. Joao BaptIsta

Logo em seguida, era a rainha Victoria correu .sem novI�.ade, dabI em deant� uma

assisti_dá pelo famoso parteiro de Edimburgo, verd.adeIra odyssea ag�ard�va � .conJuncto
que a fez respirar algumas baforadas de �uslCal na .estrada de S. Joao. FOI �ecessa
cloroforniio e, assim, o futuro rei Eduardo rIO constrUIr. uma. ponte e um bOeIro para
VII veio ao mundo sem causar dôr á sua alcança! a rIbanceIra da passagem d? M01;l-
_Ilobre progenitora.

' ra. Dahl, em canoas atravessou o TIJucas.
---'

Do porto do Moura, em carroças, alcançou
Nova Descoberta onde �hegou com os vehi-

Mas, Deus não condemnou a mulher á culos cobertos d'agua. Uma flotilha de, ba·
morte pelo peccado original e, no entanto, têras conduziu-o até a ponte da Joaia., Des
sobem a muitos milhares �s parturientes, ta pon�e, novameut(' ,�� carroças alcança
que, cada an.no, pagam com a vida a intrac-! ram a �onte s?bre o 1IJucas que atra�essou
ção do Jardlm do Edén. O pat:�o e suas con- em canoas ate a Casa Bra�('a, tres kIlome

sequencias é mesmo depois da tkberculose, a tros por dentro' das ?ap�eIras, on�e agu8;r
'Causa mais írequente de 'morte da mulhet' dos dou � chegada ,do cammhao 4e_Florlan?polls.
11} aos 45 annos ! ! ! ,PrecIsamente a 1,15 da manha o con]uncto

\ Foi preciso que surgisse, a figura geni- che�ava na séde do Lyra-Tennis onde éra
<Bll e acri�(\lada de Ignacio Sernmelweis, jo- anclOsament� aguardado.

"

vem medICO hUngaro no scenario da Sci- I
O Amenca tocou no Lyra das 2 as 5 e das O sr. Prefeito Provisorio recebeu d,e

enci'a, para que se iniciasse a grande cru- 15 ás 20 horas, e na Con�e'ita�ia Chiquinho. s. excia. o sr. general Ptolomeu de .fssis

��da contra semel�ante calamidad�. O H?s- das ,21, 3? ás 24 horas de" domI�go;, " I Brasil os seguintes tele_grammas:
,.1)ltal Gera] de VHmna era um ver�adeIro Os co�ponentes do A�erlCa !rouxe- -Palacio em Florianopolis, 25 _: Tendo
matadouro de mulheres em estado Interes- ram da c8J/Ital .as melhores. Impressoes no- I sido exonerado a pedido ela interventoria
san te. A pa�t.Ul,lente lá rec.olhida tín�a pou- tamente pela figalda, aco l.hHIa do s�. Vict?r federal neste Esta<lo,' passarei amanhã o
cas �robablllda?es de, liiahIr com vIda. Im- Busch e seus. comPê:!:nheJr�s _

de �lfectorJ8 cargo ao meu substituto major Ruy Zubaran,
preSSIOnado dOlorosamente com o tragico do L.yra r�nm�. Da Impressao delx�da em nomeado por decreto de hontem. E' com
.espectacuI?, ?e', tO?OS os.' dias, resolveu FlorIan�pohs dIZ bem as notas dos Jornaes grande pezar que deixo, por motivos pon-
Semmelwels, lOvestIgar o pJ'oblerna e, em que abaIXO transcreyeI;Ilos. derosos, o Estado de Santa Catarina e com

tempo,. convenc�u-,se de que os exames (De O Estado) imenso prazer àpresento-vos o' meu teste-

{)bSt�t�ICO� .pratIcad?s pelos estudantes de munho pela <)ledicação e lealdade com que
MedlcI�a VIndos dIrectamente' da sala de Acompanhado pelo nosso conterraneo servistes ao meu governo. Podeis confiar
�u�01!s�as eram a causa da febre puerperal sr. Henrique Bosco, que no-los apresentou, absolutamente no nOV0 interventor cuja
j'ahdICa.

. '_
estiveram, hoje em visita á nossa redacção idoneidade não pode ser ultrapassada, con-

PedIU, _entao, aos es�udan.tes que layas- os festejados musicistas que compõem o
servando-vos no cargo qUe exerceis o que

sem as maos com ant%Sept�co.s antes, de Jazz Band America, da cidade de Brusque, comunico-vos autorisado por aquella allto
proced�rem ,aos exames obstetncos e, em 2 o qual veio a esta capital especialmente ridade. Abraços, muito grato (a) P. Assis
annos, IStO e,. de 18_47 e 1849, a mortalidade para a'brilhantar o baile do Lyra Tenis

Brasil.
materna por I f I H 't 1 Club, realizado ante hontem.

,

'd V' . � .ecçao puerpera no OSpI a 'São elles os srs. professor Aldo Krieger,
- Palacio em' Florianopolis, 26 - Exo-

e Ienn.a baIXOU d.e 459 par� 45. casos! ( nerado a pedido, pa'Ss�,i' hoje o cargo de

,
,

.
RealIsava·s�, aSSIm, um descobr.lmento director, Primo Diegoli, Augusto D,iegoli, interventor federal ao maJ'or Ruy Zubaram

gemal que d 1 d Erico Krieger, Oscar Krieger, Rudi Diegoli,
Pa t' L'

prece eu ,a epoc� g orIOsa , e
Annibal Diegoli, Ax,eI Krieger, NilO' Krieger, nomeado para substituir-me por decreto

s �u.r, Ister e Hoch ou perwdo aureo de de 24 do corrente. Retirando-me para o Rio
Medwma Ivo Diegoli.

'

,

E :'t d
- Tendo sahido de Brusque no sabbado,

Grande do Sul onde resido manterei coe-

m I
SP:fl o otado de grande

. sensib.ili�a�e ás 9 horas da manhã, somente conseguiram
rente atitude 'cívica contribuindo quanto em

, ?�a nao poude SemmelwelS reSIstIr as. ,..., mim couber pela manutenção' da ordem
critICas severas e inJ'ustas dos seus Mestres aqUI chegar apos a mela nOIte, deVIdo as

bl' d'd d
-

d
.

1 ond'
-

es das t d tr'd I pu Ica e Os I eaes e regeneraçao a

�,asslm, a gUDS annos mais tarde, era o ch tIÇO t'
es ra as" a, m2gIhas peda8 en-

: Patria determinantes do movimenta de 1930.
salvado1' das rn/ulhe1'es recolhido a rum

C en es, mo IVO que 80 as oras a ma- C o t d
-

d V S
manicomio, onde, termino'� precocemente os drugada de, hontem se fizeram ouvir na Ly-I d.uml�r I bgra o

_

ever atgdra ecer . . a COI'-

seus dias ra Tenis Club
'

,

la co a oraçao pres a a ao meu governo.
,

, na maIS trIste IDlserla, vICtIma '

.

A • Sirvo-me do ensejo para reiterar a V S
de uma"'- das mais terriveis perseguições de .Hont�m, pore�, o :<Lyra» realIzou uma

t, r;;:t
.. :

.

que ha mem' ," t
. . dommgueIra que fOI abrllhaatada pelo «Jazz I meu� pro �"os de alta, estIma e dlst,mta.

cia.
orla na HIS orla da, SClen- Band Ameri�a», <t; .

, conslderaçao. (a) P. Assis Bms�l. .,

O seu ilvro é um monumento im ere-
A' noite, tambem o apreciado conjuncto .

El!l .respo�ta o sr� PrefeIto Pro.vlsorIO '

tCivel á sua mem '. � t d b'
P

- musical tocou na Confeitaria' Chiquinho transyllttlU ao Illustre beneralo segumte te-

I' l' '. .
orla, lrllC o e.o servaçao . . . 'legramma:c Huca gemaI sOúbe Semmeh'\!els enxergar

sendo varlOS numeros bIsados, a pedIdo B 26 R b' h
.

t 1
o micobrio muito antes do descobrimento geral. ) rusqdue,V ,-. ece I o,Je os ,e e-

da bacteriologia h' td' (Da Republica) g:rammas e . }!;xCla, Interpreta.odo o sen-

t
"

e, oJe, o os. os parteJros
,

' tImento do povo bl'usguense devo expressar-

���I'l��:m os. exames' obstetrlC?S, que de-
.

Após uma brilhante to u r n é artis- á V, Excia. imenso pesar de ver o ilustre
. prat�c�dos sob a maIS rIgorosa bca que mereceu fartos applausos regres- chefe deixar Santa Catarina onde exerceu

..as,epB�a, talo mID:lmo possivel, tal qual pedia sou, bontem á tarde oara Brusque' o .Jazz o supremo cargo com incomparavel brilhoo Hnmor a medICO hungaro I B, dA"
.

'.'
.

' ,

Nenk�tm I." .' i'
an �herICa, que velO ex�ressam�nte a competenCHt e dignidade. Agradeço em no:

tí
a par u1wnte, C01n effmto, deve

I
esta capl,tal contratado pelo «Lira Tems Clu- me povo de Brusque e meu proprio nomeconsen l' um exanie local sem que o pa1'teú'o be» para ab 'Ih t .

.,

'

tenha aiS mãos prote 'd' '. l ;..'. rI �n ar a SOl r � e que este os relevantes serviços 'prestados ao nosso

sadas! Límpeza línf;e:: J!t'0r�:�S estertl;-- ,sImpathlco gI'emlO levou � efl'eIto sabbado., Estado. sempre orientado pelos nobres
- eis o �e_lhor �leio d� ac�ftar an�Ua:l���� !�l�r::fea�t��q�D d(\ sr. H80l?que Bosco, \? ex-I ideaes qu� pátÍtaram a revolução de 1930.
te DOS palzes illais ciyilisados da terra. ses visitou

J bo��� de mUSICIsta? catbc:rmen'l Peço. contlllua� dispor em qualquer emer-
•

80 no nosso RIO de Janeiro, em um zendo-nos �8 SUo
m, a u?ssa Iedacçao

tra-I
genCla da mInha fraca colaboração na

�O�:13g� �O.OOO, pa!'tos por. anoo,_ são victima- nos PhotograPhi�� ds��sedldas e offerecendo- causa �a regeneração. REtribuo penhorado
,_ quasi J���ns ma3� �or mfecçao puerperal; O Jazz Band Am'erica compõe d

as gt::ntIlezas expressas e saudo V. Excia.
,

por la. srs. Aldo Krieger (director e l' v-l·sOeli o� I' respeItosamente. (a) Rodolpko Victor Tietz'
. no), mann.

A:n.niversario

Interventoria no Estado

Desportos
Paysandú x Brasi I

Brusquense x Humaytá
Domingo passado o 10 quadro do Brus

quense jogou com o Humaytá, de Nov,a
Trento, no campo deste, uma partida amis
tosa.

,

FaJtavam 20 minutos para terminar o

encontro quando o juiz da partida puniu o

quadro visitante com tiro maximo estando.
a bóIa em jogo quasi ao centro do campo.
Não se conformando com a decisão .do juiz
o quadro do Brusquense retirou-se de cam

po levando a contagem a seu favor de 3x1.

Cine·Theatro Guarany
O Cine - Theatro Guarany programmou

para domingo o fiIm da Ufa "O official da
Guarda Imperial" em 8 partes, com, Maria
Korda e Alfr�d Abel.

Será focalisado tambem um jornal com
as ultimas novidades mundiaes.

•

i

VERDADEIRO OEPUPATIVO
EMPREG,xDO c o M RêSULTADOS
POSITIVOS DOR MIU1,.\RES DE
M [ D i C O 5 [ D IR E C.TO R I:: S DE
liOSPITÀ.ES NA SYPHILlS E NAS
SUll,S TERRIVEIS CONSEQUENCIAS
Cm,lO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANGUE,

'NJ>,O ATA�:,!\ O ::STOM,lI,GO NEM os

i :)ENTES, P(j[;;:UE NÃO CONTEM

j ARSE:(ICO :'iEM IODURETO

t � O UN'C:O QU;: TEM A:rTE'5'fAOOS
I f)é ESF[:':;i,",L.::'TAS DOS 04ch1G6 E

DA [IISPEPS,':>' SYPHl(.,,,K:,�
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237
238
239
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241
242
243
244
245
246
247
248

121 José Carlos e Luisa Nuss 249
122 José Antonio e Rosa Zimermann 250
123 Artbur Jeremia e Maria Poli

1251124 Ewald LUis e Ema Bruns 252
125 Abel José João e Anna Rosa Dias 253
126 Chrlstoí Achílles e Maria Guaitolini 254 '

127 João Andrea Luis Elysabeth Ogteaní 255
128 Francisco José Adão e Maria Schmidt 25(�
129 Antonio José e Maria Bianchi 257
130 Lothar José e Magdalena Hassmann 258
131 Adolpho Valentin e Joseítna Schlindwein ·259
132 João Ignacio e Rosa Lebek 260
133 Lourenço Viotorío e Maria Melatí 261
134 Paulo Fernando e Clara de Souza, ' 262
135 Juvencío Euzebio João e Arminda da Silva 263
136 Angelo José e Domínga Censi 264
137 Othilio Humberto Leopoldo e Luísa Montibeller 265

,."

", l}g,98, ,1.- Aloisío . Manoel Furtuna e Adolíína Keller 266
Q Adolfo

"

,
Oarlos .e Maria Maíezzolí 267

140 Adolfo Antonio e Anna Nuss 268
141 Augusto João e Felísbína Uller 269
142 Bernardo Antonio e Maria Zagheni 270
143 Antonio Primo e Iolína CJerice 27J
;t44 Paulo ' Paulo e Fredenca Horn 272
145 Pedro Antonio Firmino Cardoso 273
146 Henrique Gustavo e Ida Gohr 274
147 Germano 'Carlos Ri- '- 275

, r-

cardo Augusto e Ema Rístow 2,76
'148 João Carlos e Matilde Kohler 277
149 Honorio Manoel e Carolina dos Santos 278
150 Francisco João e Helena Barz 279
151 Carlos Guilherme \

\.,' 280
Waldemar Reinoldo e Alvina Venske 281

,152 .Rudi. Guilherme e Theresa Ristow 282 '

153 Henrique Paulo e Alma Moritz 283
154 Joaquim José e Maria Dalmarco 284
155 Gustavo Germano e Augusta Morsch 285
156 GuIlherme José Germano e Frederira da Silva 286
157 Antonio Frederico e Fermina Hoefelmann 287
158 RoJand Otto Renaux 288
159 Art};mr Ri.cardo Florentino' e Elisa Gon- 289.

, çalves 12SO160 José .José e Maria Benting 291
161 Leopoldo Emílio e Rosa 'Paloscbi 292
162 Domingo José Zelinda Tumasini 293
163 Angelo João e Stella Merisi 294
164 Santinho Agostinbo e Maria Resini 295

. 165 Jorge Paulo Guilherme e Elfrieda Rrieger 296
166 Dallilo Leonel Q. e Hermenegilda Per,eira 297
167 Lourenço Pedro e Veroni-ca Zink 298
168 Adolfo Leopoldo e Catarina Moritz 299
Jl69 Euvaldo Angusto e Marta Orthmann 300
170 AUreqo Reinoldo e Joanna Becker '

] 71 Alfredo Ludovico e Anna Baungãrtner
17� Gerald Hary Adolfo e Anna Gleich
173 Carlos Celso e Ema ,Pinotti
174 Reinoldo

-

Henrique e Anna Horner
175 Luis Benv�nutti Germano e Benta Victorio
176 Ernesto ' Luis e Dominga Costa
177 Oswaldo Fridolin e Catarina Baron
178 Adolfo Francisco Julio Theodoro e Catarina Graf
179 .João Lucio e Rosa Anna Amaral
180 Eduardo Carlos e 'Anna Bondavalli
181 José • Luis e Francisca Bianc:Q.i
182 Alfredo Frederico e Sofia Baron
183 Heqrique Roberto e Virginia Rosini

'

]84 Erich Friedenll.'eiCh
Oscar Eugenio Hm. Fr. e Marta Haag

Pedro Valentin' e Emilia Maurici
Ignacio José e Ema Potiatshy
Edmundo .Tosé e Lucia Schlinq,wein
Josué José e Maria Vanelli
Francisco Segundo Francisco e Maria Dognlni
Augusto. Angelo José e Albina Maestri
João José Ange10 e"Magdalena Pavesi
João João Francisco Marta Ribeiro
Pedro Carlos e Hedwiges Dirschnabel
Moahir Thomé Octav\o e Edwiges de. Oliveira
Waldemar Max e Edwiges Rau
José Joaquim e Maria Pinotti
Ernesto .João e Maria Barni
Pedro Pedro e Josefa Perassa
Otto Jorge João �ulio e Luis� v. Kjékus
Paulino Nico]etti AntollLo Necollettl

José Augusto Manoel Augusto Faria
Sebastião Sebastião Cardeal

Sebastião· Manoel Honori_o elos Santos
,

Gabriel Felice João Lana
.José João Müller ,

Luis PedrO Rnot

,José Bent9 José da Silva
,Luis José Francisco Faria
José .João, Rodrigues
.João Eufrasio Bento da Silva
;íosé Santo, Lana
Pachoal Rodolfo Gazaníga
José' Estevão Assini .

Marcili o__..- "João Francisco Machado
Herlicio Manoel José de Deus
José Chrispim Francisco
Julio Ernesto Francisco Rosa
José Antonio Franéisco Vieira
Abrão José Formacini

\

José José Zenker
Jose Pedro GOIlçalves da Silva

Ignacio Quirino Pinheiro
Fe1icio Joaqli.im Francisco da S�lva
José !Vlanoel Bento de Souza
Antonio Euzebio Bernado Pereira
Lucas Armindo Lorencete
Paulo José Lamin
Àbrão Delfino eandido, de Souza
Francisco João Gualberto de Lemos
,Iosé Bento Mauricio da Cunha
Basilio Cisenando José pedro
Primo Quintino Acci
Valerio Anastacio Justino Regis
Francisco Mariano Kuryskow
Luis João Becker

Angelberto Frederico Mangerich
Davino Antonio José Zeferino
Luis Custodio Candido Serafim.
.Iersino \

. A Iexandre Alves dos Santos
.rosé Ladislau .rosé Zeferino
Germano Eduardo Cavichioli
Anoro José Anoro Gonçalves
Francisco ..'\dão Boos

,

Manoel Bonilacío Manoel Sílvano
Lydio Adolfo João Mafra
Alvino Francisco Heil
Jorge Francisco Luçollí
Luis José Postai
Romano Manoel Morini
,) ósé José Zacharías Bento de Souza
Pedro Liberato .Ianuarío Antunes
Pedro José, Bothína '

José Domingos Manoel Disevet
Manoel Flora, Anna de Jesus '

Plaeido Francisco Luis Machado
Augusto João Guilherme Schwarz
Theodoro João Herinque Machado
José Luis Antonio Benassi
-Iuveneío Jacintbo Procopio de Borba
Miguel

'

Rutíno Antonio Cabral
Lino' Justino Souza Silva
Horacio João Anacleto de Souza
João André João André
FeUce João Maria da Silva
Gabríel Domingo Costodio Mendes
Antonio Aotop,j9...Francisco
José' Manoel Zeferino,
Manoel João Cavaco ,

Carlos Joaq_uim Polidrone Vieira
Manoel Candido Francisco Miranda
João Jeronymo J.oão ;;;{i'gundo
\Manoel Manoel Basilio Vargas
João Francisco José João de Novaes
Víceate Adolfo João Mafra'
Antonio Sebastião de Oliveira
Manoel João Manoel Luz
Germano './

Gaspar Marcelino Leite
Emílio Augusto Dalsochio
José Leopoldo Reis
Braz Jósé da Cun ha
Luis José Benjamin Espindola
Angelo José Fernarles' Pereira
Eduardo Henrique Pranga .

José José Fermino' de Negredoi
Lourenço Alberto Eble
João Samson Luis Samson
Jorge Henrique Fornosari
Rocédano 'Antonio Fernandes
Natalin Hemenegildo Bizarri
Ernesto Julio Candido dos SaQtos
Manoel Mànoel Domingo dos Santos
Antonio José Winter
Luis João Flôr
Rudi Werner �Carlos Wegner
Emilio Carlos Gustavo Wilcke
Wilbelm Albert Max Stein
Osmar Julins Kumm
He'nrique Bernardo Mertein
Luís Ricardo, :Uuis 'Cólzani

,

João, HerIíÍano Borinelli
E pIna que todos. fiquem scientes e si alguma recla

mação têm a fazer déverão dirigir· se ..á esta Junta até o
dia 31 de outubro deste anno.

Brusqu_f, '17 de otltubro -de 1932.'
.

RODOLPHO VICTQR TIETZMANN Presidente
GERMANO SCHAEFER Secretario I

�_ !\'�� II'.'�"'"'�� !\�_ � �'D A'", ' São convidados a satisfazer !!Ieus debitos para
;::ooII:.... ;::ooII-�.�. "';::ooII ..... !;::ooII:.�...'S:.�...�.,IIIIt�..,.._�.,o.'f��...��_,.�. '

F' d 'E d I d d b'
.

d�.,.,�.•�..,IbJ���.'.,�.,.�.,.,�.�:'\...���.;" ��,�'�.'�..�'I com. a a�en, a sta oa, os eve ores a RIXO nomea OS

::"..�::��1JZ,!'::�*�����i�;�i�::��;��;:j���� até o dia �O c;Ie �?vembro <1:0 corrente anno, sob pena
de execuçao JudICIal:

Imposto de Patente de Bebidas e Fumo do exer

c:i.cio de 1932.20• semestre: Augusto Truppel (Guabiruba,
do Norte), Germano Westarb (Guabiruba do Sul) e

Sebastião Kreusch (Vidal Ramos).
Brúsque, 10 de Outubro de 1932.

p

9unTR DU AblSTAmEnTD mlblTRR
Edital

Nomes
(Conlinttação)

Filiação

Faz saber ,que nesta Junta procedeu- se ao alista
mento dos jovens nascidos nó anno de 1911 e cuja rela
ção se vê abaixo:

1�5
186
187
188
189
190
191
192
193
194
,195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
2,06
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
2!8
219 '

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

/

de abatimento, vende a Livraria "M e r c u r i ()"
'

de E. Strltz -BhIsque.

\
.

Uni':o Que evita a lD�erculDse
COM o SEU USO NO fiM
DE 20 DIAS NOTA-Sa : '

1.ei - COM�ATE RADI.
CAL DA DEPRESSÃO
NERVOSA E DO EM
MAGRECIMENTO OE
.\MBO" OS SEXOS.

� z_o-AUGMENTO DE PE
SO VARIANDO Df 1 A

l KlLOS.
).0 _ COMPLETO RES
TABElECIMENTO D05
ORGANISMOS ·ENfR�
QUECIDOS, AMEAÇA-
005 DE TUBEIKULOSE.
O CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUE É PRO·
DUZIDO PELA ACCU·
MULACÃO DO POTAS·
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO
O CALCIO DI�SOLVE o
POTASSIO,OSA1Wl'HOL
CONT.€M CALeIO. E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER,
OPINIÃO DO

I 9. IIIDU SUARES Dl CASTRO
Vende·sr: elll todo ];�a.si!

. Rejuvenesce a mu!b�r sem: opwçncó ;
,

PorQt1c o dr. Silvlno Põ- I
checo de ArauiQ, emlfler.le l
mediCO brasiltmo, como o ,
grande 5clenhsl" russo ram- l
bem criou, com o seu ma

ravilhoso preparado
.. flUXO - SEDATINA ,.

\ .

o rejuvenescimento da ,l,G-
'ilher, fazendo desappareç,,:r � ,

milagrosamente, em merÍo5 Ide 2 hor�, as
., dôres '-men

saes, acalmando, regulart- �
sando e vitalisando os seus r.
orgãos. facilitando os par- �
tos, sem dôres, CUIO perigo Itanto alerrorisa a mulher.
5slá sendo usado dlima- I

mente nos principaes hos- J
pitaes. f
� ----,,---,__,.�,_._<f{

PROMOTORIA PUBLICA
o doutor promotor publico ria Comarca de Brusque, na forma da Lei,

convida aos contribuintes abaixo designados ao pagamento de seu de
bito para, �on� p Fazenda Estadoal, dentro do prazo leg�, sob pena de
execução judicial. ,

Devedores do Imposto Territorial (1. semestre de 1932), cujo prazo
i para o pagamento arnigavel termina em 30 de Novembro de 1932:

.Arnalia Leandro dos Santos, Genoveva Biduschi, Inzracia Novae s,
João Schwinder, Joaquim Maximiliano de Novaes.: José B.ack, Justo Jo sé
de Souza, viuva Maria Silva, Joaquim de Novaes, viuva Maria Nova es,
viuvá Alexandrina .de Novnes, Manoelllomualdo da Silva, residen tes
em Barracão.

Adolfo Luchini, Alma Krieger, herdeiros de Albano e Candida de
[Souza, Hilcla Krieger, joauna Krieger, João de Souza, Joaquim Pinotti
,

(por si e por seus filhos), Julio Krieger, Leonidas de Moura, Lili Krieger:
Rodolfo Krieger; Rodolfo Krieger Junior" Wendelin Juncas, residente.
em Bathéas,

Adriano Kormann e Gustavo, Carlota e (Uma Krieger, residente,
�G���� ,

Adriano Augusto .Schaefer, Alberto Wippel (por seu filho Aloy
João Vicente Kormann, �icolau Westarb I" José Baron, residentes e !-Guabirúba do Norte.

'. .' r /
Guilherme Dietrich, Jose AUpISto Schorck, Jose Hoerner, Par'

Korrn ann e Paulo Westarb, residentes em Guabirúua.

,
'
.. :;,;_

Augusto Schorck, Catharina Schorck, Henrique e Magdalena Schoi

I
'.

José Schorck, Magdalena 3chorck, :\Iagdalena Boas e Paulo Schoi
residen tes cm Guabirúba do Sul. , tGodofredo Wust, residente em. Guabirúba. Baixa. '

�Alberto Klabunde, residente em Itajahy,
Alberto Schirrner, Angelo Brassaniui, Carlos Luebcke, espolio de Jt
quim ::everiano da Silva, Fernando Sassrnann e Oscar Strelow, reside,
tes ein Lageado, ,

Alberto Bastiani.zresideute em Salto Alto.
", Anjzelo Cenci, Antonio e João Sehaadt, Carlos Philippouí, Eugenic
Delluca, Innocente Zorrer (P9r si e seus filhos), Manoel Eduardo dos
Santos e, viuva Ottilia Schaadt, residentes em Aguas Negras.

Angelo Perazza, Ber�I;1l)Jd{l Égydio - de 'Souza; João Miguel, José
Bernardino da Silva; Pedro Perazza, viuva Maria Luiza Werner, viuvá
Maria Thereza Werner e José Rodavelli, residentes em Ribeirão do Duro.

Antonio José da Silva Guimarães, Dr. Constancio Krumrnel, Maria
Serenzen (;>01' seus filhos, residentes em Vidal 'Ramos.

Antonio Dirschnabel, residente em Planície Alta.
Arnoldo Schonfelden, Damião Cabral da Silva e Ewaldo Schelder,

,
residentes em Azambuja.

Caetano Oglian, residente em Alsacia.
Carlos Matta, João Hodecker Neto, João Pianezzi, João Becker e

Paulo Knopp, residentes .em Cedro Grande.

I
Henrique Fogolari, José e Emílio Luccioli, Luiz Caturamo, Pedre

Melo e Valentim Hodecker, residentes em Cedro Pequeno.
Carlos Missfeld, residente em Holstein. '

Carlos Bertolini, Germano, Jacob e Daniel Klabunde, Guilherme

! Krit;ger . .5obrinh.o, Illag�io de Souza e Si,lva, João, Angelo, Pedro Autonio
e VIctormo Floriano, Joao Boaventura Gonçalves, Joãu Pereira e Joao

l joaquim Bertelli, residentes em Limeira.
Catharina Lang Francisca Lang e Herminia Schmidt, residentes

em Gross Flnss.
Edelberto Basilides de Oliveira, residente em Bom Retiro.
Eduardo Pazza, EIsa Albani, José e Valen'cio Gonzaga, Maria Jeske'

� . Onildo Zink e Pedro Wanka. residentes, em Pommeranía.
Estefanio Eccel, residente em Thomaz Coelho.
Fiora�anti Bertolini, residente em Ponte Russa.
Floriano Stolfi, .João Baptista e José Vanelli, Luiz Coma,ndoli,

Maximiliano Cenci e Igreja Matriz, residentes em Port@ Franco.
Detlef Wiese, expolio de Justino Francisco Garcia, Romano dos

Santos e Rosa Anna de Jesus, residencias desconhecidas.
Francisco José Leoni, Fraucisco Natal Floriani e Francisco Heil.,

residentes em Estrada ltajahy. _

Francelino João Fortunato, e viuva Benigna Zott, residentes em

Nova ltalia.,
'

Henrique Steffen, João Fischer, José Bitelbrunn, José Wippel, LéCi
Imhof, Luiz Hodecker Filho. Santinha Bittelbrunn e Thereza Bittelbrunn,
residentes em Peterstrasse. ,

Herdeiros de Reinoldo Verwiebe, João Pliger, Maria Bertha Muhl
e Wenceslau Mafra, residentes em Aguas Claras .

Jocob Pazza, residente em Poço Fundo.
João Todt Sobrinho e Max Mauricio Heinig, residentes em Schleswieg.
José Assini Sobrinho, residente em Fe.dras Grandes,

,

Thiago Ferreira de Albuquerque, residente em Garrafão.
Vicente Policarpo Borba, residente em .Limoeiro.

Brusque, 30 de Setembro de 1932.

]L!' A. Lobato
Promotor.

Brusque

Revistas �Brâsileiras,

\

(Numeros· atrazados )

com 20\

PB0J40TORIA, P't1:e:r,..ICA

L. A. Lobato,
Promotor.

Prefeitura Municipal de Brusique
Resolução n. 26

Rodolpho Victor Tietzmann, �efeito Provisorio do mu- ,

nicipio de Brusqu8, no uso de suis atribuições; RESOLVE:
NOMEAR o sr. Jacob Schmidt, intendente distrital de Si
beria para exercer as funções de intendente distrital de
de Guabiruba Norte Alta em substituição ao falecido inten
dente Carlos Boos.
Comunique-se.

Pr{\feitura Municipal de Brusque, ,15 de outubro de 193�
Rodolpho Vict01' Tielzmann

Prefeito, Provisorio

Publicada a presente Resolução No. 26, nesta' Secre
t aria, em 15 de outubro de 1932.

\ Henrique Bosco
Secretario

Material escolar ,I EJDbelle:e
Livros para todos os cursos O seu lar!1!

do Grupo Escolar e Esc,ol quer v. S. adquirir
Complementar Utn lindo adorno para
Livros para as escolas iso- sua casa? Então não !1e-

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

preço de reclame 1'9.100: timento de estampas artifi-
Grande .variedade de cader-üiaes as mais modernas (da

nos para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que aca
arithmetica 'e apontamentos. ba de receber
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc.a Livraria "Mereurio"
Na Livraria e PapelariaMer- de

curio de E. Strãtz

Ell'ico Straetz eatalogos á d.isposi�o
do publico!

Pre�os ao alcance
de todos.

\
i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- =- r!dital de Interdição
_A;JDoutor Carlos Julio Renaux Juiz de Direito

,.g� Comarca de Brusque na forma da Lei etc.
,Lh

.:" FAZ saber que, por este Juizo, se processaram os
l

autos de interdição de Angelina Montíbeller, viuva, cujo
processo correu seus termos regulares, tendo sido a paci
ente julgada incapaz de reger sua pessôa e bens, por sen
tença deste Juizo, cujo teor é o seguinte: Vistos estes au

tos. Requer Julio Seemantl, parente mais proximo de An

gelina Montibeller, a interdição e Internação desta no hos

picio local, por estar a mesma snílrendo das faculdades
mentaes. Com as formalidades, da lei procedeu-se ao exa

me medico legal, ouvida por mim a interdictan"da, tudo
com a assietencia do Dr. Promotor Publico, defensor legal
da mesma. Feito o exame, por dois medicos, devidamente
compromissados, foram os autos com vista ao Dr. Promotor
Publico, que no seu parecer de fls. opinou pela interdição
e internação da paciente num estabelecimento de cura:

Assim, em face da prova da loucura, obtida de forma cabal

pelo ínterrogatorío e pelo exame' mental da arguida, tend�
os medicos concluido

.
pela alienação da examinada, que

reputam em absoluto incapaz de reger sua pessoa e bens
e necessitada de ser recolhida a um hospício, por ser pe
rigosa, nociva á tranquilJidade publica. Julga Angelina
Montibeller, interdicta de reger sua pessoa e bens e no-

meio-lhe curador o Sr. Arthur Gevaerd, que deverá ser

intimado para prestar o compromisso, devendo a interdicta
ser recolhida ao hospício local, onde deverá receber con
veniente tratamento .. Seja publicada a presente sentença
no jornal local: «O Progresso'» e na «Republicá», em Flo

rianopnlis, por treís veses dentro de trinta dias e faça-se
a devida inscripção no registro competente, logo, que te-

v nha passado em julgado. Custas pela interdicta. P. I. R.
Brusque, 10. de Outubro .de 1932.
Ass: CARLOS JULIO RENAUX Juiz de Direito. Eu Ale

xandre Athanazio Gevaerd escrivão o escrivi. (Ass): CAR
LOS JULIO RENAUX.

Está conforme o original. À. A. GEVAERD.

o PROGRESSO

10$000
- 6$LOO

Assígnaturas
Anno - - - -

- - - -

Semestre - - - - - - - -

Annuncios
Linha (corpo 10) vez - 250 Maio
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e Olfíeínas,
Avenida João Pessôa.
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Caballas brancos?
!t'JA'loção Brilhante faz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta, porque não e tinura,
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. E uma formula scien

tiíica do grande botagico dr. Ground
cujo segredo foi c inp ra I l ti r: � 1

contos de réis.
::..:_E' recommendada pelos principaes
Institutos sanitarios do extrangeiro e

analysada e autorisada \ pelo de
partamento de Hygiene no Brasil
Com o uso regular da Loção Bri

lhante:
1.0 - desapparecerem cornoleta

mente a caspa e aHeções parasitarias.
2.0 Cessa a quéda do cabello.
3.0 Os cabellos, brancos. descora

dos ou-grisalhos, voltam á sua cor

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados.
4.0 detem o nascimento de novos

cabelIos brancos.
.

5.0 - Nos casos de calvicie faz bro
tar novos cabellos.
6.0 -� Os cabelIos ganham vítalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca,
A Loção Brilhante ê 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 - Únicos "cessíouarios para él

América .do Sul -- Caixa. 'I37é) S,
Paulo,

�.
- �

TIliAL
ExtinguepromjJ!dmenleas
CQ_C,IIl'If,A"

fEmpAS
. ESANttAS
ULCEAA$
::CZEMAS
I.'l,!{MCHAS UA ,..
OARTHft'O$
_fLORES��
RH!:UMAT�
SCROPHUt.AS

SY�meAI

Ilzrca r.gi.lnfla

_..' -AVA R iA-e.
- Milhal'88 de (,wa4brl .'t_
URANDE�MG••1••

" .........._--------........

l' � PAlIA DOnS MUStlUl�·
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! . '_L." 88lPES, Tu.eE·
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...

�; DlfUS, (1ft..
. m!tluti "'7'� _ltvU
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fiO Dr, .Mal" -

da �tlft lilttln �
Dôr

NAS PHARMACtAS � ,*
DEPOSITO: e-....

.' ,n,All�Ull ''''UI VA, I'ELOTAS - .,10 <!t._ MIL V

�DITAL' ,

Taxa de viação terrestre
, De ordem do sr, \Alfredo Schroeder, Coletor

das Rendas Estadcaís desta cidade, faço publico
que durante o corrente mês, procede-se nesta exa

toria, a cobrança do 20 semestre do imposto aci
ma dito.

.

Os contribuintes que deixarem de satisfazer
suas prestações, poderão faze-lo nos meses' de
novembro e dezembro com as multas respectiva
mente de 10 e 20%.

A cobrança executiva será iniciad-a nos pri
meiros dias do mes .de janeiro de 1933 de -acordo
com o regulamento em. vigor.

Coletoria 'das Rendas Estadoais de
Brusque, 1 de outubro de 1932

O Escrivão
Osmar Petermann

\.

Brasileiro
Rejuvenesce a mulher sem operações. Os.12 112 milhões de

Moças (i) senhoras que vivem no Brasil estão salvas porque o dr.

Silvino Pacheco de Araujo. eminente' medico brasileiro, como o

grairda scientista russo, tambem criou, com e seu maravilhoso

preparado .

. "FLUXO SEDATINA"

_

o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecerjlmilagrosa
mente. em menos de 2 horas, as dores, rnensaes, acalmando, re

<>ularisando e vitalisando os seus orgãos, Iacilitando os partos,
�em dores, cujo perigo tanto aterrorisa a mulher. _

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

srs. medicos e parteiras, como agente calmante e regulador' das
funções femininas.
Está sendo usado diariamente nos principaes hospitaes, nota

damente nas maternidades, casas de saude do Rio;ilde Janeiro e, '

X São Paulo,

M "FLUXO SEDATINA"

�
encontra-se em todas as Pharmacias: Doenças lchrouicas consul

tas grat.s, VOI carta, uma só vez a cada pessoa, mandando um

.xxXXxXXXXXXXXXXXXXXXxX�
m.� )'IlJIt I
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r , ,�{" /

,/ \.
.

i)�,f. :g medico:, •

,:"te fé til. FOR.TiFl'CAN�
'�' fi "IDe nós, medida,
�'V"CH! aconselhar.

En. contém, entre ou·

ü-.... lubltanciu, O PE.
PTONATO DE FER.·
�O. OLYCER,OPHOS
j"'HA1'0 DE CALCIO

!e HYPOPHOSPHYTO
OS CALeJO.
�� I) mt'JIhor r.;é m edi.
�:'jH!lra a DEBILIDADE!
i-_� FJ(AQUEZÁ GE.
� \L, MOLLEZA DAS
,:_':;RNAS. FALTA De

- > p t: T I TE, ·1 N •
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Sarna de ma'\1 caraetar!
(f��Communico a VV. SS. que, sOIrendo de sanza ele mao

ca1'acter, ha um an no, recorri a diversos medicamentos
não conseguindo licar curadÔ:·

'

Aconselhou-me um amigo que eu fizesse uso do vosso

maravilhoso ELIXIR DE NOGUEIRA, do Fllarm. Chim.
João ela Silva Silveim, resolvi usaI-o.

,Com oito vidros fiquei radicalmente curado, motivo I
de, VII' agra�ecer-lh.es e ao mesmo te.mpo dizer-lhes que
a?onsel4arel a tojios que necessitarem de um grande me
dICamento fazer uso deste santo remedio.

Sou de VV. SS, AnLo Att.o e Cl'do.
Luiz Antonio Gama

Co,-no t t
(Fil'ffi� reconhecida.)
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Fm1ificante. Mais Perfei,.,
Ree'::r,lO 'eí'd?'QQ para os Anemicos. ConvalesceR
tes, 1�'�dJ �-!:,é!i(, DlCOS, Esgotados. Disp�ptjcos e Ra�,

chiticos.
.

J:' ,..;,�".jr� ".. , A' '.'
r.m --� -

;'
.c

"_ o_'P?ile. ugrnenta o peso. Alimenta
o C:'C:':;··) F;);�':ece os nervos, To;:,r;edos·muscu,
10" /\b; ... 'J app!:tite_ .D..cce!e'lâ as for;as. Revigora

o organismo
.

CJ CJf)C
Condicções pelas quaes a

'\
-

.

Fabrica de Tecidos' Renall S. R.
" '

'.'FATRE" Brusque
.

trata plantações de R R m I E

-

.

Ao colono que plantar RAMm: será garan-
tido annualmente a somma minima de Rs. 400$000
(quatrocentos mílreis] por hectar plantado (32.200
plantas plantadas na distancia de O, 60 m. X O, 50
m.) devendo o colono cuidar da area plantada
durante o período de dois ao nos, de aecordo com

as instrucções mínístradas pela FATRE e entre
gar-lhe na Fecularia de sua propriedade, durante
esse tempo, os caules que as plantações tra-

. tadas forem produzindo, devidamente se0COS ao
sol. - O Pagamento da

_

quantia estipulada será
feito em prestações a juizo da F ATRE.-

. A FATRE reserva-se o direito de suspender
o pagamento das prestações se o colono não tra
tar con venientemente da' plantação contractada.

pire �l�í'��a
. un�J�i,p'íil d�;

,

' Edital
De ordem do sr. Prefeito Provisorio, faço saber à todos

os Interessados que, de accordo com a vigente Lêi,Orça
mentaría, acham - se 'em cobrança durante este mez os se-

.

guintes impostos relativos ao corrente 'exercicio:" .'

a) Industria e profíssão 20 semestre, com 10 %
'

b) Territorial urbano - 20 semestre, com 20 %
c) Veículos - 20 semestre com 20 %

d) Predial urbano 1° semestre com 20 %

e) Industriá e profissão, Veículos e Territorial urbano.n
semestre em divida ativa com 20 % de multa.

Thesouraria da Prefeitura Municipal de Brusque 1 de
setembro de 1932.

-

.
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O 'I'hesoureíro
Erico Krieçer

QUANDO Maria da Gloria casou, a casa encheu
se de alegria e os amigos cccorrerom a trezer aos
noivos os seus votos de felicidades.

Mas oh! A noive não 'pode gozar toda a ventura

daquelle momenjo. em que realiza o seu ide-ai; as

saltou-a 'uma terrivel dôr de cabéça e não consegue
dissimular o soffJ1meoto que a aba.te. Mas um porta
dor já correu á pharmácia em busca de uma dose
da providencial Cafiospirinai e em breve estarei;
a noiva completamente alliviada.

'

o CASAMENTO
-

DE NHANHA
�

I
\

Que lhe sirva a lição. Nunca em sua caso deixe de- ter
os preciosos comprimidos de Caflaspirina, que curam
rC!pidamente qualquer dôr de cageça, como tombem
as de dentes e ouvidos. A Cafiaspirlna pode ser

tomada sem receio, pois não affecta O organismo.

.iIe tmnena qwlJ4fMI' ...." 4- lhe oUe
IWÇ-' Osmedfecamenl_ "JlG3ICr" sã«J "Hi
.,.,.MlllU!ftte eonhBeldos e_ dlftnOs ...
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