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I heredítarios, a tal. ponto que existem Iamí-]A Ínfluen'eia dos lar-I Ameaça de fi IfiO illegitimoI Iías de dysendocrínicos. ':'- _

.

IMuitos disturbios postos na conta das: does na vida das 1 •

•

grandes díatheses tradicionaes, dependem, i
Ad· I Rio U. B. L - No seu. descanço heroí-

na realidade, de espectes de diatheses en-: ca emiaS co de Doern,· a reflectir sobre outros

docrinopathologícas e é indiscutível que as'
.

A Academia de Letras esti�ulou.p.elo I
exílios longinquos, o ex-impe�ador da �lle

heranças constitucionaes dysendocrinicas I palz ? apparecímente de ACfldeIl1:Ias·mIrm�, I manha.recebeu,
num desses dias, !llysterIO�a

constituem verdadeiros "temperamentos" que, Isto e, academias pequenas, em_hngl1:a mais carta, assígnada pelo marceneiro Kyrl�z
comportam particularidades somaticas e I (\U menos tupy ... Os Estados nao quiseram I Braudeburg, o ,ual declarava ser filho na

psychicas. I ficar seI? im�tar a. Capital, no. uso d�S�� t�ral do imperador e pertencer a uma so-

Consideremos alzuns exemplos de es- prerogatíva '. lítterarla . .. Parecia-lhes Iacíl síedade secreta.
I tados endocrinopathoJ�gicos mínimos e de I organizar, com a prata da casa, academias Adeanta o despacho berlinense que o

, temperamentos dysendocrinicos. menores. E do �mazon�s' ao Prata, d� RIO mtssívísta declarava que, se Guilherme, II

I
Notemos antes que certos autores, ce- Grand� a:o Para as- auademlas surgll'am.! não lhe désse immediatamente �5 a 30.l'.ÜlO

-------------.;__-- den�o á tendencía i.nfeliz que levou tanto", Nao lia negar. qu�, em alguns Estados,

I marcos, seria assassinado por emíssaríps
I
medícos a quererem Isolar e descrever como essas novas o�ga[llzaç?es se encorporaram, secretos.

.

\

nunsl-de"aç'a-es so're flertas formas particulares de doenças, simples allegaudo motivos, ate certo ponto, razoa- E de mandar dinheiro' o ex-
" li U,,·

-

i càsos apresentando miníma anom�li�, afim veis. �as o Districto .Federal, 9apita� da

I k íze � r�e�u seu su osto filho â justiça.

estadas 'en·docrl-nupath"logl·..
de lhes ligar os seus nomes, multíplícaram �e�u?llCa, on<!_e .fronde}a a l'esI?ett�vel InS- �. mã �cc�sando-o d�P tentativa de extor-

U igualmente as formas de estados Iarvados tl�Ulçao, que tao bons rr.uct�s �l�trlbu�,. de- I a_
e ,

.

�

dysendocríuicos. VIa conten�a� se com � iustituiçâo legmma,! sao, .

1
. • ••

'OS IfJruadas Resultou disto uma complexidade D080- sem permíttír a germmação dos succeda- i O t�IbunaL de .�e�-Ruppm Infligiu ao

• iii logica deploravel e uma excessiva quanti- neos ... NãO lI.avia como [ustifícal-os ... \ marce,?'il!ro a pena minuna de quatro me�es
dade de formas absolutamente convencio- mas, mesmo aSSIm, os seus brotos esgalha-l de P!I�aO, conced�ndo-ll1e, entretanto, a

Como a pathologia visceral data de naes, tendo, poucas razões de existir, pois ram na� proximidades do.Syllog:eu. i beneficio de s u r s I s.

muito t�mpo, conhecem-se, ao lado dos ca- são constituidas, as mais das vezes, por E e sobre a Ac�denlla Caneca de Le-I
sos typicos de todas as doenças, namerosas

I uma glandula, por exemplo, por um ou tras, q,ue est!:l; chrouíca vae yCCUp�l'-s�. �� :
formas anorrnaes ou larvadas de cada uma I varios symptomas ou signaes que se obser- Aademra Carío ca de Letras e uma institui- ! Sara-leu EIIl'II·t�r�1dellas. vam também (devido á influencia secunda- ção, em todos os seus detalhes, moldada I � li ui

Graças aos aperfeiçoamentos de muitos ria de qualquer perturbação d'uma glandula pela congenere as s ú •

I '..
meios de investigação (phísícos ou chimicos), sobre as outras glandulas) em certos casos EUa tem quarenta membros e os seus Em nossa terceira pagina. de c0Tíf.0r:-
poude-se até isolar certos estados morbidos

j
de perturbaç.ão funccional das outras glan- e�tatu�os são mais liberaes gue os. da out!a ... midade com � lei eleito�al em .vigor, publi-

que estão situados na f r o n t e i r a da do- dulas endocrtnas. E aSSIm ql1:e as mulheres sao alli acolhidas, camo� o edital .d? JU\ZO Elelto.r�l com a

ença e da saúde, que são mais, por assif!l
. í 1'0 Eduardo Viüet« podem �eflmJ;DOrt�ei:!, emqu.�llto n� outra, na re�açao _dos qual�ficados eX'O�ICl(>.. Neste-

dizer, perturbações do funccionamento phl-I .
. ,.

. ri;: a_�thentlCa, ellas íicam de fora. Nao .entrarn,. edital est.ao determlllad�R as 3,udlenc�as �a-
siologico que doenças, propriamente rae

I
NOTA

..
- O Dr. Eduardo Villela, tendo Nao logram a vanta.gem de receber J e t t o n quelle JulZO e as Iormalidades para a inserip-

lando. •

.. ,;.cont�ac_!o com. a U. B. L d� C9NSUL�AS que o velho Francisco AlvesIhe legou. Pcis: cão eleitoral.
Pode-se assignalar, de passagem, que I GRA rts aos lelt�res deste �orn�l, �.;sppeGlal- � A.c�demia Carioca, embora sem j e t t o n, I!---

'

o que se chama, em neurologia, perturba-.! mente para dOent;a,S ch�oDlcas. ,Esc. eV,8r, <:; maIS amavel cOi.a, as mulhe.res. �lla p�r-
.----.------------

ções funccionaes ou "physiopathias" (Ba-j
com u� s�ll? de 200 r�Is para a. resp?sta, cebe e. elege para a proprla dIrectorl�, O eommereio de eêra,§

binski), está precisamente nesta condição, ao Dr. ",:,duarao VI.Hela, lua Joaqmm Sllv.a, onde �s Illu.�tres confrades roçam seus tecl-

o que lhes vale sêr ao,mesmo tempo, erra�
87. - RIO Ide JaneIro.

.

dos finos a es�amenha, coberta de caspa, borracha e painas
damente, denominadas funccionaes e tambem I do padre Memoria. I .

distinguidas' das perturbações ou doenças O COl11merCl·O ·das eSC01lhas Dissemos que o cenaculo carioca tem! .' RlO l!. B. L - Os .senhores Jayme. Lou,-
Ique têm �ignaes objectivos. 40 membros, !10 patl'onos, recebe com diS-1 retro & Cl�.,_ commer?Jantes est�beleCld03 a

Estas perturbações denominadas. func-
d t" curso e copo d'agua os academicos e acu- r�a OOI�CeIçaO, 171, R�o de. JaneIro, cOI�mu-

cionaes são 1evi?as decerto, effectiv�f!len- O ca e micas, que logram forçar ás' suas portas de i �lc�m as prll.ças do mt.erlOr que Aadq,UIrem
te, a disturbios mtra-cellulares (phJSICOS, Rio U. B. L - Um grande numero de emprestimo, COnvida o elemento official a I a Vista qnalguer q�antIdad.e de ceras, bor-

chimicos, etc.) que não são visiveis ao. mi-Ilavradores de Itaperuna, dirigiu ao Conselho Quvir os bestialogicos inÍciaes, occupa es- r3cha, algoda?, pama, resmas, .talco:, ol�os
croscopi?, Il:0 estad? ac.tual da sc�enCl.a, e I Nacional do Café, uma longa exposição a J;HiÇO no �oticiario dos. joruaes, dá_ que fazer I' v�get�es, polv!lno, araruta, destrma, fecmas
podem ter slgnaes oDJectlvos que sao aInda i favor da venda das escolhas de café, no as agenCIas telegraphlCas, mas, nao enume- dI ver�as, etc.

,

desconhecidos. i interior do Estado .do' Rio de Janeiro. ramos, o melhor: a Academia C�rioca de i .

Para maior .facilidade das �egociaçõ�s,
Ora, nes�{}, ultimo ponto ,de vista.' por II Mostram 08 lilteress�dos q_lle actual- Letr�s, t�mbem tem o seu fardao. E' um I a firma mantem lllportante secçao bancarla,

exemplo, não se deye esquecer qu� mnu-
1

mente se enc?nt�am I?ultos m!lhares de farda? ViStoso, to�o agaolado em ouro, de

.,: para ad,:antamentos, descontos e re-deSCOll

meras bemiparesias que se consIderam! saccas de cafe, ImpedIdas de serem nego- exceliente. pano? mglez v�rde-musgo, que tos de tItulas.

outrora (,lomo funcciOnaes, vieram a sêr I ciadas pelo Conselho. completa com }md? espadIm de punho or- I Os cGmmerciantes dos
-

artigos acima.

organicas quando o Dr. �abinski encontrou: E acc�e�cent�f!l.que o mes!li? Co�selho na?o ... Es�e Ia'r�ao. cust,ou um, conto e i citados, antes de iniciarem qualquer nego
o signal da exte?são, dos pedlarticulofl,: em exposIçao dIrIgIda ao �llllstefl,o. da qUloh�n!os a Acad81ma e e pr?pr�eda?e da ciação devem solicitar preços e informuvJ8s

sig.nal este que PO?é, as v,ezes, .faltar, eru- II Fazenda, ac.hava que se deVIa permlttIr a casa. Nao .?ertel1ce ao. �cademlco. p�r lence completas sobre o assumpto.
quanto outros, descrlptos apos, eXIstem. venda de. t.aes _escolhas, submettendo-as a a .•�cademia. De ma.fieira que, uma das coo-

No qc.e concerne á endocrinopatholo- uma clasiSlficaçao em tr8s typos ! a ?a e 3a, dIçoes �ue� o. candI.�ato, d.�ve ,su���tte['-se�
gia, como é de data relativamente recente, �orrespondendo a um� certa quantidade de n� se pr0pO! ImmorLal, e � estat.�I�: O _Iar

d s ndromos são os unicos conhe- If!lpurezas e. respectwos p�eços. Achava dll:0' para nao ter seu preço mal� ,_jev�do,o� gran es y amda o InstItuto que, as impurezas em fOI costurado sob medidas de um mavIOSO
cIdos.

.
_ . . ", questões deviam ser admittidas em quanti- poeta amazonense, de tres palmos de altura, Rio U. B. I. -- Paris é a cidade das fanta-

AInda sera?, veroslvIlmente, ::nO�Ific_a- dades minimas e sensivel entre ellas a dahi resultando, dessa escassez de panno,
sias bonitas ... e das coisaR excentricas.

dos d'uma maDeIra notavel na sua descrIpçao differença df' préços. Em taes condições o que varios hOmens notaveis têm procurado De vez em quando de lá ,uma novidaàe se

quando se h.ouver ellcontra�o no sll:ng:ue Conselho para ser coherente com as suas pertencer ao augusto cenaculo, como Se �spa.lha pelo mundo com o ruido das cla-

"tests" espeClaes <1U� uma analys� ?h!mICa proprias idéas terá que attender o appello diz na outra, na Academia com A grande,
rinadas.

,

ou. biologlCa reyelara e que permJt:lra? de da lavoura. não conseguindo effectivar seus desejos, Agor� e ..Paris que .se deixa. empolgar
afflrlllar qual ,e a gIandula que oe acha

I E' duro permittir a veneta de escolhas, pelo detalhe plastico. Estão neste numero, pelas cerImomas exquesltas reallsadas em

deficient�, ou, num synqromo ?e Il:ppare.n- 'I emquanto quéima-se cafés, bons. ,O facto, entre outros, o snr. Mario Behring, o snr. I �arselha. E os telegrammas da Cidade Luz
cia plurlglandular, qual �.a cUJo dlstur�IO, porem, é que estes sendo caros não pode-I Luiz An\nibal Falcão o sur. Augusto .Frecteri-I dIzem:primeiro em ?ata, ?es��mhb�ou �s funcço�s I

rão ter sahida faeiL Ao passo que, aqUBl1as I co Sc!limidt, e alguns mais, prosadores e
I

"Uma das mais curiosas
. cerimonias

d.as outras (dlsturbl?� md!lZldos secunda-
por.serem de pr�ç(ls mais baixos, encontram I poe.tas, todos muit? bem cOllsid�r�d�s entre I religiosas ?e França, vem de ser celebrada

rIOS), e que bas.tala tr�tal.-o para que .as sahlda mais facll. os immortaes· cariocas, mas, Infehzmente,; pelos "pemtentes negros" de Marselha. Como
glandulas endocfmas attmgI�as secundal'�a- Outra circunstancia, a classificação do i sem disporem dlis dimensões cobiçadas. I parte da mesma, foi rezada missa solemne
mente se restabeleçam por Si mesmas. Alem I café, sendo baseada como é, na percenta- E o peior, ao que corre no .forum, é I por alma dos que soffreram os rigores da
d'isto, é bom notar que, quando se conhecer

II gem de corpos extranhos que o mesmo que essa questão de dimensões, determinou! pena maxima, na capella da irmandade
a nature'z!l d?s productos que as �la�dulas contenha, retirando o comprador ou o con- grossos maroiços na selecta Academia. Um I negra, onde todos os seus memhros se reu
de secl'eçao �nterna v�rte� náo melO um.,?" sumidor essas mesmas impurezas antes de padre e uma i11ustre dama, porque não po� 1 niram. Terminada' a missa os membros da
ral, a endocrmot�erap�a vlr a ser. enta? prepaJ:ar o café bebida, pode ter com o uzo rlesse. usar o fardão, abriram crIse violenta, Ordem, envoltos da cabeça aos pés pOr'
rigorosame�t� sClentIfica e proporff�IOn��a das esc.olhas, um producto de apparencia e

1
entre os elementçs comp�>De�tes da peq�e-Ilongos ma?tos com dous buracos para os

curas maravIlhosas - pode,se a Irma o
gosto razoave.is. .

'
na e valorosa companhIa, mdo 00m ey�s! olhos, reulllram-se em torno dfl um horrível

visto os resultados .que se podemohter.· reclamações ao ponto, p.xtremo de fOJl:'X:�it �v""':t,aúQe usado nas execuções de 1815 a 1877, e

quando se sabe �aneJar os extr!,!cto3 OPa-IA t-
-

d d-· _ fechamento o.a egregia academia. Óf�(J..<�A.�ê) DI:' • '':amente concentrados, atiraram 80-

therapicos. SOlUV�IS da theraI?euttca actual, lD.or lzaçao a IVI . tado da violencia tornou.se imprevish,
.

j\KJ'T-'óre Jffiesmo muita abua-benta, ernqualllto
que são Imperfeitos sob mUItos pontos de { da externa do Brasil desenvolvimento normal da selecta insT-<1\11-! recitavam o "De Profundes".
vista. I .

.

ção ... E, a esta hora. a Academia Car�.6�a!
seja comO fôr, vol(ando á endocrinopa- Rio D. B. I. - Communicado do Ministe- de Letras corre aos tribunaes, agita e '��e-!

thologia, é evidente que o q�e . �e disse rio da Fazençla, em 14 de- Outubro de 19.3�: p_reca a seu fa�ôr, juizes, escrivães e mei- Isencãa de impostos para machinas 31"lrícaíss
precedentemente para as affecçao Vlsceraes, "Por ordem do governo, o Banco qO BraSIl rmhos, combatIda, que está sendo ... pala· , l.'i

se lhe applica igualmente. remetteu hoje aos seus banqueiros libras propria Academia Carioca de Letras. Quer Rio U. B. I. - Pelo encaI'I'ega10 do ex-
Ha uma verdadeira seriação de gráos 317,442, para attender aos serviços dos dizeL', academicos matriculados e fixados pedi�nte do Ministerio da Agricultura, foi

na alteração anatomica ou funccional de "fundings" em 15 e 24 do corrente e fpaga- no seu quadro social, movem contra a direc· designada uma commissão para organizar
cada glandula de secreção interna. Quer se mento da seguada prestação dos atrazados toria uma acção de manutenção de posse, as' bases destio.adas á elaboração de uma
t�ate dum syndromo en10crinico classico de Haya (Irs. 8.594.793) em 81 do corrente. Í'ebellam-se, quebram a serenidade bucolica medida de caracter geral isentando O'S im
ou d'lim estado larvad.o, a opot�eraI?ia �á Além d.essa_ remessa o Banco effec�uou, em que sempre viveu pacificameute a casa, postos .alfandegarios os machinisf)1os parili
sempre res�ltad�s mu�to apreClave;s, as c,0.?l �nteClpaçao, o pagame�to de hbr�s ?erram suas portas, fazem escand�lo pelos o beneficiamento e prensagem' de algodão
vezes notav8ls. E preCiSO, portanto, t:onhe- l,Sb.68ti-4-9, correspondente a prestaçao Jornaes, tudo Isto porque uma poetisa e um e respectivos sobresalentes, bem como ma
cer os e�t�dos �.?,CiGcrinicos larvados �u deste mez. do credito aberto pelJs banquei- sacerdote não co_uberam ... não puderam I chini�n�os e apparelhos para expurgo H

dysendocrllllCos (SLephen Chauvet), que sao ros londrmos, para attender ao descoberto se adaptar ao fardao. : benefICIamento de cereaes e d'olItras �,em í.'i':-
tanto mais ,importantes quanto mais vezes deixado pela administração passada" Angyone Costa: teso

Impostos' deste
mez

.e; Collectoria estadoal:
Impostos em atrazo

Prefeitura municipal:
Impostos em atrazo

Coisas eztranhas

I
I
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•

iGo D. "HoraeiO Nunes" I·. A festa do Grupo Escolar �:":,�!�f:;g�s. completamente os campos e

NAO PRECISA LE�/i' Observamos, sabbado passado, o gran- .

..:- 'I'elegramma procedente do Rio diz
•

de interesse que vem despertando na nossa ,A 14, do corrente reall�oll·se a festa
que o sr. Ministro da Marinha fez declarar

se quer continuar doe,nte, fraco,' , platéa os espectaculos do Grupo Dramatico de, �n,cerram.en.to do .anno lectIvo. do Grupo,
E 1 F I P E I C I ae seu collega da pasta da Guerra não ser de'

UM VENCIDO

II'
"Horacio Nune.s", a novel' instituição' de SCo ar e iciano Ires e sco a omp e-

interesse para a deíeza nacional a conces-.

cultura theatral. '

\ mentar annexa.
,

,

O d t it tí são de uma licença para a filmagem aerea

O b II "
.

" Previmos, já em numero anterior, que programma e can os e reei a IVos
das principaes cidades brasileiras pedida�ra a 10, os e.xce�sos, os desc�Idos ao Grupo está reservado um 'futuro brilhante. correu a c�)lltento geral revelando. os alum-

é que 11 � dera� essa, Iraqueza. Não ha que duvidar, pois, syndicando entre nos es�olhIdos gosto e competencia na de- por Alexandre Wulíes.

E, ?Ia, �' dia augmentam o cansaç?, a nossa população podemos com certeza clamaça? _ .

- Funccionarios da Fazenda Federal
a preguiça, a fraqueza nas pernas. as 00- absoluta affirmar tal noticia, porquanto, Apos a execuçao �o programma acima em Santos aprehenderam em poder de

��s de cabeça, a falta de somno, o nervo-
i unanime éra a manifestação daquelles que t�ve logar a ceremo�Ia da entrega dos Joaquim Ribeiro Moura, que foi preso"

SIsmo. .

verdadeiramente apreciam a arte dramatica. diplomas dos 9uartanmstas ?o Grupo e dos 400.000 estampilhas falsificadas, além de

Mas porque continuar fraco? Após o espectaculo tivemos opportuní- complementaristas que terminaram o
.

curso. rotulos clichés, desenhos e productos estran-

dade ele ouvir a critica da paltéa. Tarnbem Paranymphou a turma quart.anlllsta do geíros.
unanime. -Sí falhas foram observadas na

I Grupo o sr. dr, Leonardo Antomo Lobato, - A policia de S. Paulo num largo
interpretação de uma peça, aliás bem diffi- Promotor P�blico, da Comarca; que proferiu gesto de combate ao jogo deuomluado "do
cilima como o drama levado á scena tem- eloquente discurso no acto da entrega dos bicho" vem movendo tenaz persiguição aos
se qu� levar em conta o ponco tempo de diplomas.

, �. chamados "banqueiros" tendo etfectuudo a
escola dramática da maioria aos amadores A turma complementarísta fOI paranym- prisão de dois delles que estão sendo devi-
que tomaram parte. p�ada pelo professor H�rmes Hoffmann, mente processados.

A perfeição technica na arte dramatica, dll'�ctor daquel�e es�abeleCImento, que pro- .
,

tem que v,ir com o desenvolvimento do ama- ferI� e�thusIasÍlco dIscurso: j
-

tTO.Sé Pistone, o celebre autor do
dor; com tempo, com paciencia, com .a FeIta. a entrega dos diplomas os com- crime da mala, oecorrido em S. Paulo, foi
correcção de interpretação e sobretudo com plementarístas .prestaram uma tocan�e hO-1 condemnado pelo Tribunal do Jury a 26,
o devotamento de cada um pelo diletantís- menagem ao director e os quartannístas a annos de prisão.
mo. sua professora d. Semiramis D. S. Bosco.

.

Tal, a crítica que ouvimos, critica jus'" Finalisando o programma a alumna Do Estada
ta e que promette aos nossos amadores Hilda Bolda proferiu eloquentemente o Adeus
encontar sempre uma platéa que saberá' a escolà. - Foi exonerado a pedido o sr. José

l collocar em" destaque as seus meritos e
" , Eugenio Müller de membro do' Conselho

applaudír a evolução da sua cultura theatral. Consultivo 10 Estado;' sendo .nomeado em

De 1108sa parte acrescentaremos: pro- ·�erlll·l'ft m"I"II
..

t�r lfi,ml"DI·D" substituiçâo o sr: Antenor Augusto Villela,
,sigam os' directores e associados do' Grupu, '* II "" li � ii actual Inspector �e Floríanopolis.
unidos sempre elD� torno do mesmo ideal, '.. . I' - F oi designado' o sr. Diogenes Go-

'l envidem todos os esforços possiveis para. O Jornal d� Brasil publica o seguinte e
mes para substituir, o agente fiscal em30 anilo Complementar

,

' chegarem � um gráo de cultura bem adian- Interessante topwo:, S Paulo
_

" tado, que 'aqui estaremos sempre promptos «O sr. General Góes' Monteiro se tem "', '�,' "

Ap�rovaçoes !lo 3o.anno da Escola Com-
para auxilial-os naquillo que for necessarío. destacado na sub-commíssão ' constitucional

' '

A 9 do corrente occorreu em Blu-

<J
plementar desta cIdade:ft ....._

Cóm esta simples noticia apresentamos pela sua calma, só tomando parte nos de- menau um accídente de automóvel do qual
'i� Ger�a Boet�ge(l. medl� 9,. dlstlnção. aos Vossos' am�dores os nossos, applausos bates

. quando é para
.

isto convidado ou sahiram feridos diversos Iunccionarios da
1�8 p.ontos: po�tugues .9, a!lemaoJ 9, .geome- pelo successo do ultimo espectáculo levado quanto se verifica a necessidade de sua pa- Estrada de Ferro Santa Catharina.
tría 10, historia do Brasil 9,. agricultura a effeito com sacríficío, esperando 'que no lavra. .

' ,

.

�, desf'nh.o. 9" trabalhos 9'A escrípt. ..merc�n- anno proxímo não falte o Grupo com o
.

seu' Neste momento o chefe d0 exercito Da .E&teriol'
til 10, hIgIel1:e 10, fr�n..ces 10, ',ar.lt�metlCa programma mensal para satisfação da nos" de léste dá a' sua opinião sem espalhafatos, ' ,

1�, g�ograpllla 9, phisica e ChI�Ic.a 10, sa platéa. "mas com a precisa firmeza, [ustificando-a
.

- Foi registrado (;) nauíragio do torpe-
hlst��Ia natural 10,. educo moral e CIVIca 9, '..

com razões que calam no espírito de seus I deiro japonez "Sawaraki", sendo registrado
mush-',a 8, gymnastíca 8.

,
.

'

pares.. '. o numero de 110 mortos e grande numero
Helenita Müller: media 9; distinção. Julio' Tieizm'ann • Foi elle o encarregado, como se sabe, de feridos. '

'

149.pontos: português 8, allemão 9, geome-] de relatar a parte que diz respeito a defesa I " .

tria 9, historia do Brasil 9, agricultura 9, Em nossa edição passada, noticiando a nacional, policia dos Estados e tudo ql'lantG.
- Ser.a dentro em bre�e lllaugura.do o

desen�o. 9, trabalhos
A
9, escrip.t.. me�caIltil visita que nos I,ez o bacharelando Julio se referir ás forças armadas. "

'I n?vo serVIço "aereo d� Pan Ame�ICam
"O. hIgIene 9, franees 8 arlthmetlca 8 Tietzmann, dissemos por equivoco haver o O 1� trab Ih aí da ã se acho AIrw,ayS Copo condusllldo p�ssa�eIros e

, t' 9
.. '.. .'.

' , Sel a o n no. a

I cargas em novo typo de super-aVIa0 quegeograp la , phls1ca e chlmIca 9, historIa mesmo sr. feito os exames do 40 e 50 annO prompto embora muito a1eantado estejam _ ',.
'

natural 9 educ moral e civica 9 musica 8 1.0 curso, de direito, quando realmente fez t d' I t'
.

f poderao voar 2.500 mIlhas sem. escala condu�

gymnasti�a 8.
"

" os esHu os r� a Ivos a talgUnS '�tr llgosd' _ I sindo 50 passageiros, além da carga� os
• •.

do 3°. e 40• o que rectifica::nos hoje., � .'
_a, po�em,. nos ou ros capI u �s o �ro quaes foram construidos em segredo sob a

.
Noemll__a Albanu _medIa 8.,139 pon- J�cto .c?nstltuclOnal em ella�or�çao mUltas direcção do coronel Lindbergh:'tos. portugues 8, allemao 8. geometrIa 8, dISposlçoes que dírecta ou mdIrectamente .,

, .

historia do Brasil 8, agricultura 9, desenho 9, Anno Lectivo se prendem a assumptos militares. - O suicídio na Austria tomou vülto
trabalhos 8, escript. mercantil 8, b.igiene 8, ' O sr. General Góes Monteiro expõe, na semana- passada. Entre elles foram re-

��ancês 8,. a�ithmetic� 7, .geographia 7, phi- No proximo numero iniciaremos a pu- e�tão,. ? seu pont? de v�sta, recordando �istrados á parte: o do me.nor Alfredo Star-
;::;lCa e ch��lca 9, hIst�)f]a natural 9,

.

educo blicação do movimento dos exames realisa- dISposlçoes que esta organl7.ando. I Jan, de 12 an�o�_ por ter s�do reprovado �omoral e ClVIca 9, mUSICa 8, gymnastIca �. dos em todos os estabelecimentos de ensino I Por antecipação, portanto, S. Excia. d,.e-, curso de rehglao que faZIa. num �y.m.nazlO
Ja!1óyra L�z:. media 7; .116 pOI_ltos: do municipio, desde que nos seja. possi�eI I c�arou na pe�ultima reulliã? que. e�tá eXi-1 trazen�o como .consequ.enc�a o smcIdlO de

portugues 7, allemao 6, geometrIa 8, hISto- obter os apontamentos necessarIOS p�ra l gIda, no capItulo que esta redlgllldo, a seus paes no dIa .segumte, e o do padre
'fia, do Brasil 8, .agricultura 8, desenho 7, confecção deste trabalho infOrmativo.

/
obrigatoriedade de serviço mil,Har para as I Ildefonso Pasler dIrector do convento. de

trabalhos 6, éscrip. mercantil 5, hi�iene 7, ' mulheres. Desde que se lhes, dá o voto

I Kl?ste�ueudu�g acabrunhado co_m aproxIma
francês 7, arithmetica 5, geographia 8, phi-

--

.. politi'co, precisam ellas participar do onu�.r ruma financeIra dI) seu convento.
sica e ch�,�lca 7, hist?ri.a n�túral�, .educ. Escula de Rgricuf1tura e CDmmeniolmilitar, dos .trabalhos da ,�u�rr_a. .

".
I

- O jornal norte-americano "Herald"
moral e ClVIca 7, mUSICa 7, gyrnnastICa 6. t ' Do proJecto de Constltmçao, consegum-j public(i)U um tel�gramma procedente de Ber-

1 W�lly �Gleich� medi� 6: _por-tuguês Da dir�cção da Escola de Agric_l,ütura I t�rriente? .constará. 3: obrigatoriedade do 8er- i lim 'dizendo que o Comité da Bolsa daq�ella5, aJemao 7; geometrIa 8, �llstona do Bra- e CommerclO recebemos uma relaçao de- VIÇO nll11tar femllllllo, porquanto, no mo- cidade decidiu doravante cotar o cale de
sil J, agricultura 7, dese.nho 7, trahalhos 6, monstrativa do resultàdo dos exames rea-, mento em que o general Góes Monteiro I Java em vez do café do BrasiL
escript. mercantil 5, higiene 7, francês 7, lisados ultimamente naquelle estabelecimen- fez por antecipação, esta proposta - não .

'

.

a�ithmetica 7, geographia 7, phisica e 'chi- to de ensino technieo.
"

houve votos contrarios, sendo Ouvidas di-I .

- O Senado �ruguayo �retende dIS-
mIca 7, historia natural 6, educo moral e versas manifestações favoraveis. cutlr e� �r'iJves, ?�as u� projecto conce-

cívica 6, musica 7, gymnastica 6. Será esta uma das grandes novidades dendo dIreItos POlltICOS a mulher uruguaya.

A�ac.ja W�le.!idowskY. medi� 6: A Noticia da futura Cons!ituiçã? B�as;ileira - ist.o é
_ A �olicia chilena descobriu um com-

p.ortugues 0, allemao Dj geometrIa 8, hlstO-
.,. _ . . . tod� mulher elelt?ral fi��ra, por este motIvo, 10t de revolucionarios 60mm nistas com

fla do Brasil 7, .agricultura .6, de.s�nho 6, SurgIU a. publIcaçao �o �umcIp�o. �e obrIgada ao serVIço mIlltar.» �amifidação em todo o paiz.
lJ

trabalhos 7, escrlpt. mercantIl 5, hIgIene 6, J Jag,uaru�a o nosso collega A NotICIa" '

fI'ancês 6, aritbmetica 6, geograp4ia 6, Phi-/ re,dact@rlado pelo nosso confrade A. Guima- - Dizem noticias ,de Roma que um

sica e chimica. 7, historia natural 5, educo rães .._· n t-
.

ri'" ft ".felizar,do ca.Q}ponez ao arrancar uma arvore

moral e civica 6, musica 6, gymnastica 6. O novel coUega terá publicação men-/ ., a Itla U

I
que o

encomodava.
no terreno, . descobriu

(
Mario OJinger: media 6: português sal"e será im�resso nas officinas do "Libe-. sob a mesma um vazo de barro contendo

6, alIemão 6,. geometria 7, historia do Bra- ral de �ubarao. . .

-

I Do IntImar 450 moedas de prata cunhadas em OrtoIÍa,
'Si! 7, agricultura 7, desenho 5, trabalhos 7, D.edlCado a finahda?e, de propugnar

..
,

logar onde se verificou o facto, moedas que
escript. ,mercantil 6, higiene 6, francês 6, pelos lllteresses do �ovo Jaguarunense, tra-I .'

- O chefe do Governo PI'ovIsorlO a�- datam do seculo XV.
arithmetica 7, geographia 7, phisica e chi- tando dos .seus reae� lllt�resses e defendendo sI.gno� rl.e.cret? referenda.do pOr tOQ-o ? mI-

mica 6 historia natural 6' educ moral e as suas Justas aspll'açoes, estamos certos msterlO, SImplIficando o allstamento eleItoral. - Jacob Abenito, hespanhol, de 22 an

civica '7, musica 6, gymndstica 7.' . qur um prospero futuro aguardará ao novel Tal. �ecreto é composto d� treze artigos e nos, auxiliado por um seu irmão, assassinou
- Pelo adma exposto vê-se o que ,ha co�lega.. fac�h!a grandemente. o �lIstamento para as a machadadas o seu proprio pae, esmiga-

muitos annos não tivemos opportunidade de Gr,atos pela remessa, permutaremos. elelçoes de 3 de maIO vmdouro. Ihando-lhe o craneo e escondendo o cadaver

reg'istrar: .

num bosque. Descobertos e presos os crimi-

A approvação com n.ota 9, de duas
'

-- A guarnição do couraçado "Floriano" nosos quasi foram linchados pela população
MARITIMAS actualmente, em aguas da fronteira com o que na-o chegou a termo pelo grandealUrnnas, isto é, approvàção com distinção.

São 'ellas: Gerda Boettger é Helenita
I Leticia, foi acommettida de febres de, mau esforço e sacrificio d� policia local que os

Müller. Registramos aqui as nossas felicita:- O sr. _Agente da Companhia -Nacional de caracter, tendo o seu commandante solicita- conduzia a priSãO.
-

d Navegação Costeira em Hajahy, enviou-nos do da administração da Marinha reforços
çoes as uas mais esferçadas alurnnas' do .

I 1 medicos e pharmaceuticos.30 anno da Escola Complementar uma Clrcu ar' pe a qual annuncia os seguin-
tes paquetes que escalarão por aquelle _ Noticias vindas da Bahia infCll'mam

'

porto: para o sul, hoje, "Itaquatià": para, o ser delicadisEimo o estado de saude do dr.
ilorte.., e a '18, o "ltatinga". Vital Soares.

Não deixe peorar a SUa doença; faça
o tratamento com Vanadiol. Delicioso e ta
cíl de toma!', em pouco tempo faz desappa
recer a fadiga do corpo, a depressão do
cérebro, a irritação dos nervos. �

Todo o organismo se transforma; o a

petite augmenta, as forças voltam, o somno
é� mais tranquillo.

' '

Essa acção maravilhosa é que cele.
lIrisou o Vanadiol e o tornou o fortificante
dos 5.000 medicos.

Toda a pessôa fraca, homem ou mu

lher, deve, iniciar hoje; o tratamento com

Vanadiol, depois de COmprai-o em qualquer

I
destas bôas pharmacias:

" Boettger
Galleno

,Pela ,Instrucção

Noivádo
- o "Correio da Manhã" informa queCom a senhorita Maria Conceiçao da'\

O Ferre"re""se está em preparação um novo convenio de I

Cunha Barreto, filha do sr. dr. Mileto '1'ava- ali.... troca de' café com trigo norte-americano.
res da Cunha Barreto" contractou casamento
o ,sr. Egon Geraldo Tietzmann, 20. collector R,�êe�emos a visita do colleg� "O Ferrei- - Corre com grande satisfação a noti-
das rendas Iederaes nesta cidade. rense edItado em Po�to F�rrelra, Estado cia de que O sr. Ortiz Cabezas descobriu

. �enhorados' pela gentilez.a da commu- de,�' Paulo,. sob a dI�ecçao do
.

confrade Um meio, de immunisar completamente o

mcaçao apresentamos aos noivos os nD..a..�1' �:{l,mo. !,�mle, e dedIcado aos mteresses abacaxi tornando-o exportavel em larga esca-
votos de perennes felicidades.

.

�"TbY-.'-T.J) �}.éJrlUDlClPlO que '�h� deu nome.
. la, para a Europa. ,

-

.

"

�E,r�j' Gratos pela VI,sita, . permutaremos.
, I - Na ComÍllissão de Justiça foi resol-

Cine.oTl1eatrooaUaranyW . Desportos ���d�u�O :;�r�rimes de imprensa.pasSem a

O Cllle-Theatro-Guarany tem no cartaz (,
.

.

-- O Juii da 6". Vara do' Districto F e-'
para o proximo sabbado o

film., ;ntitulado'l " Paysandu x Lauro Müller deral decretou o sequestro de bens da So-

:Gsa��ui�rél\��!����Uie� .5RPartes duplas, Com Nc encontro de domingo passado, a es-
ciedade Anonyma "O ,Jornal" como preli-

Lixforct,' Bud OSboÇI'Hc�,' �_�::;yGrgro,�" Nola I quadra pl:incipal do Pays[�ndú derrotou a do minar de fallencia requerida.
E. W. Co,vles.

I. me le i LaLro Muller pela elevuClU contagem de 8xl. _ Noticias procedentes da Bahia dão
.

Gato do Matto'é um tlim de aventuras!
.

noticia de um encontro havido entre a po-que ve[� despertando viyo 'interesse entra I licia estadoal e um grupo de bandoleiros,0<; aprecIadores da arte' muda.
>

'. i T.G. 317 x BotaloDo
.

Para completar o programma será focaIN'
.::o dos quaes morreu um e foram aprisionados

lisado e film "Audax" tamb�m de aventur
-

1 o mesmo dIa, em jogo preliminar, en-
tres. ,

.

trabalhado exclusivamente pOr indios P:�� ��r;ram-se, os, quadros. do .T. G. �17 e do - Informam de Porto Alegre qv,e uma
le-Vermelha. a ogo resultando a vIctorIa dos atirado- nuvem de ga:i'anhotos procedente-s do 1'1'0 da

"

' res pela contagem de 3x2. Prata, invadiu o municipio de S. Victoria

......

VERDADEIRO DEPUPATIVO
EMPREGADO c O M J{'t:SULTADOS
POSITIVOS POR MILll"'RES DE
M E D I C O 5 I..: D I R E c T o R E S DE

.IlOSPITAES NA SYPHILl5 E NAS
SUAS TErmlVEIS CONSEQUENCiAS
COMO EM TODJ�S AS IMPUREZAS

DO SANGUE.

SYPHILlS EM GERAL

,7l PLACAS'
;"Fi'" R H F UMA TIS M O
"

. .Ai. 'FERIDt,S. ULCERAS

�,� ECZEMAS

li{����.: I E S C R o P H U L A S

:�!-�'�.lI!,;, s Y P H I L I T I C A S

_.",,,,<;;�2i ESP NI-lAS.80UBASI
t'

k'�;·R\';':"''''''�'·_',������.��L�àJ1t!�Q.:�a��·1J
t

� :.:'-0 AT'Li:>, I] cSTOMAGO NEM OS

[Dêi',JTES, PCRQllE NÃO CONTOv1
r AF,��NIGO 1\:1CM IODURETO

l' o Ui'� ::C' C'c�:: TEM ATTESTADO�
'D� ES:::_(.:L,:"",�')T�',S DOS OLHOS t:
I ,�. ""-".''::1'',"," C\''''l-'ILlTlCA
L__ .�.::"�:::::_.'::":'�.":.':'..._ .._____..
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F.oram .qualificados. ex-oni�io as seguintes pessôas: IIJ?aqm_IIl LUl� ed�s Pinto, �afla Mazzolli, Ernesto Maes-:
tri, Joao MerlC? JUDIor, Hermínio Resini, Luiz Jovita Müller, 'IGertrudes Belh Muller, .j aClllt�a Alves Gevaerd, Alipia Cu- .

nha yvale_ndowsky, Germano .RIstO IV, Georgina de C.R.da Luz,
Sem!raID1S D. S. Bosco.Coralia G. Oliuger, Izaura"G.Gevael'd, I que acaba de receber um formidavel
A::mmda Harb�rb�ck, Maria S. Avila, ScylIa D. Silva, zoi
mira R. de Ollv�lra, Alfredo Scbroeder, Osmar Petermann, sortimento de todos os artigos, como
Leonardo Antonío Lobato, Hermes Hoíímann Casemiro L. .

Cbociaj, João, Campos, Ernesto Maestri, Dorv�l Duarte Siva seguem, por preços convidativos-.
da Luz, A:ndre �etermaTnn" Go�ofredo M?simann, Henrique
B.oseo, ErlCo Krl.eger, .iose Píazza, .Iosé Schoening,' Octa
vIO Tbomaz da Silva, Egon Geraldo 'I'ietztnann Erico Bian
chini, Maria Agostinha Lamarck, Germano SChaefer, Hugo
Scblosser. Adolpho Scblosser, Fernando Boettger, Rodolpho
Victor Tjetzmann, Otto Sebaefer, Bertoldo Lubcke, Carlos
Gracher, Arthur Gevaerd, Carlos Appel Jr, João de Freitas
Evilazio Gevaerd, Attilio Batístott, João Primo da Silva Ma�
Ira, Antonio Kormann, Antonio Zendron Jr, Frederico Heil,
CB;rlos Schwanke, Guilherme Kormann, Max Heinig, Arthur]
Olinger, <?swaldo 0�mger, ErwlI� Olinger, Jacob Olinger'lOs�ar KrIeger, Er\Vm Hasse, LUIZ Krauser, Theodoro Belli,
G�llbe�me' App�l, Gu.stav� Appel, Germano Appel, Gregorio
Díegolí, Aldo Diegolí, Guilherme Strecker. Pedro Ariacleto
da Silva, Guilbe_rrpe Rlsch, Primo Diegoli, Augusto Diegoli,
Annibal Bonomml Francisco Maestri, Ernesto Rau, José
"I'oledo dos Santos, Leão'Belli, Bernardo Rosíní, Guilherme
Krieger Jr. Lino Vicente Alberící, João MoreUi, > Henrique
Romani, A polino Osimowsky, Pedro Gracher, Jacob Bauer !

Alais Moritz, Augusto Klapoth, Eduardo Becker, Wencesla�
Nasguewitz, Maqoel Gonçalo Corroa, Ernesto Bianchini,
Humberto Mattíolí, Paulo Renaux, Otto Reuaux, Arthur Luiz
Legal, Alfredo Augusto OUo Kohler, Archanjo Lira, Albe
ríno Flortani, Augustinho Buscherclli, Batista Cuchi; Dalilo i
Quintino Pereira, Edmundo Pelenz, Eduardo Becker, Emílio·1Merisio, Estevão Kling, Fernando Dalabeneta.. Francisco
Merisio, Francisco' Bíssoni, Francisco Fugazza, .Guílberme l
Theodoro Albrecht, . Guilherme Lira! Giacomo Provesi, I
Herminio Reziní, João José Rezini, José Colzaní, José Boos, 1

José Testoni, José Visconti, José Radavelli, José Martíuen-]
gbi, José Mariani, José Buscherolli, João Groh, João Vis-:

conti, João Brassaniní. Leopoldo Gemer, Luiz Demate,
Manoel Leoní, .

Pedro Bittelbrun, Pedro Bambinetti, Pedro
Doghini, Adelia Paulier Morítz, Fridolíno Kemper, Cbristina
Albertina lVIontibeller Klan; Augusta Butra de Souza,
Otilia Mayer Schlindwein. .'

O Dr. ,juiz Eleitoral despachará todos. os dias uteis e dá
audien cia publica as quintas-feiras das 9 ás 10 horas na sala
das audiencias, O cartorio Eleitoral funcionará todos os dias

uteis, das 9 ás 12 e das 13 ás 17 horas. Todo funcionaria

publico deve alistar-se, sob pena de perder o seu emprego.
Esta disposiçã não atinge os homens maÍ,or8s de 60 anDaS,

nem as mulh res. Alem da formulá de inscripção, devida
mente preenc ida com o, local da assignatura em branco,!
deverá cada Cidadão apresentar 3 retratos, de 3 centimetros'

por 4 centimetros, a imagem bem nitida da cabeça desco

berta, tomada de frente.

Aos 15 dias do mez de Dezembro de 198'2, .110

Iescriptorio central, presentes 7 accionistas, representando
600 acções, aclamado para presidir a assembléa o Snr.,
Otto Renaux, este convidou para servir de secretario o I

. Dr. Guilhe me Renaux.- Com a palavra o Snr. Presidente, I
disse que a assembléa havia sido convocada, por terem"

diversos accionistas, manifestado o desejo de prestar uma!
homenagem ao Snr. Consul Carlos Renaux, o fundador da i

sociedade, á qual havia prestada ininterruptamente, duran-Ite perto de 40 annos os mais relevantes sérviços, dedican-!
do a ella toda a sua energia e forças, visando sempre o:

seu desell'lolvimento, a sua prosperidaqe, occupando hOje\a sociedade uma posição de destaque no meio industrial a
catbarinense.- Propunha pois, que a partir de 10 de Janei- .

1'0 de 1933 fosse o nome de Fabrica de Tecidos Renaux

S. A. m.udado para Carlos .Renaux S. A.- Em discussão ma

nifestaram o seu integral apoio á proposta todos os accio

nistas. applaudindo a merecida bomenagem que se ia pres
tar aO fundador, pelo muito que fez pela Sociedade.- A

votos é a proposta approvada,por unanimidade.- Nada mais

havendo a tratar deu o· Sm. Presidente por findos os

trabalbos.-
.

.

E para constar e produzir os seus effeitos legaes,
lavrou-se a presente acta, que vae por todos assignada
commigo Guilherme Renaux, secretario que a escrevi e

assigno. Assignados: Otto Renal1x, Augustu Bauer, Walter

Bueckmann, Dr. Luiz ij,enaux, Henrique Hoffmann, Carlos
Renaux e Dr. Guilherme Renaux.- 1

I l

j A Livraria Mercurio de Erice Stratz, acaba de I

�(J'�C'I(J
I receber �s .

edições de...-1�31 dos melhores roman-

� � � ces braSIleIrOS e estrangeIros.
Edições populares

Serviço Eleitoral.

, Busque. 12 de Dezembro de 1932.

O EscriVão Eleitoral.

ALEXANDRE A. GEVAERD

Fabrica d� T�cidDS Renaui S. AD
Acta da Assembléa Geral Extraordinaria, realizada
em 15 de Dezembro de 1932.-

'

'i
II
I>

11
1'1

ii
,I
I
.I
I Material es'colar ElDbelle;ze
I. ,o seu lar!!!

I Livros para todos os cursos

do Grupo Escolar e Escola Quer v. s. adquirir
I Complementar .

um lindo adorno para

I Livros para as escolas iso- sua casa? Então não !le-

ladas. site a submetter á sua revis-

Cadernos de linguagem ta o variado e bellissimo sor-

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

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

I
arithmetica e apontamentos. ba de receber

, Antes de fazer as suas compras para "Nata!" I
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc. a Livraria "Mercudo'"

visite a casa "OTTO SCHAEFER" -' pois Na Livraria e Pa:pelariaMer- de'

. com a economia que fará ahi na compra, po- I
curio de

\

. E. Stratz

derá passar "folgado" �s festas (para negoci- I Catalogos á disposi�o
antes concede-Re um regular desconto). - I Erico straetz do publico!

d' ,I
Preços ao alcance

de todos.
o

_liA _A_H M, M A·III!I

TINGIR EM CASA É UTIL

não façam riS suas compras antes de
oisitar a casa "DTTO ,SCHREFER"

Seda lisa, em cores modernas - 10$ "e J 2$
Georgette em lindas COres de 20$ por 18$
Voil estampado de 1$8 ':!$� e 2$5
VoU suísso em lindas fantasias �$6 á 4$8
Sedaline lisa em diversas cores ·5$ e 7$5

J

Trlcolines listradas de 3$ 5$ e 7$5
Golas para vestidos de 3$5 á 1'4$'
Collares

.

de ,2$5 á 5$5
Gravatas de seda (lindo sortimento) de 4$5 á 1.0$
Caserníras em todos os typos - certe 38$ á 140$
Brins em todos os padrões -- mt. 2$5 á 5$t>
Sombrinhas 13$ á 25$
Sombrinhas de seda "Ultima novidade" 35$ e 40$,
Bolsas para senhoras 6$5 á 2::!$
Sandálias de todos os typos e, números,

marron e preto, envernizadas -- 3$5
Botões para, vestidos e ternosde brim
e casemiras -- "Ultima novidade" _;,.

Artigos para alfaiates '_ zanella
en tretela 1 $2 e 3$5 e entretela de lã
Fivellas de todos=os typos' di.
Morins de díversàs qualidades em pe-
ças de �O jardas, lU metros - pçs 14$
Meias para homens, fio de escossia 1$8
Idem pata senhoras 2$
Idem de seda para senhoras - 4$
Chapéus em todos-os formatos e cores 17$
30. marcas de sabonetes $2
Papel de seda em todas as cores - dz. 1$·

, Guardanapos de papel crepon estamp dz. "$�
Papel crepon liso (peça e] 2,50 mt) - 1$4
Papel " estampado ("" " ,,) _ 3$5
Album pi lctograíias .. 10$
BONECAS DE 55 CM. 9$
BONECAS DE 45 CM. 7$5
BONECAS DE 40 CM. 6$ :
BONECAS DE 30 CM. 4$5
Velas para arV0re de Natal ex. 2$
BRINQUEDOS, BOLAS, ENFEITES
PI NATAL
BOLAS DE BORRACHA EM DIVERSOS
TYPOS
BONECAS DE CELLULOIDE -

NOZES DO' CHILE
, kg.

PASSAS EM PACOTES E GRANEL -

FIGOS EM CESTAS
BONBONS PARA- NATAL DE TODA

. À QUALIDADE.
CROCOLATE EM QUALQl!ER FOR-
MATO E TODA ESPECIE

ALGOD�O larg - 65 em _

ALGODAO "
- 70 "

ALGODAO "
-- 81 "

ALGOD.'\O "
-- 90 "

ALGODAO " -100 "

a

3$5
8$
$5

á 13$5

á 7$
,

� I

á 50$
á 4$5
á 8$

I,à ! -$
á 58$ 1:1
á 8$ II

I:'

cumpre ter-se o corpo bem

disposto, e o espirita ale

g·re. Mas que alegria, que
bom, humor, que. disposição para o lida podem
existir se uma dôr physica nos afflige? Uma simples
dôr de cabeça ro�ba ao rrobolhcdor a effiCiencia

d� seu esforça.
'

e 15$

$8 ·á
$4 á
6$

8$
2$

Contra este insidioso inimigo ho, felizmente, uma arma

irrt;:sistivel�. a Cafiaspirina.
. .

,
,

Um ou dois cornprirnldos ollivia� promptamenfe quclquer
dôr de cabeça, de dentes de ouvidos. C�f1�s;.:!!dõl<1 é

absolutamente lnoffensivo e' não' ataca o ç,n;;c,- 'Si"::>.

Não se iIIudam com certos rer:12cJ'oS c;::' :;ç. :,-:',:f-:m
, :"tio b orn como. a C(8fíaspidm:!'''. le",b"em .. .,e que a

CRUZ BÁY'E'R é universalm'ente consíderc!::a a pc;r�niia
cio mediccrnento puro, prepcrc'do com tc.do o

r'iQor sclentifico e digno de"
.

togjf,.. eÓn�B!!IlnC@.!
- '�.'" _,

10$0
12$5
13$5
14$5
17$0

P!i·fel\ll' )JJl,lJ&m1,ficipal di) Irilqul
,

, Edital
e sempre 1 .

De ordem do sr. Prefeito Provisorio, faço saber a todos
os Interessados que, de accordo com a vigentê Lei Orça

.

I m�ntaria, acham - se e.m cobrança dunnte este mez, os se

I gumtes Impostos relatIvos ao corrente exercicio:
i a) Pedial urbano - 2° semestre com 10%

I b) Industria e profissão, v�í�uios, Tenitorial e,Predial ur
bano, lo semestre, em dIVIda ativa com � 0% de multa.

P:re�o. a,o alcance d� todos 1
Thesouraria da Prefeitura Municipal de Brusque 1 de

Y Desembro de 1932.
'

A' d L'
.

M
..

dE' St I
O Thesoureiro

ven ana Ivrarla ercurro ,e rICO raetz E"ÜJO K1'ieger

S.!''''!S!é.�:��,JS!�!s.!..''s''..'·��-��-�''",·,�-,�-,,,,-'f'
�.,",�t.,Q�""j ....,� ....,'e��4.",..�....,.i�..... ,�....."(��.;�.....,,.� �"�r.",,
�� !6�'" �/#.4 .,- � �V �.�- ..".- �,.- �,�� �,._ �••� �"j�J�
-� � ...� .. .II;;'.' ..� ��.��:\�.iS;\'.iS,��:\�.iS:�.i�,..I'���

I ao alcance' de todos.

ft.!
,

Brusque U
trata plantações de R R m I E � Artigos para photogra

Ao colono que plantar RAMIE, será garan- �I' ./

.

.

,

-

tido annualmente asomma minima de Rs.400$OOO ""I
-

ph·(quatrocentos mUreis) por hectar plantado (32.200 Ias
plantas plantadas na distancia de O, 60 m. X 0,50 A,
ro.) devendo o colono cuidar da area plantada '\.) 'I V d t d t-·
durante o periodo de dois annos, de accordo com ft en e-se o os os ar Igos para
8S instrl!cções ministradas pela FATRK e entre- U
gar,lbe na Fecularia de sua propriedade, ,?urante �." I photographias

por preços redu-
esse tempo, os caules que as plantaçoe& tra-

� ,

tadas forem produzindo,�ev�dame�te seccos a? � zidos na Livraria de E STREATZ
sol. - o pagamento da quantIa estIpulada sera )i ..

. feitu em prestações a juizp da FATRE.- '-'1
À FATRE reserva-se o direito de suspender ft Recebe-se trabalhos de amado

o pagamen�ô das prestações se o �olono não tra- U

6i)
tal' convementemente da plantaçao contractada. res para serem revealdos. Serviço

gQQQ() A Q perfeito e rapido.

"FATREU

.--

E PRATICO

A aniJina allemã WEIKO-GRUND

preferida.
�<Anilina para tingir tecidos em 38 matizes.

Adequadas 'á, lã, meia-lã, seda e algodão

ROMANC·ES

Uniel) Que evila a tuberculose
COM o SEU USO NO FIM
DE·2O DIAS NOTA-SE:
1.�- COMr,A� RADI.
CAL DA DEPRESSÃO
NERVOSA E 00 EM
MAGREÇIMENTO Df
.\MBOO: OS SEXOS.

I··.
2.e-AUGMENTO DE PE
SO VARIANDO Df I ".

l\KllOS.
l.� - CQJ.jj)I.fTO RES
T4Brfa '..;lMmTO DOS·

O;�� J .JW'l���A-
0c'\)" .\j'<,1�

'li o '..A-
.) 'g' '>_ ..

,

I'''''' b
..

O'\:; �'�a r.�,.<J��i-EVIThf>\dM'QUE r:

PRO-I,'
DUZIDO_ ELA, Ateu-

,
MUlAÇ.A.O DO POTA.S
SIO EM DETEHMINADO
LUGAR :)0 ORGANISMO

: o CALCjO DI�SOL \lE o

I
POTASSIO OSA�(;l'n()L
CONTEM CALeIO, E AS-
�IM SENDO EVITA O· li

C����E�C �
nr: M�r�.:! ('f,'�(ro "E ··;.�·t'··r: �

�; .'�.,I�',�::,,':,� ,",i:ilr;:,�i!�\;�;:�,)a! �
�'.Illii""l."">" .��_=,�

,Rejuvenesce a mulher sem apefaçfies f
c���q�ee °A:�I:'il�I���(�,�:_ !
mediCO brasiltmo, corr,o o I

í
grande sClenfl5!éS rus�,c !i;�- l
bem criou. com, o s·ei.! ma- :
ravi1hoso preparado !
.. flUXO - SEDATINA ',. !
o reiu�ene�cimel1!o d,j .. L�:,

_
'- ,..lhe!', fazendo de:5l!ppr::rcc ,r I:- milagrosamente, em rn'=:;05

de 2 horas, as côres men- �

saes. acalmltndo, reç:ut;'lfi- I
sando c vilali:>al1do os �':::d�,

orgôos, facilitando ()� pr,i- ,

lo:;, sem dôres, CUjO perigo í
ill.nlo alerrorisa a mun�e!'. t
Está sendo u!)ado d':,·.1::!- r

,mellfe noo lr·f,·M{')·p."'" ""�' ;
" ., ,,� _-,- ." -

'.

ae�. :
----.;------------- _"- """ ."
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r,pograpbia I biDraria "mlrcaria"
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 vista

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

Im.pressões à côres

SecçãD biurar-Ia 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, esfuminhos, Copiadores, Caixas de
tintas para pintura a oleo, Pincéis para pintura,
Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tintei
ros, Perfuradores, etc. etc. etc.

Cadernos de Linguagem e Desenho
Lapís de Pedra, Lousas, Livros es�olares, etc etc.

biuras para casas commBrcials:
Dlarios
Contas Corrente.s
Borradores
Coplq,dores
Registradores
Costaneiras
Protocollos
Cadernetas
.t:.ivros de actas

e todos os utensilios para escriptorios e reparti
ções encontram-se por preços baratíssímos nesta
Livraria

Livraria Mercurio
- DE - .

ERICO STRAETZ
Essa Livraria .recebeu um

bellissimo sortimento de Dtol-
�uras para quadros.

.

�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�

a
Descoberta para a mulher xDr. Silvino P. de f1raujo )(

�
Voronoff �

)( Rejuvenesce a mlllhe��:���;:re? Os 12 112 milhões de XXl\t�o<;;as til senhoras que viv�m no. Brasil estão salvas. porque o dr.

a
Silvino Pacheco de Araujo, eminente medico brasileii o. como o

�
"

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

X
'preparado

"FLUXO SEDATINA"
o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer milagrosa-

�
mente, em menos de 2 horas, as .dores, mensaes, acalmando, re-

�gularisando e vitalisando os seus orgãos, facilitando os partos,
sem dores, cujo perigo tanto aterrorisa a mulher.
E' mil preparado de real valor, que se recommenda aos exmos. )(srs. rncdicos e parteiras, como agente calmante e regulador das

funções femininas. XEstà sendo usado diariamente nos prir.cipaes hospitaes, nota- V
damente lias maternidades, casas de saude do Rio de Janeiro e n
São!Paulo.·

S"FLUXO SEDATINA"

�
encontra-se em todas as Pharrnacias: Doenças 'chronicas consul-

o

tas graus; por carta, uma só vez a cada pessoa, mandando um

.enveloppe sellado.
.

. )(
�XXX'J(XX}(X�Q(X�(XXXXXXXXX)CJ

� • m'&dico:
&te é o FOR.TrFICAN�
1'6 que nós, medieoa,
alevemo. aconselhar.
M. contém, eàtre ••-

tru substancias, O PIS
PTONATO DE FER..
ItO, OLYCEROPHOS.
PHATO ti»E CALCIO
E HYPO)tHOSHHYTO
DE_J;A!f'rl,' / \

,:.
_"_-'.;. l .\m • d I.

cuotr. i""'�]loiLIDADeE Fk.Acj-U EZA OE.
�AL, MOLLEZA DAS
PERNAS, FALTA DE
APPETITE, IN.
80MNIA,

.

NER.VOSIS-
MO. etc. .

IS t.:f.mbem Ilcon!ie!ha vcl
na VELtliCE. lJara I"e.

uIqarldr A ENERGIA
:t� {). VIGOR.

o PROGRESSO

Assígnaturas
10$000

- 6$'.000
Anno - - -

-
- - -

-

Semestre - - - - - - - -

Annuncios
Linha (corpo 10) vez - $250 Mai��
res e mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Admínístração e Oüícínas,
Avenida João Pessôa.

Mais Perfeito>
,.., I -l .

!\,�c'�r:1:':ê'oo�:dl_0 para os Anémicos, Convalescen-
tes, "'.. ',' .he.ucos. Esgotados. Djspepticos e Ra-

chitlCOS.
r'l"';q"i'r� r) o .. ,"'.... p o\"gm ta o AI'._ • .c -r ,, __.... "c .. �'..!_. r ...• en peso. imenta
o ceie'::·, F');�,,!cce cs nervos. Toniíica os museu.
lc s :\: .: �; <>;.·::::lite. !''\cceler3 as forças. Revigora

VIGO�.4L F' ;;\3 .� r;',ai3 rico em luorta.ncias nutri
ti;-;:f. 'i' o c o:.; t.:all�ue!" C!ilUO fortificante.

DRA. NOEMY VALLE ROCHA

NO RIO GRANDE DO SUL

Attesto que o preparado ELIXIR da NOGUEIRA, do
Pharmacsutíco chimico João da Silveira, é um optimo de
purativo, que tenho usado na minha clínica, com resultados
satísíactoríos, nas atíecções de origem syphílitíca.
Porto Alegre,8 de Agosto de 1918. {Rio Grande do Sul.)

Or.a Noemy Wa/le Roclla

';If";'1";'1l';'1";'1t';'1tS!t!";'1t';7t';'1t';'1t';'1',�J�,�J�,�J���J���J",�J..�.���t:tJ"�,J",��,�J",�l"'"" �

,-,...!�,-,....!�,-,....!�,-,...��" .... !�,-,....!�,� .. " ....��" ....!�" .... !.�" ..!�,-,..!._

CALCERINA
(Especifico da dentição)

A SAUDE DAS 'CRIANÇAS

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

E elle forte e corado ou rachitico e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos íuncciouam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com irequen-

cia? (

Assusta-se, quando dorme? .

Já lhe deu CALCEHINA, o remedío que veio provar
que os accidentes da primei.ra dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos 'filhos
possuir bellissítnos dentes, e. se p.óde_ dispensar cert�s exi-

�
gencias que a moderna hygíeue impoe a alimentação das

I
crianças nas localidades falhas de recursos.

A CALCEHINA é sempre utlí, em qualquer idade.
É um poderoso tonico para os convalesc�ntes. _

f.t;
A CALCEHINA evita a tuberculose, as infecções in- �"'"

testinaes
.

a apendicite. A. � ALCE�IN,A expell� os �er
mes Intestíuaes e crêa um meio improprio a sua proliíeração.

fU)OR Ile Illftlll
A loção Brilhante íaz voltar aicôr

natural primitiva em 8 dias.
Não pinta, porque não e tinura.
Não queim.a, porque não contêm

sáes nocivos. E uma formula scien
tifica do grande botanico dr. Grounn
cujo segredo foi ,>.:) npra I) i v

: !;

contos de réis.
E' recommendada pelos principaes

mstitutos sanitarios do extrangeiro e

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

Ihante:
1.0 - desapparecerem completa

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

dos ou grisalhos, voltam á sua cor
natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados.
.

4.0 detem o nascimento de novos
cabellos brancos.

5.0 - Nos casos de calvície faz bro
tar novos cabellos,
6.0 - Os o

cabellos .ganham vitalida
de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante ê usada pelo

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 cio Sul -- Caixa, 1:179 3.
'Paulo.

ri{lAVJlRIAltlJ
-- Milhaees de cW'� �

I é!il��!}f m�a_ ....

Ulmde-se em todas ph'armacias e drogarias �D Brasil

Li v r ar í a
B�usque

lle\Tista.s Brasileir�ls
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