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idade; os ossos se sntortam; .as.moleil"aS cus-distincção 2, plenamente 2 e
. simplesmente Pelas repartições tam a fechar; têm o gemo írrítavel e estado2; do 3' anno 4, approvados com distincção

constante de máu humor; . os dentes sàem3 e plenamente 1. '. Collectoria· Estadoal
tarde e imperí".eitamtmte; nas _eos.t�lai, I�r--

"'1' .

f' C 1 Em no.ssa 4" pagina publicamos' os se-
d ft.

........A.ISa.. a, regencia do pro essor ar os
d ma'm-se no'8 ou caroços, que ao 1m. 1.)1 esa.�11' F' guíntes editaes da Collectoria das Ren as ....

qUI
IMaffezzo 1. oram examinadores �s s1'ts. Estadoaes nesta cidade: chamando ao paga- das contas de um rosario, o " ro�arlo ra( ss� 1\O grande professor, que moldou a ImJ- Nicolau Fischer, como presidente, - .ugus o

mento no imposto de Patente de Bebidas tíco"; o peito se ãe�o�ma, o es .;-rnQ otrucção no Estado de Santa Cathrína, acaba Dietrich e Wendelin Pülher. Dos 72 alumnos '"
chato do peito) ,é proJ�ado pala a .fr.ente.;_ \6 de Fumos e chamando a attenção dos con-

ti ,.
de fallecer. matriculados compareceram a exame 6· o

1 Qual o tratamento p��a Q l'aqUl. smo.Sua alma nobre de batalhador que foi, não I: aano 34, aprovados com dístíneção 7, ple- trlbuíntes para apresentação das dec ara-

Dar vitamina antiraquitica e CIl'ICI0.desfalleceu até os seus ultimos momentos. namente 9 e simplesmente 11; do 2. aDIW 15, ções para o lançamento sobre o movimento
Esta vítamina existe abundantem_e-ntet 8 comuiercial e industrial. 1\,(

Foram duras a. suas ultimas horas, as- approvados com distincção 6, plenamen e
_.

� no oleo de figado de bacalháu. lUas nao s.esim como foi dura a lueta que travou contra' e simp!e�metJ_te 1; do 3' anno 17, appr�vados , Prefeitura
. �untClpal .

.. queira abarrotar de oleo nau�eo�o e de d!-
�
o analphabetismo em nosso

. _Estado. com dístíncção 12, plenamente 4: e simples Despachos defluitlvos do sr. Preteíto fíctl digestão o estomago delicado .e senst- .Filho de S. Paulo, deixou àquellas plagas mente 1.
" . I Provlsorío: vel da pobre criança fraca. .'onde o trabalho ha muito ae tornara mais

- Barracão, regencia da professora Henrídue Bruns - �5 � 11 - 31 - C0I!l0 re- Dê-se-lhe a vitamina extrald.a. desse.ameno para vir logo empregar' Um esforço Maria S. Seemann. Foram examinadores os
I

quer. Com vistas ao lnspector d� VehlCulo.s 10leo a qual vem com toda sua pu�eza eütanico em pról da educação dos filhos desta
srs. Lino Vicente Alberici, como p�esidente, para a. observancia das necessarras tormalt- efic�cia. Melhormente ainda quando as�oterra. José Melato e d. Francisca Semann. Cornpa- dades.

. I ciada ao calcío, o que garante uma
..
rapídaProfessor de destaque do grande Esta-

receram a exame 63 alumnos-do I. anno 33, Germano Klann - ?O - 11 . 31 - Como re- reconstituição dos ossos e, um ·.cre!S(nmentodo onde dirigiu varios estabelecimentos de approvados com dístíncção 8, plenamente quer, devolvendo a respectiva chapa e d�- normal. Seja: pelo néo-aminazlll e� gotas,ensino, veio a convtse do Dr. Abdon Baptista 2 e simplesmente 2; do 2. anno 13, approva- pois de estar quites com a Fazenda Muni-
que se mistura aos alimentos, seja peloser director do Collegio Munícipal de Join- dos com distincção 5, plenamente 4 simples- cipal. .

mesmo em granulado, tão saboroso como umville. '

mente 2: do 3. anuo 12, approvados com dis- Victor Holz - 3l) - 1\ - 31 - Como requer bonbon, ou seja por outro produto qual-No governo de Vidal Ramos, quando tínéção 8 e plenamente 4. COI)lf vistas ao Inspector de Vehic�llos para quer de igual conceíto com es�e, p!epara:iofoi emprehendida a reorganização da íns-
_. Bathêas, regencia da professora 1\10 p'l'ocede!. as re�pec�iv�s ann�taçoe8.. por médicos escrupulosos, as vítarnínas pre-trucção primaria, Iol chamado o professor vína Truppel Kormann. Foram examinadores Attl.ll? Baptistotí - .�O - II - Sl � �omo re- cisam ser da�as. . . ?

Orestes para executar o programma.
os srs.Max Heíníg, como presidente, e o pro- quer, sujeito a devolução .da chapa. Com Como evitar o raquíüsmo. .

f ._,

.

Em seu te�po, sob � sua vontade férrea, íessor .loão Mosímann. Entl'aram em exa- vistas ao Inspector de Vehiculos. Alimentos frescos, evitar _mUltas anforam rcorganízados varies Grupos Escolares
me os 73 alumnos matriculados do' I: anno Paulo Bianchíui - 17 - 12 - iH - �omo re- nhas e muito leite condensado .. Bastante sol,e a .Escola Norma,l, onde tantos moços ca 58, approvados com distincção 1', pleuamen- quer. Sujeito ao pagameuto, da dIffere�?a Cal�o de frutas desde os pnmerros .me�estharmenses. for:n�ram vultos de. destaque te 25, simplesmente 18, do 2. anno 10, appro- ela taxa de abertura entre uma e outra classe. de Idade. 'em !l0SSa. hIstorIa, crearam-se mUltas eIS co-
vados com distincção 1, plenamente 6. si.m- Carlos Peterm�nn 2.1., U - 31 - Como ,I!1" B. C'I'oshrna·nnlas Isoladas. Qu�ndo o governo Federal 1'e: plesmente 3; do 3. anno 5, approvados com I requer, danJo SClenCid. ao FIscal Geral. Lyra-Tennls-Club .

. solveu, su�venc�.lOnar as escolas, ruraes, fo� disti.ncção.1. plenamente 3, simplesmente l. .Gustavo Bru.as - 21 - 1,.? - 31 - De con- Temos sobre a mesa de trabalt�o. umOr�ste::; GUlmaraes nomeado Inspector Fede
__ Cedro Baixo, regencia da professora I f�l'mldade C,OlI� a mformaçao �restada pelo exemplar da Publicação Com�emoratlva �e.

raI dest!1s es�olas. .

. I Augush Dutra de Souza. Foram examinado- i FIscal U81'al, faça-se a exclusao do Iança- Natal editada pelo Lyra Tenms Clul} Florla-FOI, entao, dada ao grande professor
,

(

n •.: .

,",' 'd' mento pelel'ente ao 10 semestre de 1930.
r. ,

.toda a liberdade d,,- a"ção (res os srs. VaL.rhJ_m HAl, como presl . ente,.
E

"\
T N· b 1 • ')2 U "1· Como re- nopo 18.

... d fi ostoComf'çaram o� e�am�s dos professores
I Miguel Hodctker e Augusto Hort. Dos 1;3 "

1 mi 10 1e. u Ir
-

�
-

-
- ,) -

Trab.alho_ caprIch!ldo e
" e no glorar /'.. _ . . ! ) latrI'culados e ltrarafn '�m exame quer.. es'ta Pubhcaçao é destmada a commen !

"ara verlflCaçao da competenCla do effectl-I a umnos 11· T.". _' ,

J
" l.'.. I _ 28 _ b� _ 31 _ Dê-se a

J

• • .• • •

_

do nf
•

I:'
• 1)4- do l' a no'; appl'ovados com dlstInflção .

.

.

()se v�ac ler . ...,

.'., o auspICIOSO lacto da .lnau�ura.çao. Po-IvO da� escol.as partt.cul����. l; I'. . '9 p1t::1lárit:nte'" Ú3 tl- sim.plésmente 8' dtl '2'. i lUl.lxa requerIda dep,O!� de· pago� os lmpi)�-l predto destinado "á �édc, .sÚCIal ..u�, • ..l..ForaD! fechadas s' esco as! c,uJos pro- "

..

" •

� (>' d"
_ 3 1 _ I tos relativos ao eXel'ClO corrente. . _.' , ...tes�ores nao davam conta do mIster; para, anno \2, $ppr�va{��� ,:2'�e. r��c?aOan�t I� I

.

Anton.io Scblind'.vein .. 30 -12 - 31. Como agre�I:;a�oecendO a gentilesa da remessa
.

maIS tarde, serem reabertas com elementos namen e "e slmp �.�.:'Gi1_, �. ,

'

requer. �

. ao L ra:.Tennis os nossos vo- .-'
novos e competentes. approvadolli com dIstJncçao 5, plenamente 6

I
.

Alberto Vailatti & Cía �jQ -12 _ 3! - 00- apresentamos Y
eridade.

.

O trabalho e o incommo.du foram mais e SImplesmente 1.
I. tos de crescente prop

.

C d Alt .
.

d t !l!,mo requer.do qC�i������:�des, e criou i�imizades, po- AdeliaeP:�ier. :�rif;.g;��!� e�á:�;����s II� bai��Il�!��er�r:.upner
- !iO -12,- 31 - Dê-se

,Saciedade. de Ge�graphia .da Rio dE. 9aneJru
, rem, en�rgICo e trabalha�or, fOI u� profestm�'i 08 _f'.....

' Fr,�d�rlc� BeIlfuss, com? "preSIdente, Floriaoú Groh _ 30 _ 1.2 _ 31 _ Como re- Da dlredol'la de SOCIedade de Geogra-que sabIa vencer os maiS fortes obstacu�os, I Joao da SIlva. Mafra e Carlos Knop. Dos 49
i quer, depois de devolvida a respectiva cha- phia do Rio de JaD�il'o rece�emos um .e.xema sua vontad� concertou os planos de ms-. alumfios matl'lculados entraram em exame II pa e feitas a8 anuota"ões na Inspectoria de pIaI' da conferenCia proferIda pelo pr�festrucção em Santa Catharina. ,25 - do I· anno, 10, approvados plenamente 8" Vehiculos.

Y
sor Candido Mendes de Almeida; pI':tfaCluda.Santa Catha!ina deve ren<:ler ao grandelsimple.s�ent� 1;, do 2·. anno 9,

..appr,?vados I .Ludowina Rort _ 81 _ 12 _ 3-1 _ Como re- pelo general Mor'eira Guimarães, � 30 devulto da educaçao de seus fIlhos a� suas c?m dlstmeçao .3, plen�n�eute_ 1), jo i) anno: quer. .
outubro do aouo -passado. •homenagens. 16, approvados com dlstlllcçao ;) e plena- i

.

,José Pauli _ ;! _ 1 _ :j;& _ Como requer, i Agradecemos penhora�amellte � remes-E' pois justo, e muito justo,. o passo � mente l'
.

,

. '.
.

i bando-se sciencia a.o Fiscal GeraL l sa de tão valioso trabalho.·dado pelo governo do Estado pedmdo 'pe�- I - Grosser - Fluss, r�gencH' do professor , Affon�o Kormanu _ 2 - 3� - Faça-se a Imissão a exma. viuva d. Cacilda de OlIvel- Celso Schaefer. Foram examinadores os srs. transferencia requerida. O director regional. dosra Guimarães para que fossem as homena- Valentim Schlind�ein, como presidente, An Paulo Fuc!ls - 2 - 1 - 32 - Como requer. Correios, e Telegraphosgens derradeiras prestadas pelo Estado, fa- tonio Cavilhà e Germano Schlindwein. Dos dando-se seiencia ao Inspector de Vehiculos. A Interventoria deste Estatlo recebeu:zendo os funeraes por sua conta.. 45 alumnos matriculados entraram em exa-' Wendelin Winther - 2 - 1 32 - Como re- communicação teleg1'aphica elo �r, dr.·. Tra-O enterro realizou-se em ,da�a de 31 d� me 42 - do 1. anno �6. approvados pl�mamen- quer. jano Furtado Reis, de haver as�Umld? (iidezembro' findó, sahindo o prestlto da r.esI- te 14, simplesmente 11; do 2' anno 11, appro- Eduardo Sbardelatti _ 21 - 1 _ 32 - Como cargo de director. geral dos COl'relOIl! e re-dencia do desembargador Pedro �Ilva vados plenamente 5, simplesmente 6; do 3'
requer. legraphos. '

.'. .para o cemiterio das Três Pontes. .

anno 5, approva-dos plenamente todos' Viuva Anna Petruwsky _ 2 - 1 - 32 - Co- O mesmo despacbo <.!otnmUplCa baver'rodos os que conheceram os abnegados.....
. mo requer. sido nomeado' para Director Regional dusesforços do illustre peddgogo sentiram im

Desportos I Correios e Telegraphos neste Estado o sr.� mensamente a sua morte.
--=f:--"I.,.....·-----��D---',....a-g-u-a.,.'--- engenheiro Adolpho Alfredo G.oelduer.São nOS80& votos mais sinceros que . e IZI!S toma pai s n •

Santa' Catharina en�ont�e entre Os disc!- I .rusquense x Brasil A CRUSR é uma bebida que V.S podepulos d.e Orestes Gmmaraes, um, que possa I .

". permitir. que as creancas bebam quantocompletar a sua bella obra.
. A 26 (lo passado enfrentaram· se no eg-

queiram porque e feita de verdadeirasA exma. viuva d. CacUda, e parentes, tadio "Augusto Baue�" d� S. C:. Bru�<:!�ense Ilaranjas'e contém o seu legitimo succo. É,,0 Progresso" apresenta os reverentes pez�- o 1° qua�ro d�ste � .0 do Br��ll', de
.

�lJUC�S. por isso q"!le a CRUSH �. a bebida semmes. Arbltrou a paI tIda o dr. Ernesto AmcInn- alcool maIS saudaval, tonIflCante e depura-\\ I ger que se hou\'e a co?tento ge�·al. . tiva..

Os locaes consegUlram a vlctorla pela Unicos concessionarios distribuidoresPala Instruc
.. r. ia I contagem de 4 x l.

para todo o Norte de S. Catharina: Compa-, '
.

Os pontos do. Brusquense fOl'�m con- nkia Fabril Polares.

I qlllstados 2 por Fehnga e 2 por Anmbal.· - __ o -- •••--------- __ o - ----

No presente numero,. começamos á.
.

O movimHnto da partida, conforme no-
. ColunaMédicapublicar o movimento dos exames nas. e�('y- ,. ta que ntls foi fornecida peja direcção des-

las publicas isoladas do nosso munlClplO,

I
púrtiva d9 Brusquense, roi o seguinte: Ultimamente ouve-se falar muito em"Servindo-nos de informações que colhemos Brusquense x Brasil I vitaminas Muitas mães que levam ao pléjunto as autori·1ade3 escolares. .

. Pontos '4 1 dico seus filhinhos �:nagros, fracos e raqui-
- Aguas Claras, regencia da professora i�pedime�to!il O 1 ticos ouvem conselhos sobre a necessidade

Adelina Zierke. Foram examinadores os ars. tiros m.axlm06 O '! de d.�i vitaminas á "criança, seja pelos ali-
F éd,.erico Debatin, como presidente, Carlos escanteIoS 4 3 mentos em que elas existem, seja por medi-S:ti'- '18en e HenriquPt Jacob Knihs. Dos 66

I
faltas :3 4 I camcntos que as contenham .

./.aluIL. .08 matriculados compareceram a exa- I toques 1 1 I QGe são vitaminaS? .

me 61- do 1° anno 3(j, dos quaes foram appro.! defesas kipper 9 14 . São principios ainda i�ola;dos rigorosa-·vado5, f com distincção 3, plenamente 11. e I tiros falhos 8.. 4 mente.. que não po.dem faltar. no nOS80
simplesmente 1', do 2' I!uno 11, sendo appro- I ponto anulado' 1 O orgam�mo, sob pena de aparecllneIl:tos de
vados com distincção 7 e, pltmamente 4; do I .

, m�l�stIi1s eau�ada� pela sua caren�l.a f �a-3' annQ 14, approva�os com .�istincção 9 e Tiro qe Gu�rra 317, qmtl,sm.o, pe_rl-bel'l, es�o��ut?, x;-;�ual��a�plenam�nte Q.. \"
. . I' De accordo com o artigo 53 do R. S. 1: G·I os qu�.lS eXistem em vall�a.a�. �ubstan�l�s: Coliectoria estadnil�."'"- Ag_Ias Neg as, l'egenc,ia do pr�tesllor I convida-se os 8rs. socios do Ti�o de Gu�rrc:t I nas frutas frre�c�s,. ,no .. arroz; nao descor1;lc.a�. .Arlindo Petermann. Foram examtnado-I :H7, para comparecerem no ,dIa 12 do .C01'- do, no oleo' �e f_ga�'() de �aca.lhau, nos l�gu Patente de bebidas e fumo.res 0'"' srs. Augu8to·Resini" cdmd

I

presi-I rente, terça-feira. as 20 horas, na prdeJ�uEa i me!; fr�se�s, et�.. .

"

,...., t.. ,

I
,

.

_"dente, e José .J.. Rescarol1i. 1)í)� 47 �alUlímos Munidpal, afim de' p�ocede�·-se,. a el�19ll;0 I ' .

O :-as�, �als 9omum.' ,na. vJda pra,lCd� Prefei'tura muniCipal: Vehi,-matriculados entraram ,em ex·ám.ê - t�f) do 10 I para a nova rmrect�)fla que tera de, dil'lglf I
e a falta ,d€ vltamUld anhr�1.9Ul��da. ,C�n�e .

annf.\ 18, approv9,do,s com distin,cQão 3 e pIe· esta sociedade durant� (l al1�.o de 1932. 'I ce:se !�g� a ?�ial�ça raqmtw:. (custa mUltO! çulo&: automoveis, carroça etc"namentE' 6; dl) 2-''' 8nno 7, appl.'Ovad s com.
\ A DlfectOrIB Q 3uttal, dS v(.zes 80 aos �,o ou " anos de

Professor Ores'tes de
Oliveira. Guimarães

�
.

Impostos des'
mez
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.

�

. ; lembrado o morcego, prineipalmente por; população pobre, que o �overno Federal '
-_ O minist,ro da Fazenda, declarou ao-

Icombate a eplzootl8 .

Hau rt e Rehaag, não passando essas ideias,
I
mandasse trypaüavína afim de que os re-I B,anco do Brasil, que está. suspenso o �er-

.

.

, I, ver de meio estravagancia que nem i banhos não sejam díztmados podendo-se at- VIÇO de pagamentos de Juros e amortísa-
I " r-' terínaeio Bene<leck I i:1deDoess)oSel' levadas a serío." 'tender com nrgencia aos que necessitassem ções dos emprestímos externos, dependendo

'o /' con l(:CI( I, vere
I V n , ' ,

. "d '

1 ã '1 '
.

t d f t f di

'\ ,-, ultimamente a serviço em nosso' Não podemos tambem acceítar a thecría I esse serviço. , , a so uc o I a assigna ura ,o u uro un mg.

, A[(�l!�, i'O constatou que a molestía predo- j da ínteccão pela baba de anímaes doentes I Nos I�Ulll�Ipl(?S de Blumenau ,e Brusque Apenas
.

estão sen�o fel tos os pagamen-
n�f��t� 'n�i: epi'zootia que atacou o nosso. ga.: I espalhadas nos pastos ou o contagio de ani- I e em vanos districtos, como seJam, os de I tos dos Iundings anteriores.
l; .. ,D:, 3, píroplasmose. O s�u serviço ,aqUI f O] ! maes sãos com o capi� pastado.

,

I Indayal e lGgare� com D, Emma, St�mbach,
_ O tenente da For a Policial Militar,

�H), �nso e mais dedicada a pr_?phylaxIa, uzan-! Minhas observações: Inoculei a. ba�a! ete., a trypaflavma tem dado optímos

re-I José :\-Iaranhão levou p�esa para Maceió

1l1,lE ara este fim das injecções de trypaUa-, dos animaes doentes em uma vacca e �IOlS sultados:. "

'uma quadrilha �rganizada para assaltos eu- "

d�1 f Foram soccorrídoe em grande parte os I bezerros e duas vezes em cobayas. Os amna-I Affirmo, _POIS, que a actua) �pl�ooha tre Quebrangulo e Palmeira dos Indios

;��aes doentes e feito 'o tratamento prev€n-! es não arloeeeram. �eitas tantas exporteuclas não é de l:aIva, �ro,�ar o co.ntrarío e

mO-l O bando era composto de 8 individuos,
trvo em mais de quatrocentos animaes.

! e tantas provas nehuma deu u,m po�co de dar a theorla mundial
'� que se acham na cadeia dessa capital. 'I'am-

Em palestra que tivemos com o compe- I ce�teza. pa�a sustentar um diagnostico da Blumenau, em setembro de 1931.
bem Ioí preso o carteiro -íosé Daniel Cosme.

- te vetel'inal'io, expoz-nos S, S. ,a marcha] raiva classíca. Estarã� todos os �utores e�-
Nas mãos dos criminosos foram aprehendí,

�e:s &eus estudos sobre esta eplzootl� e falot�: I 2'ana??s? Trata-se B;qUI de u�� raiva e�sp�c�-
das muitas arma� e munições, provavelmen- 1..,

nos sobre os seus trabalhos em, v:�rIOs D1U�\ I al, dlffer:�te da rarva de ArIstotels, Cels�s, Datl· CI· arl"O I te víndas de Princesa ,e trazidas pelos can-

eí tos do Estado,
,..

. ·Galen; Past�ur, HógY�8 e o�tro.s, ou co�
I gaceiros de José, Pereira.

P
° sr, Benedeck Bardín O�rel eceu-nos este �IagnostlC? quererao mudar a tbeoría Da Exteriar

) o chefe dos cangaceiros recém-presos

a COpih de um seu relatório, 80l?re o mundial da r,alVa?
é o individuo Floro Agostinho, que se eva-

�8umpto, dirigido 3;0 exmo.sr. general �nter-I ViI:ulenCla dot sangue positivo em be-
- Chegou a Bombaim, procedente da I diu para Pernambuco, donde é natural. Com

ventor o qual publlcamos para conhecímen- z�rros inoculados causa a morte em trinta Inglaterra, o sr. Mahatma Gandhi.. I outros comparsas, Floro Agostinho estava

to das pessôas interessadas. : dias.
Cerca de duas mil pessoas enchiam o no propósito de assaltar a povoação de Pau-

Eis o relatório: i Fazendo-se exame de sangue pe�o caes de desembarque e meio milhão exten- lo .Iacintho.
"Ha anDOS foi levantada a theoria de

I' systema Ko�le e �etsch. em tempo Iebril,

dia-se. ao longo do caminho da casa do grau-
ue noSSOS rebanhos estavam atacados pelo dar-se-a o dlagnostico plr?pl�m,?se. , de -Ieader» hindú, numa distancIa de tres - Segundo se annuncia., o sr, José A--

q
1 da raiva,'· Dr. AscanlO, ?ommumca. as lamlllaR milhas, merico deliberou proceder á revisão dé to-

ma
Não posso acceitar isso, tenho muitas I francamen�e posltl'yas".

'. Antes do desembarque, as classes oppri dos os actos de exoneração feitos nO,j seu
cirCulllstancias para provar o contrario Dr. KISS � VaJda, :'sangue h�dremlCo, midas irritadas com a recusa de Ganclhi em ministerio durante o periodo revolucionario,
desta theoria, mucosas, an�mIadas, p!l-lldas, eXaJDlnado por conceder-lhe ('epresentaçâo, organizaram, para que se apurem em processo adminis-

Que é a raiva? Qual o transmissor formas atYPlCas de, plroplasmose foram em
sem ser incommodados, uma, demonstração, trativo todas as faltas de funccionarios de-

�---àesta epi-zootia?
,

bastante r�donda�.'
'" antigandísta no decurso da

.

qual atacaram mittidos sem cumprimento dessa exigencia
Hutyra p. Marek VoI. I pg. 190 dIZ: Os ammaes tInham n� prImeIro perlO�o os congressistas dissidentes, resultando 25 legal. Resolveu ainda o sr. ,1 osé Americo

. "o causador da raiva. é um mikroorgani!,mo da doença um estado febrIl 41,2 - 42,5, apos feridos, propôr ao chefe do Governo a readmissão
filtravel e elles s� encon.tram no systema e�te estad? com o systema d� _Ko11e e Het�c� _ A Sociedade Anonyma Martinelli, no daquelles que foram exonerados por moU
nervoso de um aD1mal,�v?so, QU!l-ndo? dao sempre re.sultados pOSItIVOS para pIro Rio, recebeu de �ma representada «Cosúlich» vos politicos e cuja actullção partidaria não
systema nervoso de um '�mmal raIVOS? e plasmose, �lguns para trypanosomas. A� Societá Triestina de Navigazione, de Tries- tenha attingido regularmente o'serviço a

jnQcuJado em outro animal causa a typlCa segundo perlOdo em tempo da ?araese, noteI tre, o seguinte telegramma: seu cargo nem demonstrado falta de idonei-'
l'aiva."

.

.

uma sub- temperatura 32 - 36,5 C_?nforme ,o «Na presença enorme multidão foi lan- dade moral para o exercicio das funcções
,

Kolle e Hot,�ch �xperIm�ntele Bakte�o- professor Hutyra me escr�veu, nao se a�mI' çado ao mar com pleno exito e quasi com- publicas..
'

.

logIe pg. 625: � moculaçao, do m,aterIal ro� que ,n.este estado nao se ,e?contrasse pletamente prompto o grande navio motor _ ° «Diario e São Paulo» publica do

'rirulento sempre ,e o melhor dIagnostICO I_>a- maIS parasIta�, Lembrou-se a aplIochaet08�. «Neptunia» da «Cosulicb» Societá Triestína seguinte telegramrna do Rio: A

ra raiv�, Em Instlt�t08.Pasteul'�, onde Va!laS ,GI�c08urla enco,ntr�,se .tB:l!lbem nos am� di Navigazione, sendo madrinba a condessa «Colhemos em ródas politicas que a

vezes fizeram varIas moculaçoes com Vlrus mae� saos, ,Pela ,Hunha opmIao o cau�adol Dentice di Frassio, senhora do presidente solução do caso paulista,. por meio da es

da rua, nunca notaram um resultado nega- de�te mal � o DI8to�umen PancreatIcum, da companhia, A viagem inaugural será colha de um illustre politico paulista propa

tivo."
cUJos paraSItas, em mIlbares de exemplares, efiectuada em setembro de 1932, O navio lada ultimamente como certa, não tem o

Como se podia ,diagnosti,car" raiva �m encontram-se no pancreas do ga�o,
'. motor «Fridania» da mesma 00mpanhia será menor fundamento. O presidente Getulio,

Rio Grande do �Sul, dIZ o prof�ssor Remlm-
.

Em pres,ença dos d,rs. Ascan�o, Aqumo, lançado ao mar nO proximo verão entrando I Vargas escreveu ha tempos uma long� car- _,.. "

gel' e B.ailly em Boletim do Instituto P�steur \\ oods e
.

COl'mtho trateI dos ammaes com
em serviço em Março de 1933. Ambos es- ta ao inter:ve�tor Manoel Rabello, entregan

.em Pafl� .B . I . 15. I. 93! ., q�a�do, nao de- trypa,flavlna e a�7uns ��stes se�bore�, con� tes navios motores serão empregados no I do-l�e os m�Is �mplos poderes sobre o caso

ram POSItivOS resultados as varIas mocula- venCIdos pelo dIagnostIco d� raIva, observ�. serviço rapido entre a Italia, Brasil e Ar- paulIsta e nao e o pen�amento de qua�quer
:ções,.

.
ram o c?mpleto restab�lecImento, dps am-

gentina. A �viagem de Trieste, Napoles e pessoa que po�sa mflUIr no c,aso �� mt�r-
Dr, AUJeszl�y c�llimulllca numa esta- maes. CUIa espontanea nao observeI. Stroppa, Gibraltar até Baires durará 1815 e 13 dias ventoria paulIsta e provocar modlficaçoes

tistica Allatorvosi Lapok 193t "

que o h'ans- Haupt e Rehaag observ�l'am tr.es casos.
, respectivamente e a, travessia 'do Atlantico

I

actualmente,
missor da. raiva na Europa, em 96% são os Para snsten�ar o dlag�OstIco ,da pll'O- será feita em menos de 7 dias», 'fudo quanto tem circulado em sentido

cães, 2, 6% outros carnivoros e só em I ,4% p];asmos� argentm.o �andeI materIal para
,. contrario não corresponde 3S intenções re-a-

o cavallo e o gado," ,KISS, yaJda e YalnmoU.
,

.

- Os abbad�s dos mosteIrOi b�dhlstas I es dos responsaveis pela. situação de São

As minhas observa.ções sobre a Inocu- F lZ em presença de varIaS testemunhas envIaram uma CIrcular telegraphlCa ,aos Paulo»
.

lação em cinco coelhos que foram� inocu,la- algumas exper�encia� com carrapatos, �evan-I monges de tO,da a China, calculados num _:_ ° interventor federal de Matto G'ro�-
\

dos em presença do sr. dr. Ascamo FarIas do-os a uma_ dIstau�na d� 20-. 60,�00 k�l�me: total de 800 mil, lançan?o um appello para so, está negociando um empresttmo de dOIS

morreram dois em TJ horas, depoi� da inocu- tros, onde. nao haVIa eplz,ootIa e

VerlflqUeIl que abandonem os P"in"{teI!OS e peguem �m mil contos contos de reis, para a Compa
lação, de uma infecção secundarIa, e OS ou- qU,e �epOls, de 90-170 d1R.s adoecer�m ?S armas para a (>�6'<1111ZaçaO ,de um ExerCIto nhia Matte Larangeira.
tros vivem até hoje com a IIH:lhor seúde, prImeirOS ammaes no local da eXperIeaCla em defesa da Cbma. Acredita-se que pelo

° dr. Carini, que recebeu material do infeccion�dos pel?�_ carrapatos,
.

menos 200 mil monges assrutirão.
dr. Saboia Ribeiro e meu tambem,con�essou A mmha opmlao, baseada nas mlOhas

.
-

fi" d'. d _

em carta particúlar que as inoculações dos observações, é a seguinte: quando um pasto - Inlorma9oes o IClaes Izem qu� ,es Illustre Senhora.
coelhos não deram resultados. em 2;; dias. é infeccionado pelos innumeros carrapatO'f; de ;0 de .J�l:,Iro(J'

do 7�n�o d�ârrente foram
Si V. S, ainda não conhece o deliciosa

Opinião do dr:., Aujeszky, Budapest: ."0 ficam todos os a�imaes doentes., agr�vand? mor os, em
.. l�aoo '.

an lOS.
,. -I refrigerante "CRUSH -.laranja", �everá ,sa-,

:referido materIal nao delÃ resultado pOSItIVO se o mal nos· ammaes onde a reslstenCla - O «D�a�1O Offlcla�» de Praga des
ber antes de tudo, que e elle a maIS genmna •

1,1!Qlll..Pªra raiva nem para pal'alysia bulha- do co�,po diminuiu.
_"

mente as !lOt�?IaS provementes de �Iosco�1 bebida sem alcool, feita do, proprio, succ,o \'

ris infecciosa Imal de Aujeszky)", . FIrmado nestas observaçoes trateI, em � que attrIbunam ao. repre�entante dIploma de laranjas maduras e seleccIOnadas, c:ombk
Opinião do dr. Ascanio Fa.rt�s, Rio: "�s lu�ares onde quasi, não deu p rejuizos, outr�s ttc;, da Tchecoslo.vaq�la Junto ao govern? I n,ado com o aroma de sua ca�ca, assu�ar l'e.

resultados de coelhos com o referIdo materF aDllliaes prophylattcamente com trypaflavI- ruos� a tentada oI�amzaçao .d';Im «c,ompl�b Imado e saudavel, agua gazefIcada e fIltrada,

1'al nervoso foram negativos," na, obtendo os melhores resultados como �estmado a, extermlll_ar o mIlllstro Japones, A "CRUSH _ laranja" . é, deste modo,
Alguns autores sustentam que só a provam as cartas que t€)nho, -em mãos, car- Jogando alSSlm o Japa? cont�a. a RussIa., positivamente livre de essencias e extracto&'-n,

corpusculus de Negri é o melhor systema tas essas das maic,res summidades no as- pe?Iara.o «DIarlO .0ffIClal» que Ci m-
artificiaes. _

,.'
_para diagnosticar a raiva. . sumpto,

, ve�clODlce fOI u�a ardilosa, manob�a co� Pense bem V.S, na convemenCla, de

i

Rehaag observou' Zeitschrift f. inf, krank. Estou sempre prompto para demonstrar o fi� de ?e8ven�Ilh_ar a R':lssIa do. �Ip)oma ter em casa, sempre, essa agradavel bebIda,

'<ler Haustiere B. XII. pg 11: " As formações o tratamento e o efteito ela trypaflavina a ta mpppmco que nao lhe e sympathIco, Os meninos apreciam-n'a loucamente.

de corpuscu!us de �e�ri não são cara�teristi- q�alque,r pessoa (iUé tem inté�e�s.e, podendo
.

_ O Mikado declarou ofiicialmente que e dev�mos deixa� que �lles a b�bam quando
cos, falt.a,� iormaÇaO lDt�rna e.�,cur!l' VIr aqm em Indayal, no mUlll�Ipl� de Biu-

o .Japão não desiste do avanço. sobre Chin- o desejarem, pOIS" a, CRUSH, s�bre ,ser
OplDIaO

. d.O dr. AUJeszky. so encon: menau, acompanha,r �s meus serVIços e

nO-I chow,'restringindo, porem, a acção das suas um excellente tomco, e altamente

dIgeStIVa. '

traI? em, la�lDas dos cortes, manchon perI tar os ch�mados, dIar�os que tenh�. forças contra o banditismo afim de e'\'itar
"

Tendo. em casa, para ,?Uerecer a� s���
TeslCula�r�.

,
. " I

° dIagnostIco pIroplasmose e �aseado
I choques contra as tropas regulares chi,ne- VISItas: a tão saborosa. CRUS�-la:anJa,

. OplllI_ão do dr. Ascamo, O ma,terIal pelos· trab�lh()s de Deszazeaux, LIgneres zas. Reitera o Mikado os seul prosposltos V,S. so poderá ser alvo da admlraçao, de
,enViado nao de� ?orpusculUs de Ne�rI nem van der TOl�, Knu.th,

� , I de satisfazer os compromissos assumidos em todo�, que lhe rec?nhecerão' os optImos

-outra cousa maIS Importante para o dIagnos- As lammas feitas pelos :systemas l<olle
convenios internacionaes, predIcados de uma boa do�a de casa,

.'

.

- Uco da raiva."
e Hetsch.

I A tarde, quando, depOIS das tarefas dIa-
Opinião do dr, B. BrUno é que Il epizo Os efieitos therapeuticos da trypafia- Da interior rias, sentir-se fatigada, beba uma "CRUSH" e

otia reinante em Matto Grosso ê o mesmo vina,
_ Os meios carnavalescos cariocas e- verá logo ('um que rapidez recupera as ener--

mal daqui. Revista Zoot. Vet. I. 1931 pg, 28: Pode ser que eu tenha errado porque xultam de alegria deaate do decidido apoio gias exgotadas.
,

UE apezar, finalmente, do redobrado cuida- os meus collegas, que admittem a raiva com-
material que acaba de lhes dar o Dr, Pedro A "CRUSH" não é somente uma bebIda

d.{\ de cada vez empregado, foram sempre batendo a minha theoria da piroplasmose, Ernesto, refrigerante,' é tambem um tonico inegualavel
negativos os resultados." dizem que o piroplasma se encontra em to-

Tudo. faz prevêr que a maior e a mais que, por suas optimas qualidades, deve Ser

Tanto para o fim de sustentar o diagnos-j dos os animaes aqui. Pois bem, acceito isto.
genuina festa da Capital terá, em 1932, um tomado em qualquer época do anno,

tico da classica raiva· como da raiva des- Em 1960 casos de doentes em estado hrilho e uma animação só comparaveis ás Inclúa nos seus habitos diari08 o de

cripta pelos trabalbos de Past,eur, Hogyes, febril appliquei trypaflavina e destes morr�- realizadas ha muitos annos atraz, quando o "beber CRUSH" e observ�, dep(\is, o bem,

Casper, Negri e Marie falta em todos os ram 303 animaes - j 6%. Em 1657 casos terIa vocablllo _« crise» só tomava força de ex- estar que eUa lhe proporCIOna,

casos o transmissor da raiva. eu errado?
pressão nos labios dos pessimistas." Unicos concessionarios distribuidores

Os t�ansmissores, segundo a estatistica Porque deu a trypaflavina ,optimos re-
E' que o illustre lntervAntor carioca par,a o nort,e de Santa Catharina: Campa-

do d:. Au!eszky demo�stram qL.e na. Europa sultados em casa da prophylaxla �m Brus- não se limitou a provêr dos imprescindiveis nh�a Fabnl Polares,

os caes. sao .os tran. smI�so.r�s da ra�va. que, em D, Emma, Stembach e outras loca- auxílios pecuniarios as grandes. soci.edades1---------------------
,

A t,heorla do dr, Carl,lll, em .91,2, e� lIdades,
. que na «terça· feira gorda» empolgam a po ..

BIgu,aSSu, com o dr: Franco de FarIa, fOI Exmo. �r. General Intervertor, ?a �l- pulação com a riqueza e a: arte dos seus '''/lDODTÃOO OFFIClALMEl"rr§-- "1
pubhcapa ,no BoleÜ�. soco de me�. vet. �II nha pa�te nao. con.cordo com a ap�llCaçao prestitos, porquanto, tambem, foi ao encon- .. ----NO EXERCITO ... �._'_' ,

Vo2 - Mms cousa adml�avel, os �aes ass�m da vaccma antI_rablca porque com VIrQS flx: tro e de uma man�ira que nenhum dos
:-orr�ados, persegUIdos,. ul,tr�Jados, nao tratados os

.
ammaes, podem se en?ontrar seus antecessores o fizera _ dôs justos de

dClxararn e.m parte algmr.a lDdIClO de serem t?do o ma�erlal para s� Sllstentar um d18gno�- sejos das' pequenas sociedades, nas quaes
<?s c.o�tamlDad,ore,s, cl? �)al: Morreram em tlCO de raIva. Busson entralblatt f. bakt I 11,1. tambem não faltam bom gosto, luxo e espi-
no.�e oe Ulll prlllClplO U1StltUIdo �omo se sa- Proponho, a delIlo�strar que .em nosso rito de sactificio no momento de trazerem
cJ'l��ava,m na an,tiguI(:ad� as crIanças para Estado. nã? ,eXIste a ra�va e paI'� ISSO é ne--

os seus conjuntos. ao julgamento dOR, habi-
aplac3J a colera celeste,

.,
cessarlO ü_rdr o

.

materIal do gado doente, tantes da metropole e dos forasteiros.
N? anno de �912 mataram em BIguassu, co� o !llaIor; CUidado, de lug�res onde ba a

Com toda essa habU e criteriosa «vo-ro-

em :nelO .au!l0' 6./99 cachorros, por ordem epl�o.otla, e mocular em yarJOs ?oelhos EO
noffização>), o proximo carnaval carioca não

d� commlssao de combate (Haupt e Rehaag, InstItut� ,Pasteur de F}orJa�oPo�lS, ,��ra tie
I será mais, corno tem sido nestes ultimos an-I

pg. J20), sem r�sultado. Iter umu certeza que nao eXIste ct rana em
nos, uma sombra dO. que fô.ra no. passado'l

. ,Dr. Urbam
_

em I?lnmenau, em 1914, nosso Estado,'
mas o proprio p�ssado com a sua po-mpa, com

adnllrou-se de nao ter encontrado nenhum Tendo em meu poder attesta�os que toda a sua identidade de carioca da gemma:
cacborro raivosCt,

comprovam as curas que tenho feito com .

�
Minhas observações: Até hoje em Blu- trypaflavina em llnimaes atacados do mal - A cidade de Manaus foi abalada por

menau, f'ill 1930-1931, só encontrei tres i reimmte e de outros, que vaccinados pela um 'crime impressionante. José Arimathéa
cagos i.if' cãpl"; com syn"ptomss· de l'dV8. vacina ,l:�tüa!;)Íea, rnOi'lHam meses depo.is. Siqueira Cavalcanti, proprietario no interior
Esses cases não foram bacterolo.gicamente Isto aconteceu no município de Tijucas, do Estado, que matou o co.ronel Rodolpho
�i�icados como de raiva. As' verminoses e Sr. General Interventor, é frequ(:'nt.e o Jndio Maués, em 1917, sendo absolvido em

> ()utr� mol('stias tambem "

produziram lesões numex:o de pessoas residentes errl Tijucas, Bi� ruidoso processo, foi assassinado ultimameh-
Ilervosas. Provar�e-á q�le estes CãES foram guassú e Luiz Alves q.ue chegam até minha, te dentro de um bo.nde em frente á Santa Ca

.atacados peja rmva? POlS bem, esses trf'S casa em Indayal, procurando soccorro para sa, pelo moço Atabyrio Iudio Maués, de 20

cães serão r-esponsaveis pOeTas 2,500 animaes os $eus '8niITiaes, Esses ppbres homens nãó annos de ida:de, filho do coronel Rodolpho
ilue então foram atacados peJo mal? E' têm diuheüo para co.mprarem à trypaflavina. ludio. Maués, Quando .:lontava apenas seis
.()I"igi:ual! que é o remedio salvador para seus anirnaes annos, ,Atabyrio jurára vingar a morte de

Theoria dos 81'S' Haupt e RehaClg e B. que lhes ajudam no trabalho e sustento da se� paI, Apresentando-lhe occasião, cum
'Bruno - Revista d,m, Vet.l-. 1931: '''Poi ainda casa. ,Seria convenifmte, no interesse da prlO, a ameaça.

AS DONAS DE CASA

VERDADEIRO OEPUP.úT1VO
EMPREGADO C O 1.1 RêSULTADOS,
POSITIVOS POR MIUIARES DL':
M E D I C O 5 [ o IR E C T o R E 3 DE i.

.,liOSPlTAES NA SYPHILlS E ,'<iAS JSUAS TERRIVEIS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS jrvjPUREIA5 !

DO SANGUE. i \,

.-__._..., SYPHILlS EM GEHAL ',)PLACAS
R!'IfUMATiS"'iO 1

FERIDAS. ULCER;;S !

ECZEMAS
, ESCROPHULASI(S Y P H.!"L' T I ç A S

-___ ESPNHÁS,BO'ÚBAS__...

"'o"""_.,���
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Pr.feitura Kunici,pal de JJrulqu.. , Tgpograpbi.a e biuraria :'"mefeurio"
Ed-t I I

.

de
I

.

.

I a I E. Straetz I
.

De ordem do sr. Prefeito Provísorio, faço saber a todos
" .. �, �, " Ios interessados que, de accordo com a vigente Lei Orça-

.

S«?c.ção ,���ogrltphla ímentaria, está em co�rança na T�esouraria destaPrefeitura
..

Asseada e aperretcoadíssíma manufactura em: pa-

!o Imposto sobre vehículos, relatívos 80 l: semestre ; pel para cartas, Enveloppes, Notas e Facturas Me-
. .ThesoUI�aria da Prefeitura Municipal de Brusque, 1 de l moranduns, Càrtões de vjsitas e commercíaes,Parti- i

Janeuode 19,,2.
O Thesoureiro .1. cípações, Rotulos, çrujas� Programmas e todo e I
Erico Krieqer t

qualquer outro serviço tvpograputco.
----

I

Livros de vend.as à vistas

ROM A, N C E5 Guias para vendas à vista, Imposto de Consumo
Registro, etc. etc.

•

II Impressões à .eé)resA Lviraria Mereurio de Erico Strâtz acaba de.. , .

Ireceber �s .
edições de. ,,1931 dos melhores roman- 'I S b Pces brasileiros e estrangeiros. ecç·ia .

. juraria I apelariaEd:
.-

1 Ilçoes popu ares Papel para cartas, Enveloppes, Cartões, Papel de
ao alcance de todos. seda e crépe, Papel e Cartões tarjados, Papel aI-I

---------- masso. Blocos, Tintas, Gomma-arabica, Lapís de

Bheumatismo Articular II pàu �.de côre�, esíumínhos, C�pi8:.d.0res, Cai�as de
tintas para pmtura a oleo, PInCeIS para pintura,

. Eu J. Severino Gedeão Delfino, empregado publico, es- Borrachas, Mataborrões, Pennas, Canetas, Tintei-!
tando soãrendo horriveln�€Dte de rbeu�la�SmQ articula:, 01 ros, Per·furadores., et�. etc.etc.' .'

'1
q�al atacou-me ?e man�lra que _fiqueI aC�.f!lado muitos Cadernos de J....1uguagem e Desenho
018S, porém, a cónselho ue um amigo que visitou-rne entre I Lapis de Pedra Lousas Livros escolares etc etcno uso do ELIXIR DE NOGUEIRA, do competentíssímo Phar- .'. ' ,.

maceutico Sr. João da Silva Silveira e com 4 vidros que j .

.

tornei de tão poderoso remedio acho-me hoje, radicalmente I

curado de tão ruim molestia.
. INOVA CRUZ, 17 de Agosto de 1913.

( Rio Grande do Norte)

\
\

\

M� f� r {�. n

biufas para c_sas commerciaes:
DIarios
Contas Correntes
Borradores
Copludores
Registradores
Costaneiras
ProtocolJos

• I Cadernetas

J'. 1 O L:;v.ros de actas

ii
e todos os utensílios para escríptoríos e reparti-
ções encontram-se por preços baratíssimos nesta I

Livraria

1----._'---_.-
I

•

J. Seuerino Gedeão I ;(!,lfino.

( Firma reconheclda. )

Brusque

Revistas
,

jPeoeg'OS
I

�

de abatimento, vende a Livraria "Mer curio"

Qde E. Strãtz .. Brusque. I . ualquer quantidade
·_------1 •

I compra por bom
preço

E. Slrlitz

, '�

..

o Fortificante�a :s perfeito
Recommeudade pai a os Anemics s, Convalescentes

. Neurasthenicos, Exgottados, Dyspepticos e Rachi:
cites.

Enriquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenta o
cerebro. FOI talece os nervos. Tonifica os niusculos.
Abre o appetite. AcceJera as corças. Revig.ora o
orgalllsmo.
VIGONAL é 58 % mais rica em substancias
nutritivas que qualquer outro fortifioante .

GRANDES lABORAIORIOS Al�IM & fRmAS CAIXA N°. 1319 S. PA�lO.I

'.

�

. )
,-

�\, \ ,
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QUANTA alegria anima

as almas jovens em torno

á fogueira de S. João! São
.

.

as dansas, as cantigas, os prognosticas de praxl�o
casamento. É o milho verde assado 110 braseiro; soo

os busca-pés e as bichas queimadas em homena

gem ao santo querido das moças e dos rop(.!oi:es!
Mas eis que no meio da (mimada resta, urna d�)s me

ninas é atacada por uma insidiosa dôr de de:nr':,s.

Em opportunidode s toes é que a Cofiaspirina ·.re�r�.
sento um papel providencial. Um ou dois cOi·",.mm;do5
são o bastante paro dar allivio immediato. Não sórnente

nas dôres de dentes como nas dôres_de cabeça e ouvidos

e nas colicos proprios do sexo, a CafiCispirina é o re

medio por excellencia e que tem, sobretudo, a vantagem
de não atacar nenhum orgão. Defendem-se, com o Cruz

BC&yer, dos perigos das drogas sem base scientifka;

lembrem-se sempre de que Cafiasplrina é o remedio de

SãoJoão

I

J

Unico ijile evita a luberculose\
COM o SEU USO NO FIM

'

DF. 20 DIAS NOTA-SE.:
1.0 - COMBATE . R ..�•.DI-

I
CAL DA DEPRES5ÁO
NERVOSA E DO EM.
MAGRECIMEN10 DE
�MBC" OS SEXOS.

� 2.o-AUGMENTO DE DE-

I
50 VARIANDO DE t .Ao

3 KILOS.
:P - COMDLt'TO RES.
TI!.BEtEClMENTO 005·

� Of<OANISMOS ENFRA.

I
QUECIDOS. AMEAÇA.
)O�3 OE TUBERCULOSe
o CANCER PODE-SE
E'MAR PORQUE E PRO·

1-
[í1.'ZIDO PELA ACCL:
iVi\;:'ACÃO DO paTAS·
SIC) :::M DETERMii'1ADO
l:.JGili"( DO ORG,LNISMO
o c-t.c.o orssoi.VE O

I' POr.A':3SI0 OS:.\.�;Ul'.ENOL
Cü�,i'Er-,.1 CALCIO, E AS-

� :',;ii·,1 SEi'mO EVITA o

í1 CANCER
" OPINIÃO DO

� UI:, MmH SOARES Df CASTRO
L.�::;:'�:';'-,!; �1Il todo llrasil

,

Matenal escolar'

,. Kr.juveoesce a mulher sem oPHliües! /'

I Porque o dr. Silvmo Pa- I
, checo- Oe Arauto, emm"r.'� I
t .ned.co bresilerro, con.o c 1

í grande screnüsra rU�50 !i:;;n· i
bem criou. com o ::çt: .. 'C�" j
reviinoso preparado I
.. FLUXO - Sr:DAT!N.A ,. I
o reiuvenescimenío da ,L

lher.: fazendo dcseppere c v i
rmlaçrosemente, <:m men·.):s

I'de 2 horas, as dci' e'!) ml';[]-
.

saes, acalmando, rcuui ..I!- 1
·

I
sendo e vitalisando 05 S':cl!�.

�

,

orçêos, fõcili'lt....'io os pui- ,

los, sem dôres, C!.!;·:) peri(1;) i
lento aíerrorise a mulher. I

.. �
Eslá eendo usado d:iJna- {

menle nos princioaes 1.<1.\- l
pilae� I
._---_ .. _. __ .__ . _-_ - )

•• medico:
&te 6 o FO�TIFICAN_
TB que nó., medicO&,
lfeveIIICHI aconselhar.

. F
-

lEI.. coatém, entre eu.
r

tr.. .abstanciu, O E.
PTONATO DE FER.
R.O, OLYCE�OP.HOS-

. PHAl'O DE CALCIO
II HYPOPHOSPHYTO
DE CALCIO.
é O melhor r e m e d i o
contra a DEBILIDADE
E F I( AQUE Z A OE.
R4l, MOLLEZA DAS
pr:RNAS, FALTA DE
.APPETITE, IN.

�H)!HNIA, NERVOSIS.
itO, etc.
f T3.mbem acon1e,h", \'et
r:� VELHICE, �Ilm C(".

�1.1(\"klr A ENERG' A
4'; ,,) ViGOR.

Livros para todos os cursos
do Grupo Escolar e Escola
Complementar
Livros para as escolas iso

ladas.
Cadernos de linguagem a

preço de reclame rs. tOO:
Grande variedáde de cader

nos para desenho, linguagem,
arithmetica e apontamentos.
Canetas-Lapis-Louzas etc. etc.
Na Livraria e PapelarlaMer

curio de

Erice Str�tetz

E:m.belle:e./
O seu lar!!!
Quer .V. S. adquirir

UDt lindo adorno p
sua casa? - Então não he
site a submetter á sua revis
ta o variado e bellissimo sor

timento de estampas artifi
ciaes as maIs modernas (da
Casa Editora Cherl) que aca
ba de receber
a Livra.·ia "Mercndo"

de
E. Stratz

Catalogos á disposição
do publico!

Preços ao- alcance
de todos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Progresso Brusque, e de janeiro de 19:;2

Prima Dilgalli , Irmão
Secção • Marcenaria

Fabricação de �obilias! .se�do serviço garantído,
8. mais simples ate perfeltIsslma, execuçao

_�--�'--'

eSecçáio '. FabrIca- de cama

desde

Fabricação de camas

Marca "l.ydia"

Imitação de camas de ferro, hygienicas e commodas.l
Preços baratissimos
�_._----

Secção,. Fabrica de cadeira.

Fabricação de cadeiras optimas por preços baratíssimos

Encarregam-se 'da preparação de qualquer obra em cons-

trucçãc.
___

Grande e varíadíssímo deposito em espelhos de erystal pa
ra armários, lavatorios, penteadeiras etc,.

�'''''''''''''''''''';,i..r,..�..r,..�..r,..�;r,..�......,,,� ......,..�....,..� ......,..�;, ....,.. ;:;......,..��t��'...I�t ...J�' ...I�' ...,��...I��..l���I���J�t�J���I��1&:,1&:11&:,1&:11�:,1&:,1&:,1&:,1&:,'&:,1&:11&:,

,-XXXX����XX)Ç?5.X()
Dr. Silvino P. de �raujo X

Rejuvene� m�e�:����e��, ,� ,�milhões de

�
Moças e senhoras que vivem no, Brasil estã,o salva� �orque o dr. �
Silvino Pacheco de AraUJO. eminente medico brasileiro, cO,mo o

ggrande scientista russo, tambem criOU.,
com o seu maravilhoso

'

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, facíIitando os partos,
sem 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.
Està sendo usado diariamente nos prir...cipae'3 hospitaes, nota

damente nas maternidades, casas d,6 s::wde do Rio de Janeiro e

São Paulo.
'

"FLUXO SEDATINA"

��'�,en.contra-se em. todas as Phannacias: Doenças

chrOniC,élí',"
consul

� taS gratis, por carta, uma só vez a cada pessoa, mandando um

, enveloppe sellado.

"tot"'YXX"'VVVVV�t"-:�""'V"�"-t��j.,,�! �'�t-��j)r.;.A����,-,---

Syphisan
CUra radicalmente 'a

Syphilis sem iniec!'ão., .."
Formula, do ur. José
Bl'usque.

Vinho
Tonico

Brusque'
Poderoso fortificante

em todos os enfraque
cimentos.
Formula do Dr. José

Bl'usque.

Deposito Phar
maei'i' Brusque,

.:! Pelotas, Estado
Rio Grande Sul.

II·

o PROGRESSO

Assignaturas
Anno - -

- - -
-

- - - - 10$000
Semestre - - - - - - - - - - 6$000,

Annuncios
Linha (corpo 10) 1 vez - $200 Maio
res � mais vezes gozam abati
mento. Pagamentos adiantados.
Red. Administração e Otfíoínas,
Avenida João Pessôa.

VInho CreoaofIIt.do
.. ,..,._......,

lOtA0 nA. �t;�.
aW1M

.......0.,......
.P�
.... , ... _�
--...,_
.....
1UI(lI1'LIU. II.
ll�í,.·�

• gina central de
" O Malho

"
desta s�mana é a re-

."S. pa "rnarrif t
- " da ha o. '-o do que foi amam es açao que am p uco

constItUlça id d demi
f Patl'rarcha em São Paulo, a moei a e aca emica.
ez aO " .

tá
Só t pagina dupla pelo humorismo com que esr recons

es a , " O M Ih "d t., vale o numero todo d ' a, o es a semana.

tItUld� s ha mais: "Amnistia !Amnistia!" artigo de Junho;
D 'i

a
charges politicai de Luiz, Luiz Sã, Théo, João José

J e�?: o e outros artisiai do lápis; "No fundo do pantano.,
• 1 o,

em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua
poema, . C ld "V' S- J

- "
." de Ventura Garcia a ero�; rva

.

ao o�o , umalei
l'lha. e muitos tópicos e muito humorismo, alem das sec-

marav '.' ,

Qões costumeIras.

E' o seguinte o summario das proJucções literarias
que a mais elegante rfwista carioca publica em sua edição
no. 646, desta semana, que ora recebemos:

"Conversa ingenua sobre tl'es artes" uma pagina de
Job Freire. "la. Batel'ia, Fogo!!! - trecho do Romance tie
Affonso de Carvalho.

"A oração do silencio "
- versos de Ozol'io -Dutl'a.

'-"A festa: do Divino" conto de Areimol'.
"Adolpho Bergamini" palav{'as de Alvaro Moreira.
,''Os jardins de Berlim" - cllrorüca de Cabanas,
"O luzeiro Agricola" conto ele Nlollteiro Lobato,

I - DE - "A cruzada'contra li felicidade" nar'l'ativa cle Crigenes
I I Lessa.

;1 E :R I C O S T R A E T Z II "Praga"- versos de Flavio de Andrade. -

'

,

!,i Socialmente, publiea I) "Para Tojos" as pb.otographias
A'V.:I , de todos os factos occorridos na gemanna, além de duasen,w.a na 1" Esta Livraria recebeu um paginas inéditas sobre o gOHillho,Pnarmacia II A situação hespanhola; novHades lIlundiaes; secção
G,aleMO "

bellissilno sortimento demoI- elegancia: Greta Garbo �m lindas poses; casalneutos: e-s�
'-_

... portes e carlcaturas de ,J, Carlos, nada falta para que o '\

____
=--,_�__;;j duras para q'Q.adros. 'Pà:r'l;l '1'oc108 .. ." seja �iara todos os gostos,.. \.

fLflfl1E 11.1811
lEmpr.... _. t....,

M,mol�st!ti Jlil'8Veujellàl .......
• Impur_ do SIlflIIIH,

fffUMI
E5?tHtf.tiS
utcERM
::ClfMÂ$
rM.!fr.IiAS M, ....
Dll\RTH�
FtORESMAMeM
RHEUMA1tsMe
SCROPHUlAS

SYPH1t,�
� IIna!lmsl1!toe _�
u affec:ç6 ...

e·II ..

"AVARIA··
- MiltHlf� de c� "'.__

81A_ lEMA.......

� PARA IttRfS ItlJsevu

� RU, RtlflIMU1CAS,
..
� 80lPES, IflRCE

...�
..

� auU', ElIF!U

mlml ...,.� '''UUER
Bfi tir, .Ide V O�a SiI,a SIKM �

ôr

NAS PHARMAetAS �
,

*
DEPOSITO : �A-

: PH,�RrU,GU IIDPlLU "V'A
PELOTAS -- RIO .8, DO ltUl V

eJ's
Cabellas brancas?
A loção Brilhante faz voltar a Cô]'

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

sáe" nocivos. E ,uma formula scien·
tifica do grande botanieo dr. Ground
cujo segredo foi C) n;Hado por 2)
contos de réis.
E' recommendada pelos principaes

institutos sanitarios do extrang'eiro e

analysada e autorisat1a pelo de·
partamento de Hygicne do BrasiL
Com o uso reguJar da Loção Bri.

lhante:
1.0 - desapparecerem completa

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

dos ou grisalhos, voltam á sua COI

natural/primitiva sem ser tingidos Ol!

quelmados.
4.0 detem o nascimento de 1l0VOS

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de cal vicie faz bro·

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabelIos ganham Vitalida

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada pela

sociedade de S. Paulo e Rio.
A* venda em todas as Drogarias,

Perfumarias e Pharmacias de pri
meira ordem,
App. p, N .S. P. -'-- N, 1213, 9·2- 923
Peçam prospectos a Alvim & Frei

tas - (Jnico� cessíonarios pi1l'a a

AmericH of) '::>ui -_ ,_�ai >:a, 1379 :::i
Paulo,

2FI

Edital
Imposto de Patente de bebidas e fumo
De ordem do Cidadão Bento Augusto de A thayde

coletor das Rendas Estadoais desta cidade faço publico que
durante o corrente mez procede-se nesta coletoria a c 0-
brança do 1 CJ semestre do imposto acima.

Os contribuintes que deixarem de satisfazer o paga
mento no dito mez poderão íazel-o nos mesêes de F'eve
reíro e Março com as multas de 10 e �O %.

,A cobrança executiva será iniciada nos primeiros dias
do mês de abril de acordo com o regulameto em vigor

Coletoria Estadoal em Brusque, 1 de janeiro de 1982.

O escrívão
Osmar Petermann

Registro Civil
Faço saber que pretendem casar-se Vicente Riffel

com 22 annos de idade, lavrador, brasileiro, solteiro, filho,
legitimo de José RUfeI e de Bertha RmeI, residente neste
municipio e Anna Paulína Augusta Selbmann com 23 annos
de idade, solteira, filha legitima de Carlos Selbmann e de
ElsaBelbmann residentes em Hansa - Blumenau.

Eduardo Silva, com 26 annos de idade, viuvo, filho
legitimo de Pedro Silva e de Marcelína Silva, e Generosa
Borba com '20 annos de idade, filha legitima de .rosé Lucín
do de Borba e de Carolina de Borba, solteira, ambos lavra
dores,'brasileiros e residentes no.lugar Limoeiro, Itajaby.

Si alguem souber algum impedimento deve aceusal-o ,

E para que todos fiquem scíentes publico o presente.
Brusque 6/1 /1932.

O escrivão
Germano Schaefer.

I ,;"t';'1t';7t';"t';'1ll;"l';'1l';7l';7lSr.,,'!,';7l';7';,�r�,�J�'�'���,���,���r���,�i�,���,��..,·���,�,�,�""!�'''''!�''''·''!�'�''!�''...!�t,�!�;"�.,!�",.,!�r'",!�,��",,,��" ...�

ROMANCES
/

A Lvíraría Mercurio de Erico Strãtz, acaba de
receber as edições de 1931 dos melhores roman
ces brasileiros e estrangeiros.

Edições populares -
ao alcance de todos.

LAVRADOBESI
Plantae repolho em grnde

quantidade
compr qualquer producção
Erico Strlit3

Edital
De ordem do Cidadão Beato Augusto de Athayde, Coletor

das Rendas Estadoais desta cidade, IllÇO 'publico que até
o dia 31 do côrrente mês esta Cotetoria recebe as decla
rações para o lançar_nento sobre movimento comercial e

industrial. A este imposto estão sujeitos todos os contribuin·
tes quepagam o imposto Federal �obre vendas mercantis e

mais os negociantes industriais exportadores para o interior.
Os que 'se recuzarem prestar declarações ou a exhi

bir os seus livros, ou os que fazem declarações inexata
serão lançados a l'ev�lia com a multa de �O% ou sujeito a

pagar o imposto ig'ual ao de industria e profissão que
estiver em lançados, sempre ao critel'io do fisco.

Coletoria Estadoal em Brusque, 1 de janeiro de ]932.

O Escrivão
Osmar Petermann

"Para Todos•••"

�I

é a Rainha dos 'Refrescos: Sauda
vel, Tonificante, Depurativa•

. !
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