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Im P';ostos deste' . i da Escola de Agrlcultura e' Cornmercio.
. : util estabelecimento pleitearão para elle,_.

.

_ -:- Este.mumcipio COI)jl a' �ma oI:gam2i'�':' i c reconhecimento otfícíal como equiparada
mez ç�� .íudustríal, ve�,se r�sentmdo dia, a dia p�r� tanto subentende-se que: o ensino será

�a .f�lta ;ie expansao agrícola, o que cous- mírustrado em nossa língua patria. ,

I
títuírá ainda por muito tempo um dos. seus Realisações dessa natureza deveriam

I magnos problemas.
.

ter urna ampla repercussão em todo ° paiz
-: Ha:. tempos surgiu. da parte do .op�- pO,rque merecem ter seguidores. Ellas cons

roso vIgarl_0 padre Germano Brand, a ideia troem, emquanto que os motivos que a polida íundação, nesta, cldade,. de um collegio, ticagem oríerece só destroem energias.nos moldes do .oe S. An.tom?, de Blumenau. Procurem os [ornaes patrícios conhe-Procurando o Illustre vtgano entreter, com cer essas bellezas e tratem de ditlundíl as'
o -actual Prefeito Provisorio, entendimentos para estimulo dos brasileiros como uma

------------:---,

I sobre o ass�r.npto, e procurand? �esmo eoo- prova que é do 'quanto pode a capacidade .Pelas �epal'tições-_--,__-------------lsegUlr apoio do gov.erno munlcipal, encon- de .um povo que se dispõe a reàlisar.

(\: trou de parte do Prefeito Provísorio franca
._

,

..

IEstatistica�ntellectuall adhesão, .
�orem, para fundação. de '1!ma sa .,�.�.

' prefeEt��a. ,MunaClqa
..::lO Bras"l escola, cujo programma de ensmo foss.e biga Opíf!f&lr=a' 'B�nof'lci8ntB' dltJ I' Despachos dítínítívos do sr. Prefeito
\do 1 alem do da Escola Complementar. Depois � II I (í ií li " � Provisorio: .

Do Departamento Nacional de Estatís- de vár:ias conferencias so?re. o magno assil�'l F�·
.

� r, I" .' ,

Leop?ldo Imho� - �6 - I -A Como r�q�er.tica recebemos o trabalho referente á esta. pto, ficou assent,ada. a IdeIa. da .fundaçao tortaRuPD IS .Sophía Appel - 1)0 - I - De se a baixa
tistica intellectual do Brasil no anno de 1929 de urna escola com um curso ídentico ao do

D" tari d L' O 'B
.' req ueriua ..

Collegio D Pedro II até o 3' anno a par
a secre aria alga perana eneíí- U' W· 30 I C eDeste trabalho, de real valor, se verifica .

.'. '. ceute de Floriano polis recebemos o se uinte snna Ie�,e -. ,-
- 0lI!0 roque r:que aquelle Departamento collígiu at -avez

de !-Im curso d_e agricultura e co�merclo. fr"
mos o seg Germano Lang - 30 - J - De-se baixa do

das informações recebidas, os seg�int�s da- Dahl a �un?açao da Escola de Agricultur-a
o IClO.

Imposto de cOllser.vação. de estradas, faça-
dos estatístíços de ensino no nosso paíz I e Commerc.lO,.,.., . Florianopolis 2 de Fevereiro de 1932 se a t�ansferenCIa da carroça, conforme o

naquelle anfi'Ó:
-

3�.283 escolas de ensino I .
Esta. Ideía fOI � recebida co� o, mais

,
.

req uerído.
'

prímario, publico e privado, com a: matrícu-.' franc? apolO. pelo C.onselho �onsu.ltIvo local, .

Illmo, Snr. Director do ,«O PJ,'0�res80» Oswaldo Liebetrau - 4 - II - Como
la .de :!.057.6�6;1.130 institutos do. ensino se- �utorJdades,. mdllS!rlae�, C�!llmerCIantes. e�- requer.-,
cundarío, com o discipulado de 83.190;�86 fim, pela p�p.ulaçao ele. B. usque. Os dona!l- Tenh o a grata satisfação de levar ao Arthur scnumecaer - ti • II - Faça-se
escolas Qe instrucção pedagogica, com V?S e aU�Ih?s matepaes e a cooperaçao VOSS& conhecimento, que, em sessão' 'de a transteren cia requerida. .

23.570 alumnos; 5;4 de ensino especializado dlrect8:, ,ou Indirecta, .tlze�a�-s,e .no�ar desde assercbléa Geral, realizada no dia 10 de Paulo Westphal - 6 - II _. Como requer.
elementar e medio com o aprendizado ,logo. Estava �sslm vIC�0rl?Sa a Ideia. janeiro roi eleita e a 10 de Fevereiro solem- Rodolpho Dotzaner - 6· II - Faça-se a

technico e prolíssinoal, com a matricula Logo apos as p_rlln81raS dljmarche�. a nemente empossada a seguinte Directoria transferencia requerida.
de 7.16!);278 de instrucção superior especia- co�mumdade _?athollca, .���ou o terre�o, �a que deverà reger os destinos desta Socie. Catharina Hassmann - 6 - II - Como
lizada, com a inscripção de--33.198 e 88 fa- ra a construcçao do edlfL,lO, �ue sera feIto dade durante o período social de 1932/1933: requer, depois de pagos os respectivos emo-
culdades de' _ensino superior geral com o

com o c�ncurso. do povo. brusquense e com lumentos.
numero de 13.239 frequentes ás disciplinas

os donatIvos aCIma refer�dos-., .
I PRESIDENTE - P0dro Evaristo .Dias Izidoro, Mafra - 8 - II - Faça-se a trans-

universitarias. Estes numeros pp-dazem os 1 De�tr� em ,?reves dla� sera sub�ne�do I VI�E-PRE8IDBNTE - Estaníslau Mal\Owiesky ferencia requerida.
tataes de 34.499 estabeleclmentos de e'nsino' á apre�laçao da lllterventorla um elUCIdativo I 10 SECRET .-1,RIO - Sebastião Belli Netto Oswaldo Fuckner - U? - II - Como re-
com a frequencia de' 2.217.967 pessõas! memoru,!J sobre o assu.:nPt�. �

! 20 SECRETARIO - Adão �obeiraj�ky quer" de,:olvendo a r�spectIva chapa-
educandas.

' "

t H?Je, .ás 10 ho�aiS'.1?[e8ente1j no local 10 THESOUREIRO - AmanclO PereIra ' I'abrlCa de TeCidos Renaux S/A - 19-

,fàrtic'uiarine�Ílte'aO'noss()Es't;ado aquel-!da c('mmOlllaos '5�'S, ?�efeIto, r�pr�sentando 20 THESOUREIRO - João Fedrigo II -C.omo requer, dé'pois de pagos os res-
le trabà:lhodá, Bt seguinte estatistiéa: Do en�i-I o.

sr. general I';ltervenLor, {'�. Joa�Ulm, �rce- ORADO,R. - Al'th�r Gallet� pectIvo� e'moluf!l�ntos. ,

no "primario-23 grupos eSColares 'mixtos" bISpO. me�ropohtano, padr , German? Bral1d, BIBLIOr:EC.�RIO - Belmiro GarCIa ·Joao . Fantlm - 19 - II - Como requer,
escolas ,cómmuns: masculinas 52 fem'inina�! autorIdades ,locaes,. pessoas convldadas e ' SYNDICANCIA 'depois de pagos ,os respeétivo� emolumentos.
44, m'ixtas '1.240; jardins de inÚln�ia 23; num I reP!E:se�tantes da ll�prensa, tev� .loga� a Timoth-eo Wendhausen .'

.

Va. Anna. Petrwsky -.20 - II - CO�(}
tota,l de 1.382 estabelecimentos com' 535! c�rl.mOIna, ,tocante .na sua ,expressiva SIm- Ferna'ndo Alv�s -, , requer, faça-se a: transferenCl3, de proprle
professo'res masculinos e 982 'femininos, .. _I phClda�e: " -.. .' Antonio Tonera tarlO e 'Classe. "

4g'�02� a�uIQnos masculinos e 34.028 femini'.' Dlsouvsou, apos a leu.ura da, acta fe�ta Epaminondas yicent� de Carvalhó
nos, frequencia me,dia de 36.585 alumnos ,pelo .sr. �r. Promotor. Publ�co, o s�. Pr�f�lto ,J onas Carioni "

masculinos e 29.1:;99 fé'mininos.
,

. I Prov�sorlO que proferIU brIlhante Improvl�o.
. Esperan!io que esta Directoria continue

Do ensino superior geral 3 estabeleci- Seg��tse S c�m f a palavra o ex-conselhe�ro a merecer as .mesmas· attenções dispensa.
mentos,. sendo 2 de ens!no Clrurgico p�ar': ���curs� e� n�:�aq��le�� u: :f.p�a��id� das á sua antecessora, valho-me do ense�o Anniversarios
mace,utIco.e I polytechmco com a matrlCu- cerimonia discursou o revmo.I�. I�o�qUim para apresentar os meus protestos de maIS Fizeram annOS:la, re�pep�lvament� de 37 e � alumuos, ten- Domingues' de Oliveira que terminou seu

alto apreço. a �O - a sra. Adelaide Kriegerdo conclUldo
.
cur!')o n�q.uelle an';l0 21 alum- discurso sob os applauos da arande assis- Sebastião Belli a 21 -_ a senhorinha Annita ApptlnOS. No enSlDO SUperl?r f?nClOflaram. 12 I tencia.

o

l' Secretario I a 22 - as sras. Erika Siewert e Rerta K_
�rofessores DO curso .CIrurglCo-Pharmaceu-l' _ Após esta. cerjm�nia cumprimentà- Gratos pela communicação. WestphaltlCo e 7 .no. polytüch';lIC.O. .' 1 mos pessoalmente aos srs. Rodolpho Victor a 24 - o sr. Otto Appel

.

Do :nsmo esperClahzado superl?r eXlS- i Tietzmalln, Prefeito Provisorio. e vigario a 25 -:- o sr. Erico Kriegerham, entao, no Est!ldo, 3 e,stabeleclI�entos I,padre Germano Brand pela brilhante victo- Facuidade de Direito de Fazem annos hoje.do .curso comme�e�al cOm 73 alumno� mas- ria conquistada em primeira etapa, alme- as sras. Id.alina V. Buettner, Bertha-culmos e 6 femmlllos, destes conclmr8;m o jando, em nome d' O Estado" a mais breve 5ta. Catharina Strecker e Justina B. Gleich.
curso naquelle ann? 4" a,Iumno,s masculmos. effectivação da grandios,a ideia. .

A Congregação da Faculdade de Faz annos.
Neste .curso funCC�O�étlam 13 professores Brusque, 7..:......':d-1932 Direito de . Santa' Catllarina . pede-nos a a, 28 - o sr. Augusto Diegolimasculmos e. R femllllD?s.. C01'1'espondente publicação do seguinte:

Do ensmo espeCIalIzado elementar, e A Faculdade de Direito de Santa Cã-
medio, 9 estàbelecimentos, sendO 3 artistico- tarina, recern-fundada nesta capital só ad-
industrial,5'commercial e 1 militar (mari- Do"O Pharol�� de 13-2.32. mitirá á matricula os candidatos qu� tenham
nhal com o total de 573 almnos, destes con- os requisitos necessarics para, a admissão
cluiram o curso 90 alumnos, sendo 61 mas- Não fosse o explendor inconfundivel ás escoías oliciais congeneres, isto é o cur-
clllinos e 29 femininos. Neste curso funccio- da natureza, o sol que inunda o ambiente so gi�asial completo ou sete ou mais' prepa,
naram 47 professores, sendo 30 masculinos e empratece a lamina das gramineas orva- ratorlOS prestados segundo o regime, dos

. e 17 femininos-
' lhadas que se estendem nos pastos, o gor- exames parcelados.

_ D0 ensino seeundario, 18 estabeleci- geio metallico dos canarinhos da terra que Os candidatos que estejam no ültimo
mentos com a matricula de 198 alumnos ostentaf!l as suas corôas côr de gemma caso poderão prestar os exames que lhe fal
masculinos e 155 femininos. Funccionaram nos b�lraes do telhado, quem da noite pa- tarem perante banca organizada pela Fa-
neste curso 42 professores masculÍnos e 19 ra o dIa, de olhos vendado&, fosse trans- culdade, observadas, as instruções federais Do movimento forense no anno de 1931femininos. 1 port�do para Brusque, facilment,e teria a que regem o assunto, a saber: ex;trahimos os seguintes dados para pubHci.

. Do ensinO pedagogico, 2 estabelecimen- lllusao de es.tar fóra do Bra�il. 'Isso -porque. 1:-0 requerimento de inscrição será. dade:
tos com a matrirula de 160 alumnas destas t�do que ah depende da mao do homen é InstrUido com os seguintes dOCllmentos: Jurados
completar"m o curso em 1929,20 alumnas. d�fferente; o. estylo a�ch�te.ctonico dos edifi- a)-certificados dos preparatorlos obti- O numero de jurados \ inscriptos emFunccionaram no corpo docente destes es- CIOS os habItos, a dls�lplma; o �ra_balho. dos sob o regime dos exames parcelados' 1930 éra de 134. Destes foram eliminados 8,tabelecimentos 9 professores masculinos e Urna nova geraçao de braSIleiros vae b)-Recibo de pagmento das taxas d� ficando assim o numero de 126 para 19S1.15 femininos: surgin.do daquella cidade de ordem e de exame. Durante aquelle anno foram quahú,..Quanto ao nosso municipio êlncontra- trabalho..

_ ..
II-O requerimento de inscrição será sela- cadus 20 jurados encerrando o anno com

se �o. mesmo trabalho os seguintes dados . .
Brusque � uma CIdade dIgna de ser do com uma estapHha federal de 2$000, po- o numero de 146,

estatIstIcQs; 2 gr1Jp(l's escolares mixtos, 25 lmlÍa��. .

dendo ser assinado pqr procurador. Crime
escolas communs ,mixtas' sendo 17 estado- E admlfl:tVel sob todos os aspect0s. A III-O requerimento será dirigido ao Di- Um processo de caluffinia e UI]uria.aes, 2 municipaes e 6 particulares, nas sua popula�ão te� uma noção perf�itll: do retor da Faculdade e deverá trazer apenas passado em julgado e recorrido a instan Jia
quaes funccionaram 13 professores mascu- Ta�or do enSInO e � uma demonstraçao m�- uma fotogral'ia do candidato para a re�- superior,linos e 23 femininos. A matricula foi dE: qmvoca dessa qualIdade o facto da creaçao pectiva:' identificação quando chamado a. Inventarias
993 alumnos masculinos e 907 femininos da Escola de Agricultura e Commercio que provas. Em numero de 10 com o monte parti-com a frequencia media de 864 masculinos ali em breve será installada. IV - Para cada exame em que re lhavel de Rs: 184:871$838 cabendo ás meia-
,e 799 femininos. Fructo da animação do povo e exclu- querer inscrição, deverá o canditato ções 87:967$919 e ás legitimns 96:90�;$919.sivamente do seu esforço particular, o edi- apôr uma estampilha federal de 5$uOO Arrolament{Jsficio magestoso em que vae funccionar devidamente . inutilizada pela data e Em numero dl� 18 com o monte de Rs:

essa escola ja vae surgindo do nada que assinatura do requerente. 14:460$000, cabendo ás meiações 5:3..:5$000hontem era. Ali todos collaboram, menos o V -Os exames versarão, para cada e as legitimas 7:035$000, a credores V)50$UOOgoverno, de quem o povo quando é cioso disciplina, sobre a materia constante dos Diversos'dos seus deveres e dos seus direitos, não progr3mas de ensino que vigoi'aram em Accidente no :trabalho 1
depende adsolutamente.

.

. 1929 para o Colegio PedrO n. I Justificações r 2
Mafs tarde, os incorporadores desse, VI-Serão cousiderados aprovados l Interdícção 1

Brusque Estado de Santa Catharina, 26 de'fevereiro de 19'32• • I
, Numero 43

CoUectoria estadoaj;

os' candidatos qlle. obtiverem em cada

disciplina 'nota ígual 'ou' . superior a 3,
com média das provas escrita e oral
ou pratico-oral, quando a disciplina com

portar esta prova.'
VTI-As taxas devidas para os exames,

serão 'as se&uintes:Taxa de exame escrito-5$000.
Taxa de, exame. ora1-5$000.
Taxa de exame pratico oral. 5$000.

\ '

Industria e profissão
Prefeitura municipal:
Territorial urbano e cães.

Soeiaes

D. Joaquim D. de Oliveira
De s. excia. rev. d. Joaquim Domingues

de Olive'ira recebemos amavel cartão de a

gradecimentos pelas referencias que fize-'
mos de s. excia. por occasião de sua ultim&,
visita .

Notas forenses

Estola de Rgr icultura e Cnmmercia
Do "O Estado" de 13-2-32.

- Perante' enorme assistencia foi rea·
lizada, hoje, ás 10 horas da manhã, a ceri
monia do lançamento da pedra fundamental

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(2) O Frogresso Brusque. 26 de Fevereiro de 1,932
_� ---------I IÍiIIII�,- t
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'I' pacote podia ouvir - se distinctamente um I as promessas feitas aos consules estrangeiros I mais uma vez as pacíficas intenções do .

t regl�l�r mo�imento de pendul.o de relogio.los japonezes desembarcaram ali. ref?rços, povo e do governo d� C�in_a. Estamos �is
F t. os atravessando· a época das es- i O vigia receioso de que Se tratasse de um I, carros de assalto, e peças de artílharia pe- postos a tomar as disposições necessanas

wtisti�Sa:.m "

.' . I attenta�o lançou o volume á fonte que s� sad�, que atravessaram a Concessão Inter para restaurar a paz, supprimindo o couílic-

I::m toda a parte lança -se mão de toda, encontra em .frente da nova .estação da 9�-lnacIOnal. _ .

to entre as forças ar�ad�s das duas nações,

a arte de linguag,em para precomsar o va-j dade �o V�tlCBno. As autoridades pontífí- I Informações de fonte autorIs.ada an- e a entabolar negociaçoes para solução de

IOf dos numeros jogMQs em columna para I
caes mvesügam sobr e o caso. nuncravam, I!0r outro lado, que mais 12'000 todas as pendencías nas bases propostas,

Indicar os valores de cultura, de trabalho, homens havIam. chegado a 14 deste, do pelas quatro potencias neutras. Se as auto- .

de arte de possibilídades, etc. lo exercito Japonez na J�pão. Sete co�tlDgentes ,de r�forços ha- rídades japonezas desejam' sinceramente

Vehl a golpe em nosso favor, uma pe-
.

'. VIam-se transIerld� de Yan.g-Tse-Poo para a p�z, poderão provai-o immediatamente,.

queria estatlstica das fabricas de armamen- AS1a Hong-Kew.onde tI�ham. sido acclamados acceItand� as proposta das potencias, que
. .tos bellícos.

.
- De um eummunicado da agencia pelos residentes mppoui COSo nenhum interesse tem no confUcto do Ex-

O desa,rmameuto e o disco duble - ta- United Press extrahírnos as seguintes e cu-
- A_resolução .

das uniões_pró Socie- tremo Oriente".

ee que presentementf' està �astand� as agu- riosas informações a respeito da influencia d�de Naçoes a �espeIto da solução do. con- -:- Inf?rmações de ultima hora de 18 �

.lh�B da attençã.o h.um�na, dia e noite 'a to do
..
exercito [aponez na Asia.

tlíto <!_e Changai, encarada como meio de deste, precisam que a proclama9ão �o E�·
('LI' a mesma peça. paz na terra aos homens 'O exercito japonez está determinado pr�ssao desperta no J�pão acres commen- t�do Independente da Mandchuria fOI decí

de bôa vontade. . . .

,
. a manter uma. posição, preponderante -nos

taríos po� parte da Im�rensa.. .

dída em. reumao de. que partícíparam os.

QuereflJos crer que desta v�z! haja negocíos naeíonaes do ímperío, em relação' .

- A lmp�esa annuncia que fOI suppn- chefes ch�nezes da l'eglã9· ..' '

ltô�;1-; inte·nço:s n� SOCledade da Naç�es p�- á' Asía, posição que, aliás, já conqulstou] mida a CeDSUla no conce��en.t� ao movI, Os jornaes adeantam, por .sua vez,'

ir? resolver tão magno problema, m.as, nao com a occupação de uma grande parte da monto da.s. t�opas da regiao desde a che que o' novo governo terá uma forma ínterme

-é Dossivel negar, ante o valor ínsofísmavel Mandchuria. gada da dIVIsa0 commandada pelo general diaria entre a monarchía e a republíca. As

do� numeres �e uma estatística, a nossa Alguns [ornaes dizem acreditar que já Kanazall'a... . fu�c9ões do chefe do executivo seriam vi-

duvida � respeIto. .
está em execução um programma tr ndente ...

A despeIto:ta liberdade de. mfor!lla- talicias,
, _

Deixemos em paz o commentarío e e consolidar a influencia militar vendo na' çoes. outorgada e absolutamente imposslvel Quanto a extensao do novo Estado,

passemos aos numer?s. . nomeação do principe Kanin, p�rente do I p�eCIsa.r qual o total exacto das forças são �ontradictorias .as noticias até agora

Segund? a estatl�tica em apre90, exis- imperador Hirohito, para o cargo de chefe mppomcas. �e desembarque .._. .

recedidas de Changaí. �arece, entretanto,
tem as segUln,tes !abrICa_s de �aterlcles bel- do estado maior, o primeiro passo para a . � NotIclase_ que um aVIa0 japonez _fOI a�sentado qt;te delle farao parte as provm-·

Jic!?s no velho. In.undo �nao estão em apreço exeouçãn.dos planos militares.
. ab3;tJdo na, ID<l?ha de 14 deste por canhoes CI!ls mandchus �e �ukden, Klrin e Hei·Lung-

.e,s do la�o amerICan�). '.
O segundo passo �erá constituido pela

antl-aereos chmez.es..'. . ...
. Klang e a.provlqcIa mongol de9Jehol.

.

FUZIS de guerra. n� All�manh:a, 1, �ran· nomeação do general Minami, antigo miniR-
-- O relatorw .0Ulcal envlad� pelos re-

. A�tor]sado porta-voz da �hance�larla,;,
"'Ça, 13; Tcbec� Slovaqma.12, BelglCa, 4, Po· tro da Guerra, para o cargo de chefe de presentantes da LIga das Naçoes!que!'e �llppoDlca �eaba d� declarar que o governo'

lonia, 1. Fapncas de metralhadoras,: Alle- um nOVO corpo administrativo, destinado a e.ncontram pr�sente�ent� em Ch�ng�l, aSSlS- Japonez nao tenCIOna reconhecer o novo

manha, 1; França �; Tchec<! Slovaqma,_ 7; coordenár as actividades dos japonezes ná_ tI�do ,de. VISU
. o;conf�Icto chmo-Japonez, Estado,· a menos que se apresentem. suffi,-'

J3elgica, 4 e �ol(jma, 1. F�brlCas de canho�s: Mandchuria e na Coréa. diZ que é llt;wos8Ivel afItrmar � quem,cabe ciente� provas de que eUe .dispõe de todos

Allema�ha, 1, Fr8nç�, 18, Tche?o Slovaqma, A necessidade dessa organisação mi- a responSa�IlI?ade .�o desreSpeI�Q � tregua. os attrIbutos de um Estado mdependente ..

7; Belg�ca, 4. e Poloma, �. FabrIca de gaz.es nistriva tem sido discutida muitas vezes nO .E con!ml!ando. D�8de o dIa 3 d� fe- :- Os delegados _dO Japão e da Chma

asphyx�antes. França,. 30, Tcheco Slovaqma, interesse dOS negocios nacionaes naquellas
verelro .ultImo que eXIste em Chang"I �m reun�ram se na m�nha de !8 deste, num

..8; BelglC�, 3 e POl??Ia, 4." _
. .

duas importantes regiões chinezas. verdadeiro. estado de guerra, tendo, SIdo predlo da Concess8;Q Franceza e prosegui--
FabrIcas d� .tanks. s�o . França,.9, Os jornaes japonezes se referiam ao abandon�da q�al_que! proposta. de )regua. ram no exame da sItuação.

Tc}leco.Slovaqma,._6, Bel.g�ca 2, e poloma� projecto da nomeação do. general Minami � offensIva es�a mtelramente nas maos dos Espera-se que ambas as partes che-

2: Fabricas de �V1O....�S mll�tares:. França! 30. para occupar um posto administrativo na Japonezes, cUJos chefes declararam obsol�- guem d�ntro de poucas horas a um ac?ordo·
'Tcbeco Slovaqma, -;), BelglCa, 5 e Poloma,4. Mandchuria, como um plano concebido para

tos os fortes de Woo-Sung e agora. estao que. eVI!e uma catastrophe por todos Julga-
crear o ,cargo de "governador geral da t�ntando affastar. to�as as tropas c�meza8 da ImmInen�e. .

.

,

Mandchuria {' Mongolia". Acredita _ se, no para um -P,?nto conSIderavelmente dIstante O desejO das a�torldades japonezas e.

O sub _ solo bahiano emtanto, que essas noticias niio merecem
de Chang�I .

. .

ao 9-?e parace, evitar a J'e�bertura .das,·
maior fé, uma vez que o Japão tem traçado

- Os em�aIxadores dos Estado� Um- hos!Illdade.s. e� grande esc�18, que senam

!epetidas vezes o seu programma 'de politica dOS, Ing�a�erra e França ?onferenClara� de ImprevIsIve�s consequen?las. _ . .

Internacional, que não envolve "ambições
com o mlmstro dos Estr,angelros, Sr. YCShI-

_

As potenCIas estrangeIras nao partICl
territoriaes", O proposito do exercito se-

I waza, sa.bbado passado, as 16 horas. Sabe· se para0, ao que corre, das negociações chino

gundo se crê, é organisar um' orgão �dmi- que o tItular Jap�n�z propo�·se a explicar japonezas. O ministro da Grã-Br�tanlIa.' �ir
!listrativo dirigido por um chefe militar, que

o caso de ChaD�81 as potencIas.
.

.
Mlles �amp_son, ellcara com maIS optImIs-

mterpretaria o ponto de vista supremo das
- Commumcam de CJ;lan.gm que um mo a sI�uaçao. . ,

classes armadas na determinação do curso grupo de cerca �e 5� rese_rvls.tas Japone- -=- rrata?do do bombardeIO aereo de'

da politica nipponica norte da Asia. zes. a�saltou o cldadao brltanICo Parkes, ChapeI, autorlsado porta-voz do Ministro da

Ha muito que os militares vêm reslde�te em H�n:Keu, rasgando-lhe o
I
�arinh.a declarou (_lue a acção dos aV'iões,

,

sustentando a necessidade de designar-se p�8Sap?r.te e confisc�n.do o .auto�ov�l em mppODl?OS se explIcava pelo facto de .�s,.
,

uma autoridade suprema, incubida de formu- q�e vlaJav�. Um offlclal DlppO�lCO mter- tropas Japonezas se t.erem encontrad? dean

lar o plano definitivo para consolidação dos VIera e obrlg.ara o.grupo a restt�mr o carro, t� de fQça.s numerIcamente superIOres 6'>

direitos e int�resses do Japão na Mandchu- que prosegmra VIagem, protegIdo por uma amda .serv�das por tpetralhadoras, peças,

ria e Mongolia. Essa autoridade suprema,
escolta.

. . .
I de artI1�arla e carros. de assalto, forQas.

na opinião dos chefes militares deverá ficar
- Na batalha reallsada nas

prOXlmI-j'
que �havlam atacado mcessantemente as

naturalmente sob controle militar, uma vez daçles de Woosun�,. que teve a duração de li?has japonezas. Os residentes japonezes
que as classes armadas ficarão com a in- 10;'lgas �oras, notIcIa-se. qu� morreram de nao gosavam, por outro lado, de nenJ:tuma
cumbencia 'de pl'oteger os chamados direi. mIl a Iml �uzentos s�ldados Japoneze& s�gura?ça, .

o que �brigár!l o commando-

tos e interesses do paiz." Ac!,edlta-se, I!0rem que as perdas chi- OIppon.lCo a uma acça� ��rea .puràmente
, nezas sa,? .bem ma�ores. defenSIva. O bombardeIO fora feIto porém, .

Notas 'forenses .

NotiCIas �olhldas em fontes chinezas com a s.egurança prévia de que os postos!
dIzem que os .Japonezes atravessavam uma chüiezes dispunham de artilh:uia e carros'

- Em additamento as notai de qUe pequena babia nas proximidades daquelle de assalto e de que nenhum damno seria..

n t
publicrmos na primeira pagina damos á co- local.

.

causado aos paticulares.
,

� nassa expur arão nhecimento dos nossos leitores mais os se- Os chlnezes, que se encontravam bem - Communicam de Mukden a 18 deste
'.

.

, .,.' guintes dados do mov!mento forense de entrin�heirados, romperam vIolento bom- que uma junta chinoo,japoneza, presidida pe:
__ A nossa exportação de café, no

1931. dardeI? cont�a os invaso.res. A luta foi uma 10 sr.' Ohan-Chung.ffuf, publicdU extenso

:anno passado, atíngiu a 17.851.000, saccas, no
Executivos fiscaes do Estado' da maIS traglCas dos ultImos temp.os, sendc I mani!esto, proclamando, a independencül da

"alor de 2.347'.OOO.000.libras. Foi a maior do
Em 1931 foram requeridos pela Promo- empr�gado�. todos os recursos da moderaa ·Ma.ndchuria, incluindo as provinc'là� d'e In,-

ultimo quinquenio,' em volume, e a menor
toria(Publica 244 executivos dos q.uaes fo- techmca .mIlItar. .'. .

' rin, Jehol, Heilungkiang, Leaohing,'Harbin.
)

DO valor ouro, em virtude da depressão cam-
ram liquidados 74 na importancia de...... Os Japonezes admIttem que soffreram e parte da Mongolia.

' "

,

bial. . ..:
'_. . _. .

2'705$280. <' pesadas baixas,
. i;'l�Iusive um capitão e di- ' --:0 Departaménto' d� Estado d,oS E E.' .�

Dois outros,pruductos que lugraram, no S
-

d J versos, outros offlclaes. Declaram, no em .. U u.' 'mostrou-se' preocupado em virtude. '

anno passado,' um notavel surto nas remes- essao O u ry t�nto, ;que, a, vanguarda das s�as forças" d.os boatos de cara�ter particular que cor-
..

S8S para o exterior, foram o arroz e as fru-
- Náo havendo processos preparados alI�da contmua de posse das pOSIções con- rIam nos circulos �ilpl{)maticos, segundo os

tas de mesa. Vendemos toneladas no valor para julgamento não haverá a sessão' qmstadas ao .longo da bahia. " .quais o goyerno dó Japão teria respondido
de 52,214:000$000, ou sejam 787.000 libras. do Jury que' havia sido designada para

O prefeIto de Changai, Sr. Wuteshen, á Liga das Nações sustentando sem a me-

.

E' evidente que o arroz nacional, riqtiis- hoje.
' annUnCIOU que os chinezes estão receberido nor alteração todos sells pontos de vis.ta

8Imo em amido está se firmando como tim gr?ssos reforç�s,_ que ,vão ser distribuidos'a respeito do con�l.ito chino·japonez. Dizia-

artigo superió.r, logrando a' acceitação que Desportos pelas suas posIçoes, dISpOStos que estao a se amda que os JapOnezea tinham a inten-

lhe foi negada logo após a terminação da

"

offerecer desesperada resistencia aos japo- ção se
, occupar indefinidamente o terrítorio.

guerra.
' Péilysandú, x Humaytá nezes.

\
chinez se as forças nacionaes se retiras-'

Domingo passado enfrentaram-se, .

- N,oticias ainda nã'o confirmadas sem 1e Changai.
'

,

Coisas de Cupid'lo no câmpo de futeból da Fr\aça de Despor- dIzem que os aeroplanos japonezes destrui-,
'

O departamento de Estado interpreta

O
tos Coronel Carlos Renaux, as esquadras r3;ID a e�trada de fe.rt'o de Chalígai.a Nan- I esses dous boatos', como um indicio de que os

- pl'in0Ipe Lennart, da Suecia, dis- kln
- .

t
.

t' principaes do Paysandú e o do Humaytá de ,UDl?a commumcaçao eXlS ente entre Japonezes pensam em,occupar permanente-
pos o a casar·se renuncia a todos os seus Nova Trento.

,. as duas Importantes cidades chinezas. mente o districto de Chapei como uma ex-

previlegios reaes.. A C d C
U A esquadra visitante depois de um J'ogo,

- amara
..

e omm.ercio chineza tensão da area. das concessões destinadas
ma recente communicação telegraphi acaba de t tt 1 d

ca de Stockolmo .

relata este incidente da
indeciso iniciou uma cerrada offensiva tra- fansmI Ir uma clrcu ar a to as a, seus compatrIOtas e estabelce outros pri·

'd
' sendo em dificuldades a defesa verJe- as suas filiadas em que qualifica de so- vilegios espeeiaes. .

VI a s?cial daquelle jO'ven principe.. branco. nho louco a proposta nipponica no sentido •

EII-a: - Devido á sua firme determina- d t b I 'd Clne Guar
_

d
. Da persistencia de ataque dos visitan- e serem �s a e �eI .

as zonas desmilitari· .• any
ça� e c�sar-se 00ntra os desejos' do seu tes deu como resultado a victoria destes zadas nos CID�� prmclpaes port.os .chineze.s. O Cine-G.uarany ,

programou para sab- .

avo- ° reI Gustavo, da Suecia, o principe Os aVI es d b b d
Lennart provavelmente será despojado de to- pela contagem de 3 x 1. -:-

. oe. o� ar elO Japonezes bado e dClmmgo o empolgante super-film
,

dos. os. seus gireitos e priviIegios reaes he-
Arbitrou a partida o sr. Ewaldo Appel,

e varlOS de�troyers cQntIn�Iaram a t>ombar- da Urania "O processo de Tilly Ferrantes''''

reclItarlos, ficando simultaneamente isento de
do Pay�andú: .'

dear o baIrro ?e ChapeI e os fortes de em 11 partes, com diversas sequencias fa-

todas as obrigações derivadas da s�a eleva-
O mov!mento �o Jogo conforme nota Woosung no dIa 18 deste, com tal. intensi- ladas e cantadas em allemão.

.

da posição. I q�le .

nos fOI oUereClda, teve taes occuren-
dade .que ultrapassa a qualquer bombardeio

-

" ,-, <

E elas' anten:or. Os fortes, depois de responderem f�DODfADO OFFICIALMENTE
_

ssas medidas, segundo se espera,' se-
' .

'Humaytá energIcamente durante varias horas cessa- -NO EXERCITO - __-I

rao tomadas na reunião extraordinaria do P t
Paysandu

3 ram
.
fogo, todavia os japonezes não se ap-

gabinete, que será convocado immediata- T?n os. 11 pfoxImaram.
mente.' Iro maXlmo 1

O
.

impedimentos O 1 -jA delegação chineza junto ao Con-
principe está preparado para aban- .

. selho da r iga das Nações, enviou uma emocio-
donar todas as prerogativas reaes afim de efslctanteIOs 1 5

poder
. .

' a as i 3 n�nte moção ao Papa, implorando a interven-
consorCIar-se. DepOIS do casamento toques 4. 6 ça,? do Summo Pontifice em favor do povo

q�e está marcado para o mez de março pro� d f· J kipper 10 15 chmez, em face da grave situação actual.
xlmo, elle será conhecido simplesmente, co-

e esaa.
O secretario de Estado, do Vaticano

:mo o Sr. Bernadotte. respondeu dizendo qae S. S. reza constan�
Guerra Chino· temente, pedindo a Deus o restabelecimento

Japoneza
de paz entre a China e o Japão.

- O general Tsai-Ting-Kai, comman-
- O "Sunday Chronicle", assegura que dante em chefe das forças chinezas que

varias personalidades inglezas de accordo defendem Changai referindo-se ás de
com fimas Qonstructoras de aviões procuram clarações do general nipponico, Kenkichi
recrutar um corpo de 70 oUieiaes e sub- Uye,d�, se�undo .as duas declarações as
officiaes brittannicos para a formação de .ho�tllIdades .cessarIam desde que os 3hinezes
�res esquadl'i1has destinadas a combater os estIvessem dIspostos a retI'rar'-se dI'sse
JapOnezes na China. \ 1

mais
_ Dizem de Tien.Tsin que o marechal eq_ue qua q'!er evacuação só podia s�r

Cbang-Kai.-Chek resolveu sustentar o 19'c
LeI�a pelos Japonezes, visto como são elles

rl
..

' or- os Invasores
pC'

.

o exercito chmez na sua encarniçada - O P
.

f '. .

reslstencia aos japonezes na região de Chàn- .

S Wre eIto chmez da CIdade Chan-

gai. . I gm, r.
. U-Tchen, publicou o seguinte I- Telegramma de Changai para a A-! comr�,�n����o a 18 deste:

.

gencia Reuter annuncia que, não obstante! parece"' immi:�:treas ,de uma ca�astroPhe que:
. ,

, e, ,necessarIO proclamar'

Estatística rubra

- o geologo Mahias Roxo, em sU,a con-

1er�ncia feita em S. Salvador sobre as ri

quezas do sub - solo bahiano, salientou as

col()ssaes jazidas de ferro naquelle Estado.

Comparando a reserva de Jequiá, com

a. de Itabira, Minas Geraes, o conferencista
demonstrou ser aquella de mais lucrativa

exploração, visto que, emquanto o minerio
de Itabira deverà ser transportado num per
:curso ferroviario superior a 500 kilometros,
tem a vantagem de um menor percurso tran
satlantir.o representado· entre o porto de
Santa Cruz, Espirito· Santo ou de Camamú,
na Bahia.

No seu opinar, o d e v i do apIoveita
.mento daquella formidavel riqueza latente

naquelle Estado constituiria uma verdadeira

revolução nas condições economico - finan
ceiras da Bahia, travsformando- a no maior

.

fóco industrial do Brasil e, quiçá, da Ameri
:ea do Sul.

De 4 a8

.

�- A Ford MotQr Co., acaba de annun-

CI�l' de D,etroit, que vai, dar inicio immedia
ta�.;eDte a. construcção ue um novo typo de

:utomovels, sob as mesmas linhas O'Rraes
o,s seus ultImos modelos mas, com 8""dr..d10s no motor em vez dos 4 t

. Y In
,

. a uaes,

Attentado ysterioso
- Um dos guardas d . .

_

Pedro descobriu ha di
a ,bas�lIca de Sao

se procedia ao fteham,'
a nOite, q_uando

pequeno volume suspei(nt� d.a egreJ�, um

ao mausuléo de Innocena? dlsslml�lado. Junto
10 I. No mterIOf dó

J&mÚilIi

VERDADEIRO.OEPUPATIVO
EMPREGADO C o M RESULTADOS
POSITIVOS DOR MILl1ARES DE
M t D I C 05 [ Ó I R.E C TO R E S DE
HOSPITAES NA SYPHILlS E NAS
SUAS TERRIVEIS CONSEQUENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANGUE,
, "

..--_--,__,. SYPHIUS EM GERAL
PLACAS

RHEUMATISMO
FERIDAS. ULCERAS

ECZEMAS
ESCROPHULAS
SYPHIL1TICAS
ESP NHt,S.BOUBAS

NÃO ATACA O ESTOMAGO NEM OS

DENTES, PORQUE NÃO CONTEM
ARSENICO NEM IODURETO.

fê. o UN!CO QUE TEM ATTESTADOS
['�: ESPECIAliSTAS DOS OLHOS E

DA DISPEPSIA SYPHILlTICA.
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Curso Ginasial organizado de acordo
decreto n. 19890.

Curso de Agricultura instrucção profisSiõiiãI
technica e experimental referente á agricultura.
Curso Comercial

S As aulas abrír-se-ão a 16 de ,Março.

i .

.

A Matri�:��r:�õ::e;,�':ndesde já.

8 ..

Prof. Alberto Laun �
�;»m�\

I
. I

Material escolar EDlbelle:,e
; .,

1 ln,I Livros para todos os cursos O seu ar---

1
do Grupo Escolar e. Escola Quer V. S. adqUirir

, Complementar UDl lindo adorno para
Livros para as escolas íso- sua casa? - Então não he

ladas. site a submetter á sua revís

I Cadernos de linguagem t� o variado e bellissimo s?�:
preço de reclame rs. tOO: tímento de estampas artifí-
Grande variedade de cader.lctees as mais modernas (da

��"'��"""�"'��'iII!l�!..,�S!�'. ....!&!·,:�..', ..���, ....S!..":S!..': nos para desenho, linguagem, Casa Editora Cherl) que aca

f.'.��.'.��".��."��.'·'�"'· ,�.,.�t'.;"�.''O��.''\)�8i�'" arithmetica-: e apontamentos. ba de receber
';�:i�I.Io"i.s:�...iS;�".iS...��,��...u�" ;�"l"�;,,"i�:""ÃS...��,,�� Canetas-Lapís-Louzas etc. etc. a Liv,r.aria "Mereurio"

�XXXXXXXXXXXXXX:>l"XXXXXXX" CU�i��;raria e PapelaríaMer-
E. g�atz

�, S. A. :Industrias �e;naux. �I ErícoSlraelz· catat°.f:;'!b1f::;>siÇãO: EDITAL
.

.

Convidam-se os Snrs. ACCIOnIstas para

B
<.. I'· Preços, ao alcance De ordem do Sr. Colector da-s Rendas Estaduaes desta

.

bl 1 dínarí I' I de todos. ·d d" bli d t t mêz dea assem ea gera OI' marIa a se rea Izar ' Cl a e, Laço pu ico. quo U!'aO e o correu e

no dia 31 de Março, anno corrente, às 10 Fevereiro, será procedida h revizão do lançamento do
imposto da Viação terrestre, com a Prefeitura Municipal. horas, no escríptorío da sociedade, afim de )( Opinião de UIm illu$tre pelo que convido a todos proprietarios de Automóveis,tomarem conhecimento e votarem o relato-X' lInedico ftlilitar Caminhões, Carro de mola, Carretas, Carretões, motor-

rio da: directoria, parecer do conselho. fiscal, )( cycleto, bícycletas e carros chamados de . boi, qu�:não
balanço e contas referentes ao anno social X Attesto -ter empregado frequentemente em minha estejam 'lançados, para o pagamento, do devido imposto,

" deccorrído, elegerem o conselho fiscal para 'clínica civil e militar,'} o ELIXIR DE NOGUEIRA, for- a comparecerem nesta Colectoria até dia :31 de Março
O anno de 1932 e outros assumptos de in- mula do saudoso pharmaceutico chimico João da do corrente anno afim de fazerem o devido lançamento.
teresse social.. Silva Silveira, tendo obtido. sempre resultados satísíac- Findo este prazo será o lançamento Ieitó a revelia e

toríos e mesmo completo suceesso no tratamento das multados os infractores de accordo cOJU o que estabele-
A' disposição dos Snrs Accionistas manifestações syphiliticas de 2.0 e 3.0 grãos, que ce o regulamento, em vigor.

I
,�,�,JJ

acham � se desde já, no escríptorío da soeíe- muitas vezes tenho visto curadas com uso continuado
dade os documentos a que se refere o art. X deste apreciado preparado, que parece possuir uma Colec�oria Estadual erq Brusque, 6 de fevereiro de 1932

147 dl} .le] -,

das sociedades, anonymas. )( "acção especifica sobre a terrivel alíecção". .:

.: I O escrivão

"'Brusque, r" de Marçode 1932 X Rio, 14 de Março de 1913.
. r

,".' "

" 1 '1.' OS1nQ,r Petermann
;:

O Super'intenderite XX" Dr. Bueno .Prado. .: t,

Major . Medico, ". . i'
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ROMANCES
e-

•

medico:
eceitam

I A Livraria Mereurio de Erico Strãtz, lacaba de
I receber as edições de 1931· dos melhores roman- I

ces brasileiros e estrangeiros .

Edições populares
ao alcance de todos.

Este afamado produeto da CASA
BAYER não sómente acalma as

dor�como tambem restitue ao

.º�g!l�m,o o seu .'estado normal
'. de sande, . ,"

"

,

A-CUIASPIRIN. é preferi
,." !peJos medieos por ser "'"
�I.,t,.men,e, inoffensivll.

fi
�'
A CA�ASPJRINÂ é' reco�mendada
contradores de cabeça, de d,e.ntes, ouOOos,
doru . nevralgicas e rheu ..

maticaS, resfriad:os, conse..

I quencias de noites pas� .

saãas em claro, excessos

alcoolicos, etc.

) .

A Benzedura
�,

UMA enxaque�a.·A tia Joaquina promptífica-se em

fazer umas rezas e benzeduras com .golhos de arru
da e alecrim. Pobre preta velho I Deixem-na'na in

nocente iIIusõo do s,ua crendice! Mos não deixem

soffrer inutilmente a mocinha. Um ou dois comprimi
dos de 'Càfta.plrlna serão o. b9stante para am
vi'af-a de�sa terrivel dôr de cabeça.

A Ceflasplrlna nunca deve faJtor,,6 cabeceira da•

•enhoras, .,.is é predosa nos coJicas pr:opriQS do lexo,

nas dôr•• d. cabeça. enxaquecas, como tombem nu

de dentes e ouvido. Não affectam nenhum org&o. e
.50 o\)soJutamente inofiensivas.

�lt.m, ..amo perigosos, medicament.s que .e tncu1cGIII

"t,ao bons como a Cofiei.plrlnau• Es�C1 é unlven*
mente consagrada como � remedia de

-----,_

Edital •

De ordem do ,sr, P:r:efoito Provisorio, fa�o saber a todos
os interessados que, de aécordo com a vigente Lei Orça-

: mental'ia, está em cobrança'ua Thesouraria desta Prefeitura
o imposto sobre vehiculos, relativ,os ao l' semestre com
100'0 de mõra, o 10. semestre do imposto territorial urbano
é Ucença sobre ,cães.

.
Thesouraria da Prefeitura Municipal de Brusque, 1 de

Janeiro de 19·';2.
O Thesoureiro
Eric Krieger

Imposto de industrias e profissões
.

De, ordem do cidadão Bento Augusto de Athayde, Co
letor das rendas estadoais desta cidade, faço publico que
durante o corrente mês procede-se a cobarnça do 10 semes
tre ao imposto acima dito.

Os contribuintes que durante o corrente mês deixarem
de ·efetuar o pagamento de suas prestações, poderão fazeI-o
nos mesês. de março e abril, com as multas de 10% e 20%.

A cobrança executiva proceder-se-á nos primeiros
dias do mês de ml;lio de acordo com o regulamento em vigor.

Coletol"üi de Rendas Estadoais de Brusque, 1 de feve
reiro de 1932.

O Escrivão
Osmar Petermann

L i V r ar i. (1 Mel·cnrio
BrusCJ.ue

Revistas Brasileiras
(NUDle.·os at"Rzado!il)

de abatimento, vende a Livraria "M e r c u r i o"
de E. StrAtz - Brusque.
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Tgpograpbia e biD��ria
E. Straetz

Secção Typogr2phia

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa
pel para cartas, Enveloppes, Notas e Facturas, Me
moranduns, Cartões d� visitas e commerciaes,Parti
cipações, Rotulos, <!mas, Programmas e todo e

qualquer outro serviço typographico.

Guias

-

Livros de vendas à vistas

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

f

, ,mpres�ões" à eôres
"'., í ,. �

.,I
.• •

SJ�ÇãD �iDraria R ,papélaria
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 c�re�, esíumínhos, C�pia,�ores, Cai:�as. de
tintas para pintura ai

-

oíeo, . Píncéís para pintura,
Borrachas;-)iMatatiorrões� -Pennas; Canetas, Tintei-
ros Perluradóres; ·etc. etc. etc:'

, ,

,

Cadernos de Lingu'agêm' e Desenho
Lapis de Pedra; -Lousas, Livros _esc,olares, .etc etc.

Diorios
Contas Correntes

,Borrndores
CopiQdores
Registradores
CostaneirCfs
Protocollos

,

Caderneta �
. Civros de iT.J.ctas '

,"

e todos" os utensílios para esóríptoríos e. reparfi
cões encontram-se por preços baratissimos nesta
Livraria

CALCEHINA
�(Especifico da dentiçãO)

.

A SAUDE DAS CRIANÇAS
Ao vosso filbinho, já nasceu ó primeiro dente? Tem

elle bom apetite?
É elle forte e corado Ou rachitico e anemico?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?
Os seus intestinos funccionam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com frequen-

Assusta-se, quando dorme?
.

Já lhe deuICALCEHINA, o remsdío que veio provar
que os accídentes da primeira dentição das crianças não
existem?

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos
possuir bellíssímos dentes, e se póde dispensar certas exi-.
gencias que a moderna hygiene impõe á alimentação das
crianças, nas localidades falhas de recursos.

A CALCEHINA é sempre utíl, em qualquer idade.
É um poderoso tonico para os convalescentes.
A CALCRHINA evita a tuberculose, as infecções in

testinaes a apendicite. A C ALCEHINA expellp- os ver
mes intestinaes e cl'êa um meio improprio á sua proliferRção.

UendB-se em todas pbarmacj�s E drogarias �n I!_rlsiI

r;,��'XXXXXX>:XXX'XXXX)OO(X.t'
Desco.berta para a mulher
Dr. 5ilvino P. de �raujo

Voronoff
Brasileio

Rejuvenesce a m\.dher sem o.perações. Os 12 112 milhões de
'lY�o\as e senhoras CJ,ue viv_em no. Brasil estão salvas �o.rque o Jr.
SlIvmo. Pacheco. de ArauJo, emwente medlco. brasileu o, como o.

grande scientista russo. tambem criou, com o. seu maravüi;oso.
preparado.

"FLUXO SEDATlNA"
o. rejuvenescimento. da mulher, fazendo de"appareccr milagT0:,a-

�
mente, em menos de 2 ho.ras, as do.res, menSélf'S, acalmandlJ, re

gularisando. e vitalisando os seus o.rgãos, facilitando. os partos,
sem dores, cujo perigo tanto aterrorisa a mulher.'
E' um preparado. àe real valor, que se recommenda aos exmos.

srs. medico.s e partp.iras, como agente calmante e regulador das
funções feminillas.,

,

Està sendo. usado diariamente nos prir.Cipae"i hospitaes, no.ta
damente nas maternidades, célsas de si1ude do Rio. de Janeiro e

São. PauJo.
'

"FLUXO SEDATINA"

o PROGRESSO

Assignaturas
Anno - - - -

- ,� - -

Semestre - - - - - .., - -

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

10$00
6$OOf

o F(Bft'iUh�(ulle Mais PerfeUo)
Recommend.ado para os Anernicos, Convalescen
tes, Neurasthe,rúcos. Esgotados. Dispepticos e Ra-

chiticos.
t" .'" '

r.nnquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenta
o ce rebro. Fortalece os nervos. Tonihca os museu,
los. Aor:; (' appetite. Acedera as forças. Revigora_

. o or:ganlsmo.

VI'GOmu. El ti8 ?ti mais rico -

em �ul::;ta.nCil!l -nutri- "

ij,';Zi� que qualquer outro fOI*hHcanie.

, ,

.l'

SAOPAULO EAS "CHAR
GES" DE "O MALHO"

'

, '

A pagina céntral de I, O Malho "
desta semana é a re

oonstítuicão do que foi a "manifestação" que ainda ha pouco
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a nioêídade academioa. '

Só esta pagina dupla pelo humorismo com que está recons
tituida, vale o numero todo d� " éFMalho" .desta' semana. .

Mas ha mais: "Amnistia' .Amuistia I". .artigo,d�, Junho;
Dezoito charges politicas de Luiz,-.', Luiz Sá; Théo, Joáo..José
J. Lite, e outros artistas do' lápis: '''Nó' fundo do pantana",
poema em prosa de Pedro Miguel Odlígado: "Morreu na sua
lei" de Ventura Garcia Calderon: > "Viva São João ''', uma
maravilha; e muitos topieos .e muito humorismo, além das sec-

ções costumeiras.
..

��-��-����-�!o.'!S!"'!�!�':��"'s�"'��-S!"'S!..'t.;-..... '�� ".':� ".'�, .....'���,.\�4.,.'�4.'.I� ""-.'� ".'�� '��....,.�..,.,..... �••- �••- �••- �.I\... �.4......""'�JIó ...,..... � .... � :..��,_ ..,.,.. ..,.;"",i�,,,".i�:,,".iS;,,".i�"''''''� ...�����;,,'''.iS,,,,.i�:,,''.i�..��....��,
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Caballas brancas?,.
.

fUI!!! DE 118fttll
'1I!mp�"à<> CORI su� ......

'iLS rnolest!às proven1eDtú • ."..
• im!.urezli& do ,sangae, ,

A Livraria Mercurio de Erico Strãtz, acaba de
receber as edições"de 1931 dos melhores roman

c�s brasileiros e estrangeiros.
\

í Edições populares
alcance de, todos.

" .

ao

. LAVRADORES!
.

,
.

A loção Brilhante faz voltar' a cõr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta. porque não e tin!ira.
(Não queíma, porque não. contêm

sáes nocivos. E uma formula scien
- tifica do grande botanico' dr. Grourid
cujo segredo foi <' compralo ;Jd�' �,I
contos de réis.

_

E' recommendada pelos principaes
institutos sanitarios do extrangeíro e

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

lhante:
1.0 - desapparecerern completa

mente a caspa e affeções parasitarias. \

, 2.0 Cessa a quéda do cabello.
,

,3.0 Os cabellos, brancos. descora
dos o.u grisalhos, voltam á sua co.r

,

naturaJ primitiva sem ser tingtdo.s ou

queimados.
4.0. detem o nascimento de novos

cabello.s brancos.
5.0 - Nos casos de çalvicie faz bro-

tar novos cabellos.
.

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

cabeça limpa e fresca.
A Lo.ção Brilhante e usada pela'

so.ciedade de S. Paulo e Río.
A* venda em todas as Drogaria,>,

Perfumarias e Pharmacias de pri
meira ordem.
App. D. N .S. P. - N. 1213, 9·2- 923
Peçam l?rospecto.s a Alvim & Frei

tas - UlllCOS cessionarios para a
America dt) Sul -- Caixa. 137, 3.
t'aulo.

fERmAS
,

ESPINHAS
ULCERAS
ECZf:MAS
MhPfCHAS IM ,..
DARTHROS
fLORESBMfCM
KHEUMATlSMo
SCrtOPHUlAS

SYPHtfJTft"AI
e III1l11aleMe _ ....
ai!- alf� 0lIjIl ...

Ifem� ..

, r

Plantaé ,repolho em grande
, ; .

quantidade
compra qualquer producção
Erico Srii1:'

lIarca regwtrlltla

'�AYARIA··
- Milhares de CUI'. �_
GRANDE DEH.'fAlM.UMa

.�

� PARA DORES MUStI1U·

�.RES, RHEUMATlCAS,
..
.rL 60lPfS, TORCE-

� ,...�� DURAS. ÉltflM
�

pmml � QUUQIIER
'<-

!11l Dr, Joio V DAda SIlY��1feIn �
or

l tiAS !'HARMACIAS � *
I DEPOSITO : �.b
.. PIUlIMACIl ponul 'V'A
PELOTAS .. - Reo e. DO SUL V

Livraria Mercnrio
- DE-

EBICO STBAETZ

Unicn que evila a tallirculoSI.
COM o SEU USO NO fIM
DE 20 DIAS NOTA-SE:
1.� - COMBAn: RAOI�

I
CAL DA DEPRfssAO

.

NERVOSA E DO EM
MAGRECIMENTO OE
.\MBO" OS SEXOS.

.

2.o-AUGMENTO DE PE�
50 VARIANDO 1>E I A

� KILOS.
J.' - cm."1PlETO RfS
TAõELECIMENTO DOS·
ORGANISMOS ENffiA
QUECIDOS. . AMfAÇA
)OS DE TUBERCULOSE.
o CANCER PODE-SE
EVITAR PORQUEt:PRO
DUZIDO PELA ACCu..
MUlAÇÃO DO POTAS
SIO EM DETERMINADO
LUGAR DO ORGANISMO
o CAlCJO DI�SOlVE o
POTASSIO.OSANGUENOL
CONTtM CALeIO, E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER
OPINIÃO DO.

8R. .nau SiIRlS 8( tUJU
Vende·se em 100e Brasil

Essa Livraria recebeu um
. I

bellissimo sortimento de IDol-1/ '
.

� .

'

duras para. quadros.

Porque o dr. Silvmo Pa-
- checo de AraUJO. emlflenle

mediCO brasilcmo, como o

grande sCi�nilslb russo !am

bem criou. cem o. seu md

raviiho:;o preparado,
.. fLUXO - SEDATINA ..

o reiuvenescimento dá �.L- �
Iher, fazendo desepparee-:f

I
mllagroe.amente. em menos

de 2 horas. as dôres men

';':� saes, ilIcalmando, regulan-

�_,é: sando e vi!alisando os seus .

,

orçiío'!. facililando 03 par- I

los, sem dôres, CUIO perigo

1É.'.:,�.'�:� fan.lo aterroriS4à mulher.

r.� Éslã :5endo usodo dIana.

ffi menle nos priÍlcipae� nos-
.

pilaes. .

. _..;;,_

----------------------------------�---------------------------------------�------------------------
é a Rainha dos Refr� os: Sauda
vel, .1)���f�cant�, PEtPurat.ivo.�

,

....
.
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