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as" feri..��s, que laceravam

se�. e0�i:tçào de 'l'estabelecer q�e o desabamento foi causado [pe"troleo em Alagô�s. ,� 1, 'f:J}" � ir -- pae a�1antlsslmO, d�;votou-se exclui�vament� pe�fl deslocação de grandes massas de terra
_ Ha annos, o

: 'engenheiro rumaico
.

aos plol�em�s �ultIplos que eram lmperat�, qu» levara de roldão um muro de supporte
I Back a ós longas e penosas explorações

mez
vos da orgamsaçao da paz. Duas vezes BrJ- de cerca de 20 metros de altura. scienÍifigas e demorados estudos de gabllle ...í and chB:mo�-o para defe.�der o fra�co P; a ,Entr'e as, pe��oas soterradas' figuram os

te asseverou a existencia de vastos e ines

�cQnon�la, fra�c�za, 'realIsando,. então, P.aul membros d:1. úitn:lt� do Dr; ,J o�y.�, g�taveis leuçóes de petI'ol�o,' �m Garça T?�ta.j-0umeL um llg�do prograrurt a d� conlp;e�. As ultimas Informações dízíam que os e Riacho Doce, no mumcipio de Maceió e
�ao q�e produzI,U ,os I?81S &al.utares re�l.ta-I bombeiros proseguiam na obra de rescaldo outros pontos do, litoral alagoano, que se

d<:�. _Em �92� 101 r_eeleltopreSldente da, \.10m, na presença -do .'ir. Herriot, do procurador extende da foz do Persinunga á barra. donu sao de �I,nanç�s do �ena�o, ascendendo, geral Gros, dó procurador da Republíca e I São Francisco, numa extensão de 200 kilo

noa::no segmn.te, a preslde?cHt daqurella �a- do "maire" de Coluire, communa onde esta- [metros. Esses lençóes seriam uma c?nse� A�ta, �argo em que se .mante,; ate o
vare localisados os edificios sinistrado�,

,I

quencia da presença de n�meI'osos aíloraanno p:ssacto: ,Qu�ndo te!�mnou o. bO�er1l0 _ A's 18 horas elevavam-se a trinta e I
mentos de lolhellíos betumtuosos em variosDoume�bue, as forças politicas deliberaram nove as pessoas desapparecidas, das quaes I t d' osta. _conduzir Pau,l D?umer ao Elyseu, asse&_,u-I vinte e cinco ou trinta certamente se acham I pon o�ac� �oi tido por muitos como um vi-

I :candoo
sua. víctoria em l3. de maro d.e 19ú1� mortas, sob os escombros de duas casas de I sionario, por alguns corno um simples avenEm ,1 J de Julho tomou p08�,e,_ cond�zlI�do-se apartamento que cairiam em consequencia '! tureiro .

'

.. Mas houve quem acreditasse nas

no, posto,. c�m .grande ;
elevação e dlgm?a_?e: de u::n desabamento causado pela quéda de suas calorosas aüírmatívas e uma empresase.n.p�o?urar Imn�Is.cUjr-se nas compeüçoes uma escarpa de cento e noventa pés de 3.1- foi fundada, sob a firma de Andrade, Auto

O venerando politico e administrador ��r�ld�r�as, Como �nteyectual o. e�tlllct(') se tura, em frente ao rio' Rhodano, depois de & C. para exploração dos toíael'ios, mon
írancez iiasceu em Auríllac, Cantal, em 2 Ql�tlllgula p�la eleganeia � �onclsao de s�u violentos temporaes. Sete feridos já íoram tand� em Riacho Doce, Uma pequena usina,

, de março de 1857. De origem humilde, teve estyl_o, p�bhcalldo ��m,,�rgo rlsuc_ce��o� "A removidos de sob os escombros e' varíos 6 pobre, o rumaíco, roi victima de um
.de enfrentar, desde tenra edade, as maiores ��do L:lIn� Fra�ce�,a, l:iec,?r���oes � ..

O
grupos de soldados foram enviados afim de nauíragto na íagôa do Norte, quando re�l'e�vicissitudes, entraganuo-se ao trabalho em ,,-:lvr� �e l�18U filho , esse, tJ aduzido :ll'l v�- collaborarem com' bombeiros nos trabalhos sava de uma das suas explorações sclentí

profissões as mais rudes. Nas raras horas de nos Idiomas. E8S��, em �lllhas �erae�, a VI- de salvacão das pessoas que se encontram fícas perecendo afogado. Não faltou quem
lazer que íutercallavam seu labor intenso, ab-

da 90 notavel POll�ICq. cUJO traglCo desapp�- sob' os escombros. vis�� no de�astré' um crime e em torno da
sorvia se. com invulgar tenacidade, no estu- �;ClmeTI!? tan�o emoclo.na e revolta o e�pl- .

lamentaveL acontecimento, que a todos pe-
do que o faria, annOS dépois, uma das mais 11 o nn,,:"l versa.

x nalisou, fez,se a lenda de um assassinato.
bellas cultu�<;ts de sua PatrHt. A maiorida?e en- , ,- I Nossos hl'veWliores I �m 1918, o goye�no federal .man",doli acontrou-o Ja bacharel ,desempenhando as

, I '

I Alagoas uma commissao do Serviço, üeolo-
funcções de repet�d0,-\:_�QS: co�legios ,de \l1en-, �? governo Affo�so ,��enna, Pad ,pou- -(De A Noite) I gico e 1VHneralo�ico do Brasil, ,co�posta dos
de e R'emiremont.· Por.-�Bsa epo('a Já se a�-

mero IOI hospede do [)ras!l. Des�e ,emao o I
, , _ 'If geologos EuzeblO IC,aulo �e OliveIra, Gerson

centuavam os seus pendor�s parti as activl- I tempo se encarre&,ou de arervoral ei� nosso I Epta em exposlcao, na Garage MetrO-\ de Faria, Alvim Eugemo Bourdot Dutra e-
dades politicas, inclinando-se para a corren- I povo um v.e!,daden'o culto .POl' aquelle que i pole, uma peç" que se póde dizer ser uma ,Julio da Silva Porto, com o encargo de es
tE; radical. Foi redactor principal de "La I era um legltlmo e��oente da cul�ura frao-! l:namvillla de arte e perfeição, attestando o tudar as jazidas petrolíferas do Estado.
Tl'ibune" onde se empenhou em ardentes I ce�a. Do seu -C?nVIVJ0 com,;lOsco ficara� as I genio de seu constructor. o operario meca' I Essa commissão fez o reconhecimentocampanh�s em pról das idéas politicas que

I ma�s agradavels re,cordaçoes que -,
maiS e I nic.o Oscar Maximo PerElÍra, I da Gosta alagoaua, desde Maragogi até {v;;

esposara. Em 1888 foi eleito deputado pelo I maIS se. a?centuavum �m syrnpat]uas, �om, 'E' preciso, antes de mais nada, levar barreiras do Jiquiá e c�mpletou os sel!s es
Aisne, 'sendo, mais tarde, chefe de gabinete I que l'etrlbUlam?� o carInho e os concenos

em conta a falta de recursos, no BrasH, pa- tudos, do ponto de Vista topographlco e
do, presidente da Camara. Nomeado deputa- do nO,tavel politICo para com os homens' e

ra construir-se qualquer motor, e, sobretudo geolo.gico do territorio, com explorações á
do por Auxerre' em 1891 e 1893, mostrou-se! as cOl�as de nossa terra. Pa�l Dourner nUn-

a reduzidissima instrucção do mecanico Os- ViçIJsa, á União e a São Miguel dos Campos,trabalhador inlatigavel, brilhando como tri- ca maiS, nos esque�e_u, referllldo-se sempre
I car, para, então ajuizar·se, bem devidamen- 1 através de tabolelros \

arenosos que formam
buno conciso e eloquente. Em 1895-�16, col- II

ao BrasIl com affelçao e saudade. EI'� natu-I te, do valor e do mer!to extraordinario de lo b'aixo planalto existente entre a costa e o
locado á frente do Partido \Radical e já per-. ral, portanto, 9ue a brutalIdade �o ahentado I sua obra, construindo no torno e fabrican-I sertão. '

ionálidade de extraordinaria evidencia no I en?ontl'asst:, formal (;,Lilldemnaça? �m todo do, elle mesmo, as differentes peça,_8, de um I Porém, a commissão demorou-se no es',
scenario politico, teye a pasta das Finanças I Q,alz que" sm�eramente, s� assopla a dor da motor de, explosão, rotativo, que é o mais I tudo topographico e estratigraphico das ca
no gabinete Bourgeois, Durante sua pas-. F rança, nessa l�ora de luta em que �ua �'e- complicado, e, mais do que isto, em minia' 1 madaS terciarias que contêm folhelhos betu-
sagem pe>lo poder apresentou e sustentou f volta encontra eco em toda� as consmeUCla,S tUfa.

'

r
' ' I minosos em varios. pontos, principalmente

um proJ'ecto de impo�to sobre o rendimento! e em que pesa o luto por sobre o mundo CI-
-

Q d "fi d'� I em Garça Torta e Riacho Doce onde os
,

.. .' I' vilisado uan o se o examllla, verl ca-se as 11-' '_ •que provocou ,celeuma, susclta?do amma- '

'Ierentes peças -- as pequenas velas, o car- afloramentos d� Iolhelhos e roch�s .sao maiS
das �ontrover�las, F.ez votil:r, atnda, o em- t - 'bUrador de pouco mais de 3 cm., embolos' numero.sos e ,fIcam expostos na praia duran-
prestlmo d.e 'I ounqulll, des�lllado a grandes I " "com as molas de segmentos, o syslema de te a baIxa-ma.r. _ '.

,_obras publlcas. Em 190� 101 nom�ado gover-I D muJO presldenfp. da FrançJ .

[lubrificação, a dist,ribui.ção, a a.llumage de�- A. com�lssao conclulU pelél,. afflrma�aonador geral da .I';ldo· Chma. DepOIS de haver
i (' , . i. . I se motor de pouco maIS de dOIS palmos, fi - d�. �xlstenC'él: .

de abundaQte�, substanCl.as.elaborado e rel;lllsado um. p�a!l0 vasto de; Su�cede na
1 p:esAdenCla, da Hepu,blIca ca-se maravilhado perante tantft intelligen- iOleüeras, vel'lficando. tres variedades de 10-

reformas im�ortap.tes, que l.mcH�m, so.bretu- \ Franceza ao mal.ogrado preSIdente Doumer
i cia, sagacidade e rara habilidade, , jlhelhos, naq�lelh's dOiS logar.es, nos �orros.do na orgamsaçao economwo' financeIra da, o sr. Alberto Lebrun.
O· b'

, I de Camaraglbe, em Maragogl e em BICa dacoÍonia e sobr� o desenvolvimento de suas A imprensa parisiense saudando em

I
'

O
,m,aI� as�om roso et quet °t' mecad�Iclo,' Pedra á marrem do canal, que liga as la-

vias e mEios de transporte, solicitou sua de- largo gesto �o presidente .eleito da França, sâar Ja�als �ll'.a u� mo o; 1'0 a IVO \r� la),
gôas Norte e lVIanguaba, sendo de notar tam

missão em abril de J90) Nas eleições ge� teve expressoes de enthusiasmo que devem I fe,. uran1 e °dS OIS �nnos et persevd�rança, bem a existencia em Riacho Doce e Garça-'., h'd
.

1 t 01 reso ven o emplrIcamen e
'

os lversos .'.
d draes desse mesmo anno fOi reelelto deputa- ser con eCI as Ulllversa men e.

. 'bI t. t t h' Torta de diversas varIe a es de asphalto�do pela circunscripção de Laon Retomando Entre outros topicos extrahimos os se- pro
1 emads que at,ofr�e� aramt os ec me.os, Da abundancia desses folhelhos e d�

na Camára a sua influencia de' outros tem" guintes que nos pareceram bastante expres- rd�ffso vent,· o-ods sa lSt� orlament e'de, por meIOS I

presença do asphalto en'contrado à flor da ter:
Pos tomou nOS debates 'parlamentares 'par- sivos: "Espirito claro, republicano convicto e 1 erOen es tOS, end aOl be�cfion r� os.

b
- ra e nas J·untas das rochas é que vem a,

.

t d
..

lt
' s sys emas e u ri caça0 car Uraçao '

,tic, ipação de grande ,relevo entregando Uma ]aborIOso, en o no !DaIS a o graú o senso
II -'

1 t' t' t crença nos lençoes de petroleo.interessante prop'ostá relativa á participação das responsabilidades, arbitro imparcial e pa--
e aI' udmage, Staoll' r,ea n;tende lU

eres,.san eOs, re- ( Como consequeocia e continuação de8-,
,

'
. ,

l'
.

t
.

t '

'

e t d �a de te t'da" d ve an o a m e IgenCla o mecamco scar.
f d 1dos lucros Declarou-se contrarIO a po iÍlca riO a experIm n a o, r n par 1 1'10 a

A' 1 d' t h ' d·d
. ses estudos o governo .e era mandou fa-.

.

..

'
.

C b . h - paz" "La Republique" da esquerda demo- s ve as, e aman o re UZI o, cUJa I d R' h D. .
.segmda pelo mIlllsterlO om es, empen an

.

.

,,'.',._. porcellana foi torneada pelo autor são ver- zer son, agens em lac o oce, seI VIÇO SUS-
do-se consequentemente, em - àccesas lutas, crtIca, escreve o nosso partido, gual'dmo fi-

d d' ,b d"
'

I
pe:aso não faz muito tempo, sem resultadostribu�icias. Presidente da Commissão de Or-I e1 .da tradj·ç�o republic�na, sauda co� res- a_. eIras. o ras e aI :e. . z apreciaveis.çam(mto, foi escolhido para a presidencía da p�Ito � co.nfia�9a o eleIto d:: ,�'Ssemb,le� Na- Emfim, tudo aqUlI�o, se fosse em l?aI De vez em quando �alava-se nas jaziCamara em 1905, competindo contra Brisso�, ClonaI . DIZ o �cbo de ParIS : A elelçao de de out:?s. !ecursos, felt? p_?r um techmC?,! das petroliferas dE' Alagôas, mas o asslfmp.8 reeleito nO mesmo cargo no anno seguin- Alberto Lebr�1J e, um, acto de sa.hedorla qu� Ca1.�8arla J,a _grande admlraçao, quanto m!lls to não cÍlegava inte.ressar o publico nem aste. Candidatando-se á presidenci� da Repu- esperamos seJa segUida de varIOS outros'. nas condlçoes em que o, tez o m�camc� I autoridades. Agora acba-se em via de orga-blica, foi prestigiado' por seus amIgos e �or7 ?,sca�, sem �e�ursos, _Bem conheCl:ne�tos t nisação uma empresa para explorar os 10-

religionarios que tl'aVaraD,l lutas enearmça- techmcos s�ffjc.lCntes, sem nunca t�I. VIsto lhelhos bituminosos, da qual é organisadol!.",das para assegurar-lhe o triumpho. Entretan- Uma patastrnp'�9 fim bUon
' um m�torrtl?tatl:,o, � �azel-o em mlmatura,

o engenheiro Edson de C&,rvalho,to perdeu para Falliéres, na Á�ssembléa Na- "y n� ,,!U,
E ex_raordmarl.o. .

Foi esse engenheiro quem trouxe ao
clonaI, em 17 de janeiro de 1906, alcançan-

+' .cE �' nossa cur�osIdade se. encheu de Estado o engenheiro mexicano Romero, in-do 317 votos contra 449 do seu vencedor. - Foi ás �,40 hs. de 8 deste precisament�, sa,ls�açao, qua_ndo .v11l10� e OUVimos aqueUa ventor de um apparelho que permittel:! U-No mesmo anno foi reeleito nas eleições le- que se verl�c,ou. o desa�amento de, d(�HS pequena machma funcclOnar perfeitamente xação de jazidas petroliferas e a sua imme
gislativas. Derrotado no pleito de 1910, caD- grandes predlOs s1,tuados a m�rgem dlreIt� I regulada, dando as su�s setecentas rotações díata avahlltç-ão da sua�capacidarte produ�tiva,seguiu, dois annos após ser 'eleito sena<!or do �hodano, no ca.es Herh�uvIBe, �s casas

I
e desenvolvendo maIS ou menos os seus O sr. Romero chegou,- viu e venceu, ..

pela Corsega, fazendo parte, desde ,entao, d� CInco andares
_ ficara� hteralmeuLe l'edu- 3 H. P.

"

,__ Em preserrça do interventor feder'aI e de ou-
da Commi�são 'de, Finan9as. Sobrevmdo a I �ld�8 a um mon�ao de VIgas e pe�ra.s. , ,Todos ql�e se interessam pelo assum - tras _PBss_oas, (I profissional mexicano fez .aconflagraçao europea e nao podendo, pela ,Pouco depOIS, em consequellCla da rup-I pto e qu�, qUlzerem concorrer com a sua I apphcaçao de seu famoso' apparelho, termI
sua edade avançad'a, empunhár as armas em 1 t��'a do. encan.ame:at?

. �e gaz, de_clarçm�se I parceHa de estímulo, devem visitar o

peque-fnando
por .affirmar a,existencia de lençõesdefesa da França, consagrou-se apaixon��a- VIOlento mcendlO, ,que vem augmentar I) Thor-, no motor que vale por uma exposição de ar- vastos

.

e mesgotavels de petl'oleo, a uma
mente a umà notavel obI'a ,politico-adnuil!s- ror do desastre. '

� I te, de perseveran-ça e de trabalho! profundIdade de 80101 metros e com uma ca-I !rativa, acautel!lndo, com rara e:Uiciencia, os N�� predios SInistrados hahitavam 45
. Estiver�m, em ,visita. consta�ando o que I paddade

de- producção de cem barris dial'i-
mteI'f'sses naClonaes, o qlIe lhe valeu ser locatarws, dOR, quaes apenas 10 puderam ser VImos de afflrmar, dIversos techmcos de

nOS-j
08 de petroleü. '

apontado ,como um dos mais efficientes e salvos até ao presellte. sa aviação militl:J,r, aviadores, r entre os O sr, Romero asseverou essa collsa
, in Jansaveis

. �ollaboradores de GaBie.ni, ,go- A' ultima hora fôra I'eti'rado ainda viva quaes o �ajor �ntonio Muniz, engenheiro I
sensacional ao intervent?f federal e á. tm-

vernador mIlltar de Paris e· grande amma- dos escombros uma mulher envolta na rou- aeronauhco, majores Mendes de Moraes; i prensa local, em entreVHitaS que effiOCW[iJf;).
dor da resistencia franceza. Mandou ás trin- pa da cama, onde dormia tranquillaquaodo Gervasio Duncan, Armando Ararigboia, ca·1 ram o' publico .

.J cbeiras süus cinco filhos, perdendo quatro, deu-se o facto. Sua Eminencia o cardeal Mau- pitães Meziat, Nogueira da Fonseca, Cheva' Deani:e dessa afl'irmaUva, assim catego-
que pereceram no "front". Não obstante a rie, arcebispo de Lyon, que se encontrava lieI' e o Sr. J. von Ribbeck, representante, no i rica, o interventor está agora empenhado.rudeza do golpe, não esmoreceu em se.u no local, do sini.stro, deu-;he a, bençam.

O Brl:!-sil, das industrias aer?nauticas aHe�ãS'I: para que o goverIilf> -federai mande lazer
trabalho pelo bem da França. Sereno estol- Sr. HerrlOt, "malre' da CIdade, acompanha Brevemente, ° mecamco Oscar Iara na uma sondagem nos pontos asslgnalados pe-
co, esquecendo suas dores para só cogital' os trabalhos de salvamento e de pesquiza Escola de Aviação, em presença dos no�sos 110 sr. Romero. '

do soffrimento nacional, continuOu trabalhan- das victimas. A's 11 horas, os bombeiros lu- aviadores, do general Aranha dil'P,ctor dl1l A- i Segundo o sr, Romero, a riqueza peh'odo intensamente pt3la victoria. T�rmi,nada a tavam ainda; co�tra ,as ch�mm_as. J

• viação:. uma demonstração de seu delicado I mera de Alagôas ê uma dittS m.alores dfr.
,hecatombe mumhal, Doumer, nao obstante As prImeIras mvestlgaçoes perIDlttem I e preClO�i) trabalho. mundu.

I'
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Um grande desastre

o Progresso erusque� 20 de Maio de 1932. .,
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h·t di· si l'tIan.-festo a N,a...ão lEsta cifra accusa o deorescímo de 187.0001 BRUSQUENSE x RIO NEGROA coI ,el. a e aran]& Y em relação ao mez de abril passado. .

d f. . - Foi dissolvida a Dieta de Hasse em As. 10 horas da manhã de segun a- �i-O Chefe do G?Vel'DO PrOVl�Ol'lO acaba
virtude da decisão do tribunal do Estado ra a dírectoría do S. C. Brusquen!'e. partiude lançar um mamf��to a N!lça'J no qual 'D . lida' as el�ições de 15 de abril ultí- d�sta cidade ao encontro da embaixada do

estuda o momento, pclitíco nacíonal. I va I
, RIO Negra F. Club.

.

O manifesto está dividido em onze cl;l-
mIO.

_ Indivíduos ainda não capturados pe- Na Limeira a directoria do Brusquensepítulos abrangendo todos os as�umptos. ID:als la polícia de Nagasaki, lançaram uma bom-I aguardou a chegada do Rio Negro. Momenem tõco na actual phase da vida brasíleíra,
ba ai entrada do consulado norte-americano tos depois o omníbus com a bandeira ríone-
naquella cidade. grina chegava ao local precedida pelo auto

- O gigantesco apparelho "Horatius' d8; directoria. Troca�os os cumprimentos e

da "Imperial Aiways", conduzindo treze pas- Ieítas as. apresentações, rumou a car�vana
sageíros teve um choque no momento em. para a CIdade, hospedando-se a embaixada
que levantava vôo com destino a Paris,' no Hotel Schaefer. .

esta se· damnificando-se ligeiramente 'a hélice supe- A's 2 horas da tarde éra já notado o:
da Es- perior. As ínstallações de radio ficaram dam- movimento dos aficionados do íuteból. A ho-. "nifícadas, mas o avião regressou sem incí- ra da partida éra grande a assistencia no

.

dentes ao aeródromo de Croydon, sem que a estadio do Brusquense. A's 4 horas teve íní
tripulação ou 08 passageiros tivessem sotírído cio a partida, após ter sido offertada ao

qualquer coisa quadro visitante uma eorbeílle de flores na.

turaes pelo S1'. Benno Sehaeter.
_ Sob a diree ção do sr. Prada do Humay

tá de Nova Trento entraram em campo os

jogadores para e empate de 1 x 1.
. . , A' noite o S. C. Brusquense ofiereceu

- O Cíne-Guarany focalísara, no pro- ao Rio Nezro um animado baile abrílhanta-
ximo,,,domingo, o íílm "Ent:r:e o pecca�o .e o ,cIo pelo A�el'ica Jazz Band.
amo!', c,om Adolp�o Mell�ou no. �rmClpaI Terça-feira pela manhã. seguiu paraRapeI, �lem deste Iílm

.

sera .focahsado. um Blumenau a embaixada ríonegríua, sendo
.

Jornal e�'l �l�a p�rte , dupla. , ,', presente ao bota-tora a'"directoria do Brus-, - PaI a .2;) do. corcente esta annuneiado
. ;, �<i ,. , .

o maior �lm do grandecomíeo Carlíto, "Lu- ; quen�.movímento da p'�;'tida:zes da Cidade". .

Este film tem merecido das chronicas'
cinematographicas os melhores elogios, e'
merecido ·gl'ande cotação em todas as ca-

pitaes
. onde foi exibido. .

Charles Chaplin, em. "Luzes da Cidade",
alcançou ó maior successo da sua carreira
artistica.

Sem favúr pode·se dizer que "Lúzes
da Cidade" é um optimo film sonoro, �e fran
co successo.

o Dr. Antonio �·hi Arruda Camar.a, pre
sid�Dte. da Federação Ag.ricola do Dístrícto
F ederal em oífíclo ás sociedades Iederadas,
jnflOrmo� que, após cuidadoso exame do me

canismo das transacções entre os pequenos

prl()ductores de laranja e. os commerciantes
exportadl()res desse precioso Iruto, .resol veu
a Federaçãe> aconselhar aos pnmeiros, c�
[as reclamações se .tornam cada vez mais

Irequentes, evitarem a effe<ltivaçã.o de con

tratos de ve.ncta na base �as ?alXaS tyP?
"cebola", pOIS q.ue estas_ nao têm, corno e

sabido, uníformidade e dão, p_or ISSO mesmo,

]ogar a queixas e �t'c]amaçoes. mo>'

Devem os respectivos contratos firmados

peJos lavradores c�� os compradores, pre
servarem as Iaranjeiras de danmos resul
iantes da pratica d.e máos processos de co

]beita ou de demasiado retardamento desta.
Mesmo no caso da venda da colheita

ser feita, somente em relação aos frutos ex

portaveís - caso em que o comprador Ia
râ ii selecção nos pomares" - a regra ge-
1'al deve ser observada.

.
.

Julga, assim, a Federação zelar pelos
snseresses da pequena lavoura, recommen

iJla!ulo·lh( a, adopção, nas suas transacções,
de uma" unÍdade-medida 'standartizada, uni.
:iorme.

Ao uso das caixas "cebolas",' como uni·
dade antes a Federação reconhece. .como
.mais' conveniente a venda, como unidade, o

'''cento de frutas", p'er typos.
Como, porém, não, será possivel, de

maneira satisfatoria, uma classificação rigo
rosa no pomar, essa unidade deverá somen-

,
-

I":te ser adoptada nas·, transacçoes avu sas.

E' tambem de opinião que ao,s compra
dores assiste o direito de exigirem o "cer
tificado de sanidade do pomar" e no interes�
se mesmo dos pequenos lavradores, reCOID

:tll1�nda ne'nhum embaraço seja creado aos

;technicos do Ministerio da Agricultura, en

carregados da fiscalisação e orientação d.o
tratamento dos mesmos pomares. 1)0 estreI
tamento de relações entre os pequenos pro
�uctores e os technicos, 'só vantagep.s pôde
:resultar ·para aquelles e para o _aperfeiçoa
mento da nOssa producção citricola.

Essas recommendações, dirigidas ás so
ciedades do Distri'cto Federal que compõem
a Federação, se destinam á orientação dos
citricultores, quando da venda da respectiva
producção, aos exportadores.

T. G. 317
o Ttro de Guerra 317 iniciou,

mana, o 1IOVO período de instrucção
cola do Soldado.

O efíeetívo da Escola augmentou con

sideravelmente na matrícula deste anuo, I)

que demonstra o interesse que está toma�
do a nossa mocidade por aquella tão utíl
instituição cívico-militar. .

Oontínúe á frente da Escola, o dedica
do e competente instructor, sargento .r I()ce
lym 'I'ernes de Córdova, do Quadro dos Sar-
gentos Instructores.

'

Cine • Guarany

. Comba,te a e'Pizootia�! "
.

----.---------------------------------

- Esteve p dias no município, em ob
Jecto de serviço, o dr. Freitas Lima, che�e
da Commissão Veterinal'ia Federal. com se-

de em Blumenau. I

O ilJustre e operoso chefe aa Com
missão visitou a Guabiruba Norte Alta em

companhia do S1'. Prefeito Provisorio, demo
rando�se, naquella localidade onde examinou
diversos animaes doentes.

.

O dr. Freitas Lima levoLl para õ labo·
ratorio da Commissão, installado seu BIu
menau materiaes de forragem para ,minucio-'/

'

so estudo.
- A serviço da Commissão. Veterina

ria Federal encontra-se neste municipio o

sr. Ruben� Monteiro Brev.es, funccionario .Conselho Consultivo o torneio do Botafogo, annunciado Pcl-
aqui destacado para os serviços de comba- ra segunda-feira passada e que deveria rea- �
te a epizootia. Por convocação do sr. Prefeito Provi- lizar-se na praça d�e desportos CeI. Carlos;..

Este funccionario já iniciou o. ser'Viço sorio esteve reunido o Conselho Consultivo Renaux, pela manhã, não foi realisado devi-
de vaccinação contra a raiva, applicando deste n:unicipio. I do ao não comparecimento de dois quadros�
vaccinas já preparada.s no laboratorio da- O Conselho tomoú conhecimento de u- secundarios inscriptos.

'

queUa Commissão.. . .: ma representação dos empregados e opera- Apresentaram-se em campo os quadros
.

- O sr. Prefeito ProvIsorlO attendendo rios da industria local, referente a taxa es- do "Neo-Trentino" e do "Botafogo" que dis
o pedido ..que lhe foi feito pelos moradores

I colar, sobre
a qual ��ittirá parecer. putaram galh�rdamente

.

uma partida, cuio,da Guablruba Norte e Sul, Aguas Claras, O Conselho emIttn! parecer favor,av�l resultado pendeu favoravel aos defensores.Thomaz Coelho e S�te de Setembr�, r�solveu aos requerimentos subscriptos por Vs Marla I do Botafogo, que conseguiram levantar a.
contractar. os serVIços do vetermarlO pra- Formonte, pOI: seús filhos. menores, Com�u- contagem de 4 x 3.
tico sr. Hemke para attender os colonos da- nidade CathollCa desta CIdade, Commumda-

.
.

..

quelles districtos no tratamento do. gad� �o- de Evangelica e Carlos Venturelli.
'. "-vino e equino atacado pela molestIa reman-

FLORIANOPOLIS X PAYSANDÚte no municipio. ,

.

O sr. Heinke, -ao que nos informaram
moradores da Guabiruba Norte, '. já curou

muitos animaes daquella zona colanial.

BRUSQUENSE x RIO NEGRO

Pontos
Tiros maxim os
Impedimentos
Escanteios
Faltas
Toques
Tiros falhos
Defesas kipper

1
O
1.
6·

1
.1
1
4
3
4
6
11'

2
4

10
� 7 .

TORNEIO DO BOTAFOGO

Um communicadó de Calcuttá, assim
.relata o grande desastre oecorrido com o

arrasamento da prisão de Mimen-Singh .por
um violento cyclone: - Vinte e dois guar
das e prisioneiros foram mortos e uma cen-

1ena approximadamente firaram feridos, sen
-do que trinta e. cinco, em condições gra:v�s,
devido a um cyclone que arrasou a prlsao
de Mimen-Singh, na Bengala. Du.zentos sen�
tellciados conseguiram escapal, entre eUes

âlguns dos mais pe�ig:osos ch�fes' politic�s.
As autoridades polIClaes enVIaram contm

gentes armados para effectl!arem pesqui�as
nas visinhanças da .localidade.

'

Pode-se dizer que todos os edificios on

'ue se acham installados os estabelecimentos
'Subordinados ;da prisão foram reduzidos a

escombros, receiando-se que -numerosas pes
·soas se achem sob suas ruinas. As aldeias
das immediações ficaram seri�mente preju
dicadas por esse cyclone, que é o terceiro
Dccorrido nos ultimos tempos.

Desportos I i

Fomos informados de que a 29 deste, o·

quadro principal do "Flofianopolis F.· Club"'"
visitará ao C. S. Paysandú, realizando na.
tarde deste dia uma partida na praça de
desportos CeI. Carlos Renaux"Domingo passado e sagunda-feil'a

desta semana foi dado, ao.s' aficionados do
desporto bretão; a opportunidade de apreci
arem dois encontro!=! de futebôl, aguardados
anciosamente.

.

,

Domingo passado o encontro inter-mu
.- A cidade do Rio de Janeiro foi es- nicipal realisado entre o C. S. Paysandú e o

colhida como logar onde s� deverá realizar S. C. Concordia. do Rio do Sul. Na segunda.
a sessão inaugural do Instituto Pan-Ameri- feira o encontrO inter-estaooal entre o S. C.
cano, ) I Brusquense 'e o Rio Negro F. Club, do pa·

- As ultimas chuvas, no Rio, motivaram raná.
tristes acontecimentos. Na eStação de Bangú No primeiro destes encontros coube a
desabou urna pequena casa em c(Hístrucção victoria ao quadro visitante pela contagem
morrendo o seu proprietario e ficando fe- de 3 x i, apezar do franco domínio dos locaes
ridos dois companheiros que o auxiliavam. que falharam nos arremates dos seUS avan-' Domingo seguirá para Blumenau o quaNa estação de Ronorio Gurge�, atraves&ava ços ao posto riosulino. I dro do "Botafogo" que hirá medir forças:
uma ponte sobre o �io Mongig� um homem .

No segundo encontro foi verificado um com o primeiro quadro do Victoria daquelconduzindo uma creança de selS annos pela honroso empate com a, contagem de 1 x I, la cidade.
mão. A ponte ruiu, sendo a creança arra�- depois de um jogo digno de elogios, no qual,
tada pelas aguas, salvando,se o homeI;ll mI- ambos os quadros, s'em distincção de ele

, lagrosamente. Occorreram muitos desastres mentos, procuraram a, victoria para sua ban-
de ordem material... . deira., , . . .Sob o titulo acima surgiu á publicidade, .

- A secretarIa das Flllanc;:a�, de Mmas Com estes encontros eBta mIÇllada a
na cidade do Rio de Janeiro, o "Jornal de Geraes iniciou o resgate da dIVIda fluctu- temporada desportiva, deste anno, pelos clu
Andrologia" sob a direcção do dr. .José de ante do Estado. I bs locaes. .

/
,

_

Albuquerque. O pagamento obedece a ri.gor?sa equi-
O novel collega tem como escopo o dade sendo chamados, em prImeIrO logar,

PAYSANDÚ X CONCORDIAestudo das doenças e afecções sexuaes do os p�rtadores de creditos mais antigos.
,

.

I

homem, jornal medico, portanto, que logra- - Noticias de Manáos dizem que em RIO
. A embaixada desportiva do S. C. Con-

.rá ser um perfeito orientador aos estudiosos Pauini os banboleiros ameaçaram a seguran- cordia chegou a esta.· cidade as 8,30 da noi.
Da materia em apreço. ça Íiaquella região. O facto decorre da ex- te de sabbado passádo.,

.

trema miseria ali reinante.' Ao encontro da embaixada partiu des.
- As duas aElsociações turfistas' do ta 'cidade, ás 7 horas, a directoria do C. S.

Rio, {o Jockey e o Derby Club, fizeram fu-
Paysandú. Trocados lig8iros cumprimentos

zão sob a denominação de Jockey-Club· DO encontro rumaram os vehiculos ,em caBr�sileiro. A. escriptura contracto' foi �ssi- minho da
'

cidade, fazendo alto a caravana
gnada perag!;e o tabelião Belisario. Tavora

no "Gallo de Ouro" onde, em nome do Pay
pelos respectivos presidentes drs. Llllneu de

sandú, saudou aos visitant8s' o sr. Arfhur
Paula Machado e Paulo de Frontiu. Gevaerd.·

�

f ' Domingo, pela manhã, a embaixada do
Concordia, em companhia de directores e

associados do Paysandú, visitou varios pon-
tos da cidade� .

. ,

O jogo teve logar ás 4 horas da tarde,
com a victoria do Concordia que conquistou
a Taça "Torcedoras", instituida pelas torce
doraE! do verde-branco.

.Abaixo daremos o movimento da partida.
A's 8 horas da noite teve inicio o bai

le, abrilhantado pelo Ideal Jazz Band, offere-
cido a embaixada visitante.. , \

A embaixada do Concordia partiu do
Hotel Gracher ás 9 horas da manhã de se

gunda-feira.
Movimento da partida: .

PAYSANDÚ x CONCORDIA

noticiaria
PAYSANDÚ X TIJUCAS

Do interior
No proximo domingo o C. S. Paysandú.

retribuirá visita ao "Tijucas F. Club" em

penha:ndo.se em mais uma' partida amis-
, �tosa. '1':16..ReIna grande elithusiasmo por ess� en

contro futebolístico.

BOTAFOGO x VICTORIA

9arnal dé Rndralogia Agitação' communista no,
Perú

GUAYAQUIL (Serviço especial E. N. I.) -- A
situação social e politica do Perú, começa
a obscurecer·se de novo. Teve inicio, alli,.
uma nOva agitação communista levada a

efIeito 'por estudantes e operarios. A policia
prendeu já diversos universitariús, membros
do "Grupo Vermelho da Vanguarda" e que
faziam· propaganda na Universidade de 80
Marcos, a soldo :da Federação Unrversitaria
Communista.

,

I

&aude pUbliéa
A lnterventoria no Estado �abriu um

credito especial de dez contos de reis" para
ser applicado, especialmente, no serviço de
combate a malaria e as ulceras que crassa

l'am 'pelo Iittoral e interior dos municipios Do exteriorde Tijucas, Brusque, Camboriú, Itajahy, BIu-,
menau e Joinville em alguns districtos.

Em breves dias deverá chegar a este
municipio uma commÍssão da Directoria de
Hygiene do Estado para iniciar os serviços
de combate àquellas molestias..

ADOPTADO OFFICIALMENTE
NO EXERCITO

- A senhora Kitty Schroeder, presen·
temente, a mais rica dama da Austria; sa

bendo que a situação financeira de 3�a pa
tria nada tinba de desafogada, em VIrtude
das duras consequencias a que ,fico� exp?s
ta. a economia nacional daquelle pmz, apos
guerra fez doação ao erario publico da vul
tuosa �omma de cem mil libras esterlinas,
somma esta que representa em nossa mgeda
aproximadamente, cerca de mil e cem coo-

contos de reis: (

O exemplo da sra. Kitty Schroeder foi
imitado por outras damas de élite viennen·
se que offereeeram vultuosas quantias a(l
erario publico em beneficio da economia
nacion:!l daquella nação. Pontoí'l

, - o "Graf-Zeppelin" que co'ncluiu, a; 10 Impedimentos
deste, a sua quarta viagem ao Brasil, esta· I Tiros rnaximosbel�ceu o seu record de velocidade gastando I E;3cariteios77"h horas de Pernambuco .0 Frjedric3shafen. I 'roques

.

- Uma recente pUbllcaçao de origem I Faltasallemã, assegura que o numero do sem· tra- Tiros falhosbalho :nO Reich, é actualmente dê 5:737.000.1 Defezas >kipper
.

VERDADEIRO OEPUPATIVO
EMPREGADO c O M r�cSUlTADOS
POSITIVOS POR MILtlARES DE
M E D_I C o 5 E D IR E C T o R E S DE
H05PlTA'ES NA SYPtllllS E NAS
SUAS TERRIVEiS CONSEQ;UENCIAS
COMO EM TODAS AS IMPUREZAS

DO SANGUE.

_----,
SYPHILlS EM GERAL

PLACAS
RHEUMATISMO
FERIDAS, ULCERAS

ECZEMAS
E S C R o P H U L A 5,
SYPHILITICAS
ESP NHAS.BOUBAS

'

Aviação, no Estado
Esteve ha dias nesta cidade o director

principal da companhia de aviação que
pretende intensificar o trafego aereo no Es
tado.

AqueUe director visitou, em companhia
u? sr. Prefeito Pl'ovísorío e outras pessoas,
dlvers.os terren�s !que, I;lela situação topo
grapl:nca, podenarn serVir para a cons�rl1c.
ção do campo de aviação e competente
hangar, além de outras edificações. .

Ao que nos constou, esta companbia
pretende ·Estender suas liühas de commu.

nicação aerea por to (los os municipios do
Estado.

3
2 4
1 1
3 9
4 10
5 8
8 4
15 19

NÃO AT.o.CA O ESTOMAGO NEM OS

DENTES. PORQUE NÃO comEM
ARSENICO NEM 10DURETQ

t. O UNICO QUE;. TEM AH.E:SlADOS
DE ESPECIALISTAS DOS Ol.HOS i-'

DA DiSPEPSIA SYPr.t4L11�A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(Especifico da dentição>]
SAUDE DAS C�rANçASA

!lDoentes dos olhos ler com attençãol!

nDlhusU PRDDIGRh.UZAo vosso filhtnho, já nasceu o primeiro dente?
elle bom apetite?

É elle forte e torado Ou rachitíco e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia?

., Os seus intestinos tuaccíonam regularmente? IDorme com a bccea aberta? Constipa- se, com írequen
eía?

FORMULA E Mi\RCA REGÍaT'RADA SEGUNDO
AS LEIS EM SANIDADE EMINISTERIO DO RAMO

NEBLtNA-r"ARPADOS -

MIOpmA
I 1$

e
CI�I
�I

Assusta-se, quando dorme? Pueparado pemo Dr. JJ.' Malftíl!'l�Z: Menél1\dez Iffl
Já)he deu CALCEHINA, o remédio que veio provar I CONDECORADO COM A CR0ZDEMERlTO MILITAR POR O

que os accídentes da prinieira dentição das crianças não \ }!lERITOS PROFFISlÜ�AES POR o GOBERNO DE S. M.

(a;existem?
••

-

IO «Especifico unico no mundo», que cura radicalmente as :'=-�om o. u�o da CAbCEHINA, podem os nossos ülhos V doenças dos olhos por muito graves e cronicas que sejam Y

pOSSUIr bellissímos dentes, e se póde

dispensa,r
certas eXi-! c�m uma

pr�m.PtidâO
assombrosa

eVita,
ndo operações qcirur-

�- ,Igenclas que a moderna hygiene impõe á alimentação das; gicas que, c_om todo fi fundamento atemo,rIzam ?OS _ doentes. w-

oríanças l1las localidades falhas de recursos
.

D_esappa_nçao das dor�s e incommodns a �ua pnrneira appli-
_

C'A1CEHIN ' . '.

I � çao, Eminentemente efhcaz nas ophthaflmias graves e por ex- r ):
� A e sempre utíl, em qualquer idade. cellencia nas granulosas (graculações purulentas e blenorrha-

, E um 'poderoso tonico para os convalescentes. n gka. queratitis, ulcerações da cornea, etc) As ophthalrnias �
. A CALCEHINA evita a tuberculose, as' íníeccões in-IV, originaréas. de doenç.as� venéreas, ·clJ.ral. as �m breve tempo. �
iestinaes a ap,endíctte.. A CA,LCEHINA expelle

'I

os ver Mara,vllhoso nas infecções postoperatorias, 1'8z dosapp�.recel\ CI.

,
. " �. ;, . ,,- -,. .

. '_ ' as catharatas, 'destroe micróbios, 'cicatriza, deseníecta e cURA '

·-mt:s intestinaes e crea um meio nnpropno a. sua proliferação. PARA SEM.PRE. Não mais remédios "arsenicaes, mercuriaes,
,

nitrato de prata, azul'metilenho e outros tão temíveis usados ,.
'I"ende se em folia/s' phl!rmacI'as It dragarl"as �D Br8J!'flri em clioicas. As vistas debeis e cançadas adquirino prodigiosna WIII � '.

U Q

r..
" 1IIl1I})11�

I
n potencia visual! Não ha mais neblina! Sempre vista muito �
V' clara! ]amás fracassa! O 98 por 100 dos doentes dos olhos cu- W

8
rum - se antes de findar o primeiro frasco do especifico -'_:>RU� �-S!"'�� .. ,.I��-S!���-S!"':S!"'.��"'S!"':S!"':��-S!"'!

I"
; DIGALLlZ, "!�·�J�t�.���.'·�.�:iF!.,.·:�,,·��.�;"���·���·�.�;J,r:.'·�1 ,- , PRODIGALUZ eoíypsa para sempre o tratamento por CJ...�'1�:1 \,....�-""'�Ao,.�S..�� ..'..�.Io,..t.S..��_��.".tS_.....� � 'colyrios conhecidos �lte hoje em todos os gabinetes oculistas, ...

,

I

S
colyrios que na maior parte dos casos não fazem mais que

'

.

I'}.. peorar c mal. irritando o orgam tão importante cómo a rnu-

".R'.
)

O·MA N C'"' E S' I. "":"
cosa conjuntival O nitrato de prata, causa o verdadeiro terror

_

nos doentes e de muitas cegueiras, o faz desapparecer
.

.
. PH.OD!GALUZ é completamente ínoffensivo, e produz

8
suas grandes vat tagens sem causar o mais pequeno incem-

I modo aos doentes, Detem a myopia progresiva. IDoentes dos
, .,

.

olhos! estejern seguros qu.e. melhorarà em brevissimo tempo ".."A Livraria Mercurio de Erico Stratz, acaba de }.. usando o potentoso esp�cIfico PRODIGAI�UZ. (Esigir a assig- �natura e marC,1 no precmlo da corbeta).receber as edições de 1932 dos melhores roman-

�v
"

ces brasileiros e estrangeiros. Preço do tratamento ao Brasil: 20' dollars.
Pagamento por lettras ou cheques de um

Edo
-

1
' Banco de Crédico _ á ordeIl de M. M. Cuadrado.

lçOeS popu ares ii Umón, 13. ---,MADRID.'!!Es cartas de pedido COD- ()tendo o seu valor deverão ser lacradas e Re- tIfP)I gistrada,s no. correio, dirigindo - as a Direcção �,
I exclusivo: M. M. Cuadrado. Limõn, 13. - MADRID.

.. , Enviamentos a todáS as partes do mundo.
.

.
'. I Commltas por carta pelo correio sobre todas CI

��xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
I doel!ças graves da pelle e olhos: '1 dolllars.

lIPlDescobel'ta para a mu,lher X II �Dr. Silvino ·P. de flraujo , X 80.000 testemunhos de médicos, ficaes, chefes O
.

V O r O n o, f f � Exercitos, eugenheiro�, 'commerciantes, obreiros, V
. \ etc., y /Laboratorio Municipal de Madrid. CB "I·

I
Y

,X. ras. el!"o . .

.

�\
I/J!')

= Rejuveuesce a mulher sem operaçoes. Os 12 1/2 mIlhões de Exclusiva: pedidos a M. M. Cuadrado. W
X Moças e senhoras que vivem no Brasil �stão salvas porque o dr. Limón 13 MADRID II.!IJ>\

� SgirlaVlilldl0e pscal·cehnetl·csotadl�U;\SroattJja·om·beemnliI!cernI'otell mceodmicoobrsaesuilel�oa'racvol·nlhloos00· II'
" •

-

...
, �

preparado
.

�'- , ' '"

�oa("\(".('\nnnn.no�
_

. "FLUXOSEDATlNA"', X "VVVVVVV""VVVV
X o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecer2milagrosa- :::::

"- ,,' � .

'4' mente, em menos de 2 horas, as dores, mensaes, acalmando, re-
-

L
· o

M
o

x,"', gularisando e .vitali�ando os seus oq�ãos, facilitando os .partos, 'IV 1· a 1'11 a ,erc n r I osem dores, CUJO pengo' tanto aterronsa amulher.

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

�'" ,srs. medico� � part!'!ira�, como agente calmante e regulador das
n funções femmmas.

.

Està seçdo .usado diariamente nos

prir.cipae,
'l hospitaes, nota-

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

)(São Paulo.

B
HFLUXO SEDATINA" X

. encontra·se

e,m
todas as P�armacias: Doenças :chronicas

cõnSllJI-tas gratis, por carta, uma S(i) véz a cada peSSOI:!. man,dando um

enveloppe seBado.
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,ao alcance de todos.
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'Essa Livraria .recebeu um

bellissimo sortimento,de mol
duras para quadros.)
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alegre fu,ta, o ....-
João�;m- "

'

wmci'Yei,� desafios., em tr;iste • d.s;colm�ClJdo� Por

qIte se oiastou eUe
.

pme &JlIJ!I ccmo# co!,fe.ssc:'ln�se
"encido�s compalllheifQS11eti'â petcllado (li Inspura

fio que o �mo" famoso ell!1lti'e OIS poetas- e viole.iros'
" Não. EIIe--é o mesmo �spil'Gdo Ire,penfi_c; apenos

UDN» dár dle cabeço "ioiento tomou-o iI'IIcCpcll% de
coatiswor o dêstIÜQ.

UM�ido de CoAupirIft. s.eftc "(2 ccnrofl para
.turar-Ihe rapidamente GI dar e tol'ftal'�o opto pera colhei!
0$ IoUIO$ de victoC'ia. De outro � lIiIto- se esqueço

�, ..!Ioão Bem-te-vi de aevar: comsigo. paro�uer ieslCl
,i' alguns. comprimidos de�Glsplrino.qlI'i$niM> só C'UIO

nJPidomenle qualques- d6r de cobeçGt como dó olU\fO

prompto ós dares de deme$ e ouWde.

Evite os mecticamentos que não inspirem confiolllSo
quanto és mós consequencic;»s futuros.
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De ordem do sr. llefcito fnvitorio, fa.ço saber a todos
os interessados' Que, de accordo com a vigente Lei Orça
mentaria, a-cbam: se em cobrança' dunnte es�e,mez, os se

güintes impostos relativos ao corrente exerClCIO:

a) taxa escolar e imposto Predial, 1 Semestre, '.
-

b) Viação rural (conservação ele estradas) com: 10% de
'multa . ,

c) industria e profh;são; ! Semestre com' 20% de �u�ta,
d) Veiculos e TerritoriaI Urbano,' 1 Semestre em dIVIda
activa com 20% de multa,

,

Tbesouraria da Prefeitura Municipal de Brusque, 2 de
Maio de 1932, '

,

O Thesouretro
Erico [{riegfY/'

EDITA'L
Imposto "territorial

De ordem do sr. Alfredo Schroerler Coleto!'
das Rendas Estaduais desta cidade, faço publico que
durante o corrente mês, procede-se a cobran.ça do primei
ro semestre do dito imposto. Os contribuintes que dixarem
de satisfizer suas prestações poderão fa�el-o nos mezes
de Junho e Julho com as multas de 10% e 20%. ,

I. A cobrança executiva se�á iniciada nos primeiros
I dIas do mez de Agosto de accordo com o regulamento em

I vigor. ,

I Coletoria EstadoaI em Bru�que, 1 de Maio de 1932.

o Escrivão
Osmar Petermann.

LAVRAD!ORES!
Pl-antae repolho em grande

quantidade
compra qualquer producção

.

Eric,o Slrai:

,Livrariil llercnrio
Brusque

Revista.s Brilsileiras
(NumerOS atltazados)

de abatimento, vende a Livrarial "Mel' eurio"
de E. Strltz - Brusque.
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e biuraris_ "msrcurio"
de

E. Straetz

Secção Typographia

Asseada e aperfeiçoadissima manufactura em: pa

pel para cartas, �nvelop�e�, Notas e Fac.turas,· M�
moranduns. Cartoes de vísítas e commerciaes,Parti

cipações, RotlJlos, ç;uias, Progr3;mmas e todo e

qualquer outro serviço typographíco.

Tgpagrapbia

Guias
Livros de vendas à vistas

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

.

Im.pressões à côr-es

Secção biuraría' e Papelaria
Papel para cartas, Enyeloppes,' C��tões, Papel de
seda e crepe, Papel e Cartoes tarjados, Papel al
masso. 'blocos, Tintas, Gomma-arabtea, Lapís de

pàu e de côres, esíumínhoâ, C�pi3:d.()r�s, Caixás de
.
tintas para pmtura a oleo, Pirtcéís para pintura,
'Borracha�', Mataborrões; <Pennas -Canetas,- Tintei
ros, Perfuradores;· etc. etc. etc. '.

','

.

Cadernos de Linguagem e Desenho

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

biDros para casas tDmDl�rciaes:
DiariQs
Contas Correntes
Borradores
Copj(Jdores
Registradores
Costaneiras ..

Protocollos
Cadernetas

,
. Civros de actas

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

(, Livraria

CALCEHINA
(Espec'ifico da dentição)

A SAUDE DAS CRIANÇAS

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

É elle forte e corado Ou. rachitico e anemíco?
Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia'?

. Os seus intestinos íunccíonam regularmente?
Dorme com a bocca aberta? Constipa-se, com Irequen-

c� /

Assusta-se, quando dorme?
Já lhe deu CALCEHINA, o remedío que veio provar

que os accidentes da primeira dentição das crianças não
existem?

.

Com o uso da CALCEHINA, podem os nossos filhos
possuir bellíssímos dentes, e se póde dispensar certas exí- .

gencias que a moderna hygieue impõe
á

alimentação das.
crianças, nas localidades falhas de recursos.

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

testinaes a apendicite. A CALCEHINA expelle os ver

mes íntestínaes e crêa um meio improprio á sua proliferação.

R ANCES
A Livraria Mereurío de Eríco Strãtz, acaba de

receber as edições de 1932 dos melhores roman-
ces brasileiros e estrangeiros.

.

Edições populares
ao alcànce de todos.
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Dr. :Siivil1� P. de eranjljo
. )(

.

Voronaff �
Brasileiro

Rejuvenesce a mulher S<lm operações. Os 12 112 milhões d.;
lvJoças e senhoras que vivem no Brasil estão salvas porque o d!.
Silvino Pacheco de Araujo. eminente medico brasileuo, como o

grande scientista russo. tambem crinu, com o seu maravilhoso
preparado

"FLUXO SEDATINA"
o rejuvenescimento da mulher, fazendo desapparecel' )nilagrosa
n1ente, em menos de 2 horas, a,.; dores, mensaes, acalmando, re

gularisando e .vitali�ando os seus orgãos. facilitando os partos,
sem dores, CUJO pengo tanto ate;'!'l>['isa a mulher.
E' um .preparado de real v<1.10r. que se recommenda aos exmos.

51'S. medlcos e part'elras, como agente calmante e rtlgulador das
funçõe1! .�emininas.
'Està sendo usado diâriamente nos pl'ir.cipae� hospitaes, notad�ente nas matE'!rmdades, casas ele sfllld.e (;0 Rio de Janeiro' eSao Paulo.

"FLUXO SEDATI::1A'"
encontr�-se em' toda::; a" Ph,;�nn;,cias: l)oellv";' ch"mi<.:a", cQm'-ul
tas gratls, por carta, uma so vez a céHla pessoa, mandando um'
eRvelQPpe s"llado. '

��XXXXX�'�����I�

o PROGRESSO

o Fortificante Mais Perfeif.
Recommendado para os Ancrnicos, Convalescen
tes, .Neurasthenicos, Esgotados. Dispepticos e. Ra-

chiticos.
.

Enriquece o sangue. Augmenta o peso. Alimenta
o cerebro. Fortalece os nervos. Tonificaos museu.
105. Abre o appetite. Accelera as forças. Revigora

o organismo.

VICWNH f' 56 ,(Ió maia rito em &ubstaw.:iu nutri.
tivas que qualquer outro, fortificante.
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Assignaturas
Anno - -

- - -
.

Semestre - - - - - - - -

I
Annuncios

Linha (corpo 10) 1 vez - 250 Maio
res e mais vezes gozam abati
mento. PagamentO's·. adiantados.
Red. Administração e Officinas,
Avenida João Pessôa.

10$000
60$\.·0
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SÁOPAULO EAS "CHAR
GES�' DE "O l\:lALHO'�

•
r Brusq:u�.

}Iercnrio

BrIlsileiras

FEf(H)M ) ;
ESPINHAS
ULCERAa
EClEMA6
MAttCI'm 9Il ,..
DARTHRQS
FlORfS�
R-HBJMATISMG
SC�@PHUlAI
Sy�

e ft®1m __
asa� ...

U ..ma reg!:rtrm 1'- á

"AYARIA··
- Milhares de 0lIÍades t-
8ftAMlE� ....'1.

Material escolar IEmbelle�:i
Livros para todos os cursos O seu Lar ......

do Grupo Escolar e Escol Qu.er v. S. adquirir
Complementar um. lindo dorno para
Livros para as escolas íso- sua casa? � Então não he-

ladas. ite a submetter á sua -revls ....

Cadernos de linguagem a ta o variado e bellissimo SOf-

preço de reclame' rs.lOO: timento de estampas artlfi-
Grande variedade de cader- eiaes as mais modernas (da

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

arlthmetíca _e
. apontamentos. ba de receber .

Canetas-Lapís-Louzas etc. etc.a Livraria. "Mercurion
Na Livraria e PapelaríaMer- de

eurio <te E. Strâtz

.R,evista.s

I

I de. abatimento, vende a Livraria "Mer c u r
í

o
"

I·
; de E. Strãtz - Brusque.---------------------------------------------------1

.

A pagina central de
" O Malno '

desta semana é a re

constituição do que ioi a '(manifestação" que ainda ha pouca
fez ao Patirarcha, em São Paulo, a mocidade academica.
Só esta pagina dupla pelo humor-isrno com que está reeons

tituida, vale' o numero todo d' "O :\1alho" desta semana.
.Mas ha mais: "Amnistia! Amnistia'!" artigo de Junho,

Dezoito charges politicas de Luiz, Luiz Sá, Théo, Joáo' .Tosé'
J. Lite,� e outros artistas do Iapis; "No funda do pantanO;�t
poema. em prosa de Pedro Miguel Odligado: "Morreu na sua

lei" de Ventura Garcia 'Calderon; "Viva São João", uma.

maravilha; e muitos tópicos e muito humorismo, além das sec
ções costumeiras.

,

---------------- ---------------------

Eríco Straetz Catalogos á disposi�ãG
d.o publico!

Preços ao alcance
de todos.
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Dmco ,ue evita a luberelifese
COM o SEU USO NO FIM
DE 20. DIAS NOTA-SE:
1." - COMf}ATE RADI
CAL DA DEPRESSÃO
NERVOSA E DO EM
MAORfCIMr:NTO Df
�M60.f OS SEXOS.

z'·-AUOMEi'ITO Df PE
SO VA�IANDO Df t A

J KlLOS.
�.o - COMPlETO ReS
TA�lfCIMENTO DOS
ORGANISMOS ENfRA.
QUECIDOS. AMEAÇA
·)05 DE TUI>ERCUl05E.
o CANCER PODE-SE
EVirAR PORQUE E PRO·
DUZIDO PELA ACCU
MULACAo DO POTAS·
SiO EM DETERMINADO
LUGAR DOORGANISMO
o CALelO DI�SOLVE o
PorASSIO. O S�\líGUEN'OL
CONTEM CALeIO. E AS
SIM SENDO EVITA O

CANCER.

OPINIÃO DO

li. MiUU SlARU I( Cm"
'

VIIDd�·Ae e .. 19110 B�.uil

'.

. P.�jlliJe9mg ? mul�er ,sem O�i'açfler. �
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Porq�<� o dr. Silvmo

PU:'lcheco c'c .<l.raulo, emmenle ,

mediCO ÍJía5i!elro, corno o...r
I;;

grande SC!efl!lsto flJSSC �'1m- € ':_..
bem criou, com o seu rod· [
ravilh9so preparado �
.. fLUXO - SEDATiNA , .. �

. "

o reiuvenescimento dê �:..L- I'

Iher, fazendo
.

deSapp(;HeC�r tll,mllagrmmmcnle, ·em meno:'l

de 2 noras, a!! dôres mCfl

saC3, (1calmondo, regulan- Ir�mio te "i!alisando 05 �eus :
orgão3, ,acilUando O� par- ií
los,:sem dóres. cu;o perigo

Iicsl1!o

aierrori:3.
a ii mulh.er.

I

f.sfá ;sendo usado dlQna. .

l'IIçrde nos prjnciJ)�e, oos-
pifiJes,' ,;
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A loção Brilhante Iaz voltar a côr
natural primitiva em 8 dias.
Não pinta, porque não e tinura.
Não queima, porque não contêm

sáes nocivos. É urna, formula scien
tifica do grande botânico dr. Ground
cujo segredo foi C0 U,)l"l lo por .�')
contos de réis.
E' recommendada pelos principaes

mstitutos sanitarios do extrangeiro e

analysada e autorisada pelo de
partamento de Hygierie do Brasil.

CO,m o uso -regular da Loção Bri
lhante:
1.0 . desapparecerem completa

mente a caspa e aííécões parasitarias.
:(.0 Cessa a quéda do cabello.

-

3.0 Os cabellos, brancos, descora
dos ou grisalhos, voltam á sua cor

natural primitiva sem ser tingidos ou

queimados.
4.0 .detem o nascimento de novos

cabellos brancos.
5.0 - Nos casos de caivicie faz bro

tar novos cabellos.
6.0 - Os cabellos ganham vítalida-.

de tornando-se lindos e sedosos e a

cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante e usada pela

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

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

tas - t:nicos cessionarios para a

America do' Sul _. Caixa. 1:17'" S.
Paulo.

.
.

NA CAPITAL BAHIANA!

Ar�stides Americo de Magalhães, doutor em medicina e

pharIÍlaceutieo pela Faculdade deste Estado, major refor
mado, medico de 3.3 classe do Corpo SanHaria do Exerci
to, etc_·

Attesto que tenho empl'egddlo na minha clínica o
ELIXIR D'E NOGUEIRA, SALSA, CAROBA E GUAYACO
IODURADO, formula do pharmaceutico João da Silva Silvei
r�, .obtendo sempre os HlI.elhores resultados, pelo que o con
sldero um medicamento de prompta effic!l.cia.� como. um
dos melhores depurativos do sangue. O que ai'firmo"efil1éde meu grão. .

>-
_.

.. __

Bahia, 6�de Junhl()l de 1908

..,.

I
.[Jt-. A1'istidc$ Ame'-ico dejjMaualhães.

{ ("irOla reconhecida.)
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