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Sedas, e outras novidades para

Está
paiz, relativamente ao augmento
do fréte marítimo.erraào

RIO, 15 CG) - Continúa os verão, apresenta por preços nunca

protestos de norte a sul do vistos, a CASA ROMANOS.
O ntem, não só nesta Capital, como no visinho distric!o de r:l'"--....--...,.,...o:1"�!iif"�...."#""3;-,r3tÓ"�..--�-,�-,.......'�'r_-.. �--..;r-,...--�''':1I:-.''3:...r�--....-�_"'#'''._�

João Pessôa, elementos do Partido Libual exte.iorizar.im seu con- ��
'•.".,..""..0.=0.",...".".."""",,," ""'-'!�..,.""""="""".".,..'"' �� =�_"ó. "'-"'--'"''''''''_'''''

����
tentamento pela victoria daquella facção com um loguetorio interninavel, � AC I �
que, cor um bom e'l)aço de tempo, trausicrmou a linda Capital � , �1
catha�ineme no arraial de Macha-o-bomba, no dia dê annos do co- � '""'5-"

�

�
ronel Florinddo. � Leitores bondosos, conforme minha promessa, aí ten

�!Até alii nada de mais, porque essa historia dê foguetorio, 'ij des a página de Papini: �
por algllm tempo prohibida, foi pouco depois restahelecida para �I «A compra da Pepublica-» �.Que futuro estará reser- gaudio dos políticos, que fazem olhos J� arixova mOI'Ll por um i ma- r Nova York, 22 de Março. �
nilestaçãozinha. � Este mês eu comprei uma Republica. Capricho caro @

O pior de tudo, porém, é qu� num excesso Íamentavel os � que não terá imitadores. �
vada pa I'a o B ,--as i I, com liberaes de João Pessôa não se contentaram em riscar o céo escuro I� Era um desejo que eu tinha ha muito tempo e quis ��
__________________________ de ôntem com o rastro luminoso de sua alegria d-pendurada a flexa

t. livrar-me dele. Eu imaginava que ser dono de um país ��
dos Ioguetes. E atiraram, propositadamente, diversos fosuetcs sobre r, dava mais prazer. A ocasião era bôa e o assunto foi resol- �

mO- os predios d� seus adversarias, arr ebentan io vidraças e alarmando �� vido em poucos dias. O presidente tinha água até o pes- �
as familias. � coço; o seu ministerio, composto de clientes seus era um ��

Ola, isso francamente não está certo, ainda que ninguém � perigo. Os cofres da Republica estavam vasios; lançar no- �
lhes negue o direito de exteriorizar o seu júbilo, mas não, como se � vos impostos teria sido o sinal de derrubada de todo o �
procedeu, ôntem, no vizinho districto de "João Pessôa", com a pratic � clan que estava no poder e talvez de uma revolução, �
de actos reprováveis, seriamente aggravadoscom a assistencia dis- � Já existia um general que estava armando bandos rr- �São Paulo, 14 (C)-Os motoristas se ma�ifesta- plicente da policia local. � regulares e prometia cargos e empregos ao pn n :;:ITO que �

ram em gréve, paralysando, por completo, o transito de

��� chegava. �
vehiculos. � Um agente americano qu.� se achava no lo;.:pr, me �O Partido Socialista e a Frente Unica Syndical de

�I
avisou. O ministro da Fazenda correu a Nova York: em .t.!I

S. Paulo expressaram solidariedade ãOS motoristas em Foi er.'oaste- Vae vera- � quatro d.as n05 puzemos de acôrdo. Adiantei alguns mi- �
gréve. Ia do!

near o p res·.- t
Íhões de dolares á Republica e fixei, além dis io, subsídios �� em dobro dos que recebiam do E-tado, ao Presidente, to- ��

.

Rio, 15 �G)-Não se modificaram a si�uação dos S, Salvador,. 15 (C) - Foi dellt� Var- � dos 05 ministros e seus secretarios. Ddam-me, em garantia. I�grevistas motoristas, Sabe-se que .dentro �as oito clausu- empastelado o Jornal A Cacho- � sem que o povo o saiba++as alfândegas e os monopo!ios. �
las apresentadas, constam as seguintes: Oito h.oras de.tra- eira. Não se sabem ainda os mo- gas � Além disso, o Presidente e os ministros firmaram um �
balho: descanço semanal; augmento ele salários; C�lxas tivos do empcstellamento, entretan- � convenant secreto que m a concede, praicamente, o COI1- �
de e.�onomias e de aposentad?ria e pensões; im�edl.d� o to, e�tão sendo. ,tomadas pr?vi- Bello Horizonte, IS (G) _ � trõle sôbre a vida da Republica. Embora eu pareça, ijestacionamento de carros particulares, na praça,

.

indistin- dencias pelo MInistro da Justiça. Annuncia-se como certo nesta ca- � quando ali vou, um simples hóspede em transito, sou, na �
ctamente. � governo prometteu attend,ehrOaos grevistas, 10-

_ I pital, que) Presidente Getulio � realidade, o dono quasi absoluto do país. Estes dias tive �
go que elles resolvam voltar ao traba .

Vargas passará o actual verão �� de dar uma nova subvenção, bastaitc crescida para a re- tm
O melhor sortimento de em Poços de Caldas, em vez de I� novação do material do exército e, e.n compensação, me �P. Alegre, 15 (O)-Acabam d� .se d�,clarar ehm gdré- artigos para homens na fazer a classica estação de Petro- H a,segurei novos previlégios. �ve os tecelões riograndenses. A pohcla. Ja apre en �u casa A CAPITAL.

f-O
polis, � O espetáculo é, para mim, muito divertido.. A3 câ -

�grande quantidade de armas, dos grevistas que estao
� maras continuam legislando, livrem �nte na aparenc'a; os ci- �

irreductiveis. � dadãos continuam a imaginar que a Republica é autônoma �
-0- � e ind:op�nd�nte e qu:'! á sua vontade se subordina o curso �

Therezinha 14 (0)-0 Interventor Federal fez em- NO Lago de C f b � das cousas. Não sabem que tudo quanto supõem pClssuir- �
-yf barcar um contige;Ite de - força para Par�ayba a!im d� •. Onau· ij vida, bens, direit03 civís-depende, em ú:ti'llu instancia, �
manter a ordem na cidade em c.onsequencla ,da greve ah COnstanC Ia � de um estrangeiro d�sconhecjdo para eles, isto é, de mim. �_declarada sob a chefia do sr. Aldir Mentor. As noticias

I I d�' Amanhã eu po"o ordenar o fechamento Jo Congro., '1de Parnayba accrefscentlam IquAe o �r. ,�I�ir �e�tor p��- BERLIM, 15 (O) _ As úl- an o � sOd'
uml refórma dia CodnstituiçãO, dO aUp'lled:lto Jas talifas ��tende depôr o pre ei to oca. s au Or! a es es a uaes

.

-

timas informações recebidas di- � a uaneiras, a expu são os emigra os. o �ria, si me a- ��tão dispostas a agir com energia na repressão do movl-
zem que cahiu um avião no La-

-

� prouveS'le, revelar os acôrdos secretos da cam:uilha ora do- �1
mento paredista.

go de Constancia, que se suppõe
RIO 15 (C) - No Cattete, � minante e derrubar, assim, o governo, desàe o Presidente �J

conferenciaram, ôntem, com o sr. r.i1 'lt' t
.

E -
..,

I b' r",�pertencer á Allemanha. .� ao li Imo secre ano. nao me sena Imposslve o ngar o ,,.,
LLW4 ia presidente da Republica, cada � país que tenh'J sob a minha mão a declarar guerra a uma ��

um por sua vez, os srs. Arman- � das republicas limitrófes. ijdo SaBes de Oliveira, interven-

�� Este poder oculto e ilimitado me faz passar algumas �
tor em S. PauJo., Flôres da r.. h d' li;'

I':' oras agI a aveiS. �Cunha, interventor no Rio c;.ran- � Sofrer todos os incomodos e o servilismo da comédia �
do Sul; Magalhães Barata, lllter- ij politica é uma fádiga bestial; mas ser o movimenlador de �
ventor no Paiá, e Mario Câmara,

I
� titeres que, d� li az dos ccnario3 póJe akgrar-se puxando �

interventor no Rio Grande do � os cordélinhos dos fantoches obedientes, é uma volúpia �Norte.
I rl�

única. O meu desprezo aos homens encontra um alimento �Rio, I') (G) --;;> Na sessão de Veja a distribuição da Au- r saboroso e mil confirmações. �hoje da Camâra foi apresentado xiliadora Predlai SfA. � Eu não sou mais do que o rei incógnito de uma pe- ��
um projecto abrindo o credito de

na 2a. página �� quena Republica em desordem, mas a fasilidacJe com que �200 contos para pagamento de Plano «8" com 76 pontos � logrei dominá-la e o evidente interêsse de todos os inicia- �
passagens e hospedagens de de-

apenas. � dos em conservar o segredo, faz-me pensar que outras na- �
legados-eleitores. � ções, e talvez mais vastas e importantes do que a minha �

Requerida urgencia para esse SOrie i II IIe
-

� Republica, vivem, sem se aperceber, debaixo de análoga �)
projecto. foi a mesma conce-

�I dependencia de soberanos estrangeiros. �dida por 80 votos contra 66. jurados' � Sendo necessario mais dinheiro para a sua aquisição, �Entn o projecto em discus,ão, h tft, será caso, em logar de um só dono, como no meu, de um

�I'Amanhã, ás 14 oras, na �. •levando á tribuna varios oradores, I I �.. d
,. � trast, de um sindicato de negocios, de um grupo restrin- 'ti

B
., sa a c as aUCllenClas o JUIZO •

b
�

entre os quaes os srs. ergammi, d 2 PI' d � gido de capitalistas ou de anqueiros. �Ab I d M
.

h V T I
a a. vara, no a aClo a

h f d d
.

d ��
e ar o ann o, asco o e-

J t' _, l' d � Mas ten o un a as suspeltas- e que outros países ti
d F b· S d ' us Iça, seI a rea Iza o o sor- •

o e a 10 ore.
t' d

.

d r � são governados por pequenos comités de reiS mVlsivels, �JFeita a votação, verifica-seque
elo os Jura os, que em

r. h'd I h d f'

IIde servir na primeira ses- 1ft con eCi os apenas pe os seus omens e con lança, que ti
o projecto foi rejeitado por 68

sa-o I �� continuam a recitar com naturalidade o paptl de chefes tt
votClS COlltra 62. (O jury, desta comarca.

� IMJ egitimos>' . �

� (Giovanni Papini-Gog-pag. I 95--Trad. de Au- �
� gusto de Souza Junior). �� Essa página transcrita na época da censura, aqui no �
� Brasil, daria com meu canastro em Fernando de Noronha. �
� E' só o que tenho a dizer; o tema versado é por �
H demais expressivo, apezar de escrito na Italia, por quem �
� nunca viu o Brasil, ele dispensa comentarios... �
� BISBILHOTA �
�������������������oooo�

por atacaào

esses consecutivos

vimenios paredistas_?

-0-

AAllemanha
victoriosa

TOKIO, IS (C)- Em vu

tude de violento incendio, mais
de 500 casas foram reduzidas a

Plebiscito ào
5arre

Aprovaram e

logo depois
reejitaram

-0-

BERLIM, 14 (G)--Apesar da neve que cahiu em abun
)�

dancia durante toda a noite, os trabalhos de apuração se prolonga
ram até ás 7,30 de hoje.

Até ás 1 2 horas é\ Allemanha tinha augmentado a sua per-

centagem para 70010.
Não foi registrado, ainda, nenhum incidente.

-0-

BERLIM, 14 (G) -O plebiscito tera o seu, resultado fi

nal proclamado amanhã, ás primeiras horas do dia, ou talvez

ainda esta noite, dado o adiantamento dos trabalhos quando será

resolvida a sorte ,do territorio do Sarre, e principalmente essas duas

coisas de relevante importancia pala o mundo: ou a paz ou a

guerra na Europa. .

BERLIM, 15 (C)-O resultado completo da eleição rea"

.lizada no Sarre, em que compareceram 528.000 eleitores.

Votaram a favor da Allemanha 476.000 eleitores; 46.000
'I

:a favor do Estado Neutro; 2.000 votos a favor da França.
Foram annullados 900 votos e appareceram 1.200

� branco,

Fogo!
Gréve da
Cantareira
RIO, 15 (G) - Terminou a cmzas.

em gréve da Cantareira, tendo o pes- Não se sabe ainda o numero

soai voltado ao trabalho. de victimas.

'\
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�A BRASIL.EIRA ;��: U x i I i a do r a re d i a I SIA f,i

-�

F:>rovincia de Sta.Catharina ')lE'
""""'7"'","'_"m 7-

•

�
REDACTORES DIVEI�SOS (Dep�rtamento Provincial de Ptcpag�mda) ';:J $

* •�t���1te�����'eis°nl���ifJaJ�1� O hOI'"Y1ern e o��spiritualisrno :::. P L A N O A I�elo Estado. Quando o homem perde o senso da obediencia ao Eterno, (:';!;':! �

C....

O I i -, b0"-a"- � o ao Immutavel, ao Principio e Fim de todos as coisas, e!le se tórna �:�
Q Distrib

. -

E ' I ri C' C J
. ,�- � c::a, I C ''1(�_ ::,11'.' O. IS ri utçao 170 staao ae Santa .un moa em 4 de janeiro de 1935, re- �"""'"---- ,

-- - -

um sêr miseravel sem capacidade para respeitar cousa alguma a não "l;'�
alhada de accordo com o Decreto N. 24.503. de 26-6-34.- ;Não será devolvido o original, ser o' seu proprio orgulho ridiculo, a sua vaidade fútil e os impulsos ,�,;"",� �

PuMicado ou não. 1 d'
,.

S' d h "1' ;-;'-' I A c: '1 d �
ce seus instinctos rssociativos. I vence or, o ornem matena .sta :,l� , Iwgwca e: �

O conceito expresso etr arli
esmaca cruelmente o seu semelhante, affronta-o com a sua especta" I ·�I�,·.�" �

d II b I' Ó
I " Conr N 10 Ludwig: Lu-th Joinville 16:0(lo$000 mgo e co W oração, meS,'TIr so I cular opulcncia, opprime os trabalhadores e os intellectuaes, cégo e: -:":

- . .
v �

cilada, não implica e.n rCsprJ17 surdo aos c1amôres da massa que gsme a seus pés. Si, ao contra-i "�;;'I 2. Empresiimos sem Juros !sabilidade ou endosse tior parle rio, ellc não venceu, tórna-se um revoltado, um systematico destrui- :,:' Pontos Gda Rcdllcdio. dor de todos os valores, assumindo attitude de scepticismo e ironia,
"

...� 699 Vva. Margarida Neernnrm, Joinville, 15:000$000 2.447 O' v. '1Assignaturas
di

com que masc ira a sua fraqueza, a sua incapacidade para agir. E 3;� 525 Julio Laux, Blumenau, 10:000$000 2.377.
�J:JNº � "

44!p000 ambos, venc.do e vencedor, sob o signo materialista, são elernentU3[ ':;;
593 Leopoldo Ga:dlc, Blllmenau, 7:500$000 2.346.

Sl::MF:.STI<E 24$000 venenosos, que corroem mortiferamente as collectividades e as Nações, .:;"� 482 Leo f.'chwêiler, I-ho;a-Hurnboldr, 25:000$000 2.332.
TRIf\r1ESTf<E 12��OOO as quaes se putrefazem no abandono de si proprias. '.:� 86 Oito Richter, Joi:lville 30:000$000 2.300!MEZ 4..t"000 I

"
II

/' S:i,1 341 L'J B 1 lt Bl 10.'000$000 2.295 ��iP c, bar errinaror, urnenau, _ �
A ��rre�!)on(!enl��a" b(,!:;nCo;/z� J�OS Ope r.A; rios b r'a sil � i r,os �� 30B Leopoldo I'vÍ:lnteufel, Joinville 10:000$000 2.243

'

!os, I a.IO! es I f.�aLl1 os (.�0/' Symntomas alarmantes da gra:Jde anarchia e da Insatisfação • 269 Henrique MIchels, Blumenau, 7: 500$000 2.211 T@'
llUflCLOS e assivuaturas acvcm I 'I B 'I '

'

ind ";;.$ 6r:: A J 'R :I' F J FI' I' 10 df. $,ll1
'. ,,'1 ;- r, :., '('G' gera C]U";\':l�p(,O raslsãoasgreve;qu,:!aqmestãoserepetmo � )4',ose,o,ngi.l�S"emlOl�S, OflanopOI-;, .ooooooo 2.198 �ser enviai os lia Utret. 0/- t.- f

.

't d' d la �� 733 Olivia Netto de Li11a, Florilnopolis, 7:500$000 2.176 ��
f J. ... 'I ,,;

com requencia mUI o 19na e no, .

*, �:'1ren e alfO tv3:,a ..O. Os operarios precisam meditar seriamente na sua triste si- 880 Henrique D.:mer, Itajahy, 7:500$000 2.160 �

___

Caixa PDstoi 37
tuação neste momento de infinitas angustias universaes, Os elemer- ;�� 3. Emprestimos a juros de 6'1. p. a.:

e
S .. 0111 PiOi�rie!:!il tos obreiros de todas as nações estão sollrendo as consequencias dos ,.

CJt���', _,13' ,,�, >f/?!!!,
( erros que um regimcn economico deshumano e cru I tem p.at cado, );(7 772 Aderson H orn Ferro, FloriauJp::>lis, 20:000$000 2.15 5 �

&..s Iii] (AI w.lI�;;:p num derprezo permanente aos comesinhos preceitos da wlidarilda- .;� 289 Horacio e Brasileiro G
R. !li de humana ,)*, Haro BacelIar, Hcrval, 15:000$000 2.152 rUHliln1aeS

.

'. . 1 ->1(: 603 O II K' I 'I $ �'i1,''''05 operanos deVêm abr.r os obos e ver b�m que estão .- :;wa ao neger, taJa 1y, 5:000 000 2.137 �

I s,�ndo trabalhados insidiosamente por elementos e:dremistas que se ?� 747 Pedro Jo-é Hei!, Florianopolis, 7 :500$000 2.121!Em sua sédc social, á rua Te- dizem seus amigos, mas rue e,tão, em verdade, s,rvinc!o a: cau- -j{:' 122 Wdly Schwi:rfe6Cr, Blumenau, 12:500$000 2.1 08 �
nente Silveira Df. 14 reuniram-se sas occultas e i�J·mtas.

• .J.;.� 364 Richard Rucr:!iger, Rio do Sul, 10:000$000 2.1 08 �,':�, _ �Isabbado último os membros da l�ós, como os trabalhadore3 brasileiros, já percebemos clara- �:� 782 August \X/ciss, Rio do Sul, 15:000$000 2.1 02 � e��
S. C. Pr0tedora dos Animaes, mente a incapacidade de:::se regime para rewlver, a contento, as queo-

"l)" 496 Willy SChwéftfeger, Blumenau, 5:00('$000 2.094"
afim d�, proc�d.;rem a "eleição ?il tões do capital e do trabalho, incapacidad� revelada na proteiação � P L A NO"B "

•
nova, d,!rec tona que .ltcou aSSIm propositada de todas as solucões. I, �
constltUlda e em segUida empos- Isso porque o liberalismo considera o trabalho uma vil mer- k,�,'� !sada: I cadoria e o trabalhador um ser inutil, olhado com despre7.0 pelos �,o,

la. DistribLJição �
P ']. P f Alt' FI" d d d I 7(>.'3 effectuada depois de apenas 27 dias de fUllCcl'O!lamento �
re�lGCnle- 7' ,1110

�

�- magnata� as in uS,trias e a po itica. �
les; VIce-Pres.-�aerclO Caldel- O IntegralIsmo quer acabar com as ludas de classes, que

�� I A t' 'd d �
ra de Andrada; 10. secr.-Sabas- enfraquecem a t�ação e materialisam os homem, para que os pode- !,�

. n IgUI a e
O

lião Vieira; 20. secr.-Antonio rQSOS usufruam proven�os cada vez mais farlos, emguanto a situação 7�' plconta contr. 49 --Raul D_;xk, Blum;;nau, 30:000$000 4:000$000.
VVieira Mach1ado; J o. thcJs.- JMorgr dos que trabalham permanece inalteravel, mesmo atravez do tempo. ?:� 2. Sorteio: � 1"

20' Df' 7,1',,>,,,) �,�•.•�lena; . 1 les- 1 ro. o:-e ar- Sigam os operarios brasileiros o exemplo de seus irmãos, em �
tins Netto; Médico VcterinariIJ- numero d.:! milhares, que já militam nas nossas fileiras e venham �!�, a realizar-se C111 breve sob a controle d) cOl11p�tente fiscal do go- �
Dr. Jorge Souza; Consultt,r juri: formar comnosco n-::ste p:eEo gi3ai1t�sco de con�trucção ele uma

?� vemo federal, em Porto Alegre: Serão sodeadJs entre 33 adqui- ,8
d D G 'T d :;'a!- l-.il,lte� 12'.50"$000 :�ICO- [. erCll10 _ wares ' grande Patria. .;'il-J v

v ��
l\lIello; Bibliothecario-!;.piphani() Alistem-se, soldados do SIGMA, cuja bandeira todos são {:�) 3. Maioria dr Pontos: •
Ç! •

d d d' 'I f I �:�, Serie I Pontos �."..JUC!lpl[a. consi era os Ignos, capazes e operosos, cons!Ituinc o uma só anti i!i �
d ?� plconta contr. 495-Raul D�eck, Blumenau, 20:000cfiooo 2'.000$000 763 �amparada por um regime on e haverá liberdade garantida pela ver- iP '\2lJi'

S .j� Serie Il �dadeira Justiça ocial.
A. L\LCANTARA �� Con�r. 24 -Carlos Souto, Blum�nau, 7:500$0)0 76 :;Caneta rtos �� plconta contr, 20-Bo�hm & Cia. B1umenau, 50:000$000 15:000$000 69 �

do _lS FI Não comprem carteiras, luvas-I Venda-se Orna lIptima chacara �� ee "aula
meic:s, sombrinhas, sem primE'ira', com grande extemão de terras, .,�� LIVONIUS & C iConcerta.sr radio com a I P V �I�,� ia. �mente examinar o novo sortimento no ogaf assa inte, municipio C d �

maxima perfeição c garantia' recebido pela CASA ROMA de Palhoça, '�;� orres pOr. entes i
Tratar com o sr. LEODE NOS, á rua C. Mafra 26_ Trat;l[ nesta redaccão. ��rêi.T;. �5t)J.;S��,!Ttl<�,il2'''',tt-':;��I� ',lê��;fM.,�_4��'lt1�������� ®1�,5i����� fi��R!

GARIO BONSON.
� �:lF'?.I) 'l,j,';14l ,�!'I<;1...l'iJ7(' -�1»J?p3 eb'�<!»� ��4������������:qsr�� j'.����

Comprae para vosconven' Commissão de e1igia- ft ruzada Saraiva, verslndo. o s�u the-
Rua Jer'mim) Coelho n. 18 ceI' o formidavel e economi- P d I ii II U ma sobre o seguinte:

co SABÃO INDIO ropaga n a "A maior de todas as carn-
e Expansão Com- - N

..

I panhas'civicas."
mercial t�lotac: Cat1lo111 aCiona �:rão lançados, nesse oc-

A I 'd E d I 'li - i caslao, os fundamentos cionterventona o sta o as-

d
'

signou decreto cw;ndo a Com- I i Cas e Voluntariado da Cruzada, e

missão de Propaganda e Expan- dados os primeiros passos
são Commercial, subordinada ao Retificação Educaça-O para a sua organização.
C Ih F d I d C Todas as pessoas, homens,onse o e era e ommercio
Exterior. Da Cúria Metropolitana, pe- senhoras e creanças, que

dem-nos a publicação do seguinte: Ad' d
comnosco sintam as mesmas

seglln a relllllão e pro- vibraço-ps por um Bras!'1 1','-«N.:io é verdad� que o itenera- d [' h
. �

rio para a procissão Je S. S.:bas-
pagan a rea lw-se oje. bertado do analphabetismo,

lião esteJ'a determinado, como an- H'
,

20 h I'
são l:ordialmente convidadas

0Je, as oras, rea !za-
nunciou certa e dct�rminada pes- se, no salão da Escola Nor-

a comparecer e a prestar o
seu valioso concurso.mal, a segunda rc união da

serie que a Commissão E
xecutiva da Cruzada em

Santa Catharina está promo
vendo no sentido de escla
recer a publico a respeito
de suas finalidades e metho
dos de acção.
Falará na reunião de ho

je o presidente da commis
são, dr. Eliezes dos Santos

A GALETA--Florianopolis, 15-1-1935
------------------------
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OIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

MarUnlm C�!ladí) -Janlor
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de Massas

Deseja-se adquirir um pre�
dia no perimetro urbano de

F d V S 200 construcção nova até ... : ..•

VENCe:- Dr .. 20:000$000.
� E;; finos mo-, Cartas sem compromissos
veis. 1 ratar no Lar-

'

PhOne. 1.212 para o abvogado dr. Pedro
go Benjamin Constant n. 2, das de Moura Ferro, á' rua Tra.
10 ás 14 horas. E NADA MAIS! janl) n. 101 sobrado.

Fabrica

Conv'�nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
DiVINA-OS MELHORES

A referida cOinmissão será cons

tiruita: do Chefe do Poder Exe
cutivo do Estado, presidente; Se
cretaria da Fazenda, vice-presi
dente e mais tres membro" sendo
um delles o presidente da Asso
ciação Commercial e os outros dois
escolhidos entre os representantes
das c1a5ses productoras, de pre
ferencia um industrial e um lavra
dor.

RUA CO:'JS. MAfRA, 68 PHONE, 1180

MiSSA

I
rmrrmrP'

I
"

soa.

E', outrosim, inicridico que ti
vesse «inicio, em dias da semana

finda o retiro espiritual para o cle
ro e associações catholicas, ter.lli
nando sabbado vindouro».

O referido itenerario ainda não

foi aprovado por quem de direito.
O retiro espiritual do clero co

meçará, de accôrdo com edital pu
blicado, a 20 do corrente, termi
nando a 26.

Florianopolis, 15 de janeiro de
1935».

Enfermeira
Pessoa habilitada, com grande

pratica de hospitaes e sanatorios 0-
fferece seus serviços' em casas par
ticulares. Fala Alemão.

Rua Estevei Junior, 28

D. Francisca Schmidt Outra c filhos, convidam as pessôu�
de suas relações para assistirem amanhã, át 7 horas, na capella do
Asylo de Orphãs, a missa, d� trigessi'l1o dia, mandada celebrar em

�uffragio da alma d.:; seu saudoso esposo e pae-João Francisco
Silva Dutra, Cartazesdodia

CINE ODEON - Zarofj;
o Caçador de vida e Voltaire ,

ás 730 horas.rb���
�� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
� das todas as _importantes conquistas da sciencia � CINE CENTRAL - fle-

r�,�,',1 do radlO, razao porque recommendamo-Ios.
��1

róes sem Patria, ás 8 horas.
[�J AGENTES:- COSTA & Ca. �] CINE IMPERIAL - Luzos
� � da Cidade ás 7,30 horas.
(� RUA CONSELi IEIRO ,MAFRA 54 - Florianopolis �"
l�� r1J CINE ROYAL - Passo da
�1��1��������� Morte, ás 7,30 horas,

PRÉDIOSE QUERES Af\;JlAR DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

'".
v Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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desinfecção
planlas

PELO AGRO;.JOMO

COMO SE PLANTA
ARVORE

UMA cima, para estercar a arvore. Não
se deve estercar a arvore com es

trume verde ou em activa fer-

A'S T E R ç.�.�.__..-F' E I R AS

I CO LA

Fruticu ltu ra oenças

Continúa na proxima terça
feira

«O r:�t':rco de curral,
os adubos verdes e os

adubos cnirnicos só dão
bons resulta !10s se a ter
ra tem certa quantidade

I de cal, - Ariosto Peixo-

I�__ ._�--

I nfl uencia
lua na agri-

nas.

Uns accreditam a razão. dos
factores allegados; outros n �gam,
lf'vando a discussio ao absurdo

Para n5s dc:ve haver exaggero
de park a parte.

Acreditamos nas «marés}} aé
reas. como accredita ur s nas ma

rés terrestres, provocadas pela lua.
Assim sendo, si ess'Ó! astro, como

a luz solar, exerce influencia so

bre a terra, pJrque n,:-gar, sem

elemento�, q:Je o a;tro pode exer

cer alguma influencia sobre os va

rias phenomenos biologicos?"

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
rRIADOR

E\VALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode cliri
gir-se a Ra,l,)hael1)igiac�mo
R. Conselheiro Mafra, 76

«Sem agua e sem es

trumes, nãu se póde ter
legumes}} - Lourenço
Granato.

-

Calda sultocalclca
de ubere\Adubação

� Os nossos lavradcres, na I

[sua maioria, não tem urna

[noção da necessidade da a

� dulação da terra.

Dr. Ariosto R. Peixoto
1

Plantam em um terreno de
matta virgem durante alguns
annos seguidamente e, quan
do a terra cançada, empo
brecida dos elementos nutri
trivos ás plantas, quasi nada

produz.vé abandonada, tO,r
nando-selmuitas vezes estéril.

Um te;-reno por mais fertil

qU2 sea, sendo plantado
seguidamente, diminue em

pouco tempo a sua fecundi
dade pela falta de elementos

indispensaveis ás plantas.
Torna-se então, necessa-

, ,

rio restituir á terra os ele
mentos que as culturas lhe
retiraram.
Isto se faz por meio de

da adubos que vão incorporar,
ao solo as suas diversas
substancias, que passarão a

Cui tu ra nutrir as plantas para novas

E' -' d b colheitas.
uma questão muito e a-

N I' El t te", .

1 -
.

I
o ivro, ernen os ( r\-t.da SI a ua exerce ou nao In- .

tt G I I D [oão"

1 CTt/CU LIra era, (O r. (llluencia sobre as p antas, quer °c -j' '1 P'II � t 'a nosr d. 1 - an: ic J I no, enLOI1 I I o:

quanto a epoca ,�p.antaçao, I .

ti'f'
-

I
quer quanto ao tempo da colheita I

ads�gLlln e c ass: icaçao (OS

, a UDOS:
ou S�orbte. "lo. estru ne; 20. adubos

o re este assumpto escreve o . ,

3 id L G organrcos diversos; o. ac u-

e., ?urenço lanato,. compe- los chimicos chamados tam-
tenttssimo auctor d::: varras obras

b d b 'd 'C'IO "em a u os o commei .sobre agricultura:
T A primeira classe, COI1H'

"fi lua na vegelaçã)1 _11 em
escreve o auctor c.tado,« ésido eterna essa qu �stão da influ·
c'mstituida pela mistura dosencia da lua m vegetação, sem
escreil1entos sólidos e liqui

que ja'TIais se tenha cheJado a

conclusões definidis é satisfató. dos dos animaes COIl1 as pa
lhas que serviram de cama

ao gad:J e com outros lk
trictos vegetaes.)}
Os adubos organicos são

constituidos quasi que essen

cialmente pJr ele.llentos o

rigem animal, como o guano
(escremenJo, d.= plssaros r.l)
rinhos accurnulados em cer

tos lugares), resto de ani
maes, o Sal7gLl�, etc. Ha tam
b2111 os adubos verdes, for
mado por materias v ..:g2tae�
em estado verde. Esta adu

bação é de grande efficaciél

para as terra pobres.
As pIa l' as leguminosas

são as mais empregadas pa
ra a adubação vereie.

Os adubl)s chimicos são
constituídos por certas subs
tancias de natureza mineral.

O mais inlportante adubo
desta cidsse é o Sa:itre do
Chile.

O tamanho da cova para o
mentação.

plantio de uma arvore não se

perde por grande. Ao abrir-se o

buraco, geralmente d� sessenta (60)
centimetros de profundidade, se

para-se á terra de cima daquella
de baixo, que se põe fóra. Mis
tura-se á terra que ficou tanto te

riço 01.1 estrume bem curtido quanto
baste �para encher o buraco nova

mente. Este serviço deve ser feito
um mês antes da plantação. Um

operaria segura a muda pondo o

nó de juncção da raiz com a haste
no dente de um sarrafo, que se

atravessa na cóva, Esse cuidado é

indispensavel para que as raizes

liquem á flôr da terra. Nunca se

deve enterrar a haste da planta.
A� raizes quebradas, rachadas,
lascadas e muito compridas preci
sam ser cortadas com um canive
te bem afiado. Oulro operano
vae enchendo a cóva, vagarosa
mente, com terra escura e lertil
da superfície ou terriço, firmando
a, l svemente, com as mãos. AJ
mesmo tempo, a outra pessôa que

segura a planta, e espalha bem
todas as ra:ze" d�ixand0-a, tanto

quanto passiveI em po,ição natural.

Depois do buraco cheio. molha-se,
bem devagar, tOell a krra. S·

Cuidado e

das

esta terra estava multo secca, são

precisas até 2 b.ta�, d,ls, de b
rozene, d' agua. CCJbre-se a terra

molhada com 2 a 3 centímetros
de terra secca, de modo que a

suoerficie da cóva fique ao nivel
d� terreno ao redor. Finalmente,
afastando-se 2 palmos ou pouco
mais do tfOnco da arvore, forma·
se um circulo de terra de meio

palmo ou pouco mais d� altura.
Nesta concavidade é que se fa
zem as regas, quando preci�as,
e melhor se aproveitam as aguas
das chuvas.

COMO SE ESTERCA UMA
ARVORE

Não se deve encostar pedras,
estrume, folhas pôdres ao redor do
tronco das arvores para não apo
drece-lo e certas doenças não o

atacarem. Se a arvore é novinha,
abre-se um valinho de 5 a 6 cen

timetros de profundidade, afas
tado 1 5 centimetros do pé, e en

terra-se. Se a arvore é velha, es

lrume-se na beirada da sombra
feita pela cópa da arvore, na hora
do meio dia. Abra·se um sulco
circular de um palmo mais ou

menos de profundida e outro tanto

de largura, ponha-se o esterco e

tape-se com a terra. Se o terreno

é de morro, inclinado, basta
abrir uma meia lua só do lado de

Farinha de Amendoim

OPTIMA RAÇÃO PARA ANíMAES (CAVAL
LOS E VACCA5j)

Ernesto Riggenbach & C.IA

PHONE, 1.626C. POSTAL, 112

A)� Tralamento de inVerno.
S' o mais efficiente, por ser feito
1uando as plantas g!"rdlm�nte não

te,n folhas. Dissolve-se uma parte
dJ remedio em cinco partes
d'agua e com macLina aspersora,
faz-se, em dias seccos, o trata

o numero de dezembro da mento da;; plantas atacadas. Co
«Chacaras e Quintaes)}, utilissima nheci da a concentrrJção exac�a da

rev�sta de valiosos ensinamentos I cald� pod:-s.e ainda �tili�ar a ta

agncolas, que s� pubhca em ?ãO
I
bella de dlimçãJ abaIXO impressa.

Paulo, traz um mtertssank artigo, B)- Tratamento de verão.

pelo qual se vê o carinho que me- Re lu�r mais cuidado, para que
rece do Governo Paulista as coi- não se queimem as folhas e brotoó
sas que se referem á citricultura. novos. E' precÍso diluir o reme-

O artigo em apreço dá noticia dia em maior quantidade d'agua
de um Serviço Citricultura ins- de accordo com a resistencia das
tallado em Sorocaha, wb a direc- plantas a tratar. A diluição de
ção do dr. Luiz O. F. Mendes. uma p:ute do rem�dio para 20

Este technico se propõe a di vul- d'agua é geralrn�nle sufficiente,
gar pra;icamente tudo o qu� se havendo, porém, plantas delica
refere á cultura da laranja. das que requerem dlluiçõês maio-
A t0dos os lavradores daquella res. Applica-se com machina as

fertilissima zona, onde os laranj'1e3 persora (pulverizador). Os tron

supplantam os cafezaes, foi distri- cos das arvort:s, quando atacados,
buida uma circular na qual é oHe- devem ser friccionados com um'!.

recida assi�tencia téchnica, conse- 'escova molhada no remedio.

Ilhos é ensinamentos praticas a03 (Communicado do S. D, S. v.
plantadores de lau!lj.:l do Ministerio da Agricultura. ;';"----------------_- iiiiiiiii_"

Citricultura

Dr. Herrnann Rehaag
INSPECTOR DE VETERINARIA

DESASSEIO NOS CURo na Suissa, em 60'[" dos casos 0-

RAES, NOS ANIMAES E bservados de mammites, o ataque
NA ORDENHA FAVORE- ao quarto esquerdo posterior. Nes
CEM A FORMAÇÃO DE te quarto que é opposto ao lado

MAl\'IMITES em que o ordenhador tira o leite
Sendo immund JS e lamacentos e que é coberto, em parte, pelo

os curracs, os uberes das vaccas membro posterior esquerdo, a or

estão, sempre sujos, cheios de lama denha· é mais difhcil, e ordenha

que contem alto numero çle mi- dores pouco cuidadosos não tiram
crobios, Muito perigosa é a con- delle bem o Lite. O mesmo auc

taminação com 03 excretas que tor verificou que as mammites são

se encontram na superlicie do u- mais frequentes n06 rabanhos em

bere quando as vaccas so'Irern de que a ordenha é feita por rapazes
diarrhéa e catarrho do utero ou jovens que não sabem bem a ar

da vagina, principalmente da re- te de ordenhar e aos quaes falta

tenção das secundinas, porque taes a força physica para fazer orde
excretos conteem microbios alta- nha completa. Tambem homens
mente nocivos e em alto numero, velhos, mesmo quando bem ins
Tambem nas feridas do ubere e truidos e cuidadosos, não pódem

MOD8 DE PREPARAR: das têtas ha sempre germens que ser bons ordenhadores devido á
, 1 a nmites falta de forças nas mãos.Numa vasilha de ferro ou dê poc em provo::ar m "

o ,

barro, com capacidade sulliciente, E"tando o ubere sujo de taes

d f ma-crias e não sendo bem Íinpo[az-se uma pasta e enxo Te em

cerca de 10 litros d'aglla quente. antes di ordenha, 03 gerrnens são

Junta-se a cal. A' medida levados, no acto de ordenhar, pe·
d

. las aberturas das t3tas, entram nos
flue esta se apaga, eira-se, aos

pouc')s, mais agua quente. Ter- canaes e pódem provoc:.\r inflam

minada a hydratação da cal, ad- mações. ALTA PARTE DE

diciona-se agua quente até per-
MAMMITES CABE A CO�\)

fazer-se os 50 litros e ferve-se a
Tf'M!NAÇA'J POR ORD�

fogo lento durante uma hora,
me-I

NHAI:?0RES SUJOS,. que ,a s

xendo-se continuamente e accres-
vezes [izeram, antes de tirar leite,

centando-se, de vez em quando, trabalhos imrnundos e que fazem

ii ,agua gue,nte nece,ssaria pa.ra, ,que
a ordenha sem antes lavacrh,�,.aass·d 1 mãos e até com as mãos c

'�la manll o o mve primitIVO,
d f d 1 de feri das ou out:,1S doenças.110 i,ica o pe � operação.

r "B F M LEITEI-A c31da assnl1 prepanda deVe; VA�ÇA;:, -'

,
-

.

d RAS SAO MAIS PRE'DIS-
(er a concentraçall approxlml a I ' M MrvUTESlc 23-240. Beaurné. Póde-se ve- POSTAS A \, .

Sendo alta a producção de leite,
a funcção do ubere é intensivada;
por isso, já in',ultos ligeiros, como
resfriamentos, cO:-llusões por pon

ta·pés., mord �dura5 de cach Jrros,
chifradas etc., qu � não incommo
dam as vaccas co;nmuns, pódem
çausar uma inflammação da mam

ma em animaes bem leiteiros. O
dr. Hess refere· se no seu livro
Hrankheilcn des Eule '05 (doenç3.s
do ubere) l,U na :UlS a mais da
m �tade das ruammites é ob,erva-
d

.. •

d3. nos pnmell'OS trez me7es e-

pois do parto, isto é no periodo
da maior producção de leite.

Insecticida de contacto conhe
cido universalmente. De grande
efficacia contra as cochoni!has

(coccideos] e outros insectos su

gadores, especialment � quando
applicado durante o inverno. Op
limo para as arvores fru ti[era,.
A calda sulfocalcica íern ainda

acção fungicida; pode ser empre

gada conjuncta-nente COM o ar

seniato de calcio (ín;ecticidcl dé

ingestão)' e com o extracto d� fu-
mo.

FORMULA:

Cal virgem (com mais do:: 90',.
de CaO) 5 kJ.

Enxofre e TI pó fia0' 10 kg.
Agua 50 lt.

«Qualquer mudança
nO arraçoamento dos
anirnaes deve; ser pre�
cedido d'um periodo de

transição- =t». O. Kel
Iner.

lificar a concenti ação exacta da
.:.ald.l por m:io do are,ome!ro de

A RETENÇÃO, DE LEITE
NO UBERE E PREJU

DIC!AL
Frequentemente as vaccas não

d ixam bem sahir o leite quando
e5tão CO'11 feridas ou outros pro
cessos dolorosos na m3mma. Es
condeu tambem o leite depois da
morte eventual do bezerro, em

comequencia de trato bruto pelos
ordenhadores e até na mudança
dssses. O leite retido enche as

têtas e as cysi.ernas, o que favo
rece o r�pido desenvolvimento dos
microbios contidos nestas partes.

Beaumé, que se encontra em

lual !uer ph:umacia. (Pedir um

lreometro de Be:mmé para liqlli
:los mais pesados do que a agua,
:om escala de O' a 5U· B).
Depois de co lda, conserva-se

b "m, se fôr guardada em rccipi
ntes bem fechados, taes como

garrafões ou em b3rricas bem
cheia,. Póde ser igualmente co 1-

3ervada em recipientes abertos,
;, n 10 ncces�a�io em tal caso iso
lal "se do ar ! or meio de uma ca

m Ida de oleo na superficie.

APPUCAÇÃO:

Correspon ..

dencia
Os nossos criado

res e agricultores po
derão consultélr.,.nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos s0bre 0-3 favores
que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham 110S campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes·
ta secção de A Gaze
ta, devem ser re digi
das com a maior cla
reza e acompanh adas,
conform� o cas o, do
material que fôr

'

obje
cto de investi gação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procurare mos

contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra�
si!.
A corres1)ondenlÍa

deverá ser dirigida
A' secção "A Gazeta

Agrlcola"
CAIXA POSTAL 37.
Florianopolis- Sta Ca
t/wrina.

A ORDENHA IRRACIO
NAL E INCOMPLETA E'
UMA 'CAUSA COMMUM

DE MAMMITES
O mesmo dr. Hess encontrou

Arados Rud Sack
Representantes exclusivos para o Estado de

Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.
Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, joinville,

Lagul7a, Lages e São Francisco.

_'��------------------------�------------�----------------------------------------------------------------__ ;-
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A GAZETA

TEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. jl\1atriz ,- Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-]oinvilIe-São Francisca-Laguna-Lages

Mostruorio permanente em Cruzeiro do Sul

o Refrigerador 1
f t , .

< -' • é um Sisn<:.Í1! conforto par. e I." • umbtm ••
• >1.' ,;., cep;� .. l Que precisa de estudo.

,,< "I" '(,:I;s�r,�dor/ 115�egufct-ut dE quo • IliHICLlnlJ , W.
••'> '•• ' ',�-:;do • de cor;!liiln�. - .tLlja • ,.]rls.,.clor G. L

r ir: '<;Õt5 "m� d�mons!"_'cio, .....dqa.,-.._
. .._ t,�,4i'r"I�"''''''''' �.""\"AI II;. ••.-.i.t�� ..

MATAI ,
•

PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por j. Fer
reira da Silva

Urn trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na L.IVRARIA

, CENTRAL

Com I --5OO podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a lndustria Chimica Cura S. A., Blumenau.

i
, /

./

Fechamento de
malas

Pét"a SUL-'P. Alegre-Rio
G"ande-Uruguay-ArgentilH

Chile-Perú-Bolívia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

NORTE----Santos-S. Paulo- IRio- Victória�-�-Caravellas��
Bahia-Maceió-Recife-�Natal-

I IAfrica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

Sociedade Immcbiikria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem 1..1]1 ��O'TE de te "'e .. a na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o r'::500

Escriptorio e adquira U!"j_ ou MAIS lótes. Arr . ,'-:à
valem mais.

Planta de urbanismo "uodernc dev:c1am"::1)'e a.�l-'''ovaGa
pela Prefeitura Iv.unicipa� ce São Jc�e, cuja CQ�'(i acha-se
archivada na me: ma Prefeitura,

Um contracto de compro de terreno c:'a VL,a Ea'nearia é
o melhor presente de :\lata: que V. S. 1JOde brindar seu�filh(js.
Linàa Vista Panorami:::1,

Esplrmàiàa praia à _ ccrihc s

Optima na5�«:-"�::e agcc potavel.
Terr7"::=. �;:;mpletamznte planos.

fi VILLA 6ALt-;Ei'i? 'c ::::'I!"-T"": c
1000 metros àa Porrte HI2i'�'lio Luz.

800 ào Branàe Quartel f!?àeral, em ronstrucção.
600 ào Brupo Escolc� José Bolreux.

Na .éàe ao Distrirta ioão Pessôa.

.��rvida pelas Linhas de Omnibus de fiorienop,;}js á João
Pessôa e Florianopolis - B;guassú.

Prestações mensaes desde 3C$OOO
A 50rieàaàe 5e "nC:..1rrega (la rorierr-urçõo ôz Préàios

n;.:a lótes aàsui�i�os,mrzõ;on"'? c pnqcrnanto õe urncjentruõu á
vista e o reSlcn,'Z em p oqornentoa rncnaoea.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE. 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

rreferi r o Sabão
"

I

I UonfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinha

--- funàaàa em 1870 --o

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mAR1Tlm05
Incontestavelmente A Prnueira no Brasil

r['pital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àe 36,000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis

. ,

13.472:299$349

R(sPOn'lablllàaaes ,a.ssumiàas em 1933 2.369.938:432$!i316

fO
Estas responsobütõcões referem-se sómente aos ramos õz

rBO e TRANSPORTE5, que são os DOl5 UNlr05 em que
a ompanhia opéru)

��tentes, 5ub-Ag.entes e Regulaàores àe Avarias em tOà05 os

aàos ào Brasil, no Uruqurr (Succursal) e nas prim:ííJ0':s
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis rAmp05 LOI3C3 & riA.

T
Rua r. mafra ri' 35 (sobruõo) Caixa postal EJ

cleqr, ALLIANÇA T'elzph, 1.083

Escríptorios em Laguna e Itajahy 5ub·Ag'2ntes em

Biumenau e Lage9
__

I

\ rREçOS AO PUBLICO AZUL,
: �

(10$000 PROBACK,
5$500 VALET e GúAL

( 1$200

(VENDE-SE NA
NOVA 8$500

PROBArK 4$300 Pharmaela e Drogaria da FÉ
UALET (I $000

(

AZUL

BOAL

6$000
4$300

700I

f GARANTIDO
.*� E CUSTA 6 $

.

y, '"i

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA GOM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS
aJIIII9IIii��

RUA
_

CtOAD� ISTAOO.
_ �

Senhoras e Senhori n has
í

Usem o infalivel preparado de effei tos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirifico Orva

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: _ PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das/ndustrias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil

S. A. (ServÍço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$OOg até 1:000$000
Gordura Selacia (C0CO)

RUA CONSELHEIRO N1AFRA N. 29 IEnd. Tel.: liAtherino"�--Caixa Postal, 1 02-��Teleph, 1026
.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funàaàn em 1886

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem

formulados e;TI cartões. Hoje é
r . 1 1 1 1

I teito peiO te ''I: ,"',oue ou por pD.O; O·

gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua FeJippe Schmidt (1' 8

faixa postal129 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estl"reotypia,
Encaàl"rnação, Poutcção, Tra I'bolhas em Alto Relevo etc.

--�-�

Café e Restaurant
"E S 1- R E L L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$SOO sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

raça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

___ o •. ------ -ç Ji

II
IFiiomeno

End. Tel. FI LOIVI ENO

FLORIANOPOL'S SÃO J O S E'

Santa Cathadna

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

N O I O" de (Curityba) fabricado I
com Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superior
é dar valor ao que é bom, é conomico e

1
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A GAZETA

Dr. Cesar Avila

E

!

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
I
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás I
17 horas

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-e-Êx-as
sistera, com olessor Reynal
do Viente do prtechnica a

mericana=- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi

ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na- Ines. a ouro e Denta

duras-c-Preços razoaveis.

Pharmacia
POPULAR

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro.

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado,
Telephone n: 1548

I Escriptorio de Advocacia

I Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Ouro
Em joias, moe- «����8G��.������@��tH�}�������
das, barras, etc. �� �

• galmente .utoázd;o:r;·-'B�nc: : Fabrica de oveis =
i do Brasil, pagando-se os melho- (� DE �
I
res preços: Unica Joalheria auto- � Pedro Vitali �

I
rizada pelo Banco do Brasil, Rio (� �i
berto Müller-Rua Trajano, 4C. , ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ��

I ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 =
�."'���111������ :3��@l�lf�'" ��t� 'ol> �'ê; ",'.: ��,��'i'!l ��r.it.:l,������tqSr�������,:<@i"4li>�'� Cll'l� �J»J�"tq$'�����

(� �-- -

---(��
.

DE

Antonio d'Acampora

)'
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

Almanak Laemmert
fUHDADO Em ]844

Annuario Cornmerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
(' Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

• volume -- Distrido E'eàeral
Z· " -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " -- Demais Estaàos ào I3.ra!!ôil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma co":�leta

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas actrvi da
des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves 'Junior, ]6

FLORIANOPOLIS

Clínica cirurgica-operações

Das 3 r o 'as em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: I -- Phone 1.618

R@sidencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Ricardo' GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista �m alta C�rur
gia e G1I1ecolog1a

Res. Rua Esteves Juntor.26

TI LEPI-lONE 1131
Consultoria: Rua CCrajano /8.

TELEPHONE J 284

Dr. Antonio, Botini

Melllclna Interna- Syphills
Vias Urinarias

Consultorio e Residencia
Rua Tralano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Direito

ACADEmlC'O
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico õus molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radies U. Violeta e Infra-Ver
m Jhos--Completo Gabinete de

EI, C :icidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiol'ogico

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12

..! das 14 ás 17 hs.c.Telet.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto 75-Telef.1450

Accacio Mo-
I

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon-" 1277.-;::

Caixa Postal, ) \O.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Refinação de Assucar
de

,.,.,

..JOAO SELVA
.,.'1;"

Tenho o prazer de cornrnunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos . pelo tele

phone n. 1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

.Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

COMPRE--OS rrlelhoes calçados dasl
melhores macas No

"SAPATO CHIO
PELUSO F. Schmidt,

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Brinquedos e artigos para presentes

nea! Sóe sempre NAMiscelaneal
2 onde a variedade e os preços são adrnlravels!

Chegou
A VO'Z D� OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M lscellanea
�-----------------------------------------------�)

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, ,LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

Pelleteri;! Novidades
Argentil�a 1_ literarias

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc ..

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

l

"
��----- ---------------------------------------------------------------------��--------------------------_.--------------�--�QU..

Miscela-
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Anniversaria-se hoje, a exma.

sra, d. Eugenia 1\l1artins Neves,
esposa do sr. general Octavio
Valgas N�ves.

Faz annos hoje a exma. sra.

d. Maria Leopoldina d'Ávila, Íen
tê! de francês da Escola Normal
Catharinense.

f"AZEm At-H'lOS HOJE:

a
.

senhorinha Julieta Nicolich
da Costa, professora normalista;

a exma, sra , d. Branca Mo·
r aes Savas, esposa do Si. Nico
J.lU Savas, commcrciante nesta

praça;
a senhorinha Zita de LHa Ri

l/as, irmã do sr. capitão Antonio
de LHa Riba,,;

o sr. [osino Amaro Romão;
o sr. Oswaldo Ramos, confe

rente do Diario Official do Es
Ilda;

a srita. Enoé Barbosa Lins,
residente no districto d,� João Pes-

0,

CHE6Am UH5 ...

Do norte do Eotado chegaram
pelo omnibus da empresa Darius:
K. Stodicck, Bertha Odebre

cht, E. Sant'Anna e filho, João
Vista Silva', E. R03smarch, Ciril
lo Borges.

OUTROS t?ARTEm ...

I Para Tubarão seguiu hoje, via
terrestre, o sr. João Gualberto
Bittencourt, candidato á deputa
ção estadual,

Pelo omnibus da empresa Da
rius seguiram hoje:

Para o norte do Estado:
João Fclfeira, Urbano de Mou

ra Ferro, M. Augusta Moura
Ferro, Gloria Moreira, Zilah Mo
reira, Mauricio Silva, N.lir Sou
za, Antonio Vasco de Oliveira,
Amaro J. Q'Iadro, Lolyta Vogel,
Leopoldo Kretzer, Kdiano Kre
tzer, Antonio Kretz::r, Martin
GOêster e O:ympio Bunn.

Para Tuharão:soa:

a senhorita Anatildc di!. Silva,
residente n (, districto d e João J. Gualberto Bitkncourt,
Pessôa. I dolpho Rein e outros.

(Of;1pCithl::1 fho:..i{eiT'() p'.irO �ncê!"!tj\'ai o óe$�
C("ivoiv:n,.'-':niC ('U E.!�O{\O"\:O

� O:2-1;OOOtOCd _- ("��f>!��.) f'c:.�..H�.:;d.o; (;':J(J�oc·Gtooc·

C<Bd� Su.::t;:"Ql: 2a..Wa. .t'

"O Melhor T tt....do dentro di)
�nelhoí Plano pelaMelhor
Sociedade de Capita

lização

Combinações inteiram2nte novas e muito inte
ressantes de Uulos ele capitalização, quer ele paga
mento fraccionado.

Sorteios mensaes de dmortização, com reem

bolso mensal, ao 1· numero sorteado, do DUPLO
do capital nominal.

Constante participação de 50 °10 nos lucros da
Sociedade, do final do 10' annos em deante, to
diJS os annas.

Amortização do mez de Dezembro de 19]4

Foram os segu; ..:tcs os titulas conteillplados no

sorteio de :1l11ürtlzação rea)lsado a 2:J de dezem
bro de 1934, na Capit,1 elo Estado da Bahia:

559 Menor Hilda, filha d� Taciano Dória-Bahia con-

templada com o capital DU�LO 12:000$000
559 OlOrio Souza Ramos - Bom ]eslls - R. G. do Sul

contemp'ado C0111 o capital DUPLO 12:000$000
41\.1 Heraclio Martins - Rio - contemplado com

Rs. 6:000$000
441 Tito Franco Vaz - Bahia - contemplado com

Rs. 6:000$000
6427 Eduard·) Guzzi Brigin - França, Estado de S.

Paulo - contemplado com Rs. 6:000�000
6427 Menor Wagner Ncves- São Luiz, Maranhão
contemplado com Rs. 6:000$000
13441 Dr. Luiz Alv�s - Biriguy, Est. S. Paulo - con

templado com um titulo liberado' de 6:000$000
5741 Francisco Paula Osorio - Rio - contemplado com

um titulo liberado de 6:000$000
5741 Viuva Andrelilla Silva Costa - Bahia contem-

....

pIada com Rs. 6:000$000

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES
REGIONAES

Campos Lobo & Cía.
Florainopolis, ltajahY, Laguna,

No 5' round os dois pugilitas
trocam soccos que são d-sleridos
fracamente. Por isso as vaias e

aclamações estrugem, quando Car
nera colloca dois upper-couts for
tes.

Harrys cáe e o juiz conta cinco
segundos até que elle se levanta.
Sôa o gong impedindo novos a

taques de Carnera que ganhou o

assalto.
NCJ 6' round, Harrys é forte

mente castigado, indo ás cordas,
para em seguida cahir durante a

contagem de 8 segundos.
No setimo assalto Carnera der-

.

ruba Harrys por oito segundos e

depois o faz ajoelhar no tablado
com golpes successivos. Outra vez

Harrys cáe e tenta levantar-se
quando o juiz estava na contagem
de oito sagundos. Carnera vigilan
te desfere o golpe final da lucta
attingindo Harrys no rosto, que é
posto knock-out com essa acção.
O público acclama Carnera e

��:zi"";;C'y�,.-: �r.i"O:"lf"��'-:<r;"r:<ii='Or.�'r--.",.'_..."""" ....."''t-'''""",'-�·�-'':;''.,.'''·....."'�... ,-c..;. r.;;...,,,, Pelos "ere- acompanha-o até o vestiario em

�:..-_.�_
�_ :!.lI __ '..i§���Il. __ CA.a.;:_ ....'tIio....��L-.....JI.!..:.���...IiI�-·..li·����"':�...r..,;,;::""'''''����''� •

� D &11 S P O'· T O � ditos espe-
ovação continua,

� L [W1 ����������

'f r.� ciaes"�� � Gravatas em lindos pa-
� � Pe:a rubrica «créditos es- drões. Variadíssimo sorti-
� Redactor CYPRIÁNO JOSE' � peciaes-, o Thes?uro do E?- mento CASA PARAIZO
�

....
[�I tado, pagou a irnportancia

:��_I;���_��������� �_:Ir�?�������=:� de 51:119$000, ao sr. New ..

t . V I t d C t ����âC�T�T'�""t''1I!:'"''
C 0:11) sabemos o ponto

OJ a en e a OSI a, para ��
�.... .,

·�=:c.o"""'''''1it1prin.ipal de um team é o 'pagamento das folhas do, a Esti Ihaços �
centro-r: édio. O jogador des I Ít.�ba hadores das estrad� � • ••

�
sa melindras} posição, sem-

d .... rodagem, re!e�ente ao mes 1.G�.:;c;:� ����

pre que a sua linha estiver de dezembro último,
,-. "

no ataque, não deve pcrrna- E"
FOuUE rADA ...

necer na d .fesa e sim, mais ,.. �mdo ver como vae

aLI m�i1I)S, de 2,) a 30 i11(�- Usar o «SABÃO INDD» quer �bmdo ao Céo, umO ro�ão!
,

tros da mesma. E' um] col- dizer economia, sob todos F
15 ... que pena. epOJ� cae

locação que, em muitas ve- os pontos de vista.
� volta outra vez ao chão!

zes, resulta em goal. O guar
dião constantemente esquece
que um tiro violento pó de
partir daquclle jogador, em

bora de certa distancia.

T

Norneaçoes
O sr. ceI. Ínterventor Federal

assignou as seguintes nomeações:
Àgize Yarecl, para professora do
grupo escolar de Porto União;
Orlandina Leal MeirclJes, para
professora do grupo escolar de
Urussanga; Bolivar Northfleet, pa
ra adjuncto promotor público de
Concordia: Franei 'co Rezende
Gazuni e João Furlanetto, para
exercerem os cargos, respectiva
mente, de juiz districtal e sup·
plente de Caxambú, comarca de
Chapecó.

BLO'CO TIRA-A-MÃO tinencia, não tiraremos

sem que elles passem.

a mão

Ln passeata de treino carna-

valesco, snhirá á rua, amanhã á

noite, o excellente Blóco Tira-a
Mão, composto da alegre rapa
ziada da nossa Força Publica.

O Tira-a-Mão percorrerá di-
versas ruas da nossa capital, ao

som de lindas marchas carnava

lescas, aproveitando essa alegre
opporlunidade para visitar as re

d:lcções dos jornaes da nossa ter-

ra.
S. PAULO, 15 (G) - Os

Aguardamos ansiosos a passa-
estudantes voltam a protestar con

gem do Tira-a-Mio, e, em con-
tra o regulamento do ensino.

Roupaas para homens e

crianças só na CASA A
CAPiTAL.

Os protestos con

tinuam ...

Ao ser batido comer, ou

tirado u.n arremesso, ali a

bola estiver com o guardião
adversário. o jogador jamais
estará ofj-si.le. Entretanto,
ao ser batid.i o córner e a

bola for toe.ida aLI travada
por qualquer dos jogadores,
poderá ser observada a col ..
loc rção em off-side, após
esse acto. O arremesso se

rà livre e o jogador nunca

estará o.!í�side. O jogador
del1tro de seu lado de call1-,

po 11 unca fi ca rá tamb e 111 ofI-
---;;;;;;;,;;;;;�;;;;;;;;;;;�------

side ao ser batida qualquer Prefiram sempre o jnegua�
penalidade os jogadores ad·, ..-

versarias (l:prreira) não po- vavel SAeAo
derão ficar a menos de. 9 m. IND ao de Curityba-144 (10 passos approxima-
damente), pois, em contrano,
a falta não será batida.

ALGUM '\'3 10JTRU:;Õ2S

Rü�

IIi/ande-se um armazem, bem
afreguezado, sito no Canto do Es
treito, districto «João Pessoa».

Tratar' com Jacintho Luz, no

local.

Sacerdote
aggredido

MEXICO, 15 (G) - Em
Itacubaia acaba de ser violenta�
meilte aggredido pelo povo, um

padre, faltando pormenores.
O (stado do sacerdote é gra

I vissimo.

Os titulas
brasileiros
continuam
a cahir
NE\V YORK, 14 (G)-Os

titulas brasileiro, cahiram viva
mente, na jornada de hoje da BoI·
sa, devido ao nervosismo reinante

EMPRE-
Bovinos pestiado3, sobre o serviço da divida exter

GO: Para trabalho ex-
vendidos a retalho na do Brasil. Em comparação

terno, preciza-se de pessoas acti-
com o fechamento d.! sexta-feira,

vas, na Crédito Mútuo Predial. Pelo sr. Julio Bou3field, com- os titubs d.) Junling fi cah'ram
merciante, reside:lle no lugar Bar- 4 pontos e meio, emquanto que

��r�"#"�',&",'S"#,,�;:F,r3:",*' '" reiros, districto de João Pcssôas, aquelles referentes ao s<!gundo Jun

��r�:cisc::;:::g�l�;;:���';-� nos foi informado que naquella ding, cotados a 5 I, cahiram ou-

.1!1 � localidade, á rev Jia d.l3 autorida- tros quatro e me�o pont03. O.;
�

E

�� des pcliciaes e sanitarias, pessôa da São Paulo Coffee, cotados a

r.., Heroaditu. S. Cunha •

� � sem escrupulos estão a vend::r ani- 30, d-!3ceram tres po,1tos, e os

� partICIpam aos parentes e � mles bovinos pesteaclos, para car-J bonus do emprestimD paulista de
� pessoas de suas relaçõe3, � near, pela quantia de 15$000 ou sete p0r cento, cotados a 81, ca-

.� qu� sua filha ZILDA CO.1trl1- � 20$000 por cabeça. hiram dois e meio pont03.
..� ctou casamento com o sr. � E a carne cl�stes animaes é ven- O trigo, durante a tarde, des-

� J03é Cavallazzi. � elidI ali me3mo, nos Barreiros, a ceu de fracções a mais de um

.� � alguns p::!SSos de Florianopolis, centavo por bushel, e o algodão
�
,-_.

-

� Capital do Estado, sem que nin- esteve firme. O fechamento foi

!!l ZILDA � suem jJonha entraves á attitude feito em alta fraccionaI, com pou-

�
J

� � �arbara e criml.1osa dai traficantes. co movimento. A libra encerrou

� JOSÉ � A propria Directoria de Hy- a 4 dollares e 88,75 c�ntavos e

�

I I
� �iene Pub!ica: a n03sa maior en- venderam-se 550.000 acções.

(� nOIvos � tIdade samt::ma, sabedora de tão

� .

� nefando acto, embora tomasse

� � providencias, esta", e:llretanto, fo-

� � ram inefficazes. Cumpre, pois, pôr
Nrt:.... ·z' .-....� y;, ......� ....���......��4:' •

d'd
.

'

.

,

0.=.1-""'1 -""'�"'" - '"''''''�''-''',-'''';'''''''''''''"""",, ••' em pratica me I as maIs energlcas
e acertadas contra esta irregulari
dade, que ameaça toJa uma po
pulação.

Pedim03, pois, ao djgl1i�simo di
rector da Hygiene, as urgentes
providencias que o caso eXige.

O roj,"'o é como a gente
Que sóbe deixando a esteira
De fagulha e... de repente
Volta ao chão, fica em poeira

A victoria de
C·arnera

S. Pa�lo, J 4 (G) - O
encontro de ôntem, entre o

gigante italiano Primo Car
nera e o boxeur negro
Harrys realizou-se após for
te chu va, vencendo Carne
ra pl)r knock-out, no setimo
round.

Desde o segundo round e·

videnciou-se a superioridade
de Carnera, que castigou va

lentemente o negro america
no. Do 40. round, @m diante,
Harrys empregou frequente
mente o corpo a corpo sem

grandes resultados.

Com liA Cidade", do
{J3isbilhota

, Bisbilhota se assustou
Co' o Ministro da Fazenda
Que p'ra America embarcou
p'ra solver qualquer contendal

Bisbilhota diz que ha pânico
(Ninguem troque o A por 1),
!ois o mal é mal orgânico
Não pódem curar aqUi ...

Na éooca dos
sastres

de-

Aviões sem motor...

Voá sem motor? E' sôpa!
�il o Gi, co� muita graça,
SI o cabra ViroU estôpa,
Logo avôa ... avôa e passa ...

O que quê? Nesta miseria
Tudo faz a cavação
Augmentando (Oh cousa seria)!
O corpo de avoação!

Com o bel/issimo so�

neto ".Jls tuas mãos".
do excellenle poéta
Dr. Carlos Corrêa.

Li... Reli ... Fiquei sonhando
Na minha simplicidade
Revivendo... rebuscando
Viver aquella saudade!

Traz um Ser, mesmo captivo,
A caricia deli<.ada
Das mãos da mulher amada
Que são da Oôr lenitivol

Curityba, IS (G) - Foi for
çado a aterri,sar, indo de encon

tro a uma cêrca, o avião Waco
22 de S. Paulo, pilotado pelo tte.

Moreira Gonçalves. O accidente,
cujos resultados ainda não cünhe
cidos, foi verificado em Pirahy.

Fez annos o

{J3idal
amigo

Venha cá, estou mui contente
Quero dar-lhe o méu abraço'
Satisfeito, alegreme�te,

'

Aqui mesmo no Estilha�o!
Então, com que, caro Bida,
Meu amigo, com prazer,
No grande quintal da vida
Mais um fructo foi colher!

Sarapllo

. , ,

•

"
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