
A guerra na Africa
Oriental

A ARGENTINA APLICA
AS SAN-ÇÓES

BUENOS AIRES'18} - A
chancelaria publicou o decreto qne

aplica sanções contra a ltalia a

partir de I 8 do corrente. O decre
to refere-se ao gado, alguns�mdais,
ferro, aço, carvão e petróleo, e

pede ao congresso uma lei qne
autorize a proibir as importações
procedentes da ltalia.

Data de ignomía

BUEN03 AIRES, 16)
o comité argentino pró-Italia pu
bliccu um manifesto a respeito das

sanções economicas e financeiras.
O manifesto declara que os

principias adotados pela Liga das
Nações ob-igarn o comité a pro
testar publicamente. Acrescenta

que nã� pó.le deixar em silencio
a data de hoje, «ingrata para a

cultura internacional».

I.

Italia recebeu a

das sanções
Como a

aplicação
ROMA 18-0 conselho do grande partido nacional fas

cista, reunido on:em, votou uma moção considerando o 18 de �o
vembro em que começára a aplicação das sanções como data de Ig-

nomia e iniquidade na historia do mundo.. .

Denuncia as sanções, nunca aplicadas antenor�ente, co.mo o

propósito de asfixiar unicamente o P?VO it�liano, tent�hva cons�der�
da vã, tentativa de humilhal-o para impedir que realise a seus ideais

e defenda as razões da sua vida.
. . .

O conselho elogia a
.

calma exemplar e te�az disciplina do

povo italiano que demonstra estar plena�ente consciente wbr� o al

cance histórico dos acontecimentos, convidando o povo a o�or uma

implacavel resistencia no sentido de mobilisar todas as energias mo

rais e recursos materiais da nação.
Convida os italianos a engalanarem as suas casas durante

ás 24 horas do dia 18 de novembro. Convoca pa�a o d�a I: de

dezembro os comités provinciais de mulheres, e mais as v�uvas. dos
mortos da guerra, para coordenar e intensificar. � ��a resistencia e

ordena seja gravada em todos os conselh?s mUnICIpaIS, p�r� r:-cord�
çãO em todos os séculos, o cêrco econômico como uma tujustiça feI-

t- á Italia.
Dirige a sua expressão de simpatía aos Estados que negaram

a adesão de sanções.
., ,

.

. A' reunião do' conselho prosegUlra ate hoje.

MANIFESTO DO COMITE'
ARGEN fiNO Pí-{O'-ITALIA

OS EX-COMBATENTES
NAPOLITANOS RESOLVE

RAi\( DEVOLVER A
MEDALHA

A PARTIDA DJ MARE
CHAL BADOGLIO

ROMA, 18 - O marechal
Bodoglio parte ás 1 5 horas e

1 5 minutos para Napoles. onde
provavelmente, embarcará ain
da hoje para a Africa Oriental

acompanhado dos seus filhos Pau
lo, tenente aviador; e Mario, te

nente de artilhaira.
Tarribem o deverá acompa

nhar o general Guzzoni, novo vi
ce. governador da Eritr6a.

TROCA DE NOTAS EN- AS TROPAS ETl'OPES EM
TRE A INGLATERRA E HA�RAR

A ALEMANAA DJIBOUTI, 18-Sabe-se nesta

cidade, por noticias recebidas de
Harrar, que as tropas etíopes es

tariam ali experimentando rudes
dificuldades em consequencia da
f3lta de medicamentos e da insu

liciencia dos serviços sanitários.
Grand� número de feridos es

tariam privados dos cuidados ne

cessanos.

Além disso, começavam a fal
tar os viveres por motivo da or

ganização rudimentar dos serviços
de intendencia e da falta de li

gação entre as tropas de Harrar
e a capital.

BERLIM, 18 - O gover
no alemão comunica ofialmente
ter recebido a nota do .governo
britanico anunciando que a en

trada em vigor das sanções con

tra a ltalia no dia 18 do corren

te todas as metcadarias alemãs

i.nportadas na Grã-Bretanha de
veriam ir acompanhadas de um

certificado de origem, que ga
rante a sua natureza alemã.
O governo alemão contestou

imediatamente a nota britanica
com outra, fazendo v, r que, a

juizo das autoridades competentes
alemãs, tal exigencia Lrit�nica os INIMIGOS

estava em contradição com as drs- DA CULTURA FisICA

posições contidas no tratado de
comercio concluido ha tempos
entre ambos os paizes.

� NOVA !NVESTIDA

ASMARA, 18 - Artilharia de

campanha e númer Jsas peças pe
sadas foram transportadas para o

sul de Makalé e na previsão de
uma. nova investida italiana que
se prevê será iniciada com a che

gad� do marechal Badogli.o.
Foram igualmente orgamzados

irr,pQrtantes stoks de munições.
/! '-fiação italiana as�egura que

�
sr. P e de A?talo foi ab�ndo

'.
a Alas habItantes depOIS de

,. • de bombardeio.
•

\llTIVA DO NEGUS

s

-ABABA, 18 - Dez<;
linhões deixaram hoje a

ransportando para Dessié
material necessario á co-

Negus, que deverá rar•
ente para aquela cidade.

_gus vai instalar em Dessié
� generí;\l do exercito do

�
,-

�xpôst
�* .���"--�����.�.���.�����������������
da Casa f.'A CAPITAL'�, o 111 premio do

Concurso de Be�eza dos Cines
Carôados

Remodelação do
gabinete inglês

LONDRES 19 - A remo

delação do gabinete Baldwin a

presenta um certo número de di
ficuldades para formar o novo go
verno.

A derrota dos srs. Ramsay e

MacDonald e a incerteza das
inten�ões de Lord Halifax, minis
tro da guerra, são os primeiros da
dos do problema, Todos tres são
trabalhistas nacionais e a sua au

sencia enfraqueceria siguIarmente
a formula nacional do govemo, á

qual parece estar ligado o sr. Bal
dwin, que desejaria consersar o

sr. MacDonald na presidencia do
Conselho. Um membro do palar
menta já ofereceu a sua demissão
para abrir uma vaga a qualquer
dos srs, MacDollald, se poderia
apresentar. E' possivel que o sr.

Ramsay MacDonald prefira dei
xar o lugar a seu filho, que tão

brilhantemente iniciou a sua carrei
ra politica.

o NOVO
ministro da Marinha
RIO, 20-Na respectiva pas

ta, o sr. Presidente da Republi
ca assinou, ontem, decreto, no
meando o Almirante Henrique
Aristides Guilhem, para o cargo
de Ministro da Marinha, que vi
nha exercendo interinamente.
O almirante Guilhem tomará

posse hoje, ás I 2 horas.

na montra

o namento proviso
rio dos ln i I rtares

RIO, 20-0 sr. Ministro ln
tetina da Marinha solicitou Pp)
videncias ao seu colega da Fa
zenda no sentido de ser habili
tada a Pagadoria da Marinha
com o crédito de 3.033:552.$,
afim de atender ao pagamento
do abono provisorio aos milita
res, de que trata a lei n. 51,
de I 6 de maio do corrente ano,

e relativo ao mês de Novembro
em curso.

NAPQLES, 1 & - Os an

tigos combatentes napolitanos, reu
nidos em congresso, resolveram
unanimamente devolver a meda
lha comemorativa interaliada em

sinal de protesto contra a aplica
ção de sanções á ltalia.

Lendo, ocasionalmente, o ba- Foi lida antes por entre entu-

iancete da Federação Catarinen- sias'ticos aplausos uma moção Salão "Commercfãl" rina, pur intermédio da Associa- Processando-se, amanhã,
se de Desportos vimos diversos dirigida ao Grande Conselho Fas- R Conselheíro. Mafra, 9(Ed. IVIercado) ção Comercial de Blumenau e atra- ás 10,30 horas, nesta Reda-
lançamentos de compra de sêlos cista. Barbeiro e Cabelfeleiro vés dos deputados e senadores ção, a apuração geral dos
correspo'identes á «Taxa de di- catar�n�nses ac�bam de dirigir ao coupons, até hoje publicados,
versões.» TE sr.MlnI.st�o Odilon Braga �m apê- do nosso Concurso Despor-Isso quer significar simples- lo, sohcItan?� cer.tas medidas ?e tivo, convidamos aos clubes
mente essa cousa, que s ería es-

_ ord�� ��mlmstratIva. que _

muito

I concorrentes e aos interessa-
pantosa em qualquer outra terra c�nt�IbuHao para a situação eco- dos para assistirem a mes-
dita civ!lizada, m.a� vul_garissíma sido O ministro Vicente Ráo nomlca que atravessam.

. Ima, que será pública.
entre nos: a admwlstraçao esta- I

=================== ========
Afim de tratar esp�c�almente Conforme já foi divulgadual, que devêrá auxiliar, que até! I h d a se de.m itl" r ? dest� assunto o sr. MInIstro da do, inumeras vezes, de ama·

devêra manter um órgão centra-
[ aconse a o I AgrIcultura recebeu O!ltem os. se- nhã em diante, os couponslizador de todas as ini,::iativas no nadores Ar�ur F. Cos�a.e VI�al inseridos neste diario, obede ..

terreno da cultura fLica, incenti- S. PAULO, 18-0 sr. Aílllando Sales regr�ssou Ramos e aeputado DIUlz JUnIor cerão outro formato
vando a mocidade á pratica salu- ôntem, apressadamente, da praia de Guarujá, onde estavr.t que, em presença do Diretor Ge-

•

tar dos desportos. par a par com em vilegiatura, seguindo de automovei para Cachoeira e ral do Departamento Nacional da
os seus largos dispéndios para a dali pqra o Clube dos Duzentos, afim de conferenciar com Produção Animal, dr. Landulfo Concorr�ncia.cultura inteletual, com a instrução O sr. Vicente Ráo, que ali já esperava o governador. Alves, e dr. Belisario Tavora, di-
pública, não se contenta, em San- Durante muitas horas conferenciaram ambos sôbre retor do Serviço de Inspeção dos

.

Por órdem do sr. eng.
la Catarina, em abandonar á SUé). O atual momento político, tendo o sr. Armando Sales Produtos de Origem Animal, exa- DIretor de Obras Públicas
sorte todo o esforço individual e voltado esta manhã. minaram detidamente o assunto, foi aberta concorrencia pú.associativo para que se ofetive a O jornal Noticias informa que o sr. Armando Sales haven�o o. sr. Ministro re�ebido blica para a construção do
verdade de Juvenal, de um espíri· tE'ria aconselhado ao sr. Vicente Ráo, no encontro do Clu- com SimpatIa o assunto exposto prédio, galpão, instalações
to são num côrpo são. be dos Duzentos, que pedisse exoneração. lJlar�an�o, ao m:smo tempo, u!!l� I

sanitarias e muros, destina-
Vai muitos mais longe ainda: audlenCla especI�1 para' o preSI-, dos ao Grupo Escolar de

dificulta, asfíxia essa iniciativa RIO, 18-0 sr. Amaral Peixoto recebeu um tcie- d�nte da AssocIação Comerciai: Porto União.
particular, gravando-a com uma grama do general Zéca Neto, cumpri.TIel1t�mdo-o pela sua qe Bhemenau, ora nesta cé'.pital e As propostas deverão ser
taxa iníqua e comparando-a a uma atitude em defesa da autonomia do Estado do Rio e con- que mais pormenorizadamente ex- apresentadas até o dia 27
simples "diversão. li gratu!ando-se pela eleição do almirante Protógenes Gui- IJorá a pretensão dos produtores de dezembro próximo na Di�
E' preciso mais comentários. marães. catarinenses. retoria de Obras ·públicas,

A Emprêsa dos Cines Coroa- se, estando a Emprêsa dos Cines I saibam todos compreender a sua

dos, cumprindo o compromisso Coroados, envidando esforços, no finalidade, que não é mais do
assumido com o povo desta cida- sentido de vêr a sua idéa IICO- que elevar o nosso gráu de cultu
de, acaba de adquirir uma luxuo- roaao» de exíto. ra ao nivel das nações mais adi-
sa Maquina de Costura tOE Nós, que destas colunas lança- antadas do mundo.
PE'), marca «SINGER», pela mos ao público o CONCURSO, Iniciaremos, hoje a publicação
importancia de 1 :950$000, cujo nos congratulamos com o povo do "coupon" que dá direito a vo

premio será oferecido á senhorita de Florianopolis, esperando qUE: tação,
que obtiver maior número de vo-

U
.----------------

tos no CONCURSO DE BE- ma �onJu- Aproxima-
LEZA, plêito este que aclama- raçãC? co-

se o Natalrá a RAINHA dos Cines Co rnunista
roados pr.ra o anos de 1936. MANAUS, 19 -O procu-

Hoje mesmo teremos a oportu- radar da Republica, dr. Valde- e os g a I inhe i
nidade de vê-lo em exposição num mar Pedrosa denunciou como ros se despo-
dos melhores estabelecimentos co- implicados numa conjuração co- voam
meiciais desta praça, a casa «A munista que visava perturbar a

CAPlTAL», que irá expôl-o ordem no Estado, os ses. Licur
conjuntamente com os 14 outros go Cavalcanti, Julio de Moura,
premias, que serão 'olerecidos, as Antonio Laredo ReIS, Francisco
melhores clasilicadas. Li-na de Souza e Paula Abreu,

Pelo entusiasmo que reina nos os quais se acham presos de
nossos circulas sociais, bem se vê acordo com o artigo I 8 da Lei
que o certamen despertou interes- de Segurança.

Em
beneficio

dos produto
res de ma!"')

teiga e produ
tos suinos

o-oe
RIO, 19-0s pequenos pro

dutores de manteiga e produtos
suínos do Estado de Santa Cata-

Dezembro aproxima-se, cáli
do e festivo, com a missa do
galo, a tradicional ceia de Natal
e as festas de Ano Bom. E á
medida que dezembro se aproxi
ma, vai subindo sempre o custo

dos perus, dos patos e das gali
nhas. Os espertalhões, explorado
res de todas as oportunidades
bem sabem que, por esses tem

pos, o: comercio de aves é um

negocio rendoso. E eles têm hor
ror de negociar com a mercado
ria de sua propri edade, vão aos

galinheiros do próximo e natural
ment� os deixam despovoados.

São inúmeras nessa época as

queixas á Policia Civil de fur
tos de aves. Ainda ôntern o sr.

Euripedes Schmidt, funcionaria
postal, comunicou á Policia o

furto de dois perús de sua resi
dência.

Hoje pela manhã, a Policia
Civil, avisada do ocorrido, reco

lheu na rua Tiradentes, ao pa
teo da Chefatura, á disposição
de seu dona, duas enxundiosas
galinhas e um soberbo chantecler,
roubados de algum galinheiro pe·
lo conhecido larapio Ramiro José
de Souza que os abandonára na

quela via pública.

Nosso Concur
so Desportivo

... -.. ... - ...... -.- ---.-.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A 6azeta AGRICOLA
DI F�ECÇÃO:--Oo médico veterinario

Dr . ..J . ..J. de Souza

Cultura da videira no Es
tado de Sta. Catarina o DUROC ..· J ERSE Y A campanha contra a

saúvaDR. ARIOSTO PEIXOTO

�=
Agronomo Dr. João Ghizzo

iii! G::$ AGRONOMO

HISTORICÓ I pontos do Estado com a co A raça Duroc-jersey teve los. Desde cêdo pódern ser -.0-

; lonisação. seu berço nos Estados Uni- destinados á céva, Estamos na epoca em que as içás
A cultura da videira 110 l No municipio de Mafra na- dos da Americ? do Norte. Quando adultos, pezam em

os tanajura� e os bitús abando-

Estado, pelas fontes que me turalmente foi a videira cul- Outrora cnavarn-se em média 300 quilos. nam os �ormlgueIros, sahindo em

foram p-ssiveis, não vão, ,tivada antes no município New-York, porcos vermelhos Um dos varrões da Fazen- verdadeiros enxames.

talvez muito alem de um se- de Itaiopolis, e neste se déra que eram conhecidos por da Campestre, que está atu- Todos sab€m'que 'a iaju a Ie-
ceiras de 80 em. á I m. de el-

cujo. depois de 1893. «Durocs>. alrnente com dois anos in- c�nda?a produz um novo fo[-
tura e mais. As fôlhas e colmos

A primeira data a citar é Em Lages não se tem in- Em New Jersey criavam- completos, pesa 396 quilos, rmgueiro .e� PQUCO tempo. Gran-
de um bela côr verde glauca são

a de 1864, em que o cidadão formações, mas sendo uma se tambem porcos de pela- mantido em liberdade e com
de beneficio, pois, se presta á

muito apreciadas pelo gado e

Es.tanis1àn Antonio da Con- das cidades mais antigas, é gem vermelha, chamados pouco trato. lavoura, intensificando a apanha
conservam-se relativamente tenras

ceição, conseguiu fabricar, na provavel que já seja bastan- ..:Red [erseys». Entre ambas As porcas são bôas cria- das lanujaras por ocasião de seu
e aquosas, mesmo quando a plan-

ilha de Santa Catarina, al- te antiga. as raças verificaram os crea- deiras, dão bom leite e com
vôo. ta está em plena frutificação.

guns barris de vinho de uva, Na zona do Rio do Peixe dores que havia uma certa abundancia, nutrindo bem os
As crianças das zenas 'rurais

Encontra-se em estado da

que imitava perfeitamente o entre os municipios de Cru- semelhança e facilidade de filhos que se desenvolvem «ncontrem na captura da icá um
nativo America Central é Argenti-

de Bordeaux. zeiro e Campos Novos, é combina-las em uma só, re- com muita facilidade. verdadeiro divertimento, Saben- nasão conhecidos 4 �variedades

Prova esse fáto que a cul- bastante recente, pois se rea- sultan?o dessa união um pro- O Duroc-Jersey é dotado do-se, pois, que Isto constitui lo) sem pêlos; 20) pilosa;

tura da vide já havia alguns lisou depois da construção duto fixado e de tipo uni- de uma mansidão notavel e
uma notave] contribuição para a

30) com espiculas pequenas: 4o�
anos que era praticada. da estrada de ferro São Pau- forme.

.
presta-se perfeitamente para camp�nha em que todo o Brasil

com fôl?a: estreitas.
, .

Nos municípios de São lo-Rio Grande. �!fl � 883 re�n1ram-se em o regimem de criação á sol- :'6 vai ;mpenha.r dentro de pou- i �r��ert. os t:rrenos fertels, .ar
Bento e Campo Alegre a sua A primeira exportação de ChlC�gO, os criadores das ta, pois são ótimos pasteja- CO.S m�ses se�la o caso dos pro� ��� bh�o-humlferos e de aluvião,

introdução provavelmente se vinho de uvas, pelo que in- refendas raças e resolve- dores e acompanham na pas- pnetano- agrícolas premiar aos alxa.das e vargeas, com bas-

deu antes da colonisação, formam as estatisticas, foi no rarn dar aos produtos o no- tagem o gado bovino. que apanhassem maior quantida-] tan� humidade.

quem sabe antes ainda de ano de 1892, cêrca de 96li- me de «Duroc-jersey>. Pastam o dia inteiro. de de. tanujaras, como já se faz I r
egeta, no entreta�to,. regu-

1860, nos logares denomina- tros com um valor oficial de Segundo alguns zootecnis- Utilisado no cruzamento em muitos legares, d
mente em terreno Eertels, des-

dos Mato Preto e Tijucume 96$000, gosando de isenção � tas! � raça teve como ponto com o porco Poland-Chína ou .

Os Clubs Agricolas da So- h�:i�: encontre, certa .dóse dd

pelos Teixeiras e Santos, que de direitos de exportação. de origem a raça Berkshire. com o nosso porco creoulo ciedade dos Amigos de Alber- d
.de .

no solo e seja aduba-

vieram da Lapa e de São O progresso da vinicultu- f.' uma raça de grande obtem-se magníficos resulta·' to Torres, espalhados por todo
o tenodlcamente.

José dos Pinhais. ra no territorio catarinense pórte e especialmente desti- dos. o Brasil, estão empenhadissimos b
.

uporta bem as altas como as

A variedade nesta época tem sido . executado pela la- nada á produção de touci- Os produtos obtidos com
nesta tarefa. O mesmo interesse

aixar temperaturas, nas visinhan-

ali entrada foi a Izabel ou boriosa colonisação italiana nho, produzindo tambem ex- o cruzamento crescem rapi_lse encontra nos Clubs de Tra- c;asNdo 00 C.

creoula, que' sempre sobrepujou a� celente carne. damente e engordam com re- balho, em São Paulo, assim co- , "os terrenos férteiJ resiste bem

Em seguida a estas datas demais, sem termo de com- O Duroc-Jersey é univer lativa facilidade. mo em quasi todas as escolas do
a seca

...

vem a de 1875, citada por paração neste ponto. salmente conhecido e afama- Na criação de porcos Du- interior do Brasil. Multiplica-se por mú las, es-

José Bertold, que em Rodeio, �o pelas suas inegaveis qua- roc-jersey da Fazenda Carn- Para maior interesse e para
tacas (pedaço� de cólmo) e se-

localidade do município de Conhecímentos lidades: rustica, prolifera, pestre, desde muito tempo dem�nst�ação desta valiosissima I�nte. O UnICO modo de multi-

Blumer ati, foi cultivada a vi- ute i s precoce,. pastejadô�a _

e de que venho observando que a �on�n?U5ãO da criançada, estas p reação �sad? na

J secç,ão de .A-
dcira, e cujas estacas foram I

reconhecida mansidão. raça é dotada de forte resis- l?shtUlçoes estão fazendo estatis- grostologia f?l o (. e mudas, visto

transportadas da próxima No Museu de Louvre, existe Adata-se perfeitamente ao tencia á batedeira a aza ne-
ticas do seu movimento para elei-

não ter havido produção de se-

localidade de Diamante, da um exemplar do primeiro arado nosso meio. gra da especie.
'

to de distribuição de premios.
mentes em Deodoro.

prop�iedade de um colono construido e usado pelo homem, Como prolifera é inegua- A ossatura é forte e por
O plano de uma campanha .

Plantam-se as mudas á distan-

alemão. ha mais de quatro mil anos. laveI, pois geralmente as mais que um capad� tenha nacional contra a saúva, lança- CI� .

de SOx40 cm .. em tempo-

No sul do Estado é tido co. _ porcas dão duas barrigadas atingido o máximo de seu
do e em começo de execução h�mddo e no começo da esta-

mo certo que fôra introduzi- Segundo alguns historiadores, po� ano, com uma média de desenvolvimento, a coluna pel� Mini�tro da �gricultUla, dr. çaoC
as águas.

.

•

da primeiramente no distrito o gado de raça holandeza, existe 9 f11�os, chegando a dar ex- vertebral não sofre fratura, Odilon. Braga, vai ser uma gran- fI o�vem ,ser cortado an�es d,

de Rancho dos Bugres, no ha cêrca de dois mil anos. cep�lOnalmente até 15 filhos. fato que não ocorre com as
de realização em favor dos agri- oraçao, Pode dar 4. e mais cór-

ano de 1878, mas outros ase- _ E uma raça muito precó - demais raças.
- cultores. tes por �no com rendimento total

verarn haver sido realisado As plantas se alimentam de cal ce pois os leitões aos 6 me- Suportam perfeitamente o .

Para que não se perca uma
de 70 a 80.000 Kg. de íorra-

por Adão Cerão, residente que corrige tambem a acidez das ses chegam a pezar 80 qui- peso de um homem! ótima oportunidade para realisar gem verde por hetare. Quandt_'
no Rio Carvão, tambem per- terras dos banhados

um trabalho que evitará tambem plantado em terreno sêco e po--

tencente ao municipio de Os terrenos arenosos, os tur-
I � formação de novos formigueiros bre, deve ser dduba�o .com es-

Urussanga, em d.ata. anterio:. posos, de banhados, os massapés, Arados Rud Sack e aconselhado, nesta época do
trume de curral, penodlcamente.

Quanto aos pnmeiros culti- os piçarrentos, precisam de cal.
ano no momento em que as tanu- Nã� se presta para ser íenada

\

vadores desta ampelidea no
[aras estão para sahir em enxames,

ou ensllada,. ne� para formar pas-

Rancho dos Bugres, resta dú- Não se deve estercar a arvo�
entupir, socar ou fechar os bu- tdos, sendo mdlcado comó pro·

vida entre as pessoas de Luís re com estrume verde
Representantes exclusivos para o Estado de· racos ou olheiros. Sãa expedi-I' u.tor� de forragem verde para os

ou em ati- Santa Catarina CARLOS HOEPCKE S. A.
'

t b I d
BUi igo, Chave e Bertolluzi, va fermentação. �ntes que não dependem cio uso

ammals es a u a os e semi-esta-

por haverem chegado neste _

Filiaes em: Flo�ianopolis! Blumenau, joinville, de formicidas e estão, portanto, b�la�os, sobretudo para vacas

local mais ou menos na mes- O tomate é usado como estio
Laguna, Lages e Sao FranCISCo. ao alcance de. todos os que sen-

leiteiras. <

ma época. mulanté das funcões do figado.
tem a necessidade de rea!isar es·

Tem uma relação nutritiv?

Pelo que se depreende di) _

ta campanha verdadeiramente pa-
de 1: J O aI: J 2. NãO deve eJ,'

exposto é que a cultura foi O repolho, a couve-flôr, a cebô-
APRIMORADA CRIAÇÃO DE GADO Hollandez triotica. ser .dado em grande quantidade I.-

sendo introduzida em varios Ia e o n:lbo contem enxôfre. Porcos DUROC-JERSEY. _ Venda de reproductores lclusl�amente, pois tem efeito '.

d 1 1 h C
•

V
axabvo; convem por isso mi'stu-

puro s.angue e a ta in agem.-Criação de aves aplm e- I t-
I d

ra- o com outros capins e ali-'
se eCClOna as:-PLYMOUTH ROCK BARRADA, OR- I mentos concentrado.
PINGTON PRETA, RHODE 15LAND RED, WYANDOT- nezue a o I
TE BRANCA.

s co mos, fôlhas e inflorecen"
- cias são atacados por um fungo

.,:

O capim Venezuela, tambem parasita que impéde a formação
conhecido por capim de Teso, d t T b 1as �emen es. am em uma a-

F d d C
Pasto Imperi�r, c. colom�iano, erc. garta devóra as fôlhas deixando

azen a e riação Campestre é um� grammea forragena, pere- a nervura central da mesn av}�·

TUBARAo SANTA CATHARINA
ne CUJO no�e cien��fico é v�xono- (Resúmo da publicaçi ,dó fi
pus scoparlUS (flug�) H,tch. da sessão de Agrostol'. ,.pe. 8

Forma densas e vigorosos tou- Ministerio da Agricultu(� ht· �
A.

.

-
--

.1 �
I:) O R? R E S F R I A C OS? '

:1
Q-U A R A I N A q

NÃO C E P R I M E O C 'O R A 9 Ã j ,ti
�_ .

......

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach
C. POSTAL, 112 -

& C.IA

PHONE, 1.626

Para informações dirigir-se ao agronomo João GHIZZO

Farinha de Amendoim

"

.,
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13$000
12$00à
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

13$
8$

8$
16$

Sedas ultra modernas!

Drap de seda ?ortim�nto de 20 cores de, 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de' 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$

Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sorti.mento d� 8 cores de 15$
Crep Piqué supenor, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de. 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualzdade de 60$

Estamparia das mais ricas e mais modernas d\l RIo e

encontrar-se-io só na Casa TRES IRMAOS

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por
Capa de pele de 150$
Renard de diversas qualidades de 100$
Idem, idem idem de 200$
-------���"'Z""

Colchasd""e-S-ed-a------

550$000
Por 110$000
» 50$000
» 1 00$000

���y�Z�ET�A�-- --__------_=��----"--���-----------------------------------.------ � ��

I. Artigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três A

�, �'"'I Irmãos, que se respons�bUi�a pel�_9ue exp�� a venda II!
i TUFFI AMIN&IRMÃOS i
: o--------·------o.G -e� 0 . 0 II #.IJ.O �G�--e· é o orgulho do povo "*_.� • •
�

�
--

de F L O R I A N (J P O L I S
--

'f •
I correspondendo pra�enteírarnente a gr.ande confiar'\ça e indíscutlvel I
• preferer\cia que lhe dispensam os cet�rlnense�,torna.ndo-a o único em- •
e

.

p6rio da elegancia e da �odd nesta II,:",d� Florlanopol!s, está vendendo .,
� os ma;s variados, ViStoSOS e bellsslmos padroes de sedas. :I! Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão o

mantidos e permalleceráo firMes pois não se trata de liquidação :
ti

� As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa o

Uàsa Tres Irlftãos, pela fídalguia do trato e pela excelencia e durabilídade :
dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos. I

•

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos

li
ooo�'�.�'

���(�;;��.�.,�U�������_��a!
...�"*d.,�cy&�""""""����'__'��··G

I o_ oo=-----------===-=-----Oo=�G- -00 00
cto E S T AMP A R I A � O..ASACOS CE PELE E �G
Seda Larné de 6$500 P)r 4:$500 Ir� R ue:NAROS
Seda Pelica q50 cores de 7$ Por 4$500 �
Crep Mongol todas as cores de

.

10$ For 7$500 �Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �:O ��

cores de 8$ � or '5$000 �
Crep Marrocaín, sortimento de 40 côres de 9$ , 6$500 �
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12� 8$500 �
Toil de Soie q todas as cores de 7$5 ,) 5$500 �

Seda Pelica estampada de 10$ » 6$000 �
Toil de Soie estampado de I? $ » 9$000 �
Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ ,) 7$000 �
Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ ,) 6$500
CREPE MONG6L FRACÊS sortimento completo de

.• todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 core.s de

Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese
nhos modernissimos de

Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

Colchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja 40$000��,-------,--
Linho Irlandez para homens

» 1 0$000
) 6$000

Liiho Irlandez para ternos de homens, artigo moderníssimode 10$, 11 $, 13$, J 4$oo���$, 20$, 22$, 24$,�$ e 28$
Linho e Cretone

-

» 6$000
» 1 0$0)0 LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura J 6$000Linho de c�res. de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800Cretone de cores 10 J r4 de ����� 6$000

Luvas�e�Carit�e�i-ra-s----------

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
II 19$000
» 15$000
» 11$000
» J 4$000
» 16$000
» 40$000

São Paulo
Por 1 00$,>00
» 120$000
» 180$000
» J80$000

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
---------:-����-------

Morim de côres e opala Me{as MOLLsselin ultimo tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasíl porMelas de seda natural,

.

reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.j), J OS e 11 $000
14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

00 mts. de retalhos para liquidar cl·redução nos preços 50-I· i
------------------�Ge e � • e$

. •
oe.o. ••••0 ••
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Em última exibição, o Impe
rial focalizará, hoje, ás 7,30 \0-

�����������������������_�_�g�������_�P������A��I[asl »UmCa�lãode Cosucm.»

C O P O V O Ais 7 e 8.30 hs. o Royal
apresentará o magnifico filme "A
nantes fugitivos."

___ """'''-_'rz''��''$'rs:,'S''��oor.g�oo��OO����:;-:; 1 CONSF L 1-1O
..-.._A____. ........�....".""',.�=.., � I ONSU L-

I Nossa Vida U
c

TiVO
� ij Reuniram -se, hOJe,. �11: ses-
� -=".......�-, __.. .......:s::-�:::���� são ordinaria, no ediíicio da
r-,.".....��-,�rs:"'2: ·s ��...... i..�� . •

1.,.,......_..,.,..�""""'.,_�= �- ""'" Prefeitura Municlpat. os

LOURA5 E mOREHA5 6EHTE l-lOVA membros do Conselho Con-

Està em festa o lar do sr. sultivo do Estado.

de,mtado Rogerio Vieira e ?e �����:��:,;,�;:_�;�r.����� *\Os deputados classistas

sua exma. esposa d. �elmlfa � R a � 2�, . � apresentaram, hl.l dias, á As

Senão Vieira, com o nasctmento e e I a tO' u @ o � sembléia, um projéto que de-
a 1 7 do corrente, de um robusto �� � � ve merecer a benevolente
menino que receberá o nome de �L",""""",,,,,,,,,,,,-� '":' ����� atenção dos seus pares:::::!Ia,.......���......� A.!'!:..I_.�.A:.�_��_!'A •

Valneide.
Festa de Santa

E' o que, alem de tratar

O lar do sr. Mario Rovere e Catarina
do fardamento obrigatório,

de SUl esposa sra. Dalila Rocha custeado pelo Estado, dos

h
.

d Segunda-feira próxima, contínuos e serventes, co-ice-
Revere, ac a-se ennqueci o com f � d

d
. realizar-se-ão as estivida es de, a titulo de representa-

o nascimento e uma menina, S t C t
.

I b' em louvor a an a a arma, ção, umi gratihcação mensal
que na pia batisma tece era o E t dpadroeira do nosso s a o.

aos diretores das diversas
nome de Jeannette. Sábado último, iniciaram- repartições estaduais.

se as novenas, com benção Com vencimentos insigni-
do S.S. Sllcramento. fieantes, se os compararmos

ás responsabilidades dos seus

cargos,esses funcionários têm
de arcar, alem das próprias
despêsas, com as decorrentes
dos cargos que exercem e

que os obrigam a urna série
de gastos a que nenhum ou

tro dos seus subordinados
está sujeito.

Cornpreenderão.certamen
te, os representantes do povo
catarinense a justiça da me

d.da pleiteada e, estamos

certos, darão o seu apoio ao

projéto n. 30.

Chegou, hoje, a esta Capital,
de Porto-União. onde servia na

companhia da Força Publica, alí

aquartelada, o nosso distinto pa

tricio e brioso ohcial, sr. tte.

Agapito Veloso.

Para Mafra seguiu hoje o sr.

capitão Pedro Kuss, prefeito da-]Ente Itaaia��c
quele municipio. Audizioni �alli:l
OUTR05 PARTEm I

d· flff'r·
n

�-

.....
_

oI'l.n10 &'r;,� i�r��'

(E. &. 1%. RPI)

VOZA

Zilda Goulart

Tte. Agapito Veloso

Chegou de Blumenau,
r

A permanência foi curta. porem.

deu para fazer grandes transforma-

ções., '

Queimou a pele. trouxe na ponti-
n'ia da língua os érres carregados do

alemão. só toma =Chopp" pequeno,

pisa. forte. fazendo batucar os tacões

dos saltos dos sapatos. em passadas
largas e rítimadas.

Foi uma brasileira e voltou uma

tê ita.
Aprenden iogar voley e basket-ball-
Está de fáto uma européía.
Atlética e muito linda.
Queimadinha e alemã.
Icléa Vieira também quer ir a

Blaaienau para voltar desacatando

HE6Am UH5 ...

como você.
Dom Neça

flHIVER5ARI05

Aniversaria-se hoje, o sr, Vir

gilio José Garcia, ativo represen
tante comercial nesta capital.

Faz anos hoje o menino João
Gomes, filho do sr. Antonio

Pratts, luncicnario do imposto
sobre a renda.

Sra. dr. Nerêu Ramos
Viajou, ontem, via aerea Con

dor, com destino à Capital da

Republica, a exma. sra. �. �ea
triz Pederneiras Ramos, dIgna
esposa do sr. dr. Nerêu Rame s.

Guvernador do Estado.

Faz anos hoje o sr. Bernardi
no Moreira Maia, guarda da

mesa de rendas federais em Íta-

ja).
FGZ anos hoje o sr. Oscar

Dominelii, V110ro<;0 desportista.

Faz anos hoje o sr. Otavio do

Vale, empregado do comercio.

Faz anos hoje o menino Ota-
O I Seguiu hoje para Blumenau o

vio, filho do sr. eraldo Gonça -

sr. Edelberto Oliveira.
ves da Luz.

fAZEm AHOS H01E: Seguiu para Tijucas hoje o

o H. Otavio de Almeida Ma- sr. Algemiro Lobo Guimarães,

chado; inspetor de Fazenda do Estado.

a menina Eni Ttrezinha, filha
V151TA5

do sr. Rafael Torre Peluso;
a senhorinl- o Mancia F1Nisbe-j

Deu-nos o prazer da sua vi

la t' ima5, f .lha do sr. João Si, sita o nosso estimado conterraneo

mas' sr. Helmuth Müller, opero�o pre-

� sr. Antonio Felix da Cu-I feito de Porto União.

j hi'. Agradecemos-lhe a gentileza.

FARMACEUTICO

•

Festival
Realizou-se õntern, com

grande sucesso, o festival d�s
Filhas de Maria, em benefi
cio das Missões do Roupei
ro de Sta. Izabcl.

��RTAZES

«Elysia», é o diferente filme
que o Rex nos mostra hoje, ás
7 e 8,30 horas.

O Odeon, ás 7,30 horas, dà
nos um ótimo programa duplo:
«Preciza-se de um homem» e "Ha
mulheres assim. li

Continúa aumentan
do O movimento tu ..

rlsttco na Alemanha

Estação de ondas curtas

de R0ma 2RO: metros 31, i 3,
kc.9635.

Externato
F. C. BERLIM, novembro de 1935

(por via aérea)
E' idéa vitoriosa, a imcia

tiva feliz da reorganização
dos quadros do antigo e va

loroso Externato F.C., dada Em Agosto de 1935, coníor-

a acolhida magnifica que me o comunicado do Serviço Es

vêm encontrando em todos tatistico do Reich, o movimento

os circulos desportivos do turistico era mais intenso do que

Estado, consoante as mani- durante o mesmo mês do ano

festações de regosijio rece- passado, apezar de ser em geral
bidas pelos seus patronos. o tempo neste ano menos íavora-

Processada ha dias a pri- vel ao turismo. Conforme um co"

rne'ra reunião, no Clube 12 municado olicial, em Agosto de

de Agosto, dos ex-jogado- 1,935 fora� registra�os em 500

rcs e associados ela teve Cidade de rmportancia para o tu- •
uma grande reper�ussão, e o rismo na �lemanha, um total de 11
número de desportistas e as- 2.400 �Ilhões de

. v�s\tantes e

sociados que, ao primeiro 1 1,78 milhões de dlanas, o que

grito ingressaram nas falan- corresponde a. um aumento de

ges do Externato é aprecia- 10010 dos registros e 5010 das

vel. diarias. Elevou-se consideravel-

Dados os largos valores men�e. o número dos turista� es

que o azul-e-branco já pó- tranjeiros: .a�mentaram os registros
de contar dentro em breve I de estranjerros comparados com

, porém m�ito mais cêdo d� o núm�ro do ano de 1934" de

I que os seus intrépidos reor- 2?010 Isto é em. 337.000, e o

ganizadorcs esperam, ele ?�mero das dlan�s para �s estran-

poderá alcançar a projeção JeITos em I ,03 milhões, Isto é, de

que desfrutava no sport bar- 31010. Foram, mais frequentad�s
riga-verde, e que foi sem- as est�ções de agu�s e de veraneio

pre conquistada e mantida q�e podem a?unclar uma írequen
pelo valôr indiscutível de ela de 6,3 �Il1lhões de pe�soas. Se"

seu galhardo rapazio. g,uem depois a� estações baln:,,�-
Amanhã ás 20 horas no nas com um numero de 2,35 mi

Club 12 de Agosto, pr�ce- lhões de visitantes.

der-se-á a nova reunião.

Para A Gazeta I·
!

-------- ..... _-.. .... -......

MOMO VEM AI

Hoje, ás 19,30 horas, na

Confeitaria Chiquinho, reunem ·se

os foliões C os membros da Dire
toria da Comissão de Trabalhos
da Sociedàde Carnavalesca RFi
lhos de Minervan, para tratarem

da proxima visita de Rei Momo.
a esta Capital.
A Diretoria da festejada socie

dade carnavalesca, solicita, por
nosso intermédio, o comparecimen
to de todos os interessados.

ALUGA-SE O sobrado e

parte térrea á rua Conse
lheiro Mafra n. 38, para

tratar na mesma rua n. 4 t

dos Clnes "Coroados"
de Beleza

(Hora do Rio de Janeiro
Para P.a nonia seguiu hoje o 21 30)

Luis Abry Junior, suplente de '

deputado estadual. Programa de transmissão
raâiotõnica especial para a

América Latina.

Quarta-feira 20 de Nov�m!:;r::.
de 1935.

Anuncio em italiz.no, e6panhol
e porlt!guê;;. Blanc: Giovinez

za. Ccnversação do Sanador NA
TALE FRAMPOLINI, técnico e

iniciador de grandes trabalhos de

bonificação, sobre o tema: IIA

bonificação e a Italia bomlicaJo
ra". ConceItos de musicas italia

r.as de folkfflTe dirigida pt'lo Ma-

���]����;'���OO�����OOOO�91�estro Giuseppe Bonavolontà: I) W COnCu r'sO d e';-lBE-hlS:�'.ATagliaferri: "Amante drs es!re-'� ZET7 ....,. •• i +f
-

las", 2) Mi\ziotti: «E,tás longe � dos CI N ES Hc6:�º�(tQ�i �
de mim», 3) Odr:lone: «Quem � �/ �;� [:1\ fntrr: 1\ I! �te fez», 4) Gôdero: «Se te to-

� VOTO na Senhvriri.há &' B-;-;7,-':;:-;-,�-,�, II H
Firma importante procura farmaceutico com CO}), 5) Montanaro: «MaUlãe», ".w t:� '. 5! üUU I fiá;!! 1,1 �

d E t 6) Di Lazzaro: «Viva ;� cuca-.� .. "V' ,! �

diploma registrado na Diretoria de Higiene o s a-
racha«. Noticiario em espanhol �

As.sr'natura il,�: '.;.,' Plt'j'jJQL,'r:,[ij• j! � Não é que '!u tema da I

do, moço e entusiasta, que tenha aspirações, ·par.a W -

.. ....

I
A

e J:'ortuguês. Cançõ.:s espanho- � ;. '. .. s convo.llsões e os repuxo
servir de propaganda, idade de 21 a 30 anos.-DI- YlJ

.• • E
DENT

.

S N 38 las entrepretadas por Matilde Rey- �.. b -,'
n1" U só temo suportar

rigir-se pessoalmente á RUA TIRA E.
na. Noticiario em italiano. Slane: J� Coup�ydtA :OAZeT , 'i' � Os arrancos dos gaúchos.

��������������������������G�w�v�m�e�z�za�.����������������r.���r.ª��������������������Z�.���;�:,�..����.������,.�;�::-���;���'��.�;�;�����������������
��

......m r �"'�ã-ru2;.:.;;.�>:S_, '1tA.SA.�A':_'''�� �nS�,:-,;,,�'*":&'�rà:!�� T1. ' .,'

EX-

Será exposto até amanhã em uma das vitrines da concei
tua.Ía casa «A Capital» a machina de costura SINGER, última
creaçáo, no valôr de 1:950$000 que será ofertada á Senhorita que
fôr classificada em 10. logar no Concurso de Beleza dos Cines A Diretoria do veterano Club

«Coroados» lançadJ<;, com enorme êxito, por este jornal. 12 de Agosto prepara, para o

Mas não será um ú:lico premio que esse Concurso oferece.- dia 14 de dezem�r�, uma inte

Serão gainle cada qual mais valioso. A' cada Senhorita classifi- rcssante f�sta a CalPtra.
cada até o I 50. logar caberá um desses prem10s que, coro mais Os trajes berão a carater.

Lllguns dias,. serão tambem expó'ltos á curiosidade de nos�o públiCO.! __
-

_

O Interesse que ess,� Concurso vem despertando entre os

elementos de nossa Sociedade é grande. T Ad·biciamos hoje a publicação do COUPON que dará direi" res po r Ia
to á votação.

Amanhã daremos maicres detalhes sobre o certamen.

lRoj
l�nF�'O�f�IO PARA MENORE

! Est.g c i nem 2' ô p resenta um fi I m-e-d-i-fe-r-e-n-�e-.-u-m-a-p-r':_o-d-u-Ç-ã-o__:fa=-I'='a_:d:_a_:e:::ti ra _ Ida no "VALE DO r'oJDiSfviO"--"A COLONIA NU'DISTA" NA CALlFORNIA ...
I

RE \'EL Il,rÃO DE UM MtJNDO EXTRANH0 EM QUE O SOL GLO�
RIOSO E O' C'\MPESrn.E RE.PRESENTAM A VIDA:-PARAISO EM QUE
A BELEZh SE. APRESENTA TAL QUAL ELA E', SEM ARTIFICIO E SEM
MAUCIA!

Falando sôbre revoltas,
Paredes, greves, enfi -,
Sobre êste estado de cousas

Que entre nós jamais têm fim.

Dizia meio nervoso

O bom velho Julião:
-So se fala nesta terra
Em nova revolução.

-

IA-
A primeira li:Sh i'ia fL:rada nUl1la autê':licl colonia nudista, mostrando nos

nimos detalhes a ,< Jtr�ênt,�s c: mplkidade da vid'a paradisíaca», em que as

I.a-� sà,) f,_::: LI :,; C0!11 0S raios d,) só] e áfagos de brisa...

__
..

-:- __

,-,

I� "GRAFIC_A__ D_F_�_fi 'e;:. ,j"',TDA MORALlDA�E! !

mí
rou-
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