
.

O s:. major Olivio Amor" 11, !J(JJ1: ado plt:ÍeÍlo (ll�

Fl�nanopohs, qu� fazen,do ouv dos moucos aos ataques
soezes, intempestivos e insuster relvei.:: de seu: 1'1'; ']ig·O" ""'-'

•

. ...... ........ u J 111 1 I .') � ,1. ....

tUlt�S. procura sempre servir � su.i terra COl1l desvê(o e

dedicação. acaba de determinar o in.cio dos serviccs de
prolongamento da rua Tenente Silveira.

'

�fanosamente já se traba.i.a no prolongamento da
rua Ner.eu Ramos, para 9u� a mesma termine á r'residen
te Cou,tll1ho, .cuP .vla pública, completamente ;'{"'lodelacla,
co� dlspfndíOslssima� obras de arte, tornou-se linda, (in
belezando, sobremaneira, aquela zona. O alarnarn nto da
rua Tenente Si veira já se está procedendo. ha

J

mêses, e

a�ora com o SfU prolongamento teremos mais uma esplei,
di da rua.

.,'

..

,ih, ),

•

I
•
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• Ir
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PORTO ALEGRE,20
(A Gazeta) - Ontem reuniram
se, por duas vezes, ;10 Pala cio
do Govêrno os membros da
Comissão Diretora do Partido
situacionista, naja ficando re

solvido em definitivo.
Os disidentes apresenta

ram um pentagolo, cuja aprova
ção harmonizaria a politica nos

pampas.
Entretanto o general Flôres

da Cunha, ao que se propala.
não aceitará, visto que com a

-, "

..> aprovação dêsse pentagolo fica-
rá díminuida a sua autoridade de chefe da politica situaciu
nista riograndense.

Proprietario 13 Diretor Responsevet .JA�RO C jj "Lq /\ f ',FO.,. \. ....... c'""" .......)
------

I NUMEf�O 607ANO IIII Ftorianopolis, Terça-feira, 20 de Outubro de �l 936

HERVAL, 19 - Na noite de ôntem, dois individuas

I
U S t� II ç a e n a- o armados de revolveres e mascarados. assaltaram a esta

.,,_J ção ferrea da vila de Cruzeiro do Sul, ferindo o encarre-

�������������������-�� gado da mesma e roubando. em seguida, todo o dinheiro

fO r ç -6
existente no cofre.

Bem se vê que entre os cobras ha as não venenosas, em

Foi e ha de ser para os seculos afora, o bom senso, o guia muito mais numero aliás.
e a bussola melhores, para o homem publico. l\hs, como estas não tem defeza contra aquelas, o numero

Si rarearem ao administrador � ao politico qualidades e Ia- cede logar á agressividade! E' necessario, pois. que se vacinem!

tores de inteligencia e de cultura e sobejar, ao contrário, uma dose M'\s na serra, ha ainda homens de bem, mas na serra ha

regular de bom senso, adquirido no trato contínuo da coisa pública, ainda muita gente cujo civismo caminha de passo com a coragem

este de certo rumará muito bem os seus atos, muito apercebido das e é tempo que se irmanem numa só comunhão de vistas e' de pen

ciladas, não descerá o plano inclinado dos desbarates, dos desman- sarnentos, mas urge que se unam os amigos daquela terra, os bem

dos, da politicagem soez, onde a miude, a intriga se poria de meeira feitores daquela gente, em torno dos homens de bom senso; que se

do crime. congreguem, pela desventura que já sofreram; que se reúnam, pe-

Verdade e muito verdadeiro é que se não poderá oprimir, la desdita de que já foram vitimas e, num só bloco, como um só

sem iludir
•.se� mistificar, sem mentir, e do coito, da mentira, da ilu- homem.gritem, clamem e arrebatem, das mãos que vem gangrenan

são e da dissimulação surde a tirania, nos seus aspectos cfueis.Dissi-! do os costu nes daquele povo bom e hospitaleiro, o poder de que,

mulando, mentindo na prédica diaria de revoluções imaginarias, ilu- indevidamente, está usando e abusando, como régulo de uma po

dindo em contínuas promessas, mistificando para encobrir faltas e litiquice sordida, como capatás de uma politica versuda e hu-

êrros .do passado, creou a atual politica do municipio de Lages, uma milhante aos brios de um povo br!i\p. .

situação intoleravel. ,

' Não estivesse no governo do Estado o homem do grande
E' diante deste fantasma. é diante deste duende que vimos senso do ilustre governador, não estivesse nas redeas do poder

permanecendo de muito tempo. ,Situc1ção qu� se. !efl:te em toda a p�?lico um homem .calmo, �omedido e COD3cio de suas responsa

vasta zona da sena, porque, e so porque a inteligencia e sobretudo bilidades, sua terra la se tena tornado uma arena de digladiações
,

O bom senso, mudaram daquela região. depois que os filhos daquelas contínuas.

zonas, que deveriam copiar, no porte dos pinheiros, as suas ações, Mas sua excelencia tem evitado grandes e grandissimos de- MAFRA, 18 - Ontem,

transferiram o registo civil e a certidão de batismo, para alem das sastre�, porque, si afeito fosse ás bravatas das policoites de pape-
quando caminhava pela linha

fronteiras do Estado. Ião, SI propenso estivesse ás arruaças dos politiqueiros de aldeia, a sua férre�,. fo! apanhada, nas

E então é o que assistimos todos os dias: pela cobiça, pelo terra já se achava. nesta bora, coberta dê luto. proxlm,ld�des da Cooperativa dos

jnteresse unem-se todos, e, nos conventiculos, conjura-se contra o flos grandes males que a atual situação municipal de Lages
Ferrovianos,

.

pelo trem da tabe

Estado, e no olvido e no esquecimento, ficam o passado, o respeito tem-se feito sentir na serra inteira, o barriga-verde do restante do I Ia,. a senhorm�a Nair de Oli

á tradição, ao nascimento, ao lar, no sentido genuino. Tudo se apa- Estado, nem pode imaginar ou sentir. Não ha pena que os tracem 1 velr� Santos, .hl�a do sr. Lau

ga, nesta anesia louca, para campear inlrene, em açoitadas, a calunia. não h� painel que os contenha, já pelas suas gigantescas propor- . rentrn? de Oliveira Santos
',

a mentira, o fato deturpado. ções, J� porque não seriam nuances que as pudesse fazer viver, mas I . AtJra�� ao ChãO. ,com violen-

E vai, então, de vento em popa, pandas as velas e soltas cores fumes, onde necessaria se tomaria uma tela descomunal cla., a vitima adquiriu profundo

as amarras, o navio afora, got�jando pelas enxarcias, o,odio a vin- para que a imaginação do artista Iixssse todas as cambial)te� I f�nmelito na cabe.ça, sendo socor

gança e o sangue, sangue de Irmãos, de amigos, que so se separam da malda,de humana e numa gama crescente começasse pincelando
rida p:lo sr. Remal?o, Lenz que

Politicamente; no leme, um filho da serra, que audaz no poder, timi- o prevaricador e terminasse pintando o adultero. co�d:mll.a a Far.macla .da Coope-
t d f d d compralldo suas Bolsas e Cintos na

do e anesico no ostracismo,não deveria deixar de ser destemeroso na A lei ali anda de parceria com o crime madraceando o
ra Iva o� e OI me Ica a pe�o

defeza de sua terra, não na defeza de suas prerrogativas politicas, assassino e abrigando o Iarapio.
farmaceut�co sr. Arnaldo P. Vir· CaSã. Macedonia

mas na .defeza da terra onde dOfmem os restos dos seus antepassa- Mas não será pela resinga e pela teimosia da rabugice m?nd, sendo e� s�guida reco"
A C

dos, onde vivem os seus filhos, onde se levanta o seu lar, onde se que se haverá de manter ali tal ofidif), mas não seria para a ma-
lhlda a sua resldenc1:l. a�a que mais barato vende

extende uma familia que nós sabemos e juramos honrada e justa nutenção de uma politica que se galard8a e que se empana com uma
6 TRAJANO 6

nos que se foram, e nos que ainda vivem. mantilha de intriguices que se deverá manter ali tal serpente. Contratada D"
.

E dizer-se que tudo isso se esquece e que se procura nas Esses crimes se expiam na cadeia, no aljube, nas enxovills, F
U ir' � �.rgCa &t�e �ra

I I , d
oi con�ratado o dr. Acacio

outras bandas do E$tado um enitivo a uma simp es magua politica. e se não po e permitir que se deixe passar impunido, tranquilo, elti- R A f�"� e
amos rruda para prestar os � IoIIiQalI

f.' impossivel e é incrivel. \"0, sobr.anceiro, enrodilhado e a3sestado para novas investidas, este '

d b d SF.�S servIços medicos á Campa-
E porque a serra se e ate neste atascadeiro nojoso?Somen- com�nsal a politica serrana, que se ceva das intrigas; que se ali- ohla, PrOVisória da Força Pú-

te por causa de um homem. menta, como cevado. das sobras e dos restos,e Que, pesado e pa- blica, com séd::! na cidade de
Filho de terras outras, armazenou, como ofidio das encostas chorrento, já se emporcalha deitado, porque lhe pesam os crimes e as Lages,

veneno bastante, até que tur6ida a glandula, êle, em coleios medita- imundicias e a quem nem mesmo, não mais lhe eriça o pêlo, já pe-

dos, nos corrilhos politicos, goteja a baba do suborno, da corrupção, la grossa camada de gordura como bacoro de raça. já porque cha· DeS I9naçã"
da �oncussão e do crime, e, depois, alijado da carga noje�ta,hibe!na, l furda o f?cin.ho até os olhos, na lama. da poreilga quan�o o do- Foi designado o mal'or da
emblocado, esperando o resultado da trama, e procuran lo em olha no da sumana, rebrane, estala e estolfa o cebenque, SI mal lhe Força
infecta bmcar surtir-se de nova carga àe virus, para outras banda- saem os golpes traiçoeiros. J S Ptublica, Alntonio Martins

. E d'
.

cs an os, atua mente no co-

lhlces. Izer que aquela terra de tanta gente Ilustre, aquela ter- mand d I C

E nada lhe acontecei Pudéra! ra das coxilhas verdes e infindaveis, das alhambradas risonhas,)
()

claque a

I orpor�ção, pa-

d b 1 I d b' f d
' f

.'
ra respon er pc o expt'OIente da

E' que na classe as co ras venenosas ta.vez sela ê e o os a Ismos pro un os e pengosos, trans ormou-se num Imenso CI- S t" d C;
-,

, .

h' d 'd d I d '
. J d d" I d I

ecre afIa e ..,eguranca enquanto
umco que ten a am a serem a e paTa a gum ato, ai não terem am- poa, OD e se trama e se ur e, com paClenCIa e ca Ina, on e os d

.

..l' -,

d I I
. ,

" h f"
urar o Impe:.lIIT.ento ao resnecti-

a arrancado as prezas áque a cascave venenosa, qUlça necessana a omerJs se en errulam no ardume contlC!uo com a trapassa, com a t:t I b" d
r -

I 'd' d'
.

t
'

I d'
.

M
.

h
'

VO I U ar que, em o Jteo � ser-

e asse para novas arremetI as, por ISSO que o trazem e penso e SI In nga e com a ma e Icencla. as é necessana uma reação ::rOlca,' 'bl'
.

�

Ih
.,

'f - d b I d I I
- d d f

. .

'I' d J VIÇO pu ICO, seguIU par _! a ca-

es não poupa mantença propicIa a unçao a no re g an u a uma reaçao e to as as orças matenals,auxlla as e temperan(ls por 't I dR' bl'
d

. _l"
- d . ..

d h d b
�I a a epu zea

E testemunhas estas ImUn(lIClaS não aparecerão, por que uma reaçao �s. senhment?S CIVICOS os. omens e., om fANO, cnn-! ;.
f('mo todos sabem. os reptis venenosos só saem para caçar, a noi- tra aquela politIca que aVIlta, que corrompe, que vlllfia, �iue f_mas- O {.,.I t:.:g ê:' C$ ("'I d (;"

tinha, hora propicia ao bote traiçoeiro, de sorte que, medrosas já cuIa. o carac�:r, que gangrena os co�tumes, que laça dp- intrigas .J a raguá
andam as cobaias ainda não vitimas de tal temi vel i 1Tataca. Na sord.l�as famlhas ligadüs por estreito parentesco, separando-as na paz Foi nomeado o 20 t t

h d I f d b b d '1
.

t d I I'
.

d d 'd
• enen e

ora o usco usco, on e se pecce e,nos lU ores a aurora as u h- e VI Iman o-as na uta, po llica e succão, e vampIrO, e mor· da Forra Plibli'-a R ' � r

.di' I d I' d b' d 1-' b
::te. 1 ene I,. erges

mas ma iaçôes do astro rei, no crepuscu o vespertIno, a c asse as �ego qu� se a I�enta �s nos ague e povo _Justo e, no re, gote- para exercer o cargo de Dele a�
cobras está de regabófe num chimo precioso, onde as borbulhas ru J&ndo, dia e nL'lte,no seIO das populações o VlruS temveJ, da desa- 0'0 E<pec·"j' de P I" d

g.

I ( Ih d
"

'd • ' . .

. -. 'u
. o ICla o mum ..

morosas, oriundas de àigestão ma eita, sem sangue se es torna o vença. a Inimiza e, da raIva; do odlO, do sangue e da guerra. cipio de Ja·a uá eeos d .

<:erebro, impedindo de raciocinar o serpentario! Por isso a caninana
_

. b , v ao o ni'glle�

d Ile municipio a jurisdição dos r. cap,
as encostas vai fazendo vitimas, João Serrano Trogilio Antonio de Melo.

6angsters IEmbelezandO
em Cruzeiro do Sul 11 _5a cidad!

(8 prefeito mandcmu irilSa
�iar as t��abfJ}��10S ®�e aBaWa
gamenta e 1��olo�'ü��i)�ll"")�i.:1
to de maüs uma ��fUH�

------------------------7------------------------

Apanllada fil�rIDHe�çã®
peRu trent Foi nomeado o 10. Te». da

Força Publica, José de Sou:ta
Lim3 para exercer o cargo ;.\,
Deleg'lJo Regional de Polícia,
?O, mun.crpio de Aracanguá, com
Junscição n05.o:le: Laguna Íma
rUI, �ubarão, Jaguaruna, Orlcans,
Cresciurna e Urusanga, com sé
de naquele municipio de Ara
ranguá, ficando exonerado de
Delegado E<pecial de Policia do
mucicip o dI:: Itajaí.
SENHORITA! Acompanhe

a Moda

MAF11A 19 '-" Ha C1l''1S, , I Ctl.. t

n� residencia do sr. Walde
miro Blcy, na cidade d'
Rio Negro,vcrificou-se Iamen�
tavel e fatal ocorrencia d"

I
' C\

qu� resultou éil morte de
uma crcança e ficou bastan ..

te ferido o sr. Waldemiro
Bley.
Brincavam, despreocup2-

ciamente, com fosforos, junto
a uIY.a lata contendo aleoul
o? menores Aderbal e Bley:
ZJto.
Atirando um P'>l'to acêso

dentro da reft:n(h j,'fr C 1(1_'" .. (4 .,

s(� ÍliCCi1Cijou, em lugar' a
uma explosão, L�a;:� as
vestes dos J?1eninos co�np�2-
ta!llente quelr:1adas ti ";11 n

, •
' 10-. l ...'�v-

os senamc,lte, oca�;0.nmdo
a nlurte de Ctn LO..) r.'V._'1\ �

(l sr. Vvaldenlllo L:1!; 'e �
f<>riu-se ao acudir sen fi
Ih!).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Renards iegitimas, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos ultimos modelos, os
mais usados no Rio e Sao Paulo

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sedas

I ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM -::-1
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI <\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos

800$000 por
2:500$000 »

2:000$000 »

1 :800$000 »

1 :200$000 »

800$000 »

700$000 x

500$000
1 :500$000
1 :200$000
1 :OCO$OOO
750$000
400$000
350$000

Sê'las e C!'"épes

Edificio próprio

Casaco de Peles de
Renard Iegítíma-Argentorjde
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem ,..» »

I Idem »» »

Preços sem

competidores

Formidavel e
centemente das

Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos, as

quais são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades. des
sas péles como grantimos das nossas sêdas.

E' a única casa na
.

praça que garante suas mercadorias. I

Inegualavel st�ck de :rredas,
. fOI recebido re-

p.9aças do Riu e de São Paulo

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres '3$800
Crep Marrocain 4$500
Crep MangoI-sortimento de 35 côres 6$800
Idem Idem Idem artigo superior 7$500
Crep Mongol estampado-artigo finissimo - 11 $000
Idem Idem Idem - 10$000
Idem Idem C, petit-poístbola) - 10$000
Sêda Listada para camisas 7$000
Sêda Laqué [aponêsa (sortimento de 30 côres - 5$000

L _' -

milais de vlnte

em stockII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AIAZETA-Fl.prian�polis

Orgão official para o con- I
�

trole da producção e 'ex- I
�

�. portação da Herva Matte
� �

�'1 de Santa Catharina �.

-��-Â�'q�8�������a�·�����r.: �

CAIXA POSTAL' No. 15

Aprovada p�ID Govêrna do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

de 11928
II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FL.ORIANOFDO-...IS
Bluf'nenau - ..Joinville - Sao Franoisco � Lagu,n.. -

Mostruario permaPleDte em Oruzeiro dC) Sul

SecçSio de Sec9tâo de

Msrtrtz:
Filiaes em:

•

_ages

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Mach!nas de ben�ri.�i�r JWldeira.Lonas e Impermeaveis Material em gerai para construcções: Machmas para offIcihas ftchamca�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, Nloton�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhoi de jantar -:talhe- elecMcos
tabonetes e Perfumarias res Material em geral para trarr�ssõ�s� L()� I

. \Ieo1choados e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correlas de couro e lona '

t:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes • ')leos e graxas Iubriíicántes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos 08 fins Automoveis e. Caminhões FORD P zças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

I
Depositarios dos afamados

. Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
Charutos cDANNEMANN. �ebidas nacionaes e extrangetras Material electríco em geral �

� Er-n'preza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' .. ,. Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� �
.�N"AVbVAV������éN���f.�l���������§lAVÃV.Âq�.

I) Dr. Carlos Corrêa

• A�entesJ Sub-Agentesi a Reguladoras de�Avarlasilemttodo. �o·IEstado. [ Partos _ Molestias de lolnvíle'"--'Xavier Schenk
':u Brasil, no Uruguai e nas principais: praçaa estrangeira\8. Senhoras e Curso de esjc cialização em Lages-Hossanah Neves

Agentes em Ftorianopol is: Molestias de crianças Pactroriologia no Lab. de Laguna+Fcocsco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de ci:ta�"

Campos Lobo & Cía o Diretor da Maternidadaj Janeiro Mafra-PCüllJilio Claudio
·

e Medico do HOlpital Nova Tre.,«. -.ki:Q José Arche
� Pua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Caíxa Postat.19 !.�il. Ex�cuta analises para eluci- Orleans--Edu'" 'v1atos
it 7ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA �

(Curso de especIalização em ação de diagnosticos Porto Uni��·· tierminio Miles
II � molestias de senhoras)

,.

Rio do Sul�J\ástides Melo

• Escritórios em Laguna e Itajaí o t\tende na Maternidade Deseja concerta o SãoJosé�josi Cos'a Vaz

li � até ás 8 112 da manhã seu r�.dio? Procure o
a. pfancls�o.G�arncy GoerreSea

�.�. Sub-Agentes efY"tl B�umenau e Lages �� e á �2j'�e-· Crmsultorio: <;; B . 5ãoJoaqUltn João Jalma
�! .

;>'!.: �l: . ollZ,on,' á, rua FeliPe) Tijuças-Oíivâld Ramos
.,. "_Ij< A,\11 A G.i'\J:<,lBrlLLJl, 49 .. chmldt n. 20, que ierá ,ple- T..h."a-o--L.. f.......... ;:;:.- �••• _----__,.._.__- .a�eltc satisfeilo,

-

'��_......,.-�.i� �

��..... • •••o���.A Gazeta
.

. �,
Atnnto" beml !ilJ Aovogaoos IDr. Ricardo

� � �. � I · I Gottsrnann�������������----�----� :: Accaclo Mo-
E...,hefe �a clínico do Hospi

O te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

O Indórg Burkhardt e Professor

• tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

Especlalisla em cirurgia
gera'

i
I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

.,

Visconde de Ouro Preto

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

n. 70. - Ph011P� 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

FO r rT\ ídave is' lortelol proprlos, Ires vezes

por lemaoa, todaa aa Ilgun
daI, 1er988 8 s.xlas-Ielras,

I I
CONSULTORIO·--Hua Tra-

., Dr. Pedro de Moura Ferro ano N. I e das lO ás 12 e

O I
das 15 ás 16 1 12 horas.

I Advogado TELEF. 1.285

G Rua Trajano n' 1 sobrado RESIDENCI�- �ua Este-
,

III
ves [uníor N. 26

I__

Telephone n' 1548
__

TELEF. 1.131

_Barbosa_ t� e Oliveira
.�tiltwlltr--_ .. --:-�.:......;;_......:.:�!��·....o��. ADVOGADO

,:'cunlca médica "de ertan-
-._*_��__� A��Di!���AA� Rua Traj'ano, 2 U'(sob,} çal a adultol

..._-_Yl#.'U�W16 • ���_w'�u��1 Fone 1325-Ater:de cha-

; Companhia "Aliança da Bahía"l LI
mados para o ínt�íor. ª:o;:��;::i:�i2;��::

-
• P�fun' D

! FUNDADA EM 1870 •
Dr. Aderbal R.

FONE-1595u
•

da Silva

: Seguros Terrestes e Maritimos " J\dvogado·

• <'i n ' ., Rua Cons, Mafra, lO (sob.
e lncontestavelménta a�" PRIMEIRA do Brasil • I Fones 1631 e

1290_1: CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 G I
• RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$OOO

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMj1935 4.280:552$970

•
•
G
•
• Extra9ão com globol da crlltal.

A maÀII:rl� dlu. .. honestidade, pois, o. ser-
1811� aio presenciado. pelo povo.

R 'lA •

R v:esrdêncra: ua isconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Médicos
LABOHATORIO DE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVIRA

A GAZETA
DlARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

Colaboração
--------�� .

N� será JetJolulJo o original
publicado em nõo,

O conUi!ito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada. não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
cIG &dafão.

Asslnatu ras
O ,(4$000

"

ESTRt! 24$000
MESTRE 12$000
S 4$Ooe
M. AVULIO $200
RAZADO $300

A COI respondOlUJia, bem como

os valores relatlv(Js aos an

nuncios e �inaturas. devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Rldaçio, Admnlstraçio
e Ollclna•.

RUA CONS. MAFRA. 51

FODe, 1.656

..«:
� ', '(

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhaulen
Anitapolis-Anibal PaeG
�ngelina-Armando Schmidt
Biguassú-Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeíro=Osveldc Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

Alentel--corrllpondentel •

Porto Alegre - Dr. ApfonÍt>
Botftni

Curiliba-Petrarca Callado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/'

eo se afirma,
------------------,-----------,------

eleições
proxirnasface dasque em

fJarlarnentares
MADRID, 19 - A vontade popular da Espanha vai

se r demonstrada agora nas eleições parlamentares. Espe
ra-se a formação de um govêrno verdadeiramente repre
scntatívo da ração.

Aguardam-se ainda importantes reformas agrárias,
com vantagens para o trabalhador espanhól.

A Espanha, afirma-se, ja.nais será comunista ou bol
chevista.

MADRID, 19 - - A� forças governistas comanda- i ende-se uma bem montad;:V I O L I NOdas pelo sr. Largo Cabeleiro, tem que recuperar o terreno VALFAIATARIA no distri
�erdido na derrota .sofrida ontem no sector de San Mar-

to de João Pessôa (Estreito).tin de Vai de Igleslas. Os vermelhos foram derrotados M ll
.

f o-e' nesta re-• •

ri d d I R' O io d 'Ih'
e nores In ormaç ,

nas proxmnua es de Navas e Á er. apoio a artill ana
d _

de grosso calibre permitiu um avanço de 8 milhas, Foi açao.

quando os inssurrétos sofrêram um revés, segundo infor- Cdsa na Pra;a
ma o governo de Madrid.

Ao nordeste da capital, ouve-se um intenso conho- de Fó ra
neio. Afirma-se que o Escurial está em poder dos legais.

Na serra de Cuadarrarna a luta continua intensa,

Vende-se um de fabricação
alemã, CGm uma estante de
ferro e um método por Del
phin Alard.
Rua Araujo Figueiredo n.5
--------------------

VENDEM SE duas casas no

\j,'ENOE--SE distrito «João Pessõa- J

\-1 uma bôa casa na Traves- Estreito, com agua enca-

O b" d C::' ..t:'. sa Harmonia, com frente nada, chácara, muitas arvo-
ISPO e � Iqueuza i O! res frutíferas etc. Onibus á
qUe i rnado v ivo para o mar e ampla sala de

t t d t I dvisitas, sala de jantar, 4 quar- por a e per o o quar e o

BURGOS 19 - As forças nacionalistas que toma- tos e cosinha, situada em um 14Ef�rFEo'RIANOPO� IS,
,

'
,.

.
. terreno de 10 metros de íren- �

Lo .... as
ram a CIdade de �jlqí.1enza encontrai am os restos mortais I te nar 24' . C;';JS no, j I e 35 do Largo
do biSPO. desta cidade, que se dizia ter sido assassinado

I
e pai a1.? mar e

H
men,os

I
General Osório e um terreno

I Ih t d f P d para a ravessa armorna.t :
id R' Bpe os verme 'JS an es a sua uga. o e-se provar que o a Aveur a 10 rance, no.

velho sacerdote foi queimado vivo. -Explendida Praia para 9 \ corn 18 metros de frente,
'Banhos de Mar _. Negocio por 30 de fundos.

SEVILHA, 19 - A estação de radio desta cidade de Ocasião! Preços Módi- NO DISTRITO DE SACO
anuncia que as tropas nacionalistas sob o corr.ando do crI Drj,3 L]VIõES uma casa e

-0-- general Arenda, que conseguiu romper o cêrco de Oviedo TRATAR NA TRAVESSA ter: ... no de 12 x 24.AVILA, 19-Foi doada á Junta Nacional de Burgos causaram cêrca de 4 mil baixas aos mineiros das Astúrias HARMONiA N' 2. Os int-ressados deverãoa mão de ouro de uma imagem de Santa Teresa, Trata-se
d

'

�. rn..[!J � E'" __�� e�.t( n cr-se com o proprieta-de uma joia preciosissima de 750 gramas que fôra doada TOLEDO, 1 9 - O enviado do "Dial io c'e Llsbôa" V ...... II """ � ii;;;;o-"'Iá Junta das Damas Espanhólas da Virgem, por ter sido nesta cidade telegrafou ao seu jornal, comunicando-lhe que

"

a casa sita á rua VITOR no.

J
-

B b tt d t d b dd' " MEIRELES n. 15 com .. oqo ar � o
ce� a vez cs aC1 a e ruu a a a s.ia propria rrnagem, teve inicio ontem pela manhã o avanço dos nacionalistas

bôas acomodações par'J pe
Distrito «[oão Pessôa.»cujo <..�alor t?ta! era !ab,�!?so. '� _, ",,' I nO"sector de Madrid, Segundo }nhrmou ainda aquele jor-

.

Santa T�rt:sa fOI klta, � "padr\..Je1l3 da «causa nCl"IO- nalista, as colunas rebc:la��) sa'das de Bargas ocuparam quena familia.

nahst�», 'pedll1do-se.lhe a vitória absoluta e breve das for- depois de brilhantes operações as localidades de Olias A tratar com o seu pro- VEN li:) e---5E
ças direitistas. del Dei J\.la-C-'.lD Vila C'"",,,,, 1\, ,n; ion 'e Castelleiros nas prietario EDELGARDOWEN na localidade do �aco- �

. 1, , JfJ
o

...... J, 1 "";\...\,..Q, t' ...UL.\:..J 1 a0 � .. .l I .....,

DHAUSEN L 13 d d L'- 0- proximidades de Aranjués. Essas operações determinaram' ,no argo e os imões, uma excc
MADRID, 19-Foi publicado um decreto declarando um movimento envolvente que vem interceptar as comu-

Maio n. 7. lente propriedade com S
zona de guerra as povoações das províncias de Madrid e nicações ferroviárias de Madrid com o sul da Espanha, -,

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

casas de rcsidencia: uma ca
.Toledo. S. Vicente, Nova Hermosa, Orzan, Moura y Pés, na Catalunha, e portos de íéste, ficando apenas livre uma D r . Migue I I sa com negocio, Iõrno de
Aranjués, Sezena, Hilescas, Grondor., Naval Carnero, Bru- estrada qu> leva a Valencia. O avanço proseguiu em f3c>ôbaid padaria e demais utensilios.
nete, VaI de Morrilo, Cornenar Viejo, Galapagos, VilIalba, mais de 3:> quilómetros. Estenso terreno contendo
Manzanares Real. Torrelagerna e Aliata de Henares, A aviação nacionalista coopera eíicasmente. CLINICA GERAL bôa agua, pastagens, plan-

-0-
Vias Urinarias-Hemonoides taçõcs, chácaras, e abun-

VIGO, 19-0 ouro arrecadado ultimamente pelo Te- A serviço da Espanha Consultas: dantes terras para lavoura .

.
souro Nacional ja' sóbe a 180 quilos. das 13 ás 16 horas Tudo por preço de ocasião.

SAN JEAN DE LUZ, 19 - Quatro barcos de pes- Pela manhã: I O mutivo da venda é ter
ca armados pertencentes aos nacionalistas, capturaram o 10 proprietario de ausentar-se.

com hora marcadanavio de passageiros espanhól Calerna e o comboiararn ao

I
Informações com o sr, [o-

porto de Pasajes. Aí ficou constatado que o navio trans-
Consult.-R. João Pinto, 13 vino Marciano Cardoso, no1 elelone, 1595

BURGOS, 19-A coluna Barroh tomou, ás 9 horas portava de B,a}onne para Bilbáo 80 aviadores francêses e ....;,.������������à�is�tr�it;;o�d�(j�S�a;co�d�O�s�L�i�m�õ;e�s.da manhã a cidade de IIlesca a 37 quilometros de Ma-I grande quantidade de armament?s. , , ,;;; ---

drid.
"

.

A cap!ura do Galema fOI Lfaclhtada pela circuns-

C f' R t tA coluna está' agora acampada a 2 quilometros da ci. tanclil d,e i,er ele �fastado da escoha� que sempre. a_comp�- a e e
'

es auran ed d '

nha: dOIS torpedeIros do governo. Com a escundao' reI-a e.
t d d

.

'II
'

Foram aprisionados dois aviões de caça legalistas, nan e separ��am-se e quan o os OIS n,avlO� 1e VIeram

__..O'· O IAuelfcairam em chamas a um quilometro da cidade. em socorro ja. estava em pode.r. d.os naclonallstô.:.s. _q li '

-0- ,

O fátc causou grande JUbIlo na populaçao de Pa-

=�MADRID, 19-:-Segundo �� cO,municado telefonico re. sajes.
.

cebido ontem, á nOIte, pelo Mlr..lsteno da, Guerra, o,s lega- ,,' f\' , _

listas reocuparam todas as ruas de OVIedo, contll1uando R..bldas . JaclOn,als e Extran- Serrana ,Delambert
encarniçado o ataque aos rebeldes, que se acham fortifica- geras ;0 NO C,lIsta 12$000 ,a carrada,
do� no Mercado e outros edificios. CAFE ..JAVr�, pOfem, remIr ml�1to malS.

Praça 15 de Novembro
IAntonio Pasclzonl FO lf�',�E �·I00

-- m:r:�3. -"'VN7 .. as::w:wm;;wt:n vrm......
_

Casa de Diversões
Familiares

-0-

P/\RIS, I g-lnformam os correspondentes dos jornais
estranjciros que a luta pela posse de Madrid se desenvol
ve impressionante em todos os setores.

Numerosos fugitivos governistas estão abandonando
diariamente a capital da Espanha.

-0-,

BURGOS, 19-0 movimento febril dos vermelhos na

região de Madrid indica que a situação da capital da Es
panha se torna cada vez mais delicada. São caminhões e

caminhões de milicianos que demandam os postos avan

çados da defesa.
A estrada de Madrid a Talavera de La Reina está

sendo ameaçada de ocupação definitiva por parte dos na
cionalistas.

•

A ocupaçao da cida�je de
IlIesca

Em Florianopolis é a casa onde
rnais bara�o come-se

Grande variedade nos

pratos

Lenha Visitem
RUA.

pois o Bom
..I. PINTO,

Dia
27

a

Escreva, hoje

As Serrarías Serratine, Arno Brincas e Garcia si

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen.
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno

minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

_,w
= iii

Vispora ir-nperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Ihesmo,
-------------------------------------

A ' PRO 4-RAma CUi.JURA BlUlWENAU
RESERVANDO ANUNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA
1500 WATTS na anteil8
(CONTROLE A CRISTAL)

OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado. ,-
Não deixem de ir ao vi,7pora Imperial poís, nele
encontrareis p.:r1ndes vantagens. c.onfôrto, honetis- Os que contratarem anuncios durante o mês

A distinta freguezia será atend:da com a rllaior; oi: dade e é1mbi.:r!�e seléto o w,e muito lhe agradará de outubro, terão um abatimento de 50'l. sobre os

presteza1341 t=::s1300--1088 1:1 dcN��v�i���o da, macia Popular, á Praça 15 li' preço��������E ESTA OPORTUNIDADE
I I P.R.C. 4- Radio C�l1tura Bi!.lmen8!] - f;'ltUMENAU I

�OR�NW�IS S�U �uRlmj�������������������������������i��i����������

RS. 12$1000 CARRADA.'
I

A

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Visíte
R

PARAIZO
I
Z
O

I· �

stock I

o formidavel

Rua Felipe Schlnidt n. 21

de tecidos finas da Casa
"

A G��:�����.�_��(�=���)�_�Z�2�1��1�.������
A VOZ DO POVO

Reqator-AcloU de V.sconcelo. -----·-F-L-O-R__:.IA-N-O-P-O-U-s-,-T-er-ç-a-'-fe-i-ra-,-2-0 de Outubro de 1936

Seguiu para Lages o sr, Celso BUENOS AIRES, 19-Cüm
Ramos, influente politico na zona

a assistencia de aproximadamente
50.000 pessôas, Mmistro do ln'

Realizará, finalmente hoje, ás
terior e autoridades municipais, 7,30 horas, o seu festival ar tis'
realizou-se na avenida Costane

tico no Cine Teatro Royal, o
. " . ra, a prova automobilistica para NViajou hoje com destino a La- disputa do grande premio Cida-

cantor chileno André de I egri,
ges, o sr. Mauro Ramos, abas-I de de Buenos Aires. em que

consagrado soprano ligeiro o pro
tado fazendeiro naquele município. tomaram parte 25 vol�ntes. grama consta do seguinte: Ouver

ture pela orquestra.
Viajou. hoje, para Cruzeiro A primeira série de 10 voltas, 10.)-Verdi.- TRAVIATA

[do Sul, o sr. Angelo Picoli, in- num circulo de 2 quilometros, e
(aria do 10. áto).

Faz anos hoje a senhorinha I dustrial alí residente. 650 metros. foi ganha por Hen-
20) Verd' RIGOLET

rique Moíano, em 18 minutos:
.
- I - -

Sabão comum ou de oleo de
Celeste Dal Grande, filha do sr.

A-LUGAM SE t T TO-«Caro Nomev-e-fcom va- I K
E 'D I G d

-

quar os. ra- em segundo, chegou Rossi, com .
_ peixe. . g.

ug<:'nlO a ran e. .

18 minutos, 20 segundo e o ter- nações de flauta). Oleo de parafina . . 8 It.
Fez anos ontem o jovem Os tar pelo fone 1436. ceiro Tadia, com 19 minutos.25 3o.)-Toselli - SERENA-I Agua • • . • • 4 It.
P d d C h • ��?&:�� ró

d I 4
TA.

mar e ro a un a. aluno ao � segun o e I· 40.)-OLHOS NEGROS- MODO DE PREPARAR:
Ginásio Catarinense,

i�la
Clementina F. B. de Brito I A segunda �ér�e foi ga�ha pe- (melodia popular russa). Corta-se o sabão em fatias ou

� participa a seus pa- i. lo volante brasileiro Teffe, com N t 'I "b'd fil pedaçinhos e dissolve-se em agua
. 0.corre hoje. o aniversario na-" rentes e pessôas de n 18 minutos e 20 segundos; e-n

a e a sera eXI I o o I me

talicio do nosso prezado conter-If suas relações o con- � d M C' 18 Uma estrela desaparece. quente. Adiciona-se o oleo e

',,' . � � se�un o, ac artí, com
aquece-se até ferver. Retira-se do

raneti. sr. ElIa.s. Angelom, op.eros·) � trato de .casamento de

I
minutos, 27 segundos e 114. A guerra f (I) ff I d I!?J ôgo e agita-se emu siorurse or-

pre eito rnumcrpa e Cresciuma.
�

sua sobrinha ZILÁ com" A terceira. série foi ganha por temente a mistura com uma bomba
enzern BH05 H01E �

O sr.DEMERVALROSA. Angel Carabato, com 18 minu- santa de mão.
o sr. dr. Juvenal Barcelos;

I"
" tos, 39 segundos e 115. Aplica-se esta emulsão diluin-

o sr. Manoel Maria Junior; F polis., 18.-10-936. ii. A
..série. íinsl, de 30 voltas de TERRA SANTA, 18 - Sé- do uma parte em cincoenta de a-

o sr. João Boiteux Piaza; .. I circmto, fOI ganha por Carlos Ar- rio conflito verificou-se ôntem,
gua.

a senhorinha Zilá Brito, fun-

.1 I������ .. , zani, a que� foi �onferido o Gran- entre soldados inglêses e arabes, A emulsão fabricada a quentecionaria do Juizo de Menores; � " ZILÁ tt. de Premio Cidade de Bue- de que sairam mortas 60 pessôas tem a vantagem de consumir me-
a exma. sra. d. Carpunia da �

I
e � i nos Aires. O vencedor gastou e 186 feridas. Os arabes delen-

nor quantidade de sabão, e porCosta Arantes, esposa do sr. Ar-

d�1 DEMERVAL I� 42 minutos e 38 �egundos. O dern com heroismo a posse da
conseguinte, é mais economica.

lindo da Costa Arantes escritu- segundo colocado fOI Carlos Za- Terra Santa contra as preterições •

rario do Tesouro.
'

noivos tustek; o terceiro Luis Brossuti- dos judeus auxiliados pela lngla- Emulsão de Oleo de
.. �� e o quarto Teffé. terra. Parafina

5EET� HOUr I d
SERRARIA DELAMBERT Durante a disputa da segunda (FABRICADA A FRIO) I

L
.

sta
....

em

Ih
estas

f
o

.

ar

.o:t Custa 12$000 a carrada, série, incendiou-se o carro de Oli- EGITO. 18-Chegou a este
UCIO Carva o, uncionano o porém rende muito mais. ven, porto um navio inglês conduzin- Recomendada para o combate

SuperioI �ribunal de JUi>tiça, F�ne 1.100 o volante saiu ílesco, mas o do 186 pessôas feridas nos úl- aos piolhos (pulverulentos A/euro-
com o nascimento de um robusto dideos) e cochonilhas de escamacompanheiro Manod Sena rece- timos conflitos verificados na Ter-
garoto CARTAZES lCocideo! dos citrus)..

cbeu queimaduras nos braços. ra Santa, entre inglêses e arabes,
HOIUAa5 DO DIA que se

. opõem, violentamente a FORMULA:
Com a dístinta senhorinha Zilá REMO entrada dos judeus na Arabia. Sabão comum ou de oleo de

Brito, funcionaria do Juizo de CINE IMPERIAL, ás 7,30 4 K C
A

t dS h Ih P peIxe. • g. ar e eMenores e sobrinha do nosso pre- horas, Mina roubada, com Ge� en ora, não esco a: eça OI d f' 8 I.

di F t M eo e para ma .•. t.
zado colega de imprensa sr. prof. orge O'Brien. mie ratamente. erman O e-

A 4 I Ap I
-

CI
.

B
.

f
.

'f CINE REX, ás 7,30 horas,
Consta-nos que requereu inseri- deirol. gua • . t. e açaoernentmo nto, uncionano e-

o d. ção para participar nas próximas MODO DE PREPARAR: Pela Côrte de ApelaçãlJ foi mar-deral, contratou casamento o jo- vinga aOr misterioso.
regatas de novembro, o Ch� de Crédito Mú. Dissolve-se o .sabão na agua cado o prazo de 15 dias, ao.vem Demerval HOlla, empregado CINE R YAL, ás 7,30 ho- Regatas «(',,,��oel'ra», de [oinvile, (U d bã I . .

di d I_.

t P d· I quente. san () sa o mo e ou JUIzes de neito e a. e 2a.no comercIO. ras, no _palco-André. de Negri. que comparecerá ao proxtmo pré- ua re Ia liquido, pode,se fazer a dis�oluÇão entrancias, pata apresentarem os

VENDE'--5E
o festejado cantor chIleno, " na lio nautico com várias guarni- Verificou-se ontem, mais uma mesmo a frio). Retira-se do fôgo requerImentos soliCitando transfe-

-, . téla -Uma estrela desaparece. _ Ino local C�Ia�anga, (Ba. CINJ;' ODEON ' 7 30 h _

çoes. extração do conceituado e impor· � quando a 50 ução estiver mor- rencia para a comarca dt" Jara-
se da AVIaçao Naval),

....

.
' a�, o

5
.

O I b t tante clube de sorteios-Crédito na, adiciona-se o oleo de parafi- guá, que se acha vaga com a
uma grande chacara, com

ras,SublLme obsessao, com Ire- erraria e am er
Mútuo Predial, cabendo o premio na aos poucos lentamente, tendb exoneração do respectivo juiz.

pomar, duas casas (uma
ne t>unne.

maior no "alor de 5: 175$000 a o cuidado de agitar constante-

grande e outra pequena) e Medeiros Custa 12$000. a carr.ada, caderneta de n. 0.769, pertencen- mente. Pllulas Medelrol
engenho de farinha. Tratar á Fermento brasileiro - melhor I porém, rende mUlto maIS.

te a prestamista Otilia Cascais,re- Aplica-se esta emulsão, diluin- Indicadas contra Impaludismo,
rua Tiradentes n. 16. que estranjeiro. FONE 1.100 sidente em Tubarão. do uma parte em cicoenta de agua. malaria. maleitas e sezões.
� _ .

Nossa Vida fHE6Am UI:-'5

de

Dr. Cezar Seára
AHIUERsARla5

10m. Jorge Lacerda

Festeja hoje, a sua data aniver
saria natalicia o estimado e inte
ligente conterrâneo jovem Jorge
Lacerda, doutorando em Medici.
na e diretor da confreira.fl Ra
zão, de Curitiba.

Procedente do Rio de janei
ro chegará hoje a esta capital
pelo avião da Condor, o nosso

conterrâneo e colega de imprensa
engenheiro Cezar Seéra, que se

destina a Araranguá.

AUTOMOBI
LISMO

Teffé obteve Teatro
o 4' lugar

Ministerio da
Agricultura

Departamento Nacional da a
Produção Vegetal

SERVIÇO DE DEFESA SA
NITARIA VEGETAL

Emulsão de Oleo de
Paraftna

(FAf3RICAÇAO A QUENTE)
Recomendada para o comba

te aos piolhos pulverulentos (Aleu
Todideos) e cochonilhas de esca

ma (Coccideo3) dos citrus.

FORMULA:

OUTRa5 I?ARTEm

Celso Ramos André
Negrifranscorre hoje. o aniversario

natalício do prezado conterrâneo
sr. cap. João Caneio de Souza
Siqueira, funcionario do Juizo de
Menores.

serrana.

Anivcrsar;a-se hoje o 'aniver
sario natalício da graciosa senho
rinha Alcina Alincourt, filha do
sr. cel, Hermes Severiano de
Alincourt Fonseca.

Mauro Ramos

o Sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Wetzel & Oi.. •• Joinvile

(MARCA REGISTRADA)
recomenda ..se tanto para roupa fina como para roupa comum
V_sR 5 _. n a _

l

�'

Serão sub
metidos
novo [utgarnento

Serão submetidos a novo jul
gamento, na sessão de Jurí da
comarca da capital, no dia I 6
de Novembro próximo, ás 11 ho
ras, os réus. recolhidos á Peni
tenciaria da Pedra Grande: Be
nedito Jorge e João Marques Tri
lha.

Irradiação de
Roma

A Estação de Roma 2. R.O.
m, 25,4, kc. 11810, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguint.-:

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano .

Transmissão de uma opera li-
rrca,

Conferencia de S. E. Arturo
Farinelli, Academico de Italia,
sôbre o therna: .

cTorquato Tasso e a universa-
i

lidade da poesia».
Duetos folkloristicos executados

pela soprano Gualda Caputo e

pela meio-soprano7

Luisetta Castel
lazzi.

Noticiario em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza .

<

Guarda-chuvas e

sombrinhas
R. NOCETI

CONSERTO E REFORMA

Procura e entrega a domicilio
Fonel.348

Rua Felipe Schmidt n. 33

"
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