
UG T

Termina, hoje, o prazo
rrierrvortat da Federaçãci
providencias do Goverr.o .

ao
As

RIO, 25 (G)-Termina hoje o prazo concedido pela Federação
dos Maritimos á Companhia Cantareira, para responder aomemorial di
rigido á referida empre3a, pedindo seja applicada aos seus empregados ,

associados da Federação, a tabella de salarios em execução nas outras

empresas.
Caso não seja concedido, pela Cantareira, o augrnento de:

salarios pleiteado, Iala-se que nova gréve será promovida pelos em

pregados da companhia, com a consequente paralysação do trafego
das barcas e, accrescentam as noticias. provavelmente tambem os

P rop r ieta r" io
bondes da capital fluminense. f AN NO I I

O superintendente da
,-

Cantareira, dada a exiguidade do· -------------.

tempo, ped.u á Federação prorogação do praz'), pois teria de fazer
consultas á adm.nistração da Leopoldina. Esse prazo foi, então, dilata
do até o dia 26, terminando, portanto hoje.

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

DO quaesquer I "�.
po mcas,

" Florianopolis, Quarta-feira, 26 de Junho de 1935
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cas negocraçoes
commercraes franco-

---" o

�'i:�-.;i!pll""'SU!t'i't..9'?!S':ft)!'��".lS"�._�����.bL;aa�.:.:ii.t..�;,.��f.:.�'!C'.a:.::.:_t.8;� allemáes

'.,' PARlS, 25 .(G)-O Minis-
gr� . � � tro do Commercio, sr. Bonnet
�. I lU II informou o gabinete acêrca

__ .. _

do rompimento das negocia-
� 'E:r""__-'" _........",.,""""""""""''''''''''=<i'.,'''.:= ções comrncrciacs Iranco-al-

LONDRES, 25 (C) --O "Dê,ily Express" annuncia que a legaçii.o da halia em AdJi� lernães.

Abeda convidou os residentes italianos a d'��xarem o territorio ethiopeo dentro do prazo de 10 dias. Depois do ;;r. Pierre l.aval
IIA legação italiana - accrescenta o jornal - entregou ao govêrno da AbYisinia uma nota

ter relatado as suas conver

em que o accusa de absorver o sultanato eb Djirnma, accentuando que esse acto "rfecta iA respei-o sações co;n O major Anthony
Iodas as reservas. A nela consigna mais que a ltalia está informada de que a Abyssinia exerce urna EdCl1) os ministros disenti-

O t
- , -li _I administração directa sobre Djlmma e procura firmar a sua soberania sobre o sultanato. A região de ram as questões internas,

au9men o nao se ra !:UIauo Djimma, territorio abyssinio relativamente afastado da Somalia Italiana, confina com a parte meridiona] notavelmente as que se rela-

do Sudão Egypcioll• clonam com as economias,
Segundo ouvimos, ontem de nm alto [unccionario da Can- as pensões aos veteranos da

tareira, o augmento de salarios pedido não será attentido, porque a � �lI..I.;Aõt'I.,.gj. ..JI.� "" � ,guerra e o orçamento, sobre
iriA � I.l.illh\'�U'IW ��1a?�����Companhia não póde fazer face ao accrescimo de despesas, por Fal- � � '&I.... as quaes S2 chegara a uma

la de meios. decisão durante aproxima
� situação da C�ntareira, disse, já é. conhecida do governo LONO�ES, 25 .(�) - O IIDaily �er.a!d" annunci� que, d�um ali�oço, em. (-jJê s�. réUllir�') I

reunião do gabillete.
e do publico em notas divulsadas por occasião dos ultimes movi- I os srs. Eden, Suvicb, Aloisi e Thompson, especialista em questões Cl.1lOpr-'S do F Orelf';-J Otfrcc, serac '.'-'" .

_I
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mento paredistas. d(�se,wolvjdos esforços tendentes a facilitar o accôrdo entre 05 srs. Ed:::n e Mllssoli:1i, na entrevista annun
Ii;:;..;?l I ....c

•

_ .... ,_ ,�, .� C: >.

ciada para hoje á tarde.
. n L\ S b :'_aSi!e 1-

"Tenho razões para acreditar - escreve o correspondente do jornal -- que o governo bri.an- �"' C) �

nico está disposto a contribuir para a solução da questão ethiope, cbnd,) á 1ta[;:l parte das vantagens LONDRES, 25 (0)--- O ar-

economicas da concessão relativa ao dique do lago Tsana, no norte da Aby�sinia. O abastecimento ticulista financeiro do "Dai/v
dagua do Sudão seria salvaguardado, mas a Inglaterra desistiria da antiga pretensão segundo a qual a Espress", occupando se da
Abyssinia do norte era zona britannica, onde não se perrnittia a penetração econornica da Ilali[Ln caixa dos b0l1L!5 brasileiros,

--- diz que ella se explica pela
Mais tropa i'tali{ae;a D,ara a A"��'<lEca situação financeira do Brasil,

.. e declara que a continuação
da escassez de cambiaes

Zera partiu para a Alrica dever ser principalmente atri-
buida á mal aconselhada com

binação cornrnercíal com a

Allcmanha, em marcos com

pensados, a qual já (kixOll de
operar, s::ndo, ]J()itanto, de
esperar que a perspectiva do
cambio brasileiro melhore,
"mas é neccessârio uma mu

dança 'para melhor na situJ.-
t.:,) d 8's.a �3 tr�;� ção do café, 3I.tes que possa

r. O ae r()d r-op ser feita uma appreciaçào '

nn O HOlaya definitiva sobre as probabili-
rie r-re ra n dades da posição do mil réis".

COLOM�I�, �5 (O) --O �. W.f�� �i� J Jl � � tin H
choque dos dOIS aVIões de p:'l.s!'a-

i.5J �,&ú;.,. uL u ü

O governo do Estado attenden- geiros, veJihcado ontem no acro-

dendo as difficuldades que o con- d;-omo Olaya Herrera, foi tão vio- S. PAULO, 25 (O)-Infor
Iribuinte do fisco e"tad ua!, encon- lento que varias dos motores ex' n:ações colhidas em boa fonte di
tra me solver os seus debitos em I plodiram, en1':juanto os arpardhos I zem que o general Miguel Cosia
atrazo. re::õolveu, de um 'manei- davam juntos um salto de mais comparecerá à grande concentm

ra facil e judiciosa, a satisfação d�J vinte metros, já completamentel:ão popular que a Alliunçãa Na
desses compromissos, decretando envolvidos em chammas. cional L�bertadora Vele premovtr

EXTREMAA����ERDA DO
o pagamento dos impostos em a- Salvaram-se dois passageiros, no dia. 5 de julho proximo. Aguei-
tralO da seguinte fôrma: o saldo que tendo tido presença de espi- le obcial usará da palavra, nessa

err.
.

cinco piestações rne�sais, i-r r!to
para pl:esentir a extell�ão do occasião: manifestando o. seu pon

gU31S, sem multa, ou em seIs prcs- Clesastre, atuaram -se pelas Janelas to de vIsta sobre a Alhança Na

tações, para as dividas ajuizadas, ao sôlo, segundos antes de veri- cional Libertadora e suas finalida
estas acrescidas das custas ven- ficar o tragico abillroa-nento. eles. O general Miguel Costa de
cidas. Eleva-se a dezenO'le o numero clatou -- accrescenta a informa·
O pagamento da primeira pres- de mortos em consequéncia do ção--que o motivo de seu campa-

prestação deve ser, até 3 O de desastre v�rificado no acrodromo recimento áquella reünião resid;�

agJsto proximo, prazo em que se de Oyala HeTíera. no facto de que o 5 de julho é

iniciará, inapdavclmente, a co- Entre as victimas c,'codra-se uma data que deve ser consagra-

brança executiva. o famoso challsonier platino Car- da, em todo o paiz, como o sym-
Pata mdhor conhecimento da los Cardei, que p2H:CeU com ou- bolo dos movimentos em pról da"

população, foi impresso e remet- tros comp2nhé�j�os, entre elles o liberdades públicas no Brasil. «A
tido a todos as exa::tC\fias do norte-am:'.riCéino I-Lmy Schwartl, Alli,�nça é o povo e o povo dev,:
Estado, para d!stribuis;i'í.o profu- g'.::rente da Colombi", Unil ersal ser él Allihnça» -- frisou, nessa

sal bolçtins explicativos, Film. occlsião, o general Miguel Costa,.

r
providencias da

Can'iareira
uo superintendente da Companhia Cantareira, uma vez de

posse do memorial, teve entendimentos com a administração da Com

panhia Leopoldina.
Por sua vez o superintendente da Cantareira procurou as

altas autoridades federaes e o interventor Ary Parreiras, expondo-lhes
8 situação e appellando para a adopção de uma providencia officiaL
caso fosse decretada a gréve do pessoal maritirno da Cantareira.

na occasião opportuna.
As autoridades assim teriam agido no intuito

o publico seja prejudicado.
de evitar qlJe

ROMA, 25 (C) - O primeiro destacamento de voluntarios de
Oriental sob enthusiasticas acclamações populares.

Um grupo de voluntarios do Alto Adige deixou Balzano; afim de reunir-se á divisão de ca

misas negras Vinte e Um de Abril.
Em Caglieri embarcou a búrdo do paquete Quirinale a I Sa. con:panhia de el10'cnh::ri::t. O

general commanrlante do corpo de exercito visitou o navio, que H:ccbeu a

-

benção dn �rubispado.

o governo preparado pa..,
ra entreter a gréve

Segundo ouvimos na policia fluminense, o governo já tem

assentado medidas para attender ao publico, caso haja paralysação
das barcas.

As medidas tomadas são de caracter reservado e surgirão

Ha gréve geral nomar!

-0-

MOSCOU, 25 (G)-O com�

mandante, assim como vinte sol
dados da guarda do KremIim,
antiga fortaleza historica onde re

sidem agora o sr. Staline e outras

personalidades da Russia Sovieti�
ca, teriam sido presos, segundo
rumores que circulam nos meios

politicos daqui, onde .oe diz que
contia os mesmos será intentado
processo, por terem manifestado
tendencias anti-revolucionarias.

De accordo com essas noticias,
e commandante teria mantido re

lações seguidas com os meios anti�
sovieticos, e' feito entrar varias
contra-revolucionarios na guarda

o deputado João de Oliveira. se

gundo nos constou. explicou assim
a sua a.ltitude ao dr. IAdolpho Kon
der. q1te apezar de ser um poli
tico experimentado ESTREPOU-SE com

o parlamentar sulino.
---T«do intriga caro Adolpho. eu

acompanho o dr. Victor. na ext,ema
esquerd;� da líberaí democracia. isto
é. no actual regím� �O:1 sinceramen
te pelas conquistas renovadoras e V.
é moco 11a de querer coisa nova.

Presisamos mdar o disco. não
acha?

.

Como estou agora jogando pelo
Avahy n,!_ extrema esquerda. alguns
oerfidos fi?- consideram extremIsta.
.

Cl'�do que confusão 1 •••

O caso do pessoal da Cantareira, conforme o desenrolar
dos acontecimentos, ao que se assegura, poderá tomar uma feição
ainda mais séria.

Caso o governo federal mande tripular as barcas pelo pes
soal da Armada, normalisando o trafego, conforme fez da ultima

vez, suppõe-se que seja, então, decretada. a gréve geral d:: todos

maritimos Roupas para homef1s (

criança só na CASA A
CAPITAL

RIO, 29 (6( 0_- Espera-s2 a qualquer rnom�flto a gré;J2 ge-
ral àos maritimos, I2stanào�as autoriàaàzs marítimas 12 [1oliciaiZs �i3-
postas a aglrl2m com I2nl2rgia.

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

Gréve geral dos

os maritimos.
Todos os serviços portuarios ficariam, assim paralysados, até

que a Cantareira se resolvesse a attender ás solicitações contidas no

memorial do pessoal.
Este é o plano que se diz jà ser do conhecimento da policia 1 O ckputa10 opposicionista. Herlber-

Presos os Exploração jto �ülse .esteve ôntem eI? ralado
• conrel'enciando com o dr. f1ueu Ra-

9ua rdas da aU ri fe ra mos. governador do Estado... sôbre

Krem I im
a malta da cruz que carrega.

BELEM DO PARA',25 (O)
-i.m commissão da "Oro
P/ata Mininge Co", de Toron
to, chegaram ôntem á Belém,
procedentes dos Estados Uni
dos, em avião, dois gelJlogos
norte-anlericanos que vão em

companhia do sr. Silvino Sjl
va, concessionario da região
aurifera do Amapá, o qual
pretende alienal-a áquella
empreza.

Politica & • 11

Politicos Amn;st�� >

- f;sca�
CREDO! ...

do Kremlim. Accrescenta-se que a

antiga guarda do palacio será dis
solvida e substituida por uma ou

tra, cujos membros serão reunidos
pela O.G,P.U.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



para dar azas á vontade de gri- Tumu Ito
tar do que para fazer mudar o

regime. quando o interven-
Um general barbado, entretan- tor deixava o palacloa,e g"'"r; ..3L"",a r· to, levando o caso a sério, enthu- SÃO LUIZ. 24 (O) -_ No DIA 26 DE JUNHO-S. ANSELMO- �.' , i _C. "

II t
.

t t �@lél.m;,.. /�"____

o srasmou-se, e gntou, no mterva o morncn o em que o ln erven or
,!1i�,�il"'.-�""""""'"=:,;��-""""".,.''',:�-

duns achaques rJisp'1eicos: Viva deixava o palacio do governo, a 1821-Nllscimenfo de Bartholomeu Milre-Em Bue-Desde que a epilepsia dum Ped,o o direito de gritar principiou a a Republico; E vivôôô mesmo, multidão que se apinhava naquel- nos Ayfes nasce o estadista e esciiptor argentino general Bartholo-Braganiino consagrou, neste paiz 2'mhar vulto, Floriano andou quasi acabando ie local provocou serio tumulto, meu Mitre Martinez. A sua longa carreira politica e militar foi con-:.a imortalidade dum berro que Ainda durante as lestas da in-
com 03 gritadores. Mas não pou- sendo necessaria a intervecção da sagrada á deleza da liberdade e a organisação po�it�ca de sua patria.pretendeu consumar a nossa inde- dependencia, começou o berreiro de fazer serviço completo, por·- força [edera], que conseguiu acal- Exerceu os mandatos de deputado, e senador, mimstro, governadorpendencia politica. o Bncil ficou contra os ele nentes, os Januarios, que quem se acabou foi elle. mar os amrnos. da província de Buenos Ayres e primeiro presidente constituci?nal da

-

obcecado pela íascimção de! z'·:· e os Ledos. Benou-se, d"p>is, Continuou-se a gritar por qua- ReFublica; tendo tambem commandad», em chefe, os exercites datnria. contra José Bonifacio e a Mar- d R 1 l' N- , T
.

I' AlI' Prenta annos e epuo ica. ao

Remed ro de sympa- np Ice lança contra o .aragllay. . .Já se berrava an' 5, é v-rda q H;Z;l de Santos. O 7 d� Abril houve calamidade nem calamito- •

.

FaJIece na mesma CIdade em 19 de Janeuo de 1966, dei-de, mas muito ji'c,_tcrrl' ,'te. � [oi uma revolução d,� gritaria que 50 que sullocassem 0, gritos. Tim- thia OU O cumulo do xando innumeras obras historicas de valor.Aliás, quem nos d :lq�r', do d,.rrubou um impera-ite Leito a gri- panos houvessem, porque pulmões caiportsrno 1 825-Nascimenfo de um diplomata.s-S« Rio de Ja-alto c!'1 gave3. lusitan 1, 'd :lud·,u to, sobravam. -

neiro, nasce o notavel jornalista, poeta e diplomata Francisco Octa-
a nossa aparição ao llmelo (';'0,;:. Na Rcgencia, então, rugia-se. 11 a celeuma animada, a tocar l Abelardo Goulart, o CXi-1 vimo de Álmeida Rosa, conselheiro de Estado e senador do Imperio.zndo com um beiA c. tr duldllt.·: Fi';V, ouviu o d·1bo. 03 seus

os extremos, quando:r�stoira nove- mio caçador dê veados numa Falleceu no Rio de Janeiro, a 28 de maio de 1889. Mezes mais"rerra! Terral" E cá de ter.a -

comparsas quasi ensurde cernm. centos e trinta. MJdo�l-Se tudo,' das suas ultimas á Massiam- velho que d. Pedro II, foi seu companheiro de inlancia. Formou-sea historia não cont I, mas é dI'" Até que o pequeno supplente de
mas o berreiro continuou. bú onde então trabalha 'la, em direito na Academia de São Paulo, em 1845.

prever++e malta aborigcn., LW'lIu J �i bateu o pé e bradou: "Que- E até hoje. linalmente, o que levou além da SU3. excelleute 1854-Governo de S. Paula-Assume o governo dade atordoar: "Anauê! A',i1u2!"

Iro jà!" o Brasil tem feito, acima de tu- parelha de viadeiros "Paqui- provincia de S. Paulo o sr. dr. José Antonio Saraiva .

.

Estava lançado o futuro do
.

O �egllndo reina,�o também do. é gritar. Berrar desproposi- tos", O Zé da Bia, vaqueano 188 J -Morte de Pauli) Eirô-No antigo hospicio de
gato. b lertil na balburdia. Suffoca- tadamente, a proposito de tudo bem creoulo naquella zona e allienados, na va-zea do Carmo, hoje rua Frederico Alvarenga, emE o grito do ft..u\"), c(JnclurI�n-1 d,uo uns Wil�s em f.mapo3 no Rio

'O'! sem propósito algum. Porqu� bastante conhecedor do ar- S. Paulo, fallcce o poeta Paulo Enilio �a\les, mais conhecido pet otemente. (,-aNle do Sul, gntou-se em São
o berro ficou sendo instituição riscadissimo sport de Apollo. seu pseudonymo de Paulo Eirô.

�ura;l; todo � tempo c!, ,',). i Pauh, �I'1 Min1.s, �o Rio. Pd2.: genuinamente nacional. Integrou- Assim é que Ja as tantas,!O;lld. o BrasIl gdt"j ma'. ()slcampanhus do PralaP.c do Para-
O Zé da Biaconvída o nosso A verdade sempre apparece- • 5e no n03SO sélUgue como o 5('n- _

SUS5L. ri" con'ra os vil e- ,i3 c (. (.lal', cada c.bde mili(ar ganhou timenta!ismo e a syphilis. caro Abelardl) para dar uma
}·::105 l"�m timi·.lo� "agi Is, <'.'TI a sua par . .:! nas sobras do falato- Grita, pois á vontade, cabo" batida na picada do Taqua- e a Justiça tarda mas não falha
com;-'T,ra;ão com os bd r

., t �t n .. 1 rio conLa o ,vc:lho ir',p-::.<.Jor. do de folego, que este Brasil ral, no Cahimento, onde .lhe -0-torico3 que estavam p'n VIr. De· T,-,ll iJlt.da a guCr{d, surge ,) ainda é teu! parecia haver um rasto fres- JOÃO PESSOA, _ O governador Argemiro de Figu':!i-poiJ, a nessa câfinho: a "ll.!r_'poJe ('.l,.stão dJ elemento servir para Grita p-clo direita e pelo arbi- co. rdo tebgraphou ao seu collega da Bahia f,OS seguintes termos:disflil'llw du n sdenci;vb d,;('i�n- dar :lOt:{O ao batc·�ôca. A gri' trio. pró liberdade e pró r�acio- Não ha dúvida que o nos- "Confiado fila amizadr:: a meu Estado e seu conhecimento protsslm'): a Ç(Jfd 1 ,'n;r '�.''ld\ � foz- tHia foi U,'1 suces o. Creou ge- narismo; nos botequins e no, par- so probgonista Ia iría, "mas blemas adrnnistrativ6s, tomo liberdade ouvil-o se será possivel intete, por int�rmedio dl I B1 se ;?e,!- 11;)0. DelTI',sle'1cs virou pinto an- lamentos, nas esquinas e nos co" afli tem tanto carrapato...
"

ressar Electric Bond and Share CO:1cessão serviços energia, tracçãodurú 'a p. los gO�'11il, .

0S d. !:n, '( '>l' t· os ;:wouLos Ja eloquencia cri- micios, nas paredes e nIJ3 ban- A' estas reticencias do e luz désta cidade. Caso positivo, estimaria roder contar prestigiotos �l) b'r o nascÍtl'r0. I �ul�. E C<Jl'l(, °1 131: de. ��aio guetes! Abelardo, ajuntou o Zé: Qual seus Lons officios peran�e represe�tante companhia abi. Peço-lhe qual-I" , } ortanto, CO'TI ) k·.id:) d0. hcjUld:u o rnto CIO Q,a, InICIOU- E grita, sobretudo, contra ti I sô Abelardo ... pra afugentá '1ue,' alvitre ou informaçã0;, directa para o meu governo".I,�i[(:� '1 (salvo a cac()kn a), (11 I;'ê a prC'pa;.lnda republicana, mais mesmo, contra o teti direito sa- O tá de carrapato, não ha O capitão Juracy re;pondeu: "Relativamente telegramma pre---------.

grado de gritai, porque é essa a como um remedio de sympa- zado amigo sobre serviços energia, tracção e luz dessa cidade,
t F �"1 tr Ú 111 melhor maneira pela qual sern1C1re thia que eu sei. .. Ole sô Abe- communico-Iha companhia aqui remetteu cópia referido telegra n;naI (�)� r,<fi I:f f� I � � t!!:l \.t til ft � has d� conse,'-'uir positivai' a tua Jardo .eu vou leinsiná ... /� esr.riptorio central Rio, unica entidade p')derá responder ao mesmo

.;;'1 J q \ ') li LI '

_�1 (..,..,1 � II U Ia Cl "'

=- ""- • ..,..�...."".__ ""_",,m existencia de gritador. gente agarra um gainho de com precisão".
maHo ebota atraz, na cintu-

��������1���� O cardeal��J,. r::_! lEII .,j :11/' F '0\ :--J. 7-EDIFlCIO LA PORTA J. Freitas
ra, pru baixo da catruchera e �

-

�
po_nba da carça. Despois�' Re II" g -I a- O �

.. L,eme via-mtao a gente pode cammhá � I �
êsse matto todinho que não 'it1 � Jarase incontra mais nenhum pra ��1�r�� ��oooo�j
remédo.
Ora, o Abelardo não é

supersticioso, mas por pre
caução ... acceitou o preser-
vativo alvitr �,do sapientissi- Prosseguem com grande assis-

tencia de fieis na Cathetral, asmo caipira, e curvando-se
apanhou o primeiro ramo:que novenas que, durante este m�z
lhe estava ao' alcance da estão sendo celebradas em louvor

mão, e zaz... metéu-o na do S. Coração de Jesus.
cintura. A festividade que será com

Pois ainda não erarp dec- toda a imponencia, terá lugar do
corridos cinco minutos, e já mingo�..:..... ��,_...

__ �.

o 110SS0 homem damnava-se a 'J)j ._;',::�1:L®;
focar viola.
E' que por cumulo do cai

porismo, o ramr) que o nos

S:J heróe pllzéra na cintLtra,
esta va crivado dêsses Íncom
modos arachinideos.

A GAZr.:TA Florianopolis 26 -6 -·1935

o

I .

I
,

I
lJ�v: lélmc lt� : ,'1, ':r u. , e fiscalizado pelo Go-

\' ;r!10 do '�.:,t<l 1<) _; rLt, < ti C'L10 no cartorio de titulos
e doc.J!11entos desta cC-.t"',t?l.

'1 ,"OI, QUF, SUdS aulas, curSD� e conces-

t�� '{�j �$�� sao ele di,)lomas prosseguem e pros-I ':\l seguirão na sua nórma habitual.

I OS DiRECTORES:

I
Ler com attenção

Para condulir physicos fracos para a Saude,
1.' Ltlll0em ('S cUdváiesccntes de molestias graves, a

(IJitos IJU cr.anças de am JOS os sexos, oIferecemos
(;'0 rcsn,,;tavel publie,\ Se:,] exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já codkcida por distinctos clien
tes da Capital, a for'11ula :::imples ou compostas con

forme o estado d I paciente o

Xarope iodo ..tannico
espec" almE'r:te pr�par:1do no laboratorio da Pharma
clã I1\lTn'NrH IuNAT. I.1dicado com grande proveito
pe:as summidad'.s mcdicês nos casos de fraqueza
pulmonar e poderJ30 rect)!lstituinte nas convales
c.encias de mo!e�tias graves, etc. etc.

Doses: Uma c:oller dos àe sopa antes das refeições.

Phco. Luiz d'Aca:'npora
ESTREITO STA. CATHARINA

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

�Fabrica de Bordados:=
=--= DE

Erifl�10�fà) lmHlnslaken
---00:---

Neste bem ap,) lft,;hado �stab'·lt cimento executa-se com a ma-

x:ma prumptidão o sf'guÍnte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor
t,nas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour, Pon
to de Luva, Ponto Ftstone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, Pbsé, Bordados em Machinas Singer e

EnxovG'! cempldo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.

hu" Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

-->-------------------------------------------

2

Pela nossa historia
- --

(Compilação de L. Nazaretn)

Festa do Coração
de Jesus

RIO, 25 (C) - O cardeal
Leme partirá no dia 29 para a

Europa, em visita ao Pa?a. pelo
Augllsf:1s.

Syndicato
reconhecido

Formidavel
:explosão

Por despacho recente do sr.

Ministro do Trabalho foi reconhe
cido ofhcialmente o Syndicato dos

Empregados em Usinas de Assu-

c�r, ����";éd�,,e� _ I�ajahY�l _

BERLIM, 24 (G)-O nume

ro de mortos na grande explosão
que abalou a usina de explosivos
em Reinsdorf, perto de Witten
berg, na sem:ma anterior, elevou
se para 102 segundo as últimas
noticias, que dizem que em ad
dição aos 60 mortos previamente
noticiados, mais vlctlmas succu

biram aos ferimentos, emquanto
que os 34 que ainda faltam, de-
vem ser dados como mortos. 69

Imperador festeiro sr. Theo-
gravemente feridos ain la estão no

doro GrÜndel. hospital, emquanto que o numero
lo. juiz sr. J03é Baptista da de pessôas que ficaram levemente

Rosa.
..

J R d
feridds e das quaes grande maio-

1 a. JUIza sra. O ga amos e ria já está restabelecida, attinge a
Paula. 628.

20. juiz Olivio Januario de
Amorim.

2a. juiza sra. Olga Araujo da
Silveira.

Mordamos: sr. Indio Cathari
nense da Costa, Braz Fiorenzano,
João Selva, Cárlos Bonetti, Iracy
BittencoUlt d'! Silveira, Antonio
Carlos Werner, Elias Mansur,
Francisco Antonio de Mello, Os
car Cardoso, João de Campos
Moré, Noberto Domingos da Silva
e Jayme Romão.

Mordomas: bras. Maria Anto
nieUa de Oliveira, Rosa Miran
da, Alda Cardoso, Adelayde Cal·
dina de Oliveira, Maria José d�
Freitas, Dôra Pederneira, Ade
layde Barreto, Noemia Lope'i
Vianna, Maria Sorrentino, Maria
Guilhon Gonzaga. Clotilde Ba
ptista da Silva e Daura Gentil
Monteiro.

Prefiram sempre o inegua-
.-

lavei SABAO
gN tu �O de Curityba. Relaçãoldos Juizes,

Juizas, Mordomos e

Mordomas para fes
tejar a S. S. Tri nda-
de no anno de 1936

Côrte de
Appellação

Em sessão de ôntem, da Côrte
de Appellação foram ju!gudos:
-O mandado de Segui'ança

u' 5 d� Canoinhas, requêrenle
Southern Brasil Lumber & tom
f.>any Colonization. Relator :0 sr.

des. Silveira Nunes.
A côrte concedeu o mandado

contra os votos dos srs. des. Ta

vares Sobrinho, Medeiros Filho e

Eric ) Torres.
-Appellação crime n' 5.128

de São Josf, appellante Arualdo
Assumpção e appeliadaa Justiça.
Relator o sr. des. Carneiro Ribeiro.

Foi dado provimento a appel
lação por estar extincta a acção
penal.

DESGUE

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

pARA chamar uma Li
rnousine é sódiscar o

n. 1 ..222 ..
O unico

telephone das Limousines.

P
�de·se a pessôa que, foi
vista retirar uma bolsa
de senhora, preta, de um

banco no Jardim Oliveira
Bello, domingo ultimo, entre
17 e 18 horas, entregal-a à
Rua Conselheiro Mafra 84.
Será gratifici1da.

Congelados
francezes

e a exportação
Nacional

Fone 1642.
'

PARIS, 25 (G) - Devido
ao facto de permanecerem nU.1

Concursos impasse é\3
-

conversações para a

libertação dos creditos commer-·

ciaes frac,::zes, congelado� no Bra
silos exportadores deste paiz não

poderão despachar para a Fran�ar
as laranjos encomendadas antes

das restrições de importação, di
tadas a 30 de Abril.

-0-

Os candidatos aos proximos concursos que dese

jam um preparo rapido em Inglês,. Francês, ou demais
materias, poderão conseguil-o matnculando-se nas classes

organizadas pelo Curso Milton, especialmente para este
fim. EMPREGADA: -- Precisa

se de uma-Praça Ge
neral Osorio, 38.

Informações na secretaria do
CURSO MILTON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alessandro Varaldo DESPORTOS
• Redactor CYPRIANO JOS

o ETE BELLO Desterro RecreatiVo\S C.
/,A estação allemã DJA, onda

_........., m m -=, iii

1 ;;;800 3 i ,38ms. irradiará a-nanhã o pro- Recebemos o seguinte ollicio;�,.açr.)e correntes na praça [f,� Limpos leves l�ilo
o"amma abaixo, oara a America Edição da Liv. do Globo -_ P. Alegre Florianop::;}is. 21 de junho de

fhni&iiop .. lis Lirnoos rerugos Li!o 1 �'�300 lO ,

(' d h k' 3,\)000 do Sul. J 935, exmo. snr. Director do
FARINHA DE TRIGO "c an o '10

A's 23,15corre�ponde às7,15 Alessandro Varaldo,escri,::>tor italiano, nascido 1876, exhi-ji rnalAGazeta NESTA Cum-
. '1 LI. '$'-00 I

- JO • ,

CruzeIro 44 kilos ., ) )

f'h:LES hs .. Y') .!i�) de Janeiro e 3,15 às be um virtuosismo notável escrevendo com igual exito literario e pre-me levar ao conhecimento de
(' 441cilos 4?..>10u

-

I ')'011115 I '1 11' d' historias l V E
.

d'��;;:�:� 5 e ""2 kilos 5 J', ')fW : �at-.,s do 1;1; t.o urna � ":- ::., ') ',., <;'. _ co��ercIa versos, contos, nove las, artigos e jornaes e istonas
.' xCla:, que na "ata acima

34 qOC 11,c'I Iras m ,,'i uma 3""I'�lJ'_' I ",,3.\)). Annuncio 1!_JA (allemao, policiaes.
. T • citada; fOI ft:ndad� este clll.b com

Indiana $ r.wxaÍ'll ri;) matto urna 1�\ ·O? 1 pc,; t�lr;uez) .Cançao popular al- "As novellas dctect�vesca; de �araldo se �ara�tellzam p:�lo a seguinte DIrectona:. Presldentej:ASSUCf\R
6C$r '(1 Grax";;p ,r ar 'i)() uma 5:t,üOt lcmã. que tem de raro, de exohco, de <dillerente». Nao e a technica Angello Apostolo; Vice, P. Ma-

Extra 6��)O�l) I rr, .ttJ05 m
' I',

, i "1 6oj;.\:O\� 123.10 Hora [e ninina: Co��ersa ingleza. E' uma maneira de Varaldo que nem se pôde dizer seja noel Brito; 10 Secretario: Carlos I
Diamante d l' c,,"',OC' I entre a Senhora Lotle 1 heile lima maneira italiana. ' KirchheH, 20 Secretario: Gumer-

5 lU I' ore.o
o m« co ema -'-

Ch-i"l. I
6� J.

�_ 'H.:,;JO· r
I m,l, nua :$(nO e a dra. 'Vorwerk da Associa- A melhor das historias policiaes desse auctor até agora des- cine Gonçálve�, 10 Thesoureiro:

Moido )} 'V(>�do:, n:d � ',o kiio 1 O.<f,O[) : Ç"i) l-mini la nacionalsocialista conhecido do publico bras.lciro é O SETE BELLO, que appare- Alcides Conceição, 20 Thesou-
T

. 4,;; �
t 11

cl'
,

r. J O de.c. rra a secçao . couorma caseira, e ce em traducçã.. ria Livraria do ulobo. E' a historia dum críme. reiro: Francisco acques, ra or:

SAL Dt, CAPO FP I.)
I
,.r,AD;:ll'�A DE LEI - F'I'\:- a senliorila Kirmsse da secção Desde o primeiro momento o leitor verifica que e�tá em Erico Grumiché.

l�·.SltçA QUALIDADE pen>;a. presença dum escriptor de wrdclde.
F I11

"

fi Taboas de 1.:�i{:;5L (3x23) dU7;,a 23.35 Noticias sobre a economia O interesse Se mautem desde o primeiro capitulo até o Commissão isca:
1 L.�O(J I 38$000 I allemã. ultimo.

C:. Esteliano Mathias Souto, José13�'0 \1 J�8.bo",ó k.i :a',J. 3x31 dz. 54$vOO �3.4ü Fntvemeio, O volume pertence á popular Collecção Amarella da Li-
Britto, Gabriel Machado.21' O� ,. I, 'c;i ..oS de s I. d Li dz. 2C;::COO 123."15 Ultimas noticias (em a�- vraria do Globo.

ç' ':.�lO Jc; r ..J. ) 16 ,f)CO lemA\)). A' venda na Livraria do Central de Alberto Entres.
SAL DE MOSSORC)' T .ioas r e CJ Ir l;ddde 2x? 3 e1..:. 24.00 Maximo Pacese: Novida-

Sacco de 60 kilos 15';'/, ;0
I 1 B'>i',OG(; eles da A!lemanha.

-_

I Alcino Galdino dos Santos,
Sacco de 45 kilos t_:�,I_:1 �é.rr :c< � .

1,,5 a dz. f,GfJO 00.15 f'ttrar missão de Hambur- f jozino Pacheco, Alvaro Cabral.
Mr�clo Gc ::,:; !,ilos 1 :, S go: AJusiÚ7 allemã tacada cotr �c�.!!_��_..!!�Trabalho \ Sirvo-me de ensejo, para apre-

O JOIr lvn I y' I í,:'� C;() �J �1� instrumentos populares, sentar á V. Excia., os meus 50·
SABA 1......

'�." 'f.Ú � EIJ'AO 1.00 Hura com livros. E
..... I d J h lidos protestos de alta estima e

C· L�
, -m � e un o tennina o prazoa�x" pequenas ; (', ;,)! (101,'; .�co de 60 kilou) 1.15 Ultimas ndicias (em po"_ distinta consideração. (a)CaiXas grandes -' '1,1

iP,',v nr o 18�OOJI tUgUEZ). I
concedido pela nova lei IDIVEHSOS In,f' .0 �'� :a: 23 oco 1.3'J l'rr.jerfos de v!agens.

I VIIS.j"a? reaa;SOUOSeBj_�eguro? �tal;a e Ingla-,Arroz saeco 4�:"'1 I f L �'.) 23$000 2.1'} �iJ(! [,c!mLa alleli1ã. �u I>. I I

�/'\.. ',e cixa 'r 'I", C ,rL' .irto 23�,OO�)\2.30 CO/iI asvellas dcsP?egadisl TAXAS MODICAS PAl'(A EMPREGADOS DO- I terra I
f>" na caixa :''','':1 J I 1Y,L'RCADO FROUXO para o Vuão.

nlESTlCOS E CO�lr.J!'�RCIARIOS RO'VlA 24 (G) E t
, , 1 ' .

1 '''I 3.00 Leitura do f.Jrogramma (al- I
d d mI:.

I
I,

-

s a ma-
l! "'1',' C6uO caL a t, ' "I

-

I) C' d
. I nhã, o chefe do governo italian-:J

Soda Pyramide cixa 60 r

r

J

1
rAP.!l�I iA GE:. MANDIOCA (�m., port.'D,,a�a( 11

O correIO. Não faça o seLa !.legufo :an�e$ de vlêr as nossas recebeu, em audiencia especial,
",�,,) :êS cnixa 3')$� 110 (1?!Jr 5"1 '.:0 de 50 kilos) Despc�ida JJ2 a,.emão, por- tabü1l1as e �amdiljçõ�s no Palacio Veneza, o delegado
Vt' ( st(;'H;L� caix 'i 4'í';,�,í\_, fira ,,,fi1 � ) 12$500 tuguel/.

iNFORMAÇÕES SEM COMPROMISSOS COM: da Inglaterra, sir Anthony E:len,
Zé", Mays Fischer (aixa =� f � � G J G.'o':a s! 1 ró 11 :::000 mantendo com ° mesmo uma lon-
t, �c' �<lCCO :�" �I�� I l�::�fC.DO FROUXO

Car.tazes do Livonius Bt ela. ga conferencia que se prolongou
Fart;lb saeco t

'

cl' i I pelo espaço de duas horas. Du-
FiV llinho sacco t', J ARROZ d ia RUA TRAJANO, 2 (SobT.) FLORIANOPOLIS rante a rderida entrevista, foi exa-
1 <L ';}. de m:lho l\:aria1i, a, {-. � I (T·-,;' 3acco de 60 kilos) IMPERIAL-AmôT de dan' ...

I minado o accordo naval anglo-aI-l't�1 {li A 11 E
.

1 40$000 -
'

I' t d d
r:

I ,sUll1'.l· speCIa
'

sarina, às 7,30 horas. emão, o proJec o e aceor o
V 1" de cêra 'nio 7< �r('I' 'I B 3roooj I

'

t- f.. 'U�

"

I.

I"
•

,.,.

I J\guina ,'om - ,h
.

�����m������ � 3! @���!.�S'l§����@�.� af'fCO e outras gues oes que 'oram

G"':-íF'OS p. cera ,,,o : �i; T., OIY'Z F", roíal j8$OOÇ.� R,OYAL-O peccodo da

C(l(-I�..."�"��3"��\'il��;���ó'\!'(�\,ij}j' �);':t®J '(j)!J�'�'1?l!j!li";S��);í��!llí'�� objecto do me!"1.,.orand,um francê.1.CWf'!�to r'Aad Sü!:':co I,
� -

(j J! �,,��z p'(:'�
v

28$000 ne, as 7 e 8)0 horas. �:.�.I \ !,� de 3 de fevereIro. Â tarde reah-

PhosP;lorosI.IU1:irjo2, L;'72;U��UO\r(lJIB:Cé Corri�': 25$000
O-iEON' .t1 ' 9�1 Em todos os modelos PHILmpS Z zar-se-á a segundaeonferencia.

A::� e farpé'C:o n. rolO:', lJ
I

MERCI'lJO FROUXO ;:- 'v.., II --JZ cartomante, ao � - embora de preços dilferentes - V. S., en- �

Arame farpado n. 1.3 rôlo 31 ft�5OfJ 7 e b.� v nora::. ! contrarà uma qualidade uniforme, representan- a
BANHA � do o mais alto valor que um receptor poderá I '" Vende-se uma

VIN' 10 DO RIO GHArTDE (Por caLcus de 60 ki�0:; I' Pr�OfeSSOf:n. norma� ii offerecer, por esse preç0. I- Rad 10 vista, marca
r::'m qc'nilus 14 ;:bOOU �m b�'l.c (J �o l�iJos 15�" 00 ,'E. t. ..... � .. acc,lta alumnos ..� D Cacique, 6 val-
;�iT' deL'il, os 75':;'000 t, f'1 I" as de 5 blos 1 50 ...,000 I

[�m�,�[������. �� ���eJ,����'f���,m I f
.

d
Café em grão arroba '2f. :)000 Em latas de 2 kilos 160.f.OOC·1 CURSO PR

..

fMARIO I ���"�'iW�,*5'.�.
��%),J� �� �������!l!'���� v1uOaOsOe$m PLer

elto

eGsta). °Opor.. '3'8'
Vaésouras 5 fio';s eh:. 2!'vOOO "

.

E SECUNDAI�rO ,� r. ': "o [í};).�r&\,�"��\i �eJ,�:
-

argo
_

a. so��
Vass(�'uras 3 flos dz. L'J,PVVV Ml:,{rA?O _

CALMO
Tí�ATAR á Pua Saldanha �O��'����J �� G�OO.G�

Q::��_ j:l��e:s :�:�t: 27$000 XARQUE Ntarinho N. 10 ii
4 D J U H

Õ
��ro.,:o •• H.'I.".:?:�OO M,n'" Gor�:: /(ilo)

1 $800 ��:��a;:q�:�;;;;�il:m:uec::� I; . L O;
I P' rUI 1 $t: 00 Seja afastada de centro ur � �

FeiJão pdo �,.cco 1 j' # (100 at�s e Vla�ta )
b�no. 'oHertc.s por cartas a esta t{� �

FeiJ'ão branco sacco 1) /)0 I SortIda r:_gular 1 $400
d J O �:i �

Feijão vermelho E.CCO lS/;."f(J\..! MeRCADO FIRME ie acç�:ixc:mpo:�a;ni�i;�s. . li C O L L O S S A L. S Q R T E I O i
Milho s �cco 1 ? #·)00
B t t sacco 1 4

'

ULO
.

DIVEROSS
a a a "

( k'Z)Amendoim sacco 10$000 por I o

Anoz em casca saeco 9 ;::'00 Cêra

Farinha Ba!rei.ros sacco 1 (t � ;00 Cebo

rarinha eommum sacco 8$1,00 I Carne de porco

Farinha de milho saeco lo{�(,JQ I Touc�l1\o

sacea 26 ,t \. )
I

CAMBIO ri
,==.�

1� .lü0 Praças 90 dlv á vista � Banco de1':1'9'-U 51Londre� 91$000 93$500 � Cr:e
....

�dE'�O PO ....7,,'lt I'
« Paris 1 �260 ., mil -

1
' "

'

I, 'l� :: lI1taÔI[_,la,hl1{,,0 7;::-ó50 iJ
pU iar e Ag" ri-" 1$565 fil�)lO

« POitugal �853 � caia de San-6" 5,-,0
« Nova York 19$010 tt

IJ$OOO « Hespanha 2$605 � ta Catharina
8$000 « Sllissa 6$225

,)

« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

Syndicancia

Sacco de f, \J kilos
S?cr�o d� 4 J kilos
Moido de 45 kilos
EL'__ "ados 2 kilos

��31 � e

V�nde-se �m
6$500 �.,_ � � �@ Z�üter Wm-

1 :1;500 I . k�iman GOvo.

1 �-OO Tratar nesta redacçao.
,

1 $,�OO Por pr;::ço de occaslão.

Café em côco
Ervilha kilo
Banha kilo
/\.:3ucár grosso arroha
/01v0l1lo sacco

Carne de porco kilo
'To c:nho kilo
Cêra kilo
M'll beJl,ecl"ae oe d J,c..�,,"c'

Noze3 kilo
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Ruta lrajli!Eio n. 16
(Edifício propri�)

3$215
5$020
7:t741
12$930

COUROS

Refugos pes&dos kiJo
1 1

.

Limpos pesaaos ( o

3$000
, 2<[,1)00

NA

" TUO PREDIAL"

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498MovuvlENTO DE CEREAES 'NO RIO DE JANEIRO I5TOCK em 14·6 Entrooose 50hiàos '

6 a 14·5

12.759
20.199
11.356 .

6.218

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
];\flh :) (saccos)
)(arque (fardos

12.298
16.876
11.179
8.641)

Prem ios etTl mercadorias

RECEBE DEPOSITOS

5:575$000
Por 1$000

50.556
73.1 t 1
25.i24
12.577
6.110
14000'

(Faltam d_ Eahidas dos depositos particulares.

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDI'"1""O MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-

D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOO

rr"
I

Exige apenas a contribuiçao de
1$000 para cada sorteio.

Habilitai-vos! Inscreveimvos !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matríz:
Filiaes ern:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Ritid

FL.O

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cin.ento-íerro em barras. ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharrnaceuticos
Conservas nacional e extranzeiras

o

Bebidas nacionaes e cxtrangeíras

MACHINAS:

Blurrlenau - JOirlvilJe Sao Francisco Lvagl ...!ria
Mostruario perrr'\araer·'lt.e er'"Y�l Cruzeir'o elo Sul

Secçao de C_�ec"-'1,;'''''' "-�E:>;...-, :",. "," <t.-:U <_J a;:;...

Machinas de beneficiar .mr.d. ira
Machinas para oíiicinas m.chanicas
Machinas para Iatoeíros
Machinarios cm geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc,
Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

electncos
Material em geral para transmissões:
mancaes, correias de couro e lona
Óleos e graxas lubrificantes
Autornoveis e, Caminhões FORD Peças,

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER
Material electrico em geral

Navegação "Hoepcke"--vapore�_;
Maria" - Fabrica de Gelo "r�ita I\tlaria"

rc o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
000 funàat1a �m 1870 000

SEBUR05 TERRE5TRES E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Icpital reollecõo 9.000:000$000
Reservas mais ôe 36.000:000$000
Receito em 1933 17.762:703$361
'lrnmcvele 13.472:299$349
Responsabiliõaões cesurnlõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaaes referem-se sórnenre aos ramos aI?
f060 Il TRAH5PORTES, que são os DOIS UHIC'OS ern que
�Sompanhia op�ra)j
Agentes, Sub'Agentes e Regulaaores ae Avarias em toôos os
Eetcôoe ao Brasil, .no Urugua" (Bucrurecl) e nas principalZsl

praças extrangeiras
Agentes 11m florianopolis CAmp05 LOBO & fiA.

Rua C. mafra n' 35 (sobroüc) Caixa postal 19
Tel",gr. ALLlAHÇA T'elaph, 1.083

Escriptorics em Laguna e Itajahy Sub·Agentes ern

Blumenau e Lages

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!·'i. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Lim)a Vista Panoramica.

Eeplanõtõn praia ae banhos.
Optima nascente ae agua potavel.

Terrenos completamente planos.

R VILLA BALHEARIA Dl5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo LIJz.
800 ào 6ranõe Quartel feàeral, em construcção,
600 õo 6rupo Esc:olar 10sé Boiteux.

Hc séõe ao Districto 1oão Pessôa.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socieàaàe se encarrega ao ronstrucção ae Préõios

003 lótes aaquiri aos, meaiante o pagamento àe uma entraDa á
ur.sta e o resta te em pagamentos mensaes.

Servida á João

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRlPTORIO

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

A

i--=�'_=�:,���:;;;--,,==r_�I!1,'::/j;t,;;',j,�..
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Está doente? Quer sacer oque tem? 1,
Mande nome, edade e protissão, c..m enveloppe /1

sellado' para resposta, á ! (j
, CAIXA POSTAL, 509 RIO DE ]ANcrRO I�
._________

_ IIii
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II Vonfeii:aria Cll1iquBnho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE 110 primeiro andar

THEODORO FERRARI I
RUA fELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA _D_A__ !,�UA TRAJANO) Telephone 1.194

liiliL mm =91111CpQ&4 ft'JIR

rmmwu lU =

Filomeno
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L JS/A.

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

m iiõ8iiiii.....iiiiiõiiiii_;; iiiiãiiiii_..._:iiiiiMii.iBiiiiIiiõ"w·FS'"__• .�!
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ATTENÇ
� A'MfflZ&&ii#S*'N ·.w�...rn *

Yaurt deGranja
.

Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e fígado. ,Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e fígado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- IIxilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- II
gente. �

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
iDvolucro a marca: GRANJA ZINA.

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

--

CA
ARTIGOS PA
CRIANÇAS ,Rua

\11 '
. ,.,,� �� . .

as casas na rua Conselheiro

\W er����;Cil!l�Ci'.llafrr� n. 126. 13�: e 713 e

rua Felippe Schmidt 41, nr;
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippc �::chmídt cor.i

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rLI2 Conselheiro
Mafra. para informações com o proprietario Paulo Sch'em
per.

LIVRARIA MODERNA

E'unàaàn ern 1886

Rua Felippe Schrnidt rr 8
Caixa postal1Z9 'I'cl, cur. 1004

Codigo Ribeiro End, Tdg.
SIMONE

Tvpogr,n'1ía. Estereolypi
Enraàernação, ?autaçãü, Tra
bolhos em Alio Rzl:cuo �!r.

Pelleie !1&�

Arge�1rti f'� ��

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

Curte-se, lava, se e
.

reforma- se pelles para
agasal.ho.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

SE QUERES Af\:PAR D��
�
I, AUTO commodamente e com

1\
II
ij
�
ii

Phone. L2í2
E NADA MAIS:

•

l� tf1. a� � �:;�� �
�1 �hW li,,:� � �,�"g

RUA 28 DE SE'! EívI
BRO N. 16

V. ExcÍa. gosta de bordar)
Não se pr'::OCClI,li'? com os rio

coso AlmoL.}.da�" 10",1ha8. paltnG5
de parede e todo e qualquer tr -

b,>']ho à E.,r; ramo, estão à ven,-�.�
na CAE: ,-\, "A H":ST. o.LLA
DOHA" á Rua Traja,:i{) n, I;.
onde V. Exci'1. FoJc'rá encorn

mendar riscos ('i:pe(.iaes para
quaes':juer fazendas ou trabalho,
os quae� serão fornecidos a SeU

inteiro conten' o.

Rua Tl'1i:mo n. 1 I .

INSTALLADORA DE
FLORlf\NOPOLIS

U EN�E-S� ul1:a �ol1forta.�'el casa: sit.a
na rua pril .

clpaI ao dlstncto «Joao Pessoa», J_com _fund()�
para o mar.

THATAR NESTA REDACÇÃO.

���,I��

(esquina c'fré:ij<:,tno)

IT
A M

Can'selheiro Mafi"a

',�.
.". -\'. ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Das 10 �� l��r�:S 14

áSl Refinaçã O de assuear
�-=�-========�=� �

---

Deposito: Mercaúo, 36
--'r-�---

FLORIANOPOLIS Est. de �)ta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES ��ff�����l�§��i�������!tE���!;.1,

=========---� � PARA ACQUISIÇAO DE UM BOi\1 RADIO g�
Accacio Mo- �

mm_,"=- .w_'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii��_ � São n. cessar.os 3 qualidades g�
. I ••os..e-������===--.�eGG �� SELECTIVIDADE-SOM E 'MATERIA PRlMA �

re I ra tem seu escrip- I TOM � �� Essas somente são encontradas �
e �) ��

nos novos typos de radio.. �.:�'tório de advocacia á rua' � S1� � P M m 11,,,,,., � p S t1-�
� sómente

� � ---=-����;"'l����"__ ��

m I � COS;�\� C��:�OG;�}P���;� �:C;RA 54 �
. ay rrr rr ����;,.p.::''[�r�)j;::;''-P"l.::-::'"�-��'�'''"",-'''��'',r7i'-�-'''''�l��'

,=c=a=i=xa=p=o"""st=a=l,-=I=I=O=,=== e Boonek�mp �
���a�ari%�:��mu

Consultas: .. �� .

das 15 ás horas l ê

I
Não ponha fóra a sua lamina ti O apperitivo de maior fama �� Tlrag�r'l?''': 8.000 �xernplare�:;

usada. ,O �:� Revista-:Jornal [te actualidade, com circulação nos

Adquira já o afamado afia- G.�e08 �Ga.GG�� Estados de Espirita Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matto

dor "SIRANA" para laminas ty-
Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio G. do Sul.

Nas grandes luctas que desde- po GilIette.
Circulará no proximo mez a 2a. EtHçã� dedicada ao Este-

'�ram no campo da actividade so- Para exceIlente e baratíssimo. Valiosas brindes do de Santa Catharina.
;/

cial ou commercial, o espirita mo- INSTALLADORA DE m������"!)'4������g�
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLlS d" t

..

b l\� �]

���h�:: �::�sida�::� inprescin- Rua Trajano n' II IS r. ue
� ttentse ben1' �
� �,,�������� �
��� A A ��,�.\\l1.l� .. J'<�;i"gE:�nci,�') Moc�erna ��

� de PU�Jíica(;>ê)esJ com séce �
�ig.;J ern São Paulo, é autorizada e tis- !'
[�� calizada pelo Governo Federal e li�,�
� possue a carta patente n, 112 �
� �
�� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes[por �

•.

,�l'itj semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras '

�� EXTRACÇÃO com globos de crystaI. ��
� A lvi.AXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �
� teias são presenciados pelo povo ��
e��[("�����'��í!JJ.������4

A CAZETA
_--

A Gazeta
Médicos

Indíca:
Advogados

n. 70. - Phone: 1277.-

---

Dr. Cesar Ávila Dr. Henrique Rupp Jor.

Ex�assistente do

Dr. Cesa.r Sartori

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt no 9 Phone 1483

\===-=--""""""�
I i

Da5 3' horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste

�. Paiva n: 1 .. Phone 1.618
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Residencla:-R. Esteves Ju
-nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548

Visconde de Ouro Preto

H. Jordan & Cia.
CASA MATRIZ:

JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «I NOUS»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAES:
Mafra - Carãoinhas

(SANTA CATHARINA)
rtio Negro -_ S. Matheus

(PARANÁ)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifi-io La Porta f--!otel

... 5

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE.
I ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

"Express�} No���ldeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES FM AUT,JMUVEI�, ONU'\I

BUS t: CAl\ilíNJ IOES

Devidamente Registrada

I

I

� I
i

I"
Director Prcprietario SANTIAGO BORBA

=�o=

Telephone 1441 Caixa r ostal 105

Linha Porto A.legre - Florianopolls e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OS�RIO
TORRES

AHAR/\l\!GUA'
CP,ESCIUMA�

URUSSÀNGA

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Srlbbados ás 4 e meia horas
Parte de F!orianopolis ás tcrç1s-feiras ás mesmas horas

PASSAGElROS, CARGAS, ENCiJMEi'mAS E VALORES

lnlorrnações em Perto Alegre: :,éde RUA A. NEVES, 159--227
em F!nriailcpolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pcn:>ão Machado, Rua João Pinto N' 29

A�ente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Peçam informações.

Mais idormações: Pensão Múchado, RU1 João Pinto n. 29

La. ROSo.

--

RUA DEODORO 33

FLORiANOPOLIS;
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarern na

A GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

"

Preferir o �abãO INO lO de (Curitiba)��Olein�
e dar valor ao que é bom, é economicD e rendôsa

EXPERIMENTE E VERA QUE É SUPERIOR

�

� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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memores casermras,
capz.s
á rua Felippe

os mais mocernos e elegantes chapéus da afamada marca

Imperrniaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pa-,
Schrnidt n, 21 ma José Elias

, I
r
,

� Qa��-rii!S
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'

,,'l'!!:!iB_!G.:iiiií!k&&'Wl!.��J1�.�'.":;''*I�-:::'�1:1.�::;��:ti�.31a.''.1.t"..��,.�'''!?r''����'''L-� f
.t�"'J. '\tI Cl � O O �� 0& " C&

I berá na pia
de João.

Aldo Fernandes 3 vezes (1'
quadros); José Augusto dê fv1cHo
2 vezes (1' quadros]; Edua�do
Eustachit> 2 vezes (segun do,
quadros); Cario< de Campos 2
vezes (uma em l: outra em 2'

quadros); Emilio Bilbáu 1 vez

(2 . quadro). Duas partidas fôram
actuadas pelo direc tor téchnicc
da F. C. D., por ausencia do

.

Avahy 4xO. 9-6-935. Tamanda-
ré x Athletico (jogo .adiado]:
16-6··935: Avahy x Iris, I' qua
dro Avahy 9xO. 2' quadro Avahy
7x 1. 23-6-935: Figueirense x

Athletico. I: quadro Figueirense
4x2. 2' quadro Figueirense 3x2.

2 vezes; Prazeres 5' vezes; Pinto
da Luz 4 vezes e Metralha I 5
vezes. Ordem de collocação por
c'ub: Avahy I: lugar; Tamanda
r

é 2'lugar; Figueirense 3' lugar;
Athletico 4. lugar e Íris 5' lugar .

baptirmal o nome JUIZES QUE ACTU L\RA\1

Para o meu irmão

Izidor'{) Azevedc)
-0-

Com passo lento, a face descorada,
Maltrapilha, arrimada a um bordão,
Dia a dia batendo a dura estrada
De 'porta em porta, implora, pede um pão,

Fclo peso dos al1l10S já curvada,
"1 ropega, fraca; o olhar fito no chão,
Pobre creatura, só, abandonada
Occulta a dõr no velho coração! ..

E qvando a noite desce, de fadiga
Já quasi morta, a pobre da mendiga,
Ao seu pobre tugu-'io os pas lOS volta.

E ali chegando então, triste e sozinha,
Senta-se a um canto a tropega velhinha,
'� de magna e de dõr o pranto solta.

���tr�)L����-�-������mffi�Hm�i:L';- ,;; :-".':}�, ·:��t0-t} P.\ � �t." J}'"� [�
("�-=?' ;·.c·;it.H:ffmaj.-;:j;;�::���·�:a� x!\j
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,,-0 .....'(.'.,·····,', :' ..�""":'.' I' lugar Waldeluar e Galego�- , •
" "'r' -. <.. ·��·'''·';)\'r.t ,-i�Tl,ff�:U+:l' f'
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'", ." .. .\. � '-14-L:_ "-.1\, ::�:dhJt±t_�:.1..;,�ttf...;HiJ;tt!:h..
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_' d A h 4 "d

, • �'. f .,: .i avo "''f(,l';�('? "BEçOt�STnWtrfE �,r':�,
o va y com tentos�ca a; 2.-

i
.,' , ··i' .iIr.'!. ;. ��:.'d· .t'ç�'.r;ü:),,&1í; �·.u(}m �yc fi'::;� Nizeta do Iris com 3 tentos; 3')

t ':r- '.�',
.

,':: ·'�·-:-'··:-.�\1�::;:ri1j71j,ill�Iillr:rr:P,f.ttr;rm:r�1�f:. Paraná do Figueirense; feza )� ..... ",......._, .. ,�,.�. -_ _.,",.""��,,,Jt.t�y,,,Iif,,,��
Leal do Athletico: Damata de

Dizer com 20 palavras no maximo a effica-
!ris, com 2 tentos cada um; 4'0

cia do afamado AlVlARO GAMBAROTTA, o ap- Miro do Iris, Godinho, Chocola)peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue. .

OC 'te e Medeiros do Avahy; Navale sr BorgesOs cOllcurrentes deverão dirigir�se á aixa Calico do Figueirense; Pernam-
•

Postal n. 3605, São Paulo. 6 T PORTO ALEGRE, 25 (G)uco do amandaré; Periguito e
O l' dos classificados receberá uma caixa N d d A hl -Seguirá sexta-feira proxl'ma pa-ana o ') t e.tico com um6EI--lTE NOVA com 12 litros sortidos, de productos «GAMBAROT- ra o Rio de Janeiro, onde vaeponto cada.

o sr. João Ribeiro, chefe dos TA», U 2' receberá meia caixa e todos os concur- tomar parte nos trabalhos da Ca-

operarios da consérvação da Pon- rentes receberão urna garrafínha reclame de AMA- METAS VASADAS fiara Federal, o dr. Borges de
For via aérea, chegou ontem te Hercilio Luz e sua exma. es- RO «GAMBAROTTA/>. Medeiros. chefe do Partido Re-

do sul, o H. João Ednardo Mo- posa estão de parabens pelo nas- Bôos uma vez; ;Cardoso 3 ve- publicano Rio Grandense e de-

�,���;���,:e)i����:r.m&�_:��m�;��t��D���Iii'�'"�-'�'mi��Em�m�Dm_iOai miiig-._z�+_Francalaz2'l1e.�!:do federal.
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Prof. Laercio Calaeira

Fc :'t ja. hoj� o seu anvi v,.Tsa
rio natalicio o nesse pre.zc do con

terrnneo sr. prof. Laercio Caldei
ra de Andrade, alto lunccior.ar:o
dos Tclegraphos brilhante jorna
lida c bc)le:rista conterrsneo.

Áoniversana-se hoje a exma.

sra. d. Jerusa Cabral Biangolino,
esposa do sr. teto Humberto Bi

angohro, actualmente savi,do na

Capi' t da Republica.

fF.:--cm At-H-105 HOJE:

a exma. sra. d. Edith Cami�
são d'Avilla, esposa do sr. Elias

Avilla, commerciante em Biguas·
sú;

a senhorinha Dulce Oliveira,
filha do sr. Eurico Soares de
Oliveira, funccionario do Tribu
nal Regional;

o sr. Osvaldc Leon Salles,
funccionano dos Correios. n9 Rio
de Janeiro.

rHE6Am UNS ...

dep. Alvaro Calão

Vindo d�. Capital da Repu-
blica, encontra-se nesta cidade,
o dr. Alvaro Catão deputado á
Assembléa Estadual.

JOÃO MORITZ e fAMILIA, consterná
dos com o íallecimento de seu filho OSWAL-

�. DO (Wadéco), vem por meio deste agrade-
cer de coração, a todas as pessôas que trouxeram o seu

conforto com a sua presença, assim, como as que envia

dep. Rodolpho Tietzmann ram corôas, telegrammas e demais expressões de pezar.
Agradecem mui particularmente as REVERENDIS-

Vindo de Brusque, encontra-: SIMAS iRMÃS DE CARIDADE pejo desvêlo demonstrado,
se Desta cidade o sr. Rodolpho assim como aos eXl110s. facultativos drs. BULCAo VIAN
Victor Tiet=mann, deputado à NA e CEZAR AVILA que tudo fizeram para salval-o.
Assercbiéa Constituinte EstaduaL Os nossos agradecimentos são extensivos ao enfer-

meiro sr. JOSL e a todos os que acompanharam os restos
[orn. Yiuicius de Oliveira

mortaes até a sua ultima morada.

Encontra-se nesta cidade, vin- Á todos pois, mais uma vez, os nossos mui sinceros

do de Curityba, onde cursa a Fa- agradecimentos.
-------------------------------

culda de de Direito, o jovem Vi- I

nicius de Oliveira, redactor-se
cretario do Correio do Sul de
Laguna.

Bigi.12cSSÚ +Geraldino Azevedo

Vindo de CurÜyba, chegou,
ante-ontem, o jovem Aldo Luz,
estudante de Direito,

De regusso de Tijucas esl� Inesta capital, o sr. deputado Ben

jamim Galloui Junior.

Nancy ..Therezinha é o nome

da primogcuita do sr, João Ca�

pistrano Cardoso, ao qual, bem
corno á sua exma. e6pOS3,
sentamos parabens.

apre-

Camera apresentou-se perfeita�L;,.:.< -:-:,.;;- -

" --

mente treinado e com a experien- I

cia adquirida em 86 pugnas, em�

quanto, seu contendor muito mo:;o
ainda, somente contava com 22
lutas.

Lutando sempre com grand�
agilidade e precisão foi extrema
mente facil a victoria de Louis
sobre Camera que no 6' round,
completamente aturdido e a pingar
saugue, danJo uma lamentavel im
pressão, mal consegue, entre os

ensurdecedores applausos ao luta�
dor negro, balbuciar ao JUIZ que
não póde mais lutar.

BASKET
ElALL

JOGOS QUE FALTAM

RIO, 26 (G) - Realizou-se
ôntem á noite, no estadio Brasil
a partida do returno do campeo�
nato de basket-ball entre brasilei
ros e argentinos.
A assitencia foi grande e ani

mou enthusiasticamente os adver-

De Blumenau, chegar?-ffi ontem
a esta capital. os seguintes viajan�
tes: Edmundo Campos, Pedro

Araujo Netto, Francisco Santana

Reynaido Junges, Otto fatz, Lui
za Nunes, \1ario Vidal da Rosa,
Fulvio V. Rosa, Jutta R. da
Silva, Antonieta Santos.

Vindo de Blumenau, encow

tra-se entre nós, o sr. Luiz Ber-
1"to,lI.

o SabãO

uUirg
de

BAPTl5ADO

O galante garoto Ewald, fi- JUlZ.

lho do sr Leopoldo Meira, [une-
cionario da AJfdndega foi ontem

I
JOGOS VERIFICADOS

levda�oha pia bA8p1tismal,C senddo 21-4-35 Athletico x Íris, 1 .

pa nn os o sr. . varo .onra o dro Iri 5 4 2' d Athl
d C d Lib C qua ro ns x; qua ro e-
a osta e . 1 ana ruz. t' 5x I 7 5 9'"'

-

A hICO •

- - _) J: va y x

Athletico. l' quadro Avahy 2xO.
2' quadro 2x2. 12·5-935; Iris x

Figueirerse. I' quadro 2x2. 2'

quadro Figueirense 8x 1. 26-5-
935. Avahy x Tdmand:l.ré. 1·

I quadro Avahy 3x 1; 2' quadro

30-6-1935 Tamandaré x Fi-
sanes.

Os brasileiros obtiveram uma
gLlcirense (jogo aJiado). 7- 6-93 5.
Íris Tamandaré; 14-7-395 Jogo
final do turno Figueirense x Avahy.
Falta o jogo Athletico x Ta

mandaré já adiado.

victoria sensacional, derrotando
nitidamente o adversário por 30
x20.

TREINOS

O team vencedor actuou opti
mamente, sendo justo destacar °
guarda Vienna que foi a maior
figura do rink.

Amanhã á noite, rnendirão for
ças as equipes argentinas e 1111-

guaya.
O jogo deverá ser sensacional,

dada a grande revalidade entre cs

adversarios.

Comprae para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO.

Prorrogação para 30 de junho
1935 do encerramento do

Concurso Paraná
Catharina

Santa

00

Treinará hoje o Figueirense;
quinta-teu a o Tamandaré; sexta

feira o Íris; sabbado o Avahy,

DATAS VAGAS

de

VíSITL\RAM

A primeira data vaga pertence
ao Avahy, a 2a. ao Íris e a 3a, B
ao Athletico. Já occuparam as I

OI
suas datas ,os clubs Figue.irense e CARNERA DERROTAD:::>amandaré: aquelle p.s�urclOnando POR JOE LOUIS
e este trazendo a capital o Mar-
cilio Dias, de Ítajahy. RIO, 26 (G)-Da luta de box

realizada, untem, em Nova York,
entre o negro americano JoeLouis,
com 2 I annos, e o gigante italia
no Primo Camera, resultou a vi�
ctoria do primeiro no sexto round.
Camela com a perda do titulo de
campeão para Baer, anciava pela
reconquista.

O encontro com Joe Louis, vi�
goroso e jovem boxeur negro, pas
sou a constituir para o brutal ita
liano, a sua ultima opportunidade
para a conquista do titulo maximo
do box.

PROVAVEIS JUIZES
Para o proximo jogo entre Ta

mandaré e Figueirense deverão
ser escalados os juizes: José Au
gusto de Mello para os segundos
quadros e Eduardo Eu.st�chio pa
ra 05 primeiros quadros. 03 ban
deirinhas serão do Avahy,

Na tarde de domingo, como de
I costume, estavam firmes no campo
os srs. dr. Ferreira Bastos e ten.

Albano Lucio, que visitaram os

melhoramentos do campo e a re�

sidencia já levantada do futuro
zelador. Ambos se sentiram ainda
mais satisfeitos a:> encerrar o pré
lio, FigueirensexAthletico, cuja
disciplina foi irreprehensivel.

ARTILHEIROS DA TEM�
PORADA

m ESB ecialiàac)e"
eiblleg & ela••• Joinville

-

nau deve faltar em

(MARCA REGISTRADA

casa alguma!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




