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"Custe o que custar, o Exercito cumprirá o
seu dever até ao fim, sem vacilações", escre
ve o gener-al -.João Gornes aos srs. comandar'1-
tes das Regiões Militares.

RIO, 14-Sentinelas valorosas e atentas da Patrla, I «,t\o. 76-A- Explorações tendenciosas procuram I atravessamos temos cumprido fiel e rigorosameite o nos-
a que têm dado tais e tantas glorias, as forças armadas envolver e Exercito em maquinações politicas, querendo 50 juramento, indu até ao sacrifício da prcpria vida. O
não poderiam sei, neste instante decisivo para a nacio- fazer crêr até que está preparado um golpe militar, afim I iSovemo, apenas reunida a Carnara, prestará lealmente
nalidade ameaçada pelos germens corruptores do extrernis- de tomar conta do governo. Esse embust : não póde me- contas de todos os seus Mos. E' necessario desmascarar
mo dissolvente, senão o penhor mais seguro de que so- drar, porquanto jamais entre nos houve um governo civil o) falsos patriotas, que cuidam só de seus interesses pes
bre a nossa bandeira, vitoriosa nos campos de guerra e tão prestigiado pela força armada de Terra e Mar, na soais. Custe o que custar, o Exercito cumprirá o seu de
respeitada nos dias de paz, jamais se desfraldaria o cre- manutenção da ordem e das instituições. No momento que I v �r até ao Lm, sem vacilações. (ass.) Ganlral João Gome8.lt
pe das tutelas alienígenas, e que, sob os tetos de nossas

casas, não venceriam as doutrinas que renegam . Deus e

destroem a família. tudo e todos envolvendo no triste su-
dar.o de Ur.1 materialismo chocante. I ",'11',....-.-:�.�.�t:!�..__Nas horas em que os corações patricios como que�param, indecisos ante o tumulo que tudo avassala e tudo

.

ameaça envolver, eis flue, dos quarteis e dos navios, sur
ge a palavra que a todos conforta e a todos impõe confi-
ança, reafirmando solenemente o compromisso assumido, I JAI RO CALL DOProprletario e Diretor Responsave A
ao iniciar da carreira que abraçaram, de defender, leal e ---

abnegadamente, com sacrificio da própria vida, a Patria ANC' I I Florianópolis, r! erça-feira, 14 de Abril de

que se costumaram a amar e a servir. --------------

Desfazendo quantas insinuações corriam malévola-
ft GUERRAmente pela cidade, empolgada como nunca pelos boatos ...

das mais variadas procedencías e da') mais disparatadas ·1 ta I o et iopedas conclusões, o ilustre titular da pasta da Guerr i, velho I
,...

e �mpeterrit() de�ensor da ordem pública, o sr. General
"'OMU�ICADO N 183 DO[oão Gomes, enviou aos senhores Comandantes das f?e- C .

IN
.

giões, distribu'das por todo o territorio nacional, a seguinte �'. MINI' TERIO !?A 11\1-

e expressiva clrcu.ar, que fixa, com cIarêsa e serenidade, F, RENSA E PROPAuANDA ,

a verdadeira posição do Exército em face dos ultimos ITALIANA.

acontecimentos, e faz jús, mais uma vez, ao agradecimen
to cordial e sincero do povo brasileiro:

� .. ,

a��e
Sem quaisque.POVO ligações politicas.A voz DO

Redator-sc cretario OSLYM COSTA
-------<----------------
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a intimação de Assemb8eia, para
deixar o pDder

eleva ao cargo de pra-
DIRETORIO LIBERAL:

fel-ta o sr. AII.-nor COArles Foi organizado o segctntc diretorio
q do Partido Liberal em Blumenau:

Presidente: Roberto Geossenbacken
l' vice-presidente. Germano Bedus
chi; 2' více-presídente, dr. Arão Re
belo; í- secretario. dr. Hans Gaertnerr
2· secretarío, Teodolindo Pereira: t
tesoureiro. Oto Laux: 2' tesoureiro,
Vito�ino Braga; vogais: Vítor Probs',
Paulo Bruechkeimer, João l\bnoe1 de
Borba e Oto Sprengel Junior.

RO;\tlA, 13. O H31echal Ba
JogllO klegnfa que continua a

vitoriosa avançada das nossas lro

pas em diversos sêtores do «fronl1>

septentrional.
A nossa coluna, que partiu

Je GONDAR, OCupou ôntem a

peniusula de GORGORA, no

LAGO TANA, hasteando!1
bandeira tricolor. As nossas tropas
foram festivamente recebidas pela

Toma posse hoje do cargo de prefeito municipal de Porto população. O LAGO TANA,
União o prestigioso e acatado politico liberal sr, Helrnutt Müller, foi unido com GONDAR por
que já vem ex-roendo aquêle cargo COD proficiencia, honestidade e uma estrada feita contemporanea-
capacidade de Irabalho. mente á avançada das tropas. Canoinhas muito terá de lucrar e ser beneficiada com a

Estimulado pelo apoio de grande maioria do povo daquela Outra coluna, constituida de administração que hoje se inaugúra, cO:lbJa, pela maioria do povo,laboriosa comuna o sr. Helmutt Müller vem realizando uma adminis- grupos autocerrados, de grupos ao nosso estimado e distinto patri .io sr. Alinor Vi úa Cô·tes.
tração modelar, batalhando, incessantemente, pela concretização das camelados e de carros velozes ar- Politico de influencia, caráter sem jaça, homem afeito ao

aspirações dos seu; rnunicipcs. mados, ocuparam o pôsto aduanei- bem, trabalhador P. honesto. a sua administração se inicia sob urna
O resultado do último pleito, que em lide com a sua cano TO abissinio, em frente de GAL- aureola de simpatia.

didatura apresentaram os S�U3 adversarios o nome de um homem LABAT, a oeste de GONDAR. Militando destemerosarnente ao lado da politica liberal,
probo, bemquisto c prestigioso como o é o sr. dr. Carlos Krüeger, �rupos armados e.dverearios. [ugi- tem, S. s., se portado sempre com altivez e dignidade, motivo por
veio comprovar, exuberantemente, que nem assim foi possível demo- ram deante da nossa avançada. que se tornou merecedor da admiração dos StUS próprios adver-
·

ver o povo de Porto União da admiração e estima que devota 80 Na frente meridional, um pe- sarros.
sr. Hdmutt Müller. queno grupo de lanceiros «Aosta»,

Atestado frisante da sua influencia politica resalta da ex- em reconhecimento, alcançou per
pressiva maioria com que foi sufragado o seu nome nas eleições de t) de AUDARA as forças ado
março último, como prova de confiança, e na convicção de que versarias, superiores em numero,
aqu-la gléba catarinense continuará a ser bem dirigida, para Ielici- empenhando-se atrevidamente, com
dade de seu povo. \} adversario em renhido combate, RIO, ! 4 - A Liga BrasileÍ-

Enlpossam-se hoje, tambem, os vereadores eleitos. obrigando-c a recuar." ra de Remo deliberou que as prr-

C A d I
As nossas perdas foram de 46 I �5· AN IVERSAR IO vas do Campeonato Br� sil

.

,ent r-o ,ca e - nacionais, entre mortos e fe�i�o�, I, � I . de Remo n�; mais se real�za�I:�
enquanto que as p rdas do mirm-

I �����������"'�������� I na capital baiana, mas sim na

rrilCO "j I de Fe- go foram notaveis.

II I t
- Lagô3 Rodrigues de Fleitas. no

da reforma da
.
ns ruçao JDistrito Federal.

verei ro" NÃOINT������ERAO A Pública .-----

Vitirnas

SAo LUJ'S, 14-0 sr. Aquiles Lisbôa respondeu ao presidente da Assembléia,
afirmando categoricamente que, amparado, corno está o seu direito por uma órdem judi
cial permanecerá no exercício pleno das funções do seu cargo de governador constin
cional do Maranhão.Pela vontade do povo,

Canoillhas Politica &
Politicaso pOVO deexpressa nas urnas, as-o

sumirá o· govê ....no de
Porto União

o Carnpeona
to Brasileiro
de RemoSua vitória estrondosa, 10 último pleito, evidenciou que o

povo de Canoinhas o preteriu, numa eloquente demonstraçao de Ireconhecimento e estima, elevando-o ao cargo de prefeito municipal.
Congratulamo-nos com os canoinhenses pela aceitada escolha. ser'á no R i 1""')

Tenho a honra de convidar os exmos. HS. direto
res e professores da Faculdade de Dire:to, das Escolas de
Comércio,' dos Ginasios, dos Institutos de Educação, d0s
Grupos Escolares, da Escola de Aprendizes Artifices, da
Escola 'de Aprendizes Marinheiros, ús srs. advogados, mé
dicos e engenheiros, e os associados áêste Centro, para
assistirem a sessão comemorativa ao q)ia Panamericano,
que se realizará no salão nobre da FaculdadE: de Direito
de Santa Catarina, hoje ás 20 horas, e na qual usará da
palavra o exmo. sr. desembargador Gil Costa, catedráti
co de Direito Internacional ,Público.

Florianopol!s, 14 de Abril de 1936.
, -

(a) Elpidio Barbosa.
Presidente

MADRID, 13-Uma estltis
tí-::a oficiosa informa que nesles

dois últimos mêses de di tmbios
morreram 60 pessôas, ficando
500 gravemente ferid�s, sendo
destruidas J 50 edifícios pelo fogo
e outros grandemente ?rejudica�
dos. Os prejuízo> totais são calcu�
laJol> em milbões ele pesetas.

O Departamento de Educação deste Estado, que
obedece a sábia direção do professor Luis Sancbes Bezer
ra Trindade, comemora \ festivamente, n') próximo domin

go, dia 19, a passagem do 25' aniversario da reforma da
instrução pública em Santa Catarina, quando governador
do E5tado o i!us're conterrâneo sr. ce!. Vidal !<amos .

Os festejos con3tarão de um desfile de escolares,
inauguração do grupo escolar José Boiteux,distribuição ue
cartões comemorativos, preleções nos estabelecim::-ntos de
ensino, etc.

Publicarão edições especiai5, fartamente ilustradas,
os jornais Republica c .fl Gazeta, bem como 1 excelente
1?_evisfa da Educação, que se edita nesta capital, sob a

d;reção do ta!entoso professor Antonio Lucio.

RO:\1.�, 13--Depois q!le o

governo italiano declarou que â

conduta das futuras operações mi
litares na Abissinia está nas mãos

do supremo comando militar, °

. r.Mussolini recebeu um telegrama
do marechal Badoglio, procedent<
de Makalé dizendo que c..� italia
nos, "não sustarão !ou a marcha

para a frente até que o ip-imigo
tenha sido compbtamente batido",

Segundo outro telegrama, a·

tropas italianas estão anímadas do
único desejo de avançar.

dos últinl0s aconte
C mentos
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n DE A TEuso N E T O I'ij � �k � � �
�[���� ���� � Dedicado á Trajano Margarida �
A arte musical no Brasil, � �

desde o advento do cinema � Falar de um grande amor que se findou,- �
falado, teve um estaciona- r.� Falar de um longo beijo apaixonado, im

menta notável, sinão uma re- � De um nome que na alm i se gravou, �
trogração indisfarçavel. � De tudo que reproduz o passado. �
E' que a musica mecaniza- � �

da pelo americano-da-norte [W De cartas que alguem já lias mandou, Iobteve uma aceitação gran- � Com beijos, de um labia insaciado; .....
de em o nosso meio, já pejo � De tudo que na vida se passou, �
aparato das apresentações, já � Falar, é do poeta o triste fado... h
pela modicidade do preço por �

�'..' A �
que era vendida e entregue � E assim JenfI�ando o al1!:1rgor M
ao ouvido que, perturbado � O _poeta fantazia .a suador,. �
pelas belêsas da visão foto- � Minorando o sofrimento que o crucia: , �
grafica, esquecia o seu jt.:l- � " ��'garneuto severíssimo nas �.�

Cada nrna e um solu\o sufoc.ado, �
questões auditivas.

I � Cada verso,-um sus�lro apaI�onado,
Era a vista a iludir o ou- � Cada pranto-uma tnste poesia. ..

vida que proprirrnente não � FPOLlS., 30<-3-936. ,desconhece a') belêsas da � JUVENAL MELCHIADES �verdadeira musica feita no �T,"=,,�!'Z-.��r-_..m �,.,.,.v._'_-. -.,.......To�"""""""�"_"""�
original.

�=."."....",.. "" ..__"""".........-•.".. ���� """"'L._ L._.",..........._,.". .............

E essa apatía creada pelo
cinema falado tOS levou quási
a "zero" em questão de mu

sica. pois que a arte adquiri
d 1 "a metro" já se tornava
até mais aceitavel.

Mas ha sempre, em todas
as cousas da vida, uma bo
nança após a tempestade. E
a radio-transmissão é essa

bonança que já vai doirando Alimentando tubarõ••por
lindamente os horizontes ain- -, d

A

da ôntem tempestuosos da can a o gonerna--Um in-
arte nacional. ler o d' d A
A radio-transmissão, po-'

n cerc;a a e agua--
demos dizer, tem sido a rm- eletricidade ao serviço
raculosa renovadora da nos- d ,.,.

I � G t·sa musica. a Vlgl anc"a-· azes DXf-
j'

.

h' dif did • o VIOlA TERRIVE! E IM-
a ouvimos oJ� I un I

aSI cos para as elfternenClas 'ptCD 50
�

por toda a América do SUl, D· u; O ...

pelo menos, as belas campo- ,. .

A verb� para manutenção d;
sições musicais que formam Alcatraz e a cadela que o mi' pranchas, de modo que um hc- Alcatraz e enorme. A despeza e

O nosso folklore. nistro ?a Justiça yankee mandou mem a.o transitar pelo corredcr fabulosa mesmo. O leigo que com-

E são variadíssimas as nos. construir para receber as expres- denuncia seus passos. pulsar o orçamento do famoso

sas musicas, quer no genero
sões de relevo singular no crime, Ímediatamente, um grande qua- presidio tem a impressão que em.

vocal, como instrumental. os inimigos mais arrepiados da na- dro colocado na secretaría regis- Alcatraz se come demais. E' que

Deduz-se daí que, si o ci- ção. Ira o seu pêso, ,O gu srda telelo- nada menos de 30 bois e, ás vezes

!lema falado matou, por ai. Alcatraz não e presidio para na a seu companheiro do corredor 31 mensalmente são consumidos,

gum tempo, o surto de pro-
ladrão de roupa 'e galinhas. E' e pergunta quem passou. Com a além dos 30 da ração normal.

gresso da nossa musica na- casa para outra gente.Al Capone, resposta o guarda verificase o pê- "Es�es 30 bois extras" slio pa·

cional, O radio, tão america- etc. �o combina. ra alimentar os tubarões que vivem,
110 ·do-norte como o cine que

E' presidio pua "gangsterll. Só Uma navalha ou uma faca pe em rt'dor da ilha.
'

nasceu na França, e se creou tem acomodação para 300 prêsos. quena é o suficiente para originar Dialiamente a turm,'} da ma-

nas terras de Tio Sam, deu- au�ento de pêso ... Está dito tudo. tança abate o «boi dos tubarões»

nos a grande oportunidade A ILHA... 'e, em horas sempre variadas atiram

de observar que tambem po-
A 'cadeia está instalada em uma OAZES ASFIXIANTES á agua pedaços do anim!ll que

diamos oferecer aos demais ilha sem outra habitação. distan· Uma ocasião, no refeitorio,; I)S são logl) vorazmente devorados

povos a delicia de ouvir as te meia duzia de horas do conti- prêsos se revoltaram. Os guardas pelos monstrcs.

nossas composições tão be- nente em motor possante. Cêrca- que p�esenciarama rebelião, calcu- A ordem de «servir» os tubarões

las e cheias ue sentimentalis. a mar alto e sempre agítado. IladaíOente se retiraram e fecha- em horas diversas tem sua razão:

mo. A ilha é completamente despro-I ram as tJortas de aço de funciona- '" que, um prêso se atirando na·

Sebastião Vieira vida de arborização. As inumeras 1, mento rápido e automalico. E, gua em qualquer hora, o tuba�ão
tentativas. para arboriza-la não deu com espElDto dos detentos, do té- julga tratar-se da raçã:>...

Contratern'" resulta,oo.. to do amplo salão, um gal.! toxico Até este momento ninguem foi
se despreendeu e o� presidiarias co;-nido pelos tubarões ..

SEGURANÇA entlaram a gritar por perdão.

I' Uel contígente de 400 home· O BIBLIOTECARIO

d h: us, entre Euncionurios e poli(:iai� e UMA USINA O prêso incumbido da limpesa
as sen 0-

o responsavel pela detenção cJaque. Alcatraz possue uma usina pró· dos livros, moveis e sala da biblio·
ía Si b ra ,9, iie í - les cuja prísão, não iaro, custa ao pria. Nessa oficma só podem per- teca do presidio é AI Capone,

raS país centenas de milhares de dola- rnanecer funcionàrios espe(:iai�. de fama internacional. Está com·

RIO, 13 - Por iniciativa da res. Os pr�sos dJa não podem se portado. IFedel'a�(i(l Brasíleira pe'o Progres- Homens adestrados no jiu�jitsu, � 8pl'oximar nem mestno para socor- E nem podia ser de' outro

liO Feminino e associações femi· no b�x e outros exped-Jentes de 'rer um operario em perigo. Essa I geito.oinas confederadas. realizar-se-à, defe7.a pessoal incorporé'1ID a guar- usina fornece força e luz para o Ser "gangsterR em Alcatraz não

amanhã, Dia Pan-Americano- da. presidio. é negocio. AI Campone "bancou"
um almoço de confraternização e São guardas selec clonados. Seus geradores fUQcionam mm- o comportado. Numa palavra: é

cordialidade, que terá logar no As ordens são riga�osas e ,'ão terruptamente. sério pOl' pirataria ...
Casino Bêira Mar. á 12 horas, até a morte do crimi 0050 no caso O "olho eletrico", para Vigi-
e corpo diplomatico e do Minis- de resistencia deliberada. .h.'ncia noturna, aparelho que pro- SI NAO MORRESSE ...
terio deverà reunir representantes duz um facho de duas polegadas Bruno Hauptmann o carpintei·
do das Relações Exteriores, alem A BAL '\NÇA INVISIVEL de diametro e alcança 40 metros. ro alemão que ha poucos dias,
di elite feminina que trabalha Em Alcatraz ha-_ iDlUml�ros dis- O individuo que tentar atravess3.f foi eletrocutado, si obtivesse a co-

pelo progresso social. posItivos automati<.:;M pera assegu- uma zona protegida pelo «olho mutação da pend que lhe foi

,

O programa será curto e tri- rar a ordem d::>. presiKIio. disposl- eletrico» cae fulminado. O facho imposta pelo juri que o condc!nou
Imgual. Falarão as sras. Ana Ame-I ti vos cuja eficien.cia dispensam a é invisivel... á cadeira elctrica, passaria a re-

lia de 0,elldonç'l, vice'pl'e�iden' ação iudividiJal do guarda. A' noit�, a usina faz funcionar sidir nessa ilha nada tentadora.
te da t ederaçàn: Berta LUIz, Ha por. ex..emplO'., \Uma baHança uma rêde de fios que ligam os Faria companhia a AI Capo
Lresi,d�r.te da �ni�o Universa�la com varias, pranchas'.. E�sas pran- metais das celulas. Mão em qual- ne e aos outros mllis e, caso ten

l' emlmna, e a daetora de Depa,r- chas estão, ocultamentle instaladas qUt'r ferro da ce1ulas, que liga ja- tasse fugir serveria de aumento
lamento da Relações Exteriores em vàri'Os setores da prisão. nelas ou pOlta, é morte certa. aos vorazes tubarões, que fazem
da Federação, sra. Jeronima, Mes·, ErQ\ todos os cClrredores, por E di força tambem para a ê,uarda, dia e noite ,ao presidio de
yuita, presidirá a reunião. , biÜxo,dos linoleuns.. exist(!m desSils cadeira eletrica... Alcatraz.'

Irradiação
da Alema

nha
A estação alemã DJA, onda

3I,38ms.,i;:radiará amanhã o pro·

gr9i1la abaixo, paea a America do
Sul.
A's 23,15 corresponde à,

3,1.5 !-\s; no Rio de Janeiro e

7,15 às 1. I 5 hs.
22.50 Anuncio DJA, (alemão,

espanhol). Canção popular 'alemã.
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Obras de Bach, HãnGel

e Vivaldi. Toca a orquestra de
camara Ristenpart.

I
23.40 Caixa do correio tecni-Ica,

23.4 5 Ultimas noticias(em ale
mão). Noticias sobre a economia

alemã.
24.0) Vobrandú a esquina.

Serão variado. Composição por
Francisca Girgenson.

1.15 Ultimais noticias (em es

panhol).Noticias sobre a economia
alemã.

t .30 Ri CO,10SCO. OS diverti
mentos em Krãhwinkell Composi
ção de Lotte Theile.

2.1 5 Eco da;Alemanha.

I �.30 Radio da. Juventude Hi
tlenana: Hora da Jovem nação.

3.00 Ultimas noticias(em ale
mão).

3.15 Musica de dansa.
4.30 D�spedida DjA(alemão,

espanhol.]

o presi'dio de
.

fflcctroz
-

Dr. Pedro de Moura I=erro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

zação

,
.

l

Pela historia

(

------------------�--�----------------------

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

nossa

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 9 DE ABRIL DE 1936 -CHRISTIANO

1627,--Doação do morro de S. finfonio-O governa
dor do Rio de Janeiro, M!m de Sá, em escriplura publica, faz doa
ção do morro de Santo Antonio aos religiosos da Ordem desse no-

me.

1822-fi chegada de D. Pedro-i-C principe regente
D Pedro chega á Villa Rica, depois mudado oara Ouro Preto, seu
primitivo nome.

1831-Acclamação de D. Pedro [{-No Rio de Ja
neiro, realiza-se a cerimonia da acclamaçãovde d. Pedro II, que é

por seu tutor, José Bonifacio, apresentado ao povo, de uraa das ja
nellas do Paço da cidade.

Convocação de
Integralistas

Do gabinete da chefia municípal do Nucleo de
Florianopolis, recentemente restabeieci do, pedem -nos

a publicação do seguinte.' São convocados todos os

companheiros inscritos, desde o inicio do Integra
lismo nesta capital, a comparecerem j séde do nu

cleo, á rua João Pinto n: 32, afim de receberem
suas cadernetas de identidade e prestarem algumas
informações que devem constar nas fichas.

Todas as segundas,quartas e sextas-feiras, os

companheiros serão atendidos das 20 às 21 horas.«

Rio

Campeonato de fute
ból de 1936

Tabela organizada
pe�a F. C, D.

Turno
IOde Maio-Atlético xiTamandaré
17 de Maio-Avaí x Iris
24 de {Vlaio-Festival do Figueirense
31 de lvlaio -Figueirense x Tarnandaré
7 de junho-Avaí x Atlético
14 de junho -Figueirense x Iris
21 àe Junho-Festival do Iris
28 de junho-Avaí x �Tamandaré
5 de julho-Figueirense x Atlético
12 de julho-Tarnandaré x Iris
t 9 de julho-Ftstival do Atlético
26 de julho-Avaí x Figueirense
2 de Agosto-Festival do Tamandaré
9 de Agosto-Atlétic o x lris
16 de Agosto-Festival de Avaí

Returno

23 de Agosto - Tamandaré x Atlético
30 de Agosto-Iris x Avaí
6 de Setembro-Tamqndaré x Figueirense
13 de Setembro-Festival do Figueirense
20 de Setembro-Atlético x Avaí .

27 de Setembro -Iris x Figueirense
4 de Outubro-Festival do Iris
11 de Outubro-Tarnandaré x Avaí
18 de Outubro-Atlético x Figueirense
25 de Outubro-Festival do Atlético
8 de Novembro-Tamandaré x Iris
15 de Novembro -Festival do Tamandaré
22 de Novembro -Figueirense x Avaí
29 de Novembro-lris x At:êtico
6 de Dezembro-Festival do Avaí

Jogos do torneio inicial a 3 de Maio
10. Jogo-Atlético x Figueirense'
20. Jogo-Avaí x Tamandaré
30. jogo-Iris x vencedDr do 10. jogo
40. Jogo-Vencedor do 20. x vencedor do 30.

Palacio Hotel
O MELHOR DA PRAÇA

DE JOINVILE

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratolios Raul Leite
.

'

-

.�. ,
. .., -
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CONSTANTE participação de 50°10 nos lucros da Sociedade, @ •

RES'jLTADO DO SORTEIOMDA�RAçfi�oa�D�E�11Z109�3�6.�; e�Ed�a�;;:��SA°:0 �:CS IL"�,�,:.� ��a�t��'�JSe�:�: j�n;!���1 ane���)���â:) -I
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','I 'W Onde se acham os retratos dos klizardos?

09.998-09.278-19J47-15�22'1- 10.64,6 '11
.

Onde se acl1.l;ll os rC'c'bos dos premios entregues
Oferece assisicllcia médica gratuit??
Distrlbue premias Extraordinar;os?Sr. Manoel de Carvalho Mendes, SanÍ3 Maria MrJgdalena, E. DO I' Quantos sorteios mensais?RIO, contemplado com CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000 Qual a comriLuição?Srs. Pompeu & 1)eocleciano Oliveira Santos, São Salvador, BAí-�JA, I tcontenmlados com CAPITAL DUPLO Rs. 12:000�OOO I A UNIC,,-\ qu,; poJer í respond.:r satisfatoriamente a todas exigenciasSr. Jorge Pessôa, Sã0 'Salvador, BAHIA

I'contemplado com Rs. J 2:0008000
Sr. loão Assis Valladão, Victoria, E. SANTO

,

contemplado com Rs. 6:üOO�'OOO �Da. Isolina Ferreira Machado, Maníos, AMAZONAS p
contemplad(I co;n Hs. 6:COO$000 I�Sr. Ewaldo Büchle, São Bento, S. CAl HAR;N A

,
contemplado com Rs. 6:000$000 r

Sr. Fel:ppe Feres, juiz de Fór?, MINAS. contemplado com um í
titulo liberado (e Rs. G:C'OO$OOO"

Sr. Victoria Ma: calia, para sua filüa Hortencia, Bello Horizollte, : I
MINAS, contemplado coni um titulo liberado ,! i f'"
de Ps. 6:COC�OOO !� I �

Monsenhor João da Motta Paiva, Natal, R. G. DO NORTE, COI1- II�: 71� I Ptern io n {) va lo r �!templado com um titlllú liberado de 6:000$:;00 I �:� �Sr. Rubens Cavalcanti, Rio, RIO DE JANEIRO, coniempíado com

II �',·'li,��r lo P re rn is" " 12tr-
um Etulo líberJdo de Rs. 6:000$000 � �

Sr. Martin Cifre (nlazans, S,ão Salvador, BAHIA, contemplado � lo " y,,, =com um titulo liberado de Rs, 12,OOO$OCO
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A GAZE r t-.- Florianopolis

.Jorrre:
'Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -. Fone. 1,360

PRIMEIR( I E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL. significa: Grandes vendas e

ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANGPOUS

Yaurt da
ína I

�
EQ,t- ......:::. produto Pt""'[..... ��c.. ,:::-.. i..._, ._._ .. ., � ..._.,.. I ti �_,. -.,... "'""_ �""

�
novamente iançado a �

d .., �",I,ven a nos pr�incH:::'1aís Ct:3-
fifés e r-E.staurant.es des- I

ta cidade �
CAFE' COMERCIO, BAR M1RAIVJAR, CAFE' IGLORIA, CAFE' NATAL, CAFE' jAV,� E HOTEL

1METROPOL. .

IEste produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos I1(,SSOS intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA DO DL\ 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

��om:)inaçÕes 1\'mtelramente II

n?V8.s e muito�
mkressanles I'
de titulas deli
(apitalização igue:r saldados
g'ler de pa-

,gamento
fraco

cionado.

5

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola. de Sana
ta Catharina

� (Soe. Coop. Rcsp. Lida.)
Rua Traj2>nfJ n. 18
(Edifício propric]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

casas

RECEBE DEPOSITOS

í?RBFlNDO 05I
I SEGUINTES .JUROS:

I ele Limitada S'!. ara.
"
CIC. Av�:o Previoôt. ara.

.

Prazo Fixo 9'1. a a
�. ' .

�
'J

411i�'II-Ç;) .ha a=:Bhia

� �,'�;II.if;lliz:IÇÜ�� Sal Ili,/
. �_� )']f Companhia Brosileil'O paro incentivai o de}-

. '"

_.��_"Jt1.. en·�olvimen!o da Economio
capital .ubscrlp\O I ..OOO:OOOSooo - Caplt&l r ..a.iLsa.:1o: 800;000$000

.. .

_ '.
' .- Sede Social: a.b.la f;

IAL"
--------------------_._--

aLa.

d� Rs. 5:175$_' \.....,.,.�

" " 30$
10$" "

!.,..!"'., �,é'I: ...,'�- "
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e Alemanha
POVOA VOZ DO unidos em caso de guerra

PARIS. 13 __ - Os jomais comentam uma aliança secreta que está sendo trata

da entre o [ap'ío e a Alemanh 1. no caso de lima guerra do primeiro com a União Sovie

tica S_ab�-se que a questão de) mandato japonês sobre certas i1hJS do Pacifico. que

servirão de base da esquadra niponica:ejque pertenciam a Alemanha està sendo tra

tado com o màximo interesse e sígilo.

Prefeito Pedro Kuss

Dr. Miguel Boabaid

Aniversaria-se hoje o prezado
conterrâneo sr. dr. Miguel Boa
baid. compett.nte facultati vo resi
dente nesta capital.

O distinto aniversariante. que
e muito L:stimadC' e relacionado.
será vivamente feLcitado.
fi yazeta CUmpr1!Jlenta-o.

feskja h:)je o seu aniversario
naralicio a senhorinha Célia Bom
da Silva.

Passa hoje o aniversario nata

lício do sr. Narbal Silva, funcio
DG.rio da Alfandega.

'CLUBE
dos Funcio
nariasPúbli.
CDS Civis

DESPORTOnosso ar» tc'ado colaborador e

funciona�io da Diretoria do Inte
rior e Justiça. VEHCEU Competição

aquatica
RIO, 13 - A. F. A. R J.

levou a efeito na piscina do
Guanabara. ôntern, uma competi'
ção aquatica que obteve magní
ficos resultados. Destacou 'se a

jovem nadadora carioca Piedade
Goutinho. que estabeleceu novo

recorde nacional. Tarnbern des
tacou-se Alvaro Matos, que alcan
çou n05 1 00 metros, nado liv e,

o tempo de 10 415. A turma

carioca vai melhorando dia a doa
e estabelecendo novos recordc's
brasileiros e s'.11 americanos. O.!·
cio Amaral filho bateu o recor

de carioca de nado de costa, em

100 metros. com o tempo de: ....

PARIS, 13--Segundo infc.rma"Le Joumai". através seu 11,16 2�5.
correspondente de Genebra, o plano Irancez foi recebido a1. com

.----------

certa ironia. O representante do "Pet;t Parisien" naquela cidade CARTA..ZES

sui�sa, informa q�e n�s circules da Li�a das Nações esperou-se �Jgc / DO D IA

mais novo e mais acorde com a realidade do momento e por ISSO CINE REX ás 6 8 h
fI'

' e oras,

mesmo as propostas rancezas decepcionaram. novamente, a notavel' película da
UFA-BARCAROLA.
CfINE ODEON, ás 7,30

horas, () interessante filme-DO
CORAÇÃO
CINE IMPERIAL, á:; 7.30

horas, UMA NOITE ENCANTA·
DORA.
CINE R0YAL, ás 7,30

horas, CEM DIAS.

r�tiih;:-i�I�i B
r&:� ���

--------

Transferido Reassumiu
de presidia

O Conselho Diretor, do Clube
dos Funcionarios Púolicos Civi�
d � Santa Catarina. em sua última
reunião. resolveu entre outros as-

suntos o seguinte:
Expediente: cabograma do sr. 1 ' 1 •

•

dr N rêu d 01'
.

R
LONDRES, 13 -A imprensa londrina desta manhã assi -

. e e e lvcua amos, res- I
.

d I'
. ."

.

.

.1 J t I d CI'b
na G'l como exito a po inca britânica aS resoluções das potencias

d S
pone enc o um e egrarna o u e. I d L d d' I'

'

e ou- ,

fi' d D' t
. d' e ocarno e reatar os enten imentos diretos cem o (jov�rno do

arquivar; o ('10 a Ire ona e I
' , I'

-.,

E t t· t: J P d - d R'
Relch sobre a base das propostas cb Ch?ncel.:;f Hitler, para discuti]-

Ih
s a 15 rca ca r» uçao u 10, 11"

.

-

fiaI' fi' d
as novamente a de maio pro:u:'Oo.

agrac ecer e arqUivar; o CIO o eo- N I' •

.
. -. •

e h,' C' f d F' I' - d
a ma ec.cao matuuna o «! unes> escreve h-'Je que os

A I· g n erro ne e a Isca isaçao os
. b'"

7
G

.
' .

ma Ia P t d E t d d representantes nta-ncos em en br a lizeram sentir as demais po-
or os o s a o. agra ecer e

I
' »;

•

•

arqui "ar f d d t d
tencias que as propostas ger�a'llcas ccntem tudo quanto poderia a�-

, ; onograma a epu a a d d b
.

-'

,

d A•
.

l d B d d segucilr uma paz ura OUfH em corno todas as garantias que a Fran-
. n.omt a e arros e o e- I'

. ,

t d T· d d C
. ça eginmamente, pode esperar.

pu a o nn a e ruz, arquivar e

CdE6Flm UHS agradecer;oficio do Jr. Diretor de

A h d d
H giene, arquivar; oficio do Ínspe-

compan a o e sua exma A' I F dI'
" eíemeride de hoje registra o h d C

.

I dR' to: gnco a e era. arquivar.oh-

aniversario natalício do nosso dis- eSuPbol�a
c egou a �p:ta a

L �-I cio do encarregado do Post') Fis-
. "

. . pica o ncsso conterraneo n.rm- I d P P dar i
tinto conterraneo e pr cstrgroso po- dio L' t f

. .

d
ca e oço reto, man ar mstru-

I'
. 'p

ivramen o, uncionano 'i

I
-

.

fi' d
.

itico, sr. capitão edro Kuss D'r t
.

G I d C·
çoes e arquivar; o CIO o escrivão

,

• J e Orla era os OIrelOS e d'
.

I d M
operoso prefeito munícipal de T 1-" f

rstnta e oerna-agradecer e

e �gra os.
.

did d r"\ I
Mllfra. arquivar: pe I o a.Je e�pção de

Nu direção daquela edilida- Chegou ontem a esta capital J�invi:e, sobre hospitalização, soli-

de tem s. s. demomtrGldo invul- o sr. Est:mislau Siqueira. {uncio- citar lllformações.

gar tenacidade, dotando o muni- nario do Ministerio da Viação. O sr. presidente foi autorizado

cipio de realizaçõo:s de vulto. mo-
a fazer o segUIo dos bens do Clu-11

tÍ,'O porque o seu neme, no úl- Dr. Abelarào Fonseca be.
.

NOVA YORK, 13-_1l0 New Times" escreve seu edito-

�imo pleito, foi sufrado vitoriosa-
Foram tO"lladas àiversas provi- nal sóbre o plano francez, acentuando o sceptisismo com qu.:! as pro-

mente pelo povo de Mafra. Viajou para o norte do Es- deDcias sobre hospitalização de pOSt3S de Paris foram Iecebida� neste paI>. Escreve textualmente o

Mereceu, assim. o sr. Pedro lado, acompanhado de sua irmã' associados. grande jornal new-yorkino:

Kuss, ') premio de reconhecimen- ser�hurinba Matilde Funseca, o O Conselho resolveu publicar. Tanto ao memoradum corr.o as propostas fra.ncezas mam uma

to e g�atídã() dos mafrenses. estimado conterrãneo, sr. dr. Abe- semanalme'nte, o movimento do lingIJagem que teria sido adequada num documento de politica interna

A Gazeta associa-se, prazeiro- lar?o Fonseca. JUIZ. substituto Departamento Méciico. o de propagi\nda eleitoral. nunca, porém, em documentos diplomati-

,

samente, ás provas de estima e
residente em Cruzeiro. coso

--------

apreço Cjue lhes serão tributadas OUTH05 PARTEm

no dia de hoje.

Ocorre hoje li data ani versaria
,b menino Cassio, filho do nos-

h I' .

sr, c,)mp(l!; ,:;r) U� Imprensa. Jom.
{�" A' d d'O E:.._ -: 'O br..u, r e ator s-

tado.

o sr , Euclides Vieira
za, Iuncionario estadual;

a gentil senhoriaha EcJla,
.:lo sr.}d Gil.

a senhorinha Maria
{jc,nçalves;
o sr. Alexandrino Pinheiro Go-

a politica britânica

Provocou ironía

Comentarios norte-amerícanos

mes.

Se3uiu para ( Rio de Janei
ro o nosso contenâneo sr. l' tte.

Jaguarê Teixeira do 1 4' B. C.,
rEcentemente transferido para áqu\!
la capital.

Terça-feira. 14 de Abril de 1936

o govêrno
gaúcho I

Aniversaria-se hoje, o jovenJ miSSA

Ernani Morais, aluno do Ginásio
Calarinense.

Na proxima quinté\-feira, 16
Anuncio em 'italiano, espa-

do corrente, á� 7 horas, na igreja
nhol e português.

Faz anos hojê, a senhorinha de São Francisco será celebrada
Marcha Real tl Giovinezza.

C!éa Cardoso, filha do sr. Ma- missa em s:}ragio da alma de
Noticíarro em italiano.

noel Cardosu, agente da Compa- Anacleto RibeiIo.
Transmissão de um jnte�essan-

h' C
-

I
te espetaculo pela C. mpanhla

n;a ostelra nesta capita. 1 Dina Ga li.
Bebidas Nacionais e Extran- Novidades de musica popular

geiras só NO peja Orqu<'.stra Cetra.

CAf'E' .J AVA Noticiario em espanhol.
Praça 15 de Novembro Noticiario em português.

,!�ecorr� boie, o aní"lcrsario �a-I �ntonio Pascheal Marcha Real p Giovinezza.
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Por ordem do Lr. Secretario
de Segt'rança Pública foi tran:;- PORTO ALEGRE, 13-
ferido do xadrez da Delegacia l�eé'tssumiu hoje. (J governo do

de Policia desta Capital para a Estado o general Flores da Cn

cadeia da cidade de São José o {lha. chefe do Pai tido Republi-
prêso Ad,)Ho Schmidt I cano !�iberal.

E' a marca mundialmente conhecida como a mais

satisfa!oria, A tanto em material como em fabricação,
e por ISSO ess�s recep.tores são de duraçãCl indefini
da e de perfeIto rellJlmerto, elT. nittdez, volume

de som e SELECT1VIDADE de onoas.

ADQUIRA-O E VEf<IfICAREIS QUE:

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
ue Welzel & !Oi.. •• Jolnvile

As eliminaloriaJ
para as proximas
regalas na Bara;

(

) "

,

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa br8nquissima !
.......-- 11

Ente italiano
Audiziore Ra
F�adiofoniche

E. I.A. R.

Para Blumenau seguiu l-oje o

nosso estimado conterrâneo sr. Pe
dro A. Garcia, Inspetor de Fa
zenda.

Estação di Roma 2RO. de onda
curta m. 31J13 aguai a ke.

9635,

Hora do 1?_io de Janeiro 20,20

Programa de transl.1issão ra
diofônica especialpara a

Ame! ica Latina

Não sei mais...

Para Blumenau seguiu hoje a

exma. sra. Coralia Fe!reira da
Luz, viuva do saudoso f'stadista
dr. H",rcilio Luz.

eM mp

Vamos vêr rapaziada,
Fazei forç:1 sem parar,
Aguentai firme a ren,ada
Pra vitória arrebatar!

�/,_
..

I-;r-;;.�,_�
�_

."

A Baía é bóa term

Mas mostrai e mostrai bem
Que a nossa terrinha encérra
Coi,inhas bôas, tambem ...

Si ganhardes ne:ise àia
Os loiros dessa vitória
Nós todos, com alegria�
Nó; el1cheremos de gloria!

Diz o Pedro com ternura.
Falando ao Mané Tomás:

-jà fui cheio de ventura
Mas hojé? Não. nem sei maisl

Já. sO'Jbe lêr, já fiz contas,
FIZ quasi o que ninguem faz.
Mas hoje? -Eu já ando ás tontas

Isso tudo eu não sei mais ...

Ha diu alguem me Jisse .

-Tais cousas s�o naturais.
Mas eJ respon:li: --tolice.
E si são ... eu não sei mais! .•

SARAPIAo

,
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