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P0RTO ALEGRE, 19 - "A Federação", orgão
do Partido Republicano Liberal, publica um editorial ata
cando a Frente Unica e alguns deputados liberais, filiados
até ha pouco ao situacionismo, por terem os mesmos, na

eleição da mesa da Assembléia Legislativa, se manifesta
do em franca oposição ao governo do Estado. Depois de
recordar que, -ern Outubro do ano passado, o P. R. L.
íoi vitima da trama insidiosa de uma conspiração traíçoei
ra entre a Frente Unica e os referidos deputados liberais»
- comenta A Federação:

«Os ex-representantes liberais não se conforma- ANO
varn, efetivamente, com o acôrdo administrativo firmado
pelos partidos gaúchos. Seus adias, seus recalques e suas

animosidades não cediam lugar nem mesmo aos apêlos do
bom senso que insistentemente partiam dos mais autori
sa.los orgãos de nossa agremiação partidaria. O modo de
vida lhes parecia tão absurdo e monstruoso, que nem a

justificativa de urna pacificação espiritual, tão necessaria
para a nossa terra, pôde influenciar no animo obsecado
dos intranslgentes liberais daquela época.

ti

Foram essas, ninguém poderá negar, as razões !'�a 2a. coluna da 6a. pagma
apresenta,das pelos frent�unistas e pC,los liberais insubrn is� de O jornal, de 7 de abril
sos .ao RIO Gr,ande atónito com o fim de dar uma apa- I corrente, leio e transcrevo para
rencia de relativa honestidade a um gesto que destoava aqui uma nota interessante:
profundamente de tudo quanto havia de tradicional e de
cavalheiresco na historia politica de nossa terra,

Depois dessa primeira conspiração politica. já os

destinos daqueles deputados ficaram irremediavelmente
unidos para futurss gólpes de sabotagem e para outras
tentativas frustradas com o objetivo de abalar um prestigio
queesta fundamentalmente radicado na propria consciencia
do RioGrande do Sul,»
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Os dissidentes do Partido Liberal Gaúcho,
prestigiados pelo governo central, resolveram
fL,lndar um partido que será batisado com o
nonle de "Getulio Vargas".
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RIO, 19 (Band) - O caso
da eleição do presidente da

cada uma» brar a classe de 374 matricula- Camara dos Deputados está,
Nesta cidade, f1ó, da ilha dos dos em turmas de 40 alunos. sendo o assunto de maior

Casos Raros, berço de Luís Del� Raja Gabaglia faz a divisão em vibração nos meios parla
fino e Vitor Meireles, há um turmas de 37 e 38 discentes. rnentares e em todos os cir
Instituto de Educação. que é o Luiz Trindade e o nosso Go· euros politicas. que não igno
novo nome da nossa velha Escola vêrno sorriem dentro da sua ló- ram a importancia que a

Normal ':atarineose. gica de pé-de-meia.v, E dizem indicação deste posto repre
Assim como Lourenço Filho Já consigo, superiores e desvane- senta nos futuros aconteci-

é o diretor do Departamento cidos: - «Nós, C3, andamos à mentos da sucessão presi-
Nacional de Educação, Luiz Trin- vanguarda P. levamos a Instrução denciaI.
dade (tout court) é o diretor do Pública às maravilhas do tom e Já existem diversas cor

Departamento Estadual de Edu- do barato. Se Lourenço Filho rentes formadas, havendo
cação. conversasse conosco, aprenderia duas de grande relevo. Uma

cTJm dos problemas que preo� N t' I' d Ião se sabe, entre êsses lu- a meter numa sala só aqueles es a Iga a aos e ementas si-
cuparn, no atual momento, o Mi, t

' .

tminares da Pedagogia, quem se- 374 ginasianos. A sapiência trino uaciorns as e que apoiam o
nisterio da Educação, é o de dar Ija o mais alcandorado, Parece dadina, sancionada pela super- governo centra, pretendendo
ao Colégio Pedro Il as condi- t itorique, bem feitas as coatas dos visão governamental, descobriu a ornar VI anoso o nome do
cões neceesarias para Sf>U íuncio- d I P d A J

•

t I ll'X merecimentos e cada um de es, pedagogia do pica-pau ou mé- sr. e ro •.eIXO, a ua Ider
namento perfeito e cada vez mai, L 'd
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. U1Z Trin ade leva a palma a todo perluro-arrom ante e pa- a maiOria" outra, que
e rciente. ' , "1 "
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vitóna, anto e assim, que o re es Internas. izessem oco, trans- re e a, rarn em, um nu-

d
ot� Oh eb'l�mdcorpo docente nosso Govêrno, mui acertadarnen- íormassim em galpão o edifício mero destacado, faz questão

os mais a lltll. os e ten o uma 1- d 6 13 d P d II d beri d f did d
di de servi

te agrupou num sa ao e mX rn, o e ro ,e ti> os ca enam e su ragar a can I atura o
justa tra rção e serviços ptes- '.. .

dantes l i h I' d at I
.

,I t d C
d t I d ' I Ia cinqüenta e ClOCO estu antes juntm os a entro, con um pro- ua prestuen e a amara,

ta os ii cu tura o pais e e sed' I O 'f b I' - A t
.

C I
, de i I' o terceiro aQO norma. maior essor a errar a! lçoes como sr. n 0010 ar os.

resente, porem, e m�a aiões pa- princípio de ensino público que quem faz meeting á multidão Esta ultima corrente, conta
ra

N0
numeroso corpo be

a unos. norteia II sabedoria pedagógicalna praça pública. Tal qual, ago- com significativa maioria,
o corrente ano, so em a.. . fi

.

I 'd 'd
I

E I N IS d'
'

POI'S os deputados I
1 789 I

'

I d
o era - e o a economia as

I ra,
na sco a 1 orma ecun ana», , em gera,

I·
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ver as o esouro atannense. ASSim raciocinam e assim a- ç
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ueremos o ter o máximo e certam, enquanto oure -ço I o. governo cen ra na ssern-

S SALVADO� 19 (Band) -�- Afirma-se que o
tei

A comp ementar. eficiência, COI1l o mínimo de di- asneia na Capital da República, bléia Legislativa, constitue
Centro Operaria promo;erá hoje uma solenidade come- d Pdres�!ltaram8-3se4 aos

d�xdameli nheiro, Simples e ideal. urna deprimente dirniquição
,. -' 'e a missão can I atos, L F Ih d d d d tonomí dmorando a mstaJaç�o do C;ongresso �rabalhista,de .1936, dos quais foram aprovados 494, ourenço i o man a es 0- DEPUTADO Barreiros Filho a sua au onorrna e a sua

durante a qual ser�o envlad�s rnoçoes
..

de solídaríedade
mas só lograr�m obter matricula

-. autoridade, estando a favor
das classes operartas �o pre�i�ente Getullo Vargas e ao 278, Ainda assim. a primeira sé· Caravane I- ros da �p ro.1

dela elementos pertencent.es
sr. Agamenon Magalhaes. mml��o (,la Traba, lho. rie te'll a inscrição de 374 alunos,

. a tanto ás bancadas da malO�

A d t
-

d ria como ás da minoria.o que se lZ, es a reuntao e promovI a para con�
por existirem 96 repetentes 8

I Itrabalançar �s que se estão processando _na União ,Sin�i- Já na reforma do Mi�isterio X Imaca-o cu tu ra·· Acresce, ainda, que são
cal e que visam efetuar uma demonstraçao de soltdane� da Educarão cuidou-se d� c �

.

I gerais as vozes exaltando a

d' d d J M lh- 'X, ons figura do velho Andrada co�a e ao governa. ar uracy I aga aes.
trução de novo prédio para o Co.

,As,segura�se! mesmo, que a homenag�m do Centro ie io Pedro II e o De artamento A '
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mo um presidente imparcial

Ope.ra.rto e pr,o,ntl1vlda p�los deputados cl�ssl::;ta� José Pa- N�ci.)nal de Educaçã:' em en
VISI a

.

e unaverssl ti· e de elevado descortino, res-
troclnIo e Abllt?_ de �S�IS, que procuram Imp,edlr a mani- tendimento com a dire ão do Co. rios paranaens�s á peitado por todos os parIa·
festação{ da Umao Smdlcal ao governador baIano. legio, trata aaora de �ivar os es-

mentétres e prestigiado pelos
"' Florianopolls mesmos, como bem provouA Loteria qo Estado PENA tudos pr�paratorios. entregues a a manifestação de solidarie�

já pagou o premio díscipnnar suspensa1uma �omlli,são de professores ca� Procedentes do Parani, çhegou, sos elogios á gente barriga-velde, dade ha pouco tempo feita
maior tedr.�,cos e �u; devdrãEodser st'.b·

ontem, a florianopGlis, uma ca- e, mui particuhrmente, a manei- pela Camara ao seu presi-
BILHETE NR.8949 RIO, J 9 {Band)-Foi a sus�

meti o� ao m:,mstro a u�ação, ravana de estudantes da Univer� ra elevada e gentil com que fo� dente.
,

d para o encammhamer.to do lmpor- 51'dade d·o Estado II'ndel'ro e q'Je 'd IPensa a pena isciplinar do ca� bl
' rlim recepClOlla os pe o governa�tante pro ema, RIO 19 (B dPitão Volney de Barros Castros, N �ompõe-se de membros do Co- der catarinense. São os seguintes , an )-Os cir-

êsse sentido, b-em romo no I
.

fpublicada FIO Boletim do Exer- I
m·té p\.cademico Pró Munumento os 'jovens C'iravaneiros: cu os ln ormados asseguramda regu arização dü ensino, o prof. Rui Barbosa. A d C 1"1 'd que a candidatura do sr.cito no mês de Fevereiro deste Raja Oabaglia tem tido varias

rman o aI -presl e!1te.
Os jovens universitarios, que Humberto Gr:mde. João Neves á futura presi-ano. conferencias com o prof. Louren- d d

.

d CEssa resoluçãO do ministro da veem e regressar de S. Paulo, JoãO Botelho-3ecretario. encla a amara, recebeu
Guerra foi determinada por mo-

ço Filho, diretor do Departameo- teem como escopo principal- Romeu Descresci. quasi a suprema sanção do
tivo das razões apresentadas pelo

to Nacional de Educação. IlpÓS o interc1.mbio cultural entre João Rocha Chueiri, governo central, tendo sido
atual comandante da 7 a. Região

O diretor do Departamcn- eleMentos da sua dasse,--a cam· Peri Barreto. mesmo de grande simpatia
Militar. to recomendou á direção do panha altamente expressiva e bra� João de Barros Filho. do governador Benedito Va�

Colegio que otj;anizasse as sileira da creação, em CufÍtÍl,a, Auster Gonç,lves Coldes. ladares.
vada a efeito domingo próximo, turmas do corrente ano com de um monumento a insigne figu� Alcir Nassíf. Entretanto, dada a resil'�
na Penitenciaria da Pedra Gran· 45 alunos, no maximo, e se ra da cultura nacional-Rui Bar- Faz parte da caravana odes tencia surgida entre os Iíde-

- de, a tradicional solenidade da possivel, com 40. bosa. tacado patricio ut1iversitarÍo Hum rea das varias bancadas da
Pascóa do penitenciario. O profpssor Rl1jl Gab,lglia pro- Acompanhou�os á noss'l reda" berto Gcande, personalidade des� maioria, teve ela de ser afas-

As comemorações constam de vidwciou para que a la. série çã<- o distinto educador sr. pwf. tacada da geração moça parana� tada.
missa festi\la ás 8 horas e distri- funcione com dez turmas re· Milton Silveira. Durante a sua ense, e, quilJ.á, do Brasil. � O �r. João Neves teria
buição àe doces aos encarcerados. gu!arizando, assim, im�día� visita os estudantes mostraram-se, O sr. Grande, autor de va- garanttdo ao sr. Getulio Var.

E digno de louvor o gesto al� lamente o t!fetivo das classes algo ;mpresslOnadissimos com as rios tr'lbalhos sobre sociologia, gas que obteria grande apoioPatrocinada r.;ela Ass0ciação t t 't- d b d d d I d tQ D
r amen e ('flS ao as a nega as a� e a unos novos. que não te� belezas radia,ltes da nossa faixa prp.tende realizar conferencias en- as corren es oposicionistas�& amas de Garidade será le- mas. rão senão 37 e 38 a/anos ,litoIanea, tecendo, ainda, calolo- tre nós.

-

Continua n��6a. pagina.
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"O:;t!: DO POVO Sem quaisquer Ilgações oclttícas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO

III I Florianopolis, Terça-feira, 20 de Abril de 1937
-----------------------------------------------

CALLADO

I NUMEHO

mesa da
Câmara

Continua o "angú'

A

Tornando mais efi
ciente o colegto

Pedro II

-0-
Parttdo Gptu I ia Vargas

PROVIDENCIAS DO DE�
PARTAMENTO NACIONAL

DE EDUCAÇAO

RIO, ] 9 (Band)-- Afirma-se que os dissidentes do
Partido Liberal Gaúcho que estão atualmente prestígiados
pelo governo central, resolveram formar uma nova agre
miação no Rio Grande do Sul, que receberá o nome de
'Getulio Vargas" e será presidida pelo sr. Protazio Vargas
ou Valdorniro Dutra.

Os dissidentes lançarão um manifesto, desligando
se do P. R. L. e traçando a nova orientação dos nucIeos
politicos a serem criados em todo o Estado, afirmando-se
que este documento será dado á publicidade dentro r-e 3
dias'

Não quer a manifestação

Possuidor sr. Anto nio Soares, mo·
torneiro da Leigth.chapa nr.7030,
Servindo na linha 'Jardim Botani
co, e residente � rua do Catete,
IIr. 29 J, no Rio de Janeiro.

Pascô,. �D
Penitien-

• 'oi

Clarla

Os concessionarios da Loteria
do Estado de Santa Catarina "A
RAINHA DAS: LOTERIAS",
srs. Angelo La P,�rta & Cia.,pa
garam o bilhete �r. 8949 premia·
rJo com o Premio Maior - 50
CONTOS DE RE'IS-ao seu

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Escrevem-nos: I a receita bruta de 240$000
«Sr. Redatol. Rude homem do por viagem. Durante o ano ele

trabalho, dedico as poucas horas fará 110 maximo dez viagens, se

de folga á leitura do Vi)5S0 ente- tiver os seus animais amilhados,
rioso jornal. dando algum tempo para descanso

Sem a preocupação de lison-, e reingorde.
jear, devo dizer-lhe que aprecio, Assim a receita bruta anual do
a sua atitude, sem subordinação

�
nosso homem será de 2:400$000.

aos imperativos partidarioa.cordia] Dessa receita porém, {; forçoso
CJm os governos, mas independeo- deduzir:
te na apreciação des seus respec- Milho a razão de 2$000 dia-
tivos atos: rio para seis animais no minimo A aviação comercial no nosso

E' por isso que ouso chamar a (2 selamins para cada um em duas país assinala mais um aconteci

sua atenção para uma causa justa, rações diarias teremos 365 dias x
mento digno de nota, contando'

na defesa de uma classe [aborio- .2 -igual a 730$000 se, mais um entre os «miliona-

sa, ferida grandemente pelas injus- Uma viagem de ida rios» dos ares do Sindicato Con-

tiças fiscais, contidas no Decreto e volta de Lages ao
dor. Trata-se 20 Comandante

n. 8 de 6 de Janeiro do corrente E treito, leva na média RodoU Cramer von Clausbruck.
ano, 16 dias, ou sejam 16 um dos mais antigos e experi-

Trata-se do «serviço de con- noites de pasto.por ca-
mentados pilotos-aviadores daque-

servação e melhoria dás estradas: beça de animal a $200 la empreza que, no vôo regular· BE.RLIM, 18- Parece que

de rodagem estaduais e registro e
\
ou seja 1 $200 por 16 realizado no dia 15 de Belém O mundo não póde viver sem

fi�calização de veicules. faz 192$000 a Recife, na altura de Parnaíba, pensar na irnine ncia de uma IEm teoria e doutrina é desceu- Almoço do carrocei- completou um milhão de quilo- gu<.>rra, O orgão nacional-so-

certante e indefensavel essa cria- ro em 160 dias, que
metros pervoados somente a ser

cialista "Angritf",

comentan-Ição do governo estadual. gasta em dez viagens, viço da Condor na Arnerica do do ironi�amente as not!ci�s
,

Das Constituições da Republi- a razão de 2$000 por
Sul. A quilometragem total per- estrang�lras,segul1do as qU,als

ca, ou expressamente ou dedutiva- dia, para não morrer
voada pelo referido COC'1and�nte I'�' sr. Hitler erst,á em, duvida

mente firma-se o principio de que de fome 360$000 no trafego aereo em geral ele- SI d�ver� segurr os canse- �.,---;;;;",;;;_.;;.-----m-..M-----...-;.;;.--...
-

..--_.-.,_-�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�
deve ser evitada a bitributação e Concertos do veicu- var-se-ha, ao mesmo tempo, a

lhos inspirados por pessoas Um pOUCO de luz. • •todo o embaraço á circulação de lo, correames.Ierraduras cerca de 1.350,000 quilometros modernas, ou por
A
p-ssoas

valores no país e no Estado,como imprevistos em 10 via sendo oportuno lembrar neste temerarJ�s d� sua c�rte. _
_

_

medida de sabedoria economica, gens 100$000 momento que o Snr. v?n Claus- O.or�a� Clt� a,� �f!rt��çoes na noDitica gaúcha
Tão imperativo é este preceito bruch entre outros feitos aero-

do diario inglês TImes. se- Ir

cu doutrina que durante o exer-
Total das despesas I :382$000 na�tic�)s memoraveis, tomou parte guo.do a� qu�i� os �irculos .' I

cicio passado, foram abolidos to-
Tinhamos receita saliente nos vôos de estudos á nacional-socialísta discutem RIO, 19 (Rmd) - Final- como' em outros Estados.

dos os impostos sobre veicules
bruta anual 2:400$000 ilha de �ernando de No.ronh�, aberta!nente as possí?ilida-! mente, acaba �e cla,:ea: ur:n Pelo que se verifica, não

pelo Estado e municipios, Despesas em 10 dos quais resultou, em pnncipio
des de tr,ansfGrm,�r a fche-! pouco a 9uestao das Céitll�l- e?t.andJ ainda lançadam defi-

O decreto em apreço taxa os
viagens 1 :382$000 de 193.4, a inauguração di} �a· Coslov�qU!a em outra Es- i datJ:as � futura suce?sao nttívamente, pelo p, R, L. do

proprieterios lindeiros das estradas Lucro liquido 1:018$000 mosa linha aerea transoceamca pan�a, ,._
,

_ � pre�ldencla�, co� a maniíes- Rio Grande do Sul. a candi ..

de rodagem, com contribuições es O d di d Condor-Lulthansa Considerando- Na opimao do orgao na- tação do diretorio central do datura do ex-governador de:
5 ra,se acamara a ispen eu

. ,

I 'r t bli
- P tid R bli Lib j

peciais. Mas esses terrenos já pa- para o exercicio da sua profissão se ainda o fá to do Comandante 'dl:lona, -socia I,S a a pu rcaçao dar 1 o epu icano 1 era São Paulo, os fatos vão se

1 '

'11'4,-')$000 I von Cl.lU<bruc\ ter cruzado 13 ; e tais mentiras tem por fina- o R. G. do Sul. encaminhando para que a
gam um pesaoo Imposto ternto- '-:i:, � segue-se que e e,para

v 1 '-'. I· d d I" d:
.

C-
rial, e ao mllnl'cl'pl'O o f�mo"o I'm-d'

.

I
. vezes (' Atlantico S',' tripul' nd0 I a e eliminar to a o duvida arrio se sabe, houve uma mesma receba este apoio

'" � esempaLar o seu capIta precisa'
U"

t- l�'
._

d f'd d' �

posto ceduIar, que é uma indisfar- trabalhar de graça mais de qua-
I aviSes da referida linha Brasil- en I �dosd mgdeses soare I� ne- r�unlao . ct�d re erIl o Ire LO- consid(�rave I, que certamente

çavel tapeação, pois na essencia tro anos, fazendo quarenta e duas Europa, facilmente se pód.:: ava-
ceSSl � e

A

e uma a lança ;2�' pre�1 1 a �elo general acarretará o de varias outras

não passa do antigo imposto pas- viagens da Palhoça até Lages. liar o lastro de expeliencia, cem anglo· rancesa e foment.ar a
�

ores, a Cun. a, e � qJe s,e correntes partidarias do país.
t·1 d d I C A b d o qual 'J novo «m'lionano» do. vontade de secundar o todo .JISCUtlU a onentaçao partl- T tdon, c�n. en� o pe o ougresso o ca o . esse tempo e com

'b 'd
1 "

O transe o sistema de pactos daria a ser seguida na fu!ui"a en· .a nd jft\

as mUnIcipalidades no tempo do o uso tanto a carreia como as cor-
ares tem contn UI o para o eu-

, '..
_ .'. _

. ,
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B '1 I tã
" . . grandecimento do trafe:)o aereo

na Europa Onental e as aml- "ucessao presldellClal.
genera o omeu SSIS rasl . reames es o Ja ImprestavelS, e '0 i F A
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Com a inovação do Decreto muita sorte será que lha não tenha I comercial no Brasil e para o zahl es com a rança, que se d'ctPOS o:; e

..

:\ es,. e pro-

8 E"d" d c·.:l' C d ac am a ponto de dlssolve- .:e 1 a a votar'ao fll�ou o ve-
n. ,os terrenos no stado a mOrrI o ou aleijado alguma das

I
renome I) u10 Ieato on ar.

T d
..

d
'

margem das JOdovias, ficam' tri- mulas, ou algumas.
rem-se, rbl olcsa da dquet .

os ! 2 tml�m6- PARi" 19 (8
r 'b d I D II

r o Ire afia cen ra ,

I, �, and}-As in-

p.lcemente tn uta os.

I
sto, como o ecreto n. 8, en'l I' d l

.

FI formaçrl.es .da iroprensa, dl'zem
E d d '

' , apo a os pe o general ores �'\
xageros esta ar em e que controu o contnbumte, Executado O h d Ih d C h 'f t que o mresIdente Roosevelt te.r I' ,>,

. ., 50n O � mu er
a un a mamesaram-se ft ..

Justificam o desespero dos contn- esse decreto resta ao nosso carre- a ímedi t t
. sido co'�'vidado pela França a

buintes, levando muitos para as teiro o re.:urso de atrolar-se tam- ,

ao noamamden e pOAr um alP°ctlo restabelec r a paz na Espanha.
..
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e o sr. rman� o e

NSimpatias com as I elas extremls· em com as a Imanas, porque ca Sale" OI'
, os cir�ulos bem informado�

'd 'b d
.... lvelra, eX-lO "ema- I.

Ias. promovI o a esta e carga. S b d'
, dor.1e S P 1 acrescenta-s�

aue os Estados
E'

.

b' I'b I E'
.

fI �3r nnita e pre lieta, '.1. au o .

de om aVIso que a I era uma Situação a ita e que Os O t OS 6
.

b
Unid(,s estã naturalmente em-·
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I prestimo com a Caixa Economica -depositaria para o Estado, CHARUTARIA CHIe DH Ivo d'A ... '.I!mposto mumCIpa 12$000 Federal e ainda eram o supera- (Da-se Fosforas) Rua Felipe Schmidt n. 9-Caixa
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TOTAL 4:472$000 vít dd arrecadação da receita or- Postal, 107 - -Flor;anopolis AdOVgadO'(Empatcu. pOItanto, sem fazer çada para o exercicio passado. Ipreço no seu trabalho pessoal, a Tal situação aconselharia, não Floriannpolis
quantia acima de 4:472$000, o aumento, mas a diminuição dos Iece que serão feitas e conser- redores, não sairá o comido pelo f

Vejamos o que vai lucrar. impostos_ vadas as cercas marginais das vias ganhado, como diz o nosso ca-

Este carroceiro cobra de Elete, Ainda para os proprietarios de publicas pela administraçãO a quem bacIo, em wjo numero está quem
da Palhoça á praça de Lages,3$ terrenos, triplicemente tributados, estas incumbilem».

por arroba, na melhor hipotese, rfsta a esperança de invocarem ju- Se o Estado tiver de isolar da

para ele que é a estrada ruim, na diciaramente o recurso contido no propriedade particular as vias pu'
estação invernosa, Como ele car- § 5' do art. 588 do Codigo Ci- blicas que administra, isto é,cons

e�a 80 arrobas, em media-tem vil da Republica, quando estabe- truir e conservar os chamados cor-
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A psicanalise está
fór8 da moda

(Por Romulo Palombo, diretor de Imprensa
.Jlmericana e I. A, Editors. Nossa Es
clusividade .)

um Não é sómente a mulher que sofre a escravidão da
moda. A ciencia tambem tem es seus figurinos, os seus cha
peozinhos aéreo-dinâmicos, as suas saias abertas de um lado,
mostrando o céu das coxas ...Uma prova de f€minilidade da
ciencia encontra-se no caso da psicanaiise, que está saíndo
da moda, depois de ter feito furor nos circulos medicas, lá
não existe mais aquele sensacionalismo de Freud. Ninguem,
hoje, quer cometer a «gliffe» de usar um complexo ....

O sábio alemão alarmara o mundo com as suas teo
rias sexualistas, criando o pau-sexualismo. A terra passava
a girar em torno de um novo eixor+-o sexo, Só se falava
no complexo de Hitler. no complexo de Mussolini, nos re

calcamentos freudianos dos grandes homens do momento, das
táras erotica« da genialidade. OnJe Lombroso via um cri
minoso encuh.ido, Freud encontrava, simplesmente, um fa
minto sexual. ainda que esse faminto vivesse num harem,
pois, segundo as suas teorias, a civilisação atual se carate
riza pelas anormalidade do sexo, e cada um de nós é um

insaciado permanente, um nevrotíco disfarçado.
Mas, outro alemão não menos geral, fundando em

Dermstadt uma escola de sabedoria, re501 veu dar um balanço
nos conhecimentos humanos, e verificou que a psicanalise,
no fundo, não passava de méra literatura, o que o maior
recalcado era justamente o seu creador, o sr, Segismundo
Freud ...Foi a condenação do pau-sexualismo c 11 sua morte.
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Fumem charutos

IPRINCIPE DE GALLES

Tchecoslova- I
quía em "outra
Espanha

Osvaldo Silva Sa�back
ADVOGADO l

Cons. Mafra, 33 �
Fone-1.191

I'..

escreve estas [lotas.

LAGES, 31 de Março de
1936.

Um carroceiro.»
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FL.ORIANOP'OL.IS
Blurnenau � ..Joinville São Francisco Lag�na-

Mostruario permanente el"Y3 Cruzeiro do Sul

Seoção de Sec9�o deSeoção de
fAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machlnas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e [anelías, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r- ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, i',1ot07es
Li em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
�abonetes e Perfumarlas res Material em geral para transmissões: Lo' I

,\Icolchoados e Colchas Louça sanltaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
tZortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Aram.e de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, 4 .ces-

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

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G(iODYER ��

Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras _

,
M.::}terial electrico em geral �

� Empreza Nacional de I"ave�ação "�-toepcke"--vapores "Ca(! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/Jarra J

- Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� 'l�
.��Â.VAW�V.D���_������V�VÂ.V���.4J

i���---��; A Gazeta Indica:

l$l Ori .a ,� Advogados IDr. Ricardol�. � I I Gottsmann
� E NAOA MA IS �ccacio Mo-

Ex·chde da clinics do Hospi
r� � te I ra tem seu escrip-

tal de Nürnberg, (P.ucessor

� R. Fe lãpe chm)dt ns, 7 e 17a � tório de advogacía á rua

Ind6rg t:ar��eu�eSrofe"or
1 I Elpeclalllla em:-clrurgla

.

\ Vlsconoe de Ouro Preto geral
-

NO ESTREITO!Ponta do Leal U

alta cirurgia, ginaecologia, (do-n. 70. - Pho"IP� 1277.-
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

, � .

HoCar c

Fíliaes
Mertrlz:
em:

Em Laguna-Rua da- Praia I Caix '1 Postal, 110.

S � F·dro d. Mo.ra ::l
� Advogado

I Rua Trajano, n· 1 sobrado

i I Telephone n' 1548 I
Nas classicas-Envelopes fechadas � I :_= Dr. Renato=

� ==Barbosa==
i��������------,��t����. ADVOGADO

�•••••OGeQ • 00........ Rua Trajaao, 2 ft(sob.)
G

------
..
------

• Fone 1325-Ater.de cha-

i Companhia "Aliança da Bahia"!
mado. para o interior,

:
..

FUNDADA EM"IS70
. IIDr.Aderb�1

� • da Silva
i� S T t M iti O li J\dvogado
G eguros erres res-e ' arl 1m S

• RuaCons. Mafra, 10 (sob.

: incontestavelmente a PRIMEIRA dr..> Brasil II
Fones 1631 e

129_0I�.}., CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000""�
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IM.OVEIS 14.161 :966$549
�ESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS'EM 1935 2.717.044:063$157
'<\\!lS-t-On� PAnOS EM 1935' 4.280:552$970

�E
Catarina

�B
� Federais

EL.

e
,

Sla.

R.

Médicos
II
, I

1,
-??:'A'
;�"J

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

o
A�enh�@! $ubuAG�mtel e Reguladores de AvariaI «em �tGdol OI Estado(t I�,(i�r�sll, no Uruguai e nal princIpais praças eslrangelu!8.

�:;j�;s

A.gent.es em Ftorianopol is:

t� Campos Lobo &, Ceia. I
! Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa.;:; PostalJj,19 I.�f$ TELEFONE N. 1.083

.

END. TELEGRAFltO ALL/A/'vÇA • (Curso de especialização em

e ., molestias de senhoras)
I Escritórios em Laguna e Jtaiahl ! Atende na Maternidade
'tq)T Tl.ií& até ás 8 1 {2 da manhã

!tt Sub-Agerltes erY"\ Blurnenau e Lages ! e á tarde=- Consultorioi
I.(jp

1IPT ANITA GARIBALDI, 49
•••• GGI.�:----.---�••"•••".------

Dr. Carlos Corrêa

',.

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1{2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

I

�dVOgados

Dr-. Miguel
Bosbaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das J 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 eleíone, 1595

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2<j

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Slppet
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese Ela

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70R/O:

'Rua Trajano n' /7
(sobrado)

•

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
----------

VENDE--SEno Iogar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se eorn

Francisco Pedro dos Santos
na mesma ruacasa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti

,

mo ponto e dispondo de bôs
freguesia.

Para· qualquer outra inlorma
ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J0ào Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 4.2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL S NILA

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica de crlan.

çal e adultos

LABOJ\ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente aas
4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
R�siclência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZEl A·-F Iorlanopcãs-; J 937

Cobrança feita por gentis senhorinhas. 'Fiscalizado
pelo govêrno do Estado,
Não deixem de ir ao \t ispora Imperial poís, nele
encontrareís grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

1, I
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria�Baíana,iRes-

I'
tau,fante,Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
ta!la Chie (dá' fosforas), Charutaria Portela (Café
Sao Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

J

GD7F. ,

;iId
�I�!
�;
;n
� f
�11 Vispora ImgJeri,rsd
�II
8\ O MAlOi? E MELHOR CENTRO DE DiVERSOES
� I,
ijj FAMIUARES, SUPl�RIOi� Ao.�, DAS GRANDES

�ll Ci\f-ITAIS
�!
�i
ti;.l!
�I

II

Casa de D;ve���ões

Familiares

Nos altos da Farmácia] Popular,' á Praça 15
de Novembro

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Os melhores preces
I Ao acance de todos
INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

,Sr. Abano de Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

f:'
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O_BAMA C_E_AMOR-�IP�A�R�.A-HEMORROIDAS
-ENTRE AS NUVENS

Iuaa Mayer, alucinada pelos ciumes,!.
t::et�d�m�:�,::,nlt.���:: :t'�:�i:.�:��,�:r::�.�;�.11
r.1S ares, no curto e3paço destina- razões para esperar da, vida a maior logo atrás de SI.

dr) ao piloto e aos viajantes, rara- soma de felicidade. Pouco depeis ouvia-se o rumor

r.1t'ote 3<: terá verificado algum que No entanto, uma nuvem veiu da helice e à aparelho deslizava
s� possa comparar ao que vamos interpôr-se entre os noivos. Chris rapidamente, elevando-se no es-

d '5crever rapidamente abaixe. tian que gostava realmente de paço.
Geralmôntc,o assassine que pre- Ana, era um destes espiritos vo- Ao cabo de cinco minutos o

[ll�dita um homicídio, aproveita luveis, sedentos de aventuras, e par enamorado achava-se a gran- -�-'-----"-"'-"---.-'M-'-_-�--.-_--=-==::::..'"'=_��
rilra a realização do sinistro pro- sempre propensos a render home- de altura vendo lá em baixo. do

j:IO, a primeira oportunidade que usgem á mulher e á beleza. onde minar cada V_Z mais o panorama

�� lhe aparece, de acordo com os quer que as encontrem. da cidade.

,ft'US pla :1O�. A nenhum, porém Ana. por desgraça, era feroz" Foi nesse momento que Cris-
I,;í� ocorrrdo a idéia verdadeira mente ciumenta sofrendo horrivel- tian, assombrado sentiu o braço
m�nte diabolica que teve a heroi· mente com as pequenas traições de Ana estender-se procurando I
na da nossa historia uma jovem do seu Icaro-D. João. envolver-lhe o pescoço. Na posi-
(!irJamarquê3a de bôa família e de Foi isto a genese do drama ção em que estava não podia ver I
fJ;!1 educação, de nome Ana que por pouco i" custando a vida bem o rosto da moça. Todavia,

\

Jv�eyer. ao aviador e á pobre moça. compreendendo que alguma coisa
Eis como um jornal francês de terrivel se estava passando

de,creve o drama em questão. I UM PASSEIO "NUPCIAL" ... com a noiva, por isso que esta
I

lançava verdadeiros uivos de' fér.,.
Cristian de ha muito tempo, e, seus dedos crtspava.u-se co

havia proposto á sua noiva, un mo gruTas em suas carnes,

E' bem conhecida a simpatia passeio de avião. Os pais dd jo- De subi to fez luz no espirito
que os aviadores em torla parte, l'/em, porém, temerosos de um aci- do piloto. Ana enlouquecêra e

gozam de parte do belo sexo, dente, sempre se haviam oposto tentava estrangula-lol.
Explica-oe,de resto, esse prestigio. ao projéto. E o passeio vinha I Era exatamente o que aco-ite-

O aviador é, geralml."'nte, um belo sendo pratelade de semana para cia,

e forte rapagão, �a Ror dos a.n08 se�nana até que, ,certo dia, a pro-I Uma luta atiós. esta�eJecêu'.se I
e ao qual o� pengos do "mcher" P�\� Ana, aS,sumlrldo Aa resp:)ll:'i -I e.ntão en�re os dois noivos. Cm.,como que nimbam de uma áureo- bilidade do ato propos ao nOI vo l tian sentia as mãos de Ana
la heroica... a realização do vôo, para o dia apertarem-lhe a garganta com a I

E todos sabem a quéda de Eva seguinte. raiva da loucura,
desde as épocas mais remotas pelo A' hora marcada, logo ao co- Eram verdadeiras tena ·ées do-
tipo do heroi do homem bravo e rneçar do di.a, Cristian viu che- tadas de espantosa força.
aventuroso capaz de desabar a gar a jovem ao campo de avia- D� seu lado ele apelava para
morte pela graça de um olhar ou çà<' de Víborg. to d r a SUd eneruia e extraordi-
de um sorris) femini�o, D�pois de

.

se abrdçarl�m,. co no narra forç." muscular defendendo-I
Ana Meyer a heroina da nO$S3 de costume, ficou convencionado i

se co (J um eh, braços enquanto!
historia era uma destas jovens TO- que o passeio «entre IlS nuvens» I que com so outro manejava o leme I
rnanescas. Tendo sido varias veles deveria durar uma hor«, mais ou I: procurando manter o aparelho em I
�equestrada p0r la�é'l1.es �a sua menos, o b;lst::ifltc para que a jo- equiltbrio... IId,ide e do seu meio social ela vem tivesse a Impressão de urna Esta terrivel situação prolon- I

sempre recusara as pr opostas de viagr. 'Tl de aeroplano. gou -se por alguns segundos que Icasamento, df:ci{�i[h como estava Cristian havia notado alguma pareceram séculos ao desgraçado
a unir o seu destino il um Ícaro, coisa de estranho nos olhos da aviador. 11 .

Este embora tardaod; Q n P)UCO, noiva. Ela estava, U'Tl pouco Pi).
apareceu-lhe, afinal, na pessôa de lida mesmo, e a rro-nentos, como Dr. Petlro da Maub'a Ferro I
um jovem piloto do exercito di- que alheíada da roda ambiente. Advogado

'

namarguês. de nome Christian Atribuiu isso, porém, ao seu es- Rua Trajano n. I
Thorwald. t':'.do de espírito no momento em

Depois de uma breve fase de que, pela primeira vez ia provar Locomovei I����������������;�;;����namoro, Christian, que se mostra- a sensação do Va). I i .

Va perfeitamente enamorado pedia Estava longe enfim, de imagi- Compra-se um em perfeito Ia mão de Ana. E começou o nar o que esse passava no cere· estado de funcionamento,
noivado. bro da ciumenta e dos n�gros Com forças de 100 a 120
O par vivia o seu idiiio sem designios que aí fervilhavam a H. P.

grandes apreensõe5 no futuro. pois seu respeito. Tranguilizou-a a res· Informações nesta red::lção.

:OGo.GOa ••'----------•••••••
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ICARO nD. JOÃO" ...

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDI�O. MUTUO PPlE-
D IAL, destaca-se das malS sénas e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de J $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unic::tmente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios. consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e J 8, ás 15 horas.

•
• Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I•
;! CREDITO �V1UTUO PREDAL :
� G••••••··-----••'-----.�J.....G

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRASIRREGULARE3?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

lOS rebeldes
das Indias

LONDRES. 19 _. Expira
ram as ultimas tentativas de uma

reconciliação com o fakir lpi pois
o fakir declarou que combateria
até o ultimo sopro.
A sua influencia sôbre as tri

bus varistan é imensa. As tribus
sentem coibidas de sua indepen
dencia pela politica britanica.
Tambem a fome se faz sentir

entre a população da montanha
em vista da má colheita até

agora feita.
As tribus estão começando a

invadir as imediações roubando
tudo que encontram. Segundo no

ticias dos jcrnais seis brigaca5
britanicas estão presentemente con

centradas em pontos estrategico s

para combater os insurretos da
fronteira nordeste das lndas.

Uma divisão inteira está de
reserva. O numero de tropas é
identico ao daquelas quando a In
glaterra começou a guerra do
Transval o que prova não somente

que a ação da pacificação sera

vasta mas tambcm co' siderada
muito faci!.

-_._------

"Millervina"

I

II
Bebidas Nacionais e -.xtran

geras só NO
CAF'E' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Vende-se nas bôas Farmácias
E' um produto dos LABORATORIOS HIVIINANCORA" - Ioínvílle

QUinta-feira
22 DE A RIL

Jockey Club Florianopolís

CfNE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Cifle Alliança,.fIve

II_�.
Maria, com 8eniamíno Gigli e

� K"the von Nagy.

I CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da FliX-- Vin
gança de mulher, com Tuta

Rolf, Clive 8rock e {,Çobert Bar-
rato

CINE ODEON, o líder. foc:l
liza, ás 7,30 horas, um filme da
Warner-Caçada humana, com

" Margaret Churchill, William Ga:--·
gan e Ricardo Cortez.

Or�ganíza9atJ
secreta da
comunistas

BUDAPEST, 19-A p01icia
deteve ontem uma organização

I
secreta de comunistas que atuava

I
como grupo ilegal "Socorro Ver�
melho".

. Ultimamente tinha recebido do
estran)elro grande quantidade de
documentos de propaganda com

os quais deveriam pcincipiar a

c0nstrução do partido comunista
ilegal.
O alfaiate Julio Deutsch, de

vinte e um anos, dirigia a organi
I zação e junto com êle foram de-

I tidos .

onze mêmbros da referida
orgamzação.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Caqital
Reserva

136:700$000
56:424$498

O mais elagante centro de diversões famÍ-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mOR

dernissimas.

RUA TRAJANO. 10-sobrado'-nos altos da
Sorveteria Gloria

"� ...�,".l'" .,�� •. '

Serviço AérEO Condor

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS�

C[C Limitada 5'[. 3[a.
C[C. AvisoPrevio6·[. ala
Prazo Fixo S·I. ala �

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.·feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4aAeiras S,50 » 4aAeiras 20 »

5a.-feiras 11,50 « 5aAeiras 10 ,)

6a-feiras S,40 » 5a.-feiras " 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2.30

-

horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feirds 11 »

4a.-feiras S,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carias Hoepcke S.JA.

Secção de maquinas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FlORiANOPOLlS, 20 de Abril de 1937"
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"A n a'�
----------------------�----- �

deverão chegar hoje, a Florianopolis, os intré,
pidos volantes barriga-verdes Clemente Rove.
re e Rafael Linhares.

==A GAZETA

eloo

Após destacado feito automo- as possantes e modernas maqui-Illleta nacio ..

bilístico,-o que lhes valeu me- nas, que com ele contenderam,
Irecida e honrosa classificação- Essa circunstancia ao invés de na

regressam hoje, via marítima, via- diminuir o merecimento de Ro

jando, pelo navio Ana, os des- vere e Linhares, hem ao contra

temeres e estupendos volantes rio, augrnenta-lhes, sobremaneira,
conterrâneos Clemente Rovere e o valor.
Rafael Linhares. O "Ana"-segundo nos in-

Florianopolis apresta-se para, I forma a Sessão de Navegação
com imponencia e gratidão. recep- da firma Ho'=!pche-deverá atra

cionar os seus bravos filhos, que car no cáis da Rita Maria. apro
tão desenteressada e galharda- ximadamente ás 15, 30 horas.
mente elevaram lá fóra o nome, A recepção está ao �ncargo

já tantas vezes glorioso, da terra da União Beneficiente dos Chaul
catarinense, feures de F lorianopolis, de que é

Rovere e Linhares, as pante- presidente o estimado conterrâneo
ras do volante-na expressão de sr. Arão Bonifacio. e, que sabe
um corredor uruguaio-são mere- rá, estamos certos, homenagear
cedores das maiores demonstra- condignamente os nossos heroicos

ções de jubilo, reconhecimento e volantes.
das homenagens que assinalarão
o seu regresso ao torrãe natal. ATudo o que se lhes fizer pa-

.

ra homenagea-los, é pouco; por-

que eles foram, simplesmente ex

traordinarios no desempenho da
titânica tarefa empreendida, em

condições de flagrante desigual
dade material.

O carro «Hudson» ,-em que
0" nossos bravos corredores reali
Z .\fam o dificil percurso Monte-
vidéu-Ria-era. na opinião
dos técnicos, inferior em tudo

Nossa Vida

den
BoIschewi5mUS

o sr, João Batista Peixoto;
as senhorinhas Maria de

Lourdes Bastos, '\scendins B.
Dias. Alice Arantes Zimermann
e Maria das Dôres Alves.

Aniversaria-se hoje, o sr

Egon Tietzmann, digno coleto
federal em Brusque.

Secção alemã ___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii _

nNIVER5ARla5

Oeutscher- Tei I
Senhorinha Fany WanderleyHa dez anos passados prece 1-

dia-se curar os males submetendo
�s pacientes a dietas draconianas,
sem qualquer critério fisiologico. Ge9enNo caso, por exemplo, de fe
bre tiloide, recebiam eles misera
vel quantidade de alimentos, tor

nando-se fraqu�ssimos. sem defesa'
sendo. por isso. ás vezes. acome

tidos de delirio.
Atualmente são melhor alimen

tados e de tal modo, que não

sofrem. absolutamente. as referidas
débacles. Os medicas modernos '1·não se descuidam das alterações Buergerkrie�; in Spanien
fatologicas do intestino delgado, .

"<

1
nem �e esquecem de manter em

Gazeta Iperfeito
estado a nutrição geral

dos enfermos.

Desportiva o mesmo se verifica nos casos

de mal de Bright, de ulcera gas-
trica, de tuberculose. de diabetes,
de hipertensão vascular, etc. Ja'
se foi o tempo das dietas de
fome ...

Contra a má digestão das al
buminas. carne por exemplo. por
faita de acido chlon drico no suco

h O lLt .'n P
·

gastrico dos dispepticos, não mais Erz erzag "a arls
se proíbe o uso desde alimento,
por contar o doente com o recur- Paris, 1 7. - Hier kam der oesterreichische ThlOnprae-
50 cerio e rapido do Acidol-Pe- tendent Otto von Habsbusg an, desscn Besuch die Presse jedoch
psina, comprimidos do Casa keine grosse Bedeutung beimir st, OuTRa5 PARTEm

Bayer. In politischen Krelsen herrscht die Ansicht, das; vorlaeufig I' Esperidião Amin
são Não mais precisam, pois, pri- an einen Staatss�reich. Erzherzog Quo. auf den oesterreichischen

,

var-se do alimento acrma refendo, Thron zu erheben, mcht zu denken sei. I
Via rnaritima, viajará, hoje

só por causa da deficiencia chiar- pelo Loid i, o conceituado co-

Filila de Floriandoolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113 drica do suco gltstico. Grasse M ..nifeslatian merciante desta praça sr. Espe·
����2a�-----------�---------�,� ridião Anin, sacio da irnportan-
�, in Paris te firma Três Irmãos," que se

�] destina a S. Paulo, afim de ado

� quirir novo e variado stock para

l� M�i. aehnlich den in Russland uel lichen Feiern, rnit offiziellen Ver- a estação vindoura.

[�

t
·

h
.

, anstaltungen festlicn zu begehen. • A rnesa da

� a a In a rrJ' .n;taltun;�:cTe��::is�:.me��::e�e:b�:��::�sbl:hl�::;c�::d�:�� Continuaç?;�a'7i :a�:
��,�.:� .. � Krei�en verlaute�. das� n.)�h �bhaltung �es, sozialistlschen Ko�-
�j�

�I:";
gresses in Marsellle, die sozialtshsche Partel slch mlt d_r k JmmUDl-

� stischen zusammenschliessen wird.

�� RESOLVERAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZIR OS PREÇOS J 'h B t h fI:i EMPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE.. I apanlse e o se a an

c A R D A P I o : das deu'sche Valk

Festejou, na data de ônt(!llll
o seu aniversario natalício a gen:
til senhorinha Fany Wanderley,
elemento de real destaque da
nossa melhor sociedade, festejada
virtuose do canto e diléta filha

Ka ISluhe, 17. - Gelegentlich der Tagung des national- do estimado advogado patricia.
sozialistischen Kongresses in Baden, wird eine grosse anti-bolsche- sr. dr. Afonso Wanderley Junior.
wisti che Ausstelll.mg stattlinden, der auch eine durch das Pres�e
und Propagandaministerium organisierte italienische Abteilung ange
schlossen wird.

San Juan de Luz. 18. -- D�r mit Lebensmitteln beladene

englische Frachtdampfer «Marie Liewelyn,> der die Blockade der
revolutionaeren FI�tte b-echen wollre, um den Hafen son Santander
zu eueichen, musste unverrichteter Sache umkehren.

Faz anos hoje, o inteligente
menino Saul Amorim, aluno do
Ginasio Catarinense, e filho do
prezado conterrâneo sr. Joãa
Amorim, digno coletor estadual
em ltajaí,

Transcorre hoje, o priltleiro
aniversario da galante menina
Ester. filhinha do sr. José G�.
raldo Vieira.

London, 18. - Der der unabhaengigen Árbeiterpatei an
g,�hoerige Abgeordnete FenneI Brockway erklaerte heute der Pres
se, das seine Partei beabsichtige Sclnlle zu erwerben, um die von

der revolutionaeren Flotte blockierten spanischen Haefen mit Lebens
mitteln zu versehen.

eazern AH05 H01E:

TREINO

Amanhã ás 16 horas, o Figuei
reme F.C. realizará, no estadia
Adolfo Konder, um treino para
a sua valorosa equipe.

O diretor técnico convida, por
nosso intermedio, todos os "play
res!' figueirenses.

o rendimento das suas aves. em ovos e gorduras
depende da alimentação que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto.
FARELlNHO e TRIGUILHO

ótimos produtos do Moinho [oinvdle, cujas vantagens
indiscutiveis.

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

do Rio Grande do Sul, para
a candidatura oficial á futu
ra presidencia da Republica.
trazendo para a mesma as

simpatias dos srs. Borges de
Medeiros e Batista Luzardo.

ENSiNA - S

Canja á brasileira
Sopa de legumes
Lingua recheiada c( vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

I Tair!ha á baiana
Bife acebolado
» Cf batatas
» á francêia
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra
b italiand

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$500

Bedin, 1 7. - Die hier eingetroHene.l jllpanischen Flieger
ueberbrachten eine Botschaft des Praesidenten de, japanischell Pses·
sevcrbande;, durch welche das japllnlsche Volk das deutsche be

. gruess�, de:u Wunsche Ausdcuck geb�nd; dass die grasse traditio
nelle Mls.;Íon weiter bestehen moege, um dem Wc'ltfrieden zu

dienen.

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$500
3$500
l$jOO
1$000

EM CASA DE FA!\1ILIA
alugam-se quartos com ou

emo pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informações neste diario.

Mathematica Elementar, Arith
mética. Algebra. Geometria, Tri

ALUGA--SE gonometria, etc.
Tratar no Curso de Madure

quartos para casal.
I
za das 18 112 horas ás 19 112

Tratar nesta redação. 132.

AI

I
OT MA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS

SOHVETES e SABOROSOS ASSADOS

Casino I,mperíal
----- o-----

m o ç o

� 5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500 I
� Jantar �
�� 5 PRAOTS. Sobremesa a Café 2$500 �

I
O

�J��t�"'!.
Servirá fidalgamente sua distinta frequezia nãa só durante o día como Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

tambem durante á noite.
OsqChau eurs gozarão de um abatimento especial. � Otirne orquestri$l - Bom Cebaretier-

��� �:----------��··I-__..__.___�. �__�__� __

no majestoso prédiO do Clube Martineili

ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES. DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

lO

'1
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