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::::;� AIgumasrfQlhas, adéptas da candidatura convencíonal, daqui e de São Paulo, só encontram até ago
ra, dois argumentos para combater a candidatura do sr, Armando de Sales Oliveira: aquilo que êíes chamam
os "deficits" alarmantes da sua administração em São Paulo e aquilo, que êles denominam o aumento escan
daloso dos impostos paulistas.

Convém observar que essa campanha é iniciada pelo orgão oficial do perreuísmo, o "CORREIO PAU
LISTANO". Ora nada mais perigoso, pera os perrepistas, de que êsse expediente de argumentar com "den
cíts" orçamentaríos, E' que o P. R. P. foi, quando no govêrno de São Paulo, precisamente o campeão dos
"deficits" estaduais. De 1926 até 1930, de fáto, nenhum orçamento perrepísta foi equilibrado, e em todos
êles, o "deficit" atingia a um terço e ás vezes a mais da metade da receita.

E' o. ,'Jue demonstra, claramente, este quadro:
1926 - Receita: 356 mil contos. "Deficit". 188 mil contos.
1927 - Receita: 404 mil contos. "Deficit": 130 contos.
1928 '- Receita: 408 mil contos. "Deficit": 115 mil contos.

1929 - Receita: 438 mil contos. "Deficit": 119 mil contos.
1930 - Receita: 400 mil contos. "Deficit": 215 mil contos.
Total dos "deficits" perrepístas, em 4 anos: 826 MIL CONTOS DE RE'IS.
Quando o sr. Getulio Vargas, tomou conta do govêrno paulista, em 1930, continuou o regime dtrícíta

rio, e em 1932, quando cessaram os governíchos, o "deficit" atingia a 521 MIL CONTOS!
Veja-se, agora, o reverso da medalha. Em 1933 São Paulo entrou a ser governadc por um interventor

civil e paulista, e os "deficits" começaram a descrescer, como por encanto. A' frente do govêrno se colocou
então o sr. Armando de Sales Oliveira. Tomando, de tâto, as redeas do poder, com um "deficit" de 3)0 MIL
CONTOS DE RE'IS, - o sr, Armando de Sales entregou o govêrno ao sucessor COM UM "DEFICIT" APENAS
DE 44 MIL CONTOS"!

São assim, pois, os adversarios do candidato nacional: cospem sempre para o ar e não podem acusar,
sem que a acusação se volte imediatamente e em cheio, contra êles propríost

(Transcrito de A NAÇÃO, do Rio)

Assistencia Social e Saú-
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de Pública do govêrno
Nerêu Ramos
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Que não será de mOde::'=:: fecundo e de util o govêrno A
que de uma assentada, sem abrir mão de outras questões básilares
de administração, compreendeu, sem alardes e gritarias, a iniciativa,
corajosa de revelancia mcontéste, de dotar Santa Catarina de um ANO
serviço completo de Assistencia Social e Saúde Púbhca. .'

Aquêle que com carinho e zêlo, com coragem e sabedoria,
com extremo amôr ao povo 'e a terra, venceu pela inteligência ruti-

O SR ARMANDO SALESlante e pela vontade inquel.rantavel os primeiros obstaéulos que min-
_

gues, surgiram a sada momento, opondo á carividência do governan- �""""'�_�������������������_����
te a imprecisão de vistas de críticas apaixonadas, aquêle que, as- • �

b S Isim, desbastou a obra primitiva das falhas oriundas, sem dúvida do vira em setem ro ao u
atropêlo e do ataranto, aquêle que com o talismam das grandes
vitórias e a coragem dos grandes empreendimentos chegou/ afinal
ao término da jornada calmo e satisfeito, entre as bençãos e as flôres
dos justos-e a inveja dos máos.

Esta cobra justifíca por si só um govêrno. Ninguem exculparia
o governante que, empenhado em resolver assunto de tão grande ._ . . ,

benemerencia, o sohzcionasse com pressas e descuidos. S�NTOS, 27-:-Pelo aVI�o de

I mfo!'mou.
ao reporter. q�e. ficára

Foi por isso que-o dr. Nerêu Ramos foi buscar dentro do carreira d� PanaIr.' passou o_ntem estaúeleclda, �ara prI�ClpIOS de

quadro dos grandes higienistas brasileiros os nomes capazes de or-. por esta cidade, vmdo do RIO de setembro proximo, a Ida do sr.

ganizarem este majestoso plano de Assistencia Social e Saúde PÚ- Janeiro e com destino a Porto Armando de Sales Oliveira ao sul,
blica. • Alegre, o sr. Gabriel Pedro Moa- em propaganda política.

E em todo perfeito, harmonico. cir, membro de relevo, do direto-

Será o Estado dividido em distritos •• sanitários sendo um rio da Ação Libertadora Gaúcha A
dêles na capital. e que estrvêra na capital da Re-

Rste centro coordenador, superintende, técnica e admis- publica afim de assistir o comicio

tativamente, sete outros centros de saúde distribuido cada um em
da U.D.B.
Ouvido pela reportagem de O Cresce em todo o paiz o in te-

-distritos sanitarios. '.

DIARIO durante a rápida per resse em tôrno da campanha queO centro de saúde da capital terá edificio próprio com'
-

.

I' d manencia do avião no flutuante vGm sendu feita, através da Ra-
.as seguintes secções, cada uma a.cargo de profissional especta iza o.

V I d dio Tupi, em favor da candidatu-,

i De tuberculose; 2' de sifiles e molestias venereas;
do alongo,teve s. s. ensejo e se

hi h' referir ao entusiasmo reinante no ra do sr. Armando Sales, a qual3'de higiene esco'ar, com serviços de odontologia e de oto�r mo; �- Rio de Janeiro em tôrno da can- têm levado ao microfone daque-giene pre-natal, malaria, epidemologia, engenharia sanitária, servi-
didatura do sr. Armando de Sales la emissora vultos dos mais emi

ço de fiscalizaçãe de gêneros alimenticios, etc. Oliveira. nentes da política nacional, para• Cada centro do interior 'fará mais ou menos o mesmo em
Falando sobre o Rio Grande do a pregação doutrinaria dos prinescala menor.

deste todo Sul afirmou nos que o candidato cipios democráticos da U.D.B.O Leprósario e o Preventorio que fazem parte " u.v

gigantesco e harmonico, são atos de grande vulto. nacional terá alí o sufragio de Assim, pelo microfone da Ra-
8001 do eleitorado o que será ex dio Tupi, e sempre ás 19,4,5, Ia-A Colonia de « Santa. Tereza», cçm mais de 15 edificações, 10

_ • , .'. ;
€ uma pequena cidade, com vida propria, ajardinada, arborisada, I pressao da VItOrIa que alcançara larão, esta semana:

d e e nado a Hoie, o academico Pedro Cal-
cheia de encanto. o nome o x-gov r r n su-

cessa-o presidencial mon, deputado federal pela Baía;Alí o doente terá, além do alimento, diversão e tratamento .

I amanhã o sr. Aureliano Leite, de-
e aquela hberdade tão necessaria ao enfêrmo.

putado federal por São Paulo;Terá o abrigo, o pão, o agasalho, o t�atamento para o seu A VIAGEM DO SR. ARMANDO
sexta-feira, o deputado federal por

mal, sem gasta" �ada. Tudo o Estado lhe da, desde a roupa até 1 DE SALES AO SUL
Minas Gerais, padre Macario de

ás menores neceSSIdades.

I
Almeida' sabado o deputado fe-

Dotado de todas as in�talações modernas, cosinha, lavan- _De acôrdo co� que soubéra 1)..0 deral nelo Estado do Rio, sr�
<leria, oficinas, bar, cinema" salao de .dansa, cas.a de expurgo, �alr�- RIO, o sr. GabrIel Pedro MoaCIr Bandêira Vaughan.
torio, hospital, P?licli?ica, e a C?loma �o?strUlda de u� crIterI.o I I Na próxima segunda-feira, ain-
técnico inexcedivel e e, sem receio de crítica, uma das mais perfei- .

da pelo microfone da P.R.G. 3 e

tas doBrasil.' ,. .
A urna desapareceu ás mesmas horas, falará o sr.

O Preventorio em e�tudo, e o a�rIgo para o fIlho do han-
Adalberto Correia,' deputado fe-

seniado. Será construido am�a n� gestao do. sr. �ereu Ramos. RIO, 27 - (Argus) Por ocasião deral pelo Rio Grande do Sul.
A Colonia de psicopatas e de valor .mestlma.vel ��ra aque- õcs eleiçõe5 àa nova Comlaedo

bi I d d d teríc e t:xeculiva ào �inàicalO à05 Ch(1uf-
les que vivem jogados nos cu ICU os as ca mas o m enor e �� ,

feur5 õcstc Ccptto l, õescncr-eceu a PONTEterão dest'arte, o amparo e o tratament? que o Est�do lhl.eds dmdmls- urna, provoccnõo tumulto e pro.
trará. E' uma obra de grande relevanCla e que sera rea I a e en- te5to5 àa a55embléia.

------

tro em breve. .' I C Fundada a União
O Abrigo ue Menores VIsa suprIr uma acuna na nossa ...a-

··t I NeA ·te terão abrigo os menores e as menores pobres, ?nd.e Popular
PI a. s

. -

f I t
lhes será facil uma educação e 1l1struçao pro essora compa Ivms

com as neeessidades da vida moderna.
A BELO HORIZONTE, 27

O povo já conhece as baldas dos governos: prometer p�ra (BAND)-Foi fundada nes-\
_

.

Neste lôgro não caíu o povo de Santa Catarma
BaO cumpnr. ta Capital a União Popu- ielegendo o sr. Nerêu Ramos.

A A .,

d
• E' que a empreitada que o sr. Nereu J.l.a�os se propoz a lar que apoiara a can i- i

1 a cabo é uma tareIa santa e traz na bandmra que ca�rega. datura do sr. Armando'
:��� jornad� do bem, como dístic? simbolico" aque�e afOrIsmo: Sales á futura presiden-;
>Salus populi, suprem.a.lex�.: __�_saude do povo e a 1m suprema. cia da Republica.

.

DR. FULVIOIAs diretrizes��do
ADUCCI Komintern no

voz DO POVO Sem quaisquer Iigat;ões politicas

Proprietario e Diretor Respons3vel J A I R O � A L L A D O
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propaganda
Radio Tupi

pela

BELO HORIZONTE, 27 (Argus) - De Abaeté
informam que o presidente da Camara daquela ci
dade, o sr. Amador Alvares, o mesmo que ha tempo
participou do sequestro do juiz Fernando Bhering,
acaba de expulsar as Irmãs de Caridade da Santa
Casa local, sob a alegação de que as mesmas só
dão prejuizos áquele estabelecimento. As religiosas
refugiaram-se na cidade de Itaparica, onde aguar
dam solução do caso.

I N O M I N AV E l!

Deelarat;ões do sr. Gabl·iel Pedro Moacir�
procer libertador

A U. D. B.
ges

em La- Regimen
do ��rê ou Mor.re��De Lages, recebeu o sr. CeI. Aris

tiliano Ramos o seguinte telegra
ma:

Lages 21 -- Temos o prazer de
comunicar acaba ser fundada "ala
moça" da U. D. B, com o fim de
apoiar e trabalhar para eleição do

grande brasileiro Dr. Armando de
Sales Oliveira,
Dr. Celio Ramos, Presidente; Dr.

Celso Branco, Vice Presidente; An
tonio ,Ribas, 1'. Secretário: Laercio
Pires, 2', Secretário; Waldo Costa,
Tesoureiro,

RIO, 27': (Argu5) I'orn �7.feren
clce ás perigrinações po llticce em
mina5 ôIZrai5, o vespertino O
POVO publica erizr-qlro eàitorial,
50b a epigrafe: "Reqimen ào ['rê
ou morre": O ar, 8enerlito Va
laàare5 é responecbtuzcõo pelas
lnornlncvele vlotenctce àa políria
em Rio ['a5ra, onõe um àelegaào,
ebrio contumaz, prenõe e espcncn
05 que não apoiam a ccnõ.õc
tura ma;'pritaria."

o SR. ARMANDO SALES
OBTERA' 40010 EM TODO O NORTE'

RIO, 27 - O deputado Paulo Martins, ouvi
do pelo "CORREIO DA NOITE" a proposito da
campanha presidencial, depois de discorrer sôbre
o ambiente politico do norte, disse:

-"Não ha Estados "fechados" para o sr,

José Americo. Em todos êles ha enormes forças ao

lado do sr, Armando de Sales. Posso mesmo afir
mar, com absoluta segurança, que quem lhe der
ali menos de 40010 da votação, erra redondamente.

Concentrat;ãointegra-
lista

RIO, 27 (ftrgu5) -. O Partià ú

Integrali5ta realizou no àomingo
gram�e concentração à05 5eus·

ac,l!pt05 nesta ['Clpital. Em nume
ro aproximaào àe 6.000, 05 "['a
mi5a5'Veràe5" àesfilaram pela5
rua5 principais e concentraram-
5e finnlmente, na ('ça. 11 àe Ju
nho.

O lant;amento da pe
dra fundamental te
rá a comparencia dos
presidentes do Bra
sil e Argentina

INTERNACIONAL
entre Libres e Uruguaiana

PINGANDO� ..

BUENOS AIRES, 27-
Assegura-se aqui que o

sr. Getulio Vargas� presi-

Brasil: :. ,::,.:::; :enc�nv�:e B�a::� ��::::i�
i com o presidente da Re-

RIO, 27 (Argus) - Encarecendo a necessidade, pública Argentina, gene-

de reimprimir-se o novo surto comunista em nosso ral Agustin Justo, o lan-

paiz o "O Povo", em artigo de fundo, divulga as çamento da pedra funda-
diretrizes do Komintern que estão sendo seguidas mental da ponte inter-

Helmente na Camara dos Deputados e nas hostes' nacional que ligará Los

politicas que apoiam certa candidatura. . Libres, na Argentina, a Urugua_i_a_n_a_,_n_o_B_r_a_s_iI_. Z_e_z_i_n_ho
. - .. - ._-- _ .. - - ---,.--------

PROPAGANDA INTEGRALISTA
O número de deputados

o mau tempoC impediu
a realização do comicio,

� pró-candidatura José
",'c' Américo).

����., _ .• ,J<",;o-'"

Ac.ompanhado de sua exma.

e�osa regressou hoje, pe�o aviã�
da Condor, de sua VIagem a

Porto Alegre o prestigioso e ac�
tado polItico dr. Fulvio Ad�cCl,
.chefe da dissidência perreClsta.

S. s. foi recebido, na pon�e de

<desembarque, por crescido nume

.1'0 de amigos e correligionarios .

I,nteg;:;listas baianos

RIO, 27 - O proc�rador R�
malaia Virgolino pedIU o arqUI

vamento do [processo instaurad<?
contra os iBtegralistas baíanos,

por não encontrar provas para
(lS denunciar.

---"Seu" Zé não tem sórte mesmo,
Inté a chuva escangáia...
E chuva dando em torrêsmo
Estraga tudo, atrapáia...
Quiz êle fazê as fala
Da tar de candidatura.
Ia sê festa de gala,
Com jabá, com rapadura,
Com foguetório e rojão,
Discursêra, reboliço...
Mas vendo aquele tempãa
"Seu" Zé só disse: ['om i550?

Dando contas

RIO, 28-De acôrdo com o ofi

cio ôntem enviado pelo procura
dor geral ao ministro Laudo de

Camargo, o número de deputados

na próxima legislatura será o mes

mo da atual, com o acréscimo
apenas de mais um para o Dis
trito Federal,

RIO, 27 (Argus)-A Sociedade
Radio Transmisssora Brasileira
iniciou ôntem, um quarto de hura
de propaganda da candidatura do
sr .. Plinio Salgado, intitulado"Mo
mento Cívico".Do programa, cuja

irradiação foi iniciada ás 9 hora:;;
da manhã, constou uma preleção
do sr. Nelson Dantas, dIretor da

quela estação,falando tambem ou

tros oradores do Partido Integra
lista.

RIO, 27 - (Argu5) A ['amara àos
Deputaào5 recebeu, êlntem, a me -

.-;agem ào Presià nte àa Rel)ubli�,
ra, àa"ào ronte; aD no') ". L:>qir.; _

t:vo ào,; at05 60 gou�rllU h:uernl,
praticaào5 na uigencia ào �stoàQ
àe 6U2rra.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INORANCO o SOFRER
COS INFELIZES

À GAZETA-Flonanu}Jull;:' 28-7-1937

� ação dinârnica do honrado
governador Nerêu Ramos, - ernpre
endendo obras d� riotavel'VlJlto, na
sua constante preocupação de do
tar oEstado de departamentos que
zélern pela saúde do povo e pres
tE?rn ser\iiços aos infor�unados, - pe
la sua grandiosidad,e, bern' rnerece
gratidão dos seus coestacJoanos.

Medem as terras da Colôna 2.099.803, m.2 e �oralD ad
quiridas por 148:752$600.

Está a explicação do preço elevado na qualida.le das ter
posto deficientemente ras e na circunstância de nelas existirem vária� edihcaçõ es,

Terá a Colôl'lia as seguintes construções, 'la coniorrnidade
do plano enviado pelo D�partam snto Nacional de Saúde: -Casa do
Diretor, casa do Administrador: portaria e telefone: 'posto policia!;·
casas para Iuncionarios: garage e casa Vira chaulíeur: pavilhão da

Autopsia de <Administração>: pavilhão de «Ob3ervação'>; casas para enfermei-
Coelhos Rábicos

ros; pavilhão «cosinha-releitorioe : dispensario geral; enfermaria para
----------

mulheres; lavaadeira e desinletorio: pavilhão de diversões; capela;
53 48 enlerrnaria para honens: pavilhão tíf'O «Carville> para solteiros."
113 113 I pavilhões tíP.O «Ca:vill,e» para :o�t,eira:, pavilh�? �ara crianças; .ca�120 105. sa para casais; cermteno; necrotério; forno de incmeração; habita-
57 56 ções para pensionistas; pavilhão, para loucos e prêsos; escola; casa

49 48 das irmãs; parlatorio; pavilhão para espurgo; prefeitura; pavilhão
48 48 para oficinas; pavilhão para inválidos; pavilhão para isolamento. .

53 48 Em 1936, dispendeu-se c?'m essas obras, que estão a car-
48 48 go da Diretoria de Obras Publicas, a importância de. .•. .•
48 48 484:736$500, sendo 393:489$800 auxilio do govêrno da União.
589 562 r Os mumcipios contribuíram com estas importancias:

-- ---:-_ I
.

Cootinúa a prestar relevantes serviços,Sob a orientação do Departamento Nacional de Saúde Pú-
aparelhada.blica, foi elaboradoo projeto que se converteu na lei número 138, O movimento do Instituto desde a sua instalarão patenteia-sede 1 4 de novembro último. :t

O no seguinte quadro.Transformada a Diretoria de Higiene em epartamento de
Saúde Pública, atribuiu 'se-lhe competência para:

a)-organilar todos os serviços necessários á melhoria das
condições de salubridade pública, de modo a impedir ou diminuir a

disseminação dê doenças contagiosas, transmissiveis ou evitáveis;
b)-promover a realização de estudos epidemiológicos das

doenças transmissivers e a execução das medidas de profilaxia geral
e especifica:

c)- orientar os trabalhos de pesquisas cientificas de interêsse

para a saúde pública, e os serviços de educação e propaganda sa

nitárias;
d)-cuidar da policia sanitária em geral, e da fiscô.hz,ação

dos gêneros alimentícios, quer para consumo no E:itado quer para
exportação;

e)-fiscalinr o exercicio profissional especialmente das pro
fissões médica, Iarruscêutica, dentária, obstétrica, veterinária e inspe
cionar farmácias, lóoratórios, produtos farmacêuticos e biológicos:

f)-inspecionar os imigrantes e todos os individues que tra-
No di'a

balham nos estabel -cimentos industriais, agricolas e comerciais públi-
29 de julho do ano passado foi lançada a pedra [un"

b b I damental dessa colônia de Leprosos.
cos e particulares, em como o tra li ho operário em qualquer gê- Está localizada no distrito de São Pedro de Alcântara, mu
nero de indústria e profissão;

g)-instítuir o serviço de demografia sanitária, criando áreas nicipic, de São José, a 25 quilomentros desta Capital, em terreno

de registro. previamente escolhido pelo dr. Luiz Medeiros, do Departamento
O Estado será dividido em distritos sanitários, havendo na �acion�l de Saúde,.e por fIe de�ignado não apenas para êsse fi�,

éd C t d'd ient t Ih d smão ainda para onentar e superintender a construção da Colôma.
sua s e um en ro e sau e convemen ernen e apare a o nara

T I iddi'
d' id d d

' ,.

b
..

di - N I eV9 a so em a e do ançnmento a presença do dr. Ernam
aten er as necessi a es os mumcipros 50 sua juns Iça0. as oca-

A
'

I eh f d S
.

S ',' E d dos mailidades onde se fizerem mister, serão instalados postos de higiene e
b �lrhlco a, el

e

id
os

, er.vlçosb &n.llta.r1os nos st� .os'de ulm
os mais

b t t iti t
CI antes e UCI os técnicos rasi erros em matéria e epra.su -pos Oi e pos os I meran es.

[D'" "I I I
:

d
.

D· t ib
.

d D t t
_ d I Ias antes, esuvera e e; no oca, e exarmnan o-o com o cm-

IS n ue-se o serviço o cpar amen o por uma secçao a .

d d d
., , . ,

..

t t' t té
. a o e samtansta emento, aprovou-lhe a escolha com palavras de

mmu ra iva e ou ra ecmca,
f

.

O E
.

d I fi ... d ' I b _. ranco entusiasmo.
xecutivo po era rmar convemos e mutua co a oraçao A' é f

" .

d ' .

. . .

'I - d C d ssim que OI a vista e pareceres técnicos que se fixou a
com os mumcrpros para a Insta ação e manutenção e entros e r I"

.

di d S- D d
S 'd filaxi I b

•
....croma no istnto e ao f e roo

au e e pro axta gera, postos e su -postos. "

E'
.

'1' '" .

P á d
.

d 'd I
. ssa so c rcustancia tranqui Iza·me a conClenCla.

ara ocorrer s espesas com o serviço e sau e, a el n.
D' d' d' _

.

'f d
.

_ ,

69 d 11 d "d d
. . ., cmalS ISSO a tra Iça0 clentJ lca o p21l nao psta com os

,e e agosto o ano passa (} mstltulU, em cara ter permanen- .

"
. .

_.

t t d t t é, ($400) fi "b t d
. que pretedlam se lccahzasse a Colôma distante c.las zonas povoadas

e, a axa e qua rocen os r IS , xa, so re o os e quaisquer d f'" 'dd' I
.

I d
. .,

"I d I t, e pre �renCla, nas proXllJlí a es dos maIOres foco� do mal.
atos, htu os, ocumentos e papeis sUjeitos ao se o esta ua.

O I "R d
.

d F
.

B ' .

d 1 OE
. ,

d _dI' 138 �prosano o ngo e reltas na ala cum mais e 5
xlgln o a execuçao o programa que a el n. traçou, .., .

' '.
. .

'fi
.

I' d I" G" d E d anos de eXlstencla esta Situado em zona rural habita da rlor popu-orientação clentl ca especta Iza a, so ICltOU o overno o sta o ao
I - ,.', h

. 'd I
t'

dd U·_ d' - d " I d fi açao paupernma e ate oJe se não apontaram casos e epra ecor-
a mao a eSlgnaçao e um tecOlCO ao qua pu esse con ar a

d I I' - E C' b' d
'

1810
á d '- rentes essa oca Izaçao. � Ula a, esde , se conhece o
r ua

mIFa? t 'd'
.

ã d E t d U·_ hospital São Joã? dos Lázaros. Em Pernambuco, fundado, em 1714.

d A �Il posBo
a

.P,sPlloSIÇ � d? dS
a

OI' seOm
onus para aN ?Iao'l pelo padre Manoel, fica o Hospital dos Lásaros entre Recife e

o r. mi car arca e on, In Ica o pe o epartamento aCIOna
OI' d A I'" d B f M h- '10' _1

de Saúde, e que já desempenhou comissão idêntica no Ceará e em
C

m. ai' N cRo?OlaG
e

d ond ImN,
no

araln. ao" �stas� F
mm.uto;; doaP b aplh . o 10 ran e o orte, o eprosano ao ranclsc� e

ernam uco.
A' 2'1 d N I N P 'b L

.

SSIS a qUi ometros e ata. a arai a, o eprosáno do
Rio do Meio a 5 quilômetros da Capital. O do Piauí, na cidadp
de Parnaíba. No Paraná, o hospital-colônia de São ROCjue a 30
quilômetr05 de Curitiba. Na Capital da República, além do Hospitiil
de São Cristovão, levanta-se em jl\carepaguá, centro povoadísslmo,
a Colônia de Curupatí. Em São Paulo, o de Santo Angelo, ini
ciado sob a orientação de Artur Neiva, fica a 12 quilômetros de
M.ogí da Cru:es e a 50 da Capital. O Sanatório Padre Bento, em

Guarulhos, a poucos de São Paulo. A 10 quilômetros de ltú e a 18
de Sorocaba o AsílfJ-Colônia Pirapitinguí. O Aimorés a 17 de No mês de janeiro do corrente ano, a Prefeitura de Blu-
Baurú e a 8 de Ca' ii Branca. Todos em zonas povoadas. O de Ita- menau recolheu 7: 1 00$000 e, em fevereiro, a de Mafra. .. .

nhenga. no Espirito San�o, a 5 quilôm-=tros da Cidade de CaiÍacica 1.772$000.
.

I

e a 14 de Vitória. O.:! acôrdo com a lei n. 143, de I 6 de novembro de

..

Na Noruega o paiz do mundo que mais eficientemente enhen- LI936, foi nomeado para a Chefía do Serviço de Profilaxia da

dr. Lincoln tau O combate ao mal de Hausen, o famoso Leprosário de Bergen, epra o dr. Adalberto Toleutino de Carvalho, l!ldícado p�l().
,

está a 20 metros da rua principal da cidade. I Continu'a na 5a ..p: gina.

a

VACINAÇAO ANTI-VARIO'LICA [Foram durante o exercício vacina <:Ias no Depa�tamento 3.985,pessôas. Além diSSO, iora-n por êle lomecidos 14.300 tubos de va

cina, sendo 7.800 a diversas prefeituras, 3.360 a delegados de hi-Igiene, 100 a intendências municipais e 2.000 a diversos.

Da mensagem governamental apresentada
pelo ilustre governador dr. Nerêu Ramos, á As
sembléia Legislativa, em J 6 do corrente, extraí
rnos os seguintes preciosos e interessantes tre
chos referentes á Assistencia Social e Saúde
Pública, no seu profícuo govêrno:

INST!TUTO PASTEUR
SAU'DE PU'BLICA

Vacinações
Anti-rábicas

Inoculacões de
. Virus�fíx)A�OS

1928
1929
193 )
i931
1932
1933
1934
1935
1936

707
1.530
2.449
1.597
1.194
841
707
676
722

10.423

COLONIA SANTA TEREZA

POSTO DE PROFILAXIA DAS ENDEMIAS

Essa secção do Departamento, que socorre a população po
bre da capital e circunvizinhanças, atendeu, durante o exercicio pas·
sado, a 6.606 pessôas, ás quais distribuiu a necessária medicação.

ESTATISTICADEMOGRAFO-SANITA'RlA

Criada pela lei que reorganizou o Departamento de Saúde,
foi essa secção Instalada sob a direção do dr. Iao Corrêa, médico
contratado. Como escriturário, tambem contratado, serve o sr. Juvenal
da Costa Avila.

Os serviços foram inicialmente orientados pelo
de Freitas, do Departamento Nacional de Sa�de.

2

,�

f .,,\ .

\. �'"
. �,

,

Dr. Nerêu Ramos,· Governador do Estado

Araranguá
Biguassú
Brusque
Camboriú
Campo Alegre
Campos Novos
Canoinhas
Concórdia

1:000$000
1:000$000
1 :700$000
500$000
310$000

3:695$000
2:000$000
I,O�O$OOO
865$000
800$000

4:000$000
1:577$000
300$000

1 :400$000
500$000

6:160$000
300$000

1 :000$000
3:000$000
2:000$000
2:000$000
300$000

1:362$000
v 1:100$000

425$000
1:228$000
1 :600$000
3:500$000
1 :300$000
732$200
830$000

1:000$000
2:359$200
1 :500$000
1:000$000

53:343$500

Cresciúma
Curiribanos
Florianopolis
Hamônia
lmaruí
Indaíal
ltaiópolis
ltajaí
jaguaruna
Jaraguá
Joinvile
Lages
Laguna
Nova Trento ,_

Orleans
Palhoça
Paratí
Chapecó
Porto União
Rio do Sul
S, Francisco
S. Joaquim
S. José
Tijucas
Timbó
Tubarão
Urussanga

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I'jl· As melhores marcas de farinhas de trigos, que são as preferídas devido a sua

excelencia são as afamadas
I BUDA-NACIONAL. E NACIONAL. ,00
MOINHO INGL.ÊS

Depositário --IR�, ULVSSSE'A -_ Rua Conselheiro Mafra, 70 -- Fone 1.439

II

Continuação da 2a. pagina

c7It Ga� e--r-tS
Desportiva

inorando o sofrer'�PanArnerican

infelizes Air�waysdos

Chefe dos Serviços Sanitários nos Estados. Antes de aqui chegar,
lez êsse ilustre proiissional estudos e observações demoradas n05

L-prosários do Distrito Fed<',ral. São Paulo e Minas Gerais.
A capacidade inicial dêsse Íeprozario será de 250 doen- Depois de longos e laborio- tre Nova York e as Bermudas,

te s, podendo ser elevada á medida das necessidades do serviço, sos preparativos técnicos e adrni- durante o mêz de maio uln

pOIS o terreno tem area propna para um segundo conjunto de nistrativcs, inclusive ai negocia- mo, experiência da qual resultou
{ cificações. ções concluidas entre os gover .. o estabelecimento de uma linha

O pi ojéto de locação da Colonia prevê quatro zon 15 dis- nos de Sua Majestade britanica em pleno funcionamento, foram I

tintas: -a primeira-destinada á residencia dos Iuncionarios (casa e o de Wa5hington, acabam de iniciadas a 3 do corrente as pri-I Futeból do nosso combinado, pois em seu

r'o diretor, administrador,. portaria, posto policial, garage, casa ��r iniciados com absoluto exito meiras travessias regulares en- A contenda será a revanche último match, com a A.C.D. foi

para chauffeur, etc.): a segunda- -situada em plano. diverso e li- os primeiros vô�s experimentais tre Nova York e li cidade de espetacularmente batido, pela alta

gado á primeira por estrada de rodagem propria, terá prédio pa- sôbre o Atlanrico Norte pelas Foynes, na Jrlanda, por inter- AdVOgados contagem de 5xO.

la a administração com farmacia e Íaboratorio, pavilhões, de ob- aeronaves da British Imperial medio dos hidro-aviões PAN Ao que nos parece,o combina-

servacão e casas para enfermeiro'; d terceira-c- será a zona- dos I Auways. AMERICA CLll )PER III. lJor- Desembargador do não será o mesmo que atuou

doentes e ficará separada da anterior pelos prédios do expurgo, Graças � experiência acumula- te americano e CALEDO- Salvio Gonzaga em Joinville, havendo mudanças
parlatório, residencias das irmãs, cosinhas, refeitório. dispensario I da pelas �uas grandes empresas NIA, inglês. no arco, ataque e na linha média,

geral, sala de operações com enfermarias; logo adiante estão Íoca- em travessias de longo percurso Tanto IS primeira "laJem co- Dr. Leoberto Leal Jogará pois a L.F.F. com um

lizados os pavilhões para solteiros, crianças, pensionistas, as casas s8brel,0hmar, por intermédEio de mo a segunda, a 18 do cor- FPOLIS. quaodro completamente remodelado.
para casais. a lavanderia, o desinlectorio, o pavilhão de isolamento, SUllS in ai aereas para o xtre- rente, foram executadas em

I
provavel esquadrão será o

pavilhão para louco; e prêsos, o Iôrno de' incineração, as clici- mo-Ori�nte, a iniciativa do vôo ambos os sentidos com ii ma- Rua Trajano n. 29 seguinte: Vílain, Fredi (Arnaldo)
n L etc.

� transailantico poude ser executa- xima precisão e segurança, pre- __) Cruz; Carlos, Procopio, Gato;Mi-
As ruas dessa zona serão arborizadas e as praça. ajardi- da com a maior regularidade. nunciando a próxima inaugura- volvimento das comunicações ae- rinho, Nanado, Ivo (Nizeta) Da-

nadas. A quarta zona, composta de ótimos terrenos, destina-se á pouco diferindo dos vôos ordi- ção da linha de passageiras reas intercontinentais, significan- mata, Calico (Diamantino).
lavoura. na rios realizados semanalmente entre a Árnerica e a E,tropa do a grande eíiciencia alcan- A nosso vêr foram ótimas as

Estão quasi prontos varias pavilhões, além da ponte de por essas companhias. cora escala na Terra Nova, çada pelas aeronaves modernas substituições.
concreto. arni'ado que dá entrada á Colonia. Após uma primeira experien- O acontecimento, que está em beneficio da maior sproxi- Vilain no: arco é mais afoito.

Serviço da maior relevancia, poderá a Colonra ser mau- cia feita com os �idro-aviões interessando profundamente os mação dos povos e das novas lITanto Fredi como Arnaldo ao

• gorada dentro de poucos mêses, para o que e-tão sendo' ativados BERMUDA CLlPPER, da Pan circules aeronauticos do m\:1O- possibilidades que se enrreabrem [lado dI! Cruz, formam uma zaga

os trabalhos. American Airways e CAVA· do, é daqueles qu� marcam para um intercambio cada vez ótima.
LlER. da Imperial Airways. en· época na historia du desen- maior entre os contínentes. Borba' deixar'; de atuar, pois

O PREVEN I ORlO, COMPLEMENTO INDISPE��S l\,.'VEL •••••G •• ••••••••• está. doente, �aso melhore jogará.
DO LEPROSARIO G G �e .IS�O não 51 der� Carlos o subs-

A coãvite do Govêrno, estiveram nesta Cap.ta] as sras. D C r e d I' toM u t u o P r'e d I- 'a I •
nturrà, não possuindo este, jôgo

, Eunice Weaver e Olga Teixeira Leite, presidente e tesoureira 118 ti inferior.

da benemérita Federação Brasaeira das Sociedadc:s de Assistência • • 6; Nanado já atuou. como centro

aos Lazarcs e Combate á Lepra. tO " avante, estava portanto descoloca-
Mercê da feliz. iniciativa dessas ilustres brasileiras, insta- • do d�. sua P?SiÇãO.

Iou-se em nosso Estado u';na dessas utilissimas Associações. Està E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- Damata e bastante ligeiro e

assim constituida a sua excelente diretoria: Presidente - Senhora TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\UOS FORA�A DESTRIBUlnQS A' MAIS ótimo artilheiro, formando bem ao

Carmen Colonia; ta. vice-presidente senhora Otilia Blum; 2a. se- DE MIL DUZENTOS CONTOS (t .200:0UO$000), EXIGINDO APENAS PA- lado de Calieo. .-

nhora Zizinha Gaivão; ta. tesoureira senhora Maria Luiza Hoffmann, RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE:vt HOJE Como vêmos, o nosso selecio-
2a. senhora Irene d'Aquino; 1 a. secretária professora Antonieta MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA' nado atuarà com players ótimos,
de Barros; 2a. professora Maria Madalena de Moura Ferro. PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA e dêles esperamos que saibam

Empenhada p.m obter fundos para a construção do Pre- MEZ.
'

cumprir o seu dever; aproveitando
ventôrto, complemetno indispensável do Leprosario, como, instru-

..
os últimos treinos, para que, frente

mento de profilaxia da lepra, vai a Associação desenvolvendo van'- (
ao poderoso esquadrão da A. C.

tajosa e eficient(�mente a sua ação, realizando do mesmo passo O r� rem iO ma io r 5:175$000, e mUI tos D. não comprometam o futeból
obra social erninentemeute educativa. • florianopolitano.

prernros menores

e a Imperial Ayrways
realizam com exilo a tra
vessia do AtlanticD Norte

Redator: Paulo B. Barbosa

Domingo teremos ocasiãr,
de apreciar o match entre
os expoentes máximos do

futeból catarir,ense.
A.C.D. e L.F.F.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E �ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU-S PREMIOS.

NOTICIAS DO DIA

..
Vicio

:II Um só vidro do

I REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES I
� basta para a cura desse triste vicio! �.

CREDITO 'VlUTUO PREDIAL, CARTAZES

:; ;: ., • CINE REX, ás 7,30 horas-

� A' venda nas bCas Farmacias.
•

A A Rua Visconde de Ouro Preto N. 13
" Uma noite na ópera.

� � ,. • CINE ROYAL, ás ,7 e 8,30
a E' um produto dos LABORATORIOS' "MINANCORA" - Joínville •• • hords-Bocacio.
•• • • • CINE ODEON, ás 5 e' 7,30
•••••••••••�G•••••G•••••O •••••••------'••------.,e•••I•• horas-Princeza da fuzatca.

E' eleitor, ou não é eleitor?� Não im'porta!

FLA x FLU
No encontro, ôntem, na Capital

da Republica, entre as equipes do
Fluminense e do Flamengo, ven

ceu o primeiro pelo score de 4 a 1.

CONTH�U'A

•••••o.�••••••••••• '

da embriaguês

Para seu uso ou para a sua f_milia, temas

Modernos, baratos, lind_'s

Casa Pernambucanas
F E L. I P E S C H M I C T, 15

.

tecidos que nunca

e resistentes
desbotam

•ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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===A CiilAZETA

PRETENDERIAM ENVENENAREm propaga�da da can-lDeparta- ���������--����

didatura nacional Imento Uni-
-

versitario da

NOSSA VIDA

SENHORA TEODORO BRUG-

RIO 2 O f' . . .

CIP d
..

1
GEMANN

, 7- s �]ornars noticiam ar os restes, a mitmc o, como Fae ano ho ie a C I t
"f' h' I Ih li

.

I h" I
"s 0.] sra. ar o. a

que um ato. extran o. esta preo- ve o po iciai, a ipótese c e se Prats B gge a n d
d de uma consni

- ru m n, esposa o
cupan o presentemente as auto- tratar e uma conspiraçao contra T d B .

d d I
.

O êdo ai id d h f
. .

I
sr. eo 0.1'0 ruggemann, concei-

ri a es po iciais. ntem, ce o am- a VI a ? c e e extre�lSta, pois

Ituado. construtor.
da, um desconhecido, que até bem podia se dar o. fato. de estar MUI't e ti d. o. s ima a nos nossos
agora não foi possivel identificar, envenenado aquele prato singular,

I meios s ci
. .

t d
C

. .. 1 o iais, a VII' .uosa ama
compareceu á portaria da asa encaminhou-o imediatamente ao receberá h

.

it f licit
-

C d
.

lí Ch f d PI' R b d
' oje mm as e ICI açoes.de orreção e eixou a 1 um pe- e e e o ICIa. ece en o-o, o A GAZETA t f I'

.

b Ih
.

f d ' F I'· M 11 ' I � apresen a e ICI- ,

queno em ru 0., III orrnan o ao SI. e into u. �r, pOI sua. vez, tacões.
porteiro. que o. mesmo se destina- mandou examiná-lo no gabinete
va a Luiz Carlos Prestes. E, sem de pesquizas cientificas.Ainda não. SENHORA VASCO GONDIN
outras palavras, retirou-se, dei- se conhece, entretanto, o resultado
xando o. funcionario intrigado. da pericia.

Quando. o. porteiro se lembrou
que devia tomar-lhe o. nome, já
era tarde demais. O desconhecido.
havia desaparecido. na prime' ra
esquina da rua Frei Caneca, Dalí
ha pouco, o volume estava nas

mãos do. diretor, sr. Lassance mem, e sim uma dama de aparo:i
Cunha. S. s. abriu-o com curiosi- cia distinta, que entregou o. en

dade e teve a surpreza de veriíi- volucro na portaria, para que fosse
cal' que se tratava de frI'os' mistu- .

h d
.

h f
A data de hoje regista o aní-

encamm a o. ao antigo c e e re-

rados com mel de abelha, uma volucionario,
versaria natalício do. nosso dis-

esquisita combinação. que lhe cau-
tinto. conterraneo, sr. Eduardo

sou especie. MOleleeu e a familia Vitor Cabral, alto. funcionário

E sem mesmo consultar Luiz vai I.ec�bel. o seguro d� Diretoria Regional dos Cor-
..

I
reios e Telegrafas e nosso pre-de aCidentes do zado amigo, A GAZETA felicita-o.

trabalho -

,.
I I FAZEM ANOS HOJE:

O operarío Bernardino Albino, a exma M t S'
que trabalhava nos sezvíços de con- I

s. sra. • ar a. imas,
sertos do Palacío di) Gi)vêr:n, -''li esposa Jo sr. Oclan.lo Simas:
vitima, no dia 19 di) corren '.e, de a exrna, senhorrnha Yolanda
um acid�nte d�. q�e reStItou mor- Selva, filha do. sr. João Selva,

- rer no día seguinte. conceituado construt .

O J f
�

I k S h d Albino, como 03 demais operaríos
ons ru .or, ,ra. OS:� !"la r a 5 c wei son ali a serviço, estão segurados na a exma. senhorinha Yerusa

M E D I C A Metropole Campanhia Nacional de Boiteux, filha do sr. co.mandante
Presidencia do. sr. Altamiro Seguros Gerais. Lucas Boiteux'

Guimarães. Do. expediente cons- Naquele mesmo dia os agentes J ' G I f" .

.

d C· .
Ex-assistente do serviço de Ginecolo.gia dos H0spitais: da Metropole, srs.Machado fi: Cia., .

o. sr. o.�e ?U ar�, unUIOna-

tau o. oficio no.. 360, do sr. gover- Regresso.u ante-ôntem a apl- d ,.... I" F d G f' , O
.

J c F d A remeteram á sede da Companhia, no. d� Dlreto.na de Terras e

nado.r, acompanhando. quinze vo- tal Federal, pelo avião. da Co.ll- a uam )oa, . ,'n 'l'rão a t,e- um e e.::l. rancisco e SSi5.
no Rio, os documentos da morte Co.lolllzação;

lumes da prestação. de contas do. dor, onde fôra em tratamento de Ex-'ntelna do s&Iviço de Pediatria da Policlinica de Albino.
. �.

o major sr. Dalmiro. Buyes de Bar-
exercicio. de 1936, em o.bediencia saúde, o. sr. dr. Celso Fausto de de Botafogo E apen�s decorrIdos tres dlas a

ros atualmente res'd' d ,R'
S'l S' CompanhIa seguradora telegrafa '.

I m o. no la

ao preceito. constitucio.nal. ousa, 1 ustre e o.pero.so. ecreta- DO":.NÇL\S DE SENH )RAS E CRLANÇAS aos seus agentes, autorizando o pa-
de JaneIro;

.

O sr. Ro.gerío., com a palavra, rio da Viação. e Obras Públicas. Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sobr. gamento do seguro, uma vez ulti- o sr. Pedro Pantaleão. de Oli-
pro.pôs que mais uma ho.menagem S. s. fo.i recepcio.nadissimo pe- C I D 10' 12 d'

mado o processo referente ao mes- veira, gráfico.
fôsse prestada ao. inesquecivel las altas autoridades, amigo.s e onsu tas: as as I e as 2 as 5 horas mo.

major Olivio. Amo.rim, e requei' admirado.res. FLORI.4NOPOLIS -- S L\NTA CATARINA E' digno de registro, po�s, a pres- CHEGAM UNS
SJi)). �m���������A � ���''''���'''�i'@� �d"

.

Itezacomque a CompanhI<a Metro-
para que sejam transcrito.s em �����W�I'@i'�����,,-----� ����������GGee

I

po.le vem de resolver o caso, e o d�-
áta os discurso.s pro.nunciados á �

,

� seJo que ela expressa de bem serVIr

beira do. túmulo. do. ex-prefeito., e � � a todos quantos a distinguem com

bem assim as p�lav�as pro.nuncia-·:=: A C IDADE EM PE' DE GUE RA.' � a preferência de seus seguros.

das pelo verbo. msplrado <io. pro.- � � I BOINAS, CARAPUÇAS DE-
fesso.r Barreiro.s Filho., em nome U � FELTRO E LANS EM NOVE-
da U. D. B., pelo. micro.lo.ne da- G G LOS DAS AFAMADAS MAR-
quela agremiação. política e pu- • AG ••�n

_lJ
e b � .-xa d fl:!It nreç mtkS �.�., CAS DA CIA. UNIAO FABRILblicadas em «A Gazeta». A signi- � :511 U ... ,.. r IIU' �

Iicativa oração do ilustre deputa- � � CASA "O PARAllO"

�������o o ;!:',�eq::::e�toV�:� :A VE�1C'EOORA I
ap�e����_�:':."i::;�:�n�� dia da ': l 1 I
qual constou a 2a. c última dis- ",:

cuslião do pro.jéto. no. 5, dís�'Jo.ndo. • •
sôbre isenções fisca:s relativas a l -

t de ta I d I d G I
áto.s e do.cumentos do registro. ci- agi ou mo o a popu ação " �
vil de nascimento.. O . talento.so. •
lider maio.rista sr. Ivens de Araú- fi
jo., levando. em co.nta o alto. al- C."dade que e' Imperatlavo Sti
cance e as vantagens do. projéto �

aprovado., pede urgencia para a I

redação final.
Posto. a vo.to.s, o requerimento.

foi aprovado. e o sr. presidente �
suspendeu a sessão. por 10 minu- �

to.s, decorrido.s o.s quais reinicia
ram-se os trabalhos e, tam bem

por unanimidade, fo.i apro.vada a

redação. final. Fo.i o. que ho.uve
na 9a. sessão.

A chegada dos deputados Otavio Manga
I)eira� Ascanio Tubino� Teotonio Mon
teiro de Barros e Sampaio Correia
CURITIBA, 27 - Os deputados empenhados na campanha vitoriosa

Otavio Mangareíra, Ascanio Tubi- da candidatura democratíca.
no. Teotonio Mont,íro de Bárros A concentrado realiza-se hoje
e Sampaio Correia. que vieram no Palace Teatro,
tomar parte na grande concentração
com que será oficialmente iniciada
aqui. a campanha em pró I da
candidatura Armando de Sales Oli
veira. tiveram calorosa acolhida no

aeroporto de Parznaguá, onde se

comprimia consíderavel multidão.
No G' ande Hotel realizou-se um

banquete. durante o qual os de
putados foram saudados pelo sr.

�hmhoz da Prcha> I) sr �,Tanga
beira l(�pon([('"(Z agradecendo.

Em seguida. acompanhados de
grande caravana, os quatro con

gressístas embarcaram para esta
cidade. onde tiveram acolhída não
menos entusiasta.

Na estação discursaram; um re

presentante dfl Comité Pró Armando
de Sales e vanos outros oradores.
E n resposta ás saudações falou' o I
sr. Ascanio Tubíno, qu" exaltou a I
a terra paranaense e exprimiu a:

"confiança de todos os que estão

}ir \; U D �:"' B,"-ii'.;, • •
,

•
�; ,."....

RIO,!27-0 Departamento. Uni
versitario :"da. União. Democrática
Brasileira�j\�);o próximo1 mês de

agosto, fará inaugurar a sua séde,
que j á se acha ins talada á av. Rio.
Branco, 161, lo. andar.
Ao áto queserá solene, deverá

comparecer o.:sr. Armando. de Sa
les, que a convite dêsse Depar
tamento. pronunciará algumas pa
lavras á inauguração.
RIO, 27-Pro.segue com inten

sidade o. alistamento. de estudan
tes desta capital no <Bureau Elei-

I toral: dêsse Departamento,
Esse «Bureau », devidamente

aparelhado, está procedendo ao

alistamento. eleitoral não só de
estudantes, corno de pessoas que
desejem se alistar como. eleitores,
Já se eleva a 1.500 o. numero

de inscritos pelo. «Bureau Eleito
ral do. Departamento Universita
rio», cujas atividades datam ape
nas de poucos dias.

Dr. Celso
': Fausto
Sousa

de

Ontem, na
Assembléia ...

"

cfJniinuar o bombardeio!

nôs Obriga
E nós somos aliados,
Os servídores do Povo!

o POVO
EM TEMPO: O sr. Presidente

da Assembléia mando.u que ficas
sem os 15 volumes da prestação.
de contas do Executivo. em 1936,
na mesa da sala do.s srs. deputa
do.s, para quem queira examinar.

O dr. Ferrara, segundo disse
ram, vai reclamai o grau.
E' uma p"quena confusão. de

li. excia. S ,oemo.s que fo.i um bri
lhante gü asiano. e, ainda mais,
que no (,urso superio.r co.nquisto.u
as maÍ'J distintas no.tas.

Julgamo.-Io, apenas, na esco.la
de (;,eputado.s o.radores, pedindo
ql1� não. se azéde co.m piadas ino
ce·ntes. O sr. Do.mingos Ro.cha
não. reclamo.u co.usa alguma.

Luiz Carlos Prestes ANIVERSARIOS

Passa hoje o aniversario. na

talicio da exma. sra. d. Edíth

RIO, 27-Surgem novos escla- Silveira de Souza Gondin, es

recimentos sobre o caso do prato. po..sa do. sr. Vasco. Gondin, con

de frios e Ulll pote de mellevados ceituado representante de im
á Casa de Correção, para Luiz I portantes firmas conierciais nesta

Carlos Prestes. Não foi um ho- praça.

EDUARDO VITOR

De sua viagem a Capital da
Re_çublica regressou ôntem, pelo.'
aVIa0. da Panair, o. nosso ilustre
patriCio. sr. dr. Paulo. Dale Aflalo
digno direto.r regio.nal do.s Cor� \

reias e Telegrafo.s neste Estado_
-Acha-se nesta cidade o. sr. Ca
ruso Mac Danald, po.litico em

Urussanga.

DR. PAULO DALE

Mobiliarios completos para o lar
FINOS TAPETES

(A� PRAZO)

na A MODELAR

Advogado

RUA TRAJANO� 15
---------------------

SELOS DO BRASIL Dr. Pedro ria Moura Ferro'

.Compra-se sêlos do Bra

� sil, qualquer quantidade. I� I Paga·se bem.

II Rua Crispim Mira 29.
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IPAO

Rua Traiano n.

MELHOR
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a Saboroso e mais saudavel,%.� PROVE-O na certeza de não mais querer outro

CONSELH EI RO MAFRA 17 : ) Nas bôas Padarias desta cidade
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preços são
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ABSOLUTA
de, que Nao rnentimoss
de que não einbrulhárnos

17

,
Bê

VJ. 55. à!2vem EXIBIR àe seu paàeiro, feito rom fermento
frl.'sro selerionaào

Fleischmann
MAIS NUTR�TIVO e SEM ACIDEl
RECOMENDAI'O PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL •

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTFIS e o. POVO
DE TODO o. BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

FORMIOAVEL. ? ,
• FANTASTICA J?

• •

a

gem,
•,iquidação de artigos de inVêrnO!l Elegantes, bé.los

estão senda vendidas, por preços módicos,
e

pela
de li'Ida padrana-
preferida casa

RUA FEL!PE
SCI-IMIi..:ltT, 2'

FLORI ANOPOI&:.IS

I
,! o PARAIZO
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




