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G atou
RIO, 10 I Mcridiomal!

J.lelio Rornangucra, a utor do
, desfalque d e trozcntoa mil
cr-uzeiros na RccebctlrJI"lD üe
Rendas, de Campos, declarou
que pnr-dera o dinheiro nas

apostas r]e cOl-ridas de cava

los, informando ás autori
dades que o inLclTogaranl
que o drnhairo que ficou em

seu poder. deu ao seu adv«

gado Laercio Pcrigrino de,
Oliveira, assim cama em"

prestou a vaz-los amigos. Es Itas aff rmaoócs, jlol'?m, não

Iconvenceram 05 pentos.
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ELEICO S LI
O go�erDo �e Moscou"reafirma':

o �oDto oe vista sobrea
cria�ão �o novo exército alemaol
PARlS� 10 (UP)

Está sendo estudada
nas três canííeís oci ..

•

dentais. a nota entregue
ôntem nas embaixadas
da França, Estados ílnl
,dos e Grã-Bretanha. em

,

'-:.

Moscou; e que chegou
esta, tarde aos respecti
vos ministerios de rela-
ções exteriores das ca

pitais das potencias oci-
I �. A taNilaiS, . no a, que
constitui a resoosíe SO�'

viétice á nota ocidental
sobre a questão alemã,
reqeile a idéia' de uma

l' �

r.,lrp jtrqUf':'i'V'" ,

. "

�ar�:I��:;:�U:���!i�i�� Que D�pâs
livre;. na �I�m�nh� e Eslariam vencendo _ em
propue a t:naçao duma BUENOS AIRES 10 (UP)

comissão quedrupuíe. - Um comllllicado dado a

conhecer por uma cadeia ra-

diofonica. ao que parece
controlada pela junta go
vernamental bo l iv ianu, a

nuncia que as tropas do go-

verno continuam rechassan- \do os rebeldes em todas as

frentes. Acrescenta o refe- I'rido comunicado que algum;

I que nenhuma emissora con-

Pres pela pol:c·la polll!!.tl-ca 1 'tinua em poder dos rebeldes

OS •..
I �:�E:;:dJ:!��1���:��:�!:

novos elementos comun·lstas íntormacõcs da .Iunta. Se- HIO, 10 (Medel,) -,_ A maio-
. I .

'

guudo ii radio govcrnamcn- ria dos magistrados do país

I tal. o ('here reyolucionario propoz ação ordinária contra

general Antonll Solem, Iu- a União Federal. através do I
giu. assim como o sr, Her- Juizo de Direito da Primeira

I' ba, Sobre essas noticias to
te foi detido o ex-tenente do I nan SUes, líder do movi Vara da fazenda publrca, pleí- das não há nenhuma confir-
exercito Cícero Carneiro

menta nacionalista revolu- teando isenção de imposto de: mação oficial. pelo me-nos
Neiva, participante da in- I

I
cíonárío. renda.

.

.

até o momento.

i)t��i��:�d;�b �o�����:�a�,dCs:�
I

da?
IConstituida nova mesa da ADWlONADO ARSENICO·'A

hendo-sc que o major esta- I rz ,mB � FARINHA DE MANDIOCA
Vil em t runsito pelo IUr,I, I t,'()rll -Jetna1S IA b I '" I' L . I t·Doutr« 1;]([0, a Polí"ill Poli, I \':s.'....:í,i (I' -

'! ssern e a aglslo IVO Es�o;'ta;�rdHsIOna{�i�!�'�e;�
tic: 'lUP1" movimentada

'e'li!\ ! • t d f 1."" , ,<"<

'��__<,

'_� ,A propósito do telegrama

\
[ante pesscdlsta .nâo tenha a ! quarrocen .as sacas c arm aa

dilJgr!nda. prendera Anle· �,,:. '-1 '\1"' I que publicamos de Floria- amplitude para ensejar' um I de mandl?Ca, procedente� do

no1' Teixeira l\latos, em cu
I
�..,\.�' ,f'l:t:-V "V;.I :

I
rsul do p�ns, porque suspel�amI

':':'\:''''=-�''�� '+ ,''/ '.,'. :':;:.' nópolis. dando conta do 1'e-
.
melhor entendimento entre

I as autOridades que esteJ,a o
';0 ',Joder foi encontrado far-

,,}�
"/ I, {., 1 d l'

-

d
.

� Júi (', ,:..{'/ I[ ;, ',\ �� su tado as e elçoes a nOV3 udenistas e pessedistas que produto misturado com arse-

to material de propaganclJ.
" '.'� ��:�( �\� \

�11i\11 \\\'\; mesa da Assembléia Legis- lnico1
causando inumeros casus

comunista. 1\nteno1' e fUlI- •

§\Uz�i t�;i,:' t[:;;/ 1
�, �' lativa do Estado. realisadas viesse assegurar a harmonia de �r:toxicaçõe�, como vem :se

cioa{ll'io da Cânwl'u Muní-
.

-'7' -::--"-""-,"./- -'-� "�I ,\ _,,':c', politica nos domínios admi- venflcando ultImamente, pOlS,

ciDaI c elemento de !igflt;;tO

,:': d(} IJOrtn/'# ras, obter informações prc- i
' '.

.

U� c;iSUE sobre 05 resultados fi- ,i' �ru a "a ,e,,, ' e", e,nc,nais sobre a constituição de-

finitiva da Mesa, entretun-
'

._'I)

Rcaí irrnu lambem o pon-
to ele vista soviético

, prcsso na nota anterior de

10 de março ultimo, sobre
a Iocalisacão defenitiva das
Jronteirns orientais e' so-

brc a criaçâo de um exer

cito nacional alemão. Acre-

•.;.__--' �--- ,
,
-, .--- __ o

I

dita-se nos meios abaliza-

dos, que a União Soviética
não tardará a redigir uma

resposta tambem ii questão
relativa ao tratado de paz
austríaco. Sabe-se que um

projeto simplificado desse
tratado foi apresentado pe
las três potencias ociden
tais, que opinam ser a ra

pida solução desta questão
por um test da sinceridade
soviética.

Informações procedentes
de Londres dizem, que um

porta-voz do "Foreig Offi

ce", declarou que o gover
no brítanico tinha intenção

ocr-í'se da

ex-

as f,entes as
BOLH'A1N TERIA ESCA

PADO

tereas legais
rebeldes foram presos e ou

tros estão refugiados nas

suas mumçoes esgotadas e

não dispõem de fuzis' e me

tralhadoras suficientes para
continuar a luta. Indicaram,

íorizadas declararam que ainda, que o presidente Bo-

tudo indica que os revolto-. Iivaín, que havia sido deti-

sos que depuzcram d� regl-: do pelos rebeldes.iconseguíú
me do presidente Bolivain, escapar para o Ministério ela

estão sendo derrotados. A- Defesa, onde se acha ao la-

crcscentaram que os arnoti- do do chefe do Estado Maior

nados parecem estar com' I� do Exercito, general Torres
Ortiz. Segundo as mesmas

fontes, os rebeldes bolivia
nos estariam sendo rachas

sados para a parte velha de

Ln Paz. Outras noticias re-

Um enrnun icado assinado

pelo chefe do Estado Maior

e membros da Junta Militar

zem que tanto os revoltosos

como os governistas afir

maram que estão dominan
do a cidade de Cochabarn-

embaixadas estrangeiras de

La Paz.
BUENOS AIRES, 10 ru.

P.) - Fontes bolivianas au-

Juizes pleitearão a

isençào do imposto
cebidas em Buenos Aires di-

'Expulsões e represarias
na ·direção da· Maçonaria1- !o. l���'�;dm,e!�� e�!r�!�! cm�: in��!ÕIIS,}!,g�."�;7e:��!�eve_

.

II
çado pelo clamor quase que tor "manu milltarí". Balda- -ras instruções .'1') seu subs-.' ,

gernl, o sr. Joaquim Rodr'i- dos, porem, foram, tOdo,s os

gues Neves, grão mestre da CS[Ol'ÇOS do sr: RodrIgues

I
Oriente, resolveu finalmen- Neves nesse sentido, que de-

te entregar as funções da- cidiu, finalmente, entregar
quele CHr� ao seu substitu-' __� -'-' -, � "'___";..,;,o;;

to .Iegal, o grão mestre ad

Iunto José Marcelo Moreira,

anuncia, finalmente, que

para auxiliar no' restabele
cimento da ordem publica,
foram suspensas

'

as garan
tias constituciona is. Parece

, ENTRE OS ACUSADOS ENC ONTRl\M-SE DOIS OFICIAIS

DAS rOR ÇAS AERJt:AS -�

RIO, 10 -tMcríd.) - A-
nuncia um vespertino que
mais dois oficiais da "FAB",
inclusive 11m major. foram

cn:re os (,"oH1unistns [lllllli-

-" --' _.- .. - . ,, __. __"
'."" --"

IYI\J VLUAR'! '

RAPIBO COMETi\
BLUiVIENAU - JTA,IAI

TIíO. JI)
i'i" ()!ieial", de ôntem. 1,ra7. lI- i

11),1 IlfJ!.a pilon�c;<:n r[jl'igida;1
f(111:lll pnssa in!ert:ssar. Trata·

se de li:)) cllin�s que resolve:l :
COil:,oÍ;dar dcfinilivamcnte o

i

'Õcu nome para Frallcisco de
'

No editai,Shun1.
�'lp,lnl -Z.l�sinr)u-s� Franch;f_'O (ls_

"�_h�l��·ifLt C!dll.i..s. fi'1"(JIH.:í�(·n de

I\. ,I q u:.?r)':'1 {� n.} p�a1tdi3rlF Frali

d,iC'-' d •.' 1\ lnl':id,l ;;hUl!l, Acres
c,:l3ata-sc flue fíCHlll :;cm valor

os documentos assinados de'
OLlLrú maneira que não na a·

lunI.

tcntona de 1935.

ra o sr , Rodrigues Neves

çol'ltinuar como grão mestre

do Oriente. Este chegou a a

pelar para o Grão Secretario

da� RelaçÕ'es Exteriores da

Maçonaria, capitão' Tomaz
Pereira, para que suspen�'
desse sua decisão e intervir

tuho Vargas. fazendo elo

giosas referêl'lcias ás reco-

----- nu

S, LUIZ, 10 (Merid.) -

O,sr. José Neivas, em decla·

rações a imprensa, abordo�l'

o ultimo discUl'SO do sr.
I
Ge-

'b1ica. o Brasil importou,'
com, relação ao ano passav',;,

. i do, mais de 240 por cento'.:
I i ,.de 'locomotivas .

para esi_l'a� :",'
� II das de ferro, maIS de 65 ppr

.

�!l
"

�--;'�i�;!ã�- (l� 'p;'�b'l��
-

d;-;;-túde pública em Bln'rocll:lu, Cidadiios comj)rccnsiveis e inclinados á l11'ãÚca tla solidariellu- t
em face da ·con.strw;ão de um 3anatór�(l 'para tuberculós?s né!:',- I de humana, as bq:ls causa.s cm benefício coleHvo'nâo POileriiÓ'ljta cidade, vai tomando um ritmo _,particularmente annnadol' I pel'ceer jamais.

"

"
, '

e de !)el'spMti 'las mais satisfatôrias, graças á iniciativa meri- I Quando este' jornal foi o llrimei)'o a iniciar a cruzada de '"

tÕl.'ia do sr. prefeito Hercilio Deeke, que n�o tem medido :cs- 'I redenção das criaturas que sofrem da insidiosa, moléstia CIU ! �,';"';,_"';",;;";;;'';'''';'-''---'''''';--'-"�... ;

forços na concretização cl� �� cmpr�endlment{) louvavel e ,Bl_umenan, nus. movcu um sentimento de piedade IJor essas, r fiy'I O'U aRRR,'1Ide c!cl'ado alcance lmmamtarlO e socIal.
'

: criaturas que VIvem relegadas quase ao abandono e entregues, ,II f:H D' H',
Numa conjugaçiio de esforços l1ara o melhor andamc�l�o I á própria sOi'te, estampando em s,us semblantes a st)mbra da '! ',' ",

" "

,

do plano ,de eonstrução daquela casa de saúde, o sr. lierclllo ; mO'l'te e reprimendo um grito de' ang'ústia 011 de dõl', suc1l1h- f'f'l8dll,R[ no DIISDeek? vem tendo a colaboração de!lisiv� t; p.r{}veitosa da elas- I billdo, aos 110UCOS, ao peso trágico que o destino lhes 'reservou. '\' ,'"' F" II IS ,- I,
se medica blumeuauense, que dura a ultima palavra sobre a A tuberculose constitui o problema que mai� pl'CocuIl,a, ,;',,', ," ,

,,'

eonvcllicncia de ser construido 0, sanatóríu ané::,;o ao Hospital I presentemente, os poderes públicos do. país, justi.ficand{)�se ,U
,

.

s; ,LUIZ� 10' (Merid.) '-;,',O

! Munic!paL . '.' ." .., I empenho em que se encontra: (} Serviço l'!a.cional da �ubercu�
,

sr; Ary,Maie Ataydc, chefe,do
'-'

Ja se tornou uma necef>sldadc lmpl'cscmdlvel e luacllavel I; 10se de dotar diversos Estados, de sanatorlos'llara o,lnierna7 'a' b'· t
. dE'· B'

a J"cfcrida <1onsiruçàu c, mais do que nunca, é chegado ti mo- mento 'e combate à enfermidade. ,
"

'

,

,.

a lPe:e q sr., 'ugeno <'.r-,
mento de se dotar BlumellaÓJ de um csíabelecime:nto lllJspita- I A nossa c,idade foi contemplada éom' esse plano de cons- tOS, aVlOnou hOJe para o Rí01'
!M espkwialiliado para I) combate sistemático á 'péste branca, ; trução, ficando estahelecido O' estudo (la escolha do local ,jmi� onde prelcmlc p[1�;;lar decla�
que vem dizimando tautas vidas }lrccimms tão úiel:; ã õodeda- 'I to ao Hot;pital Mu�icil!aí, llaY��HI(1, porém, �urgiti9 dúvíd1'>s, raçÕél' á imprensa. <.lH quais
ele. 'quanto a. mCQnvemenCIa do mesmo local., No elItanto, ante

A rceupcl'ar;ão tIa saúde das l>cssoas atacadas do tcrrivel lo alarmante surto epidêmico' da tuberculose; a 'situaçao atual, 'prometem se!' importantes em�

mal de Koch, constitui um imperativo de consciência não só não comporta' tlelongas na' soIitçãil do caso, cabendo às autQ- virtude da, sua participaçãe- ao
naciunal mas tambem regional, mormente nésta cidade, onde I ridades locais, 'com a. colaboração da classe médica; resolvê-' lado do sr. Eugenio Barros du-""
a incidencia da tuberculose é relativamente alarmante. ! lo coin a maior urgencia e objetividade, com o fim de se evi- .'

'

...
O!1{h� rfllcr (IUe ha.Ja a boa vontade e desprcendimenio de tal' maior propagação da moléstia em Blumenau. •

rànte a insurreição popul!ir.
"

VOCÊ PRECISA DO �o, como a Assembleía Le

gíslati\·u. até aquela hora,
continuasse reunida para a

·;otação dos demais mem

bros não conseguimos os de

talhes do pleito.
Entrctanto, com a elei

ção do sr. Protogenes Viei"

,ra para a prcsidCl1cia do Le·

gislativo Estadual, ficaram

dissipadas a� sombrias di

vergenciHs que l,miravam ,::;u

brc a solução rJo problemd
dt! escolha de lUH clcll1'()llto

para dídgir Oli destinos dH

quela casa.

Lamentamos, todavia, que
o acordo politico havido pa�
ra (I sufragio dQ represem-

l..t�'1ti,,-o
a n' i-i� C hlH
('O." tra ;!�

• 7" �''''. 1\ f; I'!
:. 'J V': '; "11it

!�f) ',!":!. �ew
�L..!J:#t!' t.. !Ug
a.t!.� I.C'u; ... ,.l '-.
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B

Estados Unidos. enferma que deve guar-dar- lon

.

Finalmente, observou o mi- go repouso é presentar-lhe uma
nístro da Fazenda: "Podemos .

afirmar que nossas receitas, caixa contendo sete pacotínhos
especialmente na parte final I com diferentes presentes, rotula
do mê�, se beneficia.ram do dos com o nome de cada dia d
renascimento da confiança no

I
- a

esterlino, o que tambem se semana. 'rodos os dias abrrru

manifestou nas taxas de cam- um; terá um motivo de surpresa.
bio para o esterlino nos

mer-I
e alegria. '

'

cados estrangeiros. Com efei-
to, já para 'o fim do mês nos-

- - - - - - ,- ,_:_ --

sas reservas começaram mes-
, f", '

mo a subir mas resta o fato de
que nossa atual posição co

rnercial e de pagamentos é
que é, em ultima ínstancía,
decisiva. Em vez de afrouxar, qus as mesmas iriam acarretar

teremos que redobrar nossos "Nestes casos, frizou, cabe ao

esforços. : governo intervir e proporc:una:
i aos criadores meios que possíbí
, Iítem o desenvolvimento do., re-

liquidar-me". Perguntei-lhe: - on

de eu pOderIa ser-lhe util. Respon
deu-me que, por .enquanto, não de

via revelar-me o nome. Eras pes
soa de muita responsabilidade, e

que mais tarde .me diria tudo.
No dia seguinte, sempre se mos

trando apreensivo, contou-me que
,

já havia solicitado ferias ao banco

onde trabalhava e que pretendia
.. goza-las integralmente. Planejava

. passar _dez dias fora do Rio. De Te

. gresso, procuraria uma solução p'l.
ra· 'ó caso. "Fafa" - apelido como

também era conhecido Afranio, -

Imaginava poder encontrar' um des
fecho satisfatório para a situação.
Dei-lhe alguns conselhos. Recomen

.

deLlhe ser otima a idéia de afas-
tar-se do Rio. E mais uma vez in-
sisti para que me revelasse o no

me da pessoa que o ameaçava. "Fa
fá", porém, estava irredutível. Li
mitava-se a responder apenas que
era pessoa de muita responsabili
dade e que sua mulher contava uns

35 ;,nos, limitando' a isso suas in

formações.

MUNICIPAL '1' Essa mulher é a pista que a po-

este mês serão Cd-

.

eia acredita ser certa. Seria espo-

bradas, as taxas de limpe.a ",sa',de um? alta figura, pois já se a-

pública e aferição de pesos purou que o enéontro ,entre a viti-
. e medidas Cano inteiro). Até 'ma e o cri�noso foi r'ealizado de-

� dia. 8 do corrente foi : pois' que Afranio deu ás earade-

i;irÓrfogado o prazo para, o � risticas de s<;-u carro, por telefone,

paglUIlento, sem multa, - dos 1 á uma pessoa que o procurára. in-
rmpos�� de l'�dustsja. e �ro': : sistentiment", na noite d� dómin-
'fissões (Lo semestre) e ltê� ! '0. Há tambem o caso da vo� te

novaç'ão de licença.
.

_. �.minina que repetidás vezes tel�fo-
NA COLETORIA FEDERAL I nara perguntando aflita por Afm

II Du;ante este mês estão seÍl- II n_io, como a �uerer aVisa-lo do pe_

II do' �obradas as taxás de terias j, rlgo que corrIa.

I! !la marinha ��é 30. él'o corrente. I: ... .

II Os' que', não.,tenovar�lll.� _pa,- 11'1
A Pollcla dI� �ue pelo menos ?l

II tente 'de registro devclll fazê- II I
to r:>.essoas �sSlstiram. a certa dlS

II 'Io:urgente, com 30%.' II tancla, o cnme; Uma m�l�er que

li ,:.o\p�esentação na ,Delegacia 'r :,e e�:ont.rava _ mais", �roxlI�a de

jl Seç.cio.nal de Renda 'da DeoIa- II ,Fafa, diZ .que, um, Clíroen
.

ne

II raçao de itendllnen� - Pessoa 'I g� par.ou onde �e d-:u o cnme,

II físléil
.

e jur_ídicà, até 30 % • II c.om dOIS hom�s dIscutmdo, e ges-

1\. NA' COLETORIA F!;!DEBAL II: tIc:,lando. , 0. mterlocut?r do �o-
.........

- "tarLsta, ou seJal AfranIO, um ;;0-
- .

vem moreno, baixo e corpulento,
.

fi ccrn sotaque nortista, aÚrmava: .

-' ,"Fpi você que provocou a
,

", ' traição dela".
"

Que bela lição dp. espírito .. Estavam. no calor da discussão'
d:= partido! Como as democr-?- . quando Afranio pareceu querer a

CU!!!.. se. fortalecem e. se rect:�7. 'pliéàr um soco no rival. Foi quan-'

p;ram dos erros dos ,s�us ��- do ouviu disparos seguidos o mo�'
d .res" conl homens aSSlill c.::'1- vimento' do assassino tentando dés
pazes ·de atos de desambiçao fàzer-se da arma e colocar o corpo
pessoal!

,

. da, vítima' deníro do carro e' o a-
, Para quantos tem a capaci- bandónar em outro local. Após os
onde' de refletir a sério nos t!I0s o criminoso bateu repetidas
debates em torno' da. 'política -vezes com a 'coronha do révolvel"
nacíonal, á 'atitude ,do: .sr- Va- na cabeça da vitima, conforme a

ladares envolve o qué mais fírm'aram otüras teste�unhas.
fôra para desejar no 'processo Sabe-se que as autoridades ca
cívico entr; _nós, O julgaI?��- riocas, as ultimas -horas de hoje.
t� dos POl,I1ICO.S e da opmlao _ vO,�taram suas vistas para Bauru.
nao ppdera ;:Ielxar '"de lhe. ser principalmente depois que soube
favo.rave_1. E uma J.ortuna, no ram da _rapida viagem de um auto

.rqe�o <Ia. feira de vaidades e 'daqueia'localidade ao Rio. Veio de "

pers�m�lismos das malocas São Paulo sabado. chegou .domin-'
'

�ras�elraS, encon�r� um 1ea- go c retornou em menos de 24 ho- �.,ç.er,}om.;essa aptIdao,para se ras depois, estando portanto, na ci-I \
i

_eI�y�r ,jl-Cl!ua da peq,u�nez .do :ade quando se deu o crime.

I
�

Self'melO e das mesqlunharras", ,- �
de proprios compânhelro!: . , . �.:
Geralmente, o que conduz os

_ To�a:a corresp�nden:la envmda
"

políticos da ter.i:â_ é a flama da
' �o RIO para Af��mo esta se�do de_, !

p;;;,ixão e do interess� pessoé'.l.
tldamente examma:a, acredltan�o- I

Reveloti
.

o antigo chefe do E-. s.e que seu drama _lque esclareCido

'jxecutivo
.

de Minas uma fo:;:,- �0Ir1 o _conteudo dessas cartas.

mação cí:vica e moral um
S. PAULO, 10 (Merill,) .--

Ur

pO,uço' diferente 'da generaJi- ::',ente -r Os reporteres e�vlad05 a

dade do's que se mexem para :s,auru. acabam de ;)J!;lU:,llcar {) ê

cOi:lquisflar posições politicas Xlto alcançado. peJa lmssao que 1e-

entre nós.
.

V?V3.!11. �ntraram em contacto com I
Leader de uma grande ban- o sr_. Jul!� Nobrega e senhOl;:a, rc-

.

cadll, COln prestígio próprio. C?I_hendo 11l1?ortantes e. talves, de

sust.entado bravamente. pelo C�Sl:'OS depolID-:ntos ,�obr.e" o ass.'lS

cl1efe do seu partido, poderia 1 SlruO de Aframo,
_. Fa�a

"

ao qU,e
O ex-presidente' da Cõmiss?o soub:ram e� .Bauru, cnara uma.sI
de Constituição e Justiça da I tuaçao de dificuldade .em sua.VIda
Câmara se haver obstinaco envolvendo. sua �X-l1.o1va Marma e

na
-. r,eeleição.

_.

A posse de kle- q�� estava ameaçado de ser a!fsa

mentos. seguros de vitoria. só ssmado por .pa�entes dela, ou pelo

�ervirai:n� entretanto, para. seu. atual nOlVo,.As ameaças se re-.
que ele agisse em sen'tidó I nn-' pet;ram p_o: maIS de uma vez. J?'l1
traria, ao do seu primeiro im- a sua, declsao de afastar-se do RIO. !
P1.)lso. Abandonou a liça ,pa- • '"

'

I
'

.

ra que o estilo da sua ren(m- Il-:- - - - � _:_ - -- -II" .

cia constituisse UI�a linha a 1 I r'� ç A
_

S . F o BD,,' I -,--'--o-------.
-------.......-'----.--,

maís da recuperaçao demo-! I L E G l TIM A S 'A "f •

t· «IDEA'L»crãticª, qu� �arecemos . im- II Casa, d9 ...\.merlcano.S. A. I � ara arla '

, plantar no paIS. '

- -

:--
- - -

� - -.- _.
'

" li�� -,_-- __:_:�-;:-,,- - �-:-:- -r- -:- - -, :- - __;, ---
-:- -:- -

__; __; II

mente na dependência dos colo

nos. dado o vulto das despesas

r,useram". banhos vacum, mediante seiação
!n�U�rido a proposíto da dís- I de mélhores qualidades. E êste

tr-íbuíçâo do pano popular ,ue

I'
t d

ficará à disposição da Comissão,
m er:sse o governo, acrescen-

respondeu o sr. Nelson
-

l'�rota: tou, e retratado na Inaugur-ação
"A parte, da produção do teci- do Posto de Inseminação Actifi
do popular que ficará com a Go·1 eial que hoje se realiza".
missão se destina a atendf'r as j. • •. ., .

compras de repartiçõe;� publicas,
Fmda a cerImonIa, fOI o!ereCI'

.cOnfeccionistas etc., 3lo:!mpr8' del1
do aos presentes saboroso (;nul'

tro dos preços estabelecidos pelo ,rasco regado à cerveja, que hans
texto do ·'Convenjo. Quanto 'às correu em ambiente de grande
instituições de' benemercn::ia, cordialidade.
queremos destacar que os seus

pedidos
.

de lã algodão, arte
fatos de tecidos, málhas e l'\eias - -

_
- - - - - -

ou outros produtos à nossa dis

posição, serão prontamente at.en

didos, dentro do espirito do Con·
"enio, pois' que as quotas esta�
belecidos s-ão suficientes para
suprir as suas necessidades. A
nossa orienta�o neste 'setor dá
toda a liberdade de ecolha E' se

leção ao consumidor o qual de
verá garantir o pagamento· do
produtor, nas ,bases,do Convenio.
Para esses pedidos, não' há qual
c!uer dificuldade, bastancJ.o que os

interessados se dirijam à seole da
Comissão - rua �IIexieo,. lf\.� -

5.0 andar - Distrito iFederali�
Finalizando as sua.�; palavr:>s

(!i.�se o nosso entrevistado: "�ue-
1'0 ressaltar a colaboração .1as

,entidades industriais e do co

mercio que. na questãQ do pano
popular tudo -estão fazendo para
que mais esta iniCiativa do pre
sidente Vargas em ]?eneficio do

povo se concretize".

Bronquites agudas ou crônicas
TRA TE·AS COM O

prJ\*AeAlcatraõ� .

\.)\I�
-

�. «iVlel'
Um composto de' vegetais
brasileiros famosos pelo
s�u valor terap4utico.

•

Um pt"«IlIfo do
.

UBDUIORIO LICOR � CACaU UVliR S.A.

DE OSNY GALM

Seja você',
mais elegan·
tegmandando
confeccionar
seu terno naGRANDE SORTJMENTO EM: VALvULAs· AMEmCÀ� ,

'. N�S E 'EÚRóPE'AS�· "_
.

_ 'PÉÇAS E �CESSOItIOS, RADIOS NOVOS
"_,, SERVIÇO RAPIDO P1)R PREÇO MO'DICO

. Rua " de Seie:riibro. 4 , 1).
. .• '

"ll1aiat8�ia
Ih aI"

A AlfaiataÍ'ia do
bom gosto· que

.
mante�l1' um., varia

. du., e�hHil.!e de Cll.

f)mnil'a�"e H!!hoB â.
,

sua disposição.
_

'�':Z� I�),::"
- ...

<:� ',�;�l:�;��

Rua São·' paulo,' 3,,051
6 LU M'iEN A lJ--
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--��--�----._----��------------------....----�------

E�ilais· !viana • �oDVOCaçÕfts

II --

PAH'IS, 10 (DP) - A Or"ani
zação do Defesa da Europa Oci
dental deu um importante pas
so para ·meJhorar as defesas aé-
leas dessa. região do mnndo,

- _' ----

��:i:a e��a�,�����l��� :: es�:� Cooperativa de Crédito Agricola e Popular
de desde o II-iar do Norte aoti' ,.. b

'

Alpes, protegendo as nações li- U Ui! O
vres contl'a qualqu('r atacJ.ue
aéreo soviético de surpresa. O

tenente-general Lauris Norstad.
chefe das forças aéreas do co·

n-:ando da Def�sa ua Europ,,-.O- t O Presidente da ,Cooperativa de Crédito Agrícoh1 e Po-
'cldental, anuncIOu que a ,cml:.!na i·pular de Timbú - Resp, Ltda." usando,:c1as· -atJ;;'ibuiçq,es Que

-

de radar entrai!. hoj!.' em a�hTi· .111112 c01!fere o art. 36, letra C dos estatutos em VigOl', .convóca
dade e que, del1u'o de poucos I aos Srs. Associados para uma segunda reunião da ASSEM
meses, "funcionará dia e noitfl" BLEI'A GERAL ORDINARIA, a rcalizar-se no dia vinte (20)
Norstad fez tais declal'a':ôeE: de abril de 1952, ás nove W) horas, na séde social. ii Av. Ge
diante dos oficiais das fO!"{;35 tulio Vargas, s!ll1' .. desta cidade, com a seguinte
aéreas norte-an1f!['icana�, :)!'ita- ORDEM DO DIA
nicas, canadense�, fnIJ1Cc�:as, 1) Exame, (li�;cussão c apruvação do b:Jlauço. cOllla de lu-
belgas e holandesa,;. Clll Fontai· eros e perdas, parecer do conselho fiscal c demais do-
nebleau. cumentos referente ao exercício de 195.L

...o.:-_--' -,-..;__--'- --___ 2) EleÍ{;âo do Conselho Fiscal para o ano de ] 952.
3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

TIMBO', 3 de abril de J952.
(a) .rULIO JACOBSEN - Presidente.

NOTA IMPORTANTE: Esta segunda reunião funcionará e

deliberará validamente com qualquer
número de associados comparecentes.

------�1I (1-----'--- -------!i 11'--......----

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS Df RODAGEM I V E ti D E rg S E I .

V E N D 'E,. SE.
2.a RESIDENCIA I : Buas !;HSaS, uma na rua Ama-

'E. D I T A I,
,

' ,

. _ . Ex(:(di:.Hle {::':';1 r!� ma!,er5al I zonas (ótimo ponto para ne-.
.

De ordem do sr. Diretor Geral do rr.E.R .• faço público para restrlencia, nróxima ao \ '. , ,

9.1�e serão aceitas propostas até ás ] O horas do dJ.a 17 de Abrf I, centro da dLla.dl�. gúclo) c, :1 outra, 11.\ 1 ua "J de

parn a compra dos seguintes veículos, já Inserv iveis para (IS Di versus chãos de ('<1,,<\ na Setembro, casa grande tcrre

serviços do Departamento. e no estado em que se encontram: Rua Juâo Pessoa (Velha).: 1 !lOS 20x4.0.
Um (1) C,am�nh�O Chevrolet,. tipo 194Z, motor n. EGD 6"l8005 Iníormueêes com O· sr, JII:;é Informações na rua 7 de
Um (1) Caminhão De Soto, tipo 19!G, motor n, T-118226028. Olinger, na Alameda Rio '. '"

As ditas propostas serão abertas ás 1 () horas do mesmo Branco. n.o 325. \ Setembro) n. 19,1.
dia, na presença dos interessados. I

Os referidos veículos encontram-se rw oficina Allto-Me- --- - -
l_�_�___'_ _

cáníca Paulista, á Rua 7 de Setembro, onde poderão ser exa-

Ve;md�. se CASAL JOVEMminados pelos interessados. in li ti .

Maiores informações poderão ser obtídas na Séde da 2." OF'ERECE-SE I'ARA TRABA-
Residência, á Rua 4 de Fevereiro n. ! 75-. UMA I-,O.1A bcm montada, si! 1 f'

-

!
.

. t d d II 1 LI-Li\:R cm quatquer pro issae.
__ _ _ _ _ ua a llUlíl os me 10res I)Op· .. _

.

I " Uf
- - - - - - - - - �

,

Quaisquer Informações devem

I 'IHD JTRIA$ IUU}UDAS MAIRAr S. A." tos da rua 15 de Novembro
'ser dirigidas a Herbert .fi:lic-

Informações nesta redaeão.
I

' ASSEllmLEIA GERAL EXTRAORDINARIA kel, no Hotel l,Vuel'ges.
Primeira Convocação V E � D E f lI:

I '

São convidados os srs. acionistas da "Indústrias Reunidas, 11 � J � II Ii- ...:... __ -::Mairã S. A.", a .se reunirem em assembléia geral extraordiná- 1 MOTOCICLETA de -1 In', D A' G Jria, 110 dia 26 do corrente mês e ano, ás 15 horas, na séde da I r Ires onça ves
sociedade, nesta cidade de Ibirama, para deliberarem sobre a completamente retificada, e' •

seguinte ordem. do dia: por preço ele ocasião. Inínr- [ - ADVOGADO -

1) Mudança da séde da sociedade e subsequente alteração mações .com '.Y.ALDEl\IAR, na . it.:sI�eL·nUc�:NeAsUcrl�r10: "

do art. 2., dos seus estatutos; , I � "" ".LU

2) Assuntos de interesse geral.
FannaCl:l GlOrIa. Nina BrusQue. 95 - Fo�e: 14.72

Ibírama, lo de abril de 1952.
(aa.), Eriies'tó Alberto R.iggenback, díretér-presidente

Ouríval Cesario Pereira. diretór�superintendente
Alcino ·1\-I.arques Brandão, diretor-gerente

. �so�i��;�:��:��;�i�;;:i�r;� �� dÓ li�laí I
.'

. �
. CON'\fOCAÇAO DE ASSEMBLEIA: GERAL "

-'Pelo pre6n,te edital, ficam convocados 'os sócios desta As
soçiaçâó, para a 'assembléia geral ordinária que se realizará
no. dia � 11' do corrente, ás 9 horas, na séde do C. N. América
corri' a seguinte ORDEM DO DIA:

'

1) Eleição da nova diretoria;
2) Assuntos diversos .

,

Blumenau, 8 de abril de 1952.
LUIS REIS - Presidente.

Edit�l' de CODvrca çãe
, ,

Primeira Convocação
'

Os
.

abaixo assinados. :lcilmistas da sociedade aúônima Industrias
Dolmann S: A., de conformidade com a letra "b', art. 89, do Decreto
lei n. 2.627; de 26' de setembro de 1940, convocam' os senhores acionishs
dá referida sociedade anônima. afim de se reunirem elÍ:l 'Ássembléia Es:
i.raordináda,. no dia vinte e sete de abril do corrente 27.4.1952i; no es

critório 'coniércial do sr. Adolfo Bini, sito á rua Dr. Getulio Vargas sin.,
nesta Cidade de Ibirama, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS
DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

De acôrdo com o art. 91. do Decreto-lei acima citado, as pessoas
presentes à assembléia extraordinária deverão provar'a sua qualidaole
de acionista.

IBIRAMA. 4 de abril de 1952.
Johann Guida Manderle - Victor Morong - Guilherme Jóão l\lachota. -
João Paul - ARNO GAERTNER, Diretor-Presidente.

__ .....__ - .,. - _o_ .. .:....._

RESP. LIMITADA
i\SSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Segunda Convocação

I
,I I

fj E R f� H li R DI! R �i Ã O S S. lt
Industria e (omén:io de Calcados e Artefatos

,

de (ouro -- Bhmumau
AVISO AOS SE,NHORES ACIONiSTAS

i

A Dil'etoIi� desta sociedade, avisa <1OS 1311I1:s. Acionistas.
que estão fi smr disposição na séde social, á rua João Pessoa ___:_'
Bêco São Joaquim, 81n1". nesta cidade, os documentos de Que
trata o artigo 99, do decreto-lei n. 2627, de 26 de setembro
de 1940.

Blumenan, 20 de Março dE 1952.
A DIRETORIA

ASSEl\I:BLEIA GERAL ORDINARIA
Com esta estão convidhdos 'OS Sn1's. acionistas desta so

ciedade a comparecercm á assembléia geral ordinária, que
se realizará no dia 29 de abril do corrente ano, ás 15 horas
na séde social á rua João Pessoa - Bêco São Joaquim slnr.,
desta cidade, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Discussão e aprovação do relatório da diretoria, balan

ço e conta de Incras e perdas e· do parecer do conselho
fiscal;
Eleição do Conselho Fiscal.
Assuntos de interesse geral da sociedade.
Blumenau, 20 de Março de 1952.

A DIRETORIA.

2)
3)

DEPOIS ... só mesmo Gelot
Contusões, luxações, mau geito,'
torcicolo, dores nevrálgicas e

reumáticas são pron tamen te
aliviadas.' com l:lplicações de GeloI.
Geli>l estimula a circulação «

retempera os músculos fatigados.

OPORTUNIDAD�S

Praia de Camboriú
Vende-se· lotei DO melhor
ponto da praia em frente a ilh&.

Informações HANS TOENJES

Rua Paulo Zimmermann,120 - Tel. 1287,

I �licina üe consertos. �e relo�ios
Hoesch Irmãos

d;p••

Recem-instalada no edifício da Confeitaria Socher, à rua

15 de Novembro, quarto n.o 6; tem o prazer de comuni

car ao distinto público que executa , qualquer conserto
em relogios e aparelhos de medição.

ê:'IIIIIIIIIII!llllilllllllllllllllllll!11111111111l111I111IIIImnll�mlllllllUnmlll�

IOtica. Scussel ;;
§ Sob a direção de ex-técnica da Otica Fluminepse,' do §

l ::Rio de Janeiro, formado pelo Serviço Nacional de Fiscali-::
I ::zação da Medicina, do Distrito Federal e Bausch & Lomb. ::
':; --- o o --- ;;

Lentes melhores, armações .confortáveis
a.parelhagcm moderna,' ajudarão

_._--�- ver melhor �-��

Rua ;'5 de Nuv., H36 • Defronte ao Cine Blumenan ==

I Wnm!llmlllmmllilIIIIII!Hlllnllmmllll.milllmmmmmmmlJmmll�

I
I Duto Viaçao· Hasse

,

AVISO

Por motivo de forca maior, a Emnl'esa Auto Viacão Ras
se, comunica que, ao ellvez de inaugurar seus nnvos é confor
tayeis ônibus, no dia 1.0, como vinha al!unciando, adiou para
dia 11} próximo vindouro, pelo que 31lresenta suas excusas.

Sãu os seguintes os horários:
PARTIDAS

BLUMENAU
A's 6,9, 12 e 15 horas

RIO DO SUL
A's 6, 9, '12 e 15 horas

CAIXA �A(IONAl DE (APIIAUIACAO S. A.
-

' ,

CAPITAL SUBSCRITO E REAL�ADO: CrS 3,000.000,00
SÉDE: Rua 7 de Abril, 252 - 4. andar - Tel. 36-7004 - S. Paulo

Sorteio Realizado em 31 DE MARÇO 'DE 1952
Combinações Sorteadas

,

PLANG DE �1 A 30 ANOS

OUT

'1' N ti P L Z ZDB

PLANO m� lZ ANOS

KAZ BlUZKDV

QCU NFP I Z D

Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

O próximo sorteio de amortização será realizado em nossa sé
de 110 dia 30 de Abril p. f. ás 16,00 horas.. . ..

No dia imediato ao sorteio, os resultados serão publicados n"s
jornais "DIARIO DE S. PAULO" e "O EST. DE S. PAULO" _)

f

',li.
,"!!f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Especialidade em Radiogratia dentária para
qualquer exame médico

Rua Brusque
�

Telefone,

As Píiulas Xavier,
contra anemias verrni ,

nosas, visam combater os

"

BLUlHENAU, 11-4-1952

sentem

"Cou ne .Iu los E' PJ'(
ta c idnde fica o público eS.JVrti
�:,') a vc: navios, do voz qn:o OS

iritet-csae, fõssern dos n1��1(,;·.·��.

'o clube do sr. Ciro ciso dizer rnaís ? Rcsporidr.re
Não!

não se
mos sem hesitar:não desf'ruta de ta;lla populnr í

<'ade como o F!::tn1ep.go, maa é

muito mats fa!l10S0 clevido its

suas façanhas não só no associa
ton nacional, como noutros

Pena que não séjá adversár:» do
COHl 3 CO! a:!.enl necessária para

time da cruz dI> malta o sCI"31cb [trazer
de (';t qua.lquei equipr de

catarrneuse que t ào bela f ...gur�t
f0111a.

fêz frente aos baianos e L'pníe i O Avaí da Caprta.l do ES'_'''do,

"OS capaxabae, O Anti, se I,::n I p'J1' exe:J.1plo, dará .ensejo a que

que não queiramos, ern absoluto, I
c" catarinenees vejam pela vcs

desmoraltzá-lo, não tem U!!' I·
pr-ímeíra o Va,,�o da Gania. As

quadro i:;. altura para tI:J!' CGm- exigências da drreção da delzga
bate aos vascaínos. con,,,,,C:;) I çi\o �I'Uzmaltina não podem s(�r
apenas COJU certas fig�u'a::; .nrí i- I

consldcradas absur-das, Aos ü -'ala.

viduais. tais (,01:,0 AdolJ"i 11:0, I nos a vinda do Vasco não custa

Beueval, I�iz�':� l' Sa.ul. E:_l1 1 a muito, Pagarão eles 5G ":!.1il

todo caso, corií'Inmos nu e�I)Ü'i-1 cruzeiros e 11-1.315 a estadia por

to (1..� Iuta d03 azurras. ern sua esta única aprcsentacão dos

guanabai mos, sábado à no ít e A

que renda naturalmente, .superar-á 3

países
G�nna

do mundo. O Vasco

sasrrou-se carnpcõ 1 ca

anoa de IP.;!).rióca invicto n03

r

.17 e 49, tendo ainda conquista
do o titulo máximo em tiO, ob

tendo. por outro lado, o bi-cam-

peonato
no Chile.

guanabarino. Ei11 48,
abiscoitou o

dos Campcôcs, no qual j::te!'·
vII a.rn l'TucllJnal e River- Plat e, fihl'�l Inquebrantável.

O certo, entretanto., i!

não se pode descrever toda a C'"lsa. dos :tOO mil cruzoíros. d-i.n-

r'espect.ívamem e campeões ",;ru

guaío e ai-gení íno. No Rio :150

Paulo 'c0l'111inando ha duas S,'TIa- do bons lucros aos premo; rr-es

desta excurção. Por w<e não se-

anciadade e nervosismo qu.: 10-

camisas.

II -, F'icum

III - Designar na cidade de

!1; r 11 s q li e, p a r a

m e i }' a. partida

a

en-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



isterioso crime
a alou a população carioca i
O['l'U TESTI;;\lUNHAS ASSISTIR'I.m Q ,1.SS;\SSINIO DE U�l JOVE;\1.B ANCARIO - A POLICIA AINDA I

NAO CONSEGUIU IDENTIFICAR o CRIMINOSO

RIO. 10 \ Merid.) - ii. populnçào mente ou não faz. sua confissâo franio, asaíatida de perto por duac

carioca, COUlO também a dos paí�es i por meio de panc�da5. costuma la- ) pessoas ." e com "J tes terrrunho de

da Arner'Ica Latina. quando se acha

I
zer das mais corriqueiras oeoreen- • mais quatro, rr-c.rgu'lhou num tre

rli?nte de
..

um crime ern que o cri- elas poncíais autcnttcos mistérios.

'I
rnando nl�stériD. l\fIístérin esse cttlC·

1!11n050 nao aparece cxpontanea- Aínda agora, a morte de um tal A- ela proprra engendra para atrapa ,

-
Ihar o e�,€:iarecimento etc crtrnc e

.;'��ii���8;�i'�"'!ic"i!�������;;'��i������!"�i'f'���������=�,
na col.tvnonto de inIOl'!a"l'ões pcl.i

� A' N A CA O i� i ;:�o�t��;:�'J ���atI?J;�l;��/�n���;t��;
t�, �; COIll seuurrmça.

En) ra�·lr;;_.,O ao CI'J-

ê
� ,me cítad», a pista m-ris segura

m-j, � f
dicav� COlHO �tttOl·a. n.. ex ...noiva �e

'f_ BLUf;:lENAV, (Sta. Catartnn), - 11 de Abril de 1952 � la,;sa�smad(>, .. ql'" ,�o5S�::a outro :'��-
�

�Ç.-o.C'1J� -.('0'''.-'' e-r-eoeoeceoeoeoecec...).c-c�:-.ç..... :.:::.(,.;:;.c�c•••�. �-eo.o..:-.<:r.U.'-..... ,.,,-.

"I
morado, pessoa ,. alen _,_ e perfeita � ,

?':OIlCl..:J.o9•.4a"''1..>ljl �.';;.,:j.OO',JQ'J�G.O.O.O.C. �.a.oea.Qe()�••:;,.".��o.c",,)"-.;·c-.c.v-C'.J....�
mente ao par das .'11a13roragens (.

I que p(!�';ivelll1efll(' foi SI'U cumpl ico,
I E��a 111lUJ da� versões dada pelo
povo. .Mas a policia abandonou-a
em virtude de tratar-se apenas 'tIe

uma colegial de pouca idade, Inca
paz de praticar ato5 dessa nature
... �. �ttr�h·n.rn info.rln.a�õe,; ri� ql'l,'

Mi.\ri�a - i.\ ex-nolva. da vitima ..,..'

mesa

de
FPOLIS.,

Coluna .Católica
11-·-----'I

!'

HOJE 8I'�XTl\-FmRi\ SANTA:
A s l; ünras -_ fl'Iis'Ja dos Pr-essant íficndos,

xào, adoracãc da Santa Cruz.
com can to da {',ti,

tendo ,P,( 1n10s veiculas c .1l3-

'111 inárlo ind ispcnsavel <1,0 pro- r§grvsso ríeata zona, :2
O calçamento que teve iní- §

do na Avenida Aristiliano ª
Ramos prossegue em ritmo a- =

celerado c teremos tambem -

para muito em breve a Praça
Ermembergo Pcllizzetti com-

,d.,lo1.\ uru aparxonauo - urn orreiat

I
da acronauttca - que eDI11 ela S�

sa.

Não existe acôrdo entre as

orh"!�h'fes
.

e <�. sltuacãc, po

mo a principio I.Jõne-se de
duzír.

JHSTIN(AO HONIWSA
- IOJtt.• .L.r'��_. • 4) 1·1\l�··Ht.) -

O '�enlHl1" Presiõeute lIa RO!
l)ubli{,�l acaba dr. noinear.

:iunl:lnocnie com I, sr. Caro
10<; 'lo' Lima Cavalcantí o

Dep, Lcoberto Leal para re

presentar () Brasil no 9.0
Convênio lnternacional de
Indústria .'lgrál'ia, que terá
II II nícípal concordou, unanímemen- I :: '

te, em dar o nome de AL-anio ::
, :::

de Mello Franco a uma Impo, tan

te rua da cidade�"em homenagem
ao ilustre estadista e Intercaeto

narísta brasileiro.

do sr,

BICICLETIS ESSÓRIOS

ptctarneule ajard inada.
Em nome dos moradores (lo

-

...,

EMORaçÃO
i!t .,

ANIVERSARIO
DE

I

bÔQ vontade encontrada

por toda parte. corroboram
de maneira eloquente fi nos

sa afirmativa acima, de que

[á é uma oxplêndida realida

de' a "Primeira Olimpíada dos

Bancários de 'Santa Catarina".

...

-

-
,_
-
-

-

is:
-
-

.:: Programando
. � I �le quasí todos os modernos

== Jogos, 05 rapazes

;;; ('};t�I)I�I"dlllenl():;:

ª I propordcmarflo
ao púb1ieo de'

� Blumeuau c .aos vísítautes ele

::
'

I' I S I N T I GI'
' .§ todo o Estado. sem dúvida

al-!ª, . � guma, um espetáculo sem

ª JI M· NO, R IM O g i[ual nr,>: ffSPOl'tl:,8', mercê·dos

� III""'111m'" li 'I!"" 1111111""'''' '" II!"""111111"111111'" I1II! II! IllUl IIn lU" I!m"""""lU" '"11111" '"11mUH;:l ('1cme"to, dc v,lo, que cnn-

flVlPORTAQAo E COMERmO

CURITIBA JOINVILLE. BLUMENAU
Curvejaria .Catartnense S�

.'
. . . .

"

liJinvilfu

-

-
-

-

quanto u inverno que se apro-I §xíma traz muitos díssaborcs j E
aos operarios que residem em ::

Canôas. =
Em épocas (le chuvas o _

transporte fdtu pela balsa ::g

deixa muito a desejar, fican- ;;;;;

do as crianças que frequen
tam as escolas, completamen
te desamparadas, aguardando

o rctornfl da halsa, porquanto

Suburbio Proletár-io voltamo!'

él ilrsístii· no sentido da cons

trução da Ponte Canôas, por-
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