
A instai çao da Convençao 'da U. o.
.OS NOIU:;:S DOS DRS. ADoLFO KONDER e BULÇAU

VIA�Li. ESTÃO EM EVI')�NCIA PARA A ES

COLHA DE CANDIDATOS AO FUTURO
GOVERNO DO -.:J8TADO

." .", ri,,, �DIARIOS ÁSoSOOIADOS

o momento nacional
-

eXige aSâ\. I objetividade
e ,�"aLOS positivos

:FLORIANO'POUS, 18 .' .t.cas aSsevera-se que o
"PRODUZIR OU MORRER, TRABALHAR OU SU-

(A Nação) - Sob a presi- candidato da U. D. N. á
CUMBIR _ EIS O DiLEMA IRRECORRIVEL"

presidencia de Santa Cata-
DECLARA O INTEi'\. 'v'ENTOR PE ALA-den-;a do dr , Adolfo Kon

"" . fl c' Ado fo Kon-
der foi insta:ada ontem, a der, falando-se lambem no

- GOAS

Convenção Úl C- D. N. de nome do dr. Osvaldo Bul- MACEIO', 18 (Meridío- .i1ação do segundo Congres
Santa Catarina. Nas rodas cão Viana.

.

nal) - Discursando na ins So de Prefeto-, de Alagoas, o

nterventor Guédes Miranda
afirmou que O momento na

.

cional exige ação, ohjetivi bír- - eis o dilema Irrecorr-
dade e dados positivos pa vel", Em seguida, dirigin

I ra Os problemas cuja sotu- do-se aos prefeitos presen
I ção apresenta-as-nos impres. tes, disse qUe deveriam

_

in
, cindivel, acrescentando: centívar a produção c cui-

"Hoje e não amanhã, eis a dar dos meios de transportesfórmula dimensional para nas comunas que udmu.;s
.D

as atividades do governo. A t! J!'�nRATO '" MELIi'T -.
- Telefones, 10 92 e 1391 -- Caixa- P.?J diar em Iace da angustia

amo

.. ANO IV - Santa Catarina Btumenau, 68 feira, 19 de Julho de 1946 - N° ...S04 que atormenta·nos é \ransi
. I gir com as dificuldades que

"l�t�J deix(JJ'is ql.lt: ()!i ím".Jeríalist.as norte .. atolham-se-nos a emb�ra-- EM DEFESA DOS INTE·
.

.'. n
. çam, A demora, a neghgen RESSES DO POVO

.

americanose b·ril'ilb l�O§ selem a vossa sorte I cia, o adiamento, a indife
, .

.'

.

,_ _. I Tença, .a despre<:cupaç�o é a RIO, 18 (Meridi<mal)
OS ISRAELITAS REALISAM GRE'VÊS E COMICI-I

. JERUSA��M, II ��IU- 'I comodidade suo atitudes fnaugnrou-se __ a primeira
CIOS NA PA.LESTINA SE INCID1;:Ii(fES ted) - A

.

'\ ass LeuIDI OI'
que chocam-se com Os ímp, barraca da Delegacia de I��

.,.
.'

. '.' .

.' I denou, hoje, qus �odos os rativos que rodeiam-nps, :�on�m:a Popular nas fel-
.

JERUSAL�M, 17 (Ulll.- arabeg e Judeus no sentIdo seus e:em�n,tos, detidos pe- com as' exigenciag que eml
ras nvres, esta�d? presente

ted) - A greve e Os COmI. I de apresentarem A problema 110s b-itanioos suspendam o Chefe de Poticia . Outras
cios israelitas, nesta cidade, da Palestina ao Conselho de a gréve da fome Iniciada a polgam-nos, com as neeessi

I Larracas lambem sedo Inau
foram reallsadog sem inci- Segurança da O. N. U. meia noite de ontem. d�des que oprimem-nos e l guradas nas demais feiras .

dentes. No prlmeí-o desses "Não deixeis - diziam 0&

movimentos' os elementos boletins distribuídos - que II..'
, .

.

os iillperialistas hritanicoj, e I A b
.

b
.

'O.
,_ •

t'.

pró-comunistas úistríbuiam norte' americanos selem a··.. om ii" atorr 1(8 repr·es-en a

p:mfle�� apelando para os ,vossa SOrte".
'

.

nova', forma. de arco e 'fléxas'l

····I·Hâ, ..

!�

Her-

""ue hoje traduz o espírito
de 'reaEsação, de< sacrlfici{)
e despreendimento do. gran
de pioneiro da grandeza e

(lo progresso da nOSsa comu

na, que é "'ole 11ll' dos m?,i
.,t'Cs sustent?�,!tus "'o engrar:

As reminiscendas histó- �edmeI'fO do E5tad" 'e ?..,

• . . Brasil. Bll'��::lall ronde I''''
do nO�so mumClplO re .

I J� O seu culto de h{)men;J
g:�,.r·:.in em :;;.:.a" ik,ginas a "'em e ven()mção ao (-,s�!,·;:···

cbe.rada hoje >1./) sólo brasi- !ntemerato e "is VÍ:rf7:rles d
l�:-') do Dr. Hermana. B'u· 'v;c�e e morv.'s do gra'C'ilo a·

n1�"�U, que aportou is pla- 'póstolo da nossa civilisação.

O ALMIRANTE HAI�SEY, NUMA ENTREVISTA CO
LETIYA A' IMPRENSA FALA SOBRE O r-o.

DER DEDESTRUIÇÚ> DAQUELE -ARMA
um sécuJo

.mnrm Blum.enaU 'Oi- l\IO rs. (Ag. Nac.) - o cão, dizendo: "Quando o·
PRO E'TO

,•
.

...
A'mirnr-t» \Vidiarn Hal-ey, homem descobr.n o arco e i

1 ROLAMPAG(>
..

c· .

'

'.

, •.•• qUe desde ontem encontra- a fléxa, já se dizia que às I .

.:.·.·SQ'U.. _ O solo bra.silel.rolls� z:la nOS::;:l <:rIDit.al e.'nl vi.,gnen·_::s iam
ce'5a.r, tal a i�l'l

DA·:CONSTITUIÇÃO'.
,

"

.

..,
.
'. I sita de co, tez Ia, concedeu; I pressao causada pelos ef'ei-

.,. . ". .

I'
na manhã de hoje, uma en 'I tos dessas arma'. A bombal

x x x �

_ . ,""" gas do Rio Grande do SUl tre.v:�ta coletiva;á imprensa atomícn ,representa ap�na; I. RIO, 18 (Meridional)' _ .�\

PX4ftl! �th�:��;�����ti� I�i{\tÉ��:t:�f�it�;i� I �}��E��;i�fl��i�:�� ��i�;��fJ�f;;����:
i�WNJiM�ir '::�:Wi�t?@ brenhando se pe'as sé!vas ·n:asIlclro,. DeI1;>1sf.alou so- SIl:l • A SUa entrevista, ter tituíção, qUe seria aprcsen;i���"'::�;':':":·>:, ?,';::'Yii do Vale .do Jtajaí, vindo eS

)1 e a bomba .uoiruca e s.o lm.mmdo, declarou .que a sUa tad., como substitutivo. do
!���� tabeIecer a Sua colmeia de hre o seu poder de destrUl- vislta era de cortesla da ma

. ,

�f" tra.ba;.ho nestes rineõei<, i- traha'ho da grande comL;-
niClando aqui Sua Obra são constitucional. OUYidi,l:

,á respeito, pouco antes dégrandiOsa de civilisação e I embarcar pam . Campos, dj�

I de foi elJl Carat2r particllla�·
o sr. Prado Kelly deelanm
nos não hav.:r nenhum r'l:}
damento na 'nformacüo, a:'
crescentando: "Quanto :!$
reuniões secrétas. 1105S0 ari,
'mar que ""las na�a tem d�
secréto. EstiYe 1 !'nnldo COlll

O sr. Nereu Ranws, mas p:l
ra tratar de estudos do pr·)

sufocam. A hora é de béne
ficio á terra, peloi trabalho, ,

.o. para que a terra beneficia o

hvl..elll pe�o8 frutos. O Br�!
si} precísaproduzir 1?ara cOr,

sumir e exportar. Produzir
tudo O qUe a mão inf'atig..
vet e a terra inexaurivel pu
derem dar. Produzir Oi;

morrer, trabalhar ou SUCUlll

cp e na s uma

rinha de guérm norte ameri
cana á marinh-i brasileira,
çue tão bom serviço' pres-

· tou as. nações' Unidas duran
·

te a guérra .

jéto apresentadu pela \h j'
·

meira sub-comis:;áo. IS fui
só.""Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ã NAÇAO
__....... _ y Ul.t�'l 4�

��- ",,- ...:"

Acusado de espio.uagem nos .ta.à.:.a.UU.
o ADIDO NAVAL RUSSO PRETENDIA COMPRAR minutos o sr , Gredin era

".�_>.l'l0.;; DE UMA U.dDADE NAVAL dU,UO á comissão d e

O·
,

.

�r.;AJ.TLE, 17 (UniteJ) - �""-i;;�'S soviét.ca, tendo á

: Ire'tosO ir íbunut daqui esta de, dos Unidos, O carpa de ju
I
sido acusado �e. comprar! I'EiJeranGo sobre a sorte de rados, composto de sete ho planos de uma unidadj, na-I '

'

NL,: ai
.

:,rdm, adido ,naval mens e c�nco mulheres, est� vai dos, Estados Unidos, de I Nã se pode atribuir ás que a juventude não u-russo .. ' 'Ec f.), acusaao de ve considerando o veredi engenheiros norte amerrca-t
J' tO b Ih' t com tem p (" l' ra

. , '1" ."

,

• eIs ra a IS as o ren \e ,11ehi 1 a IL;_,aspiona em contra os Esta tum desde a uma hora e 18 nos. t 'd' f it
'

d J
' '-,� .

SI o eito, a cansa a enor ,na esco a.
,,--_� -

I m.dade dos males que nos Ao 'em vez dela, aprende-O S. T, M ..JULGA O HA A TRANSFORMAÇÃO DA ONDA DE AR FRIO, DE I reduziram á situação de pe se que a vida àeve ser .con-IESAS CORPUS EM FA FIRMA BERNHARDT ORIGEM POLAR, A- nura em que se encontra o quistada a golpes 'c .':',l;(
VOR DOS GREVISTAS IRMÃOS TINGE O �UL DO Brasil. . cia, pela suhservieneia ou
Di\ LIGHT PAIS A maioria dessas leis é desonestamente,

.

Em circular que nos foi
� hoa e necessaria. O que A ditadura gene�·:11i.,no. 17 (Mcridtonal) - enviada ontem, a firma des RIO, 17 (Meridional) -li tem faltado para completá- zou, nos seus j.rocedimen-F'oi ,'c,ir.::ado nara hoi,: a ta praça Bemnardt Irmãos A temperatura desceu subi as é a educação do operario tos maIeficos, esse danoso

tarú,c o juIg:ll�ento pelo S. que explora. a [ndustria de
.

"P1ente no Rio nas ultimas como falta aliás educação a I conceito, arraigando�o nas
T, M, do habeas corpus im .artefátos de couro, comuni horas. Segundo informação I todas as classes sociais do

I
gerações que. sGfreram maí.

petrado em favor de dezoi cou-nog que a mesma pas- elo serviço de previsão do I pais.
..

dretamente as suas Influen-
, to' ' ",T'OS da comissão de sou por um transformação tempo, violenta e intensa Andamos de um lado e das. .

salários dos operarios da: social, a qual será sucedida im;asão de ar frio, de origem outro, no exam� dos nD�-1 Rein�utir no eSI?ii'itoLi; '01 C".W �('hqm-se preses por uma firma anonima. sob nolar Ocorreu no sul do con sos prob'emag pura concluir dos brasile.ros, operarios csob a acusação de -serem o nome de Bernhr.rdt Irmão tinente e está r.lingindo a sempre e invariavelmente,! patrões, que nã., ha direito
P ';'l"{'" da gréve recen S. A., Indu-t-ia e Comércio região 'Sulina do Bravil , aue o maior deles é ainda' sem deveres rel�ltivos, eis iI
ter'pr,f(' tentada pelos tra- de Calçados e A rtefátos de ----- ----- ---- o da educação. seára qUe está exigindo urbathadores da empresa r» Couro, o qual já iniciou as; gentements detlicado, trahu.

I d b
' ANUNCIEM 11 dna('" 'S,,!, OS advogados dos s�as ah.vi( a. es 50 essa ra-, x x x la ores.

p:,"'entes defenderão apre zao social. Gratos pela co-.
NESTE AUSTREGESILO DEliminar da incompetencia municaçã., e fazemos votos' A

l�g��.laçã.o sociat incut

.. iuj ATHAYDE
da.JllsF�a Militar para o jul de exito e prospel"idades.' DlARH.J no esplrlto dos trabalhado- ------ ,-----

gamento do caso e a canse
res. uma éons?�e�cia exage :

A:S::iU(';lA�AU
.

l'HUJ.:I'1::i-quencia da ilegalidade da rada de. seus direitos '. �em SIONAL DOS CON_prisã., preventiva concedida ,.------------------------ ao mesmo tempo equtlibra TAB1Lie1'AS_p_e_lo_n_l_:;es_m_o_J_u..;._i..z.o-,l",,·__ C'O·.·•... '. ' L.'.. ' 'U·.'.' M.. H> :l.!'.�"I.. .•...�.:' ..J(...•.....
'

�
" J �7:n����ld:;1��:��:����lS- Pefo .presentc, ficam con-

AB,\j\TCADA PERNAMBU-
. .

.. .'

.' =:»: '. � ..

Cada 'qúa]: pensa em ti- vid:ú:fõ'"s todos OS eoiih,bilis
eJA. NACIONAL !'E sEmmOI;; DE VIDA" rar o máxlmo e:nl dinheiro Las que fazeni parte dest.CANA QUASE ROM...

RAMO� ELR1'fEwrAJU!;�

I
.. ·A"oCiação de classevpara.u��U COM O GOVER?

Séde Social: Av. Alnnrante Bar-rose nO 81 -:- RIO

...•
��nie!1.rt�a����m� rendimen

ma reunião a renlizár'se sÚ
A�ente no Estario de Sta, Catarina: bado, dia 20, as 15 horas, no

A idéia de qUe estamos na í Clube Náutico América, ('RIO, 17 (Merídtonat) J O A O P C' � T O época do trabalhador, para que obedecerá .:1 seguinte,Noticia o "Diário da Noite"

I
'

I uítos traduz "e com a va I
'

'

Rua Iii rie Novem ore,. 1.'J71

----.
m

.
_ -> r<l

..•. ORDEM DO DIA
,

que a bancada lpessedista FOGO TRANSPORTY<::S J�c.'<)._J!i:NTKS .'..!a lmpn�ssao ,le ,õ·1e tudo
10 T

.

h
.

'

h - -

.

•

.

.

. ).; Omar con eCllllenper'"1."m ucana qU:ise rom- Respons8bmdad� Civil Omnihu..

I,
e deVIdo ao empregado sem

l d 't
- 'I 'IP -, "

(T' T
.

, ' .

t t h· o a SI uacao e!ln
eu ('O'''' () goverT}n r; ",v !r ;:1 ntnMNInt_ >fc rnn"'r'''1r1fHl(", f

que. coneomItan Cluen e I e
I A

.' _
�

... d
. -

d 't t ------_,------""'....._....,......._....,........._-...... 'h b
. - ( a ssocJaçao.q emlssao o In 'erven OI'

CaI a das o rlgac,oes corres.
20) O t fl tI'Jos� Domingues P. quatro, Dondentes,

- ,u ros dsstm os (e
l' .

interess;: so('�aJ.prelelJos 1runicip�is de Per
pnambnco. Acrescenta que Colégio

'

..artheno t1 x x x
i B1!lg14m(.enall, 16 de julhohOuve intervenção do pre- {e • ).

OF CfALIZADO
I

s',
'

'1nh'" nc, caso cujo
2 C b A noção de dever ,sem-, ROMUL.O SILVAd ' . Rua Come:1dfldor A'':'I jo 176 - Fone 119 -- uriU .esfecho é esperado hoje Diretor: _ Dr. Luis Anibill Calder'dri ; pre tenue no Brasil, quase' Secr.��ário-resp. pela prcem Recife. O Sr. Osvaldo

que desapareceu. Isso por-. sidenc;iLLima que encontrava-se no
inteT�o:r de Pernambuco, foi
credenciado pelo P. S. D.
}3ara entender-;e com � in
terventor.

Intrroato - Sfmi-Fx'e'natr e Fxtorna1o
CURSOS - Primário, P!e-Gin; sh I - Ginasial Cif.n�
tifico - FX::lmt' df' I,dmiç�ão prn oPlembro e feveireiro

\l··�· l)IURNAS e NOTUNAS
Para prnbos os s. >cos Peçam

."".

. Comura-se -' Ofertas sem 'intermetliario, pOr c:n;lhprosptctos ao endereço _ AUNO ZENDRON �. G:ib:a pUf.taJ 19 Bill-
menau. oU ncssolamellte eo �. � referido �elJhor.

Rua 3!k Nov,:�,b=(), 1360 - JOÃO GOMES (){ elA. rone 1488

Radios das melhores
para corrente alternada (l) para acumulador

f?iscos Efetrolas Toca-Discos - R·'frigeradores -- :\!aqi.iinas de
C{Ntura Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas -- Cofres

Fogões - Mil erial para rádio - Material elefrico em geral.
Veú;.;as � risb e a longo prazo. - V i s i tem a R A D I O L A ft
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não Q povo italiano". Wins
ton Churchül, Austin Cham
berlain e outros destacados
potitcos llritanÍcos-assegu
rou Luso - apoíavem 'Musso
lini, apertavam-lhe a mão e

batiam-lhe amigavelmente'
nas costas enquanto O po-:
vo ítariano lutava contra o

fascismo" . Emílio Luss
qUe é autor do livro"A mar
cha sobre Roma", ponderou
ainda qUe "Matíeottí foi as

VIENA, 17 (United) _ O sassinado e morreu no exi

governo militar da zona o
Iío, em coneequencia de es

cupada pelos inglesas na pa�camento" ....u�ri��s .

em

Austria foi abolido sendo _

mao-,
- dos fascistas e que.

substitllido por u�a orga-
"os capitalistas ínternacio- ;

nisação de assuntos civis.
FOi o que anunciou o servi
Ço informativo do exercito;'

, VENV}:!; Sl!: lJM
britanlco, acrescentando

I

A R
.....

desieni 1= d U'que a medida aféta as pro Pan doneon
.

ussianauiem eSlgnloscontraosLsta üS fUO�'3
vincias de Corínthia e

-

Styria, . com uma população
de, aproximadamellte quí
nhentos mil habitantes.

pitalistas internacionais,

UMA PAZ PUNITIVA, CONTRARIANDO AS PRO

MESSAS, NÃO DEVERA' SER ASSINADA,
DECLARA: O DEPUTADO ITALIANO

EMILlO LUSS

ROMA, 17 (United) - O
deputado do adido da, Ação
Emílio Luss, Instou, hoje,
para qUe a Itaíia não' assi
ne uma "paz punitiva". E
assegurou que Os "responsa
veis pelo fascismo foram
os politicos beitanicos e ca
---�---

ABOLIDO O GOVERNO
MILITAR BRITANICO
NA AUSTRIA

nais ujuuaram Hit.er e Mus
soiinr, num esforço para a

tira-los contra R União Soo
víetica, Nessa ocasião, que

durou dua, horas, o deputa Churchill e Eisenhowe. -, Ir

do Emilio Lu,,, focausou guiu que "uma paz 1�"" E
IS promessas de libertação va contrariando as promes-us
:eitas á Itália por Roosevelt não deverá ser assinada (

,

CARROS BRhANICOS PARA EXPOHTAÇ O ..
Interior da fabrrca de automóveis Morrb ona- os mecanicos dão Os ret,

ques finais nos nóvoj, modelos. (BRITISH NE\VS SERVICE).

e

DECLARADO INOCENT � DAS ACUSAÇõES DE ES

PIONAGEM E CONSP -RAÇÃO UM TENEN-

destróier tender da armada
estadunidense "Yel1o Sto
ne". Assinala-se que antes

TE DA ARMAD , RUSSA de qUe os jurados se retiras

,_
_ sem. da sala do tribunal pa

I SEAT1 L.E, 1 t (United) -

r-a deliberar o [r iz advertiu
� O Juiz Federal declarou

.'

.

I.nocente o :tenente da arma :os de-qua o governo não

la russa Nicolaí Redím, con havia apresentado provas,

I f I tada 'que demonstrasselll qUe a
.ea o qua oram evan 5

-inco acusações de espiona sia tinha dedguíos contra OS

;em e conspiração para oh Estados Unidos c-u QH3'quel'
-

cr os planos secrétos do outra nação.

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

CARFO .... BRITA!'i1Ci)� r A F•.\. ,"',\'1-"01:-:""" '('.
Vista de uma das dej.en-lencias oa "Morris Motor Carl' y,rork" mil Cowley,

Oxford, onde se acham centenas' de carros destinados á exportação. -- (B. N. S.

TEATRO CA,RLOS GOMES
HOjE SEXTA FEIRA. 19 DE JULHO DE 1946

A'S 20,80 HORAS

Récita de Assinaturas.

da Cia. de Comédia. Iracema de Alenc a r

A
Apresentando a magnifica peça

Cegonha se

em perfeito dfado de eon

tlermção.
iermano' Jahn, LOntral!

M. Rio do Sul

atrasou
UMA FARÇA ALEMÃ - TRADUÇÃO B tADAPTA.

çÃO - de MATHEU DA ,'FONTOURA

ENTRADAS A' VENDA, A PARTIR DAS 2 HO

RASUA TARDE, NO CAFE' P O N T o C H I C.

OS BENS GERMANICOS
NA AUSTRIA SÃO OB

,JE'TO DE NEGOCIA

ÇõES

MATA VIRGEM
VENDO 1 40Q 000 m2 de

terras «íe mata v.rgem na

totalidade peróha e cané U,
no logar BAú, distando a

penas 3 q�Iometros da es

trada municipal. Preço de
ocasião á vista ..

GASPAR

Anfiloquio Nunes Pires

VIENA, 17 (United)
FOi apresentado ao gover
no austriaco u rnprojéto so

b-e as futuras negociações
em torno dos oens germani
cos na Aust-ia .

Ao que informou um por

t�vóz autorlsado, durante
os ultimoe dias as negocia
ções não produziram resul

tüdos anmadores, e alguns
��;'NP

observadOres assinalam que

• projéto soviét:co não t'

considerado "muito f'avora

vel". As negociações, no

entanto, deverão continuar.

SECÇÃO LIVRE

".lará e_ Bhnnenaa O PC•••acla ..

a. de. SaDtO'

ESTA" MAROADO PARA O PRO'XIMO DIA 21 DO

!CORRENTE

ConfÓ'rme vem sendo amplamente divulgado pe

la imprensa e pelo rádio, falará nesta c;�ade no pró"
xlmo dia 21 do corrente, ás 8 horas d:l, noite, em Iugar
que será previamente anunciado, o grande oradOr sa

CrO tirasileiro e membro proeminente do movimento
nacional, Part.do de Representação Popular, pe. Pon

ciano dos Santos ,

Blumenau, 18 de Jutho de 1$)46.
VALENTIN QUINTINO

Tesoureiro do P. R. 1'.
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m1P OS kebe�'gs, a-pesar
de - serem encontratios
a vagar nos oceanos,
não são constituidos de
água salgada, mas sOm

d(� água doce; e que,
P01' esse razão, muibs
vezes os baleeiros re- Faz toda" as operações de descontos - Emprestimos - Cambio - Cus-
colhem em alto mar pe I

tódia -- Cobranca_s - Deposito". - O"den�?e PaZ':I!�ento. - Carteira de
Quenos fragmentos de

I
Crédito AgncoJa e Tndustnal - CarteIra de F1Ilanclamento.

icebergs. P�:'a ren�var Agencias em todas a5 capilais de Estados e princir:ds praças do país,
a sUa prOYIsaO de agua

_ Correspondedes noExterior_
potável. - t!iil!IMit.EM�;& :wí§4i:;;;&_.>$lí'ItDde;;:.'��...... ii"lihl1í!al!í�o/::::.�:>m"'\."',,"j\:gi§i

P'...:a�&�j:.:na=-=4=.,;._=;;;----=======-=::;_ .. __ o '"_o

São benignos os cases de meníngíte no RIo
®S CASOS, EM NUMERO DE 52, FORAM CONSTA_ monar , A Sande Publh:a,

'fADOS NA::> i"AVE'LAS .entre outras coisas, está en

pregando suífas como pre
RIO, 17 (Meridional)

-,
mínigits, existentes na cida ventivo nas Favélas e no,

O, sr, Samuél Libanio, Se- de, dec'arou: "Não .ha rnotí : bairros habitados por gente
ccetarió de Saude e Assísten vo para alarma, pois as au

' de poucos recursos finance
eia da Prefeitura, falando á toridades sanitarlas, á cal'. rOS". .

imprensa
. sobre os casos de �o de Seeretarin de Sande,: -------'

e sob o controle do dr. Raul' SnCI ,'18
de Almeida Mftgalhães, Di
retor do Departamento de
Higiene, estão vigilantes, INão·ha perigo, pois trata-se,' Vva. DELFINA VIEIRApode-se dizer, rle casos be-, NATAL
nignos , Os casos existentes: A efemeride de hoje re
num total ?e ?2, foram cons .gístra a passagem do anitatado, principalmentg nas. ve-sárí-, natatíeí-, da estimaFavé las, onde não ha boas. da senhora viuvn Dona Del
condições de higíena, No fina V'eira Natal irmã do
momento sómente tiv.emos sr , ,José Marques 'Vieira, Coum caso fatal, num errança mercíante nesta cidade. I

qne estava tambem com D- i
ma complicação bronco.pni iYIVALDA CE'LIA TOME-
-- -

-- \ LIN

2. rrue as nações do mun-J O BRASIL NA PO'SSE i
. Festej� hoje seu aniversa

do que possuem a mai I DO NOVO PRESIDEN :I� na��hclo. a . ��lante m;-
01' quilometragem de I TE no ME'XICO 1 n:m� "\ ívalda CCII::' Tornelin
vias férreas são, no or-: filhinha do sr . Honorato
dem decrescente, os Es í RIO, l' (Meridional) .

_ Tomélin, direto- deste diá
tados Unidos, a Russia Um vespertino uficioso afir rio.

f' o Canadá. ma que o Brasil enviará ao
México uma missão especial

3:, que foi o norte-ameri I poe
ocasião da Posse do no

cano William Sewaed

I
V0 presidente da epublica

Burroughs quem, em amiga, Miguel Ateman, A
18R4, inventou a mâ-] missão deverá frzer parte

QU.'inn de
S(.lmar; e que IdiVisãO da

.n.
ossa

ID.arinhaOs primeiros exempla- de guerra qUe esteve em
rc� Õ'3Quele engenhoso Buenos Aires par ocasião da
aparelho goroente come! POSSSe de Peron , A posse do
çararn a aparecer no II presidente

.

Aleman será a

mercado em 1891. 10 de Dezembro,

ANIVERSARIOS

1._ que todos (JS organis
mos vivos, sem excepção
alguma, são compostos
do mesmo material qui
mico.

VISITA
Den-nos ontem O prazer

de SUa honrosa visita, o di.

Itinto cidadão o nosso preza
do amigo sr , Major Fran
klin .Maximo Pereira, concei
tuado industrial em Piçar
ras, municípi-, do Itajaí, on
de desfruta de leal prestigio
e grande conceito. . Somos
gratos á genti.oz., da visita.

que ri ouvido dos lnse
,

to< T"qO Se �ncontra na

Dr. Rubens Waibach icaheça, mas sim na par,
te pOsterior do

abdomeml CLlNICA MEDKf

Ie ás vezes t'1mbem nas C:ORAÇ,xO ..:_ PULM:ÂO -'- FIGAP() - I:"JTESTINO:!
natas anteriores ,como RINS -- REUMATISMO - D1ATEn�HA -- RAIOS X
�contece eom o Grilo e! r. ---,- ELE�nOC�RDIOGRAFIA -----

b
"

' 'LonsultórJo e ResràenCl3: _

conl M g":)Tldes g:.1Iai-! RUA BOM RETIRO. 12 - Fo�e, 1258TJl:10tos verde} •

1 __�NS�TA.S! �� 8 fui�1� � d.. 3 .111 � bon�

;:eu�;n:���l� d� c:;�:1 Co.z.-nhe.•-ralarla em 5 nnlhoes de I .

.

anos; e que, ao fim des l

te per:odo, ela não po'
rle ter nenhum estoque
de êner!l;ia livre, perden
do por·' consequeneia
�ell ll'!mr entre as "es
Humiriam o universO
trelas -vigilantes" que
com o seu enc�nto.

PARA CASAL IDOSO, em Serra Alta (ex São
!Sento,) P«UCUltA ��. para admisSão imediata, uma
COZINHEIRA que tambem. saiba fazer tOdos lOS de
mais serviçOs caseiros, pagando-se bom oI'denado,

Pretendentes devem dirigir. se pOr cart:l sob ..CO.
ZINHEIRA" á esta redação indicando idade e dand('
refe-rencjas, juntando fo� ') �rafia.

F\ta 15 ct:' l\lovfl'fPb�(". J;36

Endel'eço telegrafico: .�;}telite»

19 de Jul\� .fI!
24

...�

�
�

�
.' AMIGO!ú� CAlfe!

olft COrA. 'VIO! ,K=)1JfA1[. f: :'.. /I...I'

�{ __

j ..

�Z:dJ
// ;;?

'.I-------�-----çr-,_} ,1·- -,.._..;-

MUITA ATE,."ÇÃO,
1 - Para <\"I"I"ler·.... e..nlJ'li "' IIfll .....
I'@f!Trjb.,10!l e l�t':I�K. tllH1 U l:(lj(lm.e u."
),I""wo

..
XIl\·ler.

''1 _ O Cog1l"" -,de A leatrno .'I11'·;.r f.•
ênleo meáieu.ruen!u e.",i�teul�. CUfU ",_

d�l1.rl}il.çà() de Cu�nác d.. A;{�ITÜ.O. �_Ilr·
qu(l e. 0- ftnieo Cu�nfic (eit" à hase ,fte

alcab\o que tem térmuta lII",jjpjlll\l·

3 -- A ericAcia do .Cog'nllc 4Íp. \'�'��llrt\fl
X'8TJer re�tllta._:pois.. d8_�U�1 fónuulu que

. 're,une v,tdiut'OH eJ(.�me�t.o� f�IPdieaHtt� �

.< Podr...o.... are ju"!l'r",,,,.·. forlt·
n ...JlIlI-P.. do. pllJrnoe-8. r4'.,na •••1_

��i.r;io .. C-I bál...mo .ii .. , ..16'
b) IJri1 21"undf!' caJ.·ifl,,·an't ... �':O�
� hiIH.f"..fi-to de. {·4f i<l:..

e lio.,. CZptwtO,.'Ult �...nJO • ,_-
IíJtala .. n. illn.ç(ut.

.

d· OID �ran" .. oC"slln.n\.4'! d. �
".orno o lDuh.lYlot({J

4 - O legitimo COj(roae de AI<mlrruo,.
Xavier só é vendido•. p"rt.�ntf), PIU ""T'

m�.cl"" e tIrogarinR, poruuê _ nào ...
-

eGqlleça - I remédio E' C\ÚIlIl bt.� Qâ.

pode sar vendIdo em outro. IUII:""""
I

...

,..,

Blumenau
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Simultaneamente. uma CO�

liHssáo ue manifestantes foi FRAht..1:'U.rtT, 17 (United
envlada para uma ccnteren .., Os runcronárros do servi-i RIO, 17 (Av. Nac.) �

TRIESTE, 17 (United) .: .mens que foram encarcera era com o coronel Alfredo ço secréto americano decla- Na sessão de ontem da A:,
Cento e sessenta muíhéres, dos pelos aliádo� durante o, I Bowman comandante do rararu hoje qUê Os ires rus sembreia Constituinte o de
levaram a efeito uma de- dísturbíog ocorridos nas du "A. M.' G. (governo mi-i- sos uetido, como espiões. se putado .comunista Trtf'ino
monstração diante do QG, as ult�mas. semanas. Dur:_:n I ta- norte americano) Cinco

11.ãO entregues ús autoridades Correa apresentou as. Suasdo' governo militar norte a te a referida demonstraçao dos detidos sã., lideres co- soviéticas de fIoI. na fron- despedidas a seus pares,
mericano, hoje. exigindo a as mulheres gritaV3ll1: "Es munistas dos sindicatos pró teira, entre as zonas russa desculpando-se dos exeéssc-,
liberdade de cinquenta ho- tarnos morrendo de fome" eslavos que encetaram o seu e americana, no norte da pOr ventura," cometodo

sétimo dia de gréve para o Baviéra , Um porta-voz de e afirmando ter feito béi�iS
julgamento imediato oo li cíarou qUe os oficiais sovíé i amizades durante o tempu
bertaçâo , ticos juraram, pela SUa hon que atuou como representan

ra como não manteern pre te da nação. A retirada di)
<os qualquer dos dois ofi- I sr. Trifin6 COrrea verifi� \
dais americanos desapareci I ca-Se pOr haver terminado n

DESCOBERTAS JAZIDAS dos' da zona soviética e não; seu período de suplencia .

DE MANGANÊS E sabem de seu paradeiro. As'
FERRO NOS MONTES fontes recusaram-se a reve i ESTA' NO RIO uM GRA"K
URAIS lar onde acham-se presos I DE HEROI DO PACI-

tres rUSSOs detidos ha var'as I FICO
:MOSCOU, 17 (United) - semanas na zona ameriea-l RIO, 17 (Meridional)

na de Berlim. I Procedente dos Estado> Uni
O �nnistro de �eologia L. I dos, chegou via aérea, o [I'
Mahshev, anunciou a des

I mirante William -Hatsev,
"� coperta de deposítos de man O CRUZAMENTO EM LIS qUe teve grande ,atuação �;,

E!tcoi(di, 'reC ...Ji.íCd. d G ('�Q �nerCtO �anes e Uferro 1'13. parte nor I BOA E' UM BECO guÚra do Pacifico. O ai-
te dos rais, perto da re- SEM SALDA mirante teve festiva recep-8..emíogt\lo do PAlI'aná gião polar. Geoíogistas fo- ção , Falando iH.I. jornalistas

.
,

.
,

ram enviados, via aérea, á- LIBOA, 17 (United - Ac tas ligeiramente, declarou
(EX-F .{\CULDADE DE COMERCIO DO PARANA') quela parte do mundo des- qui os pontos de cruzamen que é com grande satisfu-FISf' .U,,lRADA Pl}�O �GOVERNO '. FEDERA�. provida de estradas, na to das rótas aéreas mternn- ção que revê o Brasil, poi-Rn" t'nmendador AraUJO nO 176 . For.e. 1192 • Cuntt.,. .

1 t
. .

,

,

Diretor: Dr. [·qiz Aníbal Calderarí
'

qua pene rasse. J?or meio clonais está tornando-se um aqui esteve ha 38 anos a
iNTERNATO - SEMT-I!lXTERNATO e E){TERNATu de barcos especiars , Com ° beco sem saída para os via tráz ,

CURSOS: Admj88io -� GoardaMLivros - Auxiliar di uso de tóras de madeira, es jantes" em consequencin da __�__
AdministraçAo �'" Datilografia e Estenografia, . tá sendo estendida :1tt� fi detenção dos aparelhos CANDIDATO A' INTER..:J\.ul1!� OmRNAS e NOTURNAS. para ambos os aflIGi; recrião uma estrada de tiO "Constellf>tl·on'"., Os 'nleI'os' VENTORIA DE MI;..;.�" ..;" "'V�JsWl de B"tUoJP"lJ.f18

.

e Estenograf.la ! ":1' t" «

Peeu. __D<8"'t0ll . qUI ome ros ,

aeronauticos autorizados a NAS' OEX-DIRETOR
--------'---'-----,---------�----'------.------- nunciaram ainda qUe esta] DO D. I. P.

�R���&., Mm �__.!;�2 �_�gp,__M�__

?�_'.-_-�m��·II�m��o a�n�ilip�l' RIO 17 ('r '1' )das à numerosas firmas, co ," lUen( ionat

E � I B '1"
1110 atrazaria numerosos de Divulga o "Diário da Noi .

.
' 1\ .

PI a
legados, que destinavam-se te" que corria hoje nos cir

m, r fli e z r,"j''U1 ,r n, 0,"1·,' r u- conferencias internacio- ,culos bem informados ti BO '

, ri J I (' (' j 1 ! I nais , A propósito, s,abe-se; t: da

esc,Olha, (:0 n"ome.Ao" - ;' l,1h..",,' 1. ...) lU, " � : que as linhas inglesas e es I te�ente .. coron;l Coe ho
!j.;

!panhOlas
mateem um ser ReIS" ex-direto-, tio D. 1. P.

Tlí dr'
viço diário, na,s

as linhas ar PU,ra substit�Itó' do sr,' ,105,0� ..:
1

' ; 'A genrn', f'ance.. e holand. gemIdo na m'e,vm"?,· a de

liB uIBlrIm aÚ8 Ú I li.
i

,_ã_o_�-:e-:�--::-o-':-:-ue-n-te-s-.D-O-E'-:-:�-a-s-D-E�:s-E.,...NB-.-O-R-AB----·
DR.CAMARA

P::.:,a�g�í:::"a�-�5�=___c;;;;==========_. _.;.A NAÇAu

".ES[anIOS deDlOrrendo
MANIFESTAÇÃO DE MULHERES EM TRIETE, E

XIGINDO A LIBERDADE DE 50 HOMENS

fi R O S SENO ACHES IH�BERT�
BEBIDAS

ARMA�(NHOS

I f"�Hk
.Comércio por Alac."(1

I
H\TPORTAÇA6 ----- EXi'()f{'l '\i.. J
Rua ]ã de NOTembro, 857 Caba J __!

-_ }-. L U �1 E NAU
1 -

-

---------zy--....
-

MatrJ7: )Oí'Dvílle
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER A.L)

Par:} a nO!SCi ài�,iDta freguesiJl m;Jn ..

temos em estoque:
Urna linha completa de MOTORES, nacionais e' estrangeiros de alta e bai.
xa rotação, de 1 a 97 RP, para 220/380 Volts.- 50/60 ciclos.
2 MOTORES marca GRAMME, d_e 97 HP, 470 rotações por minuto 220

Volts. 50 ci�l""

'parelhos de l1Ied'ção
BOMBAS para uso dOméstico e fins industriais: Marca HAUPT. rOta ti

�'U8" conjugadas com motores monofãsícOs '1/4 HP, l\Jarca LI·
LA, com válvula elevadora acionados pt.>l motores trifásicos de 1
BP, servindo até 50 metros de profundidade.

Artigos el,étricos para o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GI,OBOS e

ARANDELAS.
I.fATERIAL ELE'TRICO em geral para lnstalaçól'J lf: ro:[ I força de qual

quer capacidade

.� ,

ESPIôES RUSSOS DETI..:- TERMINOU O PERIODO
•

lO ...

" DUS NA ZONA AMERI: DE SUPLENCIA O DE
CAl''iA Dr.: ()CU�AÇAO . PUTADO TRIFINO

CORREA

8 I I • t a,

Cllnfea em �eI'.J' - Tratamento ,:íte..;" Onda.
mtra-Cut;taEj; , ..

.

Consultório: Travessa 4 de F(>vereiro· Prédio J'..U ...r

OPEllA'CõF...s 'NOS ,.UOSp:ITAIN

SEBl'
COMPRAMOS SEBO DE: la. QUALlDA nE

1\0 PREÇO DE CR$ 6,50
o QUI;_O!'t i" rruZ!lrn. flr.C(if'rl�, cfr.tavos.

J .QUICO POSTO JOINViLLE.

OFERTAS PfDIMCS OIHI.G1R A
.' 'I

I
•

! (1.-\. \VETZEL INDUSTRIAL - JOIKVILLEj

I
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Firmas cemerdeis envolvidas no (r.me de falsif�·
cação de remed io 5

que o sensacionausmo, que,i·�"�.i.úLilJJI:\.A·. 1.tu.'i_�lCI- -so catarinense dasafra pa stem revensido a aç.ão da ,» L J " AUrAJu ,..-b li � r.'1nl'l
! sada, -e .que a safra futur-apolícia, era duramente nos-

I somente terá inicio' em de-cívo .

POHTARIA D ODIA 18 DE
.

zembro ;
.

JULHO DE 1946, considerando mais que }Jô
O Prefeito Municipal de los" tOrtas massas folha

B'umenau, no uso de suas das etc. não sãogenero«
atribuições, e· tendo em vis de primeira necess.dads,

L mais. algum dias a!gu- ta a Portaria nr 47, de 28
mas firmas sejam arrolndaa .:e junho do corrente ano,
C:Olno

.

CUIllPliC.es no tenebro {da
C

..
4.

....ESC;. '

so crime d . falsifi >n -

d consderando a gravidade.o e. c ..çao ('
. . ,

medicamentos lo comercio de trigo ;
.

considerando qua a Co-
---------------,...----- missão Nacional do trigo,

fixando as quotas de trigo
a cada Estado, destinou a

Santn, Catarina, mensalmen
te, quantidade' qUe corres

nonde apenas a 26,45% das
necessidades regionais do
consumo;

considerando que são mi
nímos Os iHstof!ks" de trt

E A ASSOCIACÃO COMERCIAL QUER QUE A PO-
.

LICIA MANTENHA SIGILO NO CASO RIO, 18 (Meridional)
Um jornal .tocat informa
qUe "é possível que, dentroRIO, 18 (Meridional)

Informa-se qUe durante a

reunião dos diretores da As

sociação Comercial daqui.
o SI'. Antenal' Rangél Fi
lho propoz que a entidade di
rigisse-se ao Chefe do Poli

cia no sentido de que o in

quérít., relativo á falsifica-

ção de' produtos farmaceuti
cos e drogas, Iizésse-se com

todo rigor, mas sob sigilo,
O orador defendeu a tése de

Basta de explora�ões !
E' NECESSARIO COIBIR o EXCE'SSO Jl;� ). ".

DAS PANIFICAÇõES - .. <,"0 HA CRITE'RIO NO
PREÇO DO PÃO - v QUE APUHOU A

NOSSA REPORTAGEi\;

cúi[\ de fnr inhn dr. tr'go, :'1
"1:>'l.ão de Cr$ 159,00 por sa

.e 50 quilos. O'ra esta
belecendo Se um paraíeiu
em relação a margem de luA nossa população, ('r ., "'('st" ;_�.: iparativo Os nos

.

bcros 80- re o peso do pão a ..

n: .. :. i:o. vem dando demons- .' "eitores poderão avaliar tualmente post-o {, venda detr ., es 'f' indipnação e re até onde vai Q absurdo nas preende-se que fI panificaputsa contra Q excessivo abu explorações por parte dos dor tem em média de 100%S;
-. '�ni icaçôes que dia a, g:lnanc:.ósos inimigos do po, a 130% de lucros, isto lidia, diminuem o volume do vo , Diante do qUe acabamos .....ase do preço' de Cr$ 10,00pi' c .'umentam O seu pre de expô" resta-nos pergun- par quilo como pôde se deduçt 'SL f'nce de-sa situação lar se é admissivel e justifi zlr: �Q "teste' de. peso queverdadeiramente angustiosa cavét o módo de agir des realIsamos, o que equivalequo bem atésta a falta de ses exploradores. Acredita- a dizer Quê o panífseadocritério e Os propósitos in- mos qUe não, porquanto, tem em média um lucro gecc<·0ssD.veis e deshonéstos não havendo-um critério na mI de Cr$ 341,00 Dor sacados p"nificadores, a nossa questão de ·p···rcços, rei...ativa- 'd·

.

r h·'·"·
, , .

-
.

, e farin à:';de:,tfigo de '50rei -', t"gem adquiriu varias mente ao seu peso..a eviden quilos.pães de diversa, padarias e cia dos fatos demonstra que
.

. E aqui concluimos apena. prese_uea de diversas pes os panificadores agem de
�ando para o pronunciamenS�"" c ;;,_" �-' pesando Os mi- má fé em detrimento. do po t.nusculos produtos. vo, visando lUCrO' mais com
o da Comissão Municipal

A
. 'de Preços, para que �e espos a verificação da p.e pensadores, senão vejamos .

tabeíeça um crítéro sobre,sager», constatamos os se- pelo que vamo, demonstrar .

§uintes resultados: O pão o tabelamento provisório do
d- c ,r,· V0, hbricado pe em relação ao fabrico do pão, coibinn assim Os abu
la Padaria Ruminski, pesou pão. Equitativamente de a sos quo se vem observando
li· ;j, 1

.. S; o produto da corda co ma cóta estabeleci e salvaguardando os inferes
padaria Socher pelo mesmo da pejo Moinho Joinville, a, ses do povo , Bi.sta de ex

preço, pesou 50 gramas; o panificações recebem a sua plorações ,

}.i, .• ;.__�r �l�'iduío da Padaria ---.--.------ --�--- _. -.-.-. >.

\Vaholz, de 50 centavos, pe
sou 62 gramas � por ultimo
L�" pequenos pães dti Pa
Qa:da Tierwei1er, pesando
80 gramas, são. vendidos
a_< preço de 50 centavos.
A pesagem do pão foi ·efe

tuada na Farmácia Ellinger
e testenmnhanda pelos srS,
João Kieser, Arno Buerger, � COm extraordinária dignidade artistica .e excelentejUli BitteneOl�rt, Felix sent�do cinematográfico se desenrola o argumento <lesSchwarz, Amaun Rocha. e te fdm que Leslie Howard rpalizou e internrptou.Heinz Hartmann. Estes se- J Uma bela Super-Produçã<l da R K O cheia denhores

.

atenderam proilta- ! bom rumor e atf'gria.
mente ao nosso pedido, o; 'No programa ainda: Compl. Xacional e .Tomul
qUe agradecemo�. I F O X.
Pelos resultados desse· E N T R A D AS DO C O S T {l i\I E

elitE .BUSCH
�MANHÃ SAB'DO - DIA 20 _ A'S 8 nORAS

LESLIE HOWARD e ROSAMUND JOHN em:

POR UM_ID E A L

P A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

I � �

� I .�. �: � s /

lI:SPINHr,.,J1 tTC.

RESOLVE
Art° 10 _ Ficam as Pa.da

rias e confeitarias deste Mu
nicipio proibidas de fabri
carem hôlos, tórtas,' massn-:
folhadas e outros doces, cr
ja f"hr:caç.�o exige Iarinh. f

de trigo:

'Prefeito Municipal.

Art? 20 - 'E,ta portaria Cll

na eui vigor na data da 3d"

puhlicaçâo, revogadas n:;

disposições em contrário.

GERMANO BEDUSCHI

Orgão dos "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

ANO IV c.....:. Caixa Postal. 38 - NUM E R 0, 804.

STA. CAT.AIUNA.. - Blumenau, 19 de junho de 1\l46.

NOTA DE ARTE
;\COMPANHrA TRACEMA DE ALENCAR VAIOFE"

RECER UM ESPETACULO AOS NOSSOS.
ESTUDANTES

Sob o patrocínio ao Sr. testavelrnente, urna artista

Prefeito Municipal, a aplau de apreciaveis recursos e co

dida Companhia de Comé nhecedora profunda dos se

dias Iracema de Alencar te redos da ribalta.
vará á efeito, domingo á tar

de, no Teatro Carlos Go
mes, úa matinée oferecida
aos esludantés hlumenauen., .. Charles Boyer e In"'t';i!
ses, levando á cena uma ma Bergmann junto" - Heatisou
gnífica peca de seu escolhi se, em

HA' Me:a Luz", UUl

I rlo repertório. O gésto Iou- velho sonho. ,ios "fans" quo

I vavel da COI.np:lllhla Ira.ce- I Sf'mpre <lese I vam
.

ver

...
BOY.

-

..
ma de Alencar, llOmenagean I er, o grande interprete, con

• do os estudantes locais foi, tracenando com Ingrid Berg
I acolhido com muita simpa j

mann,' ..I tia pela classe estudantil e Para isso a. Metro c;co,I e�tamos cert� qUe aquela Iheu um en:r:edo á.altura dos
Cla. nacional terá o apoio dois gloriósos artistas _� e
moral e o estimulo daaue- por isso '

...A: .
Meia Luz" é

les jovens qlie sabem dom todo -qm.triünfo, um :HI
'preender a fina1idâde cuJtu cesso completo, tendo o fi]

, mi do teatro br\lSileito. Nos me dado a lngrid o premi"
I g�US �<;petaculos apresenta- f <1::- Acad.emia. de HollywOOtl
tIos nas ultimas noites nO nela maIOr trabalho do ano

I Carlos Gomes, npesar da pou, VereTn0_s este_::. grande fi!�ne
'ca afluencia d-e especfado- em duas sessoes no Cml:

I res, a Companhia Iracema Busch no Domingo, dia 21.
i de Alencar vem merecendo --------
.

Os 3lllausos sincéros da c121 A L, U G .:-\ - S· E
ta 'platéia( �lumenau��se" _

Alue;a-'se 1 sala na rn:1

mIe S:lhe ::Iv,,]l:lr os nV'rlÍOS· Sao Paulo nO 119, Traím'
do seu ,conjunto art:stíco, com a 'viuva ]\fina í{o(·h
Iracpma de A1enc[1r é, incon no mesmo endereço,

CINEl\fA

Com prática em transporte de carga e bem rt!'2a-'
('jonado na praca, encontra ·cmocação de futuro. E in·
{tI5pensàve! apresentaT bOas referencias.
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