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,lONDR,ES, ",(BBP.l • Urgente • Informa-se que duas pctl.la.."",�F��
tropas, do Gal. Palloll já peneiraram em lerritorio alemão.

'

'�"\�mafa�-pr-oot-as-_-o-gCJ-Yer-Ba
."

,. ,,'o .'. .••. .,"
.

•

. '. .

.
.

•
. lIelgo

.'
.

Intensificam inulilmen .Nova York, 4: (AP) - A radio:

� emissora brítanica inundou que
DIario Mátuiitm � te a resiste nela o governo Lelga reü:ado presen-

alltlal. Cl'! ?�,oo: Londres, 4: (SIH) - O Q. (i, temerué em Londrês, está da ma-

semestral CrJi!; 3",o.v!. . . . . I t it b 1
avulso C.�r$ 0,30 I das. forças expedlcí..naria alia- as pron as para es a e ecer-se

". I da, Informa nun esforço deszs- na Bélgica, dentro em.pouco tem.
��--�----�---

perado pará deter o avanço das po. �

forças holandesas, belgas e bri
ta rícas do Primeiro Exercito ca

aadense, 05, alemães estão ínten

siflcando consi-leravelmente a' n�
sísteacía sobre uma frente que
'.1este setor :JS nazistas oferecem
a mais terrível resíste.icía, como

aliás em tOC:03 os outros setoras
da França. Assim, as tropas 110�

laadesas, belgas 'e briianicas 'es�

tão seido constantemente bom

bardeadas por grandes baterias
costeiras doo Inímígo.

I. B'·.m.' '.lI.
r�e

..rriI!'o.'tlI.f{a.f•. 'a.'ordem, poraue na de-
sordem' natia se COM,
trell -

..

'

.
Getulio Vargas

ti arGuto das aspiirdçõés do Vãl� do Itnjai

BLU!4ENAU - Terça.feira. 5 de Seiemlll'Qde 1944 - Oro Aclimes Balsini Diretor Hesponsavel - Ano XX - N. 247

o esforço' bolandes lia lula contra os nazistas
acaba de visitar as tropas holan
mandía afirmando-lhesque (mui....
to breve participarão em ações
mais Importantes;
desas, que se encontram na Nor

Londres, 4 (SIR) - Informem. landes anunciou a íormação de

de Lo-idres
•

que aparelhas ,,;Mit-., uma secção para. a navegação
·

çhell)),' holandeses juntamente costeira, ,tiO recentemente criado

co.m.
·

..DÚ.t.ros aparelhos br.íta-ikos, I Conserto Holandes d,e.franspor�· bombardearam na noite d'3 ('D� te Maritimo. Esta secção S;'�l'á

toem o deposito alemão de com- chefiado. por Dirk Humíg, que já
bustível, situado em Arques lu é presidente do Comité de Tnms

· Bataillé, ao sul ele Bieppé pro- porte Maritimo é Comercio da

vocalcO enormes íncendios e re
I
Holanda.

grassando sem uma só perda.
.

---

�.

I Londres, ,4 (SIR) - Com as

·

Londres, 4: (SUf) - II1�orm;3m. tropas holandesas na França: o

de Lond�es qur,� Q gonnio ho- Principe B-enlado da Holanda,

Issiluldo O arluisticig entre a.Russia e a
Finlandia 'mandante em chefe das forças

finlandesas. O texto. do romuni
· Helsínki, 4 (A. P.)

..

-. O go�
governo Iinlandez anunciou a

cado diz o seguinte: «Df,� acor-

cesassão das hostilidades {'ntre,
do mm os termos do entendímen

a Finlandia e a Russia as oito to i�1l1re a Finlandla e" a Russia

hGr.as de boje� A ord;�m de c8ssar as hostili.d!ld€s .na frente d3 F'in

fogo foi trarismitida '[;.e1o ploprio lai1:(Ha c2ssaram' as oito horas

Pr�sident2 na quaUdade d;a co� I da manhã de hoje».

• Loção
WEIZ.Et

Pral:o do Rio. La Menor
e Rapsodia

encontra-se a .venda nas
farmaclas e Drogarias.

IliVida�"s do
Londres, 4: . 1 P.) - F'OÍ'

agora revelado,' 1 Londres, que
segundo as informações recebi
das da Polónia, o Exercito Sub
terraneo Po'ones ajudou o avan

ço das forças russas, entre ou

tros, nas seguintes ocasiões:
- O ramal íerrovíarío Kielca-

(
....

&

Proclamação 110 Gal. Eisen
hower .89S Belgas

Londres, 4 (A. P.) - Umâl.
proclamaçfo trJ'n'smitida pela
BBC por Eisenhower ao povo
da B!21gica e Lux,emburgo diz:
{(está proxima a terminaça�) do

IDlig.o período de cativeir.o de
todo o domínio nazista», con-:
vidando·os a pr�star-em todo o

aUxilio passivei aos aliados.

-w 54

DIAMOND
u. S. A.

Cr$ 50,00 ·cada
ProsdocimoJoão filhos

a das'

Os alemães retiram-se da
finlandia

Estocolmo; 4 (A. P.) -, Colu
nas de tropas alemãs foram ob ..

servadas movendo-se para o sul
e para o norte da Noruéga, in
dicando qu-e 'JS alemães estão:
soe retirando da Ftnlandia. Des

pachos de Ganes Malberg reve

Iam que grandes fileiras dê ca

minhões estão conduzindo tro-

pas,

Exercito PolonezSubterraneo
Czestocl.owa-Konskie foi destruí

dq pelos poloneses entre lOS
dias oito e onze da agosto. O

tràíego bi impossibültarlo du

rante muitos dias, Muitas opera

ções ofensivas foram realizadas,
resultando a destruição das lo

comotivas e carros de transpor
te de tropas, e a Iibertação dos

poloneses deportados pelos ale

mães para trabalhos -íorçados

nas fortificações.'
Unidades da Segunda Divisão

de Infantaria do Exercito Polo
nes metropolitano limparam o

caminho para as forças russas

Que avançavam rumo a 'asir:)
wiec e Kíeloe. Unidades do 72°

regimento de infantaria polonesa
assistiram os Exercites rus

sos ao cruzar,em o Vístula ao sul
d O ria Pílíca.

Toneladas de expltsiYo,s
sobre Eres!

Lon,dr,es, 4 (A. P.) - Enqwm"
to �OO f::>rtaelzes voadoras ata

cavam· o,ntem a área 'Ücid�nual
ela Aloemanha, cinco grandes va

gas de aviõ,es nor1:�-americanos

deixavam cair mais de 1.700 to

Iloeladas de ·explosivos sobre

Br!8st onde a guarnição nazista.
>encontra,:,se cercada ha quah"o se

manas.

InUmando trollas alemães
à rendição

.

Lonàl'2s, 4 (A. P.) - A mari
rinha norte-americana lanç:)l1'
apro2jmadan:en�e quat�o milhões

de falhet2s EO�rê as tropas ale
mães encurraladas -entre os alia
dos no Passo de Calais incitan-
do-os para rendcr��.

'

Bruxelas libertada'
Sup. Q. G. Aliado, 4 (A. P)

- Colunas blindadas britaniGals
litel'taram Bruxellas, pmss'2guín
do s'eu avanço além: da Capital
Belga, se ,achando a m2-'

nos d'e 30 milhas da Holanda.

Bnquanto isso. o 3° Ex'ereito de:
Patton já ultrapassou 'e está li

12 milhas a leste de V'erc!un. ,

Examinando a situação
da França Operaeties norueguezas

fi r.·d·
"

I p" I :....
. Argel, 4 (SIF) .--. O governo de guerrilhas

n2Cihd o pe o apa o Em .. Boniogne, CaRalS e Duniluer· pl'ovisôrio da Republica Flrance- Estocol'nlO, 4 (A. P.) - Despa-
báixador do Brasil que capturadas .

"

sa, -em suu ultim.:.t r,eunião pl;�- chos procoed'ent3s de Galiiv,eri

·

Cidade do Vaticano, 4 (A. P.}· Londres, 4 (A. P.) _._ Noticias I· nada, sob a presidencia do Ge- anunciam que os patriütasr:.onr1-
:..:_ -Sua SantUad>e:'J Papa re.c...b2U ainda fi?'l) confj(111adas.. c!.i;:'em Ineral.De GauHe, examinou e gt.i:ez'es começaram as {)p�raçõ'es
em atidienoCia particular: o Em� que BouJ.ogllt!:�, Calais :; Dunqttcr· j aprõ...:ou as linhas ,mestras da, de guerrilhas nas vishhanças
bc:hmdor d:J Brasil 'e do P,�rú q�e �oram ab:H1dün.adas.

.

P'�I_O.S II p'Ósição qüe � Fral�ça dev2tá de- de Marviski e Mo�o�O�i1. A Juta

com suas r,esp-eclivas fami:ias. a:emaes DU capturados p210s m- f'ender na dlscussao· do probk:- começ-ou quando os patriotas. ata

Pene.lr·OU ...·O'!.i. D�I".ii�a' fi "e.. glezes. . ma ah�mão. car_m pequenos navios patrulhas
UI li &Jlij ::In. til .., : ..... alemães perto de Narvik. Os

gUlufo Exercito Hr�taliico Instalado o Tribunal das Forças. guerrilheiros usando armas Lm-

CGm trGpas brUal1icas na froa F'
.�

d I t
.

.

- I çadas pelos avlõ,es aliados erll!p2-

teira dá Belgica, por
.

�!Dg.cr rancezas (:) -_0 enor
.

.

nharam-se em lutas durante tr€S

Gl"een, 4 (A.' P.) - O Segundo Londres,·' 4 (A. P.) - A radi;) Petain e 'Lava]. Outra emissora í hoOras.
.

.

Exercite britaí1b� atraveswu Di) de Argél anundou que a F. F. r. francesa diz aÍnda que trabalha�

Item a Helgica pouCo d�polis das instalou s'eu tribunal em 1'.1O'.1t dores francezes e alBl11ã2s estãó

9.horai;i da manhã, enqual11-o que Pelier, Ü qual já cond2!lou a mor s'e juntando as forças checas ':�' 'Faleceu wmans Puck
tropas blindadas bI'itaniCas en- te o <:heL: de p10licia de Vichy::o estão luta'1do ao lado dos--pa- Miami, 4 (A. P.) - Fal'8ceu

travam 'em B_ruxelIas. outras au�oridades do regime de trio tas checos. CJffi 84 anos Willians Puck, que
foi goverqador da provinda das

'81 Filip�nas, antes dessa i,lh.a tel' si�

da llbertuda do domll1w espa-

I
hoI.

Ás 8 horas foi efetivado.o
armisticio russo�finl8ndez

Estocolmo. 4 (A. P.) - Anui1�
cia�S'e oficialmel1te que o armís
ticio da Russia e da Finlandãla
foi tornado efetivo hoje ás 8-
hocas da ma:nhã.

rc PUZe i ro '1 Prefiram a. h�inhB fa&ric,ada
, I '

_,
.

, pelo MOINHO JOINVlllE

FILIAL EM BLUMENAU

fone 1124 � .Rua 15 de Novembro, 681- End.lelegrafico BICICLETA
•

I Batalha de . Varsov'ia'
-----

.' I varias operaçües Of

•.
eitlSivas lo ..

Londf;�s, 4 (S. LP.) - O C!Jl- cais.
mUnicado do General Bór, Co- A .estação d'e radio varWVi2\1-

mimdante em Chef,e do Ex;erf- se ({Blyskawica» - (Relampago'')
"cito Subt'erraneoO P-olonês, de comunica:

.

quinta-:iei�'a ultima, relata: Uma luta r,tmhlda teve lugar
A luta continua em' tou,os os 'ltoS arr'edores da Igr;�ja d,e San

pontos de Var&{)via, mas o tairfi'o. ta Cruz, transformada em 'fortâ-,
de Cidade Velh;a e o GentJ:iD da loeza pelDs aL�mães. De;pais d;e

cidade estão s-endo oenus da lu- uma luta corpo a corpo, a igreja
ta pnrticularmente encarniç.ada. foi tornada p1elos polo!1es�, t:O

,
.

.

". ....
.

'.' ". ',.... '.
• As nossas forçll,s entrepl"3nderam dos os alemães foram mortos. I

�Hli�je·-no'"teaiiô-·êarlos·-,ômesh-il:ão
·

°horás·:·--·�
NQtavel estr:�ia da Conlpallhia de Comédias Iracema de Alencar

,I mulher que V.·eio de Londres Notavel péça em ,3 atos
.

'."
.

. de SlIares Deza

�..

-f
Preços de-Cilssinaturas para 5 récitas

"Avulsas:Poltronas Cr$7'oo Balcãos

."

Cr$ 30,00
Cr$' 5,00

ENTRADAS acharo:Efl á venda. diariamente no Ponto Chie das

10 ás 12 horas e das 16 às 18 horas.

N· B . .A vendá de i;\.ssinaturas :serà encerrada hoje ,-\8 1� hO!'aljl•
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Direção de

''Í/i
I, 10 "scratch'" catarillelise

em Bossa cillade'

Com esse tnunto, o

quebrou o encanto da

1 chs da Itoupsva Norte.

ue

PI�I':�SinieÍ!;tiv�j, já eB�á sl'n�

do' estudada e é bem certo

,

'.
.

. "

.',
..",',

,;z_"!lil.'il!i!IIE2I�\'lí\II1Dr. í�-r1Crd.njo T�vaw"�:§
A5Zi$�<entf;l! cio �;,&"... f. Oi!..�·.;io:ll §.�n.""O" . 'IEepocla!.ista em doenças dos 011;�)5. ouvidus, nariz \! garganta II

Cousultorio modernamente ill,,��lado .em curactur permansete

Incsra ern,tde a . 1Hua 15 iii ��Ilvzmbro. liHi3 . f,defroate HO Hotel Cnlzt'iro"
.

Operações noa Hospi!cres .

o:��S."1!�T��=.4l�� .

."",� .. ,",.-,-- -", .. � ....... -.

----------'-�---'----""'"""'-�.,.----i

ExpedlçõeJ�l -

Agelrnftel �OS �;:M�s � ..

com viagens regulares entre Itajaí .- Santos

P""'"�'::iI'li �� �"",,"J '1r��:r;It:\'I�., H��l'!ll"·�,.,,tS
."..__• ""'_ � .. II�....i .. �'<;:::l"·"'�.a "",,<>J�_ttd

Terce-feira
,

"

Sensaclnrnal

Em Cada

co Hoje às 8 ..

R®pris� s!�. M�f:.u�nih)SQ f�[i�e

Coração Um

COM

DENTISTA DIPLOMADO

MAl S DE 111 A_H .a S ij E P R A T I C A

SERVICO RAPIDO E GARANTIDO

Radio Vitrola com todas as perfeições da indústria ft10rernU
Procurem desde já 110\ os catalogas ná
C�sa do Am� ric�[{jO S. A ..

·

�.:n;.�..<CJl',,'�$!Xl.:s;;.,.,lr�;:;;:;,n;:;s:taJr-t(!:;1::; ..l�-V.G:Ji."i��N-r�����
_�.LJo::'-_�""r..:1.ól:!:I��_.;J;Ir..m:'�:.rk�I:;«'��'JO'OI''''''-=Ih'l'A:o:o:.:.�''l>Q.:;!l$<õ.'.:Jüt..n. ...��IVI!l''''''' ..

Mgdeirgs em "'fo��s
como s€ja BAGUi\SSÚ, CI\CUETA, BicmVA,. LUtU
RA.NA, CEDRO, CANEtA, PEROBA e outra qualidades.

RIJa 7 de Setembro
.
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8-.00 hc;ras - Bits teamenío da BiUuisiri!.' no mastro cdncado D::
" .' frente ao ALTAR DA PJI.TRIA.

lB:OO Mras ":-'

. .êrrtam.ent� da B�ndeira:. no .�esmo lll!::lll. ��a

PoR'l �-+,-'i». ::.+. -:-.--"'.
-

.•-+-+.
_.�

,

C. 4. falara um eSPlranfe a mIma! do ExercIto.
o"

• �."'."".�"·"""-""'-"""'�""'_--f""'_'

DIa 8 (48. feira)' ". irClÔIDÊ"'Sõ"iiiál j� .

�..;:.��,;.;�� �:..�:.;.:��-.

'r.:-:-•.-:......;......;..-.- t:.,-.:.....:.. x ..- •.-,�-..:-..- ........""",..-lf- .. x $--:-4-"-,+-+- .-.= .--,.:_.

; .1' G. BU CH � t
J.

•

Secção de RepreseniaçõflS l

I'
•

II' B
_.

d' R-A BranCA o· 1 'e Pft«!"�13'3 E 4� J li ,;€� !'l U I Chamamos a at'ençã·) dos i!.l teressadcs para :) ,avis:J nO W

,
.

'li ara0 fi lu I!l! ia lO
•

III UiJt� ." .. Ii�", �d�gfa 'W�$CI1'i i da Cart'Cira de Expo.rtaçã"J 2. Im portaçã·a publicado á pagké} 6

!,�'.'.' .

. 'BL'UMEIIIIU - (lI'II. _ Pfi.in. !tU.u. !."._'.�."'" ',:1'
do Diário OUria! do Estad::J, clé 31 de Agosto proximo filldo.

! n.... � ... "II H�lUi!.frM ....
Blumenau, 4 de sst'êmbro de lM4.

f ! HSl'mcs EUé.chr::l:3 - Gerente interino . ';

r PROCURI : M.el de abelha e melado, em !lrande escala.. i André Sadez Contador int'erino.

� Representações para São Palllo.
�

+,
6'-�-.""'.-"-.-.,-,,-.-+ o >I}-9:._.."....,.-.-.�.-.-.-..

r Tribunal de Segurança N'acional
I OFERlCE: (Negocio de Ocasião) T c"l'aRtp')['.,,,,2s' I?CI'l'((l�' pNe·!).� -n11�.,",mlt;'5't.l.aoUdTjer�1.,ol: nização juridira e oomercial n�lS-

, """I�' 850 Iluilos de ciHIOS galvanizados de I" (Amerlci'lnl)} $ -
- " J. - talada em São Paulo. H::mve r:::-

.'
,2.500"...." 2" ( " l ! doro Pacheoo, realizou-S';� hoje curso ela d,ecisf,o para o TributEtl

I
20.000 •• .. chapas Pretas de l/li" (f') • nü T. S. N. o julgamento ch� Plello.

'

..

; Um lote sortido de serras para engenho, da superior aço sueco, marca "DANtlN". 1 I José AatQl1ucci Sob.rinho, Rafai2! - AO ministro Barr:)s Barre-

I, 18.000 sacos ef;peciaies. ultraresistentsi'l. hrancos. 60 x 90 Ca}Hlcidaue p.60 kilos. .....

.i. 200 Tambores de ferro, em órimo estado (1' USO) I
I
Antunucd Filho e I-IenriqtI<� Sir to, pr-esidenLo d:o T, S. N., :O ,pw-

f .ReE'esellta e d.·slr.-bll1e • rabrica:n\es Pilu�istas de malIulmls �ill geral �ilya aºri' i gesmuado Libres, acusados (L� te curador Clovis Ktu181 de Mora�s

.� ..•. '" ..

'

. II • cultura. industrIa em geral. Maqumas especlilis pilra • rem illegociótcio d transfel'em:'h de apresentou hoje d.enuncia CO."1tra

•( bidit·" -a textil, acessarias P. industria. Ferragem _ Ma�uinas para serraria:"" Mater&aI ele- I con.tratos id{� locaçÊ.o predial e Vioente VoIpe, comerciante, f'esi-

trieo - RoJamenros - PilrtIUetes - COfres e arquivos de aço _ fmpermoabilizantes e deshlcrus' .. d dI'" I çc
.

.

r tantes _ Grafite ......: Retratarias - Brimfes e folhinhas" comerciais - fie!iistradofes 6 iàrr,íí1ÍVos t ,e ve:1 a (;�

1111.
OVeIS que os

gllar!
c ente em. uãó Paulo, acusadü de

.. .

}tara es.critor los.
.' J, cedam cobrando luvas. Após :)S ter desohed;ecHv a tab-eIa. Para

t 1I.UTn....... 'AVES ..... L.OC.aMOVEIS - BRiTADORES _ C.A.'.LDBlRAS - BOMBAS _ ENGENHOS I cl'ebates orai:s foram {JS réus con- o pro;)esso e julgam:::nto foi de-

+, li V<..'.tt ., d' d 6 d"
- .

d "d
.

1<·· H'a defesa dos seus interesses, cons!llte.nos sem cOUl!�r�missG I ,lena os d meses 'ç pnsao· e slgn.a o; pelo presl ·:"nte do Tn-

• íi!l. multa de 2 mil cruzeiros. buna!, o ministro Pereira B;ra'"

.:- �"";;):--1\?-��-g'", _,.�.._-*_�x +,_"-.=.-t\-+-.-,fi.-+-+ x *-�-."""'.�•.-�--.�.,._'.-... Os réus faziam parte da orga- ga.
.

.:. 4'':: .-1

�""",.,
.. ,

,:,.,�
--':to �::.

,l.--,"· "',)

.;..:

•

I
Blumede

".
'8,iumenau, 5 de Setembro de -1944

P'r�grama de cO,memorações d�
.

SEMIINI Di PIIRIII e Blllmena�f
Diariamente

As 8110 e Hl;.on horas -, Cunto nos dias anteriores.
18,ID ROri!S _ Na P. R. C,4_npelo:J escolares. de mumenau,

.

,grama «A VuZ DA PATRlA»,
lll� Parte - O Irascobrimento

.

Instituto de Bducaçlla "Saurai!a f�mma'"
2ft. ParI) - A Independencia

G. E· ''Luiz Delfino"
3a"; Parte _ A República

G. E. '''Machado de ASsis"
... O Estado N.�vo

C. E. "Santos DUEno.nt"
-- O Bra�U na Guerrã

�. E· "Pedra II

o pro-

4cr. parte

S'il� ,p:arfe

DIa ·1.(5a. feira)
S'.mf 17Gl'as o"... Hasteamento snlene da Bamloira. no mesmo local•.

'

tMHJnol'u ....., MisSil Camval na Pra�a Hercilio L�z. :JHI ALTAR nA
PATroA. .

'

,!-,3"0; kQ.ras - Grande parada civico-milUar com 'parUcipação do
3Z B. C., Alertadcres. L�gionai"iils. Sccor!StBS, todos
:0.8 estabelecimentos escolares, Bancarias.' comercia
rios. sindicatos B .esportistas. .

.

tum lInras - Demollslração de EducaçãD Fisioo' na campo da G.
g, Olimpico, palas escolares.

rS.íJO htlra� - Hora da Independem:ia, no Teatro CarIos Granes
18iOO h'orlS .:..... Arriamento solene da Bandeira
tgilJO Irll.raS - Programa iJa Igreja Matl'�z
21-,00 lotas- - EspetaculD de gala pela eHl. Iracema de Alencar no

. Ttatn CarlQs Gomes

-r.-

Uanfa retreta pela Bauda do 32' B. G. nos dias If., 5 e 6 das
rs.so 2.0,00 noras, junto ao ALTAR DA PA1'RIA.
O Rlltsamento é arriamenfo da Bandeira sedia assistidos:

.

No dia 4, pelos GrUPOS Esculares.
No dia 5, pelo Instiíuto de Edl.u-:ação Sagrada FamUia.
No dia 8. pelo Colégio Sauto Antonio

.

No ,Ua 7. pelo povo em geral e repre3\.ntaçães de lo'

" :das as i!Ias-ses sociais.

JI�RA 1..$ SOLENmA�S ACIMA CONVIDA'SE :reD'A A POPULAÇÃO DE

1."UMINAt1. ' .
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�rlancas Polonesas
:asfbdàdas' IBClos·
alemães ern Lodz

Lüllclres, 4 (8. I. P.) - o f(1'J�
víment-, Subterranco Pc.ones
apurou ultímamente, que uumc

rosas crianças, trabalhando em

fabricas de sapa.os na cidade d�
Lodz, ror ordem das autoridades

alemãs, maltratadas, donií.üía
das 'em barração, sem alirncura
ção adequada e doze horas de
trabalho díario - caíram doeu
toes de tifo e outras l: 0'_ r.ças con

tagiosas. Em consequencla, :JS

alemães transportaram-as, , .:�m

numero ele 250, entre ,01.0 e qua
torze anos de klade, para uma

camara de guz, onde ioram mor
tas.

".' \

a de Ilencar 110 Teatro
Carlos GeRles

"A mulher que veio de Londres", notável peça de Soares

Déza marcará na noite d:� hoje a brilhante esu éla da Companhia
de Comédias Ira cerna de Alencar.

O publico de Blurrenau tem, P('1S, uma grande oportunlda
de para o seu Teatro Ca.Ios Gomes. Ve-Io ão apresentar se com

ertisras do melhor escol e cuja popularidade nas plateia o nado'

naes e do Prata são uma garantia de um successo pleno e feliz.

A oportunidade que se nos oferece hoje. portanto, é nota

vel e merece o rnaximo do interesse do nosso publico.
Segundo podem ver nossos leitores em aviso da Compa

nhia neste nume. o as entradas acham se a venda diariamente no

"Ponto Chie", sendo que a venda de assinaturàs para as cinco
récí.as encerrar se á hoje ás 12 horas,

trace

Aniversarlos
fez anos ontem II Sra. D. FIo

riza 8ílva, esposa do snr. Arna
ldo Silva.

fazem anos hl.j'2:
A Surta. Nahyd Braga,
- A Snrta. Itala Batsini, disfin
ta filha do 5il1'. Conrado RLini.
- A Snra. D. Dorohca Michcls.
- O Snr, José GLS Anjos.
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'COHíRl'CI\Sr�,

QUEDa DOS ca·

Banco s. A�do Brasil
Carteira de Exportação e Importação
IMPORTACÕES PROVENIENTE S DOS EE. UU. DA AMERlCA

•

DO NORTE E DO CANADA;:

o Sabão

"VIRGEl\t1 ESPJ�CIÁLIDÂDEH
Sfl.�D���.v
(�WfTZEL INDUSTRlItL
JOINVllLE

-!.

�1 :- .. '

da elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Regístrada)

reoomenda-se tanto para roupa fina Domo para roilpa comum I

. ,.�.
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