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o ARAUTO DAS ASPIRAÇõE�, DO VALE DO ITA.JiAI I

I Já estaria conte
n '

renciando com

I Roosevelt, o Pre...

r;;;.r:Rnoscv'dt, Churchíll e Stalin teclmentcs para Ü C?llSUmO Ci-!sidente=��ti�.r:n;aas$i�$,.am o texto seguinte: '<A vil. li \"'l! U \!U1!
décri'ifação dos tres ' potencias
a�t.d�l.' do Iran, datada de 1. 12,.) �uanto ao período ''de apóz L�l1dres, 6 \A.s�ona!�Cl Press]
Os representantes dos Estados guerra, os governos dos Estados -

....eguil.do nOUClaS ?lvulgadas
UnidÓS e Uníão SOv\J(eti:ca CODr Unidos e União Sovíetica, reuni- pelas emissoras do eIXO, o Ge-,
sultados entre princípios do lran dos concordam com o governo l1el:aJ :I�oni, P�"esidente da. TUl;�
desejam declarar o muituo acor- elo Iran em" qualquer pro- quia, ]él estaria conferenciandc

do
.

set;l� tres governos a' respeí- blema ecoDourico oue confron- com os Snrs, ROJsevelt e Chur-

tio '�n,üls relações com :o Iran. te com :() encel'rarne�to das hos- chill na capital elo Cairo.

tilidades, poderá tomar parte �-=�

Os governos dos Estados Uni- nas 'considerações conjuntas com
dos, 'R-epublica Soviel'ii:a e d;\
Grã Bretanha reconhecem o auxi os demais membros das nações
I· d r f' d

. unidas por conferencia ou re-
iO. O ran a un c prossegUl��m
a zuerra contra ô ínímuro .co- partições creadas para tratar dos

Londres, 6 (Associated Press)mU�l1, 'p-artk:ularmpnt'e fa�illtall� assuntos internaciü:na.is,. Os WJi- -� A emissora de Pariz informa
do o transporte de abastecimen- vemos dos Estados Unídos e

que a Turquia �'8ntrará dentro
tos 'ultramar para a União Sd-t

União Sovie.lca reunidos concor- de muito pOUDO tempo na guer
víetíca. Os tres -governos

�

com-
dum com o �ov'erno.: do 11'a.n pe- ra .contra o Reich.

preendem que a guerr"a causo'tl la manutençao da �aberal1la do
�=====�==--

serias dificuldad'es e'conbmicas pa terrÍtoriD do tran. Os trcs gQ� I'!f .' d'·. � li
ra o 11'an i{� ;confirmam ·j(ontil· vernJS wntam 'Com a particilJa- . U 8nSiVa Ue'la �OnHa �Ioma
dual' 'em por a 'disposição do Ihll1 Çã0 do 'Iran, juntamente C::I111 tO-I Q. G. Aliado no Norte da Ita
um :sistema econOnliço que fo!'- das as demais nações amantes (1:1 lia, 6 (Associatecl pressJ - Des,.
lhe ;p(}ssivel, levado pela CQnse- pazpara o estabeh:�cimci1iO da se- pachos cta UaHa anunciam que,

ql.leu{;Ia de pt:sadas exigenc1as das gitrança Internacional, e prospe- o 80 Ex:ercito britanico iniciou a

suas 'op'erações militares ·em eS-1 ridade, depois ?él guerra, de awr ofensiva direta .contra Roma. iI.{I

cala mundial :e esc;assez no :trans- I do com 'Os principIas da carta longü de toda a frente 'de bata,�
CaIro, 'O (Ass-odafed ,'. Press) port:e 'de lnaterias primas e aba�- I dQ Atlantko.;) lha.

____�__==__-=== ==_=___=__=__ ���� ��__• �.������-���__�__-=����� �__��W&W&__ M�*.�..���mm���-=�-=�-��'������
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• rnR rí3 s;�.!Q�!L:;�se, ::�:t��u�: I·· mCf1'ftOO' k . f cii���t�;a�A�r�;�i�\�!';'�
.

�;:"\:;Y'�e���;';,��:'!:������� ';;,) \\!'t�;���;ei:;�;�a��e�;!�� ..

. la Alf'lnallha SU- \11,1" '''CO'['!'''n' te; ,a'ti1fl,ue em massa .da aviac.,ão a ,ddade, Em: todos ,os edifíci:os. Iondr'''s '6 (A o'" t'] P .• bQ1larnl'ção que. 'sr> r·e.lld;e"l "'ra·,l_'t"'. Madrl'd, 6- (AssoCl'at.ed 'PI'i>5"'.) -,
..

' .,<A-, ..
�,

.... '-

.,'.u'.
,- �1

"'" j """ SE "la ·cc ress"J �,'[; a.
v �

.coa "" a nI0r'a] U"" S�l' PO\o.um, alhda,. diz o art'icnlista elo 's·� há espiões instru.i'dos. Na ex-
Wade Wel'l e' O 1

- liana Cos Lénr p Sam,iOs an I f
-

'd d f
� 'C. .• ,,�. , • 'G.

-
" l'.I - S a emaes, t�.rl'O;Jnnnte' eln 'P�O'd\I' [170s ·l.'ng'1€: t' nd?r�naçod�s ordn�tn as ..tf ou;- cons�quencia dos alaques aér2üS manario suko: éS� abordarmos pectativa de novos' ataquesprosseguindo em seus es�{)rços " , v' '"

. es 19nas e cre 1 o, que oram I' d �- '. .

.

'. r:.' 1 clame t no m � 'o da rua '

a
.

.G' Tu
.

.

c·es }'a' 'l"or""m �o(las capturac'las b" d'
·

... ·1- d"
a Ia os ;jaO apenas uma wm ISO a' .' n e, lU "� aél"eos pelos aliados, os esqua,,-p ra ,lUlpr"sslOnar a rqma (iom ..,.,' ::' I '

.

.

reoe luas e i'LI ao, lzem que {)

I b 'Ir ,', j'd 1':>\) _ 'erj ·0' ll11 homem lumR mulher ou uma
_

a sua força no Egeu, anundaram pé'los al<emaes há ponoo tempo; Conde Gano foi executado de-
ra ('i. re.a I ac"

.

_

a v ar � 1 - '. '" ,e

.

'drêes ti,e emergencia de Hitler
a .captura de...�,·,ntorim, .ilha' ao O comunicado 'do etenera[ Tito .

1 t 'd .' d d' um artIcuhsta D1;I1l. s�maO�r1o criança alemã, 'ele poderá não di- estão procurando remOVçl' a po·
.> • , b. pOIS (e er SI. o con ena O a suíço O titulo do art'l'go era: -

d' d
.

'norte de Creta, �nquant(i qU2 1m ll1fOfma sohre o d�scarnlamen- morte por um.a corte politica su� M.' h' !. I
.

B I:' E ,I
zier, mas nao emonstrara outra pulação ·e BCl'iim e de outros

b
.... .

'. .� B !'. ••
« m a vota ce erlm;). '1Il; .

n
-

"esta' c"'1�ada de t d t b b dpenínsula al.cari�(;;i, na Yu.gos1a- to Ue trens nazl"tas na asma, mana' do crovemo de MussolJlH. ......,
,.

;- , � CO[S� s·c;nuo qu-.. ",1,,'. cen ros pesa amen oe .om lar ea-

via os patriotas·anundaram no- com a morte de "fiuitos alemã'e:;;.
'"

51;a_ reahstlca tlescnçdo �as con sofrimentos 'e or:}ens, de renun- dos, antes que da possa provO;-
vos golpes contra as forças na- O comunicado anunda tamhem V.

.

d b
dlÇO'éS de vida na capItal ale- dar a todos ()S prazeres, c].e vi- cal' unu derrota na fr,ente int'erna

zistas de ocupação, A radib 'ale- nOVOs avanços dos ,patriotas em ItlmaS OS om- mã, desde que os at�ques aéreas ver quasi .como ánimul é nuo da Alemanha. A tensão nenr,osa
,

b d· d 8 i· efetuados na ultima semana,

l . h D" •!11ã diss'e que a ilha de Santorim, H'enegu,vina oe a anulaçã.o 'd'B a!a- ar elos e Qf.lm .'. . ,como um set um,u:o. ma taJn� reinante em :Berlim é.talvez mais
I •

d'
. .

'1(.,
v transformaram Berhm na cE.lade ,

.

i
..'

d d'ConüeCl' a tamuem como ["a de ques nazistas .contra as posições Nova York (ASEQciated Pl'eSS) mais bombardeada do 'mundo, nem, se P�{ esse� qUE' Ja 00051- intensa pela rB-cor ação (}. qlle
Thera, rendeU-se as forças (la. das tropas du general Titonó....· \ I dera perdlda esta aUena IllilJ aconteceu a Hamburgo e Mann�

.
- Segundo anuncia a radio de ele afmna: 'rSe os mrrespomlcll- '-

l'
..

b
. :vais germanicas' na noH·e de sa- Mont·enegrO. O ,com'unicado do B "11 'B 1"' •

.

t '. au'1('a " 'iS I nada poc,enmn fazer contra as hel'ln;> 'esta' le""'uflo a m.aior,�o..'l.b I
.

i
. -

··td'
raZ!Vl e, morreram em ar 1m. les ·es rilngeirGs que ,1< '-x. -

,,"! '", -., I· b·
- •�. ::�'ae o :�com suas )atenas t; o as general Tito anunciava comba-

€m concequenda cios ultimos tem em Berlim tivess,em líber- at,tOll( a(l�,S, porque cac a re e- dos herlinenses a dClxar a cap�'
as suas insta,'laç6es d""fens�vas.') I iês co,ntra as tropa,s. bU,lgaras Cel�'i 8

'
'. '.

11
I 1

. .

I
t 1 d ·t· f' d

Pi 1,'� raids da RAF, ,5 mll pessoas dade r.ara dizer o. que QUi.zeSSe!11 ião,. ca.c.�. PU. avra, d,.e C:lt lc.·a c�-

..

,a, to' lOS ª,S.IlOl �s, .a .1�11
.

e pr�,.
'.

e.o que se saüe, nao llav;.,. como contra os chetmks do ge- oe 200 mil alemães sofreram '[oe- eles so escrevenam. sobre ata- da mdKIO de reslstencm passl- çurar o campo oade possa per�
A,·,.1.'ÚpclS inglesas €m Sant:orÍm, lw:,ral Mihalovitch.

.'
.

.
.

-;:,__ "'"'" ..,..

' rinientos pelos mesmos motivos. ques aéreos'), ' . va s'cria pUDida. Mil1mres de noitai.' mms calmalD'�í1te. !.:
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Nova York, '0' (Asso�lated
Pr'essj -,Anuncia-se que. fpl con
firmado o encontro entre os

Sm-s, Roosevelt, Churchill eSta
lin em Teheran, çapital da Per
sía. Os tres estadistas estiveram
reunidos até a quarta feira ultt
ma, delineando os planos para
a'{[:ompleta derrota militar da
Alemanha e a rendição inc:c(nd:L.
tic�RI daqU{'Ie palz, '

�,. '. ' ,,; --'-'-.- J � , fr,

cante ao alcance e á 'üportunid�
de dos golpes que serão asses
tados ao Terceiro Heích; desde
oleste, • oeste e sul. «Nenhum' 'po
,der da terra .:_ prossegue ii de
claração, impedirá a destruiiçê:ij
dos exercítos alemães. No mar

destruíremos seus submarinos
enquanto que pelo ar, arrazare
mos' suas fabricas de guerra».
Mais adiante allirmam os tres
líderes 'quê a paz vindoura afas
tará

.

CJ espectro rla,·. guerra pon
Teheran, 6 (Assocíatéd .Press) muitas 'gerações. Neste sentido a

- Anuncia-se que terminados Os Grã Bretanha, os Estados Unidos
trabalhos da mnfer.enria, os Snrs, e' a Rússia, solicitaram o esforço
Iioosevelt, Churchill e Stalin assi- ativo de todas as nações, gran
maram, 110 dia prrmehn do cor- dese pequenas, afim de que unt
rente mez, sua hlstorica '(Ieda,- das, destruam' a tirania, a 'escra
ração conjunta" Neste magno do· vidão, a opressão e a violen.é.ia})�.,
cllmentb, as tres potencias can- «(Estes povos - -oontil1ltl a. de
firmaram, a sua politica comwn, daração -'- f':erão hem acolhidos
dando:lhe forma ao Ínesmo tem- quando quizi.'rem partid.par 'da;
P? DiZ a dedaração que hlr�r-I íamilia mundial das nações (le
Vlê�'am .

nos debates. os . Estadl?s mocra1icas». Terminando, Roose
maIOres dos ires grandes exerd- velt, 'Churchíll e Stalin afirma
tos aliados, aceliando Os planos ram: /Nienns a esta [onferencia
para o é:üerminio das forçâs alé- com esperanças. Deixamos esta
mãs. Neste sentido foi completo capital 'amigos de fáto, tanto no
o acordoa que chegar.am no to- espirita 'como nos ;propos:hos,"�

Teheram, ô (Assoclated Press)
Tambem foi divulgado pelos re

presentantes das tres grandes
potencias uma declaração cole
tiva ao Iran, em cujo solo se rea

lizou o encontro dos tres chefes
supremos aliados.

.

Neste documento foi reconheci
do o auxilio que o Iran está pres
fundo as nações unidas ua guer
ra contra 10 inimigo comum. Co
mo se 'sabe, atravéz do Iran .pas
sam íntermínavels caravanas de
abastecimentos para a União So
vletlca, Reconhecendo as dtílcul
dades economtcas 'do Iran, os

tres governos se compromete
ram nessa declaraçêo a prestar
todo o auxilio.. Jogo que seja p05�
sí.veL

'

�
Foi ainda r�{IOnheddo' o djl"ei�

to 'dú 1ral1 a participar com os

demais membros das nações uni
das nas iCOnferenclas economicas
de apóz guerra, uma vez' que!
esse pais esteja interessado nas

mesmas,

A Turquia entrará
na guerra

Da Sra. D. Carola Cro6sen'
bacuei, Dtretvr-a-Presidente
da Fabrica àe Artefatos de
Madeira Ltda" recebemos Cf)'

:municação da nomeação do Comunicado Alemão
'.

BUf, Ii_urt R�jnk,les pará ge-
..

::i�:':r.�.lJ,ie,.,t12sta rabncll recente' Naya Yorl" '-6' cAssod<lred

'�"'�àt.�J9�"�J'.:::dli·· em ". nossa 1 Pres:!) � O comunicado alemã-o
CIdade. ,

....•. A",,_ .. '
. '"

I Bnuncia: 'Na grandlE curva d;o
.1\ fabri�a temp'-'t"fi1lalid� Dnieper o inimigo 1'eniciou ata

de 4) .!abl'lcn dê artefatos del\í!UeS C0111 forças numericamente

�adell'at em gr(il'1de escala, sr1l)eríores: !':vbre pezados tempo

c��tan1o _para �anto com IDa. raes, Na Crimea as trop�s rus-
q, Hla� e .Instalações moder, sas c, '!ttinuaral11. todo [) <!Ia com

nas, !ecmcús" especializados forte' taque na zDnu de Krustov"
�. com a. cop.e�encia e 'ativi sendo frustrado por no§sa ar:",

dr3d.e de, l!?n:unlstração do Sr. Wharia não alcar�ç.ando n?s,sas!\..U,�t ;RomI�les, pe�liwa muito HnhasJ o TOnlul1lcado adm!1it.a
�l�(,�O!HHian:'l., V'Hía comer, qtl'e as trop�s nlmenas, pro,grt-
!".t ç mdustnaL de B!ume� 'dem sul <:le Krusltvv na ca-

• heça il?i�njga.

Avanço Russo Plenas operam
ções estt"ategicas

Müsc6u, 6 (A, N�) - Acham-se
em plcno 'desenv'olvimenta tatko,
as amplas op,::rações estrategi
cas que são os àvanços ,em mas

sa do exercito russo, sobre Zhlo

bin, Regachev e MogiIev. E' o

que acaba ({{�. anunciar a radio
d.fsSf!. capital. .

Co:nb:,,� ....ataques lDuro golpe
Rechacü.dos Alenlães

D

nos

.. :;_
.,

Moscou, 6 (Associated Prass-)
_ As forças' russ� aVélnçarar11 Moscou, 6 (Associat�d Press)
boje em duas principais frentes - Os al'emães acaba.m de rece�

e numa ieY€eiril. sustentmn flr# ter mn grande golpe com a p-erd
memente suas posições, redias- da qu'e acabam de sofrer no seu

sando todos os contra ataques sistoema de fortificações, que cip
desfechados pelas tropas ale� I 'cuia ,a junção, ferroviaria de

;;nãs.
'

Bovsk.

, .

1.>".,

sem firma
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Orçauzenturia

(Ollsumidor!

S,H'viç0S d� primeira
IH'dem I

\

I�Aventda Rio Bran
co, no. 2 rentre Kf:
eckbusch 'e o Cor
reio).

!!:?-�

18.5$3,60 Cumpramos :;Hotür('� elé-

f9.11i�Mfo -

tricos, usados, tl.:.õ 220 Y.

11.320,00 (:.'ill 110m estado. Ofertas I

;1, Comp. e Tnd. '\/alter i
675,00 Schmidt S/A.
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Um desejo manifestado

Um pedido executado

SerioWníelista deseja
comprar coleções

(albuns) de selos postaes
Ferdinando R. R. Curt Dopheide

1·1-_:u::u.���:4�
�b k ��� -= -=z�=��e_m_"_===��__==�__

AfONSO ODEBREtHT
CCnl@dof>..Atuá,·;o

Diplomado pêla Academia de Comorolo do Rio de Janeiro.
Com longa pratica profíeional,

>

< j
A CnEI TS� -,yEseri�as l!;'ulsas. Th11imçfjg e Ol'!!ilnisações Comen;Ísis.

na 1 ue r,tlvowlili"O �1I0 1464 - Pone. aso -- Nelda Cidl'uI®

!��iiii-ii""'�="""=iii--iii-�"'=ii'5wiiii�'-iij'-ii"ii''"''''''''''''ii�a"""""",�","""�,,,,,",,
1

.jI).7l9,30 i

5.úo�,oo I
- "<) I'UJuO,eo

I1.914,80 I

n
. I-iJ0700U,OO

B.oOO,(JO Alliança
Sociedade Naclonal para Estimular a Economia

Sêde: • [..tio de Janeiro-
Sorteio de Novembro

Ph�fl@5 tu P@pi.�I�r e E$p�d�B
P.....12sultado Geral

ilULHAR 8812 Cr$ !i.OIl!J,OO
Cr$ hU:JOIMfO
Cr$ 600.09
tr$ 1.2{IIl.tlu
Cr$ 2tlG.I'JC
Cl'$ 8co.GIJ

---=-�Piii�;��=;l:ib�ral���'
Resultado Geral

Prern ia Extra:
Sarie 2 7650

G.970,00
8!m.lo

15�:6(J .

78:3,00
1l1.41G,So

CImTHN!S 81.2
INVERSÕES 8-8-1�2;

Milhar 7650

Centenas 650

Inversões do fdilhar

. Inversões da Centena

Agante

300,00
61>,),110

c-s 100.116
e-s 2\m.oo

r isr;mf.!�íl do pa�i!mell.tol
.

ti,a !3 meniílalulades
:mmm,fG SCHWAB·
Rua Baia sln.

7 -8-5-0

6·5-0
11umenall:
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Entre Iéras bravias e nativos selvagens, desenrola-se I

, 11-��::��_I���:;_'inrfRrn III II
S. lL. rusquense .versus S. D. Blumcnauense. o [orrnidavel encontro

de dómingo' próximo no Campo da Alameda Rio Branco, na Segunda
Partida do C-AMPE.ONATO ESTA' UAL

R,edatóres: LOPES Df OUVEIRA e J. BORBA

nato u
lümenasense 2

,GAR!�\f\,jTU\t10S o SERViÇO
EW.l��LDO Ii. .. �iUlL.t.,LER.

Rna 15 de Novembro, 1301 . BLur�ENAU . Sta CATARINA
Teleíone i ..249

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



�M: ..
<-';1f.�.��' ',' l' e-l acr?"':2' 'G"'=-�
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De�e�ibroG I
tenha fi\H!fi'-eSlieciál. iliça sua

.__ , de '19�3 encomenda na USiNA REMA
.

í Telefone, HJif8
"" ... , l&WZJl$!�""., _I

Bhunenau
.

1 .-

-t-- b 1 d l'
·

f
• Anunciem neste iflarlo.

.

..._"";';;_""_...,.,.----�-

'118 novas a e as - o SalarlO IDllllillO B ®·H.�++��.�.+�.�_._�.�.+�O;0° 0�+.••��·:4i"H§�+:H�+.••:+t'2)

do salário adiCIonal· para 'as indústrias �:!t��iS:�::ad!�n:!�:I'��OI�:�ri��ç:!:
. ,

Damos
_ c�n�ecim�n.to hoje aos �ossos ,leitores do salavio _ Continuação do numero anterior _

mrmmoe do s�lar�o ,adiCionai para as industrias, com r�spell:�s DURAÇÃO E CONDICÕES DO TRABr\LHO-Esse Ion-

peri:nlagf�S, instituídas pelos re�entes decretos presld:�C1al� go capitulo de ConsüUdaçlÍo refere-se ás atividades que,
de ,de Novembro p. p, ,_ nas diversas zonas de nosso Estado:

por suas condições peculiares, não se coadunam com os

S A L AR f O MI N I M O prlncíplos gerais de duração e condições do trabalho, me-

Florianopolis (capjtal}, S, Francisco, Lages, Blumenau, join- recendo por isso, tratamento especial.
vile, Laguna e Itaiaí • Salarío mensal: Cr$ 270,00, Horas do Nenhuma inovação de grande Impurtancia roi íntro
trabalho. em que é dividi::io; 200; Salarfo diario de oito horas duzida nesse capítulo, sendo porem de se notar que uma

de trabalho: Cr$ 10,80; Salada por hora de trabalho: Cr$ 1,35; das sugestões apresentadas pela Comissão, no sentido de

percentagem do salário minímo para o desconto das despezas serem indicadas as Industrtas em que é obrlgatorla apre
de alimentação, habitação, vestuario, higiene e transporte, res- sença de químico, foi aceita,
petivamente, 550/0, 180!O, $010, 150/0, e 4$. O capitulo versa sobre bancaríos, empregados em

Para S. Bento, Mafra, Oórrcordia, Porto União, Rio do Sul, serviços de telefcnia submarina e subíiuvlal, de

radiotele-ICuritibanos, Itajopells, Camburlu, Brusque, Biguassú, Jaraguã e grafia e radiotelefonia, musícos pro_nS�ionai8. operadores
São José, como nas descrlrnínações acima, respetivaments, cínemutograíieos, serviço ferrovia rio, equipagens de em

Cr$ 245,00; 200; Cr$ 9)80; Or, 1,23; e 6010, 160/°, 70[°, 140{0, bareações, serviços fr!gorificos. servlcos de estiva, servi-
e 3o!!),. cos de eapatazia nos portos, trabalho nas minas e sub-se-

Para lndalal, Cruzeiro. Paraty, Caçador, Tiiueas, Canoinhas, lo, [ornallstas profissionais, professores e qulmícos.
Palhoça, Nova Trento, Porto Belo,· Rodeio, Tubarão, Bom Reti- Não houve inovações quanto á Nacionalização do Tra
ro, Orsseiuma, Gaspar, Timbó, Hamonea, Campo Alegre. Ara- balho. A exígencía de nacionalidade brasileira para o exer

ranguâ, Imaruí, São Joaquim, Orleans, Campos Novos, -Iagua- cicio de cargos de chefia, que constava do ante-projeto,
runa e Urussanga - como nas descríminações acima, respetíva- foi abolida, de acordo com sugestão apresentada pela Co.
mente. Cr$ 235.00; Cr$ 200; Cr$ 9,40; Cr$ U8; e 6001°, 160/0, missão.

"joio, Halo e 3%•
TABELA ADICIONAL PARA AS INDUSTRIAS

Para a la. zona de Florianopolis. etc. . Salário minimo Cr$
270,00; adicional Cr$ 4.0,00; total Cr$ 310,00; horas de trabalho
util 20f), salarlo diario Cr$ 12,40; e salario hora Cr$ 1,55.

Para a 2a. zona
-

de São Banto etc. - Salada minimo Cr$
245,00; Adicional Cr$ 15,00; Total Cr$ 260,00; horas de traba- Em sessão realizada em TIO"

lho um 200; salário diario Cr$ 10,40; e salario hora Cr$ 1,30. vernbro p. passado, em emiti
Para a Ba,

_

zona Indaial etc. - Salario mínimo Cr$ 235,00, ba, foi empossada a Diretoria
Adicional Cr$ 15,00; Total Cr$ 250,00; horas de trabalho um do Centro Academico de Direi-
200, salado diario Cr$ 10,00; e salario horas Cr$ 1,25.

.

to, orgão dos estudantes de
Estas l1o�as determinações entraram em vigor no dia l° Direito da Universidade do Pa

do corrente mês.
e.-...

-
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A Fabrica de Produtos Quimicos Áuxiliares
"BRASITEX s� Ag"

,.:/

u

ím de no nas scolas
festa de encerramento nó O., E.

"Pedro II"
Decorreu com

_
grande bri-

f' por
um grupo de alunos; 4}

lhanlísmo, a Festa de encerra' A pequena Mariquita - aluna
mente do G, E. "Pedro II", Doris M. Guedes; 5}- Entrega
realizada dia 30 de novembro I de Certificados aos alunos do
naquele prestigioso educandario, 4' ano; 6)---Na Baía tem+-qua-
Esta comemoração, que atraiu I drflha-valunns do 3' ano; 7)

grande numero de fa!11ília, foi Entrega de Dip!Omas aos aluo
magnificamente organizada pelo .nos que concluíram o Curso
Prof. Abelardo Souza. esforça- Complementar; 8)-Discurso da
do Diretor, com a colaboração oradora da turma; 9}-Discurso
das professoras que ali lecio- do paraninfo, comte. Adhemar
nam. Villela dos Santos; 10) � Zico
O programa, executado pelos Arptste+Diálogc-r-alunos Adol-

alunos, foi O seguinte: fo Ehrat e Pedro Mal'tins; 11)--
O-Brisa Nacional - Canto, Entrega de premias aos alunos

2)-Saudação pela aluna Helga que mais se distinguiram duo
Kielwagen, 3)-Víiória-- Canto raute o ano; l l l-Hífro Nacional.
0��••••�.�++••"�··.+4>.$D®+9.��.��.�.:+.::4t+.:.:.:.:.:...e

H5&

São .. Paulo; Rua Marconi 'n. 124 .. 5? andar
com escritório em BLUMENAU á Rua 15 de Novem
oro, 462, Caixa Postal, 146, Fone 1308� deseja entrar
em relações comerciais com todas as fabricas de pro
dutos quimícoB do Estado, fabrica.ção. de produtos ma

nufaturados, 01e09, fornecedorE;ls de materias primas {'>

mineú0s, seja como comprador, seja como representan
te ou agente para os outros Estados.

raná.
Para a presidencia desta as

sociação foi eleito e empossado I
o academicü Raul Schaeffer, '

jovem e brilhante filho de Brus·1
que, que vem se distinguindo "

intensamente entie s::us colega,>!
de Universidade, peia sua cul
tura e inteligencia. Apresenta
mos,ll1e, e aos seus colegas de
diretoria, nosso cordial' abraço
de feIicHaçõe�.

I
I
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DR" AFFONSO BALSINI
Médico ESlIieeiledist«:ii em f)@enças de Crianças

e da Péle

Consultorio: Rua 4 de rever�iro. nr. ? (ao lado da
I ! J Bu.

. reilaçülJ dn "CIdade)
Puericultura o Regimes alimentares para crianças de peito - Avita
míncses o Sififul ii»fimtil e do adulto.- Mam:bill; e Feridas em gera!.

Cronica s i a I
Continúa

('!H+�:4hH�".!U:•• +�••
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Centro Academico de
Direito

Cuidado com as mãos
Depois que se lava as mãos é preciso secá-las perfei

tamente
.

bem.
Se suas flulos se Tacham com taeilidade, aplique lhes

uma camada de creme depois de lanâtas retirando (I, ex{]e�

dente cem uma toalha.
Cuide de suas unhas todas as semanas e escolha sempre
wn esmalte que combine tom a cor da sua pele.

Faça eserctcios com os âedos como se toca&se piano
pl1?'a conserva?' a agilidade das rnetos e ativa?' a eircu,la
ção.

8e pra,ara esporte use luvas protetoras.

Aniversarias
Fazem unos hoje:
A 8121'ta. l'rJarüt OlingeJ'.
-A sra. dlta. Ana Da7foto,

residente em .dscurra.

I ViajantesDr, Luna Freire-Apoz CO/Te

rües e�1:tmordina1'ias em dtversas
�oma1'cas do E.�tado, 1'egl'e880ló
ontem a Capital, o S1'. Desembal'
,gado)' Luna, Freire, culta e Te.

p1;_esentatilJ[t figu1Yl elo nosso TI·i.
bu'nal de Apelação.Casamentos
-Emmembergo Pellilzelti

Esta.' nesta cidade o sr. Emml'm
bergo Pellizzetti, figura, de rea7ce
em Rio do 8ul.

o

Compra e Venda da Madeiras para todos 08 fins,

Rua 1 de Setembrn - BLUl\\ENAU 00 fone, 1248

I
Sempre foi e continúa a ser

elhor

Este tambem se baba por uma

colherinha do PUDIM MEDEIROS

Radias ta \fadh/uias
"ICT.OR

CASA DO AMERICt(NO 5/4
·
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RadIo Oficina Universal
.

.'. de FeUppe Scu"ii;oscwilt:z:;:
.

Rua 15 de 1':tovembl."o. H:H3�A

.• ,�arcaíS de Hi'l�!Os, Im::lusrl1e. Ra.il'lgerat;ao em Geral. .

Maxima Presteza - Serviç!j!; SarallU>log. -

.
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