
LONDRES,11·III.P.J -lIlransocean anunciou: que os' russos a cam. incessante-f
ente, o cruzam�nlo ferruviario situado ao norte de Berlim no setor de Setlops I

ubr as atores errotas
116.000 prisioneiras naquele balsão - Is forças aliadas atingiram o rio Elba

rr �''a Prsneíro Exercito Án1le
l"teatro" 17 (A. P.) --:- (,A Alema-'
nha, na regiiã\() do Buhr, sofreu
as maJ:ores derrotas," qwe qual,'
qu� exerdl11O. alemão já sofreu

em slO100 pàtúo.;), declarou hoje
um IBficial do Estado 'Maior do
Priimeir<o Exerclío.

As tropas ao Primeiro e No�
TIl} ExercÍitos· fÍZ'eram mais de

ICavalgando a maquina oficial I

6&
;"'!!!iC,

ii Criemos que tocamos na ferida
'do situacioJllsmo ,quando tacha-i
n1XY.S 'todo esse movímento fe..{
huH de catar 'assinaturas, em que
estão 'empenhados vaeías cente
nas de fuacionaríos e inclusive
lá p�1ida, um expediente apenas'
para justificar frente ao governo
f1eí.lel�al um intenso prestigio de
nosso ,intervenwr no Estado,
ailint de que na\'i}çada de inter�
ventllres' que ai vem, nãp seja
el-e afastado a bem da candidata
ra Gaspar Dutra e para desespe
ro de todos que ai estão velan.,
do Sle.US

•

ult�os dias . de po:"
{le}) •.••
Bsta angustia - sim, porque

a he,'ra que passa é a do salve
se !enquant'O fOr tempo - mostra
a l'&tão: desta corrida imoral em
que os participantes, cavalgam,
do li maquína 9fktal a custa de-

,

la e usando a gazolína que Ial
ta ás nessas lll�im'CIras necessí,
dades, dão' jndido da falta de
cr-iterrTIo que 'os guindou ao' P'9'"'
'dilI't

.

i Esquecem eles de que ftülda
nãe íoram apeados dos cargos
que lhes obiotigrun. deveres e reS"

ponsabãídades para apenas ma...

nejar cinicamente a jnaquinà que
os cteverá conservar no, pod'er. I
E' !este o 'esp>etaculo alarm:an.; Ite que nos aprésentâm todos que

potrenl usar.'do poct·er -Oficial a I
seu talão, todos empenhados em
afastar quanto ma'V8 longe pas.;
siv-el a pl'estação- de contas de
Slms atos it'responsaveis.
Realmente algú ha p�Io ar que

ob1'i\:ga io piessoal do g·overno a

cair de fundo na campanha .PP,
mica, preoed'enoo a hei eleitoral
'e a' jústMicar tanta palhaçada de
adesões. ,

NeOIUI novamente
Mildr'id, 16 (A. P.) - o nl,i:'

l1J.istro do Exterior negou, lK)!J

vamente, v:eraoidad'e ás no.tidas
transroMidas pelQ �r.ad!io sobre o

aptnv1Ísionamento das forças ale
mãs na costa do Atlant&üo por
navios lespanhois.

o IÍ!llstinto de conse-vacâo mui
to (obrig.a neste mundo >� prín-,
cípalmente àqueles que julgavam
que essa sopa de gove-no nunca

maís ia se acabar!... I

a lição da
História

. ;Quem lê heje, um oemua
nicado oficial alemão sobre
a marcha da guerra, nb ..
serva que a famosa WiChr..
macht de 1939 e 1940 [á .

não possue a 'combaf:iJvidad�
que assombrou o mundo,
nem consegue mais manter
síquer, a defensiva no pro.j
pr!íiO sólo contra o ímpeto
dos 'exercitas aliados. Rleti;.
radas, conquístas de grandes
cidades e fortalezas, derrov
tas frente a um inimigo nu-,
merícamente '.superior, re ..

sístencías suicidas, etc. são,
confessadas constantemente,
Ainda é cedo para o estu

do das causas deste colap ..

so, Surge, porem, nitída oe i

!i'nsl()fismavel, a supremacia
dos armamentos aliados jun
to a um ideal ppderoso que
tO nazismp tentou suprimir
com a l'Orça: 'o 'ideal demo..;
cratiOO;.'
Será sempre assim ,HI{) 1l1J}1l

do, 'A hiistoria se repete (t

a vÉtória da f()l'ça sobre a

13ibel<da.dle só poderá ter du ...

çã,o efem.era pOlis que, cedo
ou tarde, o. ideal d'emocra..
HCI{) da ig:ualdade e da liher
ciade vencerá quaisquer obs
taClitos. As:armas da den1'o ...

craci:a, quando forjadas pa;
1'a manter sua sUbsi,stenda,
possuem tempera mais ri..:
gida oe são vibradas pür um:
1d'eal mais vigOrOSO. Não se

,doll1:i;nu ind>efinidamente es-,
tabeI·eüendo di;f-erencas ra ...

dais, suprimindo as' liherda.
c1es individuais ou subju-;
gandiO as cO'nciencias com. a

ameaça da força.

C ruze i ro /1 Prefiram. a Farinha Fabricada
'.

'

,

." pelo MOINHO JOINYILLE
BI

17G,� ptisi.n'fír:Gs mH1ltNe bal ..
sãe,

Pal!ÍS, 17 (A. P,) - As vau:",
guardas aliadas já atingiram 'Hill

p,OitÜt; S!i.r.arl-e a 48 quííometros
da oiidad. a}emií: d;e Dresden, si..
tuada a 49 ql.ülo'metl'!)s do rio

situada num ponto a 80 quiló;m.ei
tIOS ao norte de Magdeburgo;

Lsnd-es, 17 (A. P.) - Um cor#

respondente alemão anuncia da
l!inha de frente que as forças'
aliadas alcançaram Chelveberg e

ca>uSleguifl'am estabelecer uma ca

beça de po;nt:e SObE� o rio Elba,

Com o Nono Exercíto sobre
o Elba, 17 (A. P.) -'--Á1i11fanta..
ria americana capturou um: gru;
po de artilharia alemã com mais'
de 2.000 peças de campanha. .

A virtude e ii lealda
de se' fetiram quando,
o crime a ii traição'
são premiados. BLU auuul

semestral
avulso

Cr$ 60,00
01'$ 35,Oil
o-s 0,30

o GlI'cu:ato das asp&lI"'c:lçõés do VtUe d@ St�"1:j@ii
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Mae Irlhur e Nimitz Comandantes no Pacilico
WaSh1:t1gtl@í1, 17 (A. P.)

Mac ArUnH' oemandará todas as

fOrças do Exercíte no Pacif):co,
f1Jcaud. Nimítz no comando de

iodas as f.rças navars, anun.

c1i9U, fl0j'e, 'tJ Estade-Maíer Alia
do;.,

rá á exercer a cHir.eção estrate,

gíca em: todo o teatro do Pacíz
f�[,Oi e incumldrá a Mac Arthur

ou Nlmitz das responsalrllidades
gera�s de operações ou 'campaé
nhas específicas.

o general Henry Arnold, co�

mandante das forças aéreas ame

r�i;canas 1 oo;ntil1uará' no coman

do da '20a. Força Aérea, cons.

t>mrl.da de super..fortalezas B-2:):
,

0 comuntcade acrescenta que o

Etado":Ua/j:or conjunto continua..

110 V I c I

Nova Vitlria da fEl I

Declarações do sr m ftdhe
De u-rn posto de co- B�rrftsmando da FEB, na lta- n u

lia: J7 (A. P.) -,.- As

forças lfrasileú'as capt1.t
?'a'ram a aldeia de Mon
tese e oUt1Yl8 locaUdades" .

em 'l.un ataque cOQ1'de
nado corá o avançÇ)' de
todfL8 as forças do Qzún
to Exército.

R_o, 17 (S, E.) -=- Ent�ê�7ista� I q10 os nos�os soIdad.o.s lutam lá
do sobre a sHuaçao polltlca o 1 JOra ;em Cídlesa da hberdade e

sr. Adhemar de Barros declarou 1 c10ntra a tirania».

que pY·ec�.sam1Os de serenidade pa E re�ptondendo a uma pergun
l'a que o povo possa escolher ta acrescentou: - "As (H:verg:en-
10S seus leg'ilimos representa:ntes. rias c1e alguns ,elementos patl,1
DeclarOU ainda qu:ô o sr. Julio I listas é perf,eitam�l1te natural,

Prest'cs ap&i:a íJ brigau:dro Edu� 1 mas a 11l1'Ld<id;e da maioria está
ardO' Gomes e sobr� Sáu Paulo

t
abEOluta. Antes de d,eixar Sâa

10 segiutnte: Paulo t'Í\',e :Oportunidad,e de me

(,Nada poderá quebrar a uniãr avistar C6111 amigos oe cOl<teJigioJ
politica do pOlro de São' Paulo.

I nárlps,
i.nclus'ÍV2 o sr. Julio<

Todas as .f.orç.,as parí\tdárias que Pl'estes, quoe aderiu á nossa cau"",contam r'ealmente com prestigio I sa, oe todos se mostravam con..;

Rio, (A. N.) - Indciou!,\se sá- estão neste lllom.ento Hgadas fiLantes na campanha que vamos
bado, premov�do pela Liga de p'ellO mais perfeito entendimento, empteend:ep.
Esperanto' B.rasi'leira, o Décimo di,spostas a iu.dü dar para aIcan
Cpngresso de 'Esperanto, A, ins çar a \'lj.tória que s'erá a vitória.
t8.1açfu} soltene, entretanto. fÚ'ÍI do' -Brasil. E não se compreende I
acl!iada para hoje. , 1l que seja dte outro mod.o, qllan" I

R\ÍlO', 17 (8. B.) - Infonn,a a

rede AM'Nerde ter. sido hoje
decretada a an�süa am'pla e tI' ...
restl'/ilta para toldas os pr.esos e

Decimo C811gressD de
Esperanto

Jeffersonadios
A mara.vilha
E' um radio

da
ao

industria
alcance

nacional
de todos

,Bela apresentação - 811ma seletividade - Som inegualaveJ
faÇameDOS uma Visita' sem Compromisso

Dist.'Pibuidore8 pa'ra os Estados do Pa't'aná e Santa Cata1'ina:

p' r o s d -o c i OI o

�,',�T(

','

JUlHVllf
FILIAL'

- Rua S de Març!), 126

ih

CURITIBA
MATRiZ

Praca . TiradlUlies, 2{lO

IL lt,

Filhos
BLUMEHIUJ

FILIAL
Rua i5 di Novembro, 687

&

Igualou melhor que o

exilados püli'ticos. A lIE::dida em similar extrangeiro
apr18çO!, que vi!l1ha sendo aguar� falir. C. BNJWfllfRdada L.O�n, intensa

,

expectatiVa
I RUi "I de Seetmbro, 100 - eX. 56

causou ó'!iiffi.a lrnpr'essãD nesta U � .., li li
CapHal.

_�__JI�::::.:::::::B::::::L:==M=,..::::'.:n::n::-::::::::::===
ar de

No bar e no lar
Ii N OT,

não d'eve faltar.

na'
depois da luta

alemã.
BrLl'Ísh N:ews

Desolad:9f asp-eto de Aachen

p.u!-ed'e "!1Il]. anullc'i,6 de oorveja
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



1.470,00
" 'I 2 144,00
" "ii 40,00
II ,,4 90,00
" ,,5 281,90
" ,,6 1,886,40

.tJ 7 .' 3.086,00
" ,,8 20,00
" ,,9-10 1.194,00

20,00

90,00
90,00
75,00
104,00

Municipal.· de
EDITAL

Estatística

com viagens regulares entre Itajaí -' Santos

(�bI& p@�ta! 36 - E�d. re��gr. uG��idon

Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garcia

Itoupava Norte

I. Compr.a.8 .Venda de rÜiidflirtl� para Lados os f.insj,�" .. 7 .ii! í!!r.;.<p""t",;; �

.

TDlr$fl'í�H) i'4� o
�llí� , u� i\1ítH��l!uhi �!ífiiHií�t� h. o

I ::"-'!!l':-'i>l"':'''�-'''�-�
.e-,�.. -.,�*'-�� a $""-!F' .:!f,}.��" i'\k �.... :t}!i,'i?�"-.l\1j��:

f �9;:�:1 dA ft�rvdlj� qn.'��.m�r� Lt�l� +
� ��Uic-l l:.a§Ü !liiíliU�Ua� ntiHB)'5�iitll;� �\ �$1l�' �

\� _._".. ,.",,," .. , _n_.,�_'r==�= 4..:.�eeitalI11 uovos I�r.:�,?if [!<:t (�:�t�)f��.i_'in. II
I

T
�

�
1
�

�

Velha.

Testo Salto

e
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Palmelres x lntemacloaal é, O· qrande embate do próximo domingo,
estadia da Alarneda Rio Branco, pela disputa do certame da LBD

no

�..

MÍ-'<iieo . por concurso do Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Ex-interno da Bauee CsSK e do Hospital PsíquiátriCfi do Rio

de Janeiro, Ex-médico .aseístente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLINICA· MÉDICA 'i ESPECiALISTA E�R DOENCAS NERVOSAS,
.

CONSlJLTÓRUh .R U A P E L I P fi S C fi M J D 'f
(Edifício Àmelia Neto)

.

'. Das '15 ás 18 horas IFLORIANÓPOLIS • li

- ""'""""'<.i<"""....""__=.""""',."..,.,"""""��-=""'_-=-�=�-�-_-_
....

_

...

_-:_--_-=-_Qr._-.:_-.,;.=:_-_-.:_'"'_""':_"""w!� I _

.

de S,tlR-ATIIS

=>=tiibrica de linias II ')--�-�N':·ba�,:-... n··o,.
.....

I� .. �:'I:.
,.,...!!!�:�

BUunenau LIda.
" ." �

TInias e Vernizes .. Material ,.uu'a . KNO'f.

,.

P�nturQs em Geral" I •.
mm

..S-.....A.
a

.. HãO Gde, 'b'...el·..,f., [a.l.taN.·..:,····.·..O. .L...... '"'Tintas em bisnagas para artistas ��� ""''' ='0' "'''' ="
. Blumenau .. ·.5Ia. Catarina

118nico do Cérebro

Tônico dos MÚSfrl1los

"Alparelhos d.a .. ,Radlo-

"'-:'r
.

da R CA 'Vitor

Os Pálidos, Depoupetadol!l.
Esgotados, Anêmicos. Mães
que criam. Magro!!1 Crian
ças taqúitiCCl:5', l:'Clt.:sherã:o a I'

tonificação g&1'o1 do
. organismo com 9
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çães·e a
\X7ashingtJon, 9 (A. P.) - fl.-C:':! uma

nova corte, O Senado 3!1ll<!ri

presentantes de 30 Nações Uni..; cano, por duas vezes, r.ecusou�
das reuníram.ee, parIl- traçar os se a permêtin a parncípação dos

. planos duma QOrl08· Interaacío- Estados Unsdos na corte. Mas se

nal, de acorde com a Qt<ganiza acredHa que as objeções levan..

ção da Se,gu.ranÇQ. M1H'lic1.bal. Os fadas já se desílizéram.

diplomatas e$peraim que haja A Gortepermauente tem sua sé

poucas oonttaversJias na conle- de em Haya, num paíacío que

renda pJ.1el:iIr.d.nar á de S. Fràn', lhe fio.1 ofierecido por Andrew

GÍlsçd. parere provável um aOO1'- Carnegée. E' provável volte ú

do, recomiendando alterações na capital holandesa; "Contrariam,eu
antUga Corre Permanente de Jus- ,. te á Uga das Nações, que será

hlça, instituída depois da gl\erra·
.

'eHmínada, para ceder lugar á

passada, ao ±nvês de criar'..se nova i(}l"gall�z.açã'Ül a Corte de Jus

�"""'_".-:+,-",-�-,,,-:."";':,,-:�-+ o&_�--:."",,,-.--"-.-:-.-.-fI>

Qom,emiÜra hoje sua data na�
l.afl.icia a Sra. D. Clara B. Olín,
ger, da sociedade brusquense, I

*** I

Nascimentos li
II produção de aviões DOS EE. UU. ga���:�� �u�, nd�:e8�� �f!�::� l=-��!lli!iI.6ii!t!l'l,

_��_�'-==.���":<'õI�

relatou fi Junta de Produção de veíu enriquecer o venturoso lar l rrlHi"��%i d�� apoiará, ii sr" Geil�no Var�Uis!#
.WíashJfngtoB, rs. I. H.) -,-"A Guerra, perfazendo Ó total de du sr. Artur 'K:i,stermac.bel' e S'Cd I afiro!8 O ;�nera� t�1�nn�e! Rabello

produção de aviões esteve abai- 6.286 aviões, em comparação a nhora, residentes em: Brusque,
xo das prevísões em Fevereí- 6.535 em Jane'J!rlO. O programa *** . Rio, 17 (S. E.) - Falando SQJ acreditar que el'e venha a apoiar-

ro, pelo quarto mês consecutivo, para Mal'Çú prevê (j.937 aviões. Noivado· bre o recente t�legrama de -LuÍ!:l a ditadura. Durante o tempo em

ftI>!lHf.....��+-.-<liÕ•••�.�•.�.....- ....... C!< """ E
.

J .' .rÓ.«
Carlos Prestes ao sr.. Getulio VaI' Que. es.tivcm{)s juntos, Prestes

!:I . - . .. . - - . - ,- , . ,.,..'1>'V':' e .::;.���._._.}t •.�_.itIt.":""._"••,,.� nl aragua do Su!, .contratou gas e que vem causando certa l�u..ime uma carta que pretende

0,i..... Instituto J\\édico Dr. CARVALHO
- �.� �asal11iemo �om � dolstmta

srta·.l ansiedade
nos meios 'esouerdls publicar mais tarde, escrita pol\

� i �lUDa �Ieft(�lra, fll�1a do sr. Jo.;, tas, d'E'v:iKl1[) ao tratament'o cO!"p ele em :1944, na qual afW.'na a

�
-

Íí'Ii ��. ;�'ln.gos Per,eIra, o sr. VaI",. dial de Pres!,es ao chefe do Go� I um ami'go o seu ponto de vista I

� _ Diagnósticos CHnicos - : i.),1 ,auJo.. .

_

.

vernO, o general Manuel Rabelo I qll'e ainda é {) mesmo '1108 dias

S Metab?l!smo bas�l. _ Eletrocardiografia. _ Labora-; *-** p:residentle na Sociedade AlUi-.' atuais, d'e não presti:giar os seus

:: torlO d. An.h,es (sangue-Iéz.s-unna, etc.) ! C��i��",e��� dia l4. o r," d��la�a�g�!�" fez ",gUi"·1 ���"'�u� t�;:;s=e�a;;'O::�:
.� CUnica especializada de Senhoras � enlaoe matdJlllo:nial do sr. Luiz - «Visitei Prest':;s sabado uI. c€nte, nãü posso admitir que

!: '(Pedurba ões'me ti·. .... j.l
_ I Pedro Sauto, f'Í;lh'O çlo casal

j Nm� li) C,Oim etc �nantiv,e _

lonz" Luiz Carlos Prestes esteja dis..

;.: "'u "I' ,,_incYoArn )d-'''' UdS rU3d-B1, e�tea.lhda.dd8, �dlL!aQOe�p8e.�. Carlo's Souto _ Augusta Souto com>el'encl''l, e da unpressao qUe posto a fOl'll1ar ao lado du sr.

,.. .... "".,.... .
. u '-'o a 8. o PCCllCHl e a I "'ue Cl'hlca· ...'

- '....... G' ,." \T·
.

�
.

ln�l."'m -. ·t· t)
. "". .. '�,(tO'm a prendada srta. Elga Z:im." \ lJli2 lIiC{JU, naua nE� autonzrr a 2ttlJlllO urgas,).

� • 1.1"" açoes jJ'ATI! ,a.m . e c

.,.
.

.:.. »: .

. o"_ � ....--� ."".,.. F>.' A ....

! Alameda Rio Branco,-a - ;i��enlll)' _. Telefona. 1202 i ��:;rnz'=r��a���a�LBsO��!: Cy ,;�:·n:��r:�i��� ��;�;I�;-d:e"'·-B
....

e
...

r·li�
�:i.n..lt:€.�.�...JL'Müt-s[����:�flO�UI.15.:.:.,.1}}_:n.:-$:.._�#�Jl'+�:."D'Q

. ciade local. .'
Ufjlt1iI!�I!if'l� < �� �U l� .���milo. n�1

.

. �e
..sremUnhara.m

o ato,. 1::0 ne-, 0. e

..
$�erado acontecime

..
��!G $�m\ çe�elmUiO. '.lesUi�m.enl.e

M.'a I e·le r S I
ti l1g1050, por parte da nOlva o em Mafra· 2° -- Discursos d'e vários ora

.

I. se· e eIrOS !r,' t���'�h�:.u;n�r::·���l:St,�esnohuo(Jzl'aa· I Miafra,
... l_7 .. (S,�... ' E

..) .-.-..A, �n)l.l,l- dojes, nos qua,is s'e agrà(J.ec.;�,.{,:
. 'V "- \ la da \' l' ,- as altas autolfiidades dos dfJÍs

e SenhOra; nO o�vil por pa.vo.!! '\lona, olg':Ll1JZaçao. lll�

, r � <eO" ,"da P'" 1"::> to d d' Estados a pe.rm'i,ssã:o para esta
da !lV';NU o.

.

Alb
'

L 1 ! l' "r'", < ,vI' ce '�ln�i1 's ,e r {�SHl"
'�" sr. :eno o }'e 'e . I I d' .., grande festa.

Senhor-a e do I'VQi;VO o sr Lu"! qtte oca oe a vl:smha CJdade cle
f -., • �

I R,:IO N° r P
,.. 30 - Nova conoentração ás

dov>Lcü. !teinholdt e SenhOra. ,�l(" ,L_gl,"[j f ."a,' rI:l,�,!.la, ':SW CO�,'.l�
Ao Jovem par «Cidade de Blu� . \'wdand? ° po - o <::ln ª""'ral paI a

8 hOras da no!j;N� no mesmo bcal,

m:eUi1EllV) cumpr".,,'Uf'.llta' o:".rdl·.al.·1 .a.� fesílIvas comemora.çoes da_. pró. seguida de gueimü de fogueti�!.
'" - 'oJ . J d B 1 f fogos ele arlMlioio e onde Se fa.!,

mente, alnrejando duradouras' x:Jil11� quec.a :0, .

ler ll"?,.que ara
rão ouvir novos orador,es.

\llenturas.
1.1ea!u,zar �1!9 dIa nnedlal!O a ess:�

, esperado acont<ecÜnento. O pTO�
4'" -c- Marcha luminosa para

-----

grama das fiestividad,es está as...
a qual a 001u'na da V1!tória dis,-

Realíza.s'e hO
...J·e {) !enlace ma

.. ,-. 'h
"

Isim 'elaborado: ta JUlra are 1oH-es, desfilando pe
trimiOnial da·· prendada srta. Ade� I I

.

d d
. A's 16 hürus (4 1101'.a8. da· . "laI·.

as (uas cru ar es.

lia Rickmann, desta sociedad'!',
'

_ 'de)' 5° - Frente ai(} Banco do Cü";
com o Sr. João SeVerIÍlO.

.' .

***
lo _ OancBntraçã,O em ::M::afr3., meroi!o, '[':111 Rio Negro, falarão

V.. t
na Praça HcfCli!o Luz, anun-I diVerSOS Oradores depois do que

lajan as otada por salvas de foguet'es e I cUi:sso1ver-se-a a pass'eata.

Em companhIa de sua exma. bat1erlia de 500 bomhas e-doz1e ti .... l Abrilhantará os festejos úrfi'[{

'esposa, s'eguiu aní'e;2ntem COm TOS de canhão. !
banda muslcal.

.� _

destinD a B:u'enos Airies, orrd'e' -"""'""""''''''''''''''�

peyman,eoerá alguns meses em IilO �fif'6'il&!��R DtlU ����
viagtem de [iecreio o sr. NOber-,

lfJirn,. Im lfUAftl.a>U �ili1LvP��"Im

tu Gl,osse�b':.cher� figura d'e mar. Diplom. pela Paculdade,
cante priO]eçaq em nossos meios! Nacional de lJifedicina da
comercial e. industrial. I'
E Unive1'sidadr:. do Brasil
xpressamos ao d:i.stinto ca. i

8a.1
os nos.sos ..

votos de bôa. v'Ín�.,g'em oe :feliz retorno ao nosso

mejilO.

Li

D Blumenau, 18 de

Ibril de 1945de Blunle�au

Procura-se na Fabrica de Malas
BERNHARDT IRMÃOS

Blumenou Rua João Pessoa s/n.

Indústria éreio
o ponto de vista da Industria

Rio-Grandense
Os. dil1d"!is.t

.

.riais
.

de Portn A.le'''"1 eleva.çãio d.o sala.rio basico,. el.1�g.re, €'111 füt't da atual eme.r� tendem, pOliCm. que essa medJi'..!

geuoia, y.e1.H1.iral1l�s'e, na séd·e da I da, abrange�ldto· tlQdo o pais 'ê

sua entilldaüe, - Oentro da In-I .

.

dustrdia Fabril do Rio Grand'e do I env�lv�ndp problemas ,d� pro-

S'ul .o ·0'" 1'" ''''ad' o
duçú.o e do consumo, nao po ...

,

,
-

'v, P 1 una 1!1IDlu ,6 apr d·. ..

.
.

varam. aS seguli:ntes· l'esol�ções: era ser executada lSiOlada':'

«� Os ·jndllstria1s reoonh2; mente, _mas, bem ao contl'aTl:o,

cem que () exoessivo encareci..;
do ponto de vista do int�.ress;"

n:e�!ÍOi .

da

..

Vã'da

..... criOU. SitI.taÇãO II d.� 1úid.pS .0.
s

centr.'os
'Í'lldustriais

dilflc'll para toda a população dp paus, sob pena de algumas
e enbende que ú. simples auJ industrias ficarem em situaçãP'
mentiO .d!e salar'ios 'ilã,o será re-

I
d'E' iÍ'nf'erjoridade no mercad-o

meoop efiden1.'2 para íltastar as naoiiOnab
..

com o cO!1sequente I

doificu!dad:es dn m;omento. reHexo na viúa do pl'OprÍo tra..J I'�. Não s,encI:0 contrarias á balhador.

e I teroacio aiô
'"P��",-.- ",

. -�

i II

lltÇ1l, provavelmente, sofrerá, ape
nas f i'eves modnfícações. �
dos pontos maís importantes da

Conferencia trata se ti Cone de-

I
distancia.jse do poder dos trt�

ve ter os meiOS. 'de pôr em VigO.r bUI13i1s nacionaiS,. Oll.d.e a pa.rt�.·suas deoísões e se todas as na-. prejudicada pôde chamar o réU]

ções seríam compeíídas a. subme ..
'

á barra dos culpaêos. Alguns jU4,
ter á sua deoísão todas as dis-i' .1'istas acham que tal pr1ncipi'O(
putas. A Corte só pode resoH � deve ser levado além das bar-i

ver casos int2l'l1acionuis se os reíras nacionais, Mas SU3.S· aoei...
países Wigantes conco-darem em' ração, por ora, afigurJ�'z imo!
sujeitar a ela suas causas. Isso provaveí. z �(.'�Aniversarios

A'n'l'v'ersarl'" se ho] s a' D �__'W�""'""""""""'r> <-.- �-.-..,-.,,,._._.......,...,.._��.._.�,..,.,.........-"_
.t"l,.J..l;

.(
....c.�J' _]oe a- r. . f

�.,. ,,-OIE;é ••• �"' a(iQ", .. II""""."�" •• ,, ••• "IA,," .. e"'i-.q .. "'''' ·� "c :-.a ••• " a $ "' ..

Paula Boettger, esposa do sr. I

Fernan.
do B.pettger I farm�.oeu.tj,co I'em Brusque.

s-:-: Faz anos hoje a d.ilS�
tií�lta Srta. Hildegard

.

Haupt,
auX!iliar da Casa tKredibusch, des
ta praça. í

Agricola do Vale de UajaiBanco Popular ê

Deposito fi disposição
Deposito Popular
c/erG. Mm aviso de 5[1 dias

2 O/O
5 0/0
4,0/0
5 €1/0
lfl O/O
6 0/0

5{2 O/O
6 O/O

.J " ,? ., 60 dias
Idem id '1 91'1 dias I}
If�em ic'··r!l 1 {l!QS

.

C/ets. Prazo Flxo (l mêses
Idem icem 12 1;

No bar. e, no !an }
KN O'r.

•

n,ão deve falta!)

"

,

o sabão

HVI ,GElVl
,

elA. WfTZEt INIJUS'fRL\t
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