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Ao Longo Da. Fronteira. Com· n
óRGÃO DOS DIAR lOS ASSOCIADOS
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Rio. 7 (';\1') - o em- Brandão, entrevistado pe
baixado!" brasileiro ern 10 "Repórter Esso ", 'ma
Moscou, sr. Pimentel nifestou-se surpreso com

I 6a.-feira. 9 - 1 - 1948 I Nlrl\I�N�O�V1038 O sr. Pimetitel Brandão .iamais teria. encon-.
.

����F_o_n_e�__,�����������.����������������_
'. ". tl�/'-se StalilrpuFalitico 01L gtav�llellte ellfer1Ho�

hes�fecl..·O .de sensa'elloo'ai caso .,Joll'lllco P�:j::v: 1:r;:'�OdO�e �,�:�)i��I�l�;l��e ;:UI1(��:l:r:�:��e';�:!�c�� ��7neC;I��;O
o H U cão de que o General Sta-.do Governo russo claudi-

Baleans lin estaria sofrendo de pa- ;cava ligeiramente de uma

O .N01.'0 Estado seria controlado pela .URSS e Tí- ralizia parciaL. O sr. Pi- 'perna, I) que não o impe-'
Riu, 7 (,-\ (\) - _-'\ Ca- Aprovado por 181 contra 74 votos o projeto Ivo

lto comandaria II/Il �
.. xércl.·to, de _

eiet i,7. 'os realmente mente! Brandão desmen- ;diu. contudo. (.le subir. soS.
mara d()� DePutados, C111 1I1lPOl taiites tiu categoricamente que' sinho, as numerosas esca-

Sl..1él lf)l1L"a �6�ão de 1101' e, d'.·1 qttuu) sobre ir cassaçiio dos numdatos dos bar- ,
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. Londres, ;- (CP) - O
.

fornece detalhes sobre (J tivesse feito qualquer l e-,nas uo mauso eo (e l:...tel1l�

que se pro!ullg\lll das 14
hunentarcs conuinistas 110V() Império dos Bal- estado federal balcanico, claracâo nesse sentirlo.Íne. Mas' daí, dizer-se' que

ás _.?J ,horas, decidiu pela I _
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kans, formando U111 gran- cuja capita sera elgra- izenc o: -

..

)."-' nane (I me ..::lta ln estarra paraütico
ma iorra de lX,l votos con caso da cassaçao dos man prendendo a opimao íJU- T 'R �S" d )

.' .

f E tocolmoou ve.raveuient
."

."

. . I' de tampão entre a Li:::; O. ( exercito. CUJOS e e- encontrava em soco 1110 'ou gravemente enrermo,
tra 74· aprovar (.)1)1·O.1·e'to datas comunistas, c.!ue du hlica e dos meios pol iti- I

.
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e os países do este da Eu- tivos serão muito mais em viagem de regresso I
la uma gram e diferença

de le.i que manda cassar rante longos nlêses vem cos do pal::'.
.

R' di
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t
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rapa ser áconstituido, tal- importantes que os previs para o 10,.. isse numa;e somente a {çturpaçao ':;l�&�
os mandatos dos represe»
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vez amr a es e mes: - tos pe os t ratac os (e paz, entrevis a que .:

a "' e ( � ."" -<lI
c \ {.::;

-I' •. .�,..',..;.:,;.,:.�:.•...'.;,;.!,.••tantcs comunistas. _ 0111

O
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at y sera imeditamente constr encon rava em __ oe 11. no ln . rs o poueu exp 1 r.. /i"
esta deci::;fu! (1(1 Carnara,

.'

Grafich ", que adianta: - tuido er a'pare1h�do. O lUa �'auca.�o� onde
. costu��la Ia ori.g��n C��IS despac�los� ,f\'�f,

que natura lmeutc depen-

Chefe da Naça-Q.. Francesa
"Essa medida deverá coin r.ed.lal fIto sera o l_:z:enera-lllePO�l;"(.:l .. :' �11�llna. ,\'ez., ;q.t:e. circulai am no exte-

de ainda da sanção presi- cidir co ma chegada á Eu lissimo do novo Estado, que \ 1 Stalin t01 no dia 1 rror,

denciai, fica encerrado n rapa das primeiras levas Este plano está sendo uI-I ....-:::;.-!dII!I!!_!!!II!I\lI Il!!!!lI!!!II!I.Il_II!!!!!!!�
Aurioi, etu iinportantes declarcções. qualifica de de generos norte-amer ica timado em seus detalhes, ,. ", ....

'. .'
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.. :":?
(]S DEB.·IT/�S 1�!lI

1 d I I
. . nos eH1 execuçâo do 1)1a- .cle.·..,vendo ficar pronto ai,n-I.Proslou.· '0 desatel·o· c··.om &:.er•.:.,.·.··...··.··: .'/."

a )SIlr a a c lalllfL[ a ,(lllC/Ta .1/'1a
.' -

TO[?l\�O DO PRO- -

no 'l\Tarshall. Essa nova ,";��

�1,!;2;r) m! C1SSA- Pari" 7 (CP) t_) ImundiaL Exortou, ainda, f,(�l�n��:;(!a���:;):fo��� ;�I���)(i:;i:��U.:�!;�� feira p.. unhalada D.o.
c

corarã,,:.0, i�;
Riu, 7 (\1) --- .:.l, Ca- presidente da Republica, la todos 05 países da Eu- elaborados no Krenlin, - \'
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• trono da. R,�lmal�l.la., unla ti Detalhes sobre a lall,leJllu''i'el o:l.. ',.o.n.'êllcia ,de dO,..!,l.ti'.!l..,-...,·.'�.·lnara 00-'; , )epulad0s con- sr. .' lcente .' uno, (tec a-;ropa f]Ue se unlssern num sera tormaCla por uma te-
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1 d � 1 se.mana, apo:s a VISIta de } -gn f!/Il P,.oll.ta A.(.ll.lda - O .-Cr'l1fll1l0S0 ··(J.Qlwrd"oJlr,tInua neste ]l1ornento, <: e ... rOl! 10.11::' (!u,c_a.�u.er.\.·a. tn.a!p an10 (e aJuc.a lln�tua, ,I e.raçao ,c e. e.�.st.a, 0.,s oa' ca� T t B I " �
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ucaresL
, ,t call/lO:nt?,MU>tl 'dw.(IQ.da da' policia.

.

']f)clandiJ soure u projeto entre a ,lllao �")VV1etICa e i,:::m !Ja�es C(Hl1mem,<.tls. ·'tlleu:;. contro anos pela '7

de rassaçàn dos 111ancla- as putencias ocidentais é ipo;s, do contráril). a aiu- 'URSS. com a participa- _ __ __ -'-

e/ltregou

tos dos Parlamentares co- um yercladeiro ab�urdo. rda estrangeira ao velho ç�o da Iugl:1sJavia, B�lga, �ilul,.'!!ull!
.

O sr. Genti.l Pereira� len�eu' a tod.os pejo inespe- ..•..
IlJunistas, .\ se:;:;são de ho }'rizou que, si cont1!1uar. mundo., de aco

...
relo CO.l11 I) na, .Rl,lTI,la111a, Hungna, e

I
.

_!SI UIlSI
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d

j
tI radar ele arem, casac o, rado e rapl ez cotn que

,ie .i;'l ln-e 11111a JJr()rro,�?..a- essa �,o
..

'uerra fria l ..
)odera Plano l\farshal1. sena a Albama '.

.

.

'-' ., o REMEDIO CONTltA os MALE!; residente em Pl.lnta Agn- se desenvoh-eu, cortando
(:ão de duas huras. surgir a terceira guerra mais humilhante esmola, (> jornal, em seguida,' DOS R1HS

.

da, foi assassinado na qualquer iniciatiY<l dos

n�adrugada de d(lmingo.lpr�sente:3 no ;':'I:ntido� de .

'"

b -I
II!! dia 4. no decorrer de 11111 ;evltar sua CUl1smuaçao.

.
".

e comun.lst·as " rasl- el".r·o·5 baile no salão elo sr. An··1 Embora feridu mortal- ,

.

tonio
.

Robe�·to, no ahlc�i- In�ente., Gentil ainda cc�n�e
.

d U
do bairro. com ccrtelra gll1 �alr para a rua. CaHl

4erna OS no
"

r u tJ u a' 18 punhalada no peito, a al-lsemi-incol1ciente ao pé
.. . ....'

';" ..
tura �lo ,c�ração. '\�ibrada Id� uma cel�ca. qua:ldo fa-

:
pelo mdlvlcluo Adao Sera ·Zla uma ya tentatlva pa- ,

COi1-1{I >1GEJj Os l7E- de numero de
_ c011lu.nistas I:

teza da situação re�o�'ç�- fim. se�l1 pro{is,são defin!-I,ra . arranc�r-lhe, U11,1 saro>
.

i\Iolllt'\luéo. 7 (lrp í -1-'- ---, - --- READORES DE atra�es�ou a trontelra en ra�l1 as guardas polICIaIS da, resldente. a Rua 1\h- rato. EXPll:011 lllstantes' ,.

A.s tTopas brasileiras qUE' lSOtORRO O E INVER I RECIFE
tran 0. no L�'ugl1ai, Esses le militares na fronteira.

nas Gerais. i depois. 'defronte a residen
,

I �

f::J.1 r � I comunIstas toram interna,' A� autoridades hrasileiras \. 1 '1 I i T'
� .

f()ram ontem ("oncelltra-l .VO A' 1�,.\."1i\«."1 LI Recife,7 (AXJ - Os n_' .!--\ o1'112:e111 ca amenta- .eia co sr. oão �enSl.
.

dos pelas ílutoridades uru mantem seyera sensura' I'
_"

fb::; a'.l lnJl!-::(j da fr()nteirj. I \ rashÍngton. 7 (PP) - ireadores desta Capital .

I vel, ocon:e�:ia a�ncla não petor de ql1art�irâo, (Juan..
1 l·, 'I'

.

1 1 () l� t 1 T �
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id "1 t' 1" guals, tjue deyido a incer ao long'o da fronteira. t 1 f t t tIl d oI n )ra�l, I rente a Cl( (ele c I.' S ".5 ai os \.'!1lC os tor- 1 eram uma Xl 1(. a no •. eS a (e 1m lVam,en e ap 1 (O era com l1Z1 o para .. '.

di: I.
-

rt1g·uaiana. cuntinu.a :nec:rão huje can'ãn e ce-lcol1lérci(�, loca,l. COl1statan
.

. Ir�da. l.n�s ao qu� tudo i:l- Hosp�ta1..� " ...,.',
l"(�ll1 hoje '-'111 .... l1<lS l:osl-lr�a�s :)(: ya10r de

" .�
.... lti? a eXls"��l1Cla do, "cam-B·'.

_ .. III III
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I �lca, fOI das 111a15 banalS. Ada(� Seratl111 tOl p:r�;::<.:
VH:'';;, .\]Jcsar de ter slc!q \()9 ...)ÜU.UO dolares a l<ran- blO negTo' da cebola. Os emlgraçao aUXiliaria o p a Seg'undo apurou nossa ,"t) em ±lagTante. mOln�n",.

nfici;:II:�\.'nte �lml11ciad() !<..;a, de acordo �O!1.1 (_) p.ro- :c:mt1"a�'entore::; foram' de- . ...

.
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rel;ort?gem no. local d�) :�?5 (_�CP01;'. peI(1 �r. :-'João'
nn H.H! de _!all(:'l1'O (Iue na-Igrama de auxlllO de 111- ttdos pelos vereadores e

no de 'ecupera'ça d Euro'pa
assasslllato, dors rapaZ6'jSenSl e por 11m soldado·

.

ria de anormal ::cnn.tecera l \·el:no. ao que se anunciou :apresentados' á. Polícia r '. o a' .' irmãos. ,respecti\-�t:ll.ent,� \d(� destacan\ento: �ocat
PC) �:t adn dI) 1\ ln (Tr�Hlde I hOJ�, no Departamento p!anl serem. pnmdos na

Q. ". I
do assassmo e ela ,VItIma, IA1J�da se encontrava -

....

do �u1. -;abe-se (Jue gran I de Estado, ;to1'111a da leI. Lima 7 (Cnieted) _ O g-ração terá a dupla van- ao tocar uma mUSlca� ('on Salao e tomaya catrnamefi

_._,, , ,,
._' ._. ,Ministro das Relações Ex itageJ;1 .da produção latino vidaram

..
ao mesmo tem- te 1.1111 café enQuanto es:-;

.
,teriores. Henrique Gar-1americana da matéria pri- po. umé: Jovem, para. (1;,:n- per�va a che.�·�d� dusat17 ....

Movl� en"to de cgrgfer uaZI�sta 09 Austrl'a ���; (���:a:��s��e�ee�::��a ,��:r�l:���s:ri�li��r��an� :l�:;l;�) Ye:���'�nt;:<;e,;;: Iton'!."c::�!;:'�1���2��·
_ u, u. u . u .

. l;eus para a América La-1pressão popular elll·opéia. dois.�agra\·�da ��ela jnter-IPont�neanwnte ,�1 é a
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:I .. ,. ., ", r" '.; • "',, ' • ,

tina é. esse,ncial ao êxitc) If�zendo diminuir a qua�- :re�çao ele �era:�l.ll: �) .i���-I:eg�c:a. �e_l;:'o recolhtdo
('t.\O.\ L/lI C/tL dUls d/lro/tallto Ildtl.\(; j1olílicoslStracll\vitz, chefe:-; dos do Plano r..Iarshall de re- tldack de recursos precl- t01 da lllOlte. L::-;h� al.t ,da xache::-,
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. [)artidos Socialista e 1:-'0- Ctlnel"lt�a�() rIa' Etll'O'pr'l ,:-' .. S(··)" l')al·a a Cll't'l l·e·c'tl·!)·et··'l- 1no1..1 (lue quem batesse ('11'11 Genlti Pereir:1. Ol'e pos ;
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nnda. de prisôe.;; se seguiu !tina para ocultar suas pular' já foram presos. '" crescentou que tal emi- ção. .

.

seu Jrmao ter�a q:le se. d.a lsula 28 ;:mos de HJa<.ie, �ra .

a (lcsl'(_/berta em C�raz ,atividade::; _ an

I

que adi- 1.- ,'1& IM ..•,&..,1& 2 i iE _ 2.., UZU.LiC!i4 &.' A ...... • I Ma li
ver COl:n. ele. Crentll Pel eJ- jca_:ado com d. ),.!ri.na Pe-
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ra. a vItlma que se eneon - relra. de quem ,"lYla sepa-:-,
(um 111O,'J11lenlo reyolu- antan1 hOle iontes hem In

I t
·

t 1 A t
· A'·· tIl

.

'. 1"
.

l' r.' I'L
'

,,' .. , .!. '. .

1 u".:;,e ·n 1 mer lCano',trava por per o e que a raco e cerxa (O'� 11,'105
1I()I]�lrl() de:; carater naz!s- tonnadas. Tntorlna-se �
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·OIHO I[IIl Jornal estadUJll ..eIlse {_'Ollleiilu u aeCIsao Pan:llna, a111:1 ,de en 1'a- p,or sua yez e .ahnnnu.,son. respec"hv�.ln1ente. éO� .....•..O B[?-I.)�fL P_ ,-I .. TAÇA \0 COl\IBATE A' IN - quecer as defesas do Ca-, qUe� tambem, se encon- :2 e 5 anos de ldade e ruais'

n.-ll' IS" i FLAcAo 0J A. I
da Assembléia t)(fIlantenha nal. não se pode clizerque Itrava disposto a defender \1H1 g·arotinho, filhn dê.

Rio.7 (}\[) - (') COJ1se:..j FR.-\NÇ�:.l, I.".
o

� �--.-. •

• todos (:>S cinquenta e �:11,set1·i.:·mão e levo�l a mão:t1ma.mülber com

lho Técnic() de Tenis da I Pari:-;. í (UP) - ,:.l, :\s-], �

\\ ash111.�ton. I (L�P). -Idenc�a de Jlll_putar aos c()- \membros d� :-\ssem?lel� ,ço peIto :10 ássas;s1I1o
..ten; :;'Ívia et11 T�ncl1hillat(). é1.1..-

.

��'.B. f? apresent( �11 i'.l f?i-) I�embléia N aciol1t1.1. l�or lU 111 r�atutlDo tece consl.- muntsta.s o fracasso nor� jP�na111enha tossem
.

ms- tando atasta-lo. Precc-:;.a- !Jo n0111e e ldade no..:; esca..,.

1 etona parecer ta \·nravell.)�4 votos cqntra 24(), <1- ,deraçoes. soLlre (l comUl11s Ite-amencano no Panamét, 'pIrados pelos comt1mstas. mente nesse momentn. :param. Seu �enu1tam<intci

�l. p�lrr�icipa�ão ,d,l;' IJra::;il ! �)�-OVOu o y'. al:t'�g� d(� pl�O )mo .�10 Panamá, escreven- EIl1�ora os comunistas ll.;onge .(�isso. Simp1esll1:11 Serafin:, ,?Uíl1 g{:'st� :)Ll?-':'ea�izo�1-se �
'.

Tld laça [Ja \'J:-; no cur-I)eto de 1e1 antl-I nllacllml� eh_) que alguns l'( lllgTeti- deseJass�m vel� os Esta-. te 11l�mtest:�ram-se é1;t1tl-jtante rapld?. desterm a !.d; .de. d?}1:mgo� TIO

rente ano. Ita. Isista:-; aSSU1111ralll a ten- .dos Umdos a±astad()� do 'amerIcanos . punhalada, A cena Sl1rpre !teno cat9hco

BLtlMENAU -

Diretor Gerente ADELINO CUNHA

Gr .n
,

e numero
Se'i'Crl{ .\f'lIsura estabelecida por trof({s hrasilciras 11

COJICCII/rtH{a.\' ali IOflOU da." frollteiras COIll aquele, Ipa,is
--- o ---
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Empreza AutosViação Catarin9UsB SI!"AE�:�:::�a
A V I S·o D�IX��\RA' A PR�SI-DENCIA DA L.B.D .

o SR. Tte. NILO FI.O
RIANO PEIXOTO

Segundo ouvimos ele
um paredro da Liga Blu-

inenauense de Desportos.
deverá renunciar () cargo
de presidente daquela en-

tidade o sr. Tte. N ilu Flo-

'CAlvrPEONATO DA
\

. 'I 2". Divisão

Fabrica de Cbapeol Nelsa S. A'I Importante reunião a:

ASSE.MBLE'IA GERAL EXTRAORDINARIA 'realizar-se dia 9 do cor

I

Pelo presente são convidados os Senhores Afim de organizar a

Acionistas désta Sociedade a comparecerem á As- tabela do campeonato
,sembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia de futebol da 21. Divisão
123 de Marco de 1948, ÚS 11 horas. na séde social, á de 1948, deverá reunir-se

1 rua São Paulo N°. 86-92, afim de delibera rem sobre na próxima sexta-feira.
a seguinte ORDEl\1 DO DIA: dia 9 do corrente a Co-

1". - .-\umcnto do capital social
2". - J\[oclificação elos Estatutos Sociais
3". - Assuntos de Interesse social

Blumenau, 2 de Janeiro de 1948
Antonio M. C. da Veiga Diretor-Presidente ras, dever�o conlparecer

os presidentes ou repre-
sentantes de todos os clu-

1._ Ai bes desta categoria. uma
vez que o clube que não se

fizer representar. não po-
derá participar do carn-

PeIo presente sao convidados os Senhores peonato e será eliminado
A.. cionistas desta Sociedade a comparecerem á As- da Liga.
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de Como se vê. a "rnater "

Marco (!<> 1948, ás 9 horas, na séde social, a Rua São blumenauense está to

Paulo N." 86-92, afim de deliberarem sobre a seguin- mando suas providencias
te ORDENI DO DIA: para que nenhum dosclu-

1°. - Aprovação do balanço e demais doeu- bes filiados, sem distin
mentos referentes ao exercicio de 1947 .ção, alegue ig-norancia a

2°. -- Eleição do Conselho Fiscal essa observação regula-
3'. - 'Assuntos de interesse social. mentar.

Blumenau, Z' de Janeiro de 1948
Antonio 1\1. C. da Veiga Diretor-Presidente

-

.,

máquinas, no valor de cerca de Cr$ 700.000,00, a - i

chamos de bom alvitre, propor um aumento de ca-
'

pita I afirn de repor a. soma. retirada do giro comer-

ciaL
. ." ..

I

Este, Senhores Acionistas, o relatório que

julgamos de nosso dever submeter ao julgan lento
ela próxima Assembléia Geral Ordinária.

Blumenau, 2 de J aneiro de 1948
Antonio l\LC. da 'Veiga Diretor-Presidente
Cecilia \Veege Lishke - Diretor-Gerente

.Rodolpho Leder - Diretor-Técnico
I

E PERDAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 1947

2.838.741,90

'53 )'-.1 4'C')�. ;....,/ "T.
.

" .

.

o'·". •

,DÊ'B-ITO
DESPESAS' DIVERSAS

? 0'(' '119""0�. b).· ,I

"l,l'noportancia atribuída a esta conta ., .. .

.

'. -

F,UNDO DE DE�RECIAÇÕES-
"'. Idem '. . '.' ,. .. .

';..

FUNDO pARA� 'DEVEDORES DUVIDOSOS

12.000.00

81.380,80

, " '" '" "

-

... 38.950.70

41.294,80

10.000,00

10.000,00

90.848,60 .

•• lO .... " ......
'

90.848,60

<450.573,10 2-892.016,30
. '. .�

.. :." Blumenau.. 2 de Janeiro de 1948
Cecilia v«. Lischke Antonio 1\:1. C. da Veiga

Diretor-Gerente Diretor- Presidente
da Veiga, Carteira} 125 C.R.C.

.

Rod�lpho Lede!�'�
I?iretor-Téc�ico I

I
\

Martinho C.
. .

.

:>DEMONSTRAÇÃÜ DO ATIVO E PASSIVO EJ\T 3J DE DEZE1\:IBRQ DF. 1947

-ATIV:O
IJ\il0BILIZADO

.

fr'".·, -PASSIVO-

Nl\O EXIGIVEL

Capital 1.300.000,00
Fundo de Reserva Legal 144.465,00

779.690,40 Fundo de Reser. Especial 276.4-03,00
Fundo de Depreciações 417.087,90
Fundo para Dev, Duvidosos 208.481,20
Fundo de Beneficencia 14.122,00
Fundo para Donativos 10.401.00
/\, disposição da Assembleia
. Geral Ordinária 450.573.10 3.021.533,20

144:558,00
598.393,20
29.428,40
7.310,80

------
" .a.,

....
:� �lóYeis e Utensílios

,,,Máquinas e Acessórios
. 'Veículos

.

.i;·Ferramentas
1dáquinas em Transito

EXIGIVEL

80.700,70
565.257,80
36.477,80
63;617,30

571.242,90

51.367,80
,27_176,00

'Titulas a Pasrar 27.678,90, ..... �

7 -4" 8' .

Bancos Credores
.

1.050,253.40
8.,'}'.), n

Comissões a Vencer ] 58..140,10
Gratificações a Pagar 90.848s60

Arrecadação plc. deTerceiros 3.655,70
Credores �rn Cta. Corrente 265.933,60
Divideli.dos não reclamados 14.530,00
Percentagens a Pagar 90.848,60 .

1
.

E
.,

-371'- oe l' "'-r' fíO" 90.'

Crec ores z.speciars 1,-. .J,) j I:J.:_) - o, .

553.926,10
1.116.187,70

Devedores' em Ct. Corrente 86.563,20
�';ritulos a Receber 375.021,30

'. 'Titulos em Cobraflça. 374.201,bO
�Capitalização 31 :850,00
.Mercadoriás em Transito 83.856,50 2.Ó21.606,4D1 CONTAS DE COMPENSAC.\O

'I'
.

"

I .

..

.

IEm:lo�sos par� Des:.ontos 1.249.025,60
Cauçao da Diretoria 40.000,00

L289.025,60
.

-_._._--.- __ o

: .

. .

:'.·CONTAS DE COlVIPENSAÇÁü
c1?itulos Endossados

....

1.249.025,60
'. 'Ações em Caução 40.000,00

1.289.025'..60

6.086.162,70---�--.

6.086.162,70, :
.

'. '.
H. Persuhn Martinho C. da Veiga

Chéfe de Escritório .Contador Carteira n" 125 eRC
R. Leder

--�---

....
..,

..1.IE211PREGADA
PARA

.

.

." .SÃO PAULO ...
I Precisa-se de uma, ele

! 17 a 24 anos de idade ..
I

lque conheça o idioma ale
mão, para trabalhar em

Ipequeno hotel. Não pre-
cisa ter prática. Ordena
do: Cr$ 500,00. Despesas
de viagem por conta do

empregador. Tratar na

Rua 15 de Novembro. .,

789, com Gustavo Bor
chardt.

Empreza Comercial Motivará este g-esto
R.Grossenbacher S. A.jdo esforçado esportista o

. I fato do mesmo ter sido
rXPORTA ....ÁO IMPORTAÇÃO lassi

-.

I
.

t" '!(
./F • c assrticac o como lns rtt-

Bebidas nacionais e estrangeira. Itor da Escola Militar de

Rezende, no estado de
Carnes e Frutas em conserva

São Paulo.
A ser exata esta infor .. ·

mação, ficará Blumenau

privado ele um dos seus

Idinamicos dirigentes es

portivos, a quem a L. B.

D. deve uma 'boa parcela
das suas realizações, po
dendo ser citadas entre

outras, a empolgante e

conc9rredíssima
.

competi
ção atlética recentemen

te realizada no Estádio
General Dutra" e o sen

sacional Torneio Relam

pago de 1947. efetivação
esta das mais bcilharites. .

pela disciplina e feliz êxi
to alcançado.
Como a totalidade dos.!t!'j.

�'":! desportistas blurnenauen

ses, este jornal que reco-

nhece na pessoa do sr.

/Tte. Nilo. desportista ..

1100%, lamenta o afasta
'menta deste grande ami

�go, desejando a s. s. mni-

; tas felicidades na sua no

I
va séde.

adios R' C A •

VICTO'R
·Os Campeões ..do Ar ...

Casa do Americano S. A.
Rua 15 �. 487 BLUMENAU

... 21!2&&&

A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE

S, A. avisa ao pubiice em ge ral que estabeleceu uma linha
de onibus entre Blurnena.u e Rio do Sul. trafegando dia
riamente, á partir desta datat entre as referidas cidades.

I
Melhores informações nos escritórios da Emprexa em

Blumenau, á rua 15 deNove mbr-e N. 552 e na Agencla
em Rio do Sul, á rua 15 d� Novembro N. 13 .

.. Blumenau, ?ll.-le Novembro de 1947.

D�5tribuidores dos Fósforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILlPS"

Rua 15 de Novembro, 857 -- Telefone, !.070

SANTA CATARINABl,uMENAU

ra 'pronta
entrega

Fita de aço
ãmericSloa, esmaltada preta

.

Encapados de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8" x 2,20 mms.

1-2" xO,20 mma •

5-Sn e 0,30 mms,

3-4n x. 0,30 D:1In$.

Selos .
de aço eobreada

Pa�.;\ a fita supra J nas bitolas de s

3-8'1 - 1/2" - 5/8 e 3·4"

. Maquinas para arq�ear
rara fita de aço. de 3/8" - ls2 e SIR

OF'ERECEMOS G.RANDES LOTES DE IMPORTAÇ.J:.O
A' PREÇOS ESPECIA)S

CONSU l.TEM-NOS
.COMPANHIA IMPORTADORA. "JOBRASILH

Atacadistas Impoztadoees
Caixa Postá}, 208 - Telegr. "JOBRASILft

.

Fone. 640 _ Rua Alex. Schlemm, 132

JOINV!Lt_.E---

Cbapeos Metsa

ASSEJ\IBLEIA GERAL ORDINAR1A

Fabrica de

'AVISO
'Acham-se á disposição dos Senhores Acio

nistas, os dncumentós a que se refere o artigo 99 do

Decreto-Lei N°. 2.627 de 26de SeteTnbro ele 1940 .

--------,---

r iano Peixoto .

rente

Imissão Técnica de Fute-

(bol de L.E.D. .

Para esta reunião, queJ será efetuada
.

ás 20 110-

]
; .

-_._----

Dr..

Ayres
.

Gonçalves
A D V f.l G·:A TI () -

,

.;l'
.

.

Bua 15 de Navembn nO 41.1
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()n,:a a receita e fixa a despesa do Municipic
de Elumenau, para o exercício de 1948. ,�,' 'ArC. 1". A receitageral do Município deBíu

() C;reieíto Municipal de Blumenau, no uso I'menau, Para o exercício de 194t?� é .orçada em Ci�$. '

de �;�10." ;Jt�'1hl1i(�,--;tc� e üe,?corcll? ':0111 o�are .l0., yar�-14. 000 .000,00, �, qU_?f será ?,rrecadad� �� con�()rr;1i
g ra Io 1". du At.o das LhspOSI(�OeS Constitucíonavs ] dade com a .legislação em' vigor, obedecida a segum-
Transitóvias do E�;tado� [te clafi's.ificação,:� ,;;::�: L� ..

' :!6í,__ "

lVIutáções
Ef�iva. \ "<",,:< "patrimo-

.

a- Total'

j
"

,

o 11 1
(l I I I
n 1/ ,)
(1 1 �,; ,)
n .2,) ')

o 2/ ,)

1 21 -�
1 2.2 -!'
1 23 -f.
.1 2.+ 1

) Dl n
') (t! n

J 03 D
:3 OI, (J

-4 11 (l
4 13 O

4 14 (I

(; 'II n

C 12 ()

fi J4 n
() J() O
() 21 O
() .,23 r)

}\,�
"
,

�:�:era 1

�:; ()

g no
s no
� on .2
o 00 ,)
g 00 .+

8 02
x 02 n
g 02 .2

feitu
DECRETO .LEI NU. 53 DECR�E TA:

De:,l["uaçzio da receita
L' ,

340.000.00
600.00°;00

'. ]00.000.00
64°.000.oe

I.

nr« '0'1"1' \ '\Rr)I;\.: ·\"f \L.. :, � 1'., .�\ (j�,L. L'i,� h.,�
TRIBT�TARIA

a ') Impostos ;�".
... - -

(";':;:>" '. ��:<
Imposto territorial .•..........•

(1111)( iStu predial .. .. . _

.. "

J 1111)( isto �(}!)fe inclustrias e profissões .

Impostu de iict:11ça ., ., .. . .... _ , .

I 1.11)Hl'�t() sobre exploraçüo agrico+, e

industrial ..

'

.. .. .. . , , .
255,000,00
15.000,00
------

Total dos ipostos Z. 9S0.üOO�00
------

]l; Taxas
Taxa:) de expediente " .,

.

TéL�,a:; e custas jucliciá r ia., e emolumentos
Taxas de fi�cali.sação e servicose diversos
Taxa:::. de Iimpesa publica .. .. .. . .....

4.0°0,00
,25.000,00
40.000,00
17.0°0.00
------

Total das taxas .... 86.000,00

Total da receita tributária
Patrimonial

Renda ImohiJiil ria
Renda derapirais

.. � ... .. + '" ..

6.000;00
9.00°,00

.................. ,.

------

Total da receita Patrimonial 15.000.00
�------

Industrial
S('ryicn::; 1.1rh311n"
Indus:rrias fah�-·i,� ; �n��H;f�t�'r�ir'a'5' ...... : : :

550.000,00
1.0°0,00

------

Total da receita industrial.' ...
R.vceitas Di\'(�rsas

!��eeita de mercados, feiras e matadourosnl1nt..., j"!'C\"'! ,�. ta 1'1
-

'I -t' 1
-

f ""> �;,,;.' • (,i. J :-, < ,(), 1 1% ;1. p�{racrl'a 'O /p. b ) - c . h c· , �OrLt Cnll:::.titui<:;JO Federal " "

<-

QUO!;I lwe\'ista no artigo 15, pal�a'�;;f;)' 4�.rlJ Cnns!itlli(�;lO Fcderal '"
<

• e .... "" Q ...

t
1.000,00

90.000;°0

116.000,00

Til! �d ;h Receita Ordinária ..

EECF�rT.\ E:-�TR,\ORDe\A R TA,
\Jiell;tt::J() de l.cn-. patr imoniais

.

C()]Jr'::ll1<.:a {h di\'id�l ati va .

}(erelta de ind!.'llj_.;;açóe:-. t:' re�ti�l�i;ée's' : ': : : '

�)ll()ta:�, de fi:�cal i:)ac()('s diver-;a-;
.

.., ._(__
- . ,.

:\ll1ltas "

E ventu.i i:.;

'--;� .,
.

200.000,00
13.000;00
20.000,00
16.000.00

1.000,00
31,000.00

• • • .. • • • • � 4 • .. • • • • • .. • ...

Total da Rel't'ita Extraflrclillaria
249.000,00 33.000,00

Tutal C;eral da Rt'ct'lta ... ,

Eff'tiva
Mutações

patrimo-
Dc:-;ignaçãu da despesa niais

'.

2 . 950.°00,00

..J!'

86.000,00

3.036.0°0,00

ji [
15.000,0°' I

I

551.000,00

'3.602.000.0

,. ,

116.000;00

3.718: 000,0

!fi'
".,':,.. ,--

.,,;..

, �7

?8?... -.00000
.' "-.

-._-----

4,.000.000,00
--_,---

:�

j Total

Carnara' .:\fnnicipal 7.200,\)0 ,.

15 .000,00 . .I!�'I 'essoal var iavel ... , ... , _ .... , .... " ''i,;,
l\!:\leri:J] permanente
:\ Iatcr ial de consumo

T.k:-;pt?:<l:-'- diversas

2.000,00
1.000�OO

10.200,00 15.000,00

Gnyernn
Ce5soal fix/, ..

41'.400,00
3.00G,OO

'r
.

1
'

1\ al('r��l nermauentc , .. , . 10.000.,00
15.000,00>� 02 .) � :\Ialc!'i;;] de consume

g 02 �� n��,c'llesas dlYt:,,,1."-as ..

X (r-t
� 04 n
g ()-l 7

o ""'4 ..,

() I.}"
'

.,"l

.

e-' c';. !! • � ,. .� • • • • .. a .. ...

64.400.00 3.000,00

A flm'ini"t�;'H/í.n Superior
P(':':�n;t] fiso .. .. .. . .. , .

..

30.000,00,
-'--�."'"

l\bh:ri;d pCTlllanel1te ..

;\ht(�rbl c1í" (O!'!51111V) "

,- ,.
14,.000,00
31.300,00-

75.300,00 " 1.500,00

f CemtilJua no próximo numero) '.

,�

..r"

')r-' 700"-'J ',_ .00

�l)" ,.

67.400:.00

,

,

BbUME,SNAU

I
I

j
I

-_.,--' ..

�----

FIlRMACIA CE T
Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029

UMA FARMACIA PROFI::;SIONAL A' SUA DiSPOSiÇÃO
Manipulação da receitas á vista da clientéla. ,

,

IJ

1,,'1Laboratório de Analises.Anéxo
Pesquizas fisico _" ouimieo - b.1ológicas pára elUC" i",·.III,

"

dação de diagnóstico.
- SORO - REACÃO DE "\VASSERMANN
- Pesqciza mi�uciósa de herna.tozoauios (mala· Iria) com documentação microfotografica J- Todos os exames de Iaboratõeio, qualitatlvo5 {!' ! --,,--,,,,,,,,,�---;;.._.,;.--,-,-,,"",:�,,

quantitativos. "I!
.;....,._.....................""""'_Responsável técnico: C. H. l.Vfe(�:eh:os .� rarmaceutl<o III

I'
�-'"�------���--��.

HIGIENE - ESMERO - PRO�IDADE

MASS'A·S
, ALIMENTíCIAS

Parque
-,;;..,.. ,

--

Instalado á Rua 15 de frente a

TARIA DENT'HIEN
APRESI��NTA·'

Carrocel - BalaJlços AIl/cricanos ,- Tito ao,
.. Al-z'D - A'l,jüo Elétri�-o:- "CF)!.. I .'·fiJIeri(�ai1(1·}

.. c: ).fAIS r)IV-IÜ�S(5ES
:4m,biellle F...i�clus;-",'aJllel/le Fawiliar
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RUJVIOROSO
CESSO

,Rio, ;- � (.M)-

.

.

.

-
� .

PRO -�IM.vilDeDto Comerdal . PrOiRíuirà. "III 1948 a tampaoha de

Entrou' ,

" ,8' Industrial Educ.ção de Adultos e Adoleceotel
o Ministro da Educação autorizou a criação de

cláRea de cODtinuaçio
'

A REr\'iESSA 'DE 'VA
LORES DO BRASIL
PARA o EXTE
RIOR

Encontra-se em Discus

são o projeto de lei n", .

858 que restabelece a ta- . Aos Secretirios de .pondentes a um segundo seja, versarão sobre co-

xa de 5% sobre a remes Educação dos Estados. [ano de ensino. uhecirnentos prelimina-
::-:l. de valores' do Brasil Territórios e Distrito Fe! Nessas condicôes. ve- res da Leitura. da Escr i

r-ara o exterior. Essa ta- deral. o Diretor Geral do \ 11110 solicitar a fineza das ta e da Aritmética, As

xa na redação atual elo Departamento Nacional Iprovidenóas de V. Excia sim sendo, serão promo-

projeto, recairá sobre de Educaçãó dirigiu o se-Ino sentido de qUi;', em. de- �,·jd()s, da 1." para a 2';

qualquer transferencia gujnte oficio: .. Senhor zernbro próximo, sejam série, os alunos que dorni

de 'valores destinada ao Secretário: Tenho I) pra- os alunos submetidos a nem o 1 ". Guia de Leitu

pagamento ele mercado- zer de comunicar a V, provas finais. para ver ifi ra: que escrevam peque

rias importadas, fretes e Excia. que. á vista elos cação daqueles que, uma 0') ditado ou formem al

despesas, custeio de per- excelentes resultados da vez aprovados. possam gumas sentenças por es

manencia de pessoas no Campanha de Educacão matricular-se nesse sc-
I
cri to: e que resolvam pro-

exterior e quaisquer 011- de Adultos, no corrente ét- gundo ano, em 1948, ib�emas de uma só opera-

tras transferencias. ex- no. o Senhor :Min:Ístro da A todos que fizeram cao . sobre as quatro ope-

cluindo-se 11nI·cal11El1t·", E I
�

1 racoes.
'-

• c ucacao reso "eu que consulta a respeito. res-
a) remessas }Jar::'t o servi- seus trabalhos deverãol 1 D O:, trabalhos escolares.

- '" pone eu este epartamen-
ço de amortização e ju- prosseguir, no exercicro to .que as .provas finais
ros da divida externa da ele 1948, com classes pa- deverão obedecer á mes

União. Estados e Muni-
ra adolescentes e adultos ma orientação cornumen-

cipios: h) remessas des- d 1 t
•

analfabetos, e classes e I te ac otada 110 crismo pn-
tinadas ao retorno de ca-

,.'

1"continuação", ou corres-. mano fundamental. ou

a

imprensa sobre a situa -

cão politica em seu Es -

tacIo, afirmou que o arca

mento decretado pelo
-

e

xecutivo diminuiu a im

portancia de 3°0,000 cru

zeiros na 'verba destina -

da ii Educação e Saude

incl usive exames. serão

encerrados no corrente e

xercicio a 1:; de dezem-

mas aumentou. em , ,.

'

1 700000 a nitais estrangeiros aplica
,_.

cruzeIros t

impor tancia destinada ,á 1 dos no pais. b�n: como

Policia, Acrescentou seus juros e dividendos ;

FI 11,a çã o'") 111e" 'as para l)ag'a,
-

flue em Natal até os bo- c re !:>�"
�

l � c'

Ii
o rnento ele creneros a 1-

IV, Seles e Jumentos pagam ..
;:', -, a ., ocieaede. "

. ,. rnenucios de l)nmetra ne- .

imposto per caprta . sa- ,'-«
.

-

,

:--�- ------ Iientando que a jogatina I cessidade: d) remessas ANIVERSARIOS Renemberp, residente em
..A NAÇÃO" , para pagamento de C0111-

•

sunto, [unto aos órgãos
desenfreada c(1111)ela no

c.

, c.=-' , " ",Ituj)orang.-a,
O jornal de maior circulação 1 1 1 t t

._, t' t it 1 a V
'

Rio Grande elo Norte, .iusuvers e U)1'1 .1Can es :
José E, Finardi I _ ,A sra. Dl'. compe en es, ret ero '

.

--.---- ------,

no Vale do Itajai
__ ---'-_-C ..

__ e) remessas de mteresse l 1-
.

di 4'
.

R Ia, .JEel11ta. Exa. meus protestos de

h' 1
o -- ' •

.: I <estejou la mais osa, esposa co sr. -<..ne- l'
'o

t
' -,-

t , de 1111SS0eS diniomaticas '
" . ,.

li elevada estima c <. istm .a

•
,

,.

-,
um a11lversano natalício, c 1110 Rosa, Iunciona r io

oa e S- r 'e a .
e consulares.: e f) opera- �.' -

-

1 �'E F' .: , '-, consideração, Lourenço
,

,..'
o :-:-J. pl 01. �

o:se . -I. mar - da Agencia Posta1 1 ele,- � 1"
coes entre bancos, .li l' 1

,.

d
' -.

I' 1
-

I
Filho. Diretor (lera ,

,
� r 1. (O a to comercIO es- 'graÍlca de �1O (O Su , _

ponte seUl se ferir -
_-

ta praça, I - O sr. Bruno \Vippe1. ',� _� �.
'. �" "

.
. "

' E S P O B T E Dotado de um espírito �cabo do 32", B. C, O� RA 1 US_ Dr·.S [ R�) 1-

-' O sr. E, Li:::.emberg, zas extraordinárias. As- 'Iniais pois o 10cal� de fa- reto e cavalheiresco. a
I

_ A srta. Lise Frelse.·· RA 1\I O PROJETO

�e�:a�feir�l" �illda..f�ste-ls�.m é que, quando se cliri- to é excele.nte par� um PERA DEIXO': _(� T.E- par de rara intelígencia. filha da sra, Elsa Freise. DE ?R,Ç,�\ 1\rE�\_O
Ja, a comhgn.:l e eSpll1tuo- :gla para a casa. resolveu descanço. éll11da maIS n�l1ll TRA CAl\IPEA,O o distinto aniversariante da sociedade local. DO l.'l\IA ALDEL\

samente a. entrada do ;descançar U111 pouco, sen- dia quentissimo C01110 a- Inexplicavelmente, tdesfruta. por 1SS0 n}esmo
NA HOI"ANDA

.Ano N ()\'O, St�a' alegria /ando-se, depois de al- quele. mais uma vez. o conheci- de um vasto círculo de RECEITAS BRASI' 5,H.I. Comunicam de

.�ra tant;.i que errou ',na g-U111 esforço, sobre a Acontece. porém. que do "coach" do Palmeiras sólidas alnizades em nos LEIRAS HeJIendoorn, na Provin-

conta dos copos 1:', como Ig-ual'cla da ponte do Rí- por uma simples questão E, C" sr. José Pera, por sa sociedade, do que teve Surpresa De Batata cia de OverijsseL Holan-'

ocasiôes, Ibeirão Vel!la. -31a Rua S, de .cquilibrio" sentou-se ocasião do ultimo treino uma prova nas nu- 112 quilo' de .batatas co- da. que os ratos, durante

de proe- Paulo, A te a1 nada de maIS para traz do que que ministrou ás equipes limerosas manifestações de zidas e moidas, ajuntam- a noite roeram os papeIs

-7A- " t'J""",
devia e,. c?nsequel:te1llel�" palmeirenses, depois ele simpatia e aprêço que lhe se 1 colher de manteiga. onde estavam conslgna-

,

,

,

te, preCIpItou-se la de C1- agradecer a valiosa coo- Iforam prestadas pela 1Ia5- 2 gemas. 'Mexe-se no fo- cios os projetos de 'orça-

.. ""� ma, de uma altura de uns p�r�çã,o. boa vontade e)sagem da grata efeméri- go até despegar do fUll- mento para 1948 da a1-

'� ,
- .

" ..

cinco metros, indo cair dlsclphna demonstrada Icle. do da caqarola, deia, a qual exigiu sema-

na barranca do rio a um pelos jogadores e pelo fe- AssociandcHlo sa essas Deixa-se esfriar (1" nas de trabalhos aos fun-

metro da água�Logo de- liz desempenho que ti\'('- justas homenagens. ex- bolinhas. afunda-se n q cionarlo:'> da municipali

pois ,levantou-se, sem Iram até agora, apre-sen- pressamos-lhe as nossas centro, põe-se uma pita _ d(ld(�, E,sses seryic10res

mais noviclad�s e aya:'el�-ltotl sua� (l�spedjclas a()� mais cordeais felicitac(�es da de manteiga no fundo. j)l11,licl):' 1er;io que cnfren

temente sem a meL 01 t's- pIayers aIn-\'el'des, decb com votos de .cluradoUl as enche-se CO!l1" petit -pni s 1;11" n()\";(mente a hat alha

coriação, indo embora, : rando que a1í não ma15 \'enturas. e leva-se ao forno em ta - dos ahTa,.i�l11():', antes ['0-'

)� é ter sorte. nan hájvol!aria, , ,

boleiros untados, Se qui _ ré11l ""1';'1 nccessario no-

dUVIda! \ See:undo ;0t1Vl11l0S ta-I Fizeram anos dia -1- zero poderá também pas- j)lear Jllll !2:atll ,'!)1l1Cl fun,-

1a1\ Pera teria deixado a sal' um pOlteO ele ovo por ciona rio 11lunicipct 1.

l';',':',ÇO.\! EX D.-\ S P ,�\ RA .-\ EUROPA VL\ din�çãG técnica dn terta- - O menlllO 'Hercilio. CIma para ficarem dou -,I�STE E' -O-S-EU'-JD'R-NA'L-.

.D\ B��;��·-·-:sociedad�_�n.�-I �nUnCiB� nestal�:'��� ����.:: filho do.� Gui_l_h_e_r_n_le_��r_a_d_i_n_h_a_s_,�������������������_

_���-__'R_U�_l_1)���N_O�_'ô_n�bt_'O_�_!r_,_9_/�����ro_L_H_A��_, ���I:::�aborreci�entos que podem- ser' evHados
,ómente recebera desgos- Sucestio a08 poderei competentes sobre.i...a cobra0">
tos no Palmeiras, deveria ça da. taxa dltagua á domicilio
levar seos pupilos ás com

'
,

petiç6es llo campeonato () sl�stt?/'IIa adotado pe- atorJ/lentar ,a '(.'ida do' PO-1l:mgas cal/Lil,lha�ü�s, c dc-

estadual que se aproxi- la Prefcitnra illunicipal ';"0, O CO/ltnblll/tte, 110 Ci1- ',1.0/7gos ' pre}lU!lO(1IS /'la

mam, quando então, ele- pL!ra a cobrallça da taxa soo mensalmellte, é força-I"guichct" de j)(l[)aJ/lento,

gantemente. poderia to- d'água é \UlIl desses pe- do a ir á Prefeitura para 1/ O al'('itre llOS pareceu

vezes e du- IlJ Fcendo, cxalan I) d]\·i- de problemas que tem pe- mar a iniciativa que lhe qllellos suplicias iwuellta- se de,r;obri_gar desse cal/l- bosla/11e ra:::om.'cI, 11106-

tCllJ1)(l. O� 1 (' insuuC'rtavel, nOi..ad3- 'la frente, l\.fas no caso enl
-"

1 1, I". aprouvesse, do,\' pela úurocracia para prollússo, e oU. não raras ''(}O pelo q/lal ,() tra/l.wúti-
Il1:or;ulnn:", 'Ia 1, 11<1 Sfin 111l'lÜe nos dlas qi_:<:tlk:-:"Iapreço, faclllhe sena por I'

�_!!!!!II!! !!!II!!!I!�__t!Í!I!I!!!__!I!!!I!!!!!!í!!!!!!I!!Il!I!I_--_!!!!!!!'l!""""-; ,'e:::es. entra lia ,hla.' su- mos liOS poderes compe-

·Paulo. nas' adiaccnóa,:;!:\ par í�/) ar l11ia5�I1Ú;.1(;I� �um. tm. á Situação; rna:1- 1'---1
'

'

-
,

'

I
geitando-se a longas de'" tf!l/te.'l raro, (} de'7'irin pro-

da esta(�ã(l da eSlr'1.1:l delllo Cre�)llsClI1o, OE(!él3 1(1c,dancto lImpar o v�o e ta-I ,J!loras. quando lIão es- 11ll1lcial'llcnto,

-:"errode l,nup;'1\-a ,'-':X8,,111osql1ltos'erg,ut'ill-SC oa-,zen�oconlqueaaguaca-f ,DODG,E I
'queceasdiasdepagamen

'lec1amar,,['l C'1l1tr;c, um quele local e lfivatÍclH .JS nahse para um exg-oto - to. () que resulta em llO-
-.------

,alei all csistente. vl.:'l'da ca!-'�s dando'aquele:' (�\.l�: que pass� perto e q�le vai I (,'0.1' aborrecimentos,

âeiro, r,aradjgu:�t ti:- 1 re��H.l.�m pelas ln\cdl.aç(;t�; t�r ao no, At:ndena, as- C 1/1 contribuinte que

in1tmdki�. E5te \:;t�(l •. (g,ç �t ideli d� q:le �e, (:l'c':m
- 51111. yelhos e Ju_stos r�c1a I c·atiouamos reeebendo

110..1' procurou !lesse seJlti-

-"C3. nUl': terrfT:) oal'ílO, ,t"(:J I1t no Jun1ar íU ptirga-r'mos
ela populaçao pre.1u- .I(� .,

,

"t'
, '3 ,. l' t t cbal.js de 4 tonelada.,

do, Slt{lere ao Cm'enlO

J[':ltelnc.-' a :'Oi','t:ten;;

!
(·no. .�� U1CH,a, que com an a pa- I /I!llnicihal a cohrallça a

1', ii) N;;ne,:. a1)a,,-';>i� :n,-\':>1 ,

Sabemos das !hrkuhb- cienc,ia vem a�:tuardando
,

' I·
<J com ou lem cabina.. domicilio da J;efer'ida ta-

te recolhe agua 1llservn'el � t·,� que enfrenta () :fHh'O ln l(;chdas que espelheln. a

;:k �t,h'ers(ls,
�

ex�'nt(I;. ql·e
t

Governo Municipal pa- I h.;a. vontade goverI}a-.,
a�í Ílca c�':lgna(�'i. i.? <-1pO- ra resolver a avalanche 'mental.

bro, e os docente:::, nos

termos do Acordo Espe
cial. farão jus. nesse ulti

mo mes letivo. ;\ gratifi-·
l_'é:H.:;J.O

.. pi-u-la1JUH'" de H-

portadores,

ma quinzena,
Enca recendo a necessi

dade (las determlnações
de V. Excia. sobre o as-

I

•

de reclamações
que de ba muiro está

eXigindo a al:eD�ão das autoridades

----�-....I--------

Concessionarios:

Santiago. - As cõnver

_'-a. COlllO f féito, aliás COI/1
sações no sentido de im-

portar 50.000 toneladas

de açucar do Brasil no

outros, A té mesmo (} a- ,.

, . vrOXlT110 ano. prossegl1l-
-lcreSCl1llO de alg/ll/s centa. , . ,.

,(,'os 'l10 talão de cabral/ca i""'�un no J\11111steno da Eco-
!

_ \tO

para cobrú' as despesas no1"nia. conl o repl'esen-

de UII1 alTecadal!or seria tante da "Grace Compa-

, � 'S ser'�'I:_C�OS de forca e

luz e telefone, alélll de

SALITRE DO CHILE
El\J TROCA DE

AÇUCAR BRASI
LEIRO

'recebido co 111 satisfacão' nv". Foi indicado oue em
!

reZa nlaior-ia (10..1' C;lIt;'I- vista da falta de divis-as,

I buintes. que fitaria J.i7rre parte desse, açtlcar seria

____!I!!!!!!!!!!'!!t!!I!S&E_S Ul!!lllb__iwJl!__i JI!II!.!IIIIJ__I &1III1_1 !IIII.lil!_!_lE&&" 'de despesas COIII, oHilJus, pagado com s�litre,
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