
�,:,

---

que, dois porta'
Q., G. Mac Artur, 2G (A. P.) aviões e quatro cruzadores [apo

Gordon \YJaI1ech�r em, sua irra" riezes foram afundados durante:
díacão das Filipinas declarou II batalha .naval nas aguas das
que quasí todos' os grand�s na- Eilipinás. '._"

\ íos da marlúha de guerra [apo- ----.......
'. "A�.

neza.. enclusÍv€ porta aviões, ío- I Perdas' a�lericalilas, .

.

mm afundados ou' bombardea-I San Francisco, 21) (A.' P.) --'
dos. Esta fio i. uma das maiores 1 Disse a' radio de Tokio' que a es-
bataíhas navais da história. quadra norte-americana t'eve 24

-----

aavíos atundados ou danificados:
fl�riia� ja�m�el�S na batalha travada nas agitas:

Pearl Harbor, 2t-J (A. P,) - das' Fílipínas.

'!(".,
!

_.

suravel, pela bravura e pelo 'des
temor quo; vêín manifestando no

front de luta auropeu.
«Cidade dê;; Blumenau», que te

ve a imensa saüsíação de iní
dar a campanha em pról ct2'
agasalhos de invsrrio para o

Soldado Expedíéíonarío, lança
.agcra 'outra sugestão: qu;, cada
pacote contendo os presentes 'e

agasalhos de Inverno leve tam
bem algumas palavras escritas
pelos brasíleíros que aqui fica
ram, afim de qu;� seja mais su

gestívo o apoio moral que. lhes
remetermos, Que cada uni: que
saiba escrever .nu nossa rica e.

�n,e'gualmiel língua. portuguesa,
escreva uma cartinha para' um
Soldado Exr�e[liciol1ario. Nós nos

encarregaremos dé solicitar das
autoridades competenzes a : sua

junção aos caíxotes que por BIu
menau serão envíaêos aos valen
tes combatentes brasüeíros.

***
Do conceituado estabelecimen-

to D9mei'cia'Í ,';CASA'WILLY SIE

!irn""'''''''''''';"''!'\�'''''''!'�t.I!lI!!llI\'' �l'n-"'l>""1lil ""'<m 131.n.A�Iffii!lil�I\I;r3"" n'!l�;S'1!l1:!J,����t�21i;{is�"��tWi� lZ ��;'$ii'j ��i[t II tw�tQ�U'Ui 3�1'Lti !I;�"'1i �u
res - Anexo remeto-lhes 10 pu- ê1.1�� t\;i��'��ll'!lii\�� tanto pelas unidades navais ca

, I ii!!:...', t:Ii'úi�ri: \1;:��'&-.l�
lovers de Iii, .cÍ)mo pequena Ç)'i� I

-

...-, ma lambem pela aviação russa

tribuição para a campanha de r Mo!;cou::?G (A. P,) -- Informa- sendo afundados ou danificados
ag"l;��a!l�os para as í1QS30S

bra-I'
ções aqui recebidas anunciam diversas 'embarcações nazistas;

\103" combatentes do Corpo Ex- que um contingente da marinha Por sua vez depois de violentas
pedícionerio, russa desembarcou atraz das E- combates de artilharia contra Ins
Sendo o. que Se! me QÍer-;:;ceu,' nhas nazistas na Noruega. A::T2S tenburg, os pratos russos metra

para o presente, firma-me a1'e11'" oenta que os alemães kmtaraiU,' lharam li baixa altura estradas'
ciosamerite. Wmy Síevert», evacua!', mas foram ímpedídos, e terrovla naquela localidade.

Moscou, 26 (A. P,) - Depois
de violent-os ataques de artilha
ria: contra Instenburg os pilo
tos russos metralharam a pou
ca altura, estradas de ferro e

pontes nas vísínhanças dessa J o.
calidade. Pelo que se diz estão
se travando f.:"wzes combates;
nas proximídades do rio Guvin
bíne.

'-\j"'- -

l.

.

1

r��S$IS
\ �eC��aS5él1�{;]S f�i�/!rSOS contra-ataques ale ..

-
,

. G�:5�� m;� ����Q2 1ii,�����! nadenses prosseguiram 'seu avantihil;:s�€i�� �a\!.ii �l2Y��� 1��\18� ,�_
>C.

••

.

. <:0 na: regmo noroeste de OSi
Sup. Q. G. Aliado, 2G (A. P.) chooudíjke,

Londres, �G (A.' P,) - Tropas _

- Tropas aliadas que operam

1:
.. ·· .. ''" m=" .�""'"'.,.;,-�-""---....."""'.........",-

russas e111 oj)?ração na frente I ao nordeste de Erwínal tiveram rUnOff'OVEIS ?norte estão pfG',;l'0'.lirrc1a mais pa seu .avanço retardado devido a

ra 0, ínteríor '�a. �,jorufga, :lkl'� ! e;twna reststencía do� na:�Ltas·1 � DISQUE F0NE .1
seguindo as divisões nazistas] No setor Voges foram rechassa- I i .,
que bat:�n: (:111 fuga. Ao mesmo I do_s dher��os .cJl1tra-ataqu:=:s ale.' r

I
111 � n R

tempo lmanna-Se que a ba�a-I maes, e'l1fImgmdo graves perdas I Jl J V V
lha da Pruss�a <?'�i�:ltal �mnl!:�nt::l j ao atac�nt3. !\ o s;�tOl' "bo!and ez l c

cada vez maIS (te mtensdaJe. os alema2s -c!iegaram ate lJ subur � 6 nnumS�Im�S �e ahlgl�21
:��������!l����.����.�� bio d'e Gr oide. Forças anglo�{;a- L�. �

�".

jl,l$socia«;io Comercial e ·101105-

'I ·111'181 da Ilu.enlu
� CO�1U�UCIÇi!O' lOS SEUS ISSOCIlU10S

I � I, 'rl'ansco:tl'endo. em data de ao do corrente (Saguno
I�! deAeira) o dia c.ons_agrado aos E�PRfmUU1S D� Cot�fR.·

. ,a cm, esta aSS��H'lJÇti1[J ve� respeitosamente fazer um

I'i apelo. para QU,8 o corr:ércio local �ncerre suas portas no

�� mellC!Ollado cha, prestando-se, assun, urna homenagem
II: justa e merecida aos distintos colaboradores da classe

I!
comercial em nossa terra, ainda mais por tratar-se de

1 uma Segunda-feira.
.

I Blumenau, 27 de outubro de 1944.
í Ernesto Stodieck Junior - Presidente

�!�: (.��.����X.��.....��;;-:'���:::������� "I

I � i ��r�'��ihr" Oi?il;�I-:1tOml'l absolutamente ínofensivo vara ��
11')j" I';tl'i'� IlH� itZ, •

'l!". .", � . � J

j, g &iiu'�.ji '"'" J&t "

pele. Eficiente proteção contra:'
\,;iP; �ít�pl PICA�AS DE MOSQUITOS e�i h �i.i.��_ outros lllsetos.

. =}-

!i:;.:..�,::.;:�.!!�,::.:.:.:;.:;:;��v:..A..:V!...��·�"':':;��:�Io��

em São Paulo
ração, 130,5"!ií, e outras (l;�SP'':M
sas, CulTI Ul11 aCl"éSClll1'Ü, d.:;
132JG(,:·�;·.
O primêiro g-rupo, compr;:.en�

d0 os g.astos C0111 alugn�if él�va ..

do de 3:5,:;;'!, .. : carvQ:), aum.ô-!]Lt�
do ·dG �iOC �:ú·; _gE!Z� canl 1-1)51:'�);/
luz t: água, s:·m élml1eúto.
Na üHm�Ótm��o foram 2úmi

nados, sómeilte, os pTodnt�s ;El

dODó:!iS, senc:o· os jndic:�s de uu

me.lto ma i" ,elevHLio3 constatados
C;.,1111 reÍ'er'C;ncia [L3 seguintês nl�}r
cauol'i"ts: 6kco I lÜ5,Qvi"; mal1t;�i:'
ga, lt$8,l':'J. L:Ó,:làiment?�:t 171.)<',0; 1
l�g�.rn�"s 2�.\"erüuras:..�lúl. 0I'U,; 111.71,-\cara:), l::.u Íl �; nu;;no�' 1�1'2 t:u.;
café, l-±ü .i;\;) ;" cnr�lt� ljn.T1]ll-R �tc

I'

,_- ........ , - �.::_:, ..-'" -:;,..... ,..... .

:25 _ü,'?'; {Ü'{ÜZ, 13ij �:'I!; ba':.1;t13;

123,7 \:'>J;; toucinho, 125 0,'0; pãdlr
75· ",'0. ·e cliV'�rsos outros alim2in...

tüs, 157/7�',).
Nàs (].eslJi�sns gerais foram e'â�

centra'dos
-

os s'eguínt,;�::; aumen...

tos prbcipais; móveis, utê!1SU ..
!io��, -etc. 250 '�l); 1 :'Ítlu1ll2ntária',
136,6 \'."J, concertos, tinturaria.
('te., 130 '\'u; médico, remédi,os 'e

ítlrll1flcia} 112,2 O,!lli; es{:üla, 77 O/úi
'2 sob.') título ,:,dÍ\",:r'"os" um au�
menta u.c: 166,6 u,o,
O inter\;:siúmt'e traba1bo, qu�

na linguagem Íri<l do::> num2rm;
retnua fL:.lmen[,e as dificuldad;:!s
do atu<ll momei1to, disp'�nsZll
quaisCi1i.er cOlU::.ntários que t;';! pu
de"33't)111 fazer- p:;{rit" r-e-ssaJtar o S'�l.�,
grll:lde. nictmc;, ,

..... ",,";i\li;
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



r· �;ocura-se II r�-��::;;r:;O:-��;��:ci�;ir:�-'l
Duas MOÇAS para Serviço II. �Domestico. D"higir-se a Rua r Precise.seUrgente 'f

Minas Gerais, 52.
'

.o; :r

C',�,'�,',!I., III V'" (!1E'v'�aI' .-.-.�.-�-+-..-.-.-.! Pabrüm de Moveis JnhallTIBS, Rnoff M Itoll�a,n"SaGB ;:�i!�O ;'�; \iI�(..' Ln·,.. Objetos a Venda �
.

!'.RiJa ,Quinze· DE 1526: . Locomove! Ingleses, de �8 (Io-+:·-li5E�-·.-!(-.---'f-.-�o.(>-�-$'=;;;;.--.-'.·_·"-�-.-·
'. '. [fIP, 24HP. 36 HP, A2HP, emÁ casa que ;possu� ° .mars r:lCo,e mats Iludo sort.imento

I
ntimo estado na base de Cr$

om brinquedos imos na praç<;l ! 11.500,00 cada cavalo,
Milhates de B@nec�5' I .} ?�rrari�, comp�eta:. hl-

" . "
,

' .' .. ,'I draultca, COin boas Lrrh,wen. C 1" l' t � ': '" dodas matsbarala,s até' as m}ls finas, nem vôz. ulhos., moveis t3ita':, e Inspeclcziada com 'lUQ,
oro con reeimenros comp e 08 oas maqll!n�" ,

cabelos, ,nas ultimas cr.eaçoes. ,

,. • .

ta de 50 metrs, de pinho, ", ramo, para USSllD1rr o cargo de mestre de D/ sccçao de
Gaitas de_bo"ca" tipos de luxo, da afamada Fabrica ue Gai- 1 Serraria com, "er,r"'Cf", !'fahricuÇlãO de cabos pI pástás '�,Alfr. Hering", bem cornada marca "Hohner", inf�l'i�T'�; ::bru ti ta d�",el]s 1- � 'Ir ft r: mI'� R !t'

U
,

ft'-'� I\'! 116 li tBolas .d� bo.,ra,ch,a .• Bicldei.:!s para. crianças. ;jelr� �i�t�. q o 'v

ma., li) I � ã., ,u If,;" s, K. & � �� .. ,-, nOUpaVa..�or e
. h-nfeItes para arvore de natal. '

1 lIof i-' • •
, .', .

. ..

.'
_ ,A

'

lho f t o hfl _1. 'o "I
L�lo,or etetrlco; de 13 H.•'-,,-.E3,,-,,--.-�-�-�'-'4' o�--.-�.-"'--.--�-.-.-._, ....

, .

me 01' 00 e para reV(luU.8lh) ... e::,j. - P. Marca inglesa. de 1440E não se esqueçam fazer na mesma casa as suas rpm.
'

11 i1t illar �§p iRscrii-t{r;o'compras - pelos menores preços - em Motores elétricos, Trltast- fluX.it lll., ll� L ,11 i lU ·li '

faze�d�$: completo sortimento. coa de 0,6 a 10 HP,. ,$edam:' Lindss novidades " artigos finos' liS03 fantasias Sem�ntes H,)[',fahças, es- Precisa-se um que tenha prática em contabilidade.
. '", .'",' " ' trangeíros de todas as qua-

,

"

e listadas. Lumior
•. organza, laqué lavr�do. Iidades. A presentar-se naROup;JS p .. $enhoráiJ�:' finas e elegantes, kimonos, "

, '

pijamas e camisolas de sêda. TRILHOS "VIONOLE" tipo
Excluvídado em Blumeuau. 15 com Tálas,,,Pr'egos e Para

.
Enxovais completos. ÍUzos. VENDE SE.

� ,,_:;.]O .-...-;;rr " .., ' �

�:;::!�;!�!:��le�n:�lh�: s�:�t�:�to, preços sem eon- �,����������6,Ün�������: I" Soc. Bnu'n�u'f·l'I'I'ador·a rl8 lllrarl.p.u"'!'pa' L·td.a., I··correncía, Velha, UarClíl ou Víle Nova. U U lU li .

Chapéui1!f:' dos ultimos modelos em pelo. Pelux e Wool- '-,_,""'"
m -"'� .... ''"''''''''-__m --....-

,

Flex, das marcas Cury, Nelsa, Prada e informações: 01'TO WfLLE I
-

-""C��O��=;;;;=A�""""""...
'· «i�,,"

doérm"""""",,"

- neste jornal, ou ex. Postai, 98 ' �'W�P'� __�Vitantonio.
.

.

!í.+�u,�_.1!.Q.-.•_.U•.H'�H,+.@tapiu;e1es: para Crianças e CavaJbeiros.,
'

"

Cam.�sa§: de tricolíue nos mais lindos e modernos nadrões ..

Artigos p, pr�:s�ntel: de vidro e porçelana.L Apare-
.' ,lhüs p. jantar.

(4'iu"j'inhc$· pa (r,iia�(e$: de pano couro e tipo esporte,
Arn'un'i�hO$: mil. ,e um artigos diferentes.
Pre(;Qs: Os mais baratos da praça!

emais uma ves
. brinquedos

DISCOS
Para as festas de. natal ofereço o m/variado, e grande estó

que (/pis que' '2 000 discos), para iodos QS gostos . Muitas no,
vidades em gravações nacionais; completo sortimento em todas
as MUSICAS OLASICAS.
Vidr@§as Sni&sas, de superior qualidade.
Tg(a-D��(@�k só ca.beças, com braç,o (). Clll caixa de

madeira de fino acabamento, marca

OdeoDola de luxo.
discos

CONit:i Á 'Ii1I
. _..

Gli,!>!
Q!!lFll'iAbõ!t
llõ�es ..CAeEç..
NEvaAUII.S I

J).ÔA1S .�6Ui:A\
�9'S!�,�

E, VICTROLAS

&UbUfaS para

Ca§�

27-10-1944
- - .....

.•4..

Precisamos Oficial Marceneiro

Casa do Americano S/Am, Nesta

em Toras

como seja BAGUASSÚ, CACHEIA, mCUIVA, UJCU
RANA, CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades.

Rua 1 de Setembro

R ... PAUL NETO ConsignaçõElf! -

,

'.,. Ccmíssêea.

Contá Propríc
I>,1adeira F uma - Qu,ei}o - Arros --- Manteiga - Banha

I Compra e ,venda de qualquer produto na praça de São Paulo
SoA0 PAULO - ALAMEDA GLEITE N. 1,031
Tel,5.310q Endereço teleqrcdico PAUlNET

I ���'}fJk!E.'lfà-':llL���"lfi.w.fJ!:'&�i!Hi!'ff��&"W��

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,..__Cartas Patentes"=-=
Dependenêias NÚUlel"flS Datas '1Ltajai-Mat.riz 1283 8-1O-W35

Araraugué, 17g0 . .16-3-1933
Bltnnenau' 2551 :?9-12-1941

I.Br.t.lSq.'.!le ..

'

.12..c.92.·.25.1O-!!lu."5Oaoadoz: 1727 16·3-1938
I Call0inhas 3243' 7-1-1944-

, 'Concórdia 1721)

16.3.19381'cr.eSC1..iÚma. 2

..

5

.... G4.: ... lf.:'.-.10.1.942.Curitiba 3071 21-10-1943

Florianópolis 2.561 11).1-1942
Gaspar 2556 10+1942
Lbirama 3247

22-12'19431IUd. a.i.ÜI.
2552

21)'.1.2-1.9.41 .:

'

Jaraguá do Sul 3248 7-1-1944
Joaçaba 2562 lf;+lg42
��""'!'·�lS!9 Q!i!l1C

B I dú ·t
..

C .

, ". � t::� � r 6 ." SI �
.

€lOCO ii us rIa e omerClO oe �4:.EHna :LéitarlHla .

l-� ..
--

-

.__

- MATRIZ EM ITAJAI -

Capital Integralizado Cr$ Õ,OOO,DOO,OO
{Dependemlo de aprovação <la Diretoria das nel�daF Internas

O aumento ele Cr$ 2.000.ooo�oo para Crs 6.000,000,00

1=::=====
!

'c
- I .

1 Ul93 ti.J2,oo
..

_ i
'

,

10.617.223,00 .22.,.O.lU.�).lf»)JO I.-

1.317.86li,lo I

Cd;�'i7!.8i1:".00 I,
.

-" 'l'�-'-====�---'--'--'--
"

��:::t.m\i7=,W!i,'�e:;:;:""=�======Q=�=G=.__=s=_��"_==--=_�L_=��=������l:.'IOl&.--1l-����';"�...���'S"c::..���;:n:r_�

Títulos Descontados
Empréstimus .• em' C�l1�i'l Cilrri'mie:

EmprestimosHipotecários ,

Ourteira ele Emprest. fWS Funeio12áríos �

Conta» Correntes Devedoras, garantidas
Ef�itQS a Coimu':

De couta propria, do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de tctcéÍros, do exteríur

,

Titulos em LiquidaçãD
'

Correspnmle1l1es �o País
Matriz, Filieis, A�êlicias, Sn!H!!'!'ências e ESl::rUÓriíls
Ti�uios e Fundas nerteneentes ao Bane::;

l\ibveis & Uteusij ios, Debentures
Edificios e Outros Imóveis
lill Apólices Federai;;>' sendo: 11 em JlOf'SO poder
e 120 no Banco do Brasil, em.deposito

Vitl!ores Caucionados
Valeras IH�iitlsita�os
Vid{}r� em cobrançfi, ne Banco do B!�a5;U
Hipotécas
Caixa. .

.

Emmoeda corrente, em, cofre
No Banco do Brasi] e em outros Bancos

Diversas Contas

"
886.;159,80
4o.üoo,úo

73,781.! 11,3U
�.ti!)o.Oüo.oo

"

99.578,00
-'--8-'2-,u-3-'7"-,200,0I)

9HA.16.128.40
2.0}l2.59.!t, 10

7n.l.lg5,Go
$.713.499,30

"

II

"
Hi.S;:\3.o39.7o

113.548,178,'10
h8.9üo,40

fHt757 .o5l�!10 lGá.7A2,,213,oo
130,Ho.l18,'Ío
18�.54�.�52.�o
i.o41. d.l2.8o

lo5,92G.{115,oo
4.000.40

1.141.000,00

II

"

"

"

"

"

"

,.

"

"

o-s _604,371�1
=" ......-

Genésio NL Lins - Diretor Gerente ITÁJAI, 13 DE OUTUBRO DE 19M
Dr. Rodolfo Renaux Bauer-(Diretor)

Êrico Scheefíer
Chefe da Contabilidade Geral
Dip!: Reg. na DEC nr. 22,638

Bonifácio Schinitl - OHo Rensux - Irlneu Bornhausen
(Diretor ,'c:"1 ��\.h o;._-WI

Antonio Ramos
A,! Garcia � (Contador)

BARAMORTE
de

para iodos 08 fins
- Telefone 1248

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.:;-,

o presidente da Republic� I potese alguma ínleríor ao pre
aSSInOu· extenso

:

decreto-ler. Çü pago antes do presente
traçandO novas normas

regu"1 decreto.
O fornecedor que

.Ieudo as relações entre o. co teabalna em terra BHI�ia tera
IODO lavrador de cana e o I direito li reservar 10 porcen
propríerarto das terras. Por, to da ares para U plantío e
esse decreto, os lavradores e crtseão necesaarla a sua subs.
colonos que. realiZtlll ii ex- WuiçãO. O mesmo decreto
ploração agrícola de cana em preve a aasiêt8nCl<1 t'i:"cuh:o
terras pertencentes a usinas llgrnh'giúa e {!.eciic.o�.sG(jjal

.• ou. a terceíros.. considerados pera I) trabalhador. Nousro ].
forIieced'Jres pelo estatuto da! capítulo do decreto, rica, tam

.. l�:v(!m�a caml'�ieira, terão sua I be1!l I'e,ll1iada 3 siruação dos

.

, sHuaçao regulada pelas con- I trubalhadores rUl'tH3� que se

v.eüções aprnvadas pelo bw-I slll>0i:d�n8rá a COí'lsoli,�açãD
tlinto do Açucae e Alcoó! ou das Leu; do Trabalho e de.
'instrtjções baixadas pelo mes- mais leis de proteção ao
mo.. O preço da toaelada de halhador, inclusive das
cana não poderá ser em hí- regulam o trabalho.

.

�C···'iD·71·e-;'E��:'-:';·1,,'�!··:il A �ml1 ll!!Il I' II" Ir-I',,; .

� ;"(ifL� . G;",�P��. �1 g�� ���J;,"" u'�
..

:,� !iJ '�11if;41 ,., ���\.fjJ;'!foll.'i;h· !) t�·tI \',�c;l��1 ,. :
•

\" ""lo'"t..
.

.! ;�:... �� � fL.9' ea�'

:�A.�lVarsafi��:����11Producáo brasileira· de oure e prata
.�.

.
. segu\.7cL dados rornectdos pe!o Serviço de EstaristieaF('í;�:rn fln?S h?.Je. ._ I da Produção CIO Ministério da Agricultura. ti produção bnl'I.i Senhorl�a C_aTuwn, tuna slleíra de ouro -é nrata no lo semestre dü corrente ano roido snr. Jose Otinaer. �

- a seauinte:-

.

*** �'Omo - 2 toneladas, 701 quilos; 872 �;ramas e 17'9, noV.iajantes valor da C!.'$ 61.453,36" tendo aid� � pW_duçã? das 8.f:guintelil"São Paulo" CO.!J1j). N�l.c. de empresas - .St Jf}h� í?eL P;i'Y �\Hl.tng _ CD;. LIa. j'fitnas da
Seguros de Vida _ Encontrnm-, Passagem .. ela. Bresllelra ue MwenH,1ao S. A. e Minas Ldio
se nesta eiâtuie a seroieo tia II

Junior Lida.
.

�

imporumi« Soe. "São Paulo'! Prata - 69 quílcs, í oS gramas e 499, no valor da Cr\1i
Cia. Nacional de Seçuros de 115.��16,30,_ tendo sido a produção das seguintes empresas:
Vida os srs. Atilio B. Ribas, I Si. Jchn Del Rey jI"Uaing Co., e Cía. Min::.s da Paesugem.
Inspetor Geral e !r1anoel E-u- O... ,o-! "'_. ed """. ,.. : 1"'>" f ",,-genio da Cunha, Inspetor pa- � ap"A rno� - d ettfi Cri'<>.JU!açao
ra esta praça. Aos âistinu,« A Caixa de Atuertlzação divulgou o quadro demons
representantes auçuromosí. t�rativo �OEt val.(H.·�s,. impürtancias. e qua::iid,Hiefl dE<8 noras
pleno suceessa para .ma

re-j
co {J3péH moeda existentes em circulação em 30 de setem

presentada. . bro de 1944 num ttlt:d de Cr$ 13.815.031.287,00 Existia em
......._-il>--(;>-+-.-�-+�..--$.;.-. oírcuísção era 31 de Agüsto de 1944, Cr-$ i3667.577.279.00,

havendo asaím uma diL'H'ença para illl.is de O'$147.6E4.ü08,OO.

...�

1[;' M' � � o 3" A t :II
LXeCfH;a.O Gil nova rer (;;0 unposto ce consumo

I R
.

,," s s ("
....

eumram-se no g�LHnete co 1�. ouza .osta, JJJliJISlfO

II
da Fazende, os@rEl.Euvb.ldoLodi.·Joi.1üD1.Hl1it de OHv<.l�ra
e l\J')fV(ln Dias de f'igueiredc a üm de tratar do novo ím-
P{}S�{) do consumo.

I
Houve nesse regulamento. radical mndltícação. O SIS

tema de incldencíe foi alterado profundamente para inume
roa prorutos passando da peso medida ou unídade para
"ad valerem".

As classes conservadorus estudam agora com o titular
da Fazenda. as modHícaçües tntroduzidas a fim de, em segui.
da, a nova lei do imposto de consumo entrar em execução.

Prado do Rio, La Mono!'
e Rapsodia

G�[;�Im���"�� ã we��a ��s
fa1��R�ftlciaf;; � �m��ri;1S

"VIRG]j�lVI
Cltl. \VETZEL �NDUSTfUAL JOiNVH.;LE (Marca Regístl'ada)
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