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Rio, 3 (CB)�Reuniu-oe .no Itamaraty, a Comissão' eisa�do as finalidades magnas da

. _

entre as I Tomaram posse os srs. Al?e�to �ndrade de Qneiq

de Reparações de Guerra, criada pelo decreto- lei n: quaIS se destacam pela sua relevancía, a de elaborar I fOZ, como representante do Míuisterio da Fazenda, sr.

S.õõ3 de 4. de janeiro deste ano.'
a conta de reparações e a de estimar o valor de pro" li

Odilon Braga, representante do Banco do Brasil e almi·

prredades dos países inimigos que forem incorporadas . t G t G I t re resentanto do :r�nDfs
A reunião foi presidida pelo émbaix�dor João Ne- ou retidas para garantir 08 prejuízos sofridos pelo Bra-

ran e us avo ou ar ,como p._ - �
c

da Fontoura, que proferiu importante discurso pra- ail com a guerra. teria da Marinha.
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pelo
J�MNVILLE

Secção publica
da Issociaçál! Brasi.,
Beira dos Munie

.

s

.. _---_..------------

RIO. :; (C; B.) �

ção Brasileira de
realizará uma sessão publica no

proximo dia ,30, quando serão dis

cutidos os estatutos da entidade
destinadas as comissões e sub
comissões técnicas de assuntos

municipais inclusive da que tra

tará da redistribuição das ren

das, devendo comparecer todos
os moníclpalístas ora nesta ca

pital, 'assim como, prefeitos do
interior de São Paulo e Estado
do Rio.
A A. B. M: prepara-se para

fundar em cada unidade federa
tiva. uma Associação Estadual
de Municipios, Integrante da As

sociação Brasileira.

Diario
anual
semestra.l
avulso
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O €l!P��iO daíli\\ ;,m$��il"���és do lf't,U,e do It�iai'

I@ !f1l Ainda se encontra em greve, nos Estados UnIdos,

B.1iZi !II� instalações �i cerca de 400000 trabalhadures. A "GenerBl Motol'S Compa-
�.,"

.

EI"" !íl'ny' iniciou a chamada dos seua 1'75.000 operarlos, após 8

�fdOOl [í.�!fhnCüS m, solução dos díssídlcs Iocale. O G�'. John Lewis, líder dos
ill Instaladora de �: mtneíros, anuuoíou para domíngo proxlmo fi greve geral

; 8lu�Hmru l�i na jnd�§tl;(j ütH'i':w!])l:'.er�, mss �:; prcpríetaríos das minas,
!li Fone: 14"7

�

JI�; tentando frn81�r I.) muvimeu;o, la apresentaram conta-pro.
:�;ru.����";;��"��'$-;'�; pOSt8S.
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São Paulo
DiSTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS AI'n'liliA·

, DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETA;,
uROSU:L��n DE FABRICAÇÃO DA crs. PROGRESSO

NACIONAL «INDUSTRIA ERA..s:!'LEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS»· S. PAULO

l�1!§hnrai B5'3j1�1C� itif�
(}\·üB pais. in(i.UDa.Çn:-.

Fn,wgüs OH I P. 4 mêses
Rf'produY!d:'es !1c 4 mêses

Oterecrm as seguintes gar-3ntL�s e V,�n!ilgens:
gÜlus lmpcrtados do Arner ícan« "Hsuson",
psteruo de msts de 300 üVüil

Ptfiprietárií� do avíarln.
fisC3f Pi!hl Rua AIUs,ZOUag di�frünte ao 32 rs.C.

BIUlllerHtU-SE'.ma C:rhiKÍ'Jéi.

riO]!:
N8ngle--Rlúh:ird Grecne

O r,
na' 1f$�Oth�a �t! Ji

Dm',�I .

CON'CENTRADO_VEGETAL "�O S ! C L B R� á baza
Tor.ifATE • SALSAO • ESPINAFRE.

.

RETCHUP "ROSICLEH" em dois {ypo!!': PICF1E'fE E DOCE.

Extraio de Malte "WiAtTEl'\lL.li PURe"
·'MAI.;rBM A" com Espinafre e Tor:a.crre.

Pil!mas, Combinações, etc

" _:->�:;�':ilj;�:;�;; 10 novo l1orario
l;

--
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�OrqJR�IlIPE ':;_,>;: s�g��'id�) p�li} s, f.' c ..

... Rj:5FRIADO!l., I RIO. 3 (C; H.) .:»A comissão
-'." DO.Q'ESJlECABf.CA.. • �!:f ..

.

,

. NpRALG1AS 'fi designada pelo' Sindicato dos
po�es ,"GERAL E C'-

- ! .; rnpregados no .omcroro para'llQ..SE USo\ ". • •
.

.

';. 'I estudar e projecto do prefeito
I sobre alt�;a<:ão doa horarias do
'comercio, elaborou um planô de

i
'. .a

.•

esc arecrmento seg'un·"f1 a eS?e!;le
de negocio. abandouando, por
tanto a indicação de C0r15i.d.erar
a numeração par ou ímpar das

! ruas. São os seguintes os 110ra·
1 rios sugeridos p81a comissão do

S,E.. c,:
Comercio atacadista" - fi ás

T 8 horas; comercio vrejista -� 8

h. 30 ás 17 b. 30' escritorios em
.

geral - 9 ás 17 h 30: secos e

molhados - 8 ás 18 horas,
A comissão do S. E.. O. man-

FOSFO MAI.'!EMA:-fsto: fcn:Lnh';1 é um alimento Perfeito e

c!}:m.pleto p:zro lade.;;,tes. hêbêe, cda1::co:s. pessoas debejs �

convQlece�tes. Ri�a em :tosfato 6 f,ail> de colete, esta forinho
é um poderoso; aumlicn: da nutrição.
mSTRIB A,UTORISP.DO f"iRA AS SEGUINTES PBA·
ClU'l- B ·NAU· IB!R1UvL.� - mo DO sm:. - GASP1Hl-
ITAHJ T AS· Brusque SrU'. WALT{:;R W. BEP.NER TELE
FONE 1.193 - Ccrb::a: Pcstcl $_)-BLUMENAÜ - EST. SAr-�TA

CATARINA•.

Casa das �Iodas Blumenau Ltua,

um de

Cam;innõfS de :1/2 até 10 temdfidJiS.
CAM1NHONEn�S

DE SOTO

r». A.C. PACHECO g SiLVA
Este incisivc conceito do ilustrado professor

patricia é o grilo de alarme contra riS formas er

f0119aS de enfrentar o probllma da Sífilis.
A impureza do Sangue é uma doença rebelde;

tornando-se necessário um tratamento enérgico que
deverâ ser csntíi1uado embora hajam desaparecido os

principais sinfoinas! Cancro veuereo, H.�um[},t;;;mo.
feridas, Erupções da pele, DOres de c:.bf.'ça, Perlra
de peso, Fraqueza Falta de vigor etc. O Depurativo
'I'ouico.

para o

da malád,)i);
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