
escolhi aspara o conselho
.

e segurança
LONDE8, )5 (8 EJ Cinco nações foram as escéF'

•

PI -.
• ...

d·
Ihidas para o Conselho' de Segurança das' Nações Uni- presidente Spaak dispôs- que para que uma nação íos- el tnam a nal mo I-

das, pelá Assembléia, depois de acesa disputa quando se escolhida seriam necessários nu mínimo 3-1 votos, Na ficação da Lei do
ao processo adctado, em que os Estados Unidos e In- 2a. votação, o Canadá obteve 23 votos e a . Austrália I Inquilinato
glaterra díve:'giram da,., Rússia. O� }?MSêS acülbidú.9 f�- conseguiu st �ot�s. Entre. ?utras., nações. que .r.e�ehe- RIO, 15 (S.E.) _ A Aliança
ram: o Brasil com 4 ( votos; o EgIto, com 45; o Me- ram votos no pruneiro eserutinio contam-se. a Pérsia, a de Solidariedade aos Inquilinos
xíco, com igual número; a Polônia, com 39 e a Ho- Noruega, a Tchecoslováquia. á Dinamarca, a Bélgica uma instituição fundada há pou�
Ian la. com 37. Todos êste� pai:s�s 'foram eleitos no, pri- Etiopia, Luxemburgo, Nova' Zelandía, Turquia e Iugos co tempo, e que t�m como pro

meiro escrutínio. ASEim, foram escolhidos na primeira lavia.· Como não fosse obbido o número suficiente para o grama zelar pelos interesses dos

votação ó dos 6 membros ao irríporta�te Conselho . .o Bo. representante.: houve 3: escrutinio sabado à tarde. �u;rg;�s�; ��u�::;ofe�radamo���
cretação de medidas que visa
riam a revogação do decreto n.

6.739, que proíbe o aumento de

alugueis, enviou um memorial
ao presidente José Linhares, pe·
dindo que o decreto não seja
revogado.

A virtude e alealda-

!tj
Diarlo Matutino IUm_a rumorõsa deli-

da S8 retiram quando anual Cr$ (;0,00 --
.

•

��:���� ..r.... to d.,a ,"SPirOq:..s do vale do nai::':"" � .í�� geleia policial :::��:un:
BLUMBNAU' • Ouinta-feiril 17 d9 Janeiro da 19ft6· Dr. AcltiUes Balsini Direto!' Hesponsavel· - Ano xlm. N.\4

! madrugada de onlem.
Del

.'
.

.

.'. 'Os passageiros que eram con-I esperou-se a vinda do dr. e-

duzidos pelo onibus da Auto-] gado. Porém, por cúmulo quan-

er.a··do' d- :;·'0.·1··ro·· ·e··.. dl- s. O r'asl-1 Viação Catarínense, que parte do este tomou conhecimento dó

::. .
desta cidade ás tres horas da caso, ficou mais alarmado, ainda.

manhã, para Curitiba, quasi caí- que as sessentas e tantas pes
ram do céu de surpreza, quando soas presas e, dada a extenção
ontem áquela hora viram seu das prisões e a gravidade e res

veículo rodeado pela policia, ponsabilidade dos acontecimen

intimados a descer e a entregar tos, tratou de apurar imediata"

seus documentos e afinal inti- mente com seu auxiliar os fa

rnados mais do que trinta deles tos que desconhecia.

a comparecer a policia e desistir Agora, fiquem deveras sur

da viagem que haviam prernedi- prezos nossos leitores: apurou
tado. "Que é que há?" - infor- se que não houve motivo algum
maram alarmados, na espectati- para toda a. estrepolia da ruma

va
.

de graves acontecimentos. rósa diligencia policial. Apenas,
Mas. na onda lá seguiram para o sargento Cmte, do Destaca

a Delegada. de Polici� para ��nto l?cal. ��sI:0nsavel pelas
aguardarem os, acontecimentos diligencias policiais noturnas, SO�

e suas passiveis conseque- frendo repentinamente de um

das.
'.

acesso de suas faculdades, mo-

Não menos surprezes fica bilizou toda a policia, .realizando
ram outros tantos passageiros a rU!llor�a dilig�ncia, na qual,
do carro . da composição da Es-! segundo tornos mforn;tados te

. trada de. Ferro Sta. Catarina das perderam suas VIagens, e

qúando de ídentica forma. foram alguns até documentos e diuhei

compelidos a abandonar sua via- 1'0 qne ainda não lhe foram res

gem" na. Estação de Itoupava I
tituidos. Segundo apuramos� no

Seca e também concentrados na entanto, corre na Delegacia de

Delegacia .de Policia local.
.
Policia. por ordem do Dr. Dele

Este ul�lmo transporte coleti- gado Regional, rigoroso inqueri
vo .et? ombus e g,uardado pela to afim de apurar toda exten

policia, de�pe�tou finalmente es- ção dos acontecimentos. Cientes
tranha curiosidade dos passean- dele informaremos mais uma

tes que se dirigiam para o -tra- vez nossos leitores.
balho matutino. Grupos forma-
ram-se aqui e aIL "Que é que há?" Majoração . dos venci-
"Que é que ha?" - continuava. t d fi tsendo a pergu",ta de todos osimen OS OS RgeD es
lados. Mas, ninguem sabia de' RIO 15 (S.E.) - Noticiram
nada' e, afinal, como sempre te.n _'estar sendo elaborado o decreto

acontececido nestes ultimas tem- que concedia o aumento de ven

pos, todos foram pondo-se a cimentos aos Agentes Ficais do

fresco, receiósos de qualquer Imposto d Consumo, Escrivães

complícação , de Coletorias e Coletores.
Na policia era aquela complí- Hoje divulga-se que este de-

cação, porque ninguem obtinha ereto foi assinado pelo Chefe do

informação nem motivos. Ape- Governo O aumento concedido

nas, se sabia que a ordem parti- foi dado sobre as porcentagens
ra do com te. do Destacamento auferidas por estes funcionarias
local e' como este nada explicava, do Tes.Juro Nacional.
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;
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Dr. H. Pape
AUSENTE: até nns

de janeiro
SUbstituto:

Dr. ARMI�IO TAVARES

�. PAULO, r ô, (S: E.) - ? I O ex�presidenfe, ashinglon Luis
regresso do sr, Washingtcn LuizI'

, .
. ,

ao Brasil, após. 15 ano.s.
de exl- seguiu..

como rtiédito-aSsist.c.nte do I Seguran..
ça de São Paulo, faleci

lia, está sendc esperado de mo- i sr. Alfredo Il:lsaj ex-secretario da do recentemente no exterior.
menta para outro. Embora não -. .

o

••
se saiba ainda' a data da chega
da do ex-presidente da Repúbli
ca, seus numerosos amigos e

admiradores preparam grandes
festas em sua homenagem. Já
se prediz mesmo que o sr. Was

hington Luiz receberá uma con

sagração popular como jamais
recebeu outro homem público no

Brasil' Suas atitudes energicas,
reafirmando o espírito altivo e

sobranceiro de velho estadista

republicano, são hoje proclama
das e recebidas pelo nosso povo.
que vê nele um Cidadão honra."
do que permaneceu intransigen
temente contra a ditadura. Dai

complemento: das' c despesas de

instalação do ' Departamento
Nacional de· Informações e mais
um credito suplementar de tres

RIO, 16. (S:E.) _ O presiclen:- midlh?es e oiFocentos e °bita mdil
t d R bJ'

.' d" e OIS cruzeiros nas ver as o

I
e a epu lca asslOOU ecre- . 1

! to-lei, na Pasta da Justiça, dan-! pessoal
e matena.

AUSENTE ATE' O DIA I'
do nova, redação a díversos dis-

--

20 JANEIRO DE positivos do Codigo de Processo

I No ball e nO.I�UI

...;_ 1946 _ I Civil; outro abrindo o cerdito � .K NO 11

- -! especial de Cr$ 44 000,00, como na8 deve falta'!

*** Se há resistél1cias daqüe�e em formular certos conviv **"lIi
A sugestão para o aproveitamento' de elementos tes, tambem existem da parte destes escrupulos em para mostrar que o Itamaratí não se afastou do cri·

oposicionista de larga projeção em postos de carater aceitá-los, receosos de interpretações maldosas da opi- teria de procurar escolher pára missões políticas no

politiêo dá. representação do Brasil no exterior, é, nião publica, exterior os melhores homens, tradição do ImperÍo;
sem duvida, merecedora de atento .exame; Por ocasião das Conferencias do México e de mantidas pela Republica. Naturalmente, compromissos

Na. propria unidade mantida dentro do :país e1Xl. S, Francisco, �, ainda, agora. ,para a representação do a serem assumidos pelo governo só o devem ser por

,relação á ,n.o�sa çpnguta em face dos problemas intér- Brasil na Organização das Nações Unidas em Londres. I agentes de .sua absoluta confiança, mas isto nã? ex

'naciona�s. e:ó,coritrariamos os melhores argumentos o Itamaratí, após discretas sondagens, teve

difiCUlda-\ elue,
e até aconselha, a colaboração das OpOSIções,

justi#.cadci.resdessa. prática salutar, que a guerra vem des. �m compor .a� !'ossas delegações, P?rque a luta pelas suaS personalidades nacionais, repres�ntativas.
de impor aos Estados; Unidos e á Grã-Bretanrü; em- poht�ca que se llllClava, de um lado, os mcomodos da Importa, porem, ante� de tudo. realizar esforço
b()ra com ê:ertas restrições, partidas, por vezes, dos viagem a'erea, de outro impunham recusas a brasi- educativo nesse terreno. Temos de reconhecer que
.proprios' oposicionistas. Basta lembrar que os

.

5r5. leiro eIt!inentes, muitos em idade que os romanos não atingimos ainda ao nivel de cuitura politica da

Chur-ehiU e E.deri; no dia imediatO á derrota nas urnas, chartlíivam provecj:a . ..,1\. paixão: partidaria, o empenho Grã-Bretanha e dos Estados ,Unidos, sem esquecer
recusavam-se a voltar a Potsc1am com os srs. Attlee em estàt;' preseJlte ao desenrolar de choque eleitoral, que, mesma alí, s6 as contingenci:ls à:1 unificação do

e B�vin. Couvem, à proposito. insistir na campauln do razões dé saude. determinaram escusas, até de figuras país em face da guerra' fa',rorecen o desenvolvimento

sentido de remover' precOnceitos 'existêntes no Brasil neutra�. ,ou .mesmo" c.'hegadas
ao gov.:tno. . I de tão elevada orientação, que fortalece o prestigio

contra a colaboração entr� o governo e as oposições. Citamos esses fatos desconheCidos ao pubhco, das delegações mandadas para o exterior.

a espectátíva com que se aguar-
da a sua volta á patria. .

Ainda ontem, quando o jor-Jnalista se encontrava em palesta
com varias personalidades de
relevo ,110 cenário politico nacio
nal. comentava-se o propalado
regresso do sr. 'Washington Lu:s.1Como estivesse presente o sr.

Mario Bastos. Cruz, amigo pessoall'do ex-presidente, perguntaram-
lhe

se. �avia tidO. algÚD.'I.a 'l,lOtiCl.·�.1a respeito, A resposta foi pOSl"
tiva. Acabara de .'

receber uma

carta do sr, Kalil Aídar A.un, Io�a
.

em Nova York, e que daqui

PR:ECI9AM-SE ue meaíuo. I
lDtellgentes paru entre

ga deste jornal, a domicilio.

.�
,':

JJeéret�os As.slna_o_s,
na' Pasta da Justiça

Mosquitol
Wetzel

absolutamente inofensivo para
pele Eficiente proteção contra

PlCADAS DE MOSQUITOS e

ou troe insetoll.

(De um observador diplomdtico)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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131'.::1 nzfaí _ Ctl�Uu;as

Reabertura das aulas:
Jardim da IUtSDCla-8 rle fev{',r.,
Curso Prímaeíu- 8 de fern'YHiro'

Curso FundamentaJ.-7 de umrQ:J
Curso- Oio8siaJ-'-'i5 de mf:ü-çiJ
Ourso.de Admissãü-15 de:u;;.urço

..

EXrllA'l'O DE MALTE DMALTEMA-

cem êEipinafre e tomate' .1tlaêI!
FARINHA'DE'l'RlGO.MAL1'ADO. ".MALTE'MA"

Düd��!'r:':���1 H o�?i� J\�t!['jf.�!.�f,lg �í�Ci���ii d� t\'!crtâi!Bt1f1 "Üti
ÜLlI.�i:··��"s1rl��a du 5rliSi!l DISTRIBUIDOR, AUTORlSADO PARA AS SEGUINTES PRA

CAS..,.. BLUMENAU -- IBIRAMA. _:_: ElO DO SUL - GASPAR,
I'1'Ar 1\1 TIJUCAS ' Snr. WALTOO W. BERNER TE tE
FONE r·193 -c- BLUMENAU _:_ EST.-SANTA CATAB�NA. .:

.

- �"""... iti-,�'_"*-�--,,,;;c,,,I!!:-"II-'��'''� X !!;';�":'-1f�-""t-"it:._,.....". .._�.�-;.'*

.

'. *,H·,.t...:o por eoncurso dei Serviço Nacional de Duenças l\-it>;'t!lÜ';,
;;;x.interno da Santa' Casa (j' do Hospital Psiquíúu-ico do Ric

,

de .•bnoiró, Ex:médico. assistente do Sanatór-io Rio de

Juneiro "i!.' Capital Federal.
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<, THillos declararcríos ._ Naturallsaçães - Retificação .de

I' I.. Impostos - Registro de. Comercio - Patentes - Defesa

I de AutOR - Certidão de Renda - Sel'viços em todos os

! '.: l\1inisterios -.Regl!;tlO de Diplomas -'- Procuratoríos '-."

I;
-.

Serviços na .Polícía _;, Permanencia de Estrangeiros � Ue· .

í . gt!S'tros de firmf<s comerciais e industriais no D.C.I. -t- Be-
I

.

,

glstl'O Civil =: Herificações de nome e filiação -

1 Certídôes para embarque. I! Registro iie Criadarr,;s - Serviços na Ii I P. ,

!
, .
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. Ex.'·tr�tA Prado do Rio," L� Menor
:U U e Rapsodia

WE'"IZ',EL 6ftcM.mirô"s!
.

a venda n�s
.

..

. f�1DJaCUIS . ç>DreganilS

H(';nd� iGd\u oa serviço9 de

Rsdi-08 receptores
liei:';)'I�I):! .tllIDtdo; II Slnüi Ilda,

fRLBPONB l3S5
fina 1 de Set�l:'\lbrl),' 13 .

foto R'mAOOR (H�Sêholz)
Recomenda-se, pel
Esmerado erviç(\$

neste 'Oiario !
!
I.

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



f-:-!t. D-.-.Jf.-jllÕ� x�-�-�-"-�-�-�-�-""'_�'fF
As normas nacionais para o

ensino primario e normal �f
adaptação dos sistemas estaduais ii lei

finaldarã do. pleilo.I_ resultado
H19: 16 (SE)�,S€'gLl9-do 22 o Tribunal Superior os membros daquele 'I'ribu

']nformações colhidas pelo� Eleitoral d(irá, o resultado nal' já têm em mãos 08 re

joruaía da. Capital da 'eRa- fin,aI �8 :e1eições em
.

todo sultados da maioria dos Es-

publica, no
.

proxímo dia País. Soubemos, ainda, que tados,
':-fi-'-�!õ1IIiI!M-:-'íi:.:...,.4__:_._,.( X .-..-.-+._,.-*-.�-.�. x .-• ...;.......-�-.-!to-•.-�-_.

_.�'

Deposito à díaposíção
Deposito Popular
C/Cts, com aviso de 30 dlsa
" .' .,.. 60 dias
idem ld,;;D gf' días
idem

-

idem 180 dias
C/Cts. Prazo Ftso 6 mêses

Idem toem U :J

BI_melau, 11 d. I ven a d
Janeiro de 1946

Df
organica

. .�---�-��-�-._.-�

do Vale de Itajaí i I .

411 higor é Sabor

i I Das Manteigas a Fina flôr
l
I
'"

I .-.-�-�-"-ti·_,.-"""'�-�JlI-.

...

.-�"""�iG\-�-�-.� :iJ � o .-Jll-'.-��-�-1i-'4f""'�.....'�

Ilondres-Rio em 28 fSituação de praticas I
LO��DRE�O!:�S. E.) - A o p��ide!!r��C!�publica j

"Britah-South-American.ê.írways' assinou decreto-lei dispondo 50-I
anunciou voos "recorda" entre bre a situação profissional de
Londres e Rio de. Janeiro, di farmaceuticos diplomados por
zendo que seus "Lancastrians" faculdades que funcionaram com

cobrirão essa rota em 28 horas autorização dos governos esta

e 18 minutos, do vôo. Disse que duais e dos praticas de farrna-
- '. ... . . rapidez e segurança serão os cia habilitados pelos Departamen-: A.niversárlo -; pelo Governador do distrito Dr. objetivos da companhia. tos de Sande.

'.' .' Ruy Cunha. As conferencias Estimou em aproximadamente ------------
Aniversáriam.-se hoje:, terão lugar, no dia 19 das. 9 ás '

33 horas o tempo de vôo entre

.0. sr; Aútonio, Bertolí, nos- . I I horas, e das 15 ás 17. e. no Londres e Buenos Aires. com
so brilhante' redator de "Cidade dia ZOo das 9 ás 11 horas, en- paradas em Lisboa Bathurst, ._._._�_�_._ ..�._..�_.

·

dê Blumenau"", - '�'Esportiva", cerrando-se com jantar festivo Natal. Rio de Janeiro e Monte-
· gozando de boas relações. �m as ao horas. Pelo convite com que vidéu.
nossos desportos. Pelo. festivo fomos distinguidos estamos mui. Inicialmente, os vôos serão se-
transcurso os parabens de todos! to, agradecidos. manais, e mais tarde efetuar-se-
'seus companl1eiros de, trabalho..•.:..��",--.�.,,-.;..;...._�:......�-,. ão dois vôos no mesmo período.

Informou, tambem a compa
nhia que estão sendo feitos pla
nos para se extender a linha até
Santiago do Chile.
.-�-.-.�.��-�-.-.��

AVISO

Trigo norte ...ame

ricano chegado ao.
ANUNCfEM NESTE DI:ARIO

Rio
Rio, 16 (5, �E.) �- Encon- '.-.-§'-.-"-"-�E'-:.-;C:��

iram-se atraeados no cais do Vencimentos na Poliporto varícs navios proce-
dentes. da América do Norte ,.;� iiãliit�r ·Car.·fta'll'!llque conduziram cerca de �IUi mil II n ""'ii!

tO.l10.000 quilos de trigo para
abastecer o nosso �mercado.
sao 08 seguintes os navios

o norte-ámerit'!ano «General
:;an Martin" que t r o li x e

7.800.000 quilos: o chHenú
"Conçon" com 1_100.000; e ()

norte-americano "Madakef ",
com 1.110.000,
Estão sendo esperado's ain

da procedentes dos Estados
Unidos, mais outros navios.
Um deles tra.nsporta 7 milhões
de qc.ílos.

material norte • ameri·
"ano empregadO na Rio, 16 (SE) - o Presidente
1.w da República assinou os seguin

guerra tes decretos-leis;
mo. 13 (S. E.) - Visitou Art. 1. - Os Estados, os

ontem o Oonselho da Associação Territorios e o Distrito Federal

Comercial do Rio, o Sr, Phillip deverão adaptar os seus respe
Kidd,. Comissário da Missão ctivos sistemas de ensino pri
Norte-Americana de Vendas de mários aos princípios e normas

material empregado na guel,'ra e que estabelece o decréto-Iei n

que' pode ser aproveitado, agora, 8.529, de 2 de janeiro de 1946

pelos países da América Latina, (Lei Organica do Ensino Pri
neste periodo de paz e reconstru- mérío] até 31 de agosto do cor

ção, rente ano, pala integral vlgencía
S, Sa .• que visita o nosso País no ano letivo seguinte.

com a .incumbencía de estudar Art. 2' - Os programas mi
as condições em que serão co- nimos de ensino primário de
locados em nosso mercado aque- que trata o art. 12 da Lei :Or
les: produtos, fez longa exposi- ganira referida no artigo anterior
ção dos planos previamente de- expedidos pelo Ministro da E

Iíneados pelo Governo dos Esta- duoação e saúde afê a mesma

dos Unidos. data.
.":":'a-�-;ti'-:ti-!lE--1l-�-.---. o ti. fi" .. �-.-.-�-.. -�-.\

Blumeflau

Não "podem SBr·o • alienados 0& imovsis

financiados pelos, Institutos Q Gaixas
,

Rio ·(5, ,E.) - o Presidente
da Republica assinou o seguiu
te decreto-lei:
"Art. l' - Oá,imóYeis íinan

dados pejos Institutos e Caixas
de Aposentadoria e Pensões, de
acordo com o plano destinado
aos seus segurados ou associa
das não poderão ser alielJ,�dos
por estes ou por seus herdeiros
sem.' autorização expressa da
instituição fin:mcladora.'
Paragrafo t' � A autorização

não s.erá concedida sempre que
se verificar ter fi alienação, fi
nalidade predominante espetacu-
�t�� '.

Paragrafo 2',....;. Tratando-se
óvel componente de oon

'1 residencial adquirido' ou
. .s tru ido pela. instilulçãó a au-

i�����uf,��::ã�ã�e{G�ec�:�� !
.0 ou associado seu ou � de'
tra instituição de previdenoia
'aí.

.

.�aragrafq.]'. -'-" O disposto
'.. .:i.te ív�;gà não se .f!plica aos

_

: _.::as'os,·'em 'que o Iinanclamento
"'-'''''u....-'não tenha sida superior a dois.

,. terços do valor do imóvel na
·

data.da respectivas concessão. .

Arf..2' .::_. SãQ declaradas in
subsistentes as ete'stHções resul
tantes do decreto-lei 6.779. de
13 de março de 1945. a aliena
ção dos imóveis por ele abran
gidos, os quais ficam porém,
submetidos ao disposto neste
decreto-lei.
Art- 3' ..,..... Fica revogado o

art. 2' do, decreto-lei n: 7.379,
de. I' demarço de 1945.
Ar]. 4.' - O presente decreto

lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas. as

disposições em contrário".
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Dia. I9 e vinte dôêorrente,

deverá .reallzar-se no Tea�ro Car
ios c;.omes. um� Assernb!éa Dis
tdtal SedicmaI dQS Rotaris Chi�
bes do 9-0sso Estado, presidida

aos CÍ
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03 ·cidadãos nascidos entre
l' de .Janeiro e 31 de Dezem
bro de 1924, Classe de 1924,
devem preparar-se para uma

possivel convocação da respec·

I•
Uva classe a partir de 20 do
corrente mês,
(as.) Ten. CeI. Olímpio Mou

rão Filho- Chefe da 16a' C. R·

Igua de Colonia
EIZEl

Prado do Rio, Lei Menor
e Rapsodia

encontra-se ii venda nas
Farmacias e Drogarias.

preSidenCial

Ari' 3' - Revogam-se as dís
posições em coatrárlo'
Art. 1. . - Os Estados. OS

Territoz ios e o Distrito Federal
deverão adaptar os seus respe
ctivos sistemas de 'ensino nor

mal aos principias e nnrmas

que estabelece o decreto-lei ri'
8.530 de 2 de janeiro de 1946
(Lei Organica do Ensino Nor
mal), até 31 de Agosto do cor

rente ano, para integral vigencia
no ano letivo, seguinte.
Art. 2' - A s bases dos pro

gramas de ensino normal de que
trata o art. I1 da Lei

organícal'"referida no artigo anterior serão.'.·..,·expedidos pelo Ministro da Edu- .�{;
,

cação e Saúde até a mesma da-
.,

ta
Art. 3- - Revogam-se as dis

posições em contrárlo".

�... -

>-

-',\
...•�..,...•. '

-�;_��';�' -'7
�, '_p

TOSSE.

BRONQUITE

Q·nl€\�H�J� DOS rnELHOQ�S
���t!{"f;' 'j�II����

o presidente da Republica as

sinou decreto-lei pelo qual os ca-
bos de el:quadra. cabos artifices. L ..

cabos corneteiros, tambores, cla,"�
rins e outros assemelhados; sol-'

,

dados, soldados artifices. corne

teiros, tambores e clarins e ou-
.'

tros assemelhados. perceberão, :.�
alem dos vencimentos tabelados,

.

as seguintes gratÍÍicçôes: a) En
gajados Cr$ 200,00; b) Reenga·
jados Cr$ 250,00; c) Os que con

tarem mais de 10 anos de ser-

viço Cr$ 300,00; d} Os que con

tarem mais de 20 anos de ser-

viço Cr$ 400,00.
Paragrafo unico - Essa gra

tificação é incorporaàa aos ven·

mentos para todos os efeitos",

Lavando..se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE�'P
elA. WfTZEL INDUSTRIl\l JOINVILLE (Marcl! Registrada;

ptlupa·se tempo e aborrecimento.

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


