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RIO, 12 {5, E;) - Divulga-se, que os membros

da Comissão jurídica Interarnericana, com sede nesta

Capital, enviram a todos QS 'Goverrios do Continente,
a Declaração Continental sôbre os Direitos do Ho
mem. A Declaração, que está impressa, em tclheto de

, 79 paginas. contém Ü esboço de declaração sobre os

direitos e deveres internacionais do homem, .sendo
elaborada em virtude de uma resolução da Conferen
cia de Chapultepec. .Depois 'de se' manifestarem tcdos
os Governos Americanos, a Comissão preparará o

esboço final que será anexado á Carta da União Pan
.Amerícana.

De acordo com as informações da Comissão, a

Declaração se baseia no principio de que a proteção
das direitos fundamentais do homem não mais se li
mita á decisão particular de crida país, porquan
ta se tornou questão de interesse geral de toda a Cu
munídade Interamerícana, Liberdade de imprensa
são condições essenciais á paz do mundo. Um país que
nega certas liberdades primordiais, um país que fecha
os canais de comunicação e tranca as fontes de infor-

'i: 'it $'
mação cria condições que constituem lmpecilho direto
a amistoso entendimento co"'m outros países, Um país
que persegue as minorias religiosas, que viola os di
reitos pessoais de seus cidadãos, que prende sem in
vestigar, que nega livre julgamento a pessoas acusa

das de crimes, dá mostras de uma atitude moral de
linquente que o deve impedir de Se associar a outros

países no trabalho de reconstrucão internacional.
-

Além dos tradicionais direito� políticos, a Declara
ção inclui os recentes direitos economicos e sociais.
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RIO, 1�, (8. E.) - Dispondo sôbre o depósito ju-
"'""'""""

.2 ....•... .•..••. '. I 1-'==
� dicial, o Presidente da República assinou o seguinte

A vIrtude iHi lealdá' !
mario Maluliüil t

1. -, r <'1 'n I ;.

da ss faiiram quando I anual C � í1 I
LBu_ eto rei:

{I t:!fim� S i't.if,?h!d.!J.. I l'lmneat1's.! (l�� 3�:�� Art. L - Onde houver depósito judicia], a ele
IUW �reml!l.WjS.

I l.:_:�o,_= Cr� O,;:!!)
D i cabe obrigatoriamente a função, não be aplicando o d'iSa

- ..a... , __<.-m.

O G!ll"��JifJ@ cl�ff� @!J:;�1ifr�llZ!@��5 d@ V��€! d�f nel��§
-- """"'""'"

l posto no art. �H5, do Código do Processo Civil.

_� '.,,_=- �=�-===�__ =�"""'""'""""'��' _a_! Art. �. - Nos casos de penhora, sequeatros, ar

�tu�j[m�llü • 3aar!!-feira 13 f.i) Fevareíre �a U;l.l6· Dr. 6cl1iUell �ã!SjDi Diretor H(>.spousRvel - Ano XXn·N. 105! restos bascas e apreensões em dinheiro, jóias, pedras
-- - M 4�_� a M·__a��._�_,"''_'=�.�
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I e �l('tais preciosos, titules e �apéis .de créditos, _já de-

Eleilft n,e,I!L,"Blaf{,��" ,t�,'�O '��t1t-�, ���t Uma ExpreS-·I'PDi:31tad.Os no Baneo �l� ?ra,sl1, ..CaIXa _

Economica ou

,
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outros Bancos, o depositáric judicial assinará o respec-

ler obtido u
'",

só volo ·!siva HonlSna-1ti\>o ��Ito e terá direito a uma comissão arbitrada pe-

" RIO" 1 t. (8. E) .;._,.O maia curioso d08 CafJOS elei-- "'. O 110 J
Art. 3. _ Com exceção dos casos previstos no art.

t�rais do pleito de d�:�iS d_� <lezembro.á o que 8e r�·, ,fi.em á F. E. 1:J. i2� desta 1, i, o depositário judicial terá sempre direito

gtstra na represen tação federal do ArQ: {} s.1!; Castelo :.'.1
... .

..

(á remuneração fixada no Regimento de Custas em vigor.
Branco,. hastante cün,heej�{J e,�btimado r;a� rodas .Í1i- .

Num gesto bastante Sl;�patlco Art. 4 �_ Esta lei entrará em vigor na,data de
telectuais e tor=nses uo RlO; acana de S�l' Te�onheC1do dem??s.trando a}to eSIi}lnt� de

sua puhlícação, revogadas .é$ diaposições em contrário.
Deputado formando a Banearla,!· com o ::jr. Hugo Car- braS1hd?de, "+ G�,mpanbla Good-

neiro tamben; bastante relacionado •. .

.

C":- 't, 1 O! year ao Brasd•. Produtos de nREClSAM-SE de meninos I .�+-iI-�-�-.-."'�_.

'.''''';' / '-, '. :,........ nesta. -:,plla .. ·.1 f.)orracbaj "aproveltou o seu .ca- tF' t lj
,

Icurióáo e que o br. Castelo, Branco, segundo HIforma-'lendádü para 1946 afim de eu-
in eu geeles para e!:.!tra- Drecisam·se de bons gra-

ram no 'I'r íbu nal Superior Eleitoral, não obteve uni tre as cõres vivas de um quadro gii deste [ornat li domíeího r fícos. Otimo ordenado.

voto;siquer, ;;�Jido f31!;:\itü p8Io'" .r::()CiBnte' pRrtitH.rio� �tob",mi,br,1snéro, pre�l;ar' ..unia ho' ',--�;;�-,-,.-

contrário dI) ::;ElU comp�.nheiro de chapa que nItrapas· ;:;:1�.n�gemk':xp.ess1va á nossa

I,e"",'t
",' 1

'. I glurlosa � . .!..J.B.
sou em mUI o o COCIente e suora..

'
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!

I
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Fiuõilm6nte", terminou onten,"!
clusive critério promoções qui�

a greve dos Bancarios, conÍor- quenios, quadro para continuas.
me o telegrama do Sindicato, Acordo foi assinado tambem por
em FlorianÓpolis, dirigido ao seu Ministro de Tl"abalho e Presto

I delegado aqui e .que
abaixu trans- dente da Confederação do Comer�

crevemos: cio. Assim terminamos nossa

"Urgente" de Fpolis 12-21 Greve Nacional, vitoriosa pel,a
Bancarios-l3lumenau, forca da nossa indiscutível um·

l'vIantivema-nos firmes coesos: dade, pela solidariedade das

nesta capital com todos Bancos! classes trabalhadores e do Povo

fechados pt Vitoria finalmente I Brasileiro. Nossa vitorié'. canso

alcauça?a e da m�neira compic-I' lid� sagrado d�reilo de Greve
ta ps brande satisfação repro- I aSSInalando maIs um Marco na

dusimos cabograma urgente rf�-lmarcha para a Demogracia. do

JANEIRO cebido comissão Nacional àe Brasil. Saudações.

fi.! 7 ::� : j'L�' ,b i greve do. Rio cujas àetermlna-!' Sindicato dos Bancarios.

13 J4 IS· 16, 17 ,ções pedImos acatar: ''Em nome

�� i�, ��' �g 11 I
camisão Nacional greve autori-,

N*li ba!l e n6 11(11

.. ..;-; ;':-::1 í ;-: ;":'''; n samas volta trabalho hoje dose ..i� deve, faltaI
,�,tf'!jII'I"""'1:l ),',rl'''12tll

.... ' .. l r • d- K!'to}'Om
,�Jt�n:�in:,,:,<plt,�U�:'uu 1 ':-:": IeVereirO seg''...1ndo eX,pedente

"

.

,'. 'to'
-

' J [;_ I todos Bancarios do Brasil pt I _

-,-'"�;"_'_',"-,'-'..

-

.. -�"'-'.�,i-',-!ll;,-,.----�---�.......-.--,.--.-,--".3 Realment:. foi para a�segurar
I �cordo de volta ao trabalho foi Imnressoes do Sr. lo-

nG.ftnrm�'i��i absolutamente mo!enSl\O pa.1a ao mundo dias melhores, para ürmado OIatem, (uFI,±6) por de-I !fi

p 't .b
�"���.ª-m�F� pele Eficiente proteção cunh' que os nossos filhos possam lega�os desta c,otTIlssao, _ consta,'mal erre a soure a

'.�'.�t1".J7.··e···J PICADAS DE MOSQUITOS {' viver felIzes, num ambientl;J (í� segmot.es cond}ções: '-:�"enhum renovação politica no
�4_J,ú.!fi ontrOi< ÍnEletok liberdade, paz e trabalho fOi I �ancano sofr.era qualquerf. esPde.1 Drl!SS.11para isso que os exércitos alia· Cle de penalIdade, vg lcau. o II u II

dos lutaram. 'sem efeIto as demIssões pt DIas f,
"

"
.
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!!!ii li1 m

S
A F,E.S. tomou ativa na luta greve serão percebidos como RIO .. 12 (S.E.) - In or-

.�. ". e···
.

Iii' II)' I· os nossos soldados foram para I dias de trabalho. Abonos em mri, um despacho de Monte-

O ... .. '

.

..

� "'·11 !
a gUerra, e agora, na paz, temos! vigor são incorpora?os definiti· vidéll, que ao cheg.ar áquu·

in
...
I....·. iros terão nrel.eilos tirados ��!�:sx:o����:ata el1ca rar con-l �:n:�ll�e :�:em�l�r��im:-CO���, �- _ e��it��n��;�.e�e�;� T:�

.
. P Dentro desse espírito de fé e extensivos a todos os estabele·) 10

p 't 1\ir" t d

ii P ,.'. a·
.'

d B '1'
-

P' A t· d maz erre a .lYJ.lnlS ,ro e
. til ., .

c-
. confIança nos destmo5 o raSI. Clmentos Cio alS, umeu os e

, .' .

U . iii ...
.

.

,. expressaÍldo re�peito e admira- 3°0,00 (trezentos cruzeiros) a to· Obras PublIcas, mamfestou

RIO, 12 (8. E.) Divulga-Be que o Partido Social ção
. pela bravura dos nossos dos os Bancarias indistintameu- que "a marcha da deillocra

Democrático entregará algumas
�

prefeituras rIo Est,ado soldados. a Go?�year imprimiu te a,.l"Jartir de I: .dê Janeiro do cia no Brasil jà uão pode
de Minas

.. '.às.mã.o8 de elementos do Partid.o 1.'rabalhie-
os seus calendarlOspara 194�.. corrênteano. ImclO re�xarne p�. ríl::l. sel" detida".

..
..

.

. E mais uma vez, os tradlClO· ra conclusões do salano Prof!
Ad" t S P t

ta Brasileiro, nais' calendários d? Gdodyear ssional dentro de dez dias, in- la� ou O r. er.reha.

Essas prefeituras segundo é corrente são em nú' se integram nos sentimentos c;',e que ebta ��eItu o can:-l� o

mero de 14 e .yorrespondom aos municípioá- onde 08 brasí1idade do nosso povo e I Dr. H_ Pape para o eSplrlto democratWG,

trabalhistas vellcêràm as eleições de 2 de dezembro. apresentam um quadro ,eJressi. I Está de volta da via- salientando ter espenmças

Por esse cl'itérío serão. administrados por pessoas de vo da maneira de senur a nos·

gemo Consultas diarlas de que o Presidente Dutra.
,... d P' T B S" 1· ·H T' d =. sá gente, doe.. 10 ás 12 e Aus 3 á'" sera' um gov81'nante concl',

counatIça \. O " .. , .... e o . orizonte e· � um e l! ora.. """ '.lu"

A Oápital do Estado porém, já tem Prefeito novo por� "1.. ha'" '" 1......

,.\
4 l!2. 1iador dos iutel'esSQS prole-

h'·
.

d··a 'd d
&�� u ., "" - Quartil Íeira a tarde tal'ios e dos anelos de to-

que .o.u've um acor Q nesse sentI o, segm o e llma
.

'
:v.Na T . ó'i h á '""'''"'lt''

.

'iiõ: fia0 ave! COol�u ..",

dos os tl'abalhadore"'.
deflistêncía trabalhista; 1 I� d�vlt mt� -

'"

o

011 a greve com a
Vitoria dos Bancarias

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



com viagens regulares entre Itajaí - Santos

(ahujj �G5tal �6 - e��. i�e�gr. uGUhl�Gn I
lTAJAr - Rua Pedro Ferreira n=. 68/7 � I

,

A tratar com

A. LUbO\fJ I
. 1

��I

MédICO por concurso do Serviço Naci�nal ,�e_ D�en9.aB Menta�(\,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátcico do RlO

de Janeiro, EX-l11élUCO assistente do Sanatório Rio de
Janeíro da Capital Federal.

CUNICA MEmCA - ESPECIAUSTA Bt.1 DOENCAS tiERVOSAS que

Cfmsm.T(mm, R U A tl B L I P 9 S C a M I D l'
.

(Edificio Amalia Neto)
lias 15.ES 18 1I1ili"iiS

� PLOB!INÓPOLSS
I��
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:.. ;';:���S��5�G��t"�I���;�::�:1C�;Ir&:�'::\'fó't@%ij�,

l
'" .,. ,n" rit-tna �o n S':-êt �

�li:!1"t"""�ME��"'�i:i�éTI�Z=:s.;3ê����7J:�.:.:��,!",..,�)I�

I"
.iii\ii

"'-D·;:§I'��.s·5,ç
... , ..

;';;;;��';;=�,!;="=:�'-''''!'''''-ir:��1
Es��eRt!\lt��31fl� I

rR.._'\TA1\'lI':N'fO E (lPERAÇOBS D.:\.8 Dt.JEr�ç);.s DL: �Ftr-;�1c�nAS S

I M6Iegí�':i das l1l!m!lÃüs e !EWC�S. nislm<!7tfS �

tiiJ :0<,,.Lo crmr�. �er· Ilurl.:HicollS !leUrO�fti!.<l:ltlu!�1?es. OF 1!:éí.A'_)0 1<.,S !lO \::t2N, tll1<H',CS.

iIrompas. !!li!!iires. fll1SiiiliiGfcl. í�G:.":í);n, o:c,

I
mi1!ar8ii�td1"�t . ci-Wt.:rLG II U,.

Coracão, pulmões. rías, ti!:!. cl�!1:l;;il'.1íJ.
.

Ilürites • Ulceras· DiJEllili;aS Tf:i:\lk:lf;ll.
COt�S.l Trav. � de Fevereiro N.3 (em fr{ml'3 ;;10 rím<li lJltr,l.'ial

lBV!w!!��:':!�#iP:�$!:!?'� ê!;:;":�::::�;!'!!;l!�

Tinias
Lida.
l�ateri:al
Geral

riJ(!i Ó<1fi e tley; i:a"
.: EIN,QT. r:

-u§,(1 deve faltll.!l

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Conil sua qualidade comprovada em
' ;

f
�-ão árduas provasr os .pneus P�REUJ#, f�bricado$, nOi;;' 8"f:I$II���

voltam ao manado nacIonal .

li i;Wrr�
/ �...

,��
li Á1;t�;'i!

:€ uma tarefa quase "sõbre-humana", para um pneu, suportar <as dQlq ,��;-;,�
"i- _

'-,:-

contingências dos serviços de guerra : veículos militares não rodam apenas

sôbre estradas pavimentadas, mas têm, geralmente, que as abrir em qual..

..
�1ll';'"

f"

pneus Pirellí, Com a paz, os automobilistas do Brasil poderão beneficiar..

se das vantagens dessa qualidade, até há pouee a serviço da causa aliada.

Assim, poderá V. S., novamente, calçar o seu carro com pneus (câmaras de ar

PireIli,que lhe garantirãomaior quilometragem, commais confêrto e segurança,!

ar PlrcLlí, para automóveis,

vntbus e caminhões do Brasil!

.,'_'

.. �/ :,"

INDUSTRIAL

;. }

.. SÃO PA\U.O

,-,'

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



··O··S·S·i I uma er-I Fa.�."é.mq!eC;,,�end.m
/ Ca:lar-3E: Affonso Pí5'ke '3 Tus-

Fewereiro de t��6 .

'.. II. i nelda Hostert. me, naturnl

�,U .. -= nm!MM. MMM ra ru O" erRe n 1!�:5�gO���a�� nl�s2�,dOf€��:in:'
.

• ...
'

.' ;.'. . sol.eíro, dl.1micl!if1do e resí-
.....'" ft. '. ;�r .

� l
..

·G�!lfttt..·· Washmgton 12 (S.E) -. O Senador Peppar (Íl_vulgou dente nesta c! ..!ad? müo 113"

elazllltd�iVee!OI. .

. UI� .....• "li
Iv II ��fiC�e�I::��á�sd�s�!���'��;�::�f�U�m��S�iV�re�::� ���! �.tf��c�7� �����. :1�,k:8iu�a�

•...�
.>.

nm'�
..

·

d·�.··ce a este lor
..

oa. claração. toi fei!a qUR.nda ca Vl8�ta do S�nBdo� Pep�er. � deste E5�s.do, nesclda aos. 22
". 0:Ji� �. .'. . ..... .

. >'
Moscou no ve rao passado. E textualmente Stalín acrecen de agosto de 1926, domeattea

· DI? �r. LUIZ Gallotti, eX�lIlterven.!or no. Estado a re?a�ao tara: .' solteira, domiciliada e resí-deste diário recebeu o despacho telegráfico abarxor�produZH'lO. "O povo russo está saturado de guerra .. Ele sofreu dente ll'::í:.ta cidade, lHha le�
. ; "Redação da «Cidade de Blumen�u» - Fpolis. 1.2 - A.o muito mais do que o mundo sabe. Mesmo que qutsessemes, gitimrr de Rodell'o Hostert e
deixar o governo de nosso Estado, cordJalmen�e agradeço gentio não poderíamos levar esse povo á guerra." de O, Otilia Hostert.Ieza com que a mim se referiu (a.) Luiz Gallottl".. '.

, �--�-5-�_:�-.-�_'_�-�O.�-.-.ES.-'1'-�-�-".....� ADresentaral.11, ú§ documentosDe .nossa parte �esejamôs '.'
salientar que nenhum :g�adecl� �....;o;;r." -r, r:......"l•• .: �;�...:;�; ••;�; ... ;r.;;-;� te Estado, nas eída aos 30, de eJ'Joi&o pelo artigo 180 do Co"

me;tto nos deve esse I1us:re cont�rr�neo co:n o tratoque l.ue de- �!�.�.:f.;.'CIDI.O.'E Sacia.I �.l nove!llbro de, 1.9�1, domestIc!l s: civil sob n, 1, 2, 3 e 4.
fe.rimos..A.. '.' sua posse, da. lll.terVf.lntr.:rla c�tar:neD�e ma�co;u um p�- i s.oltelr3, domlC.�111ad3 .

e reei." si' aízuem ih"ei' conhedm;ent� d€1' 1 s: r o inesquecidas "015 •• "'0 .. 0.•••• 0•••0.
>

..... & ... O�� .. {Io�·�.··

d t t d d e h I �rio-;c �mrnoso, CUjas consequencras
.

nca a .

-".
'!c' • �............... eu e nes'a CI � e 11 a. ;;:gl- ex!st1r algum lmpedinmntCi, íegal,

quem vlve.u em nosso Estado �sses ultimes d.ez anos apree.ndeuL o Aniversarias Uma de Eleuterio Domingos acuse Q para '1)9 fins de direito.
preço .da �lbêrdade .humana. �e]am nossos, aSSIm, os agradecímentos Aniversariam-se hoje: Vargas e. de. sua mulher Ma- E� para constas e chegar U'() DO..

a0l)r;. �UIZ GaHottl por ter integrado o nosso Estado no regime _ O Soro Idelfonso Teixeira, na de Olívelra Vargas. nnedmeuto de todo$,' lavro 0
da legalidade.

__

.

_. "'2"'''=__ �

- A Sara. Hilda Sada, espo- Apreaentartm1 o� d�ento!l exl� presente pará ser aíixado no !D ..

VI: �. 'Wi'00'� .'. C'.'.€I.O..

g n�. �OiIES
sa do Snr. Emilio Sada. �dgS .�i� ru:t1�? l�O do ,Co_-:; gâ.r. d'0 costume e publícedo i}e",

� �'�.�'!Il "1\' Hr\\LU� Fli_' �'O
- O Snr. Dr. José Maria digo CIVIl, sob fi 1,.... e q. �I ! la imprensa.�iai Ii!il ". • •. .., . �. ,". Pande Chaves. 81�em tive" ron!'le�Çjnt�

.

dEi
I Blurnenau, 8 fe

..
vereiro de. 1946

.,.
.

AR l!iJJ'ft
- O Soro José Dickmann. e::usth; algrun ImpedunentG l'l'lgal,

, Vict®rfo@ Bn::IX.&. ,iloie as �UQlliJ)u oras - o Snr. Erich Sprengel. acuse e pará 01 fins de dlreito.j Onda! d", R�f;,1:,;too CiviL'
,

�', - O Snr. Eugen Kullmanu. E. para oonstall e chegar ao co.. a.-q;;.-.,,''';'7',",'''''''\.''--':?-'W-[0_.,,_.. _�
Em Récita extraordinaria para despedida de PROCOPIO e seus I - A Snra Alma Rõgelbel- nbecimeoto de todos lavro o pre" R .. !,S�,�� '" � .... ",1;1 .. ,�.comediantes será levada a cena a formidavel peça de JORACY Iberch.· �nte pM'a s>ell afuad-o [lO lagar �\.mitfH;W1.i�"'.7'.;;fJ!f;.}�!:1;H�lili:1f�...CAMARGO;

I do oostw:u:e e publicado p,eia i;m;� �,ª"JÉÍc;!:6!j�!:j;:;! (1''''.3!�f)jÜ�.�,!lí\iii!
tE d i ta! prensa. / ����. @;h�$��$ ���s��r",

� ., Faço saber que pretendem Blum�nall II Fevel'ein de 19451 � �"'·�.m:fP"'1(t!:> ...,ill"ll f'\qi1r;��,r;�@!ffi
casar-se: Antonio Seibt e Li· Vlctol.'ino Braga JÓ,M'.;ilt,l tiif� y)l;:'\) ili�.�ij�LjJ.j"'d;[í [�

, A dia Kremer. Ele, natural des' Oficial do Regt.strl'l C�'\'R \ �@ m'rf���ilm®
, � Ite Estado, nascido aos fi de __---.- 'r�! '1 RIO. 12. (8. K) � OMi.

� i�r[11 janeiro de 1921, lavrador, sol- E D I TAL nlf:tro
.

Ot��cÚio �"(\t:�Tã.') deUI � 'I' teiro. domiciliado e residente �

em Ribeirão Branco, deste Faço saher que pretcl'ldr.m i Lima rec2ben em seu. Ga-
Dlstl'ito, filho de ,Julio Seibt casar-Sê: Joaquim de Süuza i bitlfte ü H. Envaldo Lodi,
e de D. �Ir."'l.·l'a SLol'bt. Ela, na· Rosa e Maria OHndina Fruga I o 6'-' ·�."nie

,1" CnO-t"ü(i,."..·,lJ.1u. 'U ,

'.
•

1.. r ,nlUl. L I lin vil ...:' .� ...J1...,-L'"

tl11.'111 deste Estado, !]a�cido Ele, natural deste ESHldo nas
:-' :T., -.- ._.! ), ,T , ,.t.·.

11}08
30 de julho de 1925, do- chIa á 26-2-1919. rer-, ça.o .l\MIull'i, Uê.!-1 Ü!Ol:.' ·nas

mssUca, solteira, domiciliadA reiro, €lbltrirü, domiciliado e! qiJ8 foi lfv<lr ao titu.lar do
e "1Aesidente em Ribeirão residen.te nesta cidade, filho I rrralmlho o apoio e a soh·

rBr'anco, deste Distrito, filha de Jose de Souza Rasi-: é de í dnriedade da::; cla."ses repre-
,I ..t D D "nna Tobl'o" O'!>l n"'tll"fll ,

-

..

ue Msx K-remer e \.:e ." . fi "'�. 1..:1. -', u"

seutaaas P')l' g_qnela eutl.
A K deste Estado, �RSCidl:l. aos 5 n ....gnes remer.

de m"'rço de 1928. domestica dade, oterecendo toda a. co-
A d···• Ap.N\sentaram os �cumenttJl exl' a

� 1 13 tos lVldldos em 9 qi.tadros mterpretados pelo sau crea-
exigIdo pe�o a:rtigo tOO do 00.. solteira, domiciliada e. resÍ-

(
operação CiOS pro o emas

dó•.. (Quemnãb viu "Deus lhe pague" por PROCOPIO,�não.3viÍl a

I digo civil sob n.:1, 2,3 e 4. dente nesta cidade f lha de a seu cargo.ma. ia.r peça do. T.eatro Brasileiro) M" el J '" fraga e dn DSi alguem tlve! oonhecam.enW de �no, 0.,.0. u , � çr""
--------.---.-,-

existir aI� !m�llt>o leg�l, IOhndma Sutupletra Ii 1'0 ""a. N,,) bal) IÇ :10 la�
.

acuSle ú para mi fins de dtre1to. ApJ:'!eS'e'fitar!!m Cf.'! d'3CIDll'anl:>�S K N O T
E, para OO!li8t;.n� @ Ch�-a� ao oe.. ;,UgidO. pel'fll artigfJ 180 do CD..

I
.

!li'k [h:we l",\!;.",
nhecimento d� t�:i!j}:!i. lavro (l vIgO CIVIl sob n. i. 2 3 e 4

prere.l:tte pefr.a ser nflxaoo 00 la.. Si alguem ttv�r C@DMcimea!{�0 d� ��•.{,.- i.;;>r,,-<••_'<i) -�:;, _'_"�'�'�'>":"'--�
gar do oosroma I> !óHlbUcado pe. existir algum lm.pe.dim�nt0 .H��al! I g'ar do costume ú pUOltCüClü p>a..
la: im�I2nsa, acuse o para QS f!l:lls de dm.n�. ! la imprensa,

.
.' .

�

Blumenau 1 t Fevereirode1946 E, para constalJ: e chegar M co ! BlumcHau, 8 FeVêfi!íf,_l de ! 9-Jo
,

Victorl'nG Braga; nJl(Wimento de tod?s, lavro. o ! '�:;:>c;:Gri3[, i3[i"g�
Oficial do Registro CiviL presente par.!! ser afnad;w �o Jo:.�._�__:;gr:taj_��:�.__... _._._5:h'i�

,.'. '

:;', ,: �",- ._
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_
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HOJE A'S 8,15
· William Boyd ... Hopalong Ci:lssidy... California e Jimmy no

atraente e movimentado film:

Hs

aile d (1)''''''''''.

. A�.:o. ...>
,Perigo! Mis�erjoi Aventura! Emoção! N'uma película Ioo·I. emo

cionante 'e n'uma escala numa' vista .. , A todos ele enganou me-
nos aos seu coração - f8QO saber que pretendem ,Em
Acomp: - Complemento nacional - Universal Jornal e ainda casar·se: Francisco de Assis 1

, que pareÇa Incrivel Koch e Marília Vargas. Ele,
Platéa 2.50 -,- J [2 e militares I,50 - Balcão I,50 r 12 e mil 1,00 natural deste EstadD, nascido
'tO:_�-ifR-�':_'�':""�.-i4I'���t(��O;il'-��"""'�1'I"--�-!101f_"""!@-.• aos 4 de outubro de ;1922,

m,.·.··
- Prado do R.io, L.a Menor comerciado, solteiro, dom i-

�

L 'I III) cHiado e residente nesta ci-'.,,� e Rapsodia dade, �i!ho lr.{! de Eusilio Koh
f1: 1-' '11 �I· enCi)fiitr3nS® a venda nas e de sua mnÜier Maria Pe-

·

' ,
,. I:. � I;'" Lih r3rnu-u:Sas e Drogarias.' I reira Koch. Eta, natural des-

if-·-�"""':·:;1�"''''<!I''''''��-�.-.'iII;-�&..,..�,!\),�·_� X �......<t--�-�-�-'&,,=-®,-.-�--:�·x f;t_'<"-ili--._';l!l5-.-�.�--@:!
Iil <li!

<i 1

Edital

e Ilis

A Comissão org,misad.ora do Baile dos Ca'l'l:_'b:!. Lcrn o :ná
ximo prazer de convidar os Sócios do Chh�, �·h·.,i:i(;o j\mérk:a,
bem como os da S'M. Carlos Gomes e SU,iS ó.ign5s"imas E�;posas,
para o Grande Baile "DOS Cli..SADOS" a reaí{zilr·se na De·ite de

23 do corrente.
As danças terão inicio as 2 I hor;�.s, com uma bem orl'tnta·

da Polonaise, sob a Chefia do nosso aoimL'.do consócio Arlhur

Ruediger.
As 24 horas haverá distribuíção de confBtis e uma br:n11

preparada "BO\VLE" ás Exmas Senhoras, oferecida pelas Indus
trias "ASTRA" Ltda.

As danças serão animadas por um conjunto de.2 Baudohí
US, 1 VioliiIo, 2 Clariuetes, IBaixo e I Bateria.

As mesas poderão ser reservadas com o Zelador do Clube
desde já a raZão de Cr$ 40,00 q 4- cadeiras, I

NOTE BE1H: Os Porteiros jamais permitirão o ingresso ao

Casal que não apresentar seu respetivo convite.
Fica inteiramente ved2.do a entrada:
1. A' Cavalheiros sem ESPÔSiI, ou· vice-versa
2. Aos Solteiros ou Sciteir�,s

�
..

15' de NOV(�!Yib .. 588

Ec L· L , N G
,

A PEDfOO DOS SNRS. MEDICOS
EXaUTAM OS. SEGUINTES

." Fone. 1201 Blumenau

E R 8, C I A,
EXAmE5:

URINA (complzIo e. pardal com dosagem)-FEZES (Amebas, vumes, sangue oculto-ES
CARRO (pesquiza de bacilo do Kach)-SECREÇAO {pesquiza de diplococos. ele., espermato
z.Jides)-SANGUp>(Soro,dia�!1ostiç:o eb Lue" meagão. de Kline}, - pesquiza de Hematozoario
(malaria). Contagem de giobufps, tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
glico· e, acido mim; .réaç-ão de Vidal (Tí�oJ.-UQUOR (Exame dtobacterioscopico, reação de

Kahi1;t:tC')-lVIUCO�NASAL. {peSQUíZ.3
do

.B..
áciIO de H.ansenl-.·ULCERA (peSq.Uíza de

Trep.one-j'ma palida)--SUCC0 GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc.)
FORNECE1VIOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE"

-

Insialação. moderna: estufa, auto:lave. colorimetros, etc. .

3. A's Cr!allcas.
'TRAJE: CAVALHEIROS, DE PASSEIO,

s{í.rravata
SENHORAS: chita

porem

r--�'
i"�'!liJlji';Plilié;;=tUI·

-!!ii$!mli%&_OOBiiiii!IiI!J'7!l!l_.��!m.l!.m:-!.lIl'Ii5IQ!il!i.!Ebill!!��·I!4ií\'!!.9l\?I!1I0mm�m�",,�;@@i""'ií'Ii\iiI�*fj.lI�lIl!lil.!:!I�I!m'
m1m_k±6_mS*_21&2L2Bl!imilll_m4111l12�"""""",,_��_Il.li1!·�·���..�..

i!\i.����c";'il\"'�_&'�''''=_''#il
I "VI GEM ESPECIAIJIDA DE" �.

III.�
--__mB!l!Bl__�_D__._.JIlIiIiIl1I1I.a!ll " .!l--!l,,1l·�a�·!lli�p:&��%�,,�������'.·:l

CL\, .. \VETlfl INDUSTRiAL ,OINViLtE
tOl'na a roupa' branquissima �...�.:.�'
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