
ende-se. por motivo extranho ao
J

. negocio, OFICINt\-rv1ECANICA"

I' iiisí�lªda [;om m��t;m� ma��uhmria) e em

pa�tlJ c�mt!ai da i;h�tHf�. rf�ço: C�. 2MUltU),Oág

1'-"�
......

. .... ..... '-'''''�'-

m.-:-� 1 In íoru.ar ('UU) (J dil ebor deste diário

... ::i.!�l u :��;::, 1�'�I-;neT��ôiq;�
.

'.>' ....

.

'O Qf.atf)t� da� CilsplrfJç6êJ5 do VtUe do lit»j>rai i.íI i;]
� .

��i�b�rnS.Ur.-Açhme8hhllnJ"Díretor�·R:�-:Ã-;lixxm-tI29, r,o 1'.,1 !Re�.,� fjl ;111 ai
-=-- '�AA_�"_�'�_�=_ ��-� --=.--

Ili I f�-" w_.,� '&:o
.. ",�\í)"

'ijO
�
O've a V" e r p' r I' o' I IOrlai$�fJ��,�1�; li ' U" II I'

D·
.

.

Quem viaja para Gaspar ce�tament.e Be surpreen-

1:!.,:':�/...... tii .

.'

.

.'

..

.'

de, e bastante, com o pe-eimo estado de conservação
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vontade e na medída do P08- macões de esnanto dcs pa�s(1Izeirc8 e prdl2'ag dos moto-

'. '., L -.'
c- D ••••. _U

I
jOveruo uH I f.1 e COD-

Y l ,�. �

t'} �'.jbm eloade, notou. por tributrle e tmpulslonarta li sível. por em ordem li parte r istas.
u

..

.,

,

..

er.'�..
'

o.J. ue.üs r.'.!.lh
..

a.8.8. lrI'í,:gU-rc.'
a IDPHUhU de

,880.p.:ament.o..qu.e.lhe
cabe. Esse trecho pode ser considerado a «ovelha ne-

1:.H'i�:Hcks apontadas eram ---'-

.
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S é bu- A.SI ao Ministro dá JUEltjç,'a, protestando contra 0.
utentu<io Firma importonte desta pra�; '. pi;lü ir,.; lH'g(>I)!P,

ra,J.olOS como. os acima illfHl- de que foi vitima o jornal «O PiauÍ». de Terezlua, sua '!
müço com alguma práHI;g (te seI '!>ç,.. ' (L� e!,e�i:ót'io. filcl
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1
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do� �{jl" iMSO rne§ffio. ilpeuas !'ilgua o protesto da ASfiociação Braslleir& de Imprensa con- f�:
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Coloca-se ao alcance da bolsa popular, oferecendo aos melhores preços
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(
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hE";delrOs d.6." p....a.H.1.0..... I.-Iermg, me fOI dirigida
..

a petição do segumte!�.. ..,.._.-.��_Mt et!J��IUi<'l'$���tl.H#S'i�ú
�.'

'8"'t'teor: - Exrno, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca. Nos autos do

A I'"
'

81
�,.,

inv;e?tárioa,q�eseprocedeuperanteesse.MM:.Juízo eCartÓriod; 1'1' .' utomovel Clnbe de Ulnenau i

OfICIO de O rfãos
.

e A�lsente;;. por falecimento de Paulo Hering. .. • � ';'i}��J.
em IS de Novembro de 19y', Julio H

..Zadros?y, brasileiro, ca.sa- gotle: Ola 9 oe Ilouernbro de 19116 �

d.o.r a.:dv.o.g..ado..•.
'

....
,

... com. ef.,cntc,no nest.a cidade, a. rua Bem Retiro; A 'DI t f .:I AtI Ci b rl B' 'j ,:,���,""-'"G'

d 1
..'

...

"

..
.

re or 8 uO U vmüve u e uB lumew, U CH1!VI- •

n. 2., I.,a.D ar., saras 13 e J4, por, S1 e na qualidade de procura- dlll se '-l I S -D A6 C I. G

!d
.'. . ..

�
.' .

". . d "
. "'.' d F

r.. US 8SS0Cla�(!S e 08 (la . . l}'L ar os .omes e SUBa

...0.
f

....•.....c.·Io.....rtl...

l

•..o.;.r.... m.
e lJl.str�lr�ellto

•.
e1ma

..

n.(,ato.q118 aquDlJUrD
..
ta,. eH �a.

D-
Exmas. fBmilias. PSf.a O graOdi.o.60 BAILE s.nC.IAL que 81."1 b.§.�.�.cO.�fn�r..DE.,..J..

�.CO. DECISC.) . -_enng, 11',,81 elro, casariO. comerciante. .r, rIna erlOg. r'.
. .' . -, ,. . '"

brasileira, casada, doméstica; D. Else Bering Machado da Luz, fheli IZ"'I'a no di� 9 dC,!l0vedIDbTfO pn:xL:mo,' '.!G(:m Injeto as 1
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.JJ11;;.. na; I te. au· �en[lg, rasl eira, casa o, ln ustna; . RodoUo Kr8emer-Presidente-
��.E.lke Anua. H.era Hermg, uatural da Alemanha, c"\sada, do
n:lesttca; Fred HerHlg. brasileiro, casado. indul>trialj D. 1:!:dith He- .-�-,,-�.-..-�-.-.-.-. X �---&-""-"$���.--.-iW',-�I'lt'--.-.

rmg, brasileira, casada, doméstica; D Ethel Traute Zradrozny,
brasileira; casada, - dmnéstiea. Rulh Cora Hering. braSileira. sol·
teira, domestica, todos residentes e domiciliados nesta cidade de

Blu�el1aU, Estado de Santa Catarina, vem perante V. Excia,
expor e requerer o (lue segue: I-Em 15 de Novembro de 1942
fcllçcell nesta cidade o sr. Paulo Hering, deixando testamento e

bens; os quais foram jnventariados no processo de inventário ini·
ciodo nesse MI\-Í. Juizo em 18 de Novembro daquele mesmo ano,
II,Na í'a,tilha de bens de "c:Jjus" couberam, ele acordo com o

que .con:;ta do resp tivo auto, acs herdeiros Rodolfo H<:,riDg, Else
Benng Machado da Luz, Felix Hc'ring, Francisco Heríog, Ger.

t�ud Boettn<í. Charlotte DisteI, \VJttich Paul Hering, Fred He"
rmg. Ethel Traute Bering, que hoje se chame. Ethel Traute Za,
drozlly, e Ruth Hering, partes ideais de acordo com seu direito
hered:tário, nos seguintes irnoveis: a) - Um terreno urbano, sito
nesta cidade, éi Rua 15 de Novembto, contend.o a' area de mais
ou menos 2490 metros quadrados, limitando-se na [r>;lote C0m

41;50metros, na dita Rxa 15 de Novembro fuud!,s com o Ri!.>

Itajaí-Assú, e extremando de um lado com
I

terras da Sociedade .�-.. ....--fI!-.-. o 'ii_"'-lO-"'-�-ti'i·--é-�.-"

Musical e Teatral Carlos Gomes, e do outro lado com terras da DO livro n. 3-L, sob U' 11667_ III -- Desta forma foi feita a par
viuva

.

Brandes,· terreno este adquirido em pagamento de sua tilha, cabendo aos herdeiros uma parte ideal, em imoveis por di·

meiação, no inventário procedido por falecimel1to de sua espoaa vidir, não se tendo até esta data, feIta a divisão definitiva IV -

D. Charlotte Bering, confonnetormal 'de partilhae devida trans- No testamento deixado por Paulo Heríng-, conforme se verifica a

Frição. no rrgisti"O de irnoveis destô. Comarca, 1. Oficio, no livro fls. 18 v', combinado com o termo de aprovação a fls. 77. de;,tes

.....•1l1,3'L,
sob ::l. : L6Ó7; b},. Um.� Casa de. rnoradia,.de con.strução

an- autos, este determinou que ditos bens fossem inaiienaveís, em-

�Jl$af constrnlda de t1Jo10s e coberta de telhas de quanto a maioria dos herdeiros, isto é os representantes de 417
.

barro, com uma porta e seis janela!. l1a frente, salão, varanda das legitimas. uão concordassem na venda do objeto; ou .. a

ao lado e cozinha adjacente, quintal aos fllndos e pequeno jar- contrario sensu», que 0$ bens podiarn ser alienados desde que a

dim à frente, edificada no terreno descritu sob letra a. acima, maioria dos herdeiros concordassem na sua alie-laçào. Ora si o

adquiritia pelo "de cujus" em pagamento de sua meiação, no in- testador. mrpressamente previu a possibilidade' da alienação dos

ventário processado !Jor falecimento de sua esposa D. Charlotte bens. acima, com a anuência dos representadtes de 4/7 das legi
lIering,. conforme formal de partilha e devida transcrição no timas, devendo o produto da venda ser distribuido entre todos

. Registro de Imovt:is desta Comarca, I. Oficio: no livro ri, 3-L, os herdeiros, claro está que não era sua iutenç:io impedir a di· Blurntnau CURrnBA Joinvile
sob n. r 1.667; c)-Uma casa de. sobrado, servindo a parte terrea visão dos mesmos bens, lile forma a que cada um dos llcrdcirO:i Filial Matr!z Filial

para negócio, construi da: de tijolos e coberta com telhas de bar- ficasse com certo e determinado objeto do valor cOIrcspondelltc l§o--$--"'�-<ll>--,*,--�--",,,,,,;�-""1f:c_ .. !!Il

roo com 3 vitrinas, 4 portas e 4 janelas lla frente, tamberri. edificada a sua legítima na herauç.a. V - Assim 5('l]do, pretendem os

Ino terreno descrito bob létra a, acima, havida p2JO "de cuju", em herdeiros, afi�na citados, repre.se�tantes de 6/7 da Jef�itima, pro
em pagamento de sua meiação, no já mencionado inventário. ceder a dlvlsao dos bens que ate esta data possuem em comum.

conforme formal de p;lrtllha e devida tralls::rição no Registro No ent'llto, a hec_?eira Gertrud Boettner não pOlde até agura I
de Imoveis Gesta Comarça, '1' Oficiu, no livro n' 3.L• sob n' ddr o .seu consentImento para o ato divisório, nem se razer te-,
11.667. d) - Uma casa para fábrica e deposito de tintas, edifica- pres.ent.ar, por se .encontrar a�se

..

nte na .Ale�.1anha.. i�orisso pede!da a<?s fundos da casa de negócio, 110 terreno descrito sob leira. o Suphqmte se dIgne V. Excla. ordenaI:" seja expedido o com

a, aCIma, construída de tijolos e coherta com telhas de barro, petent.
e edital

d.
e

cit.açã.o
da

ause.
ote, pa.ra, D.O

pr,tZO que llle for"

com 2 portas e 5janelas de [cente, igualmente havida em paga- marcado, da sua ausencia nu oão ao ato que se pretende real i

:menta de sua meiação, no jã mencionado inventãno de sua fa- zar, ou se Íaça represetltar, OU, caso ela não se apceseute, ou-

1ecida esposa D, CbarJotte Hering confcrme {:Jrm".1 de partilha. vida o orgão do Mioisterio Público, lhe . seja nomeado curador
,'<

.

registrado no Regisiro de Imoveis desta Comalca, 110 livro O' para repr:esentar a herdeira ausente e o seu marido em todos os 'd. DiHlrl M,IIP fl;�". j 'C:;: ;I

3-L, sob n' I I.úti7; e) - Um terreuo urbano, sito nesta cidade á os ates ligados à diviuão que se pretende realiza., expedindo-se 'f.· t):.,; "'" nlO.'T 'li:!I' 'FT�':;'� l?i'

, �ua 1?orto Alegre, contendo a area de mais on menos 3 ób3 o necessário alvará, conferindo ao cun:.dor que for nome;;do to- "oe I..J. �,!Y' � �� j -, ,,_D- fJ'l,t .• -�

IJnetros quadrados. Iimit;mdo-se na frente com 35 metros, com dos os poderes gerais e esr-eci:lis necessário5 ao ato e à salva-
f '_-,. �I lit't C �'Il!IR !Im .' f,'-�,_4,.·".,>,r,:terras .vendidas ao Sr. Henrique Zimmermmann, nos fundos com guarda dos interesses da ausente, Nestes Termos p, Deferi!TIf'l1 _

"'" �� lã. -

cerca oe 33 metros, com terras de G. A. Koehlcr, de um, lado to. Blumenau, 15 de Outubro de 1946. (Assinado) Julio H. Za

cúm terras da viuva DOfothé:t Hering, e' do outro lado com a drozny. Inscr. n' 325 S. Cato - "Em cuja petição foi exarado
. mencionada Rua Porto Alegre, igualmente havido em pagamen·

(J s�guinte despacho: "J. A' Conclusão. B1umcnau, em 16 de Ou-
"1'11- to de sua meiação, no já mencionado inventário' f) _ Uma casa tubro de 1946. 'Ass.) Oscar Leitão,'; E, vindo os autos condu

de moradia, fdZenda frente á Rua Porto Alegre. construída de sos, nêles foi :axarado, em deferimebte da petiçf:o, o segui·,te
tijolos e coberta com telhas de barro, com uma varanda â frente despJ.cho: "Cotno requer. Faça..se a citação, por edital, com (!

e outra ao lado, U.Ul pequeno salão, �orào, pequeno jardim ao prazo de sessenta dias, intimando-se tambem o Orga':Tl do Minis

lado, com 2 portas e se;.., janelas na frente, Edificada no terreno tério PÚbli?o e testatnenteirQ. Blumenau, em IS de Outubro de I
descritosch letra c; acima, e adquirida pelo m.esmo titulo; g) - 1946. (Ass!tJano) ?scar Lt:itã.o. J�il dll Dlreito." .- E parJ. que)
Um golpã0 velho, construido de tijolos e coberto com telhas de -chegue ao cGnheclmento da herdeIra ausente Gertrud t)ueltm;r e 1

barro, atualmente ocupado cemo oficidna de Vulcanisi\ção, de seu marido Curt Boettner, que se encontram ausent<ós na Ale �

ta1:rl?em edificado. no terreno descrito sob letra e, acima, e ado manha, cita e chama-os, para., no prazo marcado de sessenta dias, t
qumdo pelo mesmo �ltulo; IIj - Um rànchó gra,n le, construido a contar da primeira publicação na imprensa, L,zer se repreBcn-:
de tijolos e coberto cCom telhas, ocupado para garage e deposito tar e dar �ua anuência. ou t1à�. ao ato requerdo na p,:ti\:à) Gci-l
t<\tnbem situado no .terreto descrito .sob letra e. acima, e adquiri- ma transcrita, sob pena de, fllldo o prazo acima marcado, n;1" I

da pelo mesmo titulo; i) - Uma casa de moradia, velha, cons- comparecendo ou nil.o se fazendo representar, ser-lhe nf}m�ado

trlJida de tijolos e coberta de .telhas, com uma porta e 4 janelas Curador, na ferma da lei. E para seu conheci.nentD e de quem
na fre:nte; cozinha adj lcent e pequeno jarJim ao lado, edifidada mais intereSsar possa.. mandei passar o presente cdlt I d.! citação,

.

á Rua Porto Alegre, no terreuo já descrito sob letra e. acima. com o praso de s �ssenta. dias, o qual será afi ;�ad,) no local du I

adquirida pelo meSITJO titulo;j)- Dois lotes. de terra contiguos, costume e publicado pela iillpreosa oficial "Diário Oíic:iel do Es
sob nos; I4-A e 16-A. situados !la l!lgar Ponta .Aguda. margem tado" por uma vez e por duas vezes IH jornal local "Cidade de

esquerda do Rio Itajai Assú; em frente a esta cidade, c'ontendo Blumena',i". Dado e passado nesta cidade de BIumenall, aos 19

respectiyameute as areas de 962 metros quadrados. e 907
.

metros de Outubro l.e mil novecentos e quarenh e seis. Eu Fredt r c )
I

quadrados, limitando-sc pela frente corn o Rio Itajui-Assu, fun- KiHan. Escrivão o datilografei e subscrevi. Blumenau, em 19 de I
dos com terras deBerlhotd Schossland. entre terras dos herdeiros Outubro de 1946. (Assinado) Oscar Leitão. Juiz de I.."Jireito. I ��:t:�:fi�.i'l.c_��,-�s",,?>\-"1.i·"��

�.' de Ricardo Gross e térras da Viuva Brandes, lotes estés adqui- Certifico que está conforme o original que foi afíKado nes-

�, ridos empagamentu de sua meiaçãO. no inventário dos bens dei- ta data no lagar do costume; do que d.ou fé, lil"'.n�����l�R�:gados par faleCimento de D. CharlottE;; Hcring, conforme formal Blumenau' em 19 de Outubro de 1946, I IINU!J� 'nU�
de partilha registrado no Registro de Irnoveis desta Comarca, O Escrivão: FREDERICO KILIAN ,@"te dia rio.

Juizo

Sociedade DramatÍco�}V1usÍCaI 'CarIos
CONVITE

O '

ornes

ConVidam-se os Snrs. Sodas desta Sociedade para uma

"Dominguf'jra� a realizar se no proximo domingo, 3 de novem

bro. com inicio ás 15 horas, e qUt'l será abrilnanlada por u:n

otirno JAZZ.
Haverá, tambem, uma suculenta «CfmrrascaG:i», com deH

ciosos pasteis. bebidas etc.
- A cada soda assistirà o dirdto de trazer em sua compa

nhia um a dois convidados, pessoas de suas relaçõEs e cnnfiança
,

Blllmenau, 29, de Outubro de 194ó-A D!RETOfW\
................- """"0__•• - .. o .�--.-.,."""'!t--!'l-(o,-<i>-"' �*

Anunciem Nesta Folha

""�

�:\ !fil'�g-,;{$S @$ T�n�

h...�i{t",J'.i" 6 Ã �F�\l) �

Ih;;�� a t.�� �w�hhH��--.
C�m�dolt (\) M<.:.1t�if,i!Ft ,

�� gn:mGe r(i;$bta,ucll!l)<"!
&.-;���e �A'l;��m:::;.. ,.

- :
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( fmpregodo cc,m real su,cesso nos i

l 'fRAQUEQBRON�\J 111:5. EM '{{)DOS _OS I

SEUS GRAUS [SUAS I'1I\M1fESTAÇOES i
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BI um.e i)JtU

Ci lode SOCI L ADVOGADO:;

Dr· 2riur BalsiniAnlivell"5QlI"ios

I
tíéía», do qual é Chefe de

Sra. Laoinia Dorlas Publlcldade, esteve óutem
Define hoj� a data natali. nesta praça. dan;,o-noB .o,8ma-

-__iõ·.._· iiiiiiii iiiii ,""""""_mi,__.� CÍB da srs. da. Lacíuia Dor- vel prazer de sua yUHtBi. otas, dedicada espôsa do sr. cooceltuad,o colega, ,�ornfl 18-
Anisio Dortas, tuucíouárto da ta WerJy T'abordn \Vel'l:eck.
Agência Poatal Telegráfica Agruuecemos a genulezf:!
[!e.�!a cidade,
A' un iversueiante, a prc se 11-

ramos nossas efusivas felici
tações, (10m votos de dura
douras Ielieldades.
Sra. Selma Pinto da Luz
Auíverserta-se hoje tJ sra

da. Selma Pinto da Luz, figu
ra de realce em nossos Cír
culo sociais.
Oumprlmentamu-Ia cordial

, mente por êste motivo,

I� � Fazem

c

�nos hoje:
� - O sr

..
Aatonío Hasnd-

í� chen, de Brusque.
�� - O sr. Guilherme Appe),
� da mesma cid.�t1e.
t� - A srta. Maria de Lour

i� des Diegoli Bcrehard, tam
�� bem da scctedade brusqueuae.

,
- O sr. João Roehadel,

"

A' todos OS nossos cum prl
mentes.

Escritório anexo á
esta redação

I Mansueto Isolani
Tratando de assuntos de

seu interesse, esteve
ô

ntern
nesta cidade o sr, Mansucto
Isolnnl, 'I'sbeltão em Ibirnma
eHgU1'8 de grande re;,tice
social Daquela Cnmarcu'

. INascim�ntos :
COui. O naseimeato 1lP. uma

rr.busta gnrotlnha, ocorrido
dia 24 do Iluôute, acha-se em

restas o venturoso lar do ca

sal Nuní Jacnbowski-Leopül
du Jacobowskl, competente
Comissârio de Polícia nesta
eidade.
Ao distinto par as nossas

congratulações, com VOtOs de
ininterruptas felicidades á
reeem-naecrda,

O SNR DR; PAULO MALTA. FERRAZ, Delega
do Regional de POlícia dos municípios de Blumenau
e Gaspar, com séde em Blumonau, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei. etc .. ,

ATENDENDUânecessidade inadiável de desceu
geetlonsr o trárego de veículos auto-motores na rua

15 de Novembro desta cidade:
RESOLVE oloíbir o estacionamento dos referi

dos veiculas naquelea via pública, pólo modo se,

guínte:
a) - nas segundas, quartas e sextas-reírsa, fica

vedado fi e'staclonamento de veículos autc-motoras
no lado direito. em todo o percurso da rua 15 de
Novembro (lado do rio):

b) - nas têrças, quintas e sábados, fica proibido
O estacionamento dos mesmos veículos no lado es.

querdo daquela via pública, em toda a sua extensãn.
.

Para execução da presente ordem, determino
aos guardas de trânsito municipais que distribuam
em iodo o cumprimento daquela artéria pública, oito
placâs móveis indicativas de estacionamento proíbido
(disco bruaco, bordos vermelhos com a letra P
maiúscula em preto -letra G artigo 24 do Código de
Transito), ae quais deverão ser colocadas nos lugarils
conveulêutes. diariamente, ás 7 horas, nu conformi
dade dus instruções da presente.

Cl'MMPRA-SE
P al110 Malta Ferraz

Delegado Regional de Polícia

�--------------------�

-ADVOGADO: -,

Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 dé Novembro, 415

2' andar-Sala [

(Altos d'A CAPITAL) -

iii------ -----im

Viaja.ntes

Dr. Abelardo da Silva Gomes
Esteve bulem de passagem

por nossa eídade o distinto
confrade, Dr. Abelardo de
Silva Gomes, diretor do apre
ciado matutino "A Noticíu»,
que se edita em Joínville.

f
1..

A visibilidade
do átomo Bolos

mais/oj05
Werly Tuborda Werneck
A serviçú do jornal q\Nfl-

MBcanicos-ajusLadofss para automovBÍs ·0' Aff B I
· · M::�::C::iC�o:�;b:�it��c::·

P·r·ecisam se de dois competentes na Oficina

de,· I a

. DOSO .. a S[n1 RincGtUD, N. J., 29 (CB) --
i
_."""'---

"''''I ! -

João Fehler à Rua Bom Retiro elt: Um novo Upa dEI máquinu
!\!t-"-fl-�I!ai.-€>-���."-.4! o.�-"-�e;;,,.�_'*-�-�.....� CUnica fspeci�Ulada 'de: elétrica está sendo montada P.a�d� ScL�lfmir.fi' ... -- triauu;as I nos lahoratorfos da R.C.A, !ii �Wlíl.,!ll..� i�i5 \ú1l4

'li. O m uni C a ç ii o DíleUCi1e da P!'lla - Mataria de sta c�dade, li qual seus pjHnm-DEC�RlmR-
Cursos especializados da Medi- I subven!.Ho�ad(Ji.'e8 esperam O(Sf�IUSTn

V·· B & C· . , . ,. d lque permita VI::'l' n átomo
I e·, r·a· runs Ia ema Iufautil e alimentação as

& '

d Ih r" ._
..

Ór. .,. .: I • criancinhas. _ Medico-Chefe das li�rav�s _

os o
_ o� ue um mi

seções de Higiene Infantil e Co-I oroscopro eletrônleu, abríuuc
Comunicam tios SrB_ Industríses, Comerciantes e aos zinha Dietética do Centro de assim uma

_

nova rf:ta para �e
seus treguezes em Geral, que translertram sua casa de Saúde, _ Estagio de 2 anos nu obter. a aplicação

r

ati
..
energra

ferragens, Automoveis, Peças e Acessórios, da travessa 4 serviço de Péle e Sifílis da Sa.l- tHó�l�a na HHíu.stl!� e a,a �......�"'...""".......""......_de Fevereirl> U' 25, para a rua 15 de Novembro, Predio ri: ta Casa de lvlís'=:ricordia do Rio �edJC_tníl. O sUper-InlCr?8cü·597, oode esperam merecer a visita de todos 89U8 amigos Janeiro. _ Especializado emMa. pIO nao ca:ec� ,de I�nte� �e clientes. 5v4 laria 'elo Departamento Nac,ú- 03 melho�el!l resultad"g (lie
..,............-'I)--.-�-�--�-�-""'-. O ..,-.....�\o"--�"�--.;w� nal d� Saude Publica. _ Ex- agüfl: regl�t�dos é uma am-, o atomo., O m!C!'OBCOpW ver·a

No·4�S ii· .Impr··ens�. Chefe durante 2 :".1.'05. do Servi- plioçao 8uflc�e,ntemente g ..�n-I focos eletrlc(}� .

que cruZf.l�.lu U "',.
ço de' Malaria de Blumetlau. de para aUXIlIar o olho nu_ B campos magnehcc-s os quaIS

d . I .

..

d·
.

S .f. C -;f -

.j'
ver 8 molecula CJue compoe I servem como lentes.

PaSdl meCaDICa
.

e an.la. ibilll"lna ��m!ernissiml) ap1u"elho de Luz
Fpolis. (DEE) - A produção de pasta mecânica é indús-

.

mtra Violeta. .. m
tria que floresceu rapidamente no Estado, contingendada espe. Vacmação pr�ventlva das cn- ii
cialmente ás necessidades da. guerra. No breve período de 51 anças. contra ii Co_que�uche (qua�- li
au;)s, ile 1939 a 1943, a indústria surgiu, desenvolveu-se bastante, quer Ida�e) e Dlften_a (<1 p:;.rtU'
multiplicaram-se as f",bricas e a produçãJ chegou atingir o ma- de 10 meses) Sem rea.çao alguma
ximlun de o milhões de quilos, valorizados em 10 milhões de

Dá consultas, todos 08 diascruzeiros. Ém 1939 Campos Novos era o único produtor; já. em ,.., .

1943. ano da maior' produção, 14 e:ram os municípios que se de� no Edtficio.Pez�e?· (em (1V}fníe
dicavam a essa industria. Em. 1944, retraídos os mere.a?os consu-, ao Hotel Vttorta), da8 10,30
midores a produção foi, apenas, de 57'[- do ano anter,lOr'. ás 12 e das 14,30 ás 17 horas, O filme que cativa pelas 5(135 danç35, SU3S canções, wa nlUsi-

En. tre as principais ca�sas d,: refração fig�ram a satura�ã_O
.. \ �

..
r • I 8..!]� (Consultório) ca, seu romance e seus misíerios! Um entretenimento cujo oi-

do mercado e a concorrenCla habilmente ol'gamzada. Os mUllICl- a Oliles. h i'iJiJ. (O ·é garantido!
pios proJutores concen.tr_�varn. em. 19.43. ás fabricas, .em, tôrnc: da

1 }f!i (ResiJencia) Aco 1"1), Complemento �Jciona� e Univers,d Jornal ;';';1estrada-de-ferro ParaDa-Santa CatarIna, nos ramalS aa «Lmha Q UI P�eç()S \..1.9 C06mme
Sul» e «São Francisco do Suh, e no altiplano de Lajes. �-�-?ã'_�-I$-íif.--�--�-+--� x ii-"-·�""".f}. .-'i, ._��i!1i-J'J:"':"'*,--" x t>�-'Ii'�'i>;-<f!-<fi-:-§_.<--:?-..

A produção foi quase que integralmente absorvida por fir
mas localizadas no Distrito Federal e no Estado de São Paulo,
l1ão tendo havido fornecimento di1'eto ao exterior. Em 1945, as

indústrias de pastá. mecânica viu dedil1'nr mais "intensamente, a

curva de sua produção'
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Pintura geral de reslden
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Cuneurcencía

HOJE às 8,15 horas
Fred Brady - Jdf Donnell-Ano Savage em:
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Oferecemos
Caminhões V T B, 3 toneladas, CDm 2 dHeren
cüüs, para entrega em 30 dias- Interessados
procurem com urgencill nossa redaçáo. .

6

.� "·VIRG E·
"

" da elA, WfTlt:L .INi.HJST R il-\l JOiN\tU.LE {M!'l!0" He�!t>t! Id�.;
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