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SeLe;U.ta �"círieBei)�óih'b�tentesd(Ís3.:ooü"ê'á.do por poderosa guarnição policial e

OSIdO
dos ExGmbatenfes»,el!?gendo sua mesa

que, desfilal.·ttnJ'à')itt1 o Ca,phoUo do Estado guardas do edifício nti.o puderam taaer fren- diretora. Fc-i aprovada uma resolução pela
de �Oy'a York, para exigir que o governo te á situação, l,lo1icitando aj�da à policia do qual. os ex-combatentes Jjearí�md8 posse di)
satadual eonatrutssa mais casas, apoderaram- Estado, Uns 25 membros -da pohcia asta- edífício até que o govEiroad"r eon vocasseum a

S9 da t;átnara.,,� ..pBcjdiram ocupar aqqela Ca- dual, asmadoa com casse-tete, conseguiram, verdadeira legislatura. sondo 8S3a resolução
sa a.t� que o gév81'ua(!or Thomaz Dever COU" depois, impedir que ourros ruanifestantes pe· aprovada por uuautmidade. Foram crga ni
vocaãseuma seseão ,exü-IH rdina r ia da

Legi81a�IDetra8sem
no edifício mas não puderam !3X- zadoa gr'lpos de ex combatentes encar rega

ção do -Estado. Os ex combatentes consegui- pulsar os que já se encontravam ali dentro 108 de obter alimentos para 08 que deverão
ram ,p,ef1�tl;!lr no édifieio apPHar de estai' 061'· Os . manife8tanta� cODstituiram-88 em «Sena- permanecer dentro dI) edificio.
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.... Jft 'p6de' ser observado verda- �
- --, =�

, d�i'l:O �és�fogo .no rráfego
.

de, ADV(i)GADO: "

,

A.{.,�.i?u�o.s.::e.. m..

n.oss� I.�'H 1.'),. c.am! 0.1'. Irlhur Balsinl"':t;as., médidas t.amadds_ P 10 � �r, � �_. ,.; •
.

Deleg.a:d:b Regl)llal 'de PulEla I Es ...rrtório anexo a
,_.

�o;�d:eq��h;::arn��pr��;ica��! ' __0 �:S�:. redq:::__ Arrastou os vagões i" !tedo a 1.:.espeito. ,
. I Mi'i'lsa-nm"dl·Ca 'bras·.-· com os dentes!

,03 carros, agora, trafegam por I
.

"'" ii ç .' 'Londres, 3G (CB) - Alexander
aquela. via pública com mais de- Beira em Montevidéu Marshall, homem de extraordi-

... •

semhahço, sem necessidade dos naria for!a, que co�ta apenas 26' LlnUadR�E"�oconst.iil'es zig-zags. que eram,
.

Montevidéu, 30 (C. B.l· - A anos de Idade, fOI a estação fer- Ui VI iii ��U
," forçados a fazer devido o esta- bordo do vapor brasileiro 4' Pe· rovíaría de Portland e arrastou

cionarnenro desordenados de vei- I dro II» chegaram a delegação com os de.ites trez vagões de Os gafanluJtos prossogiliUi� eii S�ja í�lra d�
calos 'em ambos os lados .da

I de médicos brasileiros e mern- carga, pesando mais de 19 to- �leu!'lst!:!p�111! """ nl·rhg�mli, ,,«!o. �.. �EU�!!'d3. ml�r-"ll '\la ta t.!!rua.',
,

.

.

broa de sua família, ao todo neladas, U ..u UyUU rut .�:J��!;i'l .os 7 M��IH!!, IiJi(;']!�� ��h,; !llI

A medida em. apreço, como, 230 pessoas. �-----_.........._..,." Grosso - Grandes prejliizos téuJsad�s noéra de espararçcausou. ótima irr.- Oi! médicos são em número Isntalacões "

pressão neste meio, visto que de 18o, devando êles perrnane- NS1fie do Paraoa
procura dar solução ao proble- cerern nesta capital4 dias. A BrUnos Elélri&OS Pessoa residente. em OUiJoiahas, nêste Edadl), revelou
ma dê transito dentro dE? urna, !delegciçi?to brasileira visitou o Instaladora de numa curta dlrlglda à Impreuss buudetraute detalhes sôbre
fórmula basta�te _justa, js�o � é.Ii;11anceler R?�rigu"z, Larret�. A 8hnnenau a pussngem da nuvem de garanhotos por aquela ctdude.
de modos a atmgIr o objetivo .delegação visitante e presidida Diz o missivÍéta em cprto trecho de SUil epÍBtn1a: -

tido ein vista sem gerar descon: pelo dr. Antonio Austregesilo. ."_����:�?,? ._�_"_

f São incalcuiaveis os prejuiz"'8 c8.ut'ladol3 pelos gafanhoto&.
tentamento." -:._--........ . Centeio, milho, trigo e (j'::5ffi:,I}S phu"íti'lções fOfam OÚrJlple1h-

. ::1tt;:d� ?�::�l�1to::�!:li�:lO -f lado de Sa ta r�;;� p:<E"���:��:i)��i�::?:,�t��1%:J��::r�t2�:,��;F�::
�

..

"a.0�;;�:· !�;;f,J;jÓ�j�J�11C. t. rina· cOllla a Comp,- r:':���m��;��;�,!:�:'j,;:�i�i�E:l:,�"';ul�;üeh��t�\f'n���
. da rua em que e vedado o es� Diz ele em outro tl't'ch'l: - "Se li miílj§�ro da Agri-

I taci�nàm€nto de vekulos nos frlh',"'a de ."'0''era"a-o Barr'o' 8ra'oco cultura nlio iomHf provide(lcillH decisivê1W c,;ntía os tiCli-

I dIferentes dias da Sel�a!]a:' Su�� �I
'.'

.

"

.,,' .

.' '.. dios, eJes acabarão Íuva dindo o próprio MiujSlérj,o."
. g'rãqrnuitos contratempos n'ão te- .'.

O Estado dê Santa Cate.rjua prnrôs no fôro de Floria- Numa reunião dos Freí'eitos dos municípios paulistss
mosjjúvidl, que suscitarão re· ílOpoHs uma ação contra li Companhia Nactonal de Minera- invadIdos pploa i!'HI!ões afirmofl-r.e qfl8 a nuve,fi de gaf�l)
clam�,ções. pois: póde. 'se dar'. o çãO C6.r.�ião !jarro Branco, a fim de, por sentença ver hotos p06S!.H3 dez q.lílf)m'�tl'o!j de Bxtünçrio por cem de 1111'-

caso;de havE'r necessIdade de ·"re�cinljido ,o contrato que mantinha com li referida em. gura. .

se, :ª�scarregar caminhEles no presH.. .

Notícias proced€'utes ca região norte do Papam�, in
ladó �)la rua. em que

..

se
.

acha A ré opôs ,pxcecão de incompetência. que foi re- formam,· por SUIi vez, que 'iS gafanhotos, apó� CtW81H'€!ll

proti?,�d�o estacionamento· na- jeitada peM juit, De t13.1 despacho li empresa agravou para prf'juizofl tút1'lis em ApuctI.!"i1'J/!, dirigiram-se p81','1!! região
.quel�. dH, mas aos poucos os () TribulUlI de ApdaçAo do Estado, que confirmou 8 deci- sul do Mato Grosso.
inter�Sádos se âCl1stumarão a são da primeira tostaDela, �Jr:»ç::.;,�:��:<;:JÇ",0" <'<1<0 '::II;�""-.) <0Ç>;leo;:;:1�p,;:�p.",:<:d�pestas; Circunstancias e procura-

..

5mgiu. então, recurso extraordipárla, ainda por parte <iffi
'.

J.,�
rão contornar a situação. do mo- da empresa, para. o Supremu TrJbU[l�I. onde os autos rOTam � Correi(j§ de, Ih,rracbil e lona }?
do q,�e lhes parecer mais fav(l- l'datados pelo ministro L'iudo de Camargo. *.! Para' Fins. Ind._ u�trh:ú� �ravel,;- .

Na última sessão dti turma foi ma.nUQo, p�l'a todos os
�

l � HAlo,..,
li.Achamos lue a resolução to· efeitns, O despacll" recorrídp, considerando-se competente � 'tíD U i\j L O p:'J1I 'í?ma,da significa n'Il grande pas� o jujz ti quem o feito coubera. �. . . ." 'il

so, pâra, a solução do problema ..:.,....._-.._,.,. ................�".._..", � �_ ���__...,. ,..:.,....,....----.-. � DIstnbmdore8: Pf!HducmF' � Cf� UdfJ. f.

dotrai:úiíto,eden:o,nô.tra o iú� H·
· ..

··········�··
..··········· .. · .. ····'>·

�. � Rua 15 de Nov�mbr'{I, 6fi7.- HLU:'.1f':'\li\U .j
.t.eres•.fl.e...... das.a.l:torJ.dades pelo as

..

F 6'..n .R· R E N T I· S. T . A :�! ��''<:::1P:>�.""<:1<'d� �:<0'��'� �:'_,<"'d-"",J "':'J,.�

...'éJ.r>::J -<J,",0'�L"":::1it�
sun��; O deSVIO de auto-cargas: 'li 'li' .
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��. . __ _ _

�law,Rua _7 de Setembro,
. s:I!1� J1,

.

Firma importl:lnte desta pI:Bça, procura
.

urgente, �J
"'f:e flue nao tenham nece�slda- t moço com algúma pr{lH{�tl de serviQo d� esc"itóriu. de :l .,

d.e..... d�.. :'t.r.a...feg.
ar

p.ela Ru� FI, ,�o- �� pre
..

r.e.r�....
ll

..

c

..

,ia na eS::!fitUra.ção do fiCha. rio ..

'
{:is contas :..lmo �pef:pe CO� os camlOhões de H correntes.

. '. =1
ro,....�.•.R�.,.}.••r.,.a."s!

m

..als.um; c.ampanha f; ..... Int.en:3sadús queiram dlrigÍl.-se p.(}.l". ...
êa

..

rta de pró- �
_:_�,entr�nca de reprel':sao aos �o. : prio- punho á 'tE. �1." aos cuidados desta tedação. :l.'tOl'1sta.s que costumam trans!tar .!
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", !{ A U DN PTB rr-tnP..

em àftâ 'lielocidide são outros �����':;:':':::.:.::.!!.�:���� v::�:.;.::�:;.:�!��:.��;.:.;.:;
'.

'.' , O e o f=oJr,' n e ...

pass8.$ ..•.
··
..,d.',.f.Si,s.l.·.•.v....n.5... 'que po1erào . . .Bo.vinos d.e. raça 1I..a..•.r8" Brasil .

d d 1 a am a PO ! o a· O'., g� a' ,!. ,
..f1,.. _\.,;, r'J,�,-",__,;, (.�.' S'�l i n,·. l�oser; �i :,'!l para a

. �or.ip eta

nor-I
.

c' .' • ....•• pras dI:' ('avalos nas Arder;as'
.

E .

• •._� :..} _"" t f !
m

..

a

..l.1�aç�o,...••··.do...•..._ tr.a.nslto ..
em BIll'

.

pan.s,.. 3.0. -A rl1Issão b.raS.Il€:l- '\l:;egUii:'á.b.. revemeote para. a Bre- ;;:J
menau,,, ..�:». ..

.

ra que-atualmente efetua com-
h fi' d' d

.

"b " Curitiba, 30 (CB) -/S'obre a (,"lnt1i'�atúra do gene-_ "--:.'-,,_._.C7 '.........
.

.

.

-�_'- .
.

tan a a . Im
. e!'!, qUlnr OVinOS

C.R.·.1J.'.Z.'...
w......•. JJI._.ft..(.'......•..•.·.>p.·.r�fjram a .Farinha.FabriCáda 'Ide. raça. destinados. �s regiões

rai José ,Agostir:.ho dos Santos f,íl g,'VE':1110 lI .. PctrRl1á,
.• .

.
.. .... •......•....... pelo MOINHO 100NVlUf "

. montanhosas do BraSIL salienta·se· qUI;I serà apoiada ape)!,,", Feia a1.t du p t, D
,-, ....

'. .... ... .

chefiada pelO sr. Pif,lh�iro Maeh'j,du. ,."tl) a cc/abD\2�çãD

1'0 g'" ·e·'··o'
.

er' I I' t'tttlltS'
..•.

ro
do PH. 11 DDN, O P'l1B e o PRt_', em documento di-

.'
.' ".

'.' ..•.. '. ....

.

ii' '. t'ulgado, negaram.se a aceitar qualquer cnteuíjiLIH'Uto
em torno daquele notne.

Il!recid lo PC lI-v�mIlen�dme�:s�...e�,gp�:::-
. �\,�aUICo.. 31Ó'i�:pB)- SégUlu1d(l·iuformaçãol qlu�da iroLPreosa bandfsít'ante colhehu, negocio, OFIC-INÀ�l\,1E(ANICA,o Sr,'Ltlll� ar ps.' .restes cQ1}V'f ou o gené1'3 .

Zl oro
.'. opEla para 19l1rar na c a-

instalada C9!lt1 iUtulenuJ maquhHui(i e elOpa do p,a:rfido CQ!,ll�nista B.rasilj3if(l, como candidato a sella,dor ppr São Paulo. O
t § I. -... � 1':0 P qr;;ó't IlUlO n

",alho .JniHtar- nao &ceÍtmy,,ó.c9I1vite per consíderar que o candidato de um parti-\ P03 iD CiHhH� na Chi�{��. g reço: Q8r. '\i�.MJU· �IU'O

�p d�ve cornpl'O;;:O
...
etet

..·\se. e.o:o o seu progn�rua e ele não po::leJ:: a a$smnir tal com-I Informal' nom o diretiJr deste rliário
�FronHElso com:o lIdeI' comumiJta, li!i__.··'·�·' �_�_��;i§��{SmR��MaE��m

t'l virtude e a lfiaJdll·
de 89 raUram QUilO!!O
IJ crime 8 i! traleal)

aio prellÚlldns.
IÇ�·�������,�.ç <t."' . m.'i�rIO

Mil!!ru!!::w

.1"� :OUJUHJ ·Or$ HO,DO

P·
lIIel1lí"Jtr..J o-s :3:>.00
uvul-o Cr$ 0.40
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iniciando suas vendas de fim de Ano!

dabolsa pOllúlar, oferecendo aos, melhores preços

( Artigos para: Homéns l Senhoras! Crianças!

(
Sêdas, Unhos,' Calçados, Casemiras �aciona;s e estrangeiras
CHAPEUS Ra:\nenzonig Nels8 e Cu�y

������em���������__-=�._,__ �Ea&�,_�,��.=--m'=B·���'�'M�mm���������� ' � �EM__����������

.•. Coloca-se ao alcance

em

Entretanto quanta gente, acabrunhada pela dor e

pelo sofrimento. desconhece a verdadeira alegria de
• f

'

vl�er.·
A. Siíilis, muitas vezes. origina. males torturantes

coma: Reumatismo e inchações dolerosas nas [un-
': tas; feridas. chagas e ulcerações na boca. no nariz

'

ou em qualquer orgão: dormancías, palpitações, can

ceitas. zumbidos nos ouvidos e outros' .slntomas de
circulação defeitL:osa do sangue.
Escolha. hoje mesmo. para defender sua saude,

um remedío de confiança como o

.,

ELtil E

I
valioso especifico pata o tratamento das impurezas

.

do 'Sangue. que age como auti-sífilifico, anti reuma
tico e como tonico, sendo portanto um medicamen

� to que vale por muitos..

6 aliuetL :;axa:i& = lO

Sociedade BenEiiciadofb
�{adeir�§ l.4gda.

(Miltri�· .. �m florisnõpolis)
Títulos Dêclarator ios - Naturalizações

Eucarregacsa UE> qURisquer assuntos junto ás repar
tições públicas de ulumenail, Florianopolis, Rio de

JI\aeiro, São Paulo e Porto··Alegre.
.

Assiatenciu téCnica· ao conhecidos íiuvogatloA .

-.., Aliso
luta segurança e rapidez, usseguradas por tres anos.

de fúncionamento.

.. /11edicaçãO ouxiltar
1'1.0 tratamento da

.

'IUHIs"
Telefone 1248 - (,ua ., rie Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Geral .

forro Pauflsta, Encantoneiras de QUalquer Espêcle.
Alinhamento. etc. etc.

I
Atende lódoi 03 wtrviço! jj�

Radio�
..

tttevtQtei �lpflciaIidadB: Soalho Marca Strebel

)J
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'I::�::u Comarca r;;=�= DR
.. f�!S!�c !RA!ll=�=-� lipó!.!�!!�

,

E''DITA'
.

L'" 'D"'E'" 01'T'AÇA-O'
f Ex-Pediatra-c-Ex-Clínico. e Ex-Assistente de Cirurg-ia dU:J

c, .. =.
'.'

....,.... i; ',0 ,.... ..

.

....
'

c. '; �� Hospital Santa6�r��Ct;�/d�ret�ra���;raude do Sul) H.w\ .•
' '0 Doutor. Oscar .. Leitão; .júiz de Direito da Comarca de,

H. C L I N I C A G'E R A L C I R U R G I A :'"'li'fumenau, Estado de Sànta Catarinar ra forma da lei, etc... .'r' {
, FAZ SABER acs que o presente edital de citação, com' o tE Consultas Das 8 áS 12 e �<,'prazo d.e.: ,

i!l
.•.
e
...s.i!.el.Jta...

·

•.... {•.
6
.... 'c.) .. '.(.11.. a.. "'. v ir

•..t'.,.r...n, ou dele notícia tiv...erern que ��
. '- Das 14 ás 17 horas

1-' d D
, ...

I
'. . l CONSULTORtb:�Trave8sa 4 de Fevereiro ;�por IJ.ar�e 'f l"; jl.:.l!Ó, J: Zitârosny, advrga"10 e procurado» dali:: (Ao lado das otretnss da Auto ViflÇão Cntarrnense) :the;-de'rDs _de' Paulo'I-lerin�, me f?l �jirjgida apetiç:io rlq seguinte �..���� a.�lHI�."'� 4)��� e+U!o�1ifI)���e��<'w.!>�';;'teor: - Exmo, Sr, Dr. JUiZ de Direito da Comarca. Nós. autos qü

in-:€:,tárioa, q�p..seV�9c,edeu perante e!1<;e�MM.JQi'10 eCartqriodg:i, J\utol11ovel" Clube deOfICIO de O'rfãos e Ausentes. por falecmlf)nto d� Paulo flt:liltig
.ern 1,5 de Noyembro de 19,\2, Julio I-E Zadrosny.ibrasileiro, casa- ',Baile: Dia 9 dedo, advo�adô. c'om escritório nesta cidade, à rua BcmReüro
n. 2', I. andar.,salas 13 e 14. por si e na" qualidade de procurá;. A DIretoria. do Autumovel Clube de Btumeu-u onnvl

dor, conforme irstruuieuto de mandato que aquijunta de Fratl- da seus asscole doa e tis da S. D. M, Cnrlo9 GOQWH e sua

císc-: I�eTing" .bràsileiro, casado, comerciante. D. Irm� Hering �xma8, Fllmilfaa, para. o granutoso BAILE SOCIAL que B'

bras�le�ra. casada, doméstica; '.
D. 'Else. Bering Machado da Luz reRlizará no dia 9 de novembro prc xtrno. ::nm Inieto ás 2:

brasileira, casa:rJa, doméstica, Clodcaldó' Machado da Luz, brasí- horas, nos amplos aniões do Te�Hro Carlos GOH;I':'S.

leiro,�caaadn, comerciante; .FeJix Heríng, brasileiro. casado, in- O tlutsaímo J8ZZ Doze d-e FlüritHlopr.dieo •. O m-lhur di

dust;lal; D� Maria Bering;' brasileita,. casada, doméstica; RodoHc Estsdn, abrilhantará. us dansns.

J:Ie�lOg; ca'Sado, br�sjleir(), ," pittur;( D. Marta Bering. hra- O!:Hlel'Vbções: Tri-lje de passeio. Ag mesas POdt>ID ser

slifam, casada, doméstica: D. Charlotte DisteI brasileira casada adquiridas CI·.m o zelador do salão. Couvlres espe clats corn

dornéstlca; Paul Henôàmr'DisteI. .natural da 'Alemanha' casado a DiretorIa do A uromovel Clube •

. .J.indusiri,al; \1(íttich �aul }�dring-. 'brasileiro, casado, industrial; D: Blutnenau, 28 ríe Oulubro de 194ó

�', E1f: A.nlJ�. T I-I.era HErl}lg: natural da. Alem�nha. c:..s�da, doo' Rodolfo KrL\j;:mer-:-i'rssidenle

l�b.e.s�,.�ç.a." ...
,.
I

..

"

..

T

..•
e

..
d.: l.'.l.e. nn.-.6.•...... bra.s.. tlelr�;

..c.asado, .l11dUij.. trial: D..Edlth
He. .-1F-�-"-.-1F-.-.-.-. X !)'�-�líf--il'·-fi·�-�-Il>··

�g�,',..brasileira, casada, doméstica; D Ethel Traute .Zradrozuy.
br.às11�lra; casada, doméstica. Ruth Cora Héring, brasileira, sol, Sociedade Drarnatico-Musical 'Carlos Gomes'teira, _ domestica, todos residentes e domiciliados nesta cidade de

Blu�en�'U, Estado de Santa Catarina, Vem perante V. Excia C �O N V I T E
expor e. !"squerer o <lpe segue:I-Em 15 de Novembró de J 942
faleceu n�atá cidade o sr. Paulo Bering, deixando testamento f

b�n9i os' quais forani:invp.ntaria(;ios no processo de invellt�rio ini·
clOdtl nesse MM. Ju�o em 18 de. Novembro daquele mesmo ano.
II-Na Ha�tílha, de bens de "C�ljllS" :couberam,

.

de acordo com o

j' 'que.conSta do'resprtivo auto, aos herdf'iros RodolfoHering, ElsE'
Henng �1:achado da Luz, Felix H....rirg. Francisco Hering. Ger
t,:,ud�:Hçwttnt'r. Charlott: DisteI, \Vittich -Paul Hering. Fred He
rmg.,E\heLTraute Henng, que hoje se chama Ethel Traüte Za
dro,zi,ly, e Ruth Hering. partes ideais de acordo com seu direito
here<Há,rio" !lOS seguintes jmoveis: a) - Um terreno urbano, sito
nes�'l' cip;tde, ii Rua 15 de Novembi'Çl, ccnteodo a area de mais
,oufQeI10S,:2490 metros quadrados; limitando-se na fr�mte C0m

41.5Q,metrqs, .na dita Rl:á IS de Novembro fundos.com o Rü:
Itejaí"t�,ssú.! ,� extremando de um lado com' terras da Sociedade' _..._�..iiit--.· -«li

.

,,'. �-,+ o��-�_if;li-",,-.e:'-a!l"""-"'-$
M�lSif"l .e Teatral Carlos Gomes, e C]O outro lado com terras da no livro n, 3-L, sob n' I 1667. IH - Desta forma foi feita a par
viuYól. lj.randes,

.

terreno este, adquiúdo em pagamento de sua tilh'l, cabendo aos herdeiros uma parte ideal. em imoveis pOl: di
meiação, nó inventário procediilo por falecirrúmto de sua capoa" \Tidir. não' se tendo até .esta data, feIta a divisão definitiva IV -

D
.. C�ar!ott$' Hering�' confo.rn;l€ formal' de partilha e devida transe No testamento deixado por Paulo Hering-, conforme se verifica ii.

cnção, 1;10 re,g,istro de' im'ovels ;,desta Comarca. 1. Ofício, no livro fls. 18 ,v', combinado com o termo de aprovação a fis. í7. destes
n.3-L, sob á, 11.667;. b)Ulna casa de moradia, de construção an, autos, ��te determinou que ditos bans fossem inaliena',;eis, em-

tiga,
.. ,. cün;;trlJÍda de tijolos e coberta de telhas de quanto <l maioria dos h'erdeiros. isto é os representantes de 417

�rro,•. ,

.'

com
.

tlma porta e seis jariela� Ué> frí;nte, salãO. varanda das legitimas, não concordassem na venda do objeto; ou ;'0

""(�,l�do e cozinh:. a�jacente. quint�l
.

aos ,fundos e pequeno _jar- cOntrario sensu». que os bens pOl1iam ser aliE'nados df'sde que 3

., ..... d)m a Jrente, �dIflCada. no terreno descnto sob letra. a, aClma, maioria dos herdeiros concotdas.serp na sua alie'?ção. Ora si o

adqu!r�da pelo "de, cujus" em pilgamE'nto de' sua mei(!ção, no io· testador eypressamente previu a· possibilidade di! aliell3.ção dos
ventano procl"ssadQ 1)or fi!Je6mento de Sua esposa D. Charlotte bens acima, com a anuência 90S representadtes de 4/7 das jl"gi
Heriêlg, .cDnforme formal de I;artilha e >devida, transcrição DI' timas, devendo o produto da verHla ser distribuida entre t0!j-O'
Registro de Imovéis 'desta Comarca, L Oficio: no livro n.' 3�t, os herdeiros, claro está que não era sua intenç2.o jl!�perlir a di,
sob 11,I I;6�7; c)--.Vr:1a Gêlsa,18sobrado, servind(} a .parte terre(! visão dos mesmos bens, de forma a que cada um dos herdeirO!'

para}1egoclO" constrUlda de t1Julos e coberta com telhas de bar- ficasse com certo e determinado objeto de valor corrcSDoudente
roo C'0cJII J 'vitrinas, 4 portas e 4 janelas lia freate, tambem edificada ;, su.a legitima na heran;:a. V _.- Assim sendo, rn�t('�dem (')!'

no ter�:et:I0 Ueserito :.ob lrtra'a,.adma, havida paJo "de cuju", em herdeiros:a�i�l1a citados, represe�tantes de 6/7 da lel-;itima. pro,'
em,�againerito de sua lueiaçâo, no já mencionado inventário. ceder a d1vlsao dos bens que ate esta data possuem em comum.

conf!i.r�� /õ�már de partilha e devida trans.::rlção no. Registro No eotóinto., c.a herdeira Gertrud Boettner não pou':Ie até agr:>r; 1de ImtJV€ls::desta,;Cornarça, r' Oficio, !lO livro !l' 3·L, sob o dar.o seu consentimento para o ato divisório, nem se fazer Te,

11.661.d) .� Uma casa para fáhrica e deposito de tintas, edific:l- ,pres.e.nt,ar, PO.'
,se

....:enco'!1tra.
r a

..�sen.te na. Alemanha. Porísso pech Ida a�s fup<,los. çla casa de negócio, no terreno descrito sob leira o SuplH:ante se dIgne V; EXCla. ordenar seja expedido o com

a, aCl1lIa, eonstruiJa .de tijolos e co!Jerta com telhas de barro, petente edital de citação da ausente, para, no pr,�zo que lhe fo'
com:2 ;portas .,e, 5. janelas .de frente, igualmente havida em paga- marcado. da sua ausencia (lU não ao ato que se pn:tenàe re?Ji
mento de st'a meiaç,ão, no jã mencionadoinventãno de sua ftF zar, ou se faça representar, OU, caso ela não se apresente. ou'

leci?a esposa: D. Charlotte Hering conforme brmã.l de partilha vido:o orgã.o (lo Ministério Público, lhe seja oomeado curaGor
regIstrado ,00 Regisiro de Imoveis desta Comai:ca. no livro n' para' representar a herdeira ausente e o seu marido em tonos O�

3-L, sob n' rL6G7j' e) � Um .terreno urbano, 'sito nesta cidade á os ates ligados à divisão que se pretende realizar, expE(hndo's�
Rua :1?oi:to A;legte;)::cHlten_dQ ii área de.: mais

..
'

00 menos ;, 6b3 ,o necessário alvará, conferindo ao cur<,dcr que for nonwadQ to

metr,()s quadrados, lirnit(lodo-se na fre!]te Com 35 metros, com dos os podl"res gerais e especbis ofõcessárius ao ato e .\_ salva

,xrcaa'�.·.d:veen3'd3idm..aSe.t.rao°!":,··�c:,ro·.'m·"�.JtE:.e'l1r•.·.fríaClstle(l,�z_.. \..Gm.... ·.Il1,Ae.

.r

. ..rnK·.n..l0·�enl"'lnl'e· l't;lOSd·.. efuuOmdOS. C1:JdlTúJ guarda dos interesfles da aus€rllf". Nestf's TertlJQs P. Deferilllf'n

--':ir.' ". l'CO fi to. Blumeoau, 15 de Outubro de 1946. (Assinarlo) Jqlio H. Za·
. C'om �erras do. viuva DOl"üthéJ. lIering; e. do outro lado c'em a dro7.l1y. 1l1so::r. n' 325 S. Cat - "Em cuja petição foi exafild,
menclOnadil Rua Porto Ale,�t,e. jg'lalmel1t,� havido em pagamen' u s"guinte despacho: "J. A' CDndlJsão� BlutIJl"l'2\U, em 10 de On,
to de sua meiação. rio já UJet1cionaHó inventário-

. f) _:.:: Uma casa tubro de 1946, (Ass.) Oscar Leitão," E. vindo os autos cundn

c,de il1oradia, fazendo frente á Rua 'Purto Aleire� coU!!truírla de 80S; r.êles fOi exarado, em deferimente da petõç2o. o segui'Jt,
�ltijolós e>coherta com telhas de b:1rrú, ,tom uma varanda á ftente despacho: "Como requer. Faça.se a citação, por edital, com"

e outra at)'Iado, um pequeno salão, �1orão, pequeno jardim ao prazo de sessenta dias, intimando-se tambem o Orgam do Mini!1-
ladoi' com 2 portas e se's janelas na frente edificada no terreno tério Público e test-::meiJteiro. Blumenau. err; 18 de Outubro dE'

descrito sob letra e; acima, e adquirida p'elo'mesfl1O
.

titulo; g) - 1946, �AssitJado} Oscar LEitão. Juiz dt.1 Direito." ._ E para que l
Um ,galpão velho, construido de tijolos e c0gerto coiu telhas de chegue ao cc.nhecimento da herdeira auserlte Gertrud noettner c J
barro, atualmente ocupado' c(,mo oficidoa ,de Vulcanísação, de

se.,u o.I�
rid.o .Cllrt Boettner, que se encontram a.u.sentlOs na �le "tambem edifica.do no 'terreno descritosob letra e âcima, e ad- manha, Clt,<i e chama-os, para, no prazo marcado de sessenta dIas,

quirido pelo mesmo �itulQ; h) _ Um rancho" ·grariJe. cOllstrUido a contar d'a primeira' publicação na imprensa, fiÁzer se' repre�el1-
de tijolos e coberto com telhas, ocupado para garage· e deposito tar e dar sua auuênda, ou nCío, ao atI) requerido na petiçã0 aci

tan'lb',err. situado no terreto descrito sob letra e. acima, e adquiri- ma transcrita, sob pena de, findo o prazo acima marcado. nftO

da p#o mesmo titulo;. i) �-' Uma casa de moradia, velha, cons- comparecendo ou não se fazendo representar, ser·lhe !iOlllf.'adu

'truida.; dê tijolos e cobertade telhas, com úma porta e 4 janelas Curador, na ferma da lei. E para seu conheci�E'llt0 e de quem
na fl.'fote; ,cozitlIH adjacent e pequetJO jariim ao lado, edlfidadô mais interesSiir possa. mandei pallsar o presente edlt;'l d� citdt;etO,
á R\(a Porto Alegre, no terreno já descrito 50bletra e. acima, com o praso de Sessenta dias, o qual será afb:ildo no local do !J-�"",*-�"-ii-�-�;5,_;")'",,,"�c-.#i}.>:;s

adq�rid? pejo mesl1l!) titulo; j} � Dois lotes de terra contíguos, costtirne, e publicado pela i;;'lprellsa oficial "Diáxio Oiicíd do Es- fsob �ps. i 4-A e l6-A, sitUõ;tdos no lugar Ponta A guda. margem taào" por uma vez e por duas vezes nO jornal local "Cidade de

Iesqu�rda do Rio It>jai Assú, em ffen;i.:e a esta< cidade, contendo Blumenau". Dado e passado nesta cidade de Blumenatl. aos 19

f€:spédivamente asareas de 96zmetros quadrados, e 907 metros de, ?Qtubro. �e mil n�vecentc;s e quaren�a e seis. Eu Fred, r'c) I rrit·nr é Sab�rqua4t<Ldos� limitap(h;�se pela frente cotn () Rio Itajai�Assu, flln� Klltan. ESCrIvão O datl!ografel e subscreve BIUTnen�u, em 19 ele I d, �fj"'t
dos Gom terras de Berl.hold SchosslaIld, entre terras dos herdeiros Outubro de 1941). (Assmado) Oscar Leitão. Juiz de Direito.
de K.lca.rdo Gross e terr,as d.a Viuva" Br.andes,' .Iotes est.e.s ad.·q.u,i- ..

C.. ertifico que está conforme o orhinal que foi afixado nes· n�!".. r,,1!lí'f.� tti,!!';tl [� f· iíifl �r-��.f.·<;> f;:<@"; HHilt�,.! �i �i) t;;; ,çh� I!!J�
ridos em pagamento 'de sua meiação, no inventário dos bens dei· ta. .data no logar do cOiltume; do que dou fé. �

'�.,.ado.� ,!?O.r fale.? i.mento..
,

..

d�<p D., .�h.a.r.. iot.t.b I.i..e.r.in�. conform� for.m.·a
..

I
.

BlumellsU:' em 19 de Outubro de JQ46,
/�é ,partilha reglstrado ,no RegIstro .de Imovels desta C()marca, ';';

, O Escrivão: FREDERICO IÚLlAN

. :._-..... ,

Blumenau
Ilnuembro de 19t16

Convidam-se os Snrs. .Socios desta Sociedade- para um:

<Domingueira> a realizar se no proxlmo domingo, :3 de novem

bro, com inicio ás 15 hOtCls. e que será abrilhanlada por u:<

otimo JAZZ.
.

HilVerá. tambem1 uma suculenta ({('hUi rascat::a» com deli-
ciosos p8sleis. bebidas etc.

'

A cada 50' io assistirà o dírtito de tI azeT em SU3 campa
nhia um a dois convidados, pessoas de suas reLições e confUmça.

c'" '.
. Blumenau, 29 de Outubro de 1946:-'-A DIRETORlA

";-!B-'�"""""""� 1lI' o " ..�t;---."""t&___._�-.- ..--4'

Nesta Folha

precisa-
1S6 para

"

� f006� os "rn"M '

��h e À PIl1Y-qfi (t;1l
tI) 9 ft a 11l@ fIr$!i, í Ei Clcl@
eam��h:a i!i; Mc.<�&f'i€$�
� 11f>'INH�e rW5�GBd>m
&<:-,d�� 'lr�b""I!M!�.

fÀ.\'HH!!.:Mm��� !
��� � !i$·;rt,lt('t";$lll§ i
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'lfOS>"'M

..
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I
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lO inislr da Faze
,

;.

tre-I ;;.i,�,à..

'

'

,�

administração:

Combate, a Inflação, Reíórma Tributária e Expansão Econômica
Oom 1'eferencia. a �eflaçâo declarou, que a mesma será feita oportunamente e com cautela, de forma a evitar pertubações economica �

��a_
..

� -;;�:;.::�::;;'�_:;.:x;..:;.��:; iT��;:;"_."-::����'�.�!�t�_���- ··��.;."·�����;��•.:!�������:�

de

BlullenaUl �'1 de

OUTUBRO de 1946

�-I Novo dssintegrador
I I, ChiCagO�!��J:)o_ o novo

.i I aparelho denomtnadoo, "De·
,

trotou" capaz de desintegra!'
o átomo e qUE', por outro Ia
do Ingendra raios que pe
netram mais profundamente
uo corpo humano tio que os

ralos produzidos pelos apa
re.hos até agora empregados,
foI descrito pelo professor
Donnld Kert, da.Universidade
de HHnois.

O professor Kerst declarou
que a principal vantagem do

� novo aparelho, que é ti ener-

�I·�.'
gia prorluslda por este, não ,,._diminui quando 8 Intensidade -'

de penetração doo raios 8U�
menta.

HOJE às 8,15 horas
Gloria Jean-KirlfY Grant em

Cupido .Arteiro
�i�:�:Od�u�€��!:;:d: :!::;n!��'i� �.�si ?'�U;i��rh���zn�:d� ��. [��C';:'U[��1D"�"jt; ·_:·S·"�;;;;·��I··1; Exporão ti problemailosua�! Um� comedia· de .rara beleza. l\cümp. Complemento fL" ...��,� L. . ��.�.� ...a Presidente
naOlonal e pôfaIDUQnt J{lrnal. ........__".- '-�,.- � . ..._.._,,--....

Preços de costume Fazem, anos hoje: São Paulo, 30 (eB) Nos cir-

l*** � srad' Da. �e:madKieKI,,:algen, cuios poJHicos se diz que.
r Aguardem: o escanda]f, reaL .. (l maior dos escandaloa: esposa o sr. J.,-lcar o le wa- durante a próxima uisita dô

C Z A 1{ I N A gen, da sociedade local. presidente Dutra a SâoiPau!o,
Um fUme picante e rnaHcloslJ

- O sr' '-'Valter SChl!macker, será abordada. a questão po·
flJ�"'4i>"-�l!.liII!1.-�-��---iji=--fi!i--�-� o ",-§�,ft-"��_"?l-�-=-�-$i residente em Joinville, Htica do Estarto. Os diversos

{f'\
..

.

... - A exma Sra. Paula Hadlich, proceres, represe3tando RS

..., O. m uni C ii - ç a o �anz Reuter. carlentes eu..! é:lhóque levarão

V
J.

B &. C
· 0\!l!I �

ao conhecimento d:; chde

I e I ra. r u n8· .

N I au ADuOGA·DO'....
do govêrno 8a demafchesaté

. ., Y agora realizadas.
Comunicam aos Srs. Industriaefi, Comerciantes e aos D r! Iseus freguezes em. Geral, que trâl18IerirfuIl 8ua cssa de r .. Ayres uouça ves

Ierragenr�, Automoveís, P.l3ÇSti! e AcessOrios. da travessa 4 Rua J.5 de Novembro, 415
de Fevereira u' 25, lJara 8 rua 15 de Novembro, Predlo U'I 2' andar-Sala I

597., onde esperam merecer a visita de todos s�us amigos _::- (Altos d'A CAPlTAL) -

e c!wntes.
.

5v5
. I. iiii

v.••-4!I'-:.<I....sI'!'-�-!J!ll..;.�1fi-��--:t1.o �·•..-..:fi-!i-1ili-'�-._..-��--c o<:--"-'11>-'"-t>-�--.-.- ...."

i

�.:;...�.i.•. ;.';.·;..�.:i.l.'.I.}.;·.[..
'

J I.·�.;·. I�Trã;.>'iI'
I E�te

tilUlI, . 'i ':::::':u::�i�; �

�+JEs.q.·.. uecido dos Deu s e 5'" do R�gi���i fJ\)�lt���I)��JbtCj�fu�R�:!Bl���e;aa�
e Gaspar, com séde em Blumenau, Bs!ado de Santa

Recebemos do próprio autor, sr. [uve- Catarina, IH! forma da lei, etc. j ,

nal Melchiades de Souza, um volume do ATENDENDO anecesstdade inadiável de descon-
livro "Esquecido dos Deuses", que narra, gestíousr o tráfego de veículos auto-motores Da rua

Duma .Iícgu. gero simples. despretenclosa e 15 de Novembro desta cidade:
.

muito aoessrvel, B tristíssima bistória de RESOLVE proíble o estacionamento dos retert-
uma Iarntlla de leprosos, focaliB8n10, des- dos veiculas naqueles via pública, pelo modo S6·

sarte, um dos aspectos mals cumovedores guínte:
.

c (_,fc.eidos pela vida.
.

. a) - Das segundas, quartas e sextas-fsíras, fica
-: Em "Esquecldo doa Deuses", seu prí- .� vedado o estactonameuto de veículos auto-motores

melro livr0, O citado escritor catarlnense

I
no lado direito e em todo o percurso da rua 15 de

....

-

revela ser possuidor de Um estilo bastante .' Novernhro (lado do rio):

.or.i.gi.n.....81 e 8.gradavel, que prende 8.. atençã.o e estimula ii ....
b) - nas têrças, qulntas e sábados, fica proíhldo

curiosidade do leitor, A crítica pode ser resumida nu se- o estacionamento dos mesmos veículos no lado es-

guínte frase do sr. RodoHo Bosco, conhecido llterato, que

I""
querdo daquela

... v.
i

.:

1i

p.U.'bUC8, e.
ID

.•.
toda ti sua f:'x.te.nsão.prefacia. a óbra: - "E o teu livro. [uvenal, é um mundo.

. Para execução da presente ordem, determino
por onde eu fui passeando a minha adrnleacão. sentindo a ' a08 guardas de tránstto municipais que distribuam
dor que mora no coração humano, parando bem perto das I. em todo o cumprimento daquela artéria pública, oito flp, ·JiIlI,r.�.. f.... .lGIP'""n Iasaer
misérias que .a socíedade é ainda Incapaz de <!OIUP-l'ono-li: píucas móveis índ.Icatíva..

S de. estacionamento proibido
Lili v

-

ifiU"... h.u (I .. 'li

las."
", ... UI v • Lê U'" cs - ...

., (dIBCO bran"co. bordos vermelhos c�m a letra P ,�p(,s 1,;;-ga permLl;0e?cia· nas
Durante a vlslta que fez fi esta redação, o SI' Juve- .� maíüscula em preto -letra U arugo 24 do Código de . fl!elrJ.s do. liO�:'\O Exército, que

nal Melehlades de Souza nos lnlórmou que além de "Eg, � Tt'I'WSi!O). as. quais de.ver.
ãn

..

ser

.COIllCSd3S .OOB lugares � V;UlI.la sei'VIn.,dC> ;].0. pôs.t? de. 2'

quecídos dos Deuses" já publicou. tambern, "Fronteiras da d Clínveniê'ntes. diariamente, ás 7 horas, na conlormí- Tenente, a� aba (�� ser 1!cen�la-
Miseria". achan do-se prontos para serem impressos mais

I
dade das Iustruções da presente. "C�) o sr. Dr. Jmg,e F�sdenco

08 seguintes livros de sua autoria: "Almas Vastas" e "Dís-
.

�C(;';\tPRA.SE· , J�;,�)er. competente cirurgião den-

tancis do passado", P Buli) Malta Ferraz � i
trsta.:

.'

A .J·ulgar .porseu trabalho inicial no género de contos, Delegado Regional de Polícia tl Ao Dr . .Jorge F�eder:c9 Tas-
. � I per, que lixou residencia nesta

é de se prever .êxito, e grande aceitação dos livros por ���T4i1!t�.$��0!1��IH'��i��!9'���� cidade, onde pretende abrir um

sair, como prêmíc,: allãs ba -tante merecido, dos esforços '

"'.- p.binete dentário, «Cidade de
do novo escritor 'ooestaduaao n-o sentido de enrlquecer a

-----

Blllr::�€.p�-Ll::.. expressa valos de
Iíteratura eatarlnense com õbras realmente dignas de serem Oferecemos felicidades em W'us afazeres Da

apreciadas. vida civil.
�-�"l!-§.-'-ilii>.:-.",-.f", ....�-,� Of,--�-.��#-§"""'�-lf€--�....:iW!. Oarnínhões V TE, '3 toneladas, com 2 díteren-

� _

!II. clals, psru entrega em 30 dlas, Interessados

I procurem com urgencia ��;�-��;:�:'_iiiõiiiiiii;m;õiiõi_�1
Mscanicos-ajustadores para automoveis
P

·
..

de dois eumpetentes na Oficina de
reeI s�un # se João Fehler à Rua Bom Retiro sja

Anunciem ne�de DlIRIO

Is freiras e irmãs de eart
.t dade jà podem dirigir

aulomoveis
L swreuc e, Massachusetts,

30 (CB) - Pela primeira Vt'Z

ria história da arquídlocese
de Boston, as freiras e irmãs
de caridade tiveram permls
alio para dlrlglrem automo
veis em Buas piedosas vIsi
tas aos enfermos.

-_ .. _-_._----_._----'-----�--_.

rPaulo Sclle
PINTOR - DECORIOR-

DfSEtUUSII
Pintura geral de res!den
ciBs-Télas-Placas - Pro
pagandas. Preços Sem

CODcurrencia

A pri eira loco otiva
de turbina a

o sell

Jornal

gás
Londres, 30 (C B) - Urna nova locomotiva de turbina

a gás, de 2.bOO H. P. - b primeIra de sua el1,.. ....
�!
'a 8�1'

cocstruida .- capaz de atingir fi velorl-' ,.,.'; " , U� milhas
por hora. foi encomendada p�IR "Ore' , ;,,"j1;� U,e��!. vay'l à
firma britânica "Brown Bc Bo\'. --;. ',:

.'

'. '-�'.' ,.:t:�" "�ft'" <:llado.
A locomotiva será usad(J ( .. ';;, ·�"k .. 'j ::!; c� g!,!!f; viços

expressos de paS6[1�elrOS,
Sabe-se que na cons� :-;;

, .

'c. � J,'�r,h.�� !".'srão

empregados os principies ,; ; >' """- {, :7" ,,�h\
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LavandOmse com o s'!�bao

f", "VI
f"o;$. , "'_'
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'" ,.

poupa·se tempo e aborrecimento
c:.: ._:.:;. �.j:..
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