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Miseria

o lar do casal Augus

to Tomelin e de sua es

posa dna. Lina 'I'omelín,
foi enriquecido c?m mau;

uma robustamemna que,

na pia batismal recebe

rá o nome de Maria Irma

Cartões felicitações Boas Festas

Lindo sortímento na

Socj.edad(Q Grafica AVE-

NIDA Ltda. ;
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MILHOES MO 10 R C!Clm r;.ILHO, AMA'��r.�:'II�, I � L�m�r�iallua.
VENDE-SE uma REL� GRAUDO ; !:!!

MARCENARIA EM GERAL

Iem perfeito estado Farln�a de 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da Escrituração Mercan-
de funClo�amento e Trigo 00 CIA . .INDUSTRIAL DE MOVEIS til. Contabilidade _

conservaçao de
d R. G d 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

marca NSU de 71/2 e
.. �O ran e 00 de MobiliaS, especialmente para escritório. � Registo de Firmas -

H. �:,_por preço de FelJao preto �lNSTALAÇÕES COMPLETAS DE: ;?Z:S
Defezas Flscaís >

ocaSIao. ?Z:S. . Contratos - Naturell-

Tratar no Hos- OFERECE 00, Dor�l11t?nos, Sala� de l�ntar .

pítal Dr. Kiefer J S h' ..J
� Copas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. � seções - Cobranças";

. .
. c reiner w::s � S

.

C
. .

Guaramírim, � MOVEIS AVULSOS COMO: s:z2 erviços ornercieis

- � Cadeiras � em geral.
w::s Poltronas fixas e giratorias .

w::s
__

Vende-se 00, Mesinhas de c.entro e para radio 00
00 E entre muitos outros, a 00 Seguros

Uma .charrete, ro�as 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00 ."YPIRANGA"pneumatícas, com arreios 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu �
em perfeito estado. ssz indo as Caixas Registradoras de �
Por preço de ver-da- � elevado custo.--------- m:s

deira pechincha. 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrea8
' 00

.

Ver e tratar �ua. Ma- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONB� 75 00
rIO Lobo, 167. JOlDvIlle 00 Jaraguá do Súl Sta. Catarinà 00 ..-r
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II Çr$ 35,00 ii
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OE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO o POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR'914
A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO
o Figado, o Baço, o Coração, o
estomago, os. Pulmões, a Pele

Produz D9res nos Ossos, Reuma.
tismo, Cs,ueira, Queda do Cabe

fo Anemia, e Abortos,
Consulte o médico

.tome o popular, depuratiVO

ELIXI R· 914
� Um Sal�o, ínclusí-

.

ve negocIo de se-

Inofel1sivo ao organismo. Agrada- COS e molhados, sí

.el como um licôr. Aprovado ee- to em Ilha da Fi
'mo aux'illar no tratamento da SI- gueira.
FILIS e REUMATISMO da mas- I Tratar com o snr.

ma origem, pelo D. N. S. P. ,. Rodolfo Müller

-�-��--,
- Desapareceu

I • Casa de Moveis I dia 1°. u� cavalo tordí-

V-t
- lho, de idade, nota-es

. • õrlo Lazz�,ris nas costas O sinal da cela.

� Jaraguá do Sul -

_

Rua D9mlngosR. da Nova� Peço o obsequio quem

� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- \fi souber do animal, infor-

se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer mas ao Snr. Fernando
.

tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS Fleek, que será bem
Em estoque e sob encomendas. gratificado.

Enfeites para Caixões Funerários. Jaraguá do Sul, 5/12/47

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

tão, quando se usa o

Bitter Aguia Puro

Dp� LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 341
Residencia: Benjamim Constant, '136 .....:.. Tel: 12

Tomem:

Rua MI. Deodoro N. 136

Telefone H' 39 - C. Postal, 19

TARAGUÀ DO SUL

...........................................................................................................................

"'., _

. FRACOS E AN�MICOS I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

EmpregadD u kila lia:

Tosse.
Resfriado.

Bronquite.
E.crofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

É lJM GERADOR DE SAÚDE.

::::;:::::!!::::::� ..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMI'.ÇOES.
CCCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.,

al--..-----_
- -n

BANCO INOST81A [COMÉRCIO DES. CiTADINA S/A. !!
I \ PLII"d.do erTt 23 de fevereiro 'TIa 1935 ..

I· ��:�T:v��NTEGRALlZADO �:: �:���:���:�� !I'
�[:!����IAS EM:

AGENCIA: Jaraguá do Sul �.;::!::...Brusque
. Rua CeI. EmiJio Iourdan, 115

Caçador End. Telegreflco "INCO" ii
Canoínhas Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 !::!::Concordia
Cresciuma MATRIZ: I T A JAí!!
Curitiba Faz todas as ':'perações bancarias no Paiz. como cobranças. dellContos. H

Curitibanos empresl1mo•• financiamentoll mediante caução de tltulos comercial.. ii

Florianopolis passes. ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii
Gaspar

taxas modicas ii

Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros: H
, Indaial Disposiçao, sern avlso, com retiradas li vres li
J������n�� Sul

'

pera qualquer importancia 2% ii
joaçaba Com viso de 50 dlas e retiradas livres

. I!
jóinville de Cr$ 1.000,00 50io ii
Laguna Depositos 'Populares, com limite de e-s 50.000,M ii
k\��� dep. iniciais a partir de e-s 20,00 ii

Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
Piratuba Com Aviso de 100 dlas 5% !!
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% H
Rio de janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
Rio Negrinho

.

60L
..

Rio do Sul "
Prazo Fixo de 12 'meses ,., i:'l:'S. Francisco do Sul Os juros são pagos oU capitalizados semestralménte

�a!6aquim A econom ia é a base da prosperidade II
Tijucas Deposite as suas economias no ii

Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.

l::.!.i::Urussanga HORRIO: Das 9,39 ás 11.30
.

e -das 14 ás 15 horas,
Videira

,
os sábados das 9 às 11 hora.s !i

a:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Dr. Arquimedes Dantas
AMeGa.G BITTER'AGU1;X

.,

PURO
é um aperitivo cientifico

Ci

Emprêsa Sul Brasileira Qt;Eletricidade S.Ae
Matriz: dOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

19"••• Ie••• 81••11.. IltEeUIlia
••It.I••S III 11•••81:

Uma liuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

.�a.111I.S BI IIE81'••
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade. Uma Motocicleta

Artligo§ lEletrlic(Ü)§ para (()) Rar marca �. S. U.

Sortimento completo e variado de LUSTRES,. CASTIÇAIS, LOBOS, e' 2,75 P. S. POt'
·ARANDELAS. Cr$ 3.500,00,

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e.

I Informação na

_
força de qpalquer capacidade. . .

Anossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com' presteza a '1ualquer Farmacía G:lorI3,.
pedido de instalação de luz e força. I Estrada Schroeàer.

: ·.;tM ..

Vell1l�e=§e Sabe por que vive sem coragem, sempre

indolerrte e sem força � Sabe a cau�a �o
ccnçcço e da fral\queza? A anemia in

vadiu o seu :Qrganismo. Se quer ter força
e energia ajude se.u corpo com'

CASA TOBIAS DEllMEAI1WellG ••• 'AS

_______

.

._�JA;!!d�A:!:G�U�·.!:!Á�D�O:..S�U�L:.....�=-.....:R!!u�a�!)::.:r�e� EpitéÍcio Pessoa, 652 SANTA CATARIA

Dieser Verkaufsladen hat rtäodig Artikel erster Qualität aut Lager, wie: -

Wollstotte Leinen, Tusore, Waschstotle, Riskauen, Cretone, Algodão, Handtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstofte, Zetiers, Voale, Chitas, Opala, Fustons,

Hemden, Grawaten, Strümpfe, Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele andere Artikel,

WELCHE, ZU iUSSERST NIEDRIG&N PREISE VERKAUFT WERDEN.
Besucht diesen 'bestehenden verkaufsladen ! Ohne verpflichtung ihrerseits, um sich

von die Artikeln und Preisen zu überzeugen. II

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira qualidade,' as
sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto

nes, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para corti

nas, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões..Camisas, Gravatas, Meias, Ternos fei

tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES

PREÇOS 'DA PRAÇA
.

Visiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário

"

,

-.

Ao Publico:
Antes de V. S. comprar seus moveis,

visite, sem compromisso, a nossa loja,
onde encontrará, para pronta entrega

e a preços reduzidos:

TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Cr$ 1.300,00.

DIVÃS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Cr$ 400.00.

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir

de Cr$ 250,00.

,
'COMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a preços módicos.

CAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros fi de crianças.

ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.
'

COLCHÕES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

11••laRla eltUllUte DE JULIANO STINGIIEN
I

Rua Marechal Deodoro N. 319 JARAGUÁ DO SUL

......................_
�

<!IG>--������ar..-I{ 11l1�!lI'IIIUf.1 BE MUlleft
4 E:M: GJeR.AE

)l especia�idades GAITAS simples e t
} PlANADAS de 8 a 120 baixos 4

nacionais e esfrangeíras,

íBA.NDONEON§)

PIANOS - HARMONIOS

CLARINETAS - FLAUTAS -

'PI�TONS - SAXOFONES
-

BANJOS - TROMBONES - t
BATERIAS AMERICANAS, com- &
pleras _:_ VITROLAS -

PICK-UPS - RADIObAS.

Emflm, tudo que pertencc ao ramo.

Peçam Preços e demr is informações ao Representante:

t
PAULO KGBS

4
Caixa Postal, 49 -, SERRA ALTA - ôra. Catarina

l(j������

,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

•

MlNANCOBA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios
: Minancora

OINVILLE

Clinico' �e Olhos, OUUi�8S, "Driz, fioruanlo

P ER'D E U-S E

)--�--������--��--����--�

Banco Populcr e Agrícola
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupâ, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul

..

fLIXIB Df H06UtiHA
o remédio que tem depurado

O sangue d. tres gerações J

Empregado com êxito nas:

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositas com juros- ti disposição-(sem llmíte), retirada livre

í disposiçäo conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00

com retiradas semanais sem evlso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00

Depositas com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

rnjaviso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dias 7'/.

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12mes_.s7·/. Deverá ser dado o

avlso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti

radas semanais serr avlso até Cr$, 1.000,00 5/12:/.

Dep. Iimitados·(LimHe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso ..., 61/2'/.

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. iriicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.: ..

..: 7�/.

Faz todas as, operações bancarias,
corno sejam: cobranças, descontos,

passes, deposltos em
contas correntes, deposito. de valores, etc. etc.

SEMPRE o MESMO!".

SEMPRE o MELHOR �""

ELIXIR DE NO(3uEI,(,A

i'l Grand,e Depurativo d::> s�n_:�:

I
"MEDICAÇAO AUXILIAR

NO TA RTAMBNTO DA

,

SIFlLlS".

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro
CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO

======Serviço atencioso e rápido======

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de BOBERTO M. HOBST

a que dispõe de maior sortímen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos,

Rua Mal. Deodoro, 30,- Jaragua
��

'i.{):�II: Ç;;_:<'APl_fÄR'
P'OI! E.li C ELf.'N C,IA

;!!:-!i---;;_:!_i!-iII!!!!!;;;;

,

I I F E I J"A O �I
:M®@!@®Y@)@t@®Y@)@Y@)®!@)®Y@)®r®®r®®Y@)®Y@®'Y®\@

104 I� (BRANOO) I

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados �. ERVII;HAS, E m

(@. TODAS AS MOlLlESTUS DO ßPßftflHO RISPI8ßIÓRIO � I A�:�;D��O I
@É:ncontrarnalivioimed.iatocornvuso

do � m BIue-rose Japo- I

� •

I n C O m p � .P a v e 1 @j m nes iii

lr!!!!���!!!!�!J�,1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sal H� I �H .� I � I L p�OI�.IçÃO Industria Da Madaira Janssan SIA·FICa proibido a quem A h á di
. -

d h
.

quer que seja deixar.
c am-se tsposrçao os sen ores acrn-

�rene �e�ri, Oiici�r .do animais va arem em
nístas, no escritorio desta. sociedade, os documen:

De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publi- Registro Civil do 1° Distrito
meu terrenog VI'StO '

na-o
tos a que se refere o artígo n.99 do decreto-lei

co que até o dia 31 de Dezembro do corrente ano d C J
' dSI' n 2627 de Setembro de 1940

todos nroprletaríos ou ocupantes de terreno são o�
a omarca aragua o .u. me responsabilizar pelo

. . .

,

.

b d
Estado de Sant� Catarina

que lhes acontecer. Jaraguá do Sul, 3 de Dezembro de 1947.
riga os, de acordo com a Lei rr 53 de 24 de junho Brasil. TUa Hoffman 1. Dezenbro CARLOS. LEOPOLDÇ> MEY

de 1937 ä:
'

Faz saber q�e c��parece- 1947.
Díretor-Presídente.

1.-Roçar as testadas das vias públicas muní- ram no cartono exibindo os

cípals na distancia mínima de 15 merros em ambos documentos exigidos pela lei
os la�os, não sendo pérmitida capoeira em altura afim de se habilitarem para

----------- ai �
supenor a .1.50 metros. casar-se: O p °t D DO mi

'

�
2.-Llmpar e carpir as veletas, drenos, sargeras .

'

receio O Ia
FESTA ST UZIcórregos e ribeirões afim de darem escoamento às EdItal N' 231�, de 3-12-47. AGUA E PRISÃO DE A. L A

aguas.
" RudolfoSiebert e Paulina " VENTRE

,

. 3;-Derrubar as arvores frutiferas, urna vez que �is�e. A prisão de ventre po-

preludlquern a projeção do sol nas estrades. Ele, brasIleI�o��olteIro, de ter corno cause o cos-

4.-Podar as cercas vivas em urna altura maxi- lavrador, domícilíado e turne de beber pouca égua,
ma de 1,50 rnerros. residente neste dístríto, Quando o individuo não

5.- Lançar no mesmo die, os detritos e vege-
em Garibal.di, filho de bebe água em quantidade

taes da limpeza, para dentro dos terrenos numa dís- Hemann Siebert e de suficiente, o organísmo
tancla nunca inferior li 2 metros. Berta Síebert, retira do intestino a água

A metragem fixa será de 600 metros, por lote Ela, b.rasileira., ��lteira, contida nos alimentos. As
sendo que a Prefeitura subvencionará por metro do�éstIca, domlcII�ad� e fezes ficam, por isso;mui
exedente com 20 reis quando em ambos os lados. resident� ne�te .(hstrIto, to reduzidas de volume, o

Os infrô.tores das disposições acima, serão em Garibald_I, filha de que concorre pera a "pre

m�ltados na ímportancia de Cr$qO,OO a 50,00 e du- Ger�an<? Píske e de guíça intestinal".

phcadas em cada reincidencia, alem da indenização Maria Píske. Lívre-se da prisão de
de que trata o art: 5 da supra referida Lei. Cópia de edital recebi- ventre. habituando-se a be-

Iaragué do Sul, 1 de Dezembro de 1947. do do Oficial do Regís-
ber alguns copos dágua

VERDI FRANCI:5CO LENZI tro Civil de Guaramirim.
durante o dia. -SNES.

Ftscal-Geral Edital N. 2319 de 3-12-47.
Ern 23-11-47.

---------,----------/-- Neme Antonio Tobias e

E '" '

S 1 B -I
- Maria Dequech

mpresa u rasI eira Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, domiciliado Tome, saúde, usando,

de Eletrícídcrde S. A. e residente nestacidade, corno aperitivo, o gran
filho de Antonio Tobias de estomacal

A V
e deJusmeneEis Tobias. B_IT_T_E_R_A_G_U_I_AJ

I S o, Ela, brasileira, solteira,
doméstica e resident e

0d dOI' ° em Guaramirim, filha de Nilo Schiochet e Aguida
aos consulDl ores e energia e êtríca Bocos Dequech e de Di- Moretti

A
.

be Ezaine Dequech. Ele, brasileiro e soltei-

parti� de 1. de Dezembro ele, em
Edít I N 2320 d 3 12-47

ro, lavrador, domiciliado
toda � zona se�da pela «Empresul», entrarã? At�lapert' LeoPol�o Stei� e residente neste distri

em Vigor as tanfas e condições para o .fornecí- e Clara Leítholdt
to, em Nereu Ramos, filho
de Luiz Schiochet e de

mento de energia elétrica, estabelecidas pelo Ele, barsíleíro, solteiro, Rosa Largura.
MINISTERIO DA AGRICULTURA na Portaria operário, domiciliado e Ela, brasileira, solteira,
n. 560, de 6 de Outubro de 1947 e' publicadas residente neste �istrito, doméstica, domiciliada e

no Diário Oficial de 13/10/1947
á Estrada Noya, fIlho de residente em Oorupá,
Leopoldo Stem e de Ida filha de TherencioMoret-

Joínvíle, 24 de Novembro de 1947. Milkoweit.. . .
ti e de Vergina Morretí.

Ela, brasíleíra, soltel-
EMPRESA SUL BRASILEIRA ra, domestica, domicilia- E yara que chegue ao co-

DE ELETRI'CIDADE S A
da e residente neste dís- nhecirnento de todosjmandel

,

.• trito áEstradaNova filha passar o presente edital que
de josé Leithodt

'

e de será publicado pela impren
MariaVerbinen. sa e em cartório onde será

afixado durante IS dias, Si
alguem souber de algum im

pedimento ,acuse-o p�ra os

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

Prefeitura Municipal da Jaraguá do

.EDITAL

CeI. Graciliana Neqreiros
Administrador Federal

, ,

Indústria de Calçl�os Sosch Irmãos S A.
Assembléia, Geral Extraordinária

Pelo presente ficam convocados os

Aci�nistas desta Sociedade para comparecerem
á Assembléia geral extraordínäría, a reali�G... -1
na séde social, pelas nove horas do día 27 do
corrente, afim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia:

I: - Modificação .dos Estatutos sociais; ,

2' - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, i: de Dezembro de 1947

HERTA GOSCH
Diretor -Técnico

z:-------------------

II Dp. Renato '\Valtep ii
ii MÉDICO ii
II, CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II

, ii Com cursos de aperfeiçoamento no li
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
ii Geral' de

.

Adultos e Crianças. ii.
ii Consultório e Resideacia: - ao lado da prefeitura Municipal. ii
si TELEfONE N. 3 ' ii
ii Jaraguá do Sol - Sta. Catarina li

ALVIN MÜLLER

Coeia de edital recebido
do Oficial do Registro
Civil de Cor upá. ,

Edital N' 2321, e 3-12.:.47.

Realizar-se-a dia 14 do cor

rente a tradicional Festa de San·
ta Luzia em Itapocusinho.

HAVERÁ OHURRAEOADA.
;BEBIDAS, GALINHAS, DOOES;
CAFÉ E DIVERSOS OUTROS
DIVERTIMENTOS.

Não percam. Todos a Ttapocu-

/_.�
j3U�

. .� �,

./f. Integridade ,- ��,�mordi doi Jell:J �r�
criadored deve-se f(A.
a repuinçat: da marca \�I�t���\.,. I.'

que fi a garantia do:!
.

,;,.;/
.

óO�{ldtÍló/ MEDEIROS
.,.

nho.

A Comissão

I

t' Agradecimento
Vva. Elisa Freygang, filhos, genro,
nora e netos; proíundamente penalí
sados pelo falecimento de seu espo

so, pai, sogro, e avô,

freymllndo freygang
ocorrido em 25 de Novembro as 15 horas,
com 63 anos de idade, apoz demorosa en

fermidade, vem manifestar aos seus bondo
sos visinhos, parentes e amigos a assísten
cia que lhes prestaram-assím como a todos
os que enviaram pêzames. flores,' caroas,
telegramas e acompanharam o querido fa
lecido a derradeira moradia.

Agradecemos tambem todos os médicos
pelo esforço, dispensado e ao Rev, Pastor
Waidner pelas palavras coníortadoras pro
nunciadas na encomepdação do corpo.

Jaraguá do Sul, 1/12/47.

t
.Todesanzeige
Allen. Freunde� und � Bekannten die
traurige Nachricht, dass am 25 No
vember meinen lieben Gatten,

Schwiegervater und Grossvater,

freYfT)undo Freygang
nach einem arbeitsvollem Leben unerwar

tet heimgegangen ist. Dankent aJlen denen
die Ihnen dass letste Geleit gaben. und fuer
die vielen reichen Blumen spenden, sowie
Herrn Pastor Waidner fuer seine trostrei
chen Worte.

Im Namen der trauerden Hinterbliebenen

Witwe, Elisa Freygang'
Victor Freygang u; Familie
João Loss. u. Familie

AVISO
Aos meus diRtintos fregueses e a_o

migos que além dos. preço"s baixos em mi·
nhas mercadorias concedo grandes descon
tos, afim de liquidar todo estoque até fim
do ano.

Erico Bruhns -:- Jaragúá do Sul

,({J) §a llJl21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da ClA\o WE1fZEt KNJI))[J§1fIKAl = JJollll1lVllllle

'tt.\\}.O V/RCé>
,.J � DA �çltr
(�WfTIEL INDUSTRIAL
JOINVILlE

stt.ßÃ��/RCf-At
• •

ESPECIAUDADEreomenda·se tanta para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


