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Unidos informa ter Iale-

Realisou.se com zrende os-tlnanceíros pare melhor H::'�:[ �!���� ��n���; J�S�e��� â�d see�::��t-��Ui��aOt�=
o

" "." , Helio, filho do Sr. Jacob

PberillahOA�.,ofecsI'ataça_°orgRaunraislaedma aparelhar os serviços de :,,:.,:.:.. :::::,,:.,�.:. A. Emmendoerfer e a Srta. mento, o sr. Miguel Tos--

"" defeza animal e vegetal á , Madalena dos Santos. tes, ex-secretário do In-

jl�l;sET;o�m�ee�llin�,a:pirao�c�e:Od�e:u���a� ;��fY�::��;:;i����; .::I,,::.,·!,:il,.:I.:.I..: •... I,:: ���rEf��;�:�:��� ����::::�J��::st::
bros desta Casa, pare que, F. da Costa, Marlen, filha
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Depois das palavras de da produção egro-pecué- :: ::::::

'mírio da Rede de Viação rinha de vinte metros de

saudação feitas pelo rev. ria, inclusive a dotação ;: ::::;: Paraná Santa Catarina, comprimento, na baia

Frei Cepistreno, falou em de maiores meios Iinan- Transcorre hoje _ o aníversarlo nataliclo do Dr. servindo na estação des- George, no lago Huron.

nome do ônr, Carlos ceiros pare esses fins. Walderniro Mezureehen. medico e diretor da CaM ta cidade. Para o seu lar- O monstro de côr ver-

Rutzen, Prefeito em exer- Sugerimos, ainda, que, de ôaude que traz o seu nome, a quem envia- go circulo de amigos é de e purpura possuia chie

cicio O õnr. Dr. Priamo li nomeação recaia em d f I
- um die de satisfação o de freso

mos nosso abraço e e ícltações. .

Amaral e Silva, Promotor representantes das diver- poder abraça-lo pelo an i-

Publico da Comarca. Fa- sas zonas de produção.
I versario, já que, por seu
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Relatorio de Truman â:V�I���:��te�u�ele���:: ,Mßn�H�o �e Seguranca
Souza e Mario Tavares (aa) ARTÜR rv,ÜLLER ção, tornou-se alvo de

...

da cunha Mello, sobre a WALTER MÜLLER
toda e admiração. Os ofICIaIs. da reserva

colontseção do municipio, sobre a energia Atomica Ao distinto amigo o da Aeronautíca convoca-

numa saudação aos co-
WALDEMAR RUPP "Correio do Povo" envia dós durante a guerra e

lonos e sobre a data que Apresentada a indicação o seu abraço de felicita- posteríormente licencia-

era festejada. pediu a palavra o snr, de- ções. dos impetraram um man-

Todos os discursos ti- putado Cid Loures Ribas, Em declaração que I
autoridades civis que Na mesma data os lo- dado de segurança con-

veram os maiores aPlau-1 Ja bancada do Partido publicou por ocasião do fiscalizam e que devem vens Fldelis e Hilario tra o ministro da Aero-

sos dos cen teneres de Social Democrsneo. (')
. quarto relatorío somes- I continuar a íísealizar a i ôchtocher. nautica que os· excluiu

colonos que ali se haviam qual, depois de longas I tral da Comissão de E- energia atomica, Truman Dia 4 o ônr. Vitorio 1 d�s fileiras, após o t61'-

reunido e teciam justos consíderações em torno nergía Atomica o presi declarou que até que es- Lezzarls estabelecido a mmo do conílíto. uma vez

louvores ao Dr.
-

Aguinaj- da data, declarou que, fó- dente Truman afirmou sa fiscalização possa ser estrada'Domingos R. da q�e exis�� dísposítívo de

do de Souza, ativo presi- ra ae restrições de ordem que desde o momento estabelecida em escala Nova com fabrica de mo leí permítíndo connnuem

dente da Associecão Ru- politica feitas pelo snr. em que tomou a grave internacional para ímpe- veis. 'Iracema Müller Cop- no servi.ço a�ivo. O man

ral. deputado Artur Müller, da- responsabílidade de uti- dir a utilização militar pi.: esposa do sr. José 1- da!o var ser Julgado pelo

Damos a segtr a indi- ve apoio, aos votos de lizar, pela primeira vez de energia atomica, os sidoro Coppi e o jovem Tríbunal Federal de Re-

cação apresentada a As- congrulações, que pedia as armas atomicas na Estados Unidos não po- Wigando Voígr. cursos,

sernbleia Legislativa, e possem extensivos a '10- guerra, esforçou-se por derão revelar a nação Dia 5 a ôra. Cererlna

que se referiu em seu dis- dás as associações Rurais. elimina las como ínstru- alguma os segredos que Erschlug; a Senhorita 0-

curso o deputado Artur Disse mals o orador, mentos belícos, procu- fazem dessa nova força Iindina, filha do snr. Ioäo 13. B. de Caçadores
Müller. que embora a indicação rando, por diversos meios da natureza a mais mor- Lyra, residente em Guara-

"Conslderando a pre- tlvesse que ir primeiro a colocar a tíscalízação dos tal das armas de guerra mirim; o. ônr. José Modes- Está. sendo esperado

mente necessidade de in- uma dae comissões per- aspectos perigosos das Entretanto, a recusa in- tino Iunkes, comerciante o novo Comandante

crementar a produção a- manentes desde já queria mesmas Iora do alcance transigente da Russia de I em Estrada Nova. Deverá chegar dentro de

gro-pecúéria, em decresci- dar seu apoio e a do seu de todas as nações. participar num sistema Dia 6 Dne. Clara Sehe pouco dias a esta cidade,

mo em diversos de seus partido ao pedido apre- O presidente acresceu- de fiscalização capaz de ade. esposa do sr. Ricar- o sr. tenente coronel Pau-

produtos; sentado. tou que, ao mesmo teru - se ímpôr, impedir ate do ôchaade e o jovem lo Vieira da Rosa, recen-

Considerando que, ultl- O snr. deputado Braz po sem perder a espe- agora o caminho do pro- Rudiberto Klítzke. temente designado pare

mamente, diversas pragas Joaquim Alves, do Parti- rança de conseguir a gresso. Dia 7 o interessante comandar o 150. Batalhão

têm infestado os rebanhos do Trabalhista Brasileiro, fiscalização internacio- CADA VEZ MAIS PO- nienino Dorival, encanto de Caçadores, aquartelado
e cultura de cereais do fez longa declaração. de nal da energia atomica, DEROSA A feliz do casal Herminío em loinvlle.

Estado; voto apoiando integral- formulou diretivas, para BOMBA ATOMICA e Ortllie Moser e d ôra O sr. tenente coronel

Considerando que é mente o pedido do depu- que fosse mantida a po- A noticias de Washin- Alvina Henchel, esposa Osvaldo de Castro Barros,

preciso consubstanciar em tado Iaraguaeuse. sição preponderante no gton informam que a do Sr. Walderaar Henschel. que ha tres anos se en

lei medidas para comba- Dessa forma, posto a dominio da energia nu- Comitlsão de Energia A tçdos os aniversariantes contrava ii frente do co.

ter esses males e aumen- votos, foi o pedido apro- clear e das suas utiliza· Atomica declarou que as felicitações do 'Corrrtio mando daquela digna uni-

tar a produção, inclusive vado por unanimidade, ções militares, por parte os ultimos testes da bom- do Povo", dade, passará a servir juri-
dos Estados Unidos. Este ba atomica realizados em

EDUARDO A. GONCALVES to a.� Est��o Ma�or da �a:
objetivo foi atingido, co· Anniwestok, no Pacifico, A data de 28 de Julho. RegIa? Mllttar: com sede

mo provam áS experien· mostraram que a posição I em JUIZ de Fora Estado

cias realizadas na ultima dos Estados Unidos em
B.ssinalou o aniversario .

.

'
.

natalício do snr. Eduardo de Minas GeraIS,

primavera no Pacifico. materia de armas atomi-

Depois de frizar que cas melhorou substan· Augusto Gonçalves. MONATS-ILLUSTRIERTE
são de preferencia as cialmente.

O grande industrial
Joi'tlvillense. fundador de Agentes
um dos mals importan. soco 01'AF. AVENIDA LTDA.

tes e benemeritos esta
belecimentos do Estado;
onde são fabricados os

produtos Minancora.
Aliando as suas inu

meras virtudes a de um

grande amigo da impren
sa. E' assim, que embo
ra,tardiamente o "Correio
do Povo" lhe envia os

seus sinceros votos de
felicidades.

Na hora

aperitivo, to'
Um Calic.i:'

de

BITTER AGUIA
Put"O
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nome de Jose Jabel Bra

ga.
Ao distinto casal nos

sos parabens.
CASAMENTOS

Realizou se ôntem na

salas das audiencias, o

casamentos do Snr. Fe
lix Richert com a .Srta.
Agnes Lux.

DOnOS
No cartõrio do Regis

tro Civil foram inscrito s

os seguintes obitos: Ota
vio da Silva 44 anos de

idade, pra casado. com

Dna. Maria Ramos; Ma
falda Schmidt com 1 mês
de idade, filha de Ervi
no e Wanda Schmidt.

ANO XXIX JARAGuA DO SUL Domingo, 1 de Agosto de 1948 -- Sta. Catarina - N. 1.501

DIA Dr. Waldemiro Mazurechel1 Locais

QUANTOS'
COMUNISTAS

GENTE NOVA
O lar do casal Lauro

Braga e de sua D. espo
sa Dna Magdalena Bra

ga foi enriquecido no

dia 22 de Julho passado,
com o nascimento de um

J'obusto garôto, que, na

pia batismal, recebel'á o

Segundo se divulga Exterior 50
57.000 militantes e 300 Na Prefeitura, ha 450
mil simpatisantes comu- militantes fichados.
nistas existem no funcio- Nas autarquias:
nalismo publico federal IAPE:,rC, 160; Instituto

- fichados pela policia. É dos Bancários, 100; Ins- Hontern, as 11,50 boras,
este o resultado global do tituto Industriários, 60; teve lugar a benção e

leVantamento dos pron- Instituto dos Comerciá- inauguração
-

da Radio
tuários de «antecedentes rios, 150.; Instituto do Ma- Jaraguá Ltda" que tornou

ideologicos» concluido te, 15; Instituto do Sal, o prefixo ZYP-9.

p'ela PoliCia, cuja distri- 10; Instituto do Pinho 12; A simpatica estação
buição pelos vários Mi- . Estiva 15; Conselho Na- jaraguaense, pelos seus

nistérios e autarquias cional de Petroleo, 9 diretores, surs. Homero

damos a seguir: Os serviço onde existe Camargo de Oliveira e

Marinha 750 maior número de militan- Werner Stange, organi-
Aeronautica 600 tes fichados é na Admi sou para esse fim um

Guerra 400 !l!str3.são do Porto do Rio explendido programa.
Agricultura 600 de Janeiro, com 1.200 e Tanto o ato inaugural,
Educação e Saude 200

I
a Estmdo de Ferro Cen- na hora acima referida

Justiça (incl. Polic;J.a) 300

I
trai do Brasil com 900 como as irradiações

Trabalho 100 O Banco do Brasil con- re: llzadf.'ls á noite nos

Fazenda 70 trilluiu com 200 I saJöes. d') Iube Baepen-

I�a���rayã� ua �aui� Jara��á limitaua
di, tiveram a assistencia
das autoridades e tam

bem do elenco artistico
da PRB 2�Radio Clube
Paranaense, da cidade
de Curitiba.
Para Jaraguá, deve

ser motivo de grande sa

tisfação. a inauguração
da 8ua radio, cuja dire

ção e corpo artistico fi
zeram dela uma das mais

apr'eeiadas do Estado
Somos gr'atos ao eOllvi

te que nos foi enviado e

elivÍHmi)!'ol aos da ZVP 9 o

D l'i"'i:!OI'açn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E O I T A L distrital de Guaramírím, do Tabelião local José príetarío do terreno dos suplicantes e AgostinhoA tanàsio Rosa aos onze 11 de março de mil] no- Valetim do Rosário réo nesta demanda conjutavecentos e quarenta e quatro. 1944 Certidão doc. mente com Pedro Zimmermann, pois que ambosanexo sob n'4; 8'-Exibe então, o suplicado Pedro são responsaveis, face do que ensina -CarvalhoZimmerman a Arnoldo Stähelin essa escritura e Santos "pode acontecer, porem, que o mandatário
O Doutor Ary -Pereira�OHveira, Juiz de Direito ameaça-o despêjo. Diante disso Arnoldo Alfredo originário não se tenha desligado de todo .!lo

da Comarca de Jaraguà do Sul, Estado de Santa Stähelin desocupou o terreno, . tendo, para não mandato, no sentido de continuar a praticar al-
Oetarina, Brasil, na Forma da Lei, E T O. perder tudo que de benfeitorias pois que tinha guns atos, enquanto o Substabelido pratica outros.

f'AZ SABER aos que o presente edital, virem plantações e vivia da lavoura fizere sobre o meso Em tais hipoteses, é bem dever, como pro-

ou dele conhecimento tiverem e inreresar póssa que mo, durante quasi quatro 4 anos, recebido de Pe- curadores conjuntos, que ficam sendo, responde
por parte de Fulgencio João Pereira e sua mulher dro Zimermann a importancia de três mil cruzei- rão solidariamente por suas faltas" 9'-Esse mo

Leonlda Borba Pereira, por intermédio de seu bas- ros Cr$ õ.OOO,OO a titulo da venda de sua casa. do criminoso de agir dos suplicados e caracterís
tente procurador o advogado Doutor Priamo Ferrei- A essa venda foi forçado por Pedro Zimmer- ticos do delito civil que é o "ato ilícito de nosso

ra do Amaral e Silva, me foi dirigida a petição do mann que a tal o coagiu valendo-se dos expedi- em virtude do qual alguem lesa o direito de ou

reör adeanre transcrita: -,-PETIÇÃo:-Exmo. Dr. Iuíz entes inescrupulosos e característicos de sua com- trem", parecia ser o que Carvalho de Mendonça,
de Direito da Comarca de Iaragué do Sul:-Fulgên- pleíção moral perversa e obtusa, pois que alem tomou para exemplificar em sua magístral "Dou
cio João Pereira e sua mulher Leonida Borba Pe- de ser tido como "valentão", exercia a esse tem- trina e Prática das obrigações". _. "a venda ou hí
treira, brasileiros, lavradoras, domiciliados e restden- po o cargo de inspetor de Quarteirão em Ilha da poteca de um imovel de que se não é proprietá-
tes em Cenanéta, Estado de �ão Paulo, por seu Figueira, e do qual se valia, quando em demanda rio, o recebimento de uma divida de
bastante procurador, o advogado que a presente subs- de sórdidas empreitadas Efetivamente, o suplica- que se não é credor e casos semehantes
creve, vem perante. V. Excia requerer centre Pedro do Pedro Zimmermann possuía escritura do terre- constituem delitos civis" esse modo cnmmoso
Zimmermann, Agostinho Valentim do Rosario, Erví no que aos suplicantes pertence, mas adquirida criminoso de agir dos ·suplicados, só foi constatado
no Ehlert, Jacó Carnpígotto, José João Iunkes, Ro- criminosamente, através de um delito civil per- pelos suplicantes da seguinte forma:-a) Em princi
berto Nicoléu Petry e respectivas mulheres, arttgo Iéítamente caracterizado, pois que ao perpetrá lo pios de 1946, em virtude de insistentes pedidos de

201 rr II do Código de Processo Civil, todos bresí- o fez voluntariamente, de forma contrária ao di- Amoldo Alfredo ôräheltn, Antonio Alves de Siqueira
leiros, casados, lavradores, residentes a Ilha da Fi- reíto, e causando dano, através da 'prática de um veio de Mafra a Ieraguã, sendo que ambos então
guetra, nesta Comarca, com excepção de Agostinho ato dotoso no intuito de fazer o mal. Senão ve- procuraram o segnatário desta, tendo Antonio Alves
Valentim do Rosário e José João lunkes no tocante jamos: a O suplicado Pedro Zimmermann, vizinho de Siqueira afirmado não compreender o modo pe

á residencla e domicilio de arnbos e a profissão do de Arnoldo Alfredo Stähelin, e conhecedor per- lo qual o suplicado Pedro Zimmermann sonseguíre
primeiro que é comerciante estabelecido em Guara- feito da situação do imovel como já dissemos, comprar o terreno dos suplicantes; b) Face dessas
mirim, [séde do distrito) Comarca e Município de pois que há muitos anos reside em Ilha da F'i- afirmacões fomos ter ao Registo de Imóveis desta
Iolnville, sendo o segundo, José João Iunkes, mora- gueira, solicita por correspondencia. dizendo-se Comarca �nde deparamos no livro nOõ-C o Regis
dor no lugar Guamíranga também no distrito de amiga e advogado de Antonio Alves ;de Siqueira, tro de Imóvelhavido por Pedro ôlrnmerrnann dos
Guaramirim, uma ação ordinária afim de promover em pricipio do ano de mil novecentos e quaren- suplicantes, sob o n.6.622, cujo titulo base fôra uma

a anulação de vários registros de imóveis e respec- ta e quatro 1944, uma procuração dos Suplicantes Escritura Publica de Compra e Venda de Terras la
tiv�s escrituras 'de compra e ven�� de terras, � pri- para o fim especial de transíerir o iI?ovel em

I vrqda no serventuário José Atanasio Ros�, de qua
mel:a delas .passada em Guarernlrím, no cartono d� questão e propriedade destes, a AntOnIO Alves de ramirim (doc. anexos sob o n.ê); c)-Dlante diSSO
Jose Atanasio da Rosa aos (11) de março de mil Siqueira ou pessoa por este indicada"; b-Os Su- em Guaramirim extralrnos as certidões que [cornpro
novec7ntos e quarenta. e quatro (�94.4), registrada

I plicante na maior bôa fé remeter::_m ao .suplica- 'Iam o que alegamos, uma da _procuração que
.

os
postenorment� no Registro de Imóveis desta Corner- do Pedro Zimmermann a procuração pedida con- suplicantes outorgaram ao suplicado Pedro Zirn
ca de Iaragué do Sul, do Ofici�1 do Registro Mario cedendo lhe poderes "para o fim especial de ou- merrnann (doc. anexo n.2) afim de que este Irans

Tavares da .Cunha Mello aos vínre e .três (23) de torgar a favor de Antonio Alves de Siqueira ou mitlsse o imóvel que possuem a Antonio Alves de
mar�o _

de mil novecentos e quarenta � quatro (1944) pessoa que este idícar, escritura de venda e Siqueira ou pessoa por este indicada:. outra do �u
Certidões <:I0cum�ntos anexo� e de números 2 .e 5,

compra, ou cessão dos direitos de herança que I bstabeleci.mento do mandato a. Agosrlnho �alentlm
e as demals escn!uras e reglst�9s que. s.e seguirem os outorgantes Fulgencio Pereira e sua mulher do RosáriO (doc. n.õ) e a terceira da Escriture de
I�vrados P? mencionados tabelião e ofIciai. do Re- Leonida Borba Pereira tem no lugar denominado Compra e Venda que e�ta efetuou, como procurador
gtstro Man? Tavares d.a Cunha Mello. relativos to- "Corôa Bonita" em Ilha da Figueira, de Municipio substabelecido dos suplicantes das terras destes, ao
dos os registros e escr�turas que lhes margem, a de Parati, situado no Rio Jaraguá, Estado de San- mandatario origirario Pe�ro .Zim�,er�ann (doc. a��
�� t�rreno �u�. os s�phcantes pos�ue;,n no lugar ta Catarina, cujas terras lhes couberam por he- xo n.�) d)-Exclareci?a � 'chicana Crime o� tramo�.a
Looroa B?OI!a ,em Ilha da FigueIra, nesta Co� rança de seus pai e sôgro João Pereira ETC. Antomo Alves de SIqueira e Arnoldo Alfredo Sta-
m�rca, ACUJO Im_?vel ho�veram por herança <:Ie seus

Documento anexo sob n' 2 e passado no helin por carta em cuja carla anexaram o contrato
P?I e sogro Joao P�relra e qu� era anterlOrmen_te Cartorio do l' Tabelião João Verissimo da Silva, particular de compra e venda de terra� e�t�e eles
situad.o em Ara�uan, ex-:-Daratl, comarca de Sao

aos doze 12 de fevereiro de 1944, certidão extrai finDado aos 25 de dezembro de 1�40; Clen!lflca�a!"
FranCISco �o S�o FranCISco. do Sul, p_elo que

..
pas- da do arquivo existente no cartorio distrital de os suplicantes, solicitando procuraçao ao slgnatar�o

sam a expor:-1 ]-:-Os Suplicantes sao. legltlmos Guaramirim de José Atanasio Rosa; c-Uma 'Vez desta para tratar do assunto. c� Decorreram dOIS
�enh�res e �o��UJdores de um. terr.eno SitO. n.o .Iugar de posse da procuração acima mencionada o su- anos sem que viesse a pracurayao ate. qne se ,cons-
Coroa, Bomta , em Ilha da �Iguelra, MUnJ<:!plo de

plicado Pedro Zimmermann ao imovés de cum- tatou haver a mesma �e extraVIado, pOlS que �omen-
Jaragua do Sul, com as segUintes confro!açoes: - fa-

pd-la em seus termos, pois ao mandatário incum-I te agora aos 4 de. �alO de :1,948, remeteram os su-

zendo frente ao Norte com terras �e )oao BLrr�o be" aplicar toda a sua deligência habitual na e- plicant.es uma certldao da �ual fo!a, outorgada aos 5
f�m�os, ao norte com terras de Fndollno Schmldt

xecução do mandato, a indenizar qualquer pre- de �alo, de 1946. (doc. n.l),-D� Imovel pe:te�ce aos

limitado-se de um lado ao Leste com terras de Anto- juizo causado nor culpa sua ou daquela a quem suplIcan.es. e registrado no RegIstro de Imovels des
nio Teodoro Ribeiro, herdeiros de Silvano de Bor- .I:"

"
_

d ue de- ta Comarca sob n.6.622 aos 22 de março de 1944
ba e João Junkes e ao Oeste com terras de Pedro s�bstabelecer, sem autoIl�.açao, po eres q

o C (doc. anexo n. 5) vendeu o suplicado Pedro Zim
Zimermann, contendo a área de 110venta e três mil vi.a.exercer pessoalme�te .-Art�go 1500 �mbe� mermann e sua mulher várias partes a saber: a-aos

oitocentos e quarenta e quatro (93 844) metros qua- CIVI�-. substabel�ceu nao C?nferldos, ,�? Öl de maio de 1944 um parte a José João Junkes,
drados mais ou menos; 2.)-0 imovel acima

-

descri- ��p�ICado AgOJtlllh.� Valen_tImt do Rosa��o'e:f: de! registro no livro õ-C de transcrição de Transmissões,
to qe há longa data vinha sendo ocupado, com o e março e �ml novel;en os e q\ r Es 'ritu. sob o n.6771, imóvel de que faz parte uma area do
consenlimeoto dos suplicantes, que há cerca de trin- qua;��1�944d cO:L�r�� �e ?om��ov;� P�:ocur�ção registrado sob o n.6.622, que é o dos suplicantes:
ta (30) anos residem em Cananéia, por Antonio AI-. ra u ICa e usa e eCIm�� d' t ital de Gua' -doc. n.6; b- aos 15 de julho de 1944, uma parte
\'es de Siqueira, que sobre o mesmo residiu mais �oc��ento l�v�ado no Cartollo I� � -A ostinho Erwino Ehlert, registro no livro 3-C dI) Oficial do
de vinte (20) anos; (30)-Antonio Alves de Siqueira ��IrltI? c�rtl�ao ß?c. an�xo �Ob n Dr: ncogmunacto Registro de Imóveis desta Comarca, sob o n. 6.893,
em 1940, comunicou aos suplicantes que pretendia a en 1m t �sa�lOd pa�.uan om�nn a

que agia imovel de que faz parte uma area do registrado sob
mudar residência para Mafra e que havia pessoa in- com o sup!Ca o

. � ro lU1I?er
'to d� re 'udiear o II. 6622, que é o dos suplicantes- Doc. n. 7; c

teressada na compra do terreno.-Estes que não po- �OIOr?Samented.po.IS ��et no mJUlsubsta6elicimen- os adquirentes dos imoveis mencionados nas letras
diam vir a Jaraguá, aquiesceram então, em ceder-lhe er�eIro�, no la Ime Ia o ao �il novecentos e a e b e suas mulheres, venderam estes terrenos

os direitos de dominio, ficando de oportunamenie to, IStO
t
e, aos 1 t d� 9�:rço de

]idade de procu- respectivamente a Roberto Nicolau Petry, registro no

lhe autorgarem a escritura de venda e compra ou quaren a e qua roo ' na qu�
a tes e sem o livró D-C já citado, sob o n.9034 aos de dezembro

cessão dos direitos de herança que exerciam sobre rador subs,tabeleCI�o dos suplIc.n .'.
. de 1946-Doc. n. 8 e a Jacó Campigotto, registro no

o referido imóvel, que Antonio Alves de Siqueira_ consenso ae- AntOnIO Alves de SIqueIra, a quem
mesmo livro de transcricão de Transmissoes sob

por seu turno, venderia, enviando-lhes o dinheiro, dev�ra ser passa�o o terreno, conforme a pro,?u o n. 783 de 21 de setembro de 1945 - Do�. n.9
produto da venda; 4')- Uma vez assim combin9do, raçao que os supllcantes outo_rgaram a Pedlo ZIm-

sendo que ambos a.inda estão na posse dos Imo

Antonio Alves de Siqueira entendeu-se com o fnte- mermann, e a que faz mençao a letra b deste
veis aludidos' 110-Acontece que tódos ese re·

ressado na aquisição do imovel e que era Amoldo it.em 8' doc. 2, vend�u, certam�nte que num t?fp'e gistro bem c�mo as E'scrituras r�spectiva� s�o
Alfredo Stähelin, firmando com o mesmo contrato SImulacro, a? proprio Pedro ZImmermann o lI?O- distitutidos de valor, em face do nosso dIreItO
particular de compra e venda, pelo qual Arnoldo AI- vel ?OS 'Sup,lIc�ntes, passando-lhe, a respectiva

porque oriundos da escritura de. compra e yenda
fredo Stiihelin se obrigaria a pagar o terreno dêz e�crItura pubhc� de compra � _venda d.e _

terras, de terras que o supliGado A.gostInho ValentIm do
que o mesmo lhe fosse escriturado, isto aos vínte aInda no cartorlO de Guaramlrlm certIdao d.oc. Rozário fez ao réo Pedro ZImmermann doc. 4 E'm

e três 2õ de dezembro de mil novecentos e quarenta anexo sob n:4. Excederam os poderes, o q�e Im-
nome dos suplicantes, contra a sua vontade' ex-

1940; Vida doc. n' 1) 50-A época do contrato, já porta J?a nulIdade do man�a�o qu� ?S s?plIcantes orbitando os poderes conferidos no m!;1Iidato "pa
há uns dez 10 ou vinte 20 dias, pM ordem de �n- C?nferiram tanto o mandatarlO or�gIn.árIo, P�dro ra o fim especial de outorgar a Antomo. �l_ves de
lonio Alves de Siqueira, instalou-se Arno!do Alfredo ZImmermann; como o substabelecIdo, AgostInho Siqueira etc .. " o imovel objeto deste htIglO. To·
�tähelin na propriedade e nela começou a fazer vá- Valetim do Rosário; e de maneira ilicita, pois que dos os atos d�scl'itos e praticados 'pelos suplica
rias benfeitorias, inclusive uma casa de madeira, desrrespeitaram ambos, determinações expressas dos Agostinho Valentim do Rozario e Pedro Zim
construida próxima ao rancho em que habitava An- contidas no. instrumentos conferido I?ara o fm es- mermann, são pulos de plano direito,. ra�ão P?r
tonio Al��s de Siqueira, onde passou a residir com p�cia� de outrogar a favor �e �nt�:llo Alves de

que devem Ser considerados como mexlstE'nrlOS
sua famlba, casa essa atualmente ocupada pelo SU- SIqueIra ou pessoaDque este IndICar etc. etc. Doc. obrando com flagrante abuso ou excesso de. p�
plicado Jacó Campigofto e familia; 6'-Emprincipios n'2 visando ambos pertencentes. Ora, nem um deres. Senão vejamos: -·a E' nulo de pleno dIreI
de mil novecentos e quarenta e um, Antonio Alves nem outro cumpriú essas determinações, .nem .

o to tudo o que o mandatario fez coI? .exces�o .do
de Siqueira, transferiu residencia para a cidade de Substabelecido, quando um ou o�tro, deverIa aSSIm mandato "in Carvalho Santos-Cod. CIVIl B�aSIleIro
Mafra, ficando de voltar a Jaraguá, uma vez creden- proceder. mesmo o substabeleCIdo, porque: "Subs- Interpretado, vol. XVIII, pg.209;" b-A pagI�a 21.0
ciad? pelos suplicante, afim de escriturar o terreno tabelecer, ensiúa Carvalho Santos, n: 242, val, obra citada, deparamos a opinião de ClOVIS Bevl
li Arnoldo Alfredo Stähelin nos termos do contrato XVlII, Código Oivil Brasileiro,--:é. tra?sfeTir a ou laque: "São nulos em relação �o Constituinte os

aludido. Arnoldo Alfredo Stähelin residiu no terreno trem ós poderes do mandato orlgmal '. Logo nem contratos realizados "(Obrigaçoes, § 122), verda
desde dezembro de mil novecentos e quarenta 1940 ao mandatário originário e nem tão �ouco ao subs- de que reproduz em seus comentários ao Códi&,o
até meados de mil novecentos e quar'enta e qua- tabelecido assistia o direito de amplIar os pode- ao dizer: -O contrato não tem validade Obro CIt.
tro 1944; 7' - Em mil novecentos e quarenta e res que os mandantes conferiram, mórmente se vol. 5, observo ao art. 1306;-e-Ainda a pagina 201
quatro 1944, surje no cenário dos acontecimentos em prejuizo destes. Acresce ainda que nem um e temos a lição de Pimenta Bueno:-"Um procura·
o réo Pedro Zimmermann, visinho de Arnoldo AI- nem outro prestou aos suplicantes, mandantes �o dor insuficiente, ou obraria sem mandato, ou com

fredo Stähelin, e por isso mesmo perfeito conhe- C8S0, contas de sua gerência não lhes transferIn- excesso dele, e, quer em uma, como
.

em· outra
cedor da,;\situação do imovel, de posse de uma di as vantagens provenientes do. maI1:dato por consideração, em rigor, seus atos serIam nulos
Escritura�'Pública de Compra e Venda de terras, qualquer titulo que fosse. c-ASSIm pOlS se Uze-

..
I'b

.

a Pa ina

havidas dos Suplicantes e lavrada e no Oartório rarn os suplicados, Pedro Zimmermann, falso pro- ContInua na te elr g
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lEdUt31i ate utacäo de IHIerdleRco
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ro A1Ut§e1l1lte o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-
Continuação da' terceira Pagina reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

, O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.
porque ele nada poderia fazer alem de sua auto- da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Santa FAZ SABER aos que o presente edital, com
rízação"; d-E' de Astolpho de Rezende, citado a Catarina, na Forma da Lei, ETC. . o prazo de trinta dias virem, ou dêle conhecimen-
pg. 211 do livro referido, este ensimamento: "O FAZ saber a todos os que o presente edital de to tiverem ou interessar possa, que por parte de
mandatário que exceder os . poderes do mandato citação, com o prazo de trinta (50) dias, virem, ou Augusto Konell, por intermédio de seu , bastante
ou proceder contra eles, reputar-se-á mero gestor dele conhecimento tiverem, ou lnreressar possa, que, procurador advogado doutor Luiz de Souza foi re
de negocias, enquauto o mandante lhe não ratiíí- estando se procedendo ao Arrolamento dos bens querida a citação de Alberto Wendorff e encon
car os atos Cod. Civ art. 127. Trata-se de um ato deixados por falecimento de JOSÉ GONÇ_ALVES trandö-se o mesmo em lugar incerto e não sabido,
em que não interveio a vontade, o consentimento DE ARAUJO, e tendo sido feita a declaração de cita e chama-o para, decorridos 3c) (trinta) dias da
do mandante. Ora, o consentimento da parte que herdeiros, na qual consta o herdeiro de nome �e-, data da notificação, vir ou mandar pagar ao su
se obriga é uma solenidade que a lei considera bastião Gonçalves de Araujo, brasile!ro, solteiro, plicante Augusto Konell, a importancia de Cr$...
e essencial para a volidade do aio juridico, cuja maior, como ausente, pelo presente edital, chama. e 3.000,00 (Trais mil cruzeíros) acrescida dos juros e

preterição torna Q ato nulo, nos termos do art. cita ao dito herdeiro Sebastião Gonçalves de AraUJO, mais cominaçôes do direito, sob pena de se prece-
145 n. IV do Ood. Civil"; e-São de Rui Barbosa, para no prazo de trinta dias, se fazer reprAesentar, ou der, findo aquele prazo, á cobrança executiva in
citado pelo autor, C. Santos, as seguintes palavra: comparecer a êste juizo, para falar a�s termos de dependente de quasquer outras notificações ou in
"O comitente só é responsavel pelos atos do man- dito arrolamento, sob as penas da leí. E pera que terpelações, tudo; de conformidade com petição a

datario, dentro dos limites do mandato. Todos vez chegue noticia ao conhecl!lle�to de !odos. se passou deante transcrita: PETIÇAO: Exmo. Snr. JUIZ de
por tanto, que o mandatario proceder "Ultra vires o presente edital, que sera aflx,ad? as portas �o Fo- Direito da Comarca. de Jaraguä do RuI. Augusto
mandati", os seus atos a respeito do mandante rum, no lugar de costu�e, e publicado pelo )orn�J Konell, brasileiro, casado, lavrador, residente nesta
são como si não existissem; f - Sobre essas a- local "Correio do Povo . Dado. e pa�sad? nesta ':1- Comarca no lugar Rio Cerro, por seu procuradorpreciações de ordem doutrinaria, acresenta ainda dedz de Iareguá do Sul, aos vinte OItO dias do m�s bastante o advogado infrassinedo, vem expor fi
Carvalho Santos, pg.242. que:- "A Jurisprudencia de junho do ano de mil ��vecentos e qu�rent� e OI'

requerer a V. Excia, centra ALBERTO WENDORF'F,
dos nossos Tribunais, não se afastou eo ensina, to. Eu Ney Franco, escnvao, o ôubscreví (asstnado) brasileiro, casado, lavrador, residente atualmente
mento dos mestres" e recorda varios julgados es- Ary P�reira Ollveíre.i--slulz �e Direito." Está confor

em lugar ignorado o seguinte: Que, em data de 3
tribados na doutrina por eles consagrada. Face me o original, do que dou fé. de Junho de 1941 emprestou ao Spldo. , como faz
do quanto se argumentou, requerem pois os supll- 28 d 'unho de 1948. cérto Ci) documento incluso, a importancia de Cr$.
cantes, seja a presente ação julgada procedente Iareguá do Sul, e )

3.000,00 (Treis mil cruzeiros) exigivel mediante o-
e afinal provada, afim de serem declarados nulos O Escrivão prévio aviso do 30 (Trinta) dias; Que, agora, de-
o registro de imovel sob o n. 6622 do livro de NEY FRANCO sejando notificar o devedor da sua intenção de
Transmissões desta Comarca, a escritura publica rehaver o emprestado, não o tendo mais encontra.
de compra e venda de terras lavradas no Carto- do nêste Municipio, d! onde se ausentou para lu-
rio de Guramirim, documentos 4 e 5, e as demais SACOS DE PAPEL I Ovas de tainha secca.

gar ignorado, fazendo esta afirmação, requér a V.
escrituras e registros de imoveis dai originados; de boa fabricação Kg. Cr$ 20,00 acaba de

Excía. seja Alberto Wendorff notificado por edital
bem como a citação dos suplicados e suas mulhe- Vende-se na Soe. G receber a CASA REAL

para, decorridos 30 (Trinta) dias da data da noti-
res ao inicio nomeados, porprecatoria os residen ficacão, vir ou mandar pagar ao ôplte. a impor.
tes fora da Comarca e por edital possiveis ínte- tancia de Cr$ 3.000,00 acrescida dos juros e mais
ressados, aos termos da presente ação, afim de a Fdt-'ill dO LOI-'iI-O cominações COnstantes do documento aludido, sob
contestarem na forma da lei, pena de revelia. Re- L I: t: pena de se proceder, findo aquêle prazo, a cobra-
querem maís, a condenação dos suplicados Pedro ça executiva independente de quaesquer . outras
Zimmermann e Agostinho Valentim do Rozárío a O Doutor Ary Pereira Oliveira, Iuíz de Direi- notificações ou inter.pelações. Requér outrossim,
indenizarem os prejuizos que lhe causaram oríun- to da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de San- depois de perfeita a notificação, sejam os autos
dos do ato abusivo que praticaram, acrescidos

a Catarina Brasil, na forma da lei, erc.; entregues ao Splte. independenterneute de traslado.
dos juros, custas e honorários dvogado, tudo con- FAÇO SABER a todos que o presente edital Da se a presente para efeitos fiscaes, o valor
forme se constatar no curso do pleito. Protesta- de leilão com o prazo de dez (10) dias virem ou de- de Cr$. 100,00 e ségue junta a próva do paga
se provar o alegado por toda a forma em direito Ie conhecimento tiverem, que findo êsse prazo hão mento da taxa judiciária devida. O advogado in:
permitida. O advogado que a esta subscreve tem de ser arrematados por quem mais dér e maior lan- frassinado tem escritório á rua Mal. Deodoro da
seu escritório e resídencla a rua Abdon Batista

ce oferecer, no dia 27 do corrente, ás 10 horas, em Fonseca, n. 210 e possúe o telefone n' 34. Com u

sIn°, e é inscrito na Ordem dos Advogados do frente ás portas do Edifício do Forum da Comarca ma cópia da inicial mais os seguintes documentos:
Brasil, secção de Santa Catarina. Dá-se o presen- os bens penhorados á Fábrica de Calçados Yara S.A. 1 doc. de crédito de Cr$. 3.000,00 devido por Al
te para efeitos Iíseaes o valor de er' 20.000,00 na ação executiva que-lhe move Artur. Müller, abaixo berto Wendorff a Augusto Konell; 1 traslado de

. (vinte mil cruzeíros) Nestes termos redem Dete- descriminados:- uma procuração lavrada a fls. 362, do L. n.20, do
rimento. -Iaraguá do Sul, 30 de Junho de 1948. 10) _ Uma máquina SINGER n. 2322144-G-l�-2. tabelião sr. Mário T. da C. Mello, desta séde; 1 ta
(assinado) pp. friamo Ferreira do Amaral e Silva. 20) _ Uma máquina 8INGER G 8257596-18

_
digo Ião da Taxa Judiciaria passado pelo Coletoria Es

DO-6-48.-50-6·4$ (coladas duas estampilhas estadu- 31-18. _ 30) _ Uma máquina KüHLER n. 15409505. tadual desta cidade, sob n. 286. N:r.p. Deíer imen
aís no valor de cr$ 5.00, sendo de taxa de saúde 40) _ Uma máquina NECHI-BVj3.- 50) _ Uma to. Jareguä do Sul, 7 de julho de 1948.-pp. (essi
de vidamente inutilisadas.)-(Acompanham a pre- banca para máquina de costura completa, sem mar- nado) Luiz de Souza. 77-48. -7-7-48. (coladas duas
sente:-Um talão comprovante do pagamento da

ca e sern número.- 60) _ Balancim marca GLOBUS estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,00 sendo
Taxa Judiciaria; uma cöpío da petição, uma cer-

n. 2092. _ 70) _ Um motor 1/2 H. P. marca ARNü uma de taxa de saúde, deviddmente. inutilisadas].tidão de procuração lavrada no Cartorio de 1°
n. 099672.- 80) _ Um motor 1/2 H.P. marca lEB. A petição levo� do MM. Dr. JUIZ de Direito

Tabelião João Verissimo da Silva, Comarca de GINA n. 51551. I da comarca, o segumte. DESPACHÇ>: .A; como re

Cananéia, Estado de São Paulo; uma certidão de Cujos bens constantes do auto de penhora de quer. - Em 7-7-48. -(as�mado) A. Oliveira. E para
procuração extraida do Cartório de José Atanasio folhas dos auros da referida ação executiva, j?erão que chegue ao conhecimento de �LBERTO WE�
Rosa, passada no Cartório de João Verrisimo da levados err. leilão e arrematação. Assim serão os DORFF, se passou o presente edItal, que será afl
Silva, a favor de Pedro Zimmermann e arquivada referidos bens arrematados pm quem mais dér e xad� as portas .do FO�,um, n? lugar de ,�ostuQ1e e

no cartorio do Serventuario José Atanasio Rosa maior lance oferecer, no dia, hora e lug,}r acima publIcado pelo Jornal CorreIO do Povo.
de Guaramirim; uma certidão de escritura publica mencionados, podendo os mesmos serem examina- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
de substabelecimento de procuração que fez Pe- dos, por quem interêsse tiver, na Fábrica de Calça- Sul, aos sete dias do mês de Julho �o ano d.o a
dro Zimmermann a favor de Agostinho Valentim dos Yara S. A., s'ita a rua Marechal Deodoro, nesta no de mil novecentos e quarenh oIto.-Eu NEY
do Rozario, extraida tambem no Cartorio Distri- cidade. E para que chegue ao conhecimento de to- FRANCO, escrivão, o Subscrevi.-(assinado) ARI
tal de Guaramirim de José Atanasio Rosa, uma dos se passou o presente edital que será afixado ás PEREIRA OLIVEIRA. Juiz de Direito da Comar
certidão de escritura pública (ie compra e venda

portas do Forum, no lugar de costume e publicado ca.-' Está Conforme o original, do que dou fe.
de terras lavrada no Cartorio mencionado acima pelo jornól local "Correio do Povo". Dada e paSSd-

J
'

d S 1 7 d
.

Ih d 1948aos .11 de març.o d.e 1944, 5 .c�rtidõe� extraidas do do nesta cidade de jaraguá do Sul, aos nove dias aragua ou, e JU o e .'
RegIstro de Imovels, do OfICIal MarIO Tavares da do mez de julho do ano de mil novecentos e qua- O Escrivã
Cunha Mello desta Comarca e correspondentes &OS renta e oito' NEY FRANCOregistros �os imo,:eis n. 6.622,6.171, �893,9.034, e . Eu, Ney .franco, escrivão, o subscrevi. (assina�
7.-s�5..(8:s�Inado) Priamo F. Amara� e Sllv�..A pe- do) Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito ,da comarca

tiçao InICIal levou do MM. Dr. JUIZ de DIreIto da Está conforme o original, do que dGU fe.-
Comarca o seguinte DESPACHO: A como reque- ,.'
rem. Em 1-7-1948. (assinado) A. 'Oliveira. "E para jaragua do Sul 9 de Julho de 194ö
que chegue a noticia a publico e para conheci· NEY FRANCO
mento de possiveis interessados incertos e não
sabidos se passou o presente edital que será afi
xado as portas do Edificio do Forum no lugar de
costume e publicado pelo jornal local "Correio
do Povo". Dado e passado nesta cidade de jara.
guá do Sul, aos treis dias do mez de Julho dn
ano de mil novecentos e quarenta e oito. . Eu
Ney Franco, escrivão, o subscrevi (assinado). Ary
Pereira Oliveira. Juiz de Direito da Comarca.

JE lO) n A lL

CASA TOBIAS'
I

1948

.................................1........

Escrivão
Dr. Wal�emiro' MazuJec�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Está cooforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 5 de Julho de

NEY FRANCO
Escrivão

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra--:urtas
. Indutotermia' - Bisturi-eletrico . Electro.cauterização

- Raios Infra.vermelhos e azuis.I
---------------------------------------------------------,-----------------------------------------------

DE IEIII .1.8,1110 •• BIA.
JARAGUÁ DO SUL - Rua Mal. Deod. da Fonseca, 368 - SANTA CATARINA

..........-- -· -· ·---�--�o�------------------
li Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel f'rster 'Qualitret auf

li Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschst<?ffe, Riskaden, Creto-

" ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricollne, Vorhan��toffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fus;'ons, Hemden, Grawaten, S�.rumpfe,

" Fertige Anzüge, Mrentel; sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU AUSSEHST
li NIED� IGEN PREISE V&RKAUFT WERDEN.
II Besucht diesen bestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung ihrerseits, um

li sich die Artikeln und Preisen zu überzeugen.

�I _
O

I � �

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, TusBores, Brins

Riscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, 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



QORI:{�IO DO POVO - Domingo, DIA 1-8-48 PAG.4

������s�������l��l�l�=ij�=�'�=�=�ar=�t�=���569 - Vva. Alfredo Klug-bras. baixa imp. so- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 n ii P-ROPRIETARIO
..

A
II -

bre Botequim e Pensão, sito a rua Mal. Deodoro, 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
.

00 iiO ii " fipor não querer continuai' com a exploração do rnes- 00 Mantem um estoque permanente de todos os tIpOS 00 li ii Rua Marechal Deodoro, N. 158

.::.:::: R :1
.•••••
:1mo. Idem.

00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00 !i !! .570 _.Harry ��osfeld-bras. requer transf. o i�p. 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 H iisobre padaria adquirida de yva. Alfredo Klug, SIto � Dormitarias, Salas de [antar

; g S ii !! S ii
a rua Mal· Deod<;)I'(;> ne�ta c�dade. Ide.m. cz:: Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros. !i H SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii ii572 - RemldlO Vícenzl-bras. beíxa imp. sobre 00, '

li ri SITO DE LUBRIFICANTES, 11

T!!b�tequim, Gener.os Alimentícios e barbearia, visto 00 MOVE�S AVULSOS COMO: 00 1.1T !i COMBUSTIVEL E ACES- i.i!.i i.;i.;nao querer connnuar com a esploração dos mesmos. s:z< Cadeiras 00 ii . i:
Idem. � Poltronas fixas e giratorias 00 H ii SORIOS, LUBRI- !!

E
!!

.573 - Ant?nio ßockor-bras. rrensf. imp..rerre-
00 Mesinhas de c.entr& e para radio

s:z< !! �� HCAÇÃO CARGA DE :.·.:!! ••••:1i N::i:1:
•••::.i:no SIto a rua RIO Branco, nesta cidade, vendido a 00 E en�re mmt?s outros. a" "

WS fiO ii BATERlAS E CONCERTOS DEPaulo Bockor. Idem. ' � Caixa Registradora marca �ECORD. OO!! !!
.

574 - João.Mercerro-bras, transf: .imp. terreno 00 Af�mada pela. sua eíici�ncla, substitu 00 II Jl PNEUS. 1.1 ,
1;SIto a estrada Rlbelrao Alma, adquirldo de VVã. s:z<

. IOdo as Caixas Registradoras de 00 '.:::::::::::::::.: .
..

Alberto Rawach. Idem. 1Z:S elevado custo.-,--�--- -

00575 - João Lucio da Costa-bras. transf. imp. 00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega --------------------

t' ít dI' h did B
�

RUA RIO BRACO 964 TELBFONE 73 � ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::erreno SI o a estra iI tapocuzin o ven I o Cl ru- � ,-,
00{

no Doege, Idem. ',00 Jaraguá do, Sul Sta. Catarina
fi

.

676 - Hilario B,ona-br�s. rransf, imp. terreno 000000000000000000110000000000000000000000 Dr Alvaro Batalha _ MÉDI(_)OSIto a estrada Ierague, vendido a Edmundo Hansen. •

Idem. _�_���

581 - EmiJio Bosshammer-bras. transf, imp.
terreno sito a estrada Ribeirão das Pedras, vendido
a He���u� ��;é I��::;; Klein-bras. transf. imp. terre- SANr.,UENOL :::::::::::�::::::8:::;:::::::e�::1no sito a estrada Francisco de Paula, vendido a U - O 5 .3... � IFrancisco Fodi. Idem. � );;- g; 3 'rN �'583 _.:_ Irmgard-bres. transf. imp. terreno sito a ::2 0-"" Ó • 1:1
estrada Rio da Luz, vendido a Edmundo ßuertgen,

c O N TEM
� g- g 1:1 TIA � �Idem. OITO ELEMENTOS TÔNICOS: ::I

(JJ tIl v� C'D r-
-::z:584 - Pedro Bissoni bras. rransf. imp. terreno I :E CO 1:1

> ;a. ii: osito a estrada Itapocuzinho. vendido � Estefano

NO-/ ARSENIAil"O, VANADATO, C. I-.J e tIl
"O C'D

(JJ

rlller. Idem.
.
FÓSFORO. cALeIO) ETC A Cii' (JJ > .... "C:I I
_. O 'f" öl s;; Sl w =='0585 - Ernesto Lessmenn-bres. transf, lrnp. ter- .1 0'0 ..., r ...... g c

���oJ��fer� I����da Iaragué, Fundos, vendido a ou. TÔN1CO 00 CÉREBRO ! ; 'o..' � � :; E�õ< !m.;:::F!ii!ii!liil!!i�b!I=II=!i=!I=i!-ii=!!E!i!!!iiE!i!!!!!=!!r;lllãlilmJTÔNICO 005 MÚSCULOS � - .,. l' = '"586 .s: Adão Wtlschtekí-bres. transf. imp. ter- .1 a. � ..., 3: .... g -

5
(Sezões, Malárias, :reno sito a estrada Poço d' Anta, distrito de de Co- I = AI es � g l-C;- I

I -IH e rl"!J Impaludismo Irupá, vendido a Antonio Wintrich Sobrinho. Idem. Os Pálidos De_pauPEIradOS, Esgo-

I CD =- :z tIl � s·:Z.l! � Maleitas, Tremedeira.:r�>"'�M_� ,on I588 - Erich Blosfeld-bras. baixa imp. bicicleta, tados, AnêmICOS. Mães quecriam o
:z � -

..11, _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _vendido pare fora do Municipio. Idem. I ; : tIl � iiõ N
",

I
Maglr.ls, Crianças raquiticas .... � � .,.__ =-

III" C· I A t"
"589 - BIosfeld & Cia. Ltde -Fírma bras. transf. .. � Z

�' .,...:. tIl .II apsu as n Iseson Icas
_,imp. sobre bicicleta, "adquirida de Müller & Zaller. ceberão a tonificaçàO geral do � O ::;: � _ c:t � 1"'1" IIIIdem. organismo cl)m o ;; g.�. 8 � ." Minancora" !li

. 590 .. _ Albrecht Behling-bras, transf. imp. linha .. õj' > '11'1' IIIde onibus, adquirida da Empresa de Transporte An- SAN fi U E N O L """�: Z" .� Em Todas as Boas Farmácias I!I
dorinha Ltda. Idem. �

,

&4
_ 1"'"1' . I-ii602 - Oscar Cielusinski-bras. licença estabe-

.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,.,É um produto dos Laboratorios MINANC()RA::�
lecer-se com oficina de consertos � rua Preso Eplta. m -,loinville _ Sta. Catarina-

, Icio Pessoa, nesta cidade. Idem.
re!l�!iE!i!!!!!I!ii!!!!!!!'i!!!!!!!!i!!!l!!i!i!i!m-!!iE!n__!!!!!Ili!!!i!!i!i!!ll!!m603 -- João Bailoni-bras. naturalizado baixa

.

_��_,

im�d' 50�re automotvel Me bi.ci.cl�ta'ldPor ter mudado de I rW'-C'JiI&?l!kJ'IWU:Zfl.,C', �m:E!!i!!I_IIS!iii5fIE!i!!!!iiiiiiil!Biliii!5l!!;Eiaa!!E!Si__Iil!iiSlIIIIEIF.resl encla para ou ro UOlClplO. em.
'.

'I604 - Ev��d.o Rudolf-bras. licença. est�belecer-se CALCADOS , O f
·

A t ·0 PI"CCI"ORI··f�e%,açougue dJarlO, a rua Pres .. Epltaclo Pessoa.

ii. I RT'" °G O' li r. ranClSCD n 001
605 - Eugenio Floriani-bras. baixa imp. sobre�. I MEDICO

u� carro de lavoura, vendido para fora do Munici- , .

'Formado pela Faculdade de Medicina dapiO.
606 _ João da Luz Gomes-bras. licença esta- ti. I Universidade de São Paulo.,

. ������:en��I'!' c��:��.a\��m� rua Mal. Deodoro da I �ão o� me�ore� � mai� �arato� I EX",,"ci'inLtelrNnol C�AiS��G�iEà\�RI���C��;:� ::�:'"
d.,

Secreláriô da Prefeitura Municipal de Jaraguá I PRODUTOS DA: IHdo Sul, em 23 de junho Ge 1948. n Partos _ Doenças_ de Senhor!s, Hom.ens ,Mol�stias inte�naS1TIDl�1ill�t11"'� t] �p rr <t] � t" dJl � If\\�

I"" e externas: Pulmoes ' Coraçao ' Estomago ' FIgado ' RIßs -

MANOEL LUIZ DA SILVa 11 � .:5> llll<m �� \G@Jl�@M'U'.:5> III Doenças nervosas - Sífilis, Doença!> venereas, Doenças da

Secretário. I (G([D§Cllil llrm;ãl([D§ §: .Ao Ui péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

�

k ,CAIXA POSTAL,11

�
Ia ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

P E I v d RAGUA DO SUL· S. Oatarina II PROVISORIAMBNTB CONSULTAS DAS 8 Às 12 B DAS 2 Àsastas sco ares Grali�n :;:n�d.n·Lld.. eJ211JZr.....,.....s........ • 6 HORAS EM cooUPÁ NO HOSPITAL EVANOELICO.

II

III MIl 2AS, 4AS B 6AS. FBIRAS ATBNDBRÁ BM NBRBU III
,....--------.-"

1""
. RAMOS DAS 2 Às 6 HORAS DA., TARDB. IEmprêsa Snl Brasileira de Eleticidade S. A. Não sot��i::slõe8; use = CORUPÂ :-: SANTA CATARINA I

Bitter Aguia Puro ��!-::I�IlIi!E�_:����,._!_!i!i!i!!_!lI!.!!!!!!a_I
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administraçã.() do Governo Federal)
•••a " ••Isa 8IS;fIIHJ. IRlelElla

••IHIE••I EM IS1f••UI�
Uma lihna completa' de MOTORES nacionaisß 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.

.P.!tI�••S DE 1I181,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevador'a acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

fLUIR Df NO�UEIHA
o remédio que tem depur�do
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
ÚJcaras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófu!as

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! .•.Sortimento completo e var'iado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

'

ELIXiR DE NOGdEIRA
,

I

MATERIAL ELETRICO em gend par'a insl dações de luz e

for(lf1 de qualquer capacidal. 'o

Anossa SEÇÃO DE IN-31' \.LAÇÕE8 atplldc·( á CO,'} pr(Jstl-\zl a 'lualquer
p ·<11[1, instal::tção dp 1HZ e (la.

Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAME NTO

SIFI LI '.:".

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INT�RNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- RAIOS·X-

Diretor Ilédico do Hospital "São José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
::::::::::::o::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

elioiem �e Olhos, Ouvido:, nariz, fiorlonlo I
Dr. Arn'linio TaVail'8S

Pofessor Caledratico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe <dos serviços clinicos e cirurglcos do espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Jenelro

I
formado pela faculdade de Med!cina da

Universidade do Rio de JaneIro
3L UM E NAU . STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)� Banco Popular e Agrícola i�

I
No Vale do Itajaí Matriz BLUMENAU {(;,

AGENCIAS IN_STALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

I�
� Escrituração Mercan-

.

Jaragua do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul ( t til. Contabilidade _

Registo de Firmas -

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS Defezas Fiscais.

�epositos com juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre 3% Contratos - Naturall-
A disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 .

Dep, iniclal Cr$50.000,00 cjretlradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00
Deposi!os com, a�iso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

�l m/avIso prévío de 50 dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/. t,�
}4 De�. a prazo .fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o �
<!J avrso prévio de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

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

ê radas semanais serr evíso até e-s 1.000,00 5/12"j.
� Dep: Iimilados·(Limi're até e-s 50.000,00) Dep, inicial e-s 20.000,00 com {(� FOGO - ACIDENTES -

,} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem avise 61/2,/. êt TRANSP'ORTES - AUTO-

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

i4
MOVEIS.

retiradas sem avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .,. 7'/. { -

Faz todas a.s operac;:ões bancarias, corno sejam: cobranc;:as, descontos, 4
passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

IMANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
���

r Serviço atencioso e ráp ido ::J .Cure se!ls �ales e poupe seu

1
bom dinheiro comprando na

�
� FARMAOA NOVA

� ��m�r�iallaal

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

____,----------------

. de ROBERTO M. BORST
a que dispõe de maior sortirnen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
��

............ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA Bitte Aguia Puro'
se encarrega de cuidar

do seu estornago.

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12
::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PAR.A FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
r ...... C

r-

·IRAS... \.,; L •. I.

F � I E I R A 5,
ESPJNHAS, ETC.

Bronquites
Escrofulos.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

BITTERAGUIAPURO
é a vida do seu es

tomago.

I

i7n;:n��'�;��;p;;;;�
IP DE'

I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundes

1ls Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

, Dormitórios modernos e simples •

� Jogos pera sala

'�111 Jogos pera cosínha

�. Guarda roupas colonial

1.. Guarda roupas pera casal e solteiros

Dl
Guarda comida e guarda louças

'Bufes e pentiadeiras

ti.
Cadeiras-

MOChO.S
- Carniselros

IP
Camas-Taboes de lavar roupa

II eA% -. �°llÍe�""" "'0 "O,
"0 '"e ••w.. 'Vo; CV$ 1.- e c E $

A
c:
.r
:J

0>.
JJ
CD
:J
to
CD

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indiapensavel
o UIO do

,

IODOllNO
DE ORH

Jaraguá do Sul

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

-x- Santa Catarina

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOßA

Onde comprarei mais barato
-

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Oasa ElIlf;O 8.11111

CI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA POSnl, 19 Diretor-Gerente:::>AULlNO PEDRI Fundado em -1919 TBLBFONB N. 39ANO XXIX JARAGUA DO SUL - Domingo, 1 de Agosto de 1948 SANTA CATARINA - N°. 1.501

Quer descer de paraquedas RfGIH�O �1�ll
entre os "Boca Negra"

Francisco Soares Mato
so, amazonense, com 26
anos de idade, residente
nesta cidade, já tendo con
vivido com selvlcoles
quando trabalhava no Ser
viço de Proteção aos In.
dios, prontificou-se a des
cer de paraquedas ne tri
bu "Boca-Negra",
Francisco concedeu uma

entrevísta á imprensa, de
monstrando vivo desejo
de desvendar o' mistério
do tenente desaparecido,

acrecenrendo:
"Não acredito que oe

Boca-Negra" sejam antro.
pofagos e tão selvagens
como dizem. Tenho plena
certeza de que se cair
entre eles, saberei safar
me, desempenhando qual
quer missão".
O sertanlsta disse ainda

que estava pronto a se u
tilizar de um parequsdes
pera saltar na aldeia onde
foi visto o homem branco.

Estojos Ganeta e lapi
seira bem como só ca
netas diversos tipos da
afamada marca "Evers
bark' vende por preços
de tabela com mais um
desconto especial de 10,%

a CASA REAL
defronte ao Cine Bur

casai-se:

Vistas da cidade
�����

� ßITTER AGUIA �
� é um possanre estorna- �
S cal, feito. �e r?izes me- �� dicinais. ��..............................____.

PRÊSO O CAPITÃO

Serão recebi

dos á Bala!

.111.. II.. •••1••8.
]l))listrli�ll1llid(ore§ d(o Afamad({l)

F arm ento Am e rican o "Red Sta r"
um fermento eficiente e de ótimo rendi
mento, fornecido em latas fechadas a vá
cuo e em pacotinhos, colocamo-nos à dis-
posição dos interessados neste Estado.

COMÉROIO E JNDÚSTRIA
GERMANO STEIN S.A.
Joinville

Florianópolis
SãO Francisco

Blumenau
Mafra

Oanoínhas
Porto União

Os comunistas que tenta-

rem qualquer movimen
to contra as autoridades

O médico Waldemar Bel
fort,amigo pessoal de Pres
tes declarou a um enviado
especíel do "Diário da Noi
te" de São Paulo, que Pres
tes está de perfeita saúde,
acrescentando: "Esses boa
tos sobre tuberculose estão
sendo espelhados pela po
licia, que pense que pode
prende-lo depois de' enve
nena-lo". O secretário de
Segurança de São Paulo,
novamente ouvido sobre
oe rumores de que os co
munistas concentram es

forços pera a eclosão ati
va de hostilidades centre
as autoridades constitui
das, respondeu apenas:
"ôeräo recebidos ii bala".

,

NORTON BOITEUX

O capitão de corveta Nor
ton Demerle Boireux, ime
diato do navio auxiliar "Jo
sé Bonifácio", foi preso
por ordem do Ministro da
Merinhe, em virtude da
publicação de um artigo
referenre ao caso da Es
cola Naval.
Dizem vér.os jornais

que o capitão Dernarta
Boiteux perdere a comis
são e será transferido da
zona naval do Rio.

Vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

Edital n: 2418, de 24·7-48.
Bruno Adrovandi e Ary Garcia, residente a

Ida Tecila rua Daniel Carneiro, levou
Ele, brasileiro, 'soltei- uma garota de quatro anos

ro, lavrador, domiciliado para um local ermo, sevir
e residente neste distri- ciando-a e praticando atos
to, em Ribeirão Molha, bestiais.
Iilho de Paula Adrovandi. Depois deixou li garotaEla, brasileira, solteira, fugindo. A criança foi re-

���r���f:'n���iciál:�r�t:' ������p�� s��:s::�id�s�

I' ATENÇA-O· SMRS CAVALHEIROS1
em Pedras Brancas, filha encontrando-a ensanguen- •de Daniel 'I'ecíla é de tada sendo recolhida em -

Carolina TecHa. estado g�a.ve á a�si5tencia. Acompanhe a elegancia :Ie Amanhã .

A Polícíe esta a procu-E para que chegue ao co� ra do monstruoso indlvi-'� Confeccionoando ainda hoje 8e.".r:..o na 00nhecimento de todos, mande] d �
, d MEhl ;

passar o presente edital que
uo.

00 Alfaiataria "Mack" e aurtcw o er,será publicado pela impren-- 00 Rua Presidente Epitaeio Pessôa, 974sa e em cartório onde será
'·ff 1 ·ô I" I 00atixado durante 15 dias, Si I ' ÇO. noxt ove . JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA

�alguem souber .de algum im-
. Fag�eIros He,�cules

li�m:lW������pedimento acuse-o para os Idem Prata wolff bem OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOm.������tins legals . como talheres avulsas
destas afamadas marcasIRENE PEDRI, aliciai V. S. encontrará na •

,

----- CASA REAL CA.SA DAS TIMTAS
FILIAL EM JARAGUA DO SUL

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58
OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,

Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Lin.hllçe, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra
ceiro, Oleo para soalho, Cola, Ag�a Raz e!c.Anilinas: pare tingir tecidos de La, Algodão,

Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera pare Soalho.
PREÇOS DA MATRIZ

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848

Jogos de Café e de
Chá de 14-29 e 42 peças
bem como todos peças --------
avulsas da afamada PASTAS ESCOLARES
Porcelana Schmitt está (Bolsas)
a sua disposição na vende-se na Grafica
CASA REAL Avenida Ltda.

COMPRA-SE
Doce de Laranja

Doce de Goiaba
Doce de Caram bola

pagando-se os melhores preços.

Oferta para .Jorge Mayerle S/A.-Comércio
Av. Getulio Vargas n. 998

em J o. I N V I L L E

!! Dr. Ren.ato· '\Valter !H MÉDICO Hii
fiiii ComC!����I�per��o�!;toEn;SPE<S'ALI�ADA . �ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. iiII Doenças de Senhoras - Partos - Clinica iiii '

Geral de Adultos e Crianças. �.i.i Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ��ii TELEfONE N. 3 *ii Jaraguá do Sul _ Sta. Catarina i'i::
..

I_ Casa de Moveis·1Vitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Bua Domingos R. da lova �ti' \

- \fi�Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

II Vidros. Molduras para Quadros qualquer
tipo. ., CAIXOES FUNERARIOS

Em estoque Ei sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

r'B��""";""=R;��;';�'�'t�="'Ejp;;�'g=�"'"11
i.i:·i.i:i DE SOUZA. &, ROS§j[ 1:1:Indo a Joinville não se esqueça de vi-
l
..
:l
..
:' sitar o «Bar e Restaura.nteM�xpreOsso?>b a Rua.!::.i••;::9 de Março em frente ao toro OI us.
ii

Tendo passado por completa reforma, iil� lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos I�

t,::::',::�,:�:::!:�",��·:=,:::"�:,,::=!�::::::::�,:j
..............................._ --_ --------------..

((J) êabäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
.

Qla CTIAp 'WEilEt ITN]))lU§1[�lÂ\l = JOll1l1lVU!e
conserva o tecido da roupa porquA l a v a facilmente e com rapidez.

s�ßÃ� 'fIRetA,•••
Esp ECIALtOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


