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Norte-Americano lisabeth Emme�doerfer
Eggett e tendo deixado a

Oompletamente modificada a Mêsa da Ca- segutnte próle: Hu�o, Ar-
, .....

Preso depois de uma Níebels-e-acresentou+a rur, Conrado e GIsela.
mara - A U D. N. e o p R p. elegeram no- das maiores caçadas hu- hora e meia, bati á porta,

Ao sepullament,o corri-• '..
manas da historia do Me- Niebel atendeu e eu disse pareceu grande numero de

VOS titlrlares para a presidencia e Vice Pre- dio Oeste, Robert M. Da- que nosso carro sofrera pesAsôCa�. M" I d
.

amara urncrpa e

sldencla - Renunciou O prrmeiro Secretário níels, contou á policia a um desarranjo, pedindo- [eraguei do Sul, por pr,?impressionanfe historia de Ihe� pera usar o releíone. pósra do vereed or sr. Ioäoduas' semanas de crimes Delxou�me entrar. e eu o
Lúcio da Costa, fez-séda qual participou com erneacei �om o revólver.
representar nos funereesI Presidente: Luiz de Sou- John C. West. Em seguida, Iohnny en-
por uma comissão de ve-

za, 7 votos. Em branco, 2; John C. West, que mor- trou �. guardou-o, enqu�n- readores designada pelopera Vice-Presidente: Fre reu de ferimentos recebi- to fUI ao and?r supenor, Presidente e asslm consderico Curt Alberto vasel, dos quando tentava abrir buscar as mulheres. Lev�. tituida: Frederico Curt AI-7 votos. Em brancc,�. caminho numa barreira rno-los no automa.vel. FI-
berto Vasel, Dr. Arquimé-Estavam, pois eleitos os policial, e Robert M. Da- :lemo-Io� se despirem no I d Dantas e João Lúcio

novos Presidente e Vice- niels estavam sendo pro- carro e Jogamos suas rou- des C fda os a.Presidente da Câmara Mu- curados sob a acusação pas. ao longo a estrada.
Associando-se ao pezarnicípel os quees sob pro- de sete homicidios. Fm�lmente, chegamo� li

da família enlutada o
longada salva de palmas Daniels, que tem 22 anos um mIlharal. e eu Ih_es dis- "Correio do Povo", apredos essístenres tomaram de idade e fóra libertado se pera cernínhar.Näo ho�- senta a exma. sre. víuva
pósse dos seus cargos. condicionalmente do refor- v� qualquer atentado . CrI-

Eggert e filhos o seu a.Pediu exoneração o l' Secretário matorio de Mansfield, con -

mJO�so co�tra .as mulhe-
b o de condolencías.Á essa altura entram no .tou ao .promoror publico res as queis NIebei econ- raç

recinto os vereadores Car- de Richland como matou selhou não oferecessem
los Rutzen e Arqutrnédes o diretor do reformatorio, reslsrencia e elas obede- -

Dantas. Este envia ii rnê- sua esposa e filha, dei- ceram. Não espancamos MON!TS-ILLUSTRlllrrE
xendo num milharal os 'nínguern. Mandei que to- Agentes
corpos nus e furados de dos se colocassem em fi- soe. ORAF. AVENIDA LTDA.

balas. As vitimas, que fo- Ia e em seguida, alvejei
rern raptadas na ultima Niebel depois a moça e Lustro para Sapatosquarta-feira, eram John E'I finalmente a mulher.

«MASPIN»Niebel. de 50 anos de ida, No reforrnatorio, Niebel
de sua esposa, Nolanda de : tratou-me como um cão. boa até no fim
53 anos de idade sua fi- Em certa ocasião espano CASA REAL
lha, Phyllie, de 21 anos cou-rne. Os g-uardos da
de idade. prisão são uns cães. Se _

Daniels entregou-se á' não tivesse sido apanha-
policio depois de um tiro- do dormindo hoje pela
teio no qUlll seu cumplice m(1nhã, teria matado todos
!o� morto e; um .po!ici�i eles".
gravemente ferido. Disse A perseguição teve ini-
o seguinttr: cio ha duas semanas,
"Johnny e eu planeja- quando o proprietario de

mos isso durante três ou uma bar em Columbus,
quatro meses. Desejamos Ohio, foi morto. Em 58-

fazer Niebel passar pelo guida, o gerente de um

inferno. Se tivessem'os ti- acompanhamento de turis
do um pouco mais de tas, em Flat Rock Michi-
tempo teriamos liquidado gan, foi assMsinado. Urr.
todos eles no reformato- lavrador, de 25 anos de
rio" idade foi alvejado num

--------------------

Daniels declarou que re- automoveL A vitima,
almente foi ao reformato. um veteramo da marinha

I rio no dia seguinte -para foi encontrado morto num

apanht.lr o guarda Phillips, parque nas proximidlldes
mas não conseguiu en- de FremoDt.
contra-lo. "Matamos os

Camara

Sã um requerirnenro em

que, por escrito e em ce

röter irrevogavel, pedia sua

exoneração do cergo que
ocupava de L secretario.
Na sessão seguinte, de

Presidente da Câmara ,quarta feira, a mêsa tendo
tomado o referido reque-

rimento como manifestação de
renúncia ao cargo, fez proceder
e eleição para escôlha do nosso
titular que recaiu no udenista sr.
-João Lucio da Costa, por 8 voto�,
isto é, unlmltltldade:

Conforme é da Lei Or-I
gâníca dos municipios
reuniu-se na terça-feira
última, dia Ö, a Câmara
Municipal afim de iniciar
mais uma legislatura. I
Era grande o número

dos politicos, partidário e

curiosos que, ás 7 horas,
arrostando o intenso frio
daquéla manhã, enchia a

sala da Sessões da Câma
ra afim de apreciar como

procederiam os vereado
res quanto ao preenchi
mentos dos lugares vagos
ne mêse, aliás-os lugares
mais importantes,
Abriu a sessão o verea

dor udenísra Curr Vasel
de vez que não havia no

recinto um único membro
da rnêee. Foram convida
dos pera secretär.os os

vereadores Luiz de
Souza e Albrecht Oumz. Achavam
se presentes mais os vereadorAS 0-
tôvillno Tissi, Max Thieme Junior,
Willy Germano Oessner e Augusto
Sarti. Iniciados os trabalhos foram
compromissados e empol:lsados os

nOVOS titulares Luiz Maes e João

Dr. Luiz de Souza

Frederico Curt Alberto Vasel
Vice-Presidente da Câmara

Lúcio da Costa.
Em seguida o sr. Presidente anun

ciou que, em face de se acharem
vagos os lugares de PresidenJe e

Vice-Presidente, iria proceder á vo
{ação para escôlha.

Foi um momento de sensação
entre os vereadores e os assititentes.

Procedida á apuração consta-
tou-se ó seguinte resultado. Parll

João Lucio da Costa
10• Secretario da Câmara
Um yóto que surpreendeu

Por oca sião da eleição do Pre·
sidente e Vi\."e-Presidente do:'! Câma
ra apareceram 7 votos em vez de
apenas seis (6),

Os v�readores da U.P.N. eram
em número de 4.

Os ver9adores do P.R.P. eram

dois.
Ao todo, portanto, somavam 6.
O sétimo, dado ao Dr. Luiz 'e

ao Sr. Vasel, de quem teria sido?
do Biriba? .'

N$ hore do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
Puro

ma datp o snr. Emerich
Ruysam e Maria M. Va
zei filha dt Alfredo Vase'.
Dia 9 a exma. senhora

Juneta Pereira Oliveira,
dignissima esposa do Dr.
Ary Pereira Oliveira, in

na sala das audiencias os tegro Juiz de Direito des
seguintes casamentos: ta Comarca; na mesma

Contrato de casamento: Com Walter Konell com Srta. data o Snr. Ernesto Czer-
a senhorita Etelvina Fer- Helena Raduenz e Olivio niewicz adeantado indus
re5ra, destacado elflmento' �opelatto c?m It Seta AI-, trial, e ,srlI. DO'ra Ne!tzeJ,
social Jaraguaense e di- 2:lra Pessa ttl , tsposa do sr Paulo NeItzel;
leta filha do saudoso ma, Dia 10 Luiz Gomes, re-
jor Julio Farreiraedesua

-x- sidente em Rio Negro eo

digna esposa dona Paula Dia 8 de Agosto na Sn�. Oscar Bornhold,
Huy Ferreira" contratou residência dos pais da reSIdente em Corupa.
casamento o anr. Ernesto noiva foi realizado o en- Dia 11 Adenor Paulo
Silva.' hce matrimonial da gen- Wunderlich; filho do Snr.
O noivo, funcionürio til Srta. Renee Maria Paulo Wunderlich; Dia 12

ferroviario, é filho do Schwartz, filha do Snr. o Snr. Jõão Tossini; ii,

casal Inocencio Silva da Alfredo Schwartz, mui Srta. Gerda Rudolf e Ed
sociedade local.

'

digno Escrivão da Cole- wirges filha do Snr. Car-
Aos noivos eselIs dig toria Federal desta cida- los Heinzle;

.

nos progcnitores nossos de, e de sua esposa Dna. A todos aniversariantee
cumprimentos. Laura Schwartz, com as felicitações do "Correio

o Snf. Luiz Lima Simões, do Povo",
resid{>nte em· minas Ge-

WULMAR CAUZlnO AYROSORealizaram-se ontem rais.
Foram padrinhos por

parte da noiva o Snr.
Julio Maffezzolli e Sra e

por parte do noivo o Snr.
Alfredo Schwartz e Sra.
"O Correio do Povo",

envia as felicitações.
,

LOCAIS

Voltam para o serviço ativo os marechais
chenko, Rocossovsky, Malinovsky e

Zukhov,
Tolbukin

Timo-

O redador diplomatieo siderados de "folga" des
do "Sunday Times" i,nfor- de o fim da segunda guer
mou que o mórechal Sra- ra mundial, em ,razão de
lin fez "importailtes modi- sua �crescente popularida
ficaçóes na composição do de.
�lto comando do exerciJO O. jornal "Sunday Pic-
iovietico" t0!'1al" informou que o ma-

Com efeito, o genera rechal Timochenko teria
iissimo Stalin convocou s do nomeado comandante
para o servi�o a'ivo os adjunto do exercito sovie
marechais Zukhou, Timo IIICI)! Ao marechal Zukhov
chenko Rocossovsky, ,\'Ia l!Crla sido confiado o co

linovsky e Tolbukin, con mando do grupo d exer-

ciro russo dos Balças e
ao man�chai Rocossovs
ky o grupo ocidental de
exercito, que ocupa a Ale
manhã e a, AusJria. O ma
rechal Vassilevsky teria
sido nomeado chefe do
estado IfIélior do exercito
sovietico,
Segundo o "Sunday

Pictorial", tn a modifi
cação no, ailOS coman

dos, os g�'il rais Kurasscv

CASAMEITOS

Dia 2 Segunda-feira na
Pia Batismal desta cidade
I'ecebeu o nome de Wul
mar Cdlazaro Ayroso o

pequeno de Luiz G. Ayro
so Sobrinho e de Elly Bo
ege Ayroso.
No ato da' ceremonia

foram padrinho Antonio
Domingos Ayroso Filho
e Mari·Mani Ayroso.

-

Ao modesto casal e dis
tintos professores de Ita
pocusinho o "Correio do
Povo" apresenta os voto�
de perene felicidades.

e Viena, e Sacolovsky, de
Berlim, teriam sido colo
cados sob as ordens do
marechal ROCOS50ysky.
PARADA AEREA EM

MOSCOU ANIVERSáRIOS
Realizou-se sábado úl· Transcorre hoje a data

timo em Moscou uma natalicia do Snr. Curt
grande parada aerea, du· .:sievert, digno gerente da
rante a qual noventa e seis filial nesta cidade do Ban
bombardeadores traçaram co Popular e Agricola e

nos céus as palavras "010,' do snr. Pedro Pedroni.
ria a Stalin". mecanico, Ainda na mes-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atanàsio Rosa aos onze 11 de março de mil no- prietario do terreno dos suplicantes e Agostinho
vecentos e quarenta e quatro 1944 Certidão doe, Valetim do Rosário réo nesta demanda conjutan
anexo sob n'4; S'-Exibe então,' o suplicado Pedro mente com Pedro Zimmermann, pois que ambos
Zimmerman a Arnoldo Stähelin essa escritura e são responsaveis, face do que ensina Carvalho

O Doutor Äry Pereira Oliveira, Juiz de Direito ameaça-o despê]o. Diante disso Arnoldo A-lfredo Santos "pode acontecer, porem, queo mandatário
da Comarca de Jaraguà do Sul, Estado de Santa Stähelin desocupou o terreno, tendo, para não originário não se tenha desligado de todo do
Catarina, Brasil, na Forma da Lei, E T C, perder tudo que de benfeitorias pois (que tinha mandato, no sentido de continuar a praticar al-

FAZ SABER aos que o presenre edital, virem plantações e vivia da lavoura) fizera sobre o mes- guns atos, enquanto o Substabelido pratica outros,
ou dele conhecimento tiverem e interesar póssa que mo, durante quasi quatro 4 anos, recebido de Pe- Em tais hipoteses, é bem dever, como pro
por parte de Fulgencio

.

João Pereira e sua mulher dro Zimermann a importancia de três mil cruzei- curadores conjuntos, que ficam sendo, respondeLeonida Borba Pereira, por ínterrnédio de seu bas- ros Cr$ 5,000,00 a titulo da venda de sua casa. rão solidariamente por suas faltas" 9'-Esse mo
timte procurador o advogado Doutor Priamo Ferrei- A essa venda foi forçado por Pedro Zimmer- do criminoso de agir dos suplicados e caracteris
ra do Amaral e Silva, me foi dirigida a petição do mann que a tal o coagiu valendo-se dos expedi- tícos do delito civil que é o "ato ilícito de nosso
reôr adeante transcrita: -PETIÇÃo:-Exmo. Dr, Juiz entes inescrupulosos e caracrerístícos de sua com- em virtude do qual alguem lesa o direito de ou
de Direito da Comarca de Ieraguä do Suk=-Fulgên- pleíção moral perversa e obtusa, pois que alem trem", parecia ser o que Carvalho de Mendonça,
cio João Pereira e sua mulher Leonida Borba Pe- de ser tido como "valentão", exercia a esse tem- tomou para exemplificar em sua magístral "Dou
reira, brasileiros, lavradoras, domiciliados e restden- po o cargo de inspetor de Quarteirão em Ilha da trina e Prática das .obrígações". - "a venda ou hí
tes em Oenanéia, Estado de São Paulo, por seu Figueira, e do qual se valia, quando em demanda poteca de um imovel de que se não é propríetá-bastante procurador, o advogado que a presente subs- de sórdidas empreitadas. Efetivamente, o suplica- rio, o recebimento de uma divida de
creve, vem perante V, Excia. requerer conrra Pedro do Pedro Zimmermann possuia escritura do terre- que se não é credor e casos semehantes
Zimmermann, }\gostin.ho Valenti:n d9 Rosario, Ervi no que aos suplicantes pertence, mas adquirida constituem delitos civis" esse modo CrImInOSO
no Ehle.rt, l?co Carnpigotro, losé Ioão Iunkes, �o- criminosamente, através de um delito civil per- de agir dos suplicados, só foi constatado
berto NIcolau Petry e respectivas mulheres, arngo 'feitamente caracterizado, pois que ao perpetrá lo pelos suplicantes da seguinte forma:-a) Em princi-
201 rr II do Código de Processo Civil, todos brasí- o fez voluntaríamente de forma contrária ao di- pios de 1946, em virtude de insistentes pedidos de
leíros, casados, lavradores, resident�s a Ilha da, f'í- reito, e causando dan�, através da prática de um Amoldo Alfredo ôrãhelln, Antonio Alves de Siqueira
guelra, nesta Comarca, com excepçao de Agostlnho ato dotoso no intuito de fazer o mal. Senão ve- veio de Mafra a Iereguã, sendo que ambos então
yale�tim �o Rosári<;> ,�. José João Iunkes no. t<:cante [amos: a O suplicado Pedro Zimmermann, vizinho procuraram o signatário desta, tendo Antonio Alves
II resl,dencla e domlCl11? de ambos e, a profissão do de Arnoldo Alfredo Stähelin, e conhecedor per- de Siqueira afirmado não compreender o modo pe
pr.H"!1elro 9ue é c0!De�clante estabelecido �m, .

Guara- feito da situação do imovel como já . dissemos, lo quel o suplicado Pedro Zimmermann sonseguire
ml.rllT�, (sede do distrito) Coma,rca:- Município de pois que há muitos anos reside em Ilha da Fi- comprar o terreno dos suplicantes; b) Face desses
[oinville, sendo o s�gunao, Jose, Joao Jun�es: mora- guelra, solicita por correspondencía. dizendo-se afirmações, fomos ter ao Registo de Imóveis desta
dor no lugar Guamlr_anga t��b.em .?O distrito de amiga e advogado de Antonio Alves de Siqueira, Comarca onde deparamos no livro n05-C o Regis
Guaraml�lm, uma açao o�dInarIa a�,m, d� promover em principios do ano de-mil novecentos e quaren- tro de Imóvel havido por Pedro Zimmermann doe
� anulaça? de värios registros de trnovers e respe�- ta e, quatro 1944, uma procuração dos Suplicantes suplicantes, sob o n,6.622, cujo titulo base Iôra uma

tIV�S escrtruras de compra e ven?� de terras, � prt para o fim especial de transferir o imovel em Escritura Publica de Compra e Venda de Terras la
mel�a delas,passada em Guarernirirn, no cartono d� questão e propriedade destes, a Antonio Alves de vrada no serventuário José' Atanasio Rosa, de Gua
Jose Atanasio da Rosa aos onze (11) de março .de mil Siqueira ou pessoa por este indicada"; b-:-Os Suo rarnlrlrn (doc. anexos sob o n.õ): c)-Diante dísso

p

novec�ntos e quarenta. e quatro (I94.4), registrada plicantes na maior bôa fé remeteram ao suplica- em Guaramirim extraimos as certidões que compro-
posterIorment� no RegIstro d� .Imovels de�ta Coma,r-I do .Pedro Zimmermann a procuração pedida con- vam o que alegamos, uma da procuração que os
ca de jdragua do Sul, do Oflcl�1 do RegIstro MarIO cedendo-lhe poderes "para o fim especial de ou- suplicantes outorgaram ao suplicado Pedro Zirn
Tavares de ,Cunha Mello aos VInte e três (23) de torgar a favor de Antonio Alves de Siqueira ou mermann (doc. anexo n.z) afim de que esre trens

mar�o _de mil novecenros e quarenta � quatro (1944) pessoa que este indicar, escritura de venda e rnitisse o imóvel que possuem a Antonio Alves de
Certidões �ocum�ntos anexo� e de numeros 2 .e 5, compra, ou cessão dos direitos de herança que Siqueira ou pessoa por este indicada; outra do su
e as demals escfl�uras e re,glstr_?s que. s,e seguiram os outorgantes Fulgencio Pereira e sua mulher bstebelecimento do mandato a Agostinho Valentim
l�vrados ,n? ,mf'nclonados tabelião e oficial

.

do Re- Leonida Borba Pereira tem no lugar denominado do Rosário (doc. n.õ) e a terceira da Escritura de
gtsrro Man? Tavares d.a Cunha Mello, relativos to- "Corôa Bonita" em Ilha da Fígueíra, de Municipio Co:r.pra e Venda que este efetuou, como procurador
dos os regIstros e escrltu�as que lhes deram margem, de Parati, situado no Rio Jaraguá, Estado de San- substabelecido dos suplicantes das terras destes, ao
.��um� terren<;> 9,ue os..suphcante� pc:ss.�em no lugar ta Catarina, cujas terras lhes couberam por he- mandalario originario Pedro Zimmermann (doc, ane-
"-'oroa B?n1!a ,em Ilha da FIgueIra, nesta Co-

rança de seus pai e sôgro João Pereira ETC. xo n.4) d)-Exclarecida a "chicana" crime ou tramóia'
m�rca, cUJO Im_?vel ho�veram por herança �e seus Documento anexo sob n' 2 e passado no Äntonjo Alves de Siqueira e Amoldo Alfredo Stä-
p�11 e sõgro }oao P�relra e qu� era anterlormen_te Cartorio do l' Tabelião João Verissimo da Silva, he1in por 'Carta em cuja carta anexaram o contrato

sltuad.o em Araquan, ex-Paratl, comarca de Sao aos doze 12 de fevereiro de 1944, certidão extrai- particular de compra e venda de terras entre ele�
FranCISco

�

do Sul" pelo _que ..

pas- da do arquivo existente no cartorio distrital de firmado aos 23 de dezembro de 1940, cientificaram
sam a expor:-1')-Os SuplIcantes sao legltlmos Guaramirim de José Atanasio Rosa' c-Uma vez os suplicantes, solicitando procuração ao signatário
senhores e possuidores de um terreno sito no lugar de posse da procuração acima men�ionada o su- desta para trata: do assunto. c� De�orreram dois
"Corôa Bonita", em Ilha da Figueira, Municipio de plicado Pedro Zimmermann ao invés de cum- anos sem que vIesse a pracura�ao ate. que se ,consJaraguá do Sul, com as seguintes confrotações: - fa- pri-la em seus termos, pois ao mandatário incum- talou haver a mesma ,se extravIado, pOlS que somen-
zendo frénte ao Norte com terras de João Brun o be" aplicar toda a sua deligência habitual na e-I te. agora

aos 4 de. �alo de 1:48, rem.
eteram os su-

fundos, ao norte com terras' de Fridolino Schmidt xetução do mandato, a indenizar qualquer pre- plIcan,les lima certldao d,a qual f�ra, ou1torgada aos 5
limitado-sedeum lado'ao Leste com terrasde Anto- juizo causado por culpa sua ou daquela a quem de maIO de 1946 (doc, n.1),-10)Do Imove. pertencent�snio Teodoro Ribeiro, herdeiros de Silvano de Bor- .

, _ aos suplicantes e registrado no Registro de ImóveIS
ba e João Junkes e ao Oeste com terras de Pedro s�bstabelecer, sem autorl�,açao, poderes que de-

desta Comarca sob n.6,622 aos 22 de março de 1944
Zimermann, contendo ä éÍrea de noventa e três mil vI,a,exercer pessoalme�te ,-Art!go 1500 do C,

(doe, anexo n. 5) vendeu o suplicado Pedro Zirn
oitocentos e Quarenta e quatro (93844) melros qua- CIVI�-, substabel:ceu nao C?nferl«;los, ,a? tambem

mermann e sua mulher várias partes a saber: a)aos
drados mais ou menos; 2.)-0 imo'vel acima descri- suplIcado AgostInh,o Valen,tIm do RosarIO, aos dez

51 de maio de 1944 uma parte a José João Junkes,
to de há longa datá vinha sendo ocupado, com o

10 de março de mIl novecentos e quarent�, � registro no livro 5-C de transcrição de Transmissões,
consentimento dos suplicantes, que há cerca de trin- quat�o �944, conforme se ?omprova pela ESlJrI!u sob o n.6771, imóvel de que faz patte uma area do
ta (30) anos residem em Cananéia, por Antonio AI- ra PublIca de SubstabeleCIme!1to ,de, Procuraçao, registrado sob o n, 6.622, que é o dos suplicantes:
"es de Siqueira, que sobre o mesmo residiu mais docl!II?ento layr�do no CartorlO dls:rl�al de \iua· -doc. n.6; b- aos 15 de julho de 1944, uma parte
de vinte (20) anos;- (3°) -Antonio Alves de Siqueira ramlrI� (ce.rtlda� �oc. anexo sob n ö), d-Agostmho Erwino Ehlert, registro no livro 3-C du Oficial do
em 1940, comunicou aos suplicantes que pretendia ValentIm d? RosarIO pact_uando e mancomuna�o Registro de Imóveis 'desta Comarca, sob o n. 6.893,
mudar residência para Mafra e que havia pessoa in- com o suplIcado �edro ZIm�er�ann, que, ��Ia imovel de que faz parte uma area do registrado sob
teressada na compra do terreno,-Estes que não po- dolor?samente" p�IS q�e no mtUIto de preJu_dwar o n, 6622, que é o dos suplicantes- Doc, n, 7; c
diam vir a Jôraguá, aquiesceram então, em ceder-lhe ter�elro�, no dIa ImedIato ao do ,substabeleCImen- os adquirentes dos imoveis mencionados nas letra5
os direitos de dominio, ficando de oportunamente to, ISto e, aos 11 de março de �Il novecentos e

a e b e suas mulheres, venderam estes terreno�
lhe autorgarem a escri·tura de venda e compra ou quarenta e quatr� 1944, na qu�lIdade de procu- respectivamente a Roberto Nicolim Petry, registro no

cessão dos direitos de herança que exerciam sobre rador sub�tabeleCI�o dos sup11c�nte�, e sem o
livro 5-C já citado, sob o n, 9034 aos 3 de dezembro

o referido imóvel, que Antonio Alves de Siqueira. conse�so de Antomo Alves de SIqueIra, a quem de 1946-Doc, n, 8 e a Jacó Campigotto, registro no

por seu turno, venderia, enviando-lhes o dinheiro, devera ser -passado o terreno, conforme a procu mesmo livro de transcricão de Transmissões sob
produto da venda; 4')- Uma vez assim combinado, J;ação que os suplicantes outo_rgaram a Pedro Zim-

o n, 783 de 21 de setembro de 1945 Doc, n,9
Antonio Alves de Siqueira entendeu-se com o inte- !llermann, e a que faz .mençao a letra b' deste sendo que ambos ainda estão na posse dos imo
ressado na aquisição do iITIovel e que era Arnoldo I�em - 8' doc, 2, ven�eu, certan:wnte que num t?r:l�e veis aludidos; 110-Acontece que todos esse re·
Alfredo Stähelin, firmando com o mesmo contrato SImulacro, a? proprlO Pedro ZImmermann o I�O- gistl'o bem como as escrituras respectivas são
particular de compra e venda, pelo qual Arnoldo AI- vel <;los sup.lIc�ntes, passando-lhe, a respectIva distitutidos de valor, em face do· nosso direito
fredo Stähelin se obrigaria a pagar o terreno dêz e�crItura pubhc� de compra � ,venda d,e _

terras, porque oriundos da escritura de compra e yenda
que o mesmo lhe fosse escriturado, isto aos vínte aInda no cartorlO de Guaramlrlm certIdao d,oc. de terras que o suplicado Agostínho ValentIm, do
e três(2õ) de dezembro de mil novecentos e quarenta anexo sob �:4, Excederam os poderes, o q�e 1m- Rozário fez ao l'éo Pedro Zimmermann doe, 4 E'm

(1940); (Vide àoc, n' 1) 5, -A época do contrato, já porta �a nulIdade do man�a�o qu� ?S s�plIcantes nome dos suplicantes, contra a sua vontade expressa
há uns dez (10) ou vinte (20) dias, por ordem de An- c?nferuam tanto o mandatarlO or!gmárI9, P�dro orbitando os poderes conferidos no mandato "pa
lonio Alves de Siqueira, instalou-se Arnoldo Alfredo ZImmermann; como o substab.eleCldo, Agostmho ra o fim especial de outorgar a Antonio Alves de
Stähelin na propriedade e nela começoü a faz;er vá- Valetim do Rosário; e de maneira ilícita, pois que Siqueira etc:.", o imovel objeto deste litígio. To
rias benfeitorias, inclusive uma casa de . madeira, desrrespeitaram ambos, determinações expressas dos os atos descritos e praticados pelos suplica
construida próxima ao rancho em que habitava An- contida.s no instrumentos conferido para ° fim es- dos Agostinho Valentím do Rozario e Pedro Zim
tonio Alves de Siqueira, onde passou a residir com pecial de outrogar a favor de Antonio Alves de mermann, são nulos de pleno direito, razão por
sua familia, casa essa atualmente ocupada pelo su- Siqueira ou pessoa que este indicar" etc. etc. Doe, que devem ser considerados com? inexistE'nt�s
plicado Jacó Campigotto e familia; 6'-Emprincipios n'2 visando ambos pertencentes, Ora, nem um por isso mesmo que, perpetrados por mandatano ou mandatanos
de mil novecentos e quarenta e um, Antonio Alves nem outro cumpriu essas determinações, nem o obrando com flagrante abuso ou excesso de, p�
de Siqueira, transferiu residencia para a cidade de procurador originário e nem o deres, Senão vejamos: . a ,E' nulo de pleno dIrel

Mafra, ficando de voltar a Jaraguá, uma vez cred�n- substabelecido, quando um ou outro, deveria assim to tudo d que o mandatarlO fez co� ,exces�o ,dO
ciado pelos suplicante, afim de- escriturar o terreno proceder, mesmo o substabelecido, porque: "Subs- mandato "in Carvalho Santos-�od. CIvIl B�asllel�o
a Arnoldo Alfredo Stähelin nos termos do contrato tabelecer, ensilia Carvalho Santos, n, 242, vol. Interpretado, voI. XVIII, pg.20�; ,_b-A pagI_na' 21,0
aludido. Arnoldo Alfredo Stähelin residiu no terreno XVlII, Código Civil Brasileiro,-é transfeTir a ou obra citada, deparamos a opmmo de CIO,VI� Bevl
desde dezembro de mil novecentos e quarenta 1940 trem os poderes do mandato original". Logo nem iaque: "São nulos em relaçao ao ConstItumte os

até meados de mil novecentos e quarenta e qua ao mandatário originário e nem tão pouco ao subs- contratos realizados "(Obrigaçõe�, ,§ 122), v�r<;la
tI'O 1944; 7'-Em mil novecentos e quarenta e tabelecido assistia o direito de ampliar os pode- de que reproduz em seus comenta\lOs ao COdI�O
quatro 1944, surje no cenário dos acontecimentos res que os mandantes conferiram, mórmente se ao dizer: O contrato não tem ,valIdade <?br, CIt.
o réo Pedro Zimmermann, visinho 'de Arnoldo AI- em prejuizo destes, Acresce ainda que nem um e vol. 5, ob�eEv, ao a.rt, 1306; c-Am,da" a pagma 201
fredo Stähelin, e por isso mesmo perfeito conhe- nem outro prestou aos suplicantes, mandantes no temos a 11çao de PImenta ·Bueno,- Um procura
cedor da situação do imovel, de posse de uma caso, contas de sua gerência não lhes transferil!- dor insuficiente, ou obraria sem mandato, ou com

Escritura Pública de Compra e Venda de terras, do as vantagens provenientes do mandato por excesso dele, e, quer �m uma, como ,em outra
havidas dos Suplicantes e lavrada no Cartório qualquer titulo que fosse, c-Assim pois se Uze- consideração, em ri�or, seus ato� serla!ll nulos
distrital de Guaramirim, do Tabelião local José ram os suplicados, Pedro Zimmermann, fal�o pro- Contmua na t�rcelra PagIna
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543--Fritz Pfützenreuter bras, licença reparos O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito porque ele nada poderia fazer alem de sua auto-
sua casa sito li rua Vidal Ramos. Corupá Como da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Santa rízação"; d-E' de Astolpho de Rezende, citado a

Requer Catarina, ne Forma da Lei, ETC. pg. 211 do livro referido, este ensimamento: "O
544-Ladislau Twardowski bras. llcença cons- FAl saber a todos os que o presente edital de mandatário que exceder os poderes do mandato

truir casa de madeira para moradia li estrada Rio citação, com o prazo de trinta (30) dlas, virem, ou ou proceder contra eles, reputar-se-á mero gestor
Novo Corupá. Idem. dele conhecimento tiverem, ou Interesser póssa, que, de negocios, emquanto o mandante lhe não ratifi-

545 Maria Carlota Antoine bras. licença cons- estando se procedendo ao Arrolamento dos bens cal' os atos Cod. Civ art. 127. Trata-se de um ato
rruír um em alvenaria de tijolos em frente seu terre- deixados por Ieleclmento de JOSÉ GONÇALVES em que não interveio a vontade, o consentimento
no sito a rua Duque de Cexlas. Idem. DE ARAUJO, e tendo sido feita a declaração de do mandante. Ora, o consentimento da parte que

549 -Dante Schiochet bras. licença con truir ca- herdeiros. na qual consta o herdeiro de nome ôe- se obriga; é uma solen�dade que a l�i . c�>Dside�a
li de rnadelra em sua propriedade sito a estrada bastião Gonçalves de Araujo, brasileiro, solteiro, e esse.n�Ial para a validade do ato [urtdíco, cuja
Nova Retorcida. Idem. maior, como ausente. pelo presente edital, chama e preterição torna o �t? " nulo!. nos ter�os do art.

550 - Waldemar Rebello bras. construir um ran- cita ao dito herdeiro Sebastião Gonçalves de Araujo, .115 n. IV do Cod. CIVIl; e-São de .RUI Barbosa,
cho nos fundos de sua propriedade sito a lila Mal. para no prazo de trinta -dias, se fazer representar, ou �Itado �elo autor, C. Santos, as seguintes palavra:
Deodoro da ·Fonseca. Idem. comparecer a êsre juizo, pera falar aos têrrnos de O C?mItente so é r�s:pon8avel pelos atos do man-

551.-·Harry 'Grubbe bras. licença construir· cêr- dito arrolamento, sob as penas da lei. E pare que datarío, dentro dos lImItes. do mandat�; Todas yp.z
ca de sarrafos em frente de sua propriedade, slro a chegue noticia ao conheciment de todos. se passou por tan�?, que o mandatarío proc.eder Ultra VIres

'rua Presidente Epitacio Pessoa. Idem. o presente edital, que será afixado às portas do Fo- �andatI ,o� �eus a�os. a respeito ,do mandante
563- André Pavanello bras. transf. imp. terreno

rum, no lugar de costume, e públicado pelo· jornal sao ?O�O SI nao eXIstIssef!1; � - Sobre essa;s a-

sito a estrada Irapocuzinho, vendido a Antonio local '''Correio do Povo". Dado e passedo nesta ci- precraçoes de ordem doutrínarla, acre�enta am�a
Smaníoío. Idem. dadz de Iaraguá do Sul, aos vinte oito dies do mês Carvalho Sant?s, p� 242

_

que:-"A Jurisprude�cla
563-Vitor Freygang-bras. licença construir ca- de junho do ano de mil novecenros e quarenta e oi- dos nossos TrIbun�,Is; nao se afa�to� do ensma

sa em alvenaria de tijolos em sua propriedade, sito to. Eu, Ney Franco, escrivão, o Subscrevi (assinado) I m�nto dos mestre.s e recorda varies Julgados es-
..

a rua CeI. Procopio Gomes. Idem. Ary Pereira 'Oliveira.-.Juiz de Direito." Está confor tribados na doutrina por eles consag!ada. Fac�
567 -Luiz Kiene -bras.· licença construir um

me o original do que dou fé. do quanto se argumentou, requerem pois os suplí-
renehe em sua propriedade sito a rua Mal. Deodoro' cantes, seja a presente ação julgada procedente
da Fonseca. Idem. Ieraguá do Sul, 28 de junho de 1948. e afinal provada afim de serem declarados nulos

577-lnacio Leutprecht bras. licença construir 0 Escrivão o registro de imovel sob o n. 6622 do livro de
cerca de sarrafos em frente de sua propriedade, sito NEY FRANCO Transmissões desta Comarca, a escritura publica
li rua Rio Branco. Idem. de compra e venda de terras lavradas no Carto-

578-Indcio Leutprecht bras, licença fazer diver- -"-- ---- rio de Guramirim, documentos 4 e 5, e as demals
sas modificações ne planta de construção de sua

e IE�n°11-4)) TI Alp Cn°11-dJ) ra] tflI
escrituras e registros de imoveis dai originados;

casa a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem. lL<OLll \\I.l� lL<Ol�cm\lJl bem como a citação dos suplicados e suas mulhe-
579-Alberto Marangoni bras. licença fazer res ao inicio nomeados, porprecatoria os residen

modificação na planta de construção de sua casa, tes Iora da Comarca e por edital possiveis ínte-
sito a rua Rio Branco. Idem. O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz do Di- ressados, aos termos da presente ação, afim de a

593-Elisa Preygang bras. licença construir xi- reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de contestarem na forma da lei, pena de revelia. Re

quelro em propriedade sito a rua Mal. Deodoro da Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.
querem maís, a condenação dos suplicados Pedro

Fonseca. Idem. FAZ SABER a08 que o presente edital. com Zimmermann e Agostinho Valentim do Rozário a

594-Bernardino H. da Silva bres, licença re- o prazo de trinta dias virem, ou dêls conhecimen- indenizarem os prejuízos-que lhe causaram oríun-
formar cerca em sua proprledede a rua Mal. Deodo- to tiverem ou interessar possa, que por parte de dos do ato abusivo que praticaram, acrescidos
ro da Fonseca. Idem. . Augusto Konell, por intermédio da seu bastante dos juros, custas e honorários de advogado,tudo con

D95 - Antonio Graff bras. licença construir xl- procurador advogado doutor Luiz de Souza foi ro- forme se constatar no curso do pleito. Protesta
queira em sua propriedade a rua Rio Branco. Idem'l querida a citação de Alberto Wendorff e encon- se provar o alegado por toda a forma em direito

599-Antonto Graff licença reforma cerca exís- trando-se o mesmo em luga: incerto e. não s�bido, permitida. O advogado qUtl a esta subscreve tem
,tente em .sua propriedade. sito d rua Barão do Rio cita e chama-o para, decorrIdOS 30 (trInta) dIas da seu escritório e residencia a rua Abdon Batista
Branco. Idem. data da notificação, vir ou mandar pagar ao su- sIno, e é jnscrito na Ordem dos Advogados do

597-Cdrlos Ramthum bras. licença puxar agua, plicante Augusto Konell, a importancia de Cr$... Brasil, secção de Santa Catarina. Da-se o presen
para fins industriais em sua propriedade, a qUDI se- 3.000,00 (Treis mil cruzeiros) acrescida dos juros e te para efeitos fis(,aes o valor de er' 20.000,00
.á desviada um· trecho pela val�te da estrada, sito a mais cOlllinaçôes do direito, sob pena de se proce- (vinte mil cruzeiros) Nestes termos Pedem Defe
estrada Iiapocuzinho. Idem. der, findo aquele prazo, á cobrança executiva· in rimento. Jaraguá do Sul, 3ü de Junho de 1948.

599--ofielmuth Neumann bras. licença reformar dependçnte de quasquE:'r out�as notificacõe� ?u in· (assinadO) pp. Priamo Ferreira do Amaral e Silva.
cerca existente em sua propriedade sito éJ rua Rio ter'pelações, tudo de conf2rmldade COm petlçao a- 30-6-48.-30-6· 48 (coladas duas estampilhas estadu
Branco n�sta cidade. Idem. deante transcrita: PETIÇAO: Exmo Snr. Juiz de aiS no valor de cr$ 3.00, sendo de taxa de saúde

600-Maria Longo bras. licença construir xi- Direito da Comarca. de Jaraguá do RuI. Augusto devidamente inlttilisadas.)-(Acompanham a pre
queira em sua propriedade sito a rua Mal. Deodoro Konell, brasileiro, ca�ado, lavrador, residente nesta sente:-Um talão comprovante do pagamento da
da Fonseca. Idem. Comarca no lugar RI? Cerr?, por seu procura..dor Taxa Judiciaria; uma copio da petição, uma cer-

601-Harry Buhmllnn bras. licença construir xi- bastante o advog.ado mfrassmado, vem expor fi tidão de procuração. lavrada no Cartorio do 10

queira em sua propriedade sito a rua Domingos da requerer' a V. EXCla. contra ALBERTO WENDORFF,. Tabelião João Verissimo da Silva, Comarca de
Nova. Idem. brasileiro, casado, lavrador, residente atualmen�e Cananéia, Estado de São Paulo; uma certidão de

607-Adolfo Radtke bras. requer transf. imp. em lugar ignoradO o seguinte: Que, em data de 3 procuração extraida do Cartório de José Atanasio
terreno sito a estrada Ribeirão dos Hungaros, ven- de Junho de 1941 �mprestou .ao Spldo .

.' como, faz Rosa, passada no Cartório de João Verrisimo da
dido a Conrado Radtke. Idem. cérto () documento lIlcluso, a Importancla de Cr $. Silva a favor de Pedro Zimmermann e arquivada

608-Edmundo Fischer licença es(abelecer-se 3.000,00 (Treis mil cruzeiros) exigivel mediante o no c�rtorio do Serventuario José Atanasio Rosa
com mo;nho de cereais a rua CeI. Procopio Gomes- prévio aviso da 30 (Trinta) diäs; Que, agora, de· de Guaramirim' uma certidão de escritura publica
n�sta cidade. Idem. sejando notificar o devedor da sua in�enção de de substabelecimento de procuração que fez Pe-

609-Paulo Bockor bras. transf. lmp. 1S0�re um rehaver o emprestado, não o tendo maIs encontra- dro Zimmermann a favor de Agostinho Valentim
carro de lavoura, vendida a Antonio Bockar. Idem. do nêste Municipio, d! onde se ausentou para lu- do Rozario extraida tambem no Cartorio Distri-
.. 610-Paulo Bockor bras. transf. imp. terreno gar ignorado, fazendo esta afirmação, requér a V. tal de Gua;amirim de José Atanasio Rosa, uma
sito a estrada Jaraguá, vendido a Antonio Bockar. Excia. seja �Iberto We!1cJodf _notificado por edit�1 certidão de escritura pública de compra e venda
Idem' para, decorndos 30 (Trmta) dl.as da data da notI- de terras lavrada no Cartorio mencionado achna

611-Antonio Bockor bras. baixa imposto so- ficaç.ão, vir ou mandar pagar. ao Splt�. a impo�·. aos 11 de março de 1944, 5 certidões extraidas do
bre uma bicicleta por ter mudado de residencia pa- tanc.la' de Cr$ 3.000,00 acreSCIda dos ]uro� e maIs Registro de Imóveis, do Oficial Mario Tavares da
ra outro municipio. Idem. comlllações cOnstantes .do docurl2ento alUdIdo, sob Cunha Mello desta Comarca e correspondentes &OS

612 Willy Hornburg bras. transf. imp. terreno pena de �e p�oceder, fmdo aquele prazo, a cobra- registros dos imoveis n. 6.622,6.171, 6893,9.034, e

sito a estrada Rio Cerro, vendido a Arnoldo Horn- ça ��ecu__tIva lIl?ependpnt� de quatlsquer out�as 7.833. (assinado) Priamo F. Amaral e Silva. A pe
burg. Idem. notlfl.caçoes ou �nterpela9�es. _ Requ�r outrOSSIm, tição inicial levou do MM. Dr. Juiz de Direito da:

613-·0restes Gadotti bras. transf. imp. terreno depOIS de perfeita a. notlflCaçao, sejam oS autos I Comarca o seguinte DESPACHO: A como reque-
sito a estrada Ilapocú-Hansa. vendido a Alberto entregues ao Splte. IOdependen.teme�te de traslado. rem. Em 1-7-1948. (assinado) A. Oliveira. "E para
Morettí. Idem. Da se a prese_?te p�ra efeItos flscaes, o valor

que chegue a noticia a publico e para conheci-
.614-Andreas finter bras. Ji�ençêl estabelecer-se de Cr$. 100,00 � s�g.ue ylUta. a pl'6va do pa�a. mento de possiveis interessados incertos e nã.o

com moinho de fuba, a estrada RIbeirão Molha. Idem. ment� da taxa Judl?lár�a ?evlda. O advogado' ID- sabidos se passou o presente edital. que será afI-
615 -Augusto Küster bras. trllnsf. imp. terreno frassmado tem eSCrItórIo a rua Mal. Deodoro da xado as portas do Edifício do Forum no lugar de

sito â estrada Jaraguá Alto, vendido a Emilio Küs- Fons�c3:' n. ,2�0. � poss�e o telefope p' 34. Com u� costume e publicado pelo jornal local "Correio
ter. Idem. ma copIa da I�ICla.1 maIS os segull1tes .documentos. do Povo". Dado e passado nesta cidade de jara.

616-Carlos Heinzle alemão licença construir 1 doc. de crédito de Cr$. 3.000,00 deVIdo por AI- guá do Sul, aos treis dias do mez de Julho do
mÇJusoléo na sepultura de Virgllio Bona, inhumado bf'rto Weodor� a Augusto Konell; 1 t"a5Iado de ano de mil novecentos e quarenta e oito. Eu
no cemiterio Municipal desta Cidade. Idem. uma .�rocuraç�o.lavrada a fls. 362, do L. ,02.0, do Ney Franco, esurivão, o subscrevi (assin�do) Ary

617 --Carlos Heinzle alemão licença construir tabehao sr. Mano T. da C. Mpllo, desta sede, 1 ta- Pereira Oliveira Juiz de Direito da Comarca.
màusoléo na sepultura d Willibâldo Freigerger, inhu- Ião da Taxa Judiciaria passado pelo Coletoria Es-

.

mado no cemiterio municipal. Idem. tadual desta cidade, sob n. 286. N.'f.P. Deferimen· Está conforme o original, do que dou fé.
618-Adão Kiatkowski bras transf. imp. terre- to. Jaraguá do Sul, 7 dA julho de HI48.-pp. (assi-

no sito a estrada Ribeirão Grande do Norte. Idem. nadO) Luiz de Souza. 77-48. - 7-7-48. (coladas duas Jaraguá do Sul, 3 de Julho de 1948

620-AJberto Moretti licença construir casa em estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3.00 sendo NEY FRANCO
alvenaria de tijolos, em sua propriedade sito a es- uma de taxa de saúde, deviddmente inutilisadas).
trada Retorcida. Idem.

'

A petição levou do MM. Dr. Juiz de Direito

621-Carlos Meyer bras. licença construir casa da comarca, o seguinte DESPACHO: A; como re-

de madeira, em sua propriedade siio a estrada lIa- quer.
- Em 7-7-48.-(assinado) A. Oliveira. E para

Pt· E 1 Vende-se na
pocú-Hansa. Idem. que chegue ao conhecimento de ALBERTO WEN- as as sco ares

622-Eva Rumpck bras. liceuça construir xi- DORFF, se passou o presente edital, que será afi- . Grafica· Avenida LIda·
queira para suinos em sua propriedade sito a rua xado as portas do Forum, no lugar de co�tume e _

Mal. Floriano Peixoto. Idem. publicado pelo jornal "Correio do Povo".

Secretáriô da Prefeitura Municipal Je ja�élguá Dado e passado nesta cidade de Jaragllá do

do Sul, em 19 de junho &e 1948. Sul, aos sete dias do mês de Julho do ano do a

no de mil novecentos e quarenh oito.- Eu NEY
MANOEL LUIZ DA SILVA FRANCO, escrivão, o Subscrevi.-(assinado) ARI

Secretário. PEREIRA OLIVEIRA. Juiz de Direito da Comar-

Es.crivão

ca.-"está Conforme o original, do que dou fe.

Jaraguá do Sul, 7 de julhO de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO
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.

UI)
.

�
m· CLINICA GERAL-CIRURGIA �I' "It

"I Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

··-1 �BODineO§ BA:: "t: e externas: Pulmões - Coração - Estômago _ figado - Rins _ o

m D!,enças nervosas - ?ífilis - Doenças venéreas - Doenças da m TIJIlldnstna dle Calicadl (())§ ,
I
pele em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. m �

Q

di
• ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. iii'

- (G«)§c]bl TIJrm2H[J)§ §o Ao "I
n CAIXA POSTAL, 11

:JPROVISORIAMENTE CON�ULTAS DAS 8 Às 12 B DAS 2 Às ill-" RAGUÁ DO SUL,' S. Catarina6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL EVANGELICO. II
ii #��! -�••. "3ç!lf@AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU ui a.W '"

I
RAMOS DAS 2 À� 6 HORAS DA TARDE. �1

I
CORUPÁ :-:, SANTA CATARINA I
!!!I!!IIII!!II!�l!!!!!!!l!!!!!!!ll-!.===ll=!!!!!!'!!!II!!I!!·I!!!II!!!!I!!!·l!!!!!!!!!!!llml"""'ll==-=ll===!l_..,:;'ji...aiiiilliiaial.liiiiiiii�i,_"_,iiiiiiiiiiililaiilliilliiiiiiiliiiii,,.Iiiii&iiiiII_'_'�.
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Adolf Herrn. Schultze' �oo �: � � �z g

MARCENARIA' EM GERAL = � !1.l � e I

� m.: �� ...... � � � GI� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da zes �.: � !1.l � c I _00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 I I -5 ...1 g � e lU .1
00 Mantem um

..
estoque �ermanente de todos (JS tipos 00 � � . 1

z
� � � 1$

�
de ltIoblhas, especialmente para escritorio. � o = ,... (1) U .......zes >=�o ,os.INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 :::l � � :3;: � ••

� Dormitarias, Salas de Jantar � o.;:: "" � � s ..j. O
Cópas, Escrliori JS, Moveis rusticos e outros. � 1:- jíaB.1 � (/').,2 ...

.,� (/') ... !1.lItlN

00 MOVE�S AVULSOS COMO: 00 g E �
<
oco é I

� Cadeiras l...l = rIA !1.l (/J
C

P I ti
.. � o -g tI..l o o

o ..

o trenas txas e giratonas m:s'
!1.l Ei Q"O O00 Mesinhas de centro e para radio 00

I
o • � ;::=i C2 I00 E entre muitos outros, a 00 ê:3 �:z [ß �

i C'tff�1�:��t:�:m:�:;:������'�:i�11,"L"�,t!,:J
�

elevado custo.--------- 2::o::s
Toda a Mercadoria á pro.ta Entrega 00

RUA RIO BRACO, 964. - TELEFONE, 73 00

��iI r"";
..· ..

·;;;·;;�;;;j··-;·��···���;;�;;;�;··Il
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �� S"."

1�P�GAR a assinatura. �}
ii;�Ãi;�;;�B;t;ih;=�":::::': II ao· !:�E�;A�:n;:�ar40quan' !l

fL
� � .�� �;;.�� �� ����.�����!.� }f.���� ����.�CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS' DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

Clinico �e OI�os, OUUi�8S, noriz, finrgantu
Dr. A�PmTliinilo TaVéli'8S

Poíessor Cotedrotico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis -

Ex·Chefe Eios serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no
Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do profess.or David Sanl'on, 'no Rio ,de janeiro.
Ex·lnterno por, concurso, da Assistencio Pública do Rio de janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

13 LU M E NAU STA. CATARINA

1 �::�od:_!:::iS ·1
� Jaraguá do Sul � Rua Domingos R. da Nova_

®

"='1
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

I
Vidros. Molduras para Quadros qualquer

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
.'

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

.

l;=!i=!;=-=!i=r.�n=!!=i!=!i=!!=ii!iE;;!E!!i;i!ii!I

�IF b (Sezões, Malárias, I-II-I I"J res Impaludismo
=:. '" Maleitas, Tremedeira ...

,

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM �

I� "Capsulas Antisesonicas
III Minancora"
l' Ern Todas as Boas Farmácias

._

IIIÉ um produto dos Laboratorios MINANC0RAI
III -.loinville Sta. C�tari�a- I
!=;i=!;=!:SEi;�!ii!!!ii�!;!EE;;�;;!ii!!!;E!lUE!!!IiF!!!!!iI
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Dr. Ren.ato 'Walter I
II CIRURGIA G�R�LDE I

E��CrALlzADA �
!! Com cursos de aperfeiçoamento no !
ii Rio de Janeiro - São Paulo e BUí.nos Aires. 11
li Doenças de Senhoras - Partos - Climca �i
ii Geral de Adultos e Crianças. • H
!! Consultório e Residencia: - ao, lado da Prefeitura Municipal. �ii TELEfONE N. 3 :..
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina �:: f.

Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S. A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

•••A ".8SSA IUS_III.. IRlellll.
I1AIHIE.eS . IM 16lf8QII:

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 .

•".ItE�••1 DE .11J)I�iG•

BOMBAS para uso domestico e fins industt-iais : 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.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO' em geral para instalações de luz a

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer

pedido de instalação de luz e força.

CASA Tn BI AS DE .. EllE AN1fGlle �.,BI.I
________IIIIIIÍII_·,.__.;, • •...:!.J;!A.!.!R:.;;A�G!.:U;:.;:Á�D;;:.;O�S�U�L:;:..::...!,;R::.,:;;u:.:a...;M�.!:.;al:.:.. ..!D;:.:;e�o,d. d a Fonseca, 368 - SANTA CATAHINA·

O
-

li Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel f'rster. QuaIitret 'auf'

U Lager, wifl:-Wollstoffe, Leinen, Tusor'e, Waschstoffe, Riskaden, Creto-
ne, Algodão, Handtücher, Séhirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe,li Zefiere, VoaIe, Chitas, Opala, Fusí.ons, Hemden, Grawaten, Strümpfe,

II Fertige Anzüge, Mrentel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU ÄUSSERST

",', NIEDrIGEN PREISE VERKAUFT WERDE N.
Besucht diesen bestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung ihrerseits, Im

sich die Artikelll'" und Preisen zu überzeugen. I

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, as�im como: Sed3s, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins
H.iscadões, Cl'etones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, Voals 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



CORREIO DO POVO PAG. 5- Domingo, DIA 8-8-48 -

Banco Popular e
No Vale do Itajai - Matriz

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rió do Testo, Rodeio e Rio de Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- ci disposição-(sem limite) retirada livre
í disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%
Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretíradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 50/0
Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00.4'/. P. retiradas
mjavlso prévío de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo filó-Por 6 meses 61/2' i ; Por 12 meses 7'1. Deverá ser dado o

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

iDep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com retí-

iredes semanais serr eviso até Cr$ 1.000,00 5/1'1:/.
Dep. limitados-(Limife 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'/.

�iDep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

iretiradas sem avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais. ... 7'/. --------�

1
Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos, ----•......:.�----
passes. depositas ern contas correntes, deposl'tos de valores, etc. etc.

�MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

i
����

� Serviço atencioso e rápido Cure se�s 1!lales e poupe seu

}
bom dinheiro comprando na

����®���� FARMACIA NOVA

I .a?:zlA...á'nl._�"'d!."'M"'.

I f8 B R I C ß Df M O U (IS f C B R PImR 18
·

DE

Guilherme, A, G. Gaedke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundos

I:'
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Lo s

Dormitórios modernos e simp Ie
Jogos para sala
Jogos pera coslnha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas pare casal e solteiros

• Guarda comida e guarda louças
Bufes e pentiadeiras ..
Cadeiras-Mochos-Camlselros
Cernes-Teboas de lavar roupa

.. _we, \....a. "O �O ..e wO wO JZt !ttw- 4& Iiêi C, G $ _..

� L�mBr�iallaa,
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Flscala >

Contratos - Naturali-·

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Dr. LUIZ
-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

OE SOUZA
de ROBERTO M. HORST

_--------_ a que dispõe de maior sortimen-

Bitte Aguia Puro to na praça e oferece seus arti-
gos á preços vantajosos.

se encarrega de cuidar
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

do seu estomago.
--------.----------�

����

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
_ u .

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

fc�;;;i�"�'�"'p�";'�"�
, II Rua MI. Deodoro N. 136 ii

li T:���:!u�:.:::��9Ii
II Cr$ 35,00 ii

-------------------------------------

.. .. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

��I�������al! ��;E��E II LOMBRIGUEfRA MINANCORA

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.,000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAce E.S,
COCEIRAS,
FRvEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

'.

DEPENDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió

'

Tijucas
Tub,arão
Urussanga
Videira

I AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emlllo Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCa"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

MATRIZ: ITAJAí

•

-

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

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

.

i ernedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
,

MlNANCOßA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

JOINVILLE -

A
c:
.r
:J

)20.
JJ
CD
:J
to
CD

MILHOES
OE PESSOAS 1 til USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914'
A slFltls ATACA TODO O ORGANISMO
o Ficado, o 8aoo, O Coraçlo, o
E.tomalO, oe PulmÕe., e Pel.
Produz Dore. no. O.eos, Raume.
tlsmo. C.."el,e. Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos,

Consulte o m6dloo
.tom. o popular depurat."o

ELIXIR 914
Inofeneivo ao .rcaAlemo. Airada.
•• 1 como um licar. Aprovado co

mo auxiliar no tratemento da S 1- .

FILIS e REUMATISMO de mes

ma orle.m, pelo D. N. S. P.

Hl!bidíll? i
Boss Ltda.l

�-----------------

Dr. Arquimedes Dantas'
A.veGA.G

FRACOS E ANÊMICOS I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Bronquites
Escrofulo••

BITTERAGUIA PURO
é a vida do seu es-

tornago,

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

É UM GERADOR DE SAÚDE. Onde comp!arei mais barato
geral, pelos menores preços da praça, só na

Oasa·llIleO 8.111111

Tomem:

VINHO CREOSOT.\DO
"SILVEIRA"

Imprepdo na izib 8IS:

Tosses
Resfriado.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

Jaraguá do Sul

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran
ças, descontos, empi estimos, financiamentos mediante cau

ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando docu
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
Abone em C /Correntes os seguintes juros:
Disposição,' sern avíso, com retiradas livres

patd qualquer lrnportancla
.

Com Aviso de 30 días e retiradas livres
de o-s 1.000,00 3°io

Deposilos Populares, com limite de Cr$ ·õO.OOO,()O
dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5%
Prazo FilO de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dies 5 1/2%
Prazo FilO de 12 meses 6%
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

,A economia é a base da, prosperidade
Deposite as 'mas economias no

Banco lndustri« e Comercio de Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas 11
a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b ��@!@®!@@'!'@)®t@�@!@�®t@@í@)@!@�(§)�
_________ (@Tosse,Asma,Bronquite,Rouquidão,e Resfriados �

*tI3 ..

'"LI
. conRI ema. � 'rODAS AI!> HOlLES'lI'U!!\ DO ßPflRUHD R(�PIHßlÓRIO I

t Wi_ �.... . :�::E8::M��! . énc;n:a; �I:: i;e:a; �o; <-euslo
do I

� @j

. I: ��:R�Ç:':�U::' II r�:!�!�!lL�!I��!!��!��!!�!�®!�I ':::f�@:(S�·',il:tn\�!tn\�:IR\�:tn\r,::..!IR\�:IR\�:IR\6>\:tn\6>\:tn\�:tn\�:tn\1������������� .tl

-x- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Auriverde do 13 B. <3. •�oinDiIIe X 5. D. Aaarai • bccol
Jogarão hoje nesta cidade Acarai X Auriverde do 1)1 B. C" Joínvílle - O prelio, está chamando grande atenção dos eS

portistas locais, pois o "Acaraí", lutará pela reabilitação de seu onze

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULINO DEDRI Fundado em 1919 TBLEFONE N. 39

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domíngo, 8 de Agosto de 1948 SANTA CATARINA N°. 1.502

Vende-se
25 morgos de terra com

casa e diversas planta
ções, distante da cidade

4,1/2 kilometro.

Preço de ocasião, tra
tar com o Snr,

Archange/o SaffaneJli

AVISO·
A Sociedade de Bocce

Estrada Nova convida
para o dia 15 do correute
05 clubes de Bocce, Rio
Branco, Brasil, Cidade, e

Retorcida, pera assistirem
a inauguração - Haverá
churrescade e ao vence

dor se dará o premio de
e-s 100,00

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do r" Distrito
da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram uo cartório exibindo u�

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:

I

Edital rr 2419. de 27· 7-48.
Francisco Lehnert e

Valeria Urbanski
Ele, -brasllelro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Sebas
tião Lehnert e de Anna
Lehnert.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, dornlcillade e

residente neste distrito, em
Garibaldi filha de Estevão
Urbanski e de Eetanlslava
Muntoski.

Edital rr 2420, de 27-7-48,
Geraldo Klitzke e

Lyana Behling
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, ti
estrada lrepocú-Hanea,
filho de Paulo Klitzke e

de Selma Enke Klitzke.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiliada e

residente neste distrito,
á esrrade Itapocú-Hansa,
filha de Henrique Behling
e de Hedwig Achterberg
Behling,
Edital n: 2421 de 28-7-48.

Affonso ôchrauth e

Herrulna Elisa Junk
Ele, brasileiro. solteiro.

operário; domiciliado e re

sidente neste distrito Cl es-

trada Itepocü, filho de

Augusto ôchreuth e de

Anntl ôchraurh,
Ela, brasileira,

- solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Itapocú, filha de
Theodoro Jung e de Bertha

Lange Jung.

Edital N' i422, de 2-8-48.
Helmuth Kienen e

Ruth Ayroso
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, residente nesta

cidade, filho de Luiz Kie
nen e de Gertrud Kienen.
Ela, brastleíra, solteira,

profassora, residente nes

ta cidade, filha de João Ja
nuario Ayroso e de Thar
cilia Gonçalves Ayroso.

De ordern do snr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mez de Agasto,
arrecada-se imposto acima,
reterente ao 2°. semestre do
corrente exercício.
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão, satisfazel-o
no próximo mez de Setembro
com a multa de 20%.
Exgotados os supra cita

dos prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva,
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul, 2 de Agosto
de 1948.

HELEODORO BORGES
escrivão

PREFEITURA MUNICI

pAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

Tenha um estomago
forte, usando

BITTER AGUIA PURA

Estojos Caneta e lapi
seira bem como só ca

netas diversos tipos da
afamada marca "Ever
sharp" vende por preços
de tabela com niaís um

desconto especial de 10%
a CASA REAL

defronte ao Cine Bur

cidade, Vistas da
Vende-se na Graííca

Avenida Ltda.

"fJço lnoxiàovel".
Fagueiros _ Hércules

idem "Prata WolU" bem
como talheres avulsas
destas afamadas marcas

V. S. encontrará na

CASA REAL

IlATENÇAO SNRS. CAYALHEI�I
; Acompanhe a elegancia :Je Amanhä;
00 Confeccionando ainda hoje seu terno na

00 Alfaiataria uMack" de Mauricio Köhler,
00 Rua Presidente, Epitacio Pessôa, 974

; JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA

OOOOOOOOOOOO�OOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO

l;::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::,:::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::.�\

i! Bar D� !���r�!J!�resso �
ii Indo a Joinville não se esqueça de vi- l'!

.:1.:1 sitar o «Bar e Restaurante Expres-so» a Rua r.ª:.
.

9 de Março em frente ao Micro Onibus. ;
!l ii
ii Tendo passado por completa reforma, i:
ii lá v. S. encontrará otimas refeições, quartos i�

t:::��::�:�,�:::'::,E::',:::::,,:':::�::::::,:J
BITTER AGUI� ....-----------,.,--..

�:al�:�:s :::::"cs:e�: I Dr. Wal�emiro· Mazufachoß
e••• BE S"UBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
. Raios Intra-vermelhos e azuis.

COMPRA-SE

CASA DAS TINTAS
FILIAL EM JARAGUÁ DO SUL

AUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

OFERECE: Tintas a' Oleo, Tintas em Pó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra

ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.

Anilinas: pare tingir tecidos de Lã, Algodão,
Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e 'em

litros, Cera para ôoàlho.

PREÇOS DA MATRIZ

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848

I
Ovas de tainha, secca.

Kg. Cr$ 20,00 acaba de
receber a CASA REAL .

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
durante o corrente

mês de Agosto, arre
cadação na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara
guá do Sul e na

Jogos de Café e de lntendencia de Co
Chá de 14-29 e 42 peças rupá, o imposto
bem como todos peças SOBRE EXPLOUçAo A
avulsas da afamada I GRICOU s INDÚSTRIAL,
Porcelana Sehmitt está N- ti f d
a sua disposição

ao sa IS asen o

CASA REAL
na o pagamento no ":

fendo mes, ficarä o

contribuinte sujeito
a multa de 20%

E D I T A L sobre a referida im-
posto no : primeiro

IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS mês, sendo então

E PROFISSÕEs _

feita a cobrança [u
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura 1\1uuici

de Jaraguá do Sul,
2 de Agosto de 1948

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Doce de Laranja
Doce de Goiaba

Doce de Carambola

pagando-se os melhores preços.

Oferta para Jorge Mayerle SIA.-Comércio
Av. Getulio Vargas n. 998

em J O I N V 1 L L E

SACOS DE PAPEL
de .boa fabricação

IRENE PEDRI,otiLial Vende-se na Soe. Grafiea

,�\\�O VIRCI:-
,) ....-G":l DA «»: <,;;\,
o�WETZH INDUSTRIAL
JOINVILlE

.........................._ I -- �

(()) §2llhlão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla ClA\� WE1fZEt ITNJD)l(J§1fIRliAIL = ]([))nml\vnHe

I

conserva o tecido da roupa porque lav a facilmente (' com rapidez.

AVISO
Fica

_
terminantemente

proibido a entrada de pes
soas estranhas em meu

mato sern minha licença,
afim de tirar cipos, palmi
tos,' derrubar arvores e ca

çar.
Não me responseblllso

pelo que possa acontecer.

Poço Denta 2 de Agos
to de 1948
MARCELLO MENEL

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur :nte 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


