
Hoje faz anos a gentil
snrta. -Melíra Folgt, resi
dente �m Corupá.

Convocadosos suplentes Alvaro Batalha e Ge- E DEMOCRATICOS CONTIDOS SUA CARTA Faz anos hoje Dna Ma-

CIPIOS
ria Vasel, esposa do ônr,

hard Roeder-Voto de congratulação pela volta fi DE PRIN . AAre_do Vasel: Amanhã o

nalmente do Municipio ao verdadeiro regime de: Consultada a casa, foi aprovado por todÔs mealuo Osnildo, filho do

mocratico Telegramas de congratulação ao P.R.P. os vereadores presentes e em seguida, assinado ônr, Adolfo Barrel; Dia 19

e á U_'.D.N. no Ri.·o, pela instala.ção das suas co_n- pelo Presidente em exercicio.
a menina Maria Cacllda,

C I d R bl A C
filha do ônr. Paulo Wun-

vençoes na apita a epu ica - amara nao No dia da instalação da 3a. convenção na- derlísch; Engelherto Frei-

tqH�ou conhecimento de um projeto lei do snr. cional da U.D.N no Rio, o vereador Luicio da herger, Antonio Quadros,
Prefeito Mu_nicipal. . . Costa, usando da palavra, apresentou igualmen- e o menino Mario Karsten;

O Pre�Id�r:..te da Camara em exerCICIO, :usan- te um requerimento, pedindo que fosse passado Dia 21 a Srta. Gisela

do _das atribuições que lhe confere o regimen- áquela entidade politica tambem um telegrama Herschíng; o ônr. Pedro

to interno, convocou os suplentes Alvaro Batalha de congratulação,
José Bosco, diretor do

Grupo Escolar Abdon Ba

e Gehard Roeder, os quais compromissados e em- Consultada a Casa esta aprovou por una- tista; ne mesma data do

passados, passaram 'imediatamente a tomar par- nimidade.
'

_ Snr.: Arnoldo L. Schmlrr,

te nos trabalhos d� Casa.
,

Redigiu-se logo em seguida o seguinte te- grande industrial estabe-

Logo em seguida, o. suplente Alvaro. Bata· legrama, que igualmente por unanimidade foi lecido a Estrada Ieregué;

Ih d al d d f
e o menino Norivel, fílhi-

ii, usou a P avra, izen o que o' �Ia, para aprovado. nho do Snr. Herminio

congratular:s� .com a Casa I?ela vo!ta fínalmen-
UNIAO DEMOCRA.TICA NACIONAL-RUA Moser.

t�. do M"?nICIpiO. ao verdadeiro regI.me dem?c!a- DO MEXICO 3-RIO.
A todos eniverserlanres

tlC? ASSIm o afirmava, por ver alI.as opo�çoes SESSAO' HÓJE CAMARA MUNICIPAL,
as felicitações do "Correio

coligadas, dando desde logo, c_om � �nstalaçao da JARAGUA DO SUL, SANTA CATARINA, A-
do Povo".

sua .nova me�, uma verdadeira lição d� demo-
PROVOU POR UNANIMIDAD� VOTO CON- CASAMENTOS,

.cracia a� Partld? que de democr�tIco S? tem o
GRATULAÇAO INSTALAÇAO CAPITAL Realizaram-se ontem ne

nome. DIsse ma;s, que se .percebIa fa�I�mente, PAIZ, CONVENÇÃO pDN, FAZENDO VO- sala �a� audlenclas os

que }fila nova era se havia �mbem ali instala-
TOS PARTIDO ELEV� BEM ALTO DE- s�gul�tes

' casamentos:

do; era de trabalho e abnegaçao. MOCRAOIA CUJO PIONEIRO FOI O Franclsco.Lehnert c?m a

Ao terminar, as suas palavras foram abafa- GRANDE_) PATRIOTA EDUARDO GOMEB,srta Val�r)a Llrbanski; Oe-

das com uma estrondosa salva de palmas.
�

raldo Kllrzke com a Srta.

Em seguida o suplente Gehard Roeder, usan- (a) Frederico Ourt Alberto Vasel-Presidente ---

do da palavra, apresentou um requerimento, no I em exercicio. Em to�as estas sessões, com- bleí P I".
""

qual pedia que fosse passado em nome da Cama- pareceram sempre OIto vereadores A Assem ela au Ista re)eJlou a moção

ra, um telegrama de co�gratulação, ao P�rtido I'
, Na quinta.fei�a pas�ada, deu entrada.na Lino de Matos

de Representaçao Popular ao-Rio, pormotivo da, Camera, ur» pre0lf-lto lql d-9 Snr, Pn.efeüor .

,

instalação dá sua convenção, no segiunte teor: relativo á 'aq.uis!Qão de u� t.e_rreno .d�sti- Oonfírmado, assim,' o seu vótd de aplausos
PARTIREPO-RIO. . nado á ampliação do Oemiteríó Maninipal ao congresso estudantil do P.R.P_ em

CAMARA MUNICIPAL JARAGUA DO e estimado em e-s 12,000,00.

SUL, SESSAo HOJE, APROVOU VOTO CON- A Carnara não tomou conhecimento do

GRATULAÇAO COM A MESA DIRETORA referido projeto, em virtude do mesmo ter

TRABALHOS QUINTA CONVENÇAO NACIO- vindo sem 08 necessarios ceclarecimentos.

NAL PARTIDO DE REPRESENTAÇAO POPU- .Seria preciso que viesse com os seguintes

LAR, HOJE INSTALADA CAPITAL' PAIZ, dados: onde fica situado o terreno, quais
FORMULANDO VOTOS POPULISMO ELEVE as suas confrontações, qual a sua área e

CADA VEZ MAIS POSTULADOS ,CRISTAOS a quem pertence.

CAIXA POSTA.L, 19 Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.
o 39

ANO XXIX JARAGuA DO SUL - Domingo 15 de Agosto de 1948 - Bta. Catarina - N. 1.503

Camara Municipal
'Locais

, ANIVERSARIOS

Na fictoai do-
"

aperitivo'.�0f!te
'

Um Ca(içe
.: fde '

'I
\..�

póro

frida Behllng; Alfredo
Blanck com a Srta. Gre
da A. L. Kögler e Rudol
fo Karns com a Srta. Er
na Hasse.

OlnDS
No cartório do registro

civil foram ínecruoe oe

sezuínres Obíros: Inacío

Salier, com 64 anos de

idade, era casado com

Dna. Terezinha Satler; E�
milia ôchmidr, com 67 a

nos de idade, 'era casada
com Alberto Schrntdt; A

genor Floriano, com 1 ano

e 7 meses de idade, filho
de Pedro e Maria Floria

no; Alexandre Wasch, com
7 dias de idade, filho de
Andreos e Ellsabeth
Wasch; Ana da Silva

Freitas, com 56 anos de

idade, era casado com
'

o

ônr. Izidio de Freitas e

José anecteto, com 1 ano

de idade, filho de Marcos'
Anaclero e de . Augusta
Gonçalves.
-------------------

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Gratíca
Avenida Ltda.

Oampinas

o "Estado de ôao
Paulo" comentando o as

sunto assim manifestou:

"Chegou, finalmente, o

momento de ser votada

pela Assembléia a moção
de autoria do deputado

---------------,-------- Iuvenal Lino de Matos,
tornando publico que a

Assembléia Legislettva do
Estado de 5. Paulo se

conservava vigilante na

defesa do regirne, "valen

circunferencia quatro vezes locídade de oitocentos a ao clarão. Não tinha asas. do essa atitude como de

maior que a de uma "su- mil quílornetros por hora. Parecia ter um tornbadí- finição de princlpios con

per-fortaleza", Tinha duas Quando se emparelhou lho inferior, e outro supe- traria a todo e qualquer
fileiras de janelas, uma conosco o barulho foi rior e seu interior estava movimento entl-democra-

superior e outra Inferior. ensurde�edor e o brilho iluminado. Não vimos tico". Essa nroposrçao,

Eram janelas quadradas. das chamas, á sua popa ocupantes". como temos notlcíado. te�

Da popa do aparelho sai- ce�'ou' nos momentanea- Dos vinte passageiros ve o irituito de neutralizar

am chamas, de cinco a

I
mente. Em seguida desa- a bordo, apenas um esta- os efeitos da recente apro

dêz metros de comprimen- pareceu nas nuvens. Ha- va acordado e confir�C?u vação, pela Assembleia,

to. O apilralho deixava via luar e ainda o vimos as palavras do capltao de um voto de aplausos

uma esteira azulada e pa-j á nossa frente, nas bre- Childs. aos organizadores de um

recia voar com uma ve- chas das' nuvens, 'graças Ambos' os pilotos ser- congresso estudantil pro-
viam na esquadrilhas de movido pelo Partido de

caça da força aerea, do Representação Popular
exercito dos Estados Uni. (integralista). Ofereceu-lhe
dos durante' a guerra. substitutivo a sra. Concei-
O co-piloto John Whit- ção Santamaria, conforme

ted declarou que sabe mui- já publicamos, recordan

to bem qual é a velocida- do-se que houve' a respei
de qUe podem desenvol, to do assunto longos e

ver os mais rapidos avi- acalorados debates os

ões a jacto e que a velo- quais deram margem a
J h" B k

cjdade do misterioso apa- frequentes, afirmações osep me a er re-

relho erd muito superior ideologicas por parte do cebida pelo Papa
á dos melhores modelos deputado que fala na As·

a jacto das forças ,aereas sembléia em nome daqué- Pio XII concedeu uma

norte-americanas. la agremiação politica. I audiencia especial a Jose-
Tanto o capitão Shil2s O sr. Lino de Matos re- phine Baker, estrela do

como o co-piloto Whítted quereu votação nominal, "FoHles Bergere" e ao

declararam que o aparelho o que foi feito, verifican· seu marido Jo Bouillon

"DC-3" em que se élcha do-se a rejeição de sua diretor de orquestrll.

vam "tremeu vj.olentamen� moção, por 18 a 24 votos, josephine Baker decla

te deviçlo á deslocação de Votaram pela rejeição rou ao Sumo Pontifice que

ar produzida pela turbina os seguintes deputados: pretende abrir uma escola

a jacto ou pelos foguetes Moura Andrade, Cässio para crianças catolicas,

que deAeriam impulsionar Ciampolini, padre, Carva- nos terr�nos de sua pro

o estranho avião que avis- lho Pauld Leite Neto, An- priedade, custeando, ela

taram". I tonio Vieira Sobrinho, propria, as despesas.

Misterioso Avião Avistado dos E. U. A.em ceus

Dois pilotos da "Eestem
Airlines" afirmaram ter

.._ visto um misterioso "avi
ão" com dois tornbedllhos,
sem asas, lançando cha
mas e deixando atrás de
si um rastro de fumaça
azuldda.

.

Os dois pilotos, capitão
C. M. S. Childs e J. e.
Wihittd, disseram que o

,misterioso aparelho pas
sou por seu avião, quan
do voavam a mil e quin
hento� metros de altitude
a trinta e dois quilome
tros GI sudoeste de Montgo,
moery, no Estado de Ald-
bama. Voava na direção
de Nova Orleans e mais

parecia um navio-foguete.
'Os <tois pilotos, que dei

xaram Houston, Texas, na
noite de 6a feira, com des
tino o Boston, informaram
ás autoridade aeronauticas

de Atianta ao chegarem ä

esta cidade:' O capitão
Childs declarou: "O que
vimos parecia um navio
sem asas, Em dado mo

mento inclinamos nosso

avião para a esquerda e

o objeto, tambem, voltou
se para a esquerda. Calcu-
lamos que sua fuzelagem �ION,rrS-IUUS'rHIEICTE
tenha cerca de trinta me- Agentes
tros de comprimento e soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

Desastre Fatal
Grave desastre ocorreu meiro caminhão.

em São Paulo,com o car- Os feridos foram ime·

ro da presidência da As- diatarnente levados para o

sembléia Estadual, no qual Hospital de Clinica, onde

viajava o próprio Presi- o sr, Alvaro Florence re·

dente da Assembléia, sr. cobrou os sentidos.

Florence, em companhia Seu progenitor sr. AI-
dos seus progenitores, berto Florence, eutretan-

Tentando passar por to, faleceu, uão resistindo

um caminhão na via Ao- á gravidade dos ferimen

hangabaú, o carro chocou- tos.'
'

se com outro ca!'r.inhão Poucos dias depois fa

que vinha em sentido con- lecia' tambem o sr. Alva

trário; e logo em seguida, ro Florence.
foi ainda colhido pelo pri-

Lustro para Sapl}-tos
«MASPIN»

boa 'até no fim
CASA REAL

Decio de Queiroz Teles,
Cunha Lima, Millet Filho,
Cunha Bueno, Iovlano Al

vim; Juvenel ôeyon, Ru
bens do Amaral, Ernesto
Monte Luiz Liarte, Paula
Lima, Ulíeees Gulmerães,
.so10m Vergtnhe, Lincoln
Feliciano. Luis Augusto
de Matos, Conceição San
temeria, Nelson Fernen

des, Procoplo Ribeiro dos
Santos, Sebastião Carnei
ro e Sousa Martins; vo

taram a favor os enrs. A.:.
nisto Moreira, Pinheiro

Junior, Arimondi Falconl,
Castro Carvalho, Castro
Neves, Gabriel Migliori,
Henrique Ricchetti, Oli
veira Matias, Romeiro Pe-·

reira, Lino de Matos, MG
noel de Nobrega, Mario
Beni Sidnei Decides de A
vila. Martinho D. Clero,
Analdo Borghi, 'Valentim
Amaral, Castro Tibiriçá e

Porfiro da Paz. Entre os

22 deputados auzentes

contava-se o sr. Loureiro

Junior, ,diretamente interes

sado na questão, como re

presentante populista".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E O I T A L
Atanàsio Rosa aos onze 11 de março de mil no- príetarío do terreno dos suplicantes e Agostinho
vecentos e quarenta e quatro 1944 Certidão doc. 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 Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito ameaça-o despêjo. Diante disso Arnoldo Alfredo Santos "pode acontecer, porem, que o mandatärío
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 dá 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 presente edital, virem plantações e vivia da lavoura) fizera sobre o mes- guns átos, 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 -Fulgencío João Pereira e sua mulher dro Zimermann a importancia de três mil cruzei- curadores conjuntos, que ficam sendo, responde
Leonida Borba Pereira, por intermédio de seu bas- ros Cr$ 3.000,00 a titulo da venda de sua casa. rão solidariamente por suas faltas" 9'-Esse mo
tente procurador o advogado Doutor Priamo Ferrei- A essa venda foi forçado por Pedro Zimmer- do criminoso de agir dos suplicados e caraoterís
ra do Amaral e Silva, rne foi dirigida a petição do mann que a tal o coagiu valendo-se dos expedi- ticos do dehto civil que é o "ato Ilícito

.

de nosso
teôr adeeure transcrita: -PETIÇÄo:-ExlI\o. Dr. Juiz entes inescrupulosos e caracteristicos de sua com- em virtude do qual alguem lesa o direito de ou
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul:-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 obrigações".- "a venda ou hí
tes em Cananéia, Estado de São Paulo, por seu Figueira, e do qual se valia, quando em demanda poteca de um imovel de que se não é proprietá-
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. Excía requerer centra Pedro do Pedro Zimmermann possuia escritura do terre- que se não é credor e casos semehantes
Zimmermann, Agostinho Valentim do Rosario, Ervl no que aos suplicantes pertence, mas adquirida constituem delitos civis" esse modo crnnmoso
no Ehlert, Jacó Oampígotro, José João Iunkes, Ro- criminosamente, através de um delito civil per- de agir dos suplicados,' só Iol constatado
berto Nícoläu Petry e respectivas mulheres, artigo feitamente caracterizado, pois que ao perpetrá lo pelos suplicantes da seguinte forma:-a) Em prlncí-
201 rr II do Código de Processo Civil, todos brasí- o fez voluntariamente, de forma contrária ao di- pios de 1946, em virtude de insistentes pedidos de
leiros, casados, lavradores, residentes a Ilha da Fi- reito, e causando dano, através da prática de um Arnoldo Alfredo ôtähelln, Antonio Alves de Siqueira
gueíra. nesta Comarca, com excepção de Agostinho ato dotoso no intuito de fazer o mal. Senão ve- veio de Mafra a Iaraguá, sendo que arnbos enrão
Valentim do Rosário e José João Iunkes no tocante jamos: a O suplicado Pedro Zimmermann, vizinho procuraram o signatário desta, tendo Antonio A'PYe8
ci residencla e domicilio de arnbos e a profissão do de Arnoldo Alfredo Stähelin, e conhecedor per- de Siqueira afirmado não compreender o modo pe
primeiro que é comerciante estabelecido em Guara- feito da situação do imovel como já dissemos, lo qual o suplicado Pedro Zimmermann sonseguira
mirim, (séde do distrito) Comarca e Município de pois que há muitos anos reside em Ilha da Fi- comprar o terreno dos suplicantes; b) Face deesae
Ioínville, sendo o s�gundo, José, João Jun�es: more-: gueira, solicita por correspondencia. diz�ndo.-se afirmações, fomos ter ao Registo de Imóveis desta
dor no �u.gar Guamlr_anga t�lT!b.em �o distrito de amiga e advogado de Antonio Alves de Siqueira, Comarca onde deparamos no livro no3-C o Regis
Guaramll;m, uma açao o�dlnarla a�lm, i� promover em principios do ano de mil nove centos e quaren- tro de Imóvel havido por Pedro Zimmermann dos
a anulação de vários regtsrros de imoveis e respec- ta e quatro 1944. uma procuração dos Suplicantes suplicantes, sob o n.6622, cujo titulo base Iôra uma

tiv�s escrituras da compra e ven�� de terras; � prl- para.o fim especial de transferir o i�ovel em Escritura Publica de Compra e Venda de Terras Ia

mel�a delas .passada em Guarernlrírn, no cartono d� questão e propriedade destes, a Antonio Alves de vrada no serventuário José Atanasio Rosa, de Gua
Jose Araneslo da Rosa aos onze (11) de março .de míl Siqueira ou pessoa por este indicada"; b-Os Su ramirim (doc. anexos sob o n.5); c)-Diante disso

novec�ntos e quarenta. e quatro (�94,4), registrada plicantes na maior bôa fé remeteram ao .suplica- em Guaramirim extraímos as certidões que compro

posterJorment� no Registro d�_ .Imovels de�ta coma.r-I do Pedro Zimmermann a procuração p�dIda con- vem o que alegamos, uma da procuração que os

ce de Jarllgua do Sul, do Oficia! do Registro Merio cedendolhe poderes "para o fim especial de ou- suplicantes outorgaram ao suplicado Pedro Zirn
Tavares da .Cunha Mello aos vinte e três (23) de torgar a favor de Antonio Alves de Siqueira ou mermann (doc. anexo n.2) afim de que este trens

mar�o _de mil novecernos e quarenta e, quatro (1944) pessoa que este indicar, escritura de venda e mirísse o imóvel que possuem a Antonio Alves de
Certidões ?ocum�ntos anexo� e de numeres 2 .e 5, compra, ou cessão dos direitos de herança que Siqueira ou pessoa por este indicada; outra do su

e as demals escrl!uras e reglst�?S que. s.e seguiram os outorgantes Fulgencio Pereira e sua mulher bstabelecimenro do mandato a Agostinho Valentim
lavrados ,n? mencionados tabelião e oflcial

.

do Re- Leonida Borba Pereira tem no lugar denominado do Rosário (doc. n.ê) e a terceira da Escritura de
glstro Mari? Tavares d.a Cunha Mello, relativos to- "Corôa Bonita" em Ilha da Figueira, de Municipio Compra e Venda que este efetuou, como procurador
dos os registros e eSCrltu�dS que lhes deram margem, de Paratí, situado no Rio Jaraguá, Estado de San- substabelecido dos suplicantes das terras destes, ao

!!�umA terren<;> 9,ue os..suphcante� p<l:ss!-:em no lugar ta Catarina, cujas terras lhes couberam por he- mandararte originario Pedro Zimmermann (doc. ane-

\..-oroa B?D1!a ,em Ilha da Figueira, nesta Co-
rança de seus pai e sôgro João Pereira ETC. xo n.4) dj-Exclereclda a "chicana" crime ou rramõla

m�rca, cUJO Im?vel ho�veram por herança ?e .

seus Documento anexo sob n' 2 e passado no Antonio Alves· de Siqueira e Arnoldo Alfredo Stä-

p�1 e 5ôgro JOãO P�relra e qu� era anterlOrmen_te Cartorio do l' Tabelião João Verissimo da Silva, helin por carta em cuja carla anexaram o contrato

situad.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

A. �o Sul,. pelo _que . _pas- da do arquivo existente no cartorio distrital de finnado 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 signàtário
senhor�s e pOSSUidores de um terreno SitO no lugar de posse da procuração acima men,cionada o im- desta para tratar do assunto. c) Decorreram dois
"Corôa Bonita", em Ilha da Figueira, Municipio de plicado Pedro Zimmermann ao invés de cum- anos sem que viesse a pracura�ão até. que se ,cons
Jaraguá do /Sul, com as seguintes confrotações: -- fa· pri-la em seus termos, pois ao mandatário incum- tatou haver a mesma .se extraViado, pOlS que somen

zendo frente ao Norte com terras de João Bruno be" aplicar toda a sua deligência habitual na e-I te. agora
aos 4 de. �alo de 1945, remeteram os 5U

fundos, ao norte com terras de Fridolino Schmidt xecução do mandato, a indenizar qualquer pre- phcan.tes uma certldao d.a qual f�ra, outorgada aos 5
limitado-se de um lado ao Leste com terras de Anto- juizo causado nor culpa sua ou daquela a quem de maia d� 1946 (doc. n ..1), -10) Do .mo�el pertenc�nt�s
nio Teodoro Ribeiro, herdeiros de Silvano de Bor- .t'. _ aos suphcanles e regIstrado no Registro de Imovels
ba e João Junkes e ao Oeste çoril terras de Pedro s�b�tabelecer, sem autorI�,açao, poderes que de-

desta Comarca sob n.6.622 aos 22 de março de 1944
-

Zimermann, contendo a área de noventa e três mil vl.a .exercer pessoalme�te .-Art�go 1300 do C.
(doc. anexo n.5) vende4 o suplicado Pedro Zim

oitocentos e quarenta e quatro (93844) metros qua- CIVI�-, substabel�ceu nao C?nferidos, a? tambem
mermann e sua mulher várias partes a saber: i1)ao:5

drados mais ou menos; 2,)-0 imovel acima descri- suplIcado Agostmh? Valen,tlm do RosàrlO, aos dez
31 de maio de 1944 uma parte a JOSé João Junkes.

to de há longa data vinha sendo ocupado, com o
10 de março de mIl novecentos e quarent�. e

registro no livro 3-C de transcrição de Transmissões,
consentimento dos suplicantes, que há cerca de trin- quat�o �944, conforme se ?omprova pela Es\:,rI!u- sob o n.6771, imóvel de que faz parte uma area do
ta (30) êlnos residem em Cananéia, por Antonio Al- ra PublIca de SubstabeleCIme�to .de .

Procuraçao, reg-istrado sob o n. 6.622, que é o dos suplicant��;:
\'es de Siqueira, que sobre o mesmo residiu mais doc�D?ento layr�do I?-0 Cartono dls�rI�al de <!ua· -doc. n.6; b- aos 15 de julho de 1944, uma parte
de vinte (20) anos; (3°} -Antonio Alves de Siqueira ramlrI� (certIda� �oc. anexo sob n 3), d-Agostmho Erwino Ehlert, registro no livro 3-C du' Oficial do
em 1940, comunicou aos suplicantes que pretendia Valentlm d? RosarIO pact_:uando e mancomuna�o Registro de Imóveis desta Comarca, sob o n_ 6.893.
IT udar residência para Milfra e que havia pessoa in- com o suplIcado �edro Zlß1D?er�ann, que. �gIa imovel de que faz parte uma area do registrado sob
t€ressad� na compra do terreno.-Estes que não po- dolor?samente,. p�lS q�e nomtmto de preJu.dwar o n.6622, que é o dos suplicantes- Doc. n.7; c
díam vir a Jaraguá, aquiesceram então, em ceder-lhe ter�elro�, no dIa ImedIato ao do .substabeleCImen-. os adquirentes dos imuveis mencionados nas letta�

lOS direitos de domínio, ficapdo de oportunamente to, Isto e, aos 11 de março de �Il novecentos e I a e b e suas mulheres, venderam estes terrenos

he autorgarem a escritura de venda e compra ou quarenta e quatr� 1944, na qu�hdade de procu- respectivamente a Roberto Nicolau Petl'y, registro no

cessão dos direitos de herança que exerc. iam sobre rador substabelecIdo dos suplIcantes, e sem o
I' �-C )'a' citado sob o n. 9034 aos 3 de dezembro

'

A
.

A d S'
. Ivro u ,

o referido imóvel, que Antonio Alves de Siqueira. consenso de ntomo Ives e Iquelra, a quem de 1946-Doc. n. 8 e a Jacó Campigotto, registro no

por seu turno, venderia, enviando-lhes o dinheiro, dev�rá ser passa�o o terreno, conforme a pro�u
-

mesmo livro de transcricão de Transmissões sob
produto da venda; 4')- Uma vez assim combinado, raçao que os suplIcantes out�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- !Dermann, e a que faz mençao a letra b deste sendo que ambos ainda estão na posse dos imo
ressado na aquisição do imovel e que era Arnoldo I�em - 8' doc. 2, ven�eu, certaD?ente que num t?r�e veis aludidos; 11 o-Acontece que todos esse re

Alfredo Stähelin, firmando com o mesmo contrato SImulacro, a? proprlO Pedro ZImmermann o I�O- gistro bem como as E:'�crituras- respectiva� s�o
particular de compra e venda, pelo qual Arnoldo Al- vel dos suplIcantes, passando-lhe, a respectlva distitutidos de valor em face do nosso dIreIto
fredo Stähelin se obrigaria a pagar o terreno dêz e�critura públic!1 de compra � _venda d.e _

terras, porque oriundos d!1'escritura de, compra e yenda
que o mesmo lhe fosse escriturado, isto aos vínte amda no cartorlO de Guaramlrlm certIdao d.oc. de terras que o suplicado Agostmho ValentIm do
e três(23} de dezembro de mil novecentos e quarenta anexo sob n:4. Excederam os poderes, o q_:ue Im- Rozário fez ao réo Pedro Zimmermann doc. 4 ("m

(1940); (Vide doc. n' 1) 5. -A época do contrato, já porta �a nulldade do man�a!o qu� ?S s_:upllcantes nome dos suplicantes, contra a sua vontade expr�ssa
há uns dez (10) ou vinte (20) dias, por ordem de An- c?nferIram tanto o mandatarlO or.lgmárlO, P�dro orbitando os poderes conferidos no mandato 'pa
tonio Alves de Siqueira, instalou-se Amoldo Alfredo ZImmermann; como o substabeleCIdo, Agostmho ra o fim especial de outorgar a Antonio Alves de
Stähelin na propried'ade e nela começou a fazer vá- Valetim do Rosário; e de maneira ilicita, pois que Siqueira etc .. ", o imovel objeto. deste litigio. 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- contidas no instrumentos conferido para o 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. Doc. que devem· ser considerados com? inexist("nt�s
plicado Jacó Campigotto e familia; 6'-Emprincipios n'2 visando ambos pertencentes. Ora, nem um por isso me,smo 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 li cidade de procurador originário e nem o deres. Senão vejamos: a .E' nulo de pleno direl

Mafra, ficando de voltar a Jaraguá, uma vez creden- substabelecido, quando um ou outro, deverill assim to tudo o que o mandatarIO fez co� ,exces�o .do
ciado pelos suplicante, afim de escriturar o terreno proceder, mesmo o substabelecido, porque: "Subs- mandato "in Carvalho Santos-90d. CIVIl B!asIleI�o
a Arnoldo Alfredo Stähelin nos termos do contrato tabelecer, ensiúa Carvalho Santos, n. 242, vol. Interpretado, vol. XVIII, pg.20�;._b-A pagI,na 2 • .0
aludido. Arnoldo Alfredo Stähelin residiu no terreno XVlII, Código Civil Brasileiro,-é transfeTir a ou obra citada, deparamos a opmIao de ClO.VI� Bevl

desde dezembro de mil novecentos e quarenta 1940 trem os poderes do mandato original". Logo nem laque: "São nulos em relaçao ao ConstItumte 08

até meados de mil novecentos e quarenta e qua- ao mandatário originário e nem tão pouco ao subs- contratos realizados "(Obrigações,.§ 122), v�r?a
tro 1944; 7'-Em mil novecentos e quarenta e tabelecido assistia o direito de ampliar os pode- de que reproduz em seus comentá�Ios 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 Al- em prejuizo destes. Acresce ainda que nem um e vol. 5, ob�eEv. ao a!t. 1306; c-AlD?a" a pagma 201
fredo Stähelin, e por isso mesmo perfeito conhe- nem outro prestou aos suplicantes, mandantes no temos a llçao de PImenta Bueno.- Um procura
cedor da situação do imovel, de posse de uma caSQ, contas de sua gerência não lhes transferin- 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, que,r em 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� seriapl nulos
distrital de Guaramirim, do Tabelião local José ram os suplicados, Pedro Zimmermann, falso pro- Contmua na terceIra Pagma

•
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FUNDAÇAo
CIDADE TUPINAMBA
NORTE DO ESTADO DO PARANÁ
De uma idéia para a Realidade

N'-5-

"Arapongas, 6 de junho de 1948.

limo. Snr. João (lhmerehe=Curitiba,

Respondendo seu prezado favor de 2 do cor

renre, tenho o prazer de informar-lhe que a minha

impressão sobre Tupínernbé é das melhores, dada a

sua Iocelísaçêo numa região fertlllsslma e em gran
de progresso. Clima seudavel, bôa altitude, razão

pela qual confio no seu desenvolvimento.

Atenciosamenie.
(a) ALCIDES FRIAS

Comerciante em Arapongas".
Em "TUPINAMBA" Lóte comprado dinheiro

dobrado-

_ Agencia em Jaraguä do Sul

Rua Mchal. Deodoro da Fonseca, 870

Tupinambá! Tupínambél
No Norte é do Paraná.
Procuras tu, um born logar?
Só Ia, tu podes encontrar.

Gründung eier Stadt' TUPINAMBÁ
Im Norden des Staates Paraná

.
Von. einer .Idee zur Wirklichkeit

N°.5

Brief des Herrn Alcides Frias, Kaufmann in

Arapongas.
Arapongas, 6 de Junho de 1948

Geehrter Herrn João Chrnereha - Curitiba.
Ihren werten Brief vom 2 des laufenden Monats

beantworrend, habe ich das Vergnügen Ihnen
mitzuteilen, <1fIss mein Eindruck über Tupinarnbä ei
ner der besten ist, wegen seiner Lage in sehr frucht
baren und in Fortschritt hefindlichen Gegend. Gesun
des Klima, gute Höhe, ein Grund meines Vertrauens
in seine Entwicklung.

Ergeberist
(gez), ALCIDES FRIAS

Im Norden Paranásliegt die Zukunft Brasiliens.

Agentur in Jaraguá do Sul

Rua Marechal Deodoro, 870

IE JD)ll1[ Al Estojos Ganeta e lapi
seira bem como só ca-

Continuação da 2a. Pagina 25 morgos de terra com netas diversos tipos da
. casa e diversas planta- afamada marca "Ever-

porque ele nada poderia fazer alem de sua auto- ções, distante da cidade sharp' vende por preços
_

rízação"; d-E' de Astolpho de Rezende, citado a 4,1/2 kilometro. de tabela com ruais um

pg. 211 do livro referido, este ensímamento: "O Preço de ocasião, tra- desconto especial de 10,%
mandatárlo que exceder os poderes do mandato tar com o Snr. a CASA REAL
ou proceder centra, eles, reputar-se-á mero gestor Archange!o Saft''''neJ11' defronte ao Cine Bur
de negocies, emquanto o mandante lhe não ratifi-

A

car os atos Cod. Civ art. 127. Trata-se de um ato
em que não interveio a vontade, o consentimento rr�f�l't�ra 'Mllnl'�I'�al a� J.ara�ua' U� �ul'do ma�dante. Ora, o consentimento da parte que
se obriga é uma solenidade que a lei considera
e esse.n�IaI para a validade do ato [urídico, cuja REQUERIMENTOS DESPACHADOS
preterição . torna o ato nulo, nos termos do art.

1:l5 n. IV do Cod. Civil"; e-São de Rui Barbosa, 623 - Lily Kannenberg-bras. ·transf. imp. ter-

�Itado �elo autor, C. Santos, as seguintes palavra: reno sito a estrada Jaraguá vendido a Alfredo
O comitente só é responsavel pelos atos do man- Birr. Idem.

datario, dentro dos limites do mandato. Todas vez 624 - Fritz Grosasklags-bras. licença cons

por tanto, que o mandatario proceder "Ultra vires truir xiqueiro Mn sua propriedade, sito a rua An

mandati", os seus atos a respeito do mandante gelo Piazeira. Idem.

são como si não existissem; f _ Sobre essas a- 625 - Lothar Sonnenhohl-bras. licença refor

preciações de ordem doutrinaria, acresenta ainda mar sua casa e rancho sito a rua Cei. Procópio
Carvalho Santos, pg.242 que:-"A Jurisprudencia Gomes de Oliveira, nesta cidade. Idem.
dos nossos Tribunais. não se afastou do ensina- 629 - Otto Hindelmeyr-bras. licença mandar

mento dos mestres" e recorda varios julgados es- construir casa em alvenaria de tijolos, em sua pro
tribados na doutrina por eles consagrada. Face priedade, a estrada Itapocú. Idem.
do quanto se argumentou, requerem pois os suplí- 630 - Johanes Anton August Beudack-ale

cantes, seja a presente ação julgada procedente mão licença mandar executar diversos reparos e

e afinal provada afim de serem declarados nulos pintur a interna e externa de s/casa sito a estrada

o registro de imovel sob o n. 6622 do livro de Itapocú-Hansa, zona sub-Urbana. Idem.

Transmissões desta Comarca, a escritura publica 631 - Arnoldo L. Schmidt- bras. requer vis

de compra e venda de terras lavradas no Carto- toria e habitese se para o s/rancho nos fundos de

rio �e Guramirim, documentos 4 e 5, e as demais s/propriedade, recem construido, a rua Mal. Deodo
escrituras e registros de imoveis dai originados' ro da Fonseca. Idem.

bem como a citação dos suplicados e suas mulhe� 632 -- Waldemar Rebelo-bras.Iicenca ladrilhar
res ao inicio nomeados, porprecatoria os resíden uma sala da frente de sua Casa sito a rua Mal.

tes Iora da Comarca e por edital possíveis inte- Deodoro, para fins comerciais. Idem.

ressados, aos termos da presente ação, afim de a Erwino Lueck-alernão requer vistoria e Habi

contestarem na forma da lei, pena de revelia. Re- te-se de uma casa para oficina sito a rua Abdon

q�erem mais, a condenação dos suplicados Pedro Batista. Idem.

ZImmermann e Agostinho Valentim do Rozário a 636 - Edmund Hansen-bras. licença constru

indenizarem os prejuízos que lhe causaram oríun- ir casa em alvenaria de tijolos tipo Bungalow em

dos do ato abusivo que praticaram acrescidos sua propriedade a estrada Jaraguá. Idem.

dos juros, custas é honorários de advog�do tudo con- 637 --- Xavier Weigert-alemão Alvará de Ha-

forme se constatar no curso do pleito. 'Protesta- bi te-se para alugar sua casa sito a rua Abdon Ba

se provar o alegado por toda a forma em direito tista. Idem.

permitida. O advogado qUI:; a esta subscreve tem 638 - Paulo Wunderlich-bras. licença refor
seu escritório e residencia a rua Abdon Batista mar sua oficina mecanica, sito a Avenida Getulio

sIno, e é inscrito na Ordem dos Advogados do Vargas. Idem.
Brasil, secção de .Santa Catarina. Da-sé o presen-

Serafina Lescowiez-bras. traust imp. terreno
te para efeitos Iíseaes o valor de crS 20.000 00 sito a estrada Ribeirão das Pedras, vendido a Ger

(vinte mil cruzeiros) Nestes termos Pedem Defe- mano Bossharnmer, Idem.

'rim�nto. Jaraguá do Sul, 30 de Junho de 1948. 640 -- Erich Batista bras. licença estabelece-se
(assinado) pp. Príamo Ferreira do Amaral e Silva. COm n:-gocio de fazendas, armarinhos e ferragens I30-6-48.-30-6.48 (coladas duas estampilhas estadu- a varejo e ambulante em pequena escala a estra-

ais no valor de cr$ 5.00, sendo de taxa de saúde da Rio Cerro II. Idem. .

devidamente ínutíllsadas.j-tAcompanham apre-
641 - Afonso Scheibel-bras. licença estabele-I

sente:-UD?- �alão comprovante do pagamento da cer-se COm Botequim e Pensão a rua Presidente

'1:'a�a Judícíaría; uma copio da petição, uma cer- Epitacio Pessoa. Idem

tidão de procuração lavrada no Cartorío do 10 642 - Elga Ltda. Firma-bras. baixa imp. so
Tabelião João Verissimo da Silva Comarca de bre Engenho de Aguardente, sito a estrada Itapo
Cananéía, Estado de São Paulo; um� certidão de cú-Hansa. Idem.

procuração extraida do Cartório de José Atanasio 643 Ricardo Otokar Hruschka-bras. Ileen

Rosa, passada no Cartório de João Verrisimo da ça estabelecer-se com Olaria a estrada Jaraguä
Silva, a favor de Pedro Zimmermann e arquivada Esquerdo. Idem. .

no cartorio do Serventuario José Atanasio Rosa I 644 - Eleonora Rau Emmendoerffer-bras.
de Guaramiriql.; uma certidão de escritura publica licença reconstruir cerca da �arl"afos em frente de seu

de su�stabeleClmento de procuração que fez Pe- terreno a rua S:el. Procópio Gomes. Idem.

dro ZImmermann a Iavor de Agostinho Valentim 645 � GUIlherme Humberto Emmendoerffer
do Rozario, extraída tambem no Cartorio Dístrí- bras. licença reconstruir cerca de sarrafos em fren
tal de Guaramírím de José' Atanasio Rosa uma te de .seu terreno a rua CeI Procopio Gomes. Idem.

certidão de escritura pública de compra e �enda ..

647 ---: Artur Eggert bras. transf. imp terreno

de terras lavrada no Cartorio 'mencionado acima edificado SIto a rua RIO Branco, vendido a Alber-
aos 11 de março de 1944, 5 certidões extraidas do to Klug. Idem.

.

Registro de Imóveis, do Oficial Mario Tavares da 648 - Paula D. Wille-bras. licença executar

Cu�ha Mello de.sta C�marca e correspondentes &OS pint�ra porta� e _janelas de sua casa, sito a rua

regístros dos Imoveís n. 6.622,6.771, 6893,9.034, e Presidente Epitacio Pessoa. Idem.

7.835. (assinado) Priamo F. Amaral e Silva. A pe- 652 - Helmuth Neumann-bras. baixa imp.
tição inicial levou do MM. Dr. Juiz de Direito da sohre Tanoaria, sito a rua Rio Branco. Idem.

Comarca o seguinte DESPACHO: A como reque- 653 .- Gustavo H�nschel-br��. transt imp.
rem. Em 1-7-1948. (assinado) A. Oliveira. "E para estabeleCImento comerCiai, adqumdo de Artur

que chegue a noticia a publico e para conheci _ Eggert, sito a rua Gel. Procopio Gomes. Idem.

mento de possiveis interessados incertos e não 654 - Leopoldo Wachohlz-bras. transf. imp.
sabidos se passou o presente edital que será afi- terreno sito � estrada Jaraguá Esquerdo, adquiri
xado as portas _do Edificio do Forum no lugar de do de Freden�o Wachohlz. Idem.

.

costume e publIcado pelo jornal local "Correio 655 - HIIdegard Kelbert bras. trans!. Imp. sa

do Povo". Dado e passado nesta cidade de Jara- bre um caminhão de carga vendido a Artur Kel-

guá do Sul, aos treis dias do mez de Julho do bert .Idem.
.

ano de mil novecentos e quarenta e oito. Eu 6�6 _ .. Artur Baumgartel·bras. transf. imp. ter-
Ney !,ranco� e�crivão,. o subscrevi (assinado) Ary reno SitO a estrada Francisco de Paula vendido a

PereIra OlIveIra. JUIZ de Direito da Comarca. Rudolfo Jungton. Idem.
Está conforme o original, do que dOR fé. 657 �. Emilio Jungton-bras. transf. imp. terre-

_ no sUo a estrada Francisco de Paula, vendido a Ro-
Jara�r:lá do Sul, 3 de Julho de 1948 dolfo Jungton. Idem.

NEY FRANCO ,658 - José M. Müller-bras. transf. imp. terre-

EscrI'va-o· no SitO a estrada Tres Rios do Norte, vendido a

Martins João Nunes. Idem.
659 - Alvin_o Germano Lenz-bras. transf. imp.

terreno adquirido. de Frederico Wachollz. Idem.
660- - Clemente Koepp-bras. transf. imp. terre

no sito II estrada Rio Cerro, vendido ii Ludwig,
Koepp. Idem.

661 -'- Clemente Koepp-bras. tran�f. imp. terre
no silo a estrada Ribeirão Alma, vendido a Bruno
Koepp. Idem.

BITTER AGVIA
é o grãnde estop;acal

da época.

Vende-se

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO S'UL

EDITAL
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de J ar-aguá do Sul,
tomo público que,
durante o corrente
mês de Agosto, arre
cadação na Tesou- _

raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencià de Co
rupá, o imposto
SOBRE EXPLORß çAo A
GRleOU E nmÚSTRIAL.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mêl'l, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre a referida im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá do Sul,
2 de Agosto de 1948

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Dr. Wal�emiro Mazureehen
t;"SA 81 sa,eE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
C!inica geral.medico. - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Dlatbenula Ondas curtas e UI[ra-surtas
Indutotermia - Bisturi-detriCo - Electra-cauterização

Raios Intra-vermelhos e azuis.

JarôguáSecretáriô da Prefeitura Municipal je
do Sul, em 19 de junho ale 1948.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretário.

Vistas da cidade
Vende-se na Grafica HELEODORO BORGES

Avenida Ltda. escrivão

AVISO
Fica terminante�ente

proibido a entrada de pes
soas estranhas em meu

mato sem minha licença,
afim de tirar ci pos, palmi
tos, derrubar arvores e ca

çar.
Não me responsebillso

pelo que possa acontecer.
Poço Denta 2 de Agos

to de 1948
MARCELLO MENEL

SACOS DE PAPEL
de boa fabricação

Vende-se na SOCo Grafica

EDI·TAL
IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS

E PROFISSÖEs
De ordem do sm. C ole-'

tor, torno publico que no

corrente mez de Ago�to,
arrecada-se impo�to acima,
reterente ao 20• semestre do
corrente exercício.
Os C,'ntribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazei-o
no proximo mez de Setembro
com a multa de 20%.
Exgotados o� supra cita

jas prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a co

brança ex.ecutiva,

Coletoria Estadual de ]a
raguá do Sul, 2 de Agosto
de 1948.
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Bonco Popular e IAgrícola
No Vale do Itajaf Matriz BLUMENAU
AGENqAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada lívre
í disposição conta especiaHs/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep, inic!al Qr$50.000,OO cjretiradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00 . 5%
Depositos com aviso-Ret. diaria até c-e 1.000,00 4'/. P. retiradas
rnjavíso prévio de 30 dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
)l Dep. Iimitados-(LimHe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

.} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2,/.
,Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sern aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.

� ��m�r�ial Lua.
Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firrnas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall
eações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPI f<ANGA"

FOGO - ACIDENTES .

TRANSPORTES - liUTO
MOVEIS.

, ure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::

DE SOUZ.A.
de ROBERTO M. HORST

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

I
Bitte Aguia Puro to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
se encarrega de cuidar

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguado seu estomago. ����
--_.....--._-----�

Dr. LUIZ
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

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

PARA fERlpAS,
E C Z E MAS,'
INFLAMAÇÕES,
eCCE !RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

BANCO INDÚSTRIA E COMrnCIO DES. CATABINA S/A.Funda.do .. 23 de fevereiro de 1935

DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianópolis
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
Tubarão
Urussanga
Videira

. CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
CR$ 4.000.000,00RESERVAS

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emílio [ourdan, 115

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

MATRIZ: ITAJAí

�'� 15'<1"'.(,*f�Äi(·
P'OR &(iê'EL:bú:IA

Correio do Povo
Rua MI. Deodoro N. 136
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
o-s 35,00

.,.,....,��.. nl....-.��..-.

fßRRICß Df MOUHS f CßRPlnJßRIß
DE

Guilherme A. G. Gasdke & Filhos.
Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Los

Dormitórios modernes e simples
Jogos pare sala
Jogos pera coeínha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas pera casal e solteiros

• Guarda comida e guarda louças
Bufes e pentladelras
Cadeiras-Mochos - Cam tselros
Camas-Taboas de lavar roupa _ I

Lt e -- !!&. --{ BaDc.. tfoJWliV1'_ "O.Ot;;fß ;otäO,••

/\
,

C:
.r
:J

0'.
JJ
CD
:J
lO
CD

DIR. GERI!NTE
Paulíno Pedri

::

ii
I!

-----1

Ir"ii;b�

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Na Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
Pesadelos,lndisge.stões,
Colicas do Figado.

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Mdo
Hellte, Retenção de Bilis.
; -

Vende-se em. toda parte.

CI

É UM GERADOR DE SAÚDE. Onde comp!arei mais barato

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
�ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. l , 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i ernedios

Compre hoje mesmo urna LOMBRIGOEIRA
,

MlNANCORA para o SI'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE -

,

NUNCR EXISTIU IGURL

Boss Ltdal
·
·
·

: ."". -AS ....... e.e •••••• S,: ••• e.e�••"",•••• e.e e.e ...... e.e e.e .,
__________..-__ r..__--

FRACOS E AN�MICOS I
�-------------------------

.

Dr. ArquimedeS Dantas
.8.GG••8

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M3

Jaraguá do Sul

Bronquit..
EscroF .. loJe

BITTERAGUIA DURO
é aI vida do seu es-

tomago.

Faz todas as. operações bancarias no PaÍz, como cobran

::::::.::.::::::�:::::ças, descontos, emprestimos, tinanciamentos mediante cau-

ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando docu
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
abona em C /Correntes os seguintes juros:

:::;::.:::::.;:Disposição, sern evtso, com retiradas livres
pare qualquer importancia 'i%

Com Aviso de 50 dies e retiradas livres
.

de Cr$ 1.000,00 5°io
Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M ':.1':.1dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% H
Com Aviso de 100 dias 5% ;:.:::.=Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 días 5 1/2%

::

Prazo Fixo de 12 meses 6%

::::.i::i:::::::.!Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A econom ia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás' 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas lj
..............................................................................................._............................................... :: a/ét.'��/3."\Í'8\����������t"""�...........................................................

=
: :

:::::::.:::::::::::::::::::::::a � @��I�:��A�;:·B;:��:.��R�':;�dä;,;�:Re;r:�d:����

CII18I ClSPA. ; 'd'�d�Ji\."" """ M!OLESTl!A§ IDO "PBRUnO RtSPlft"lÓRIO �
ODED. DOS CA. � n

- on'tram alivio imediato com c: uso do �
8WjS E IJEMAIS; � 'C O m pa ..

r a v e I @).
JHHCÓES tl�; (@iwraldoHOg,-oUpololonC'o@J�DIiHCCAGEWDO,t "?> .�itiJ U I: L I: a::'sI:.�� ''''��';]''t.tI :P-tAL MAJ[§ �ON:UE�IDO N.o BRASIL@)

t\@..r. ,@,;.®�®@.i@�@;.@@j@@M.®@.,;@�@.i..®@;@@}i

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"pregada ca bitlIIS:

Tosse.
ReIFri.do.

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Oasa IIU�O IUtORll1
-x- Santa Catarina

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

�. int;��;l rJ-;�'i>::4I, ICligiCa de· Olhos, Ouvidas, nnriz, fiallanto

MEDICO II I R G O I
Dr. Ar.ninio Tavawes

...

Pofessor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florianópolis

Formado pela Faculdade de Medicina da

IIII
I Ex-Chefe aos serviços cllnlco_s e cirurglcos da, especialidade no

Universidade de SãoPaulo.:::'
Hospital de Caridade de Florlanopolls,

III ' I
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

'I
Ex-semi-interno �ise���à��l d�aSãoC���:: e Santa Casa de

íiI
• Qa-fi OQ mOhnrOQ r mal'Q haratnQ "

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I O U a lJllu lJa ti a U ua formado pela faculdade de Medicina da

: C L I N I C A G E R A L � C I R UR G I A ii .'

Universidade do Rio de Janeiro

Partos, Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas

_"I
' PRODUTOS DA: I BL U ME NAU STA. CATARINA

. e externas: Pulmões ' Coração - Estômago - figado - Rins, 1T t41 11-
o � Ir � AI di

I D,?enças nervo�as - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da
iii ldl)lM1Ul§lLrna M� \lJ2!.llC2!.M(Ü)§ "BP

.,
pele ::P��;�L���:t�:s:�::��I::at�:e�t;;A:�:��os. ri (G(())§c]bl trmaos §: Ao I -I----C-----d---M----.---IIIk

CAIXA POSTAL, 11

�.
asa e oveIs

•

PROVISORIAMENTE CON�ULTAS DAS 8 ÀS 12 e DAS 2 Às

IR JARAGUÁ DO SUL - S. Oatarina
•

6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL EVANGBLlCo·.II· .. V-.to-r-lo Lazzaris

III ;P "'0 "'3 -. "24 e �e " .

AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU U
a o %vc .... ._.. ;:; L

� Jaraguá do Sul - Rua DomIngos R. da Nova
�

RAMOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. m \fi. .
-. '"

CORUPÄ .
._. SANTA CAT t\RINA I' A'UO' F...I iE' t;:·�.',�I��-!' I

Mo�els, Espelhos, VIdros e' VIdraças. Corta-se

I• .
• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,! �vrri...... /l' � � ··U'\ VIdros. Molduras pera Quadros qualquer

iEI!IIllIiiEIlliii!!!IIIIEII!I!iEli!Eli!!lllli_!iSEII!l!I_i�!iE!-! ..; '7 � :=:
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

!Z �;z :
� TODAS DEVEM USAR

.... lO

Em estoque e sob encomendas.

00000000��oooonoo�oooo����OO� � CD ::a r� � � f lUXO aSEOATINA
Enfeites para Caixões funerarios.

AdO�AR�E���·H�G��A�ltze I �:� �:� � � �O�U:�::���:Rt���� Mj:-eii�b!l�reli=5�!Eii=i!S;�:i:i::::,HI
Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da � z·E � tU ;z i:: I

w m Impaludismo

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 II l.s ...l g � e QJ =
.

ALIVIA AS CÓUCAS UTERINAS o::
Maleitas, Tremedeira.

Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00 � i �
�

!:t � ] I> EmDr.ga-se com vantagem para III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

de MobiliaS, especialmente para escritório. 00 � � ..... � � I .g C f���:�e�:'�6�r::�':��d::��o�:: �.·.·I.·" Capsulas Antisesonicas

INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 g Ei � 5 f-o -o I.

D itori S I d 1 t r �.;:: Q
tU � s .,.j. O t: Calmlmte e regulador dassas I'ii

orrm onos, a as e an a
zes I =- � (fl.!! CJ

.,
f 6 g M.·nancora"

Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00 rJJ
cu

...
Cl.

tU iQ N

unç •• ::'

MOVEIS AVULSOS COMO: 00 g � �
< oco 6 I FLUXO-SEDATINA 'III Em Todas as Boas Farmacias

Cadeiras �
..J a:; rtJ tU rJJ

C
- 1:1'1:

.

'

Poltronas fixas e giratorias
zes �� o �.g Ö pela su,a comprovada efIcácia' ..,É um produto dos Laboratorios MINANCORA,

Mesinhas de centro e para radio 00 o • o f-o.o ii multo receltade. Oe\l•••r u!la'U fil' I
E·

� < NI
f-o rJJ.-:r: < com conflanç. U =-Joinvllle - Sta. Catarina-

entre muitos antros. a � o �;z tU o:;
r_liiiii!!S!!i!Si!i!I!!!!!!I!iii!i!!iIS!!l!!EIlii!i!1iE!!I!!!!il!!lil!i!l!l!i!!!i!i!!!IEli!!EIIE!!!lf

Caixa Registradora marca "RECORD" 00 � '" � � ª FLUXO ..SEDATINA

I
Afamada pela sua eíiciencia, substitu 00 d lia4 8 c:;
indo as Caixas Registradoras de 00 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: BCCN'fRA..SB:SM TODA PARTE

Toda a Mer;�d���� �u;���i;-Entrega---" 00
,--- ii Dp. Renato "Walter I

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00
------------------

H M É o I C o
It

��0011 !r·'·��;;;�·;;;';·;···':�;::;;;;"� II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA I

�:
:� ii Com cursos de aperfeiçoamento no I

:

S
� 1-PAGAR a assinatura. �� ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ao 2 LE"D J 1
:5 ;.;. Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii.'

ii;:"Ai;;;�"i;t;ih;":':::::: !I : 3:A ;;;AR-:n;e�açãO quan· � !! Con,"'���·� R'�:'�r��l�!'d�.� p,��::;'Ç!�n;dpal·1
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS { � .::.• ..__..�� '::.�.�:; •.:�� :��::���:...)J H .Jaraguá do Sul - S18. Catarina �

-:111[=...=====I�...II'IE
fp11 l����la� �ar�t�n fi{l]
�ol! RU:-:'::���!!�!�Õ8 ii �i:
� S II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- S II
i!
T

H SITO DE LUBRIFICANTES, IT 1.;!.·
Si ö: COMBUSTIVEL E ACES� 1;1
li: ' ::

.. ::

11
O

" FI�����' C�l���I-DE II E II
II II BATERIAS �N����ERTOS DE IIN li ,

....

,M-E-D-I-C-A-Ç-A-O-A-U-X--'-L
...

'AR

H ::
.. • NO TRATAMENTO

\::::::::::::::::.: ,�::::::::::::::{: SIFILlS".

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas

, Dartros
, Espinhas
Reumatismo
Escrófuias

sifilíticas

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE'

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médieo do Hospital "São .José'

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

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

.

BITTER AGUIA

(Sob Administração do Governo Federal)

•••• "li_ISA BIS.III.. 1.lelElla
1I.1I�I.e& Eil Ellr.Q'I�

o remédio qua tem depur rdo

o .angue do tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Uma Iiuna 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.

..

SEMPRE o MESMo l. ••

SEMPRE o MÉLHOR! .• ,

,ELIXIR DE NOGUEIRA

GrJlnde Depurativo do sangue

BOMBAS para uso domestieo e fins industriais: Marca HAUPT" rotativas

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

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a nualquer

pedido de instalação de luz e força .

............................................................................................................
�...�

CASA TOB IAS(A
QUE OFEREOE O MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENOIA ...

Completo sortimento de Fazendas - Armarinh s - Chapêus - ,Roupas Feitas, etc...
-

_. �11f1l.1 ••�lel1.11 E ES.maIUiIBae.
A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS � I.'f\.

�.IIIll�II.�� elBaS� JE.�,"�<>

� J A R A G U Á D O � U L Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 $ A N T A C � T A R I .N A

. ,�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Declaração
Eu abaixo assinado, de

claro não serem verdadei
ras as palavras pronun
ciado centra a pessôa de
Paulo Klein, morador em

Garaíäo.C&IXÃ posnl, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - Domingo,15 de Agosto de 1948 SANTA CATARINA

,�====��==�.==-=-�==��======�-�==���====�========��================�
Clube Atletico Baependi

. ����

� Diretoria do. C. A. Baependi pede a todos, � Grande numero de es
que ainda tenham livros emprestados da Bliblioteca � soas se curaram do e�to
deste Clube. de faz.ere� urgent� �evolução dos rnes-

I mago usando
mos, para re-orgamzaçao da Bíblíoteca. .

'
.

Ha livros emprestados a mais de um ano sem BItter AgUIa Puro
terem sido devolvidas.

...."..._..".�....._._-..-..

Poderão ser entregues os livros na ôéde do
Clube, nas terça e sexte feiras entre 20 e 22 horas
ou ao Presidente ou Tesoureiro

Socíedade Esportiva Guarany
Em data de l' de Agosto de 1.948 realizou-se

a Assembléia Geral Ordinéria pera a eleição da no
va Diretoria pera o periodo de l ' de Agôsto de
1948 á 1. de Agosto de 1.949.

A nove Diretoria ficou assim constituida: Para.
Presidente Alvino ôchmauch
Vice-Presidente Paulo Fodi
t: Secretário. José Bruner
2' Secretário. Hugo Eggert
l' Tesoureiro. Killen Sohn
2' Tesoureiro. Leopoldo Verch
Membros do Oonsêlho Fiscal:
Helmuth Utpadel, Alfredo Maas e Max Verch

que imediatamente tomaram posse da direção deste
sociedade. E, pare que chegue ao conhecimento de
todos os seus associados, passo a presente ao pu
blico.

Jaraguá do Sul, 4 de Agôsto de 1948.

lOSÉ BRUNER-Secretário

Cllabe Atletico Baependt
B A I L E

A Diretoria do C. A. Baependí tem o prazer de
Convidar seus soclos, para o belle, que se rsalizaré,
na noite de 4 de Setembro, na sede do Clube.

Por ocesläo do baile serão entregues as Me-'
delhas ê10 "Rei' do Boião" de 1948 e aos seus "CêI
valheros". Iguàlmente será entregue a taça conquts -

tada pelo Clube de bolão vencedor do torneio.

- V E � O E-S .E -
Um terreno, com cerca de 15.000 mtrs. quadra.

dos, com .

casa de medeíre pare moradla e outra
, benfeitoria, Iocaltsado ä

rua Irepocú no perímetro
sub-urbano. O ímovel poseue mato.

Para maíres informações, dirigir-se, por obse
quio ao snr, LEOPOLDO MEY

. �UL'lt\�tRICÂi';i
(j-APITALIZACÃo.Stl1. .

., ·1 ..
··0'

.\ MAIS IMPORT ANTE COMPANHIA
DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICÄ DO SUL

COMBINACÕES CONTEMPlA.DAS
IJO SORmn Dl

. JULHO DE 1948
LJ C.N
CSM
P F.V
NKN
GfY
N �V

O próximo sorteio
será realizado no·

ii1 31 de agosto,
ás 16 horas.

05 portadores dos
títulos em vigor que
contiverem uma das

. cornblnecões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o cepítel garentído,

Informações com

G. R. F I S C B E R
Escritorio de S. CatariDa
Ru. Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANOPOLIS

SEDE SOCIAL
�AIIIIW. 41:.ua. llutTAIlDA

(8cIa ·SIINN
tiO DE JAIUO

Corupä, 11 de Agosto
de 1948

ERVINO MILLNITZ

afixado dui ante: 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRl, oficial

N°. 1.503

FILIAL EM JARAGUA DO SUL -

RUA MARECHAL FLOPtiNO PEIXOTO, 15"'-15.

OFERECE: Tintas a Oleo, Tinta. em Pó,
Vernizes, Esmeltes, €tc. Pinceis, Oleo de Llnhe
çe, Alvalade, Gesso, Zarcão, Massa pera 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 pera Soalho.

PREÇOS DA MATRIZ

Editl'l N. 2424, de 1{)-8-48.
Heinz Mahnke e

Cecllía Erschíng
Ele, bresílelro, solteiro,

comercrano, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho I�-gitimo de Leopol
do Mahnke e de Felicita
Koch Mehnke .

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848
Ela, brasileira, solteira, iIIII ...

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade fi-
_.

'=---��---��-.-���.>�-'=--
-_._--

,
�- _ _._ __ _ _ _ ...

lha de José Erschíng e de {(_._
_.__ _ __._ _ _

�:..\

�c��n�:no Kuysem Er� ii Blr e Restaurante Expresso �
Editai N. 2425, de 12-8-48. ii DE SOUZA & FILHOS ä

Freacisco Oszlka e ii �
, Cecilia Sarti 1; Indo a Joinville não se esqueça de vi- I

.. sitar o «Bar e Restaurante Expresso» a Rua iiEle, brasileiro, solteiro, li 9 de Março em frente ao Micro Onibus. n
.. comerciante, domiciliado e ii

I"
.

residente em União da Vi- ii Tendo passado por completa reforma,
tória, Estado do Perene, i! lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos
filho �e José <?szika e de ii arejados, he?idail, nacionais ,8 estrangeiraa.Franclsea Oszika. .

. ii Ambiente puramente Iamiliar
Ela, brasileira, solteira. � _ _ __ _ .._ _ _._ _._.' 1

doméstica,· domiciliada e
_._ _ _ " _ _ ..

residente neste distrito,
-, ..

Junta de Alistamento Militar da

.do Sul

Afim de receberem SIlUS certificados de reser

viste, solicito o comparecimento nesta Juntll,· dos
cidadães abaixo:

Bertholdo Zlledorí, Martim Simão ôchwertz,
Victoldo Klowaski, Vergilio Lazzaris, Ernesto ßehllng,
Roman Muntowsky, Waldemar Merbold I

Iaragué do Sul, 2 de agosto de 1948
ADEMAR M .. 51LVA

�ecretário da J. A. M'

-Iaraguä

Precisa-se
Jogos de Café e de

Chá de 14-29 e 42 peças
bem como todos peças
avulsas da. afamada
Porcelana Schmitt está·
a sua disposição ria
CASA REAL.

De 4m oficial de alfaiate.
Tratar com o proprietá

rio da alfaiataria "MACK".
Rua Pres.Epit. Pessôa, 974

Jaraguá do Sul

AGRADECIMENTO
..

t
Profundamente consternados comunica
mos aos nossos prezados parentes ll

mlgos e conhecidos o falecimento de
nosso estimado esposo, pai, sogro e

lIVO,

Jaraguá do Sul, 12 de Agosto de 1948

Vva. ELISABETH EGGERT E FI{...HOS

Max Frederico Carlos Eggert
,I .

falecido no die 2 de agosto do corrente ano, com
a idade de 54 ano, viemos externar, por este
meio, os nossos sinceros agradecimentos e ma

nifestar o nosso reconhecimento ás pessoas ami
gas que nos confortaram duranté o transe por
que passamos e tambem a todas as pessoas que
enviaram condolencias, corroas e frores e acom

panharam us restos motais éÍ sua ultima morada,
e agradecem especialmente ao. rev. Pastor I Weid
ner, pelas com�oladoras palavras proferidas, tim
to em cõsa como no cemitério.
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Virgem Especialidade
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(Marca RegIstrada)
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recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


