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Uma obra de
De ILDEFONSO .IUVENAL para o Correio do Povo

grande benemerencia
A 34 quilometras distantes da

séde do Municipio de Jaraguá, en
contra se a Antiga Colonia Hansa,
hoje Corupá, adiantado e populo
so distrito daquele importante
Municipio. Corupá dada a fertilida
de admiravel do seu sólo, e a la
boriosidade dos seus habitantes, é
um dos maiores celeiros do norte
do Estado.

Servido pela Estrada de Ferro
Santa Catarina, cujos bamboleios
em determinados trechos, sobre
trilhos assentados em dormentes
apodrecidas, e por soírível estra
da de rodagem, exporta para di
versas partes do Estado e do Pais,
excelentes produtos de sua lavou
ra e criação.

Hansa fôra sempre afamada
pelos seus otimos laticinios e pe
las saborosissimas frutas dos seus

pomares, entre os quais merecem
especial menção as dulçurosa s

laranjas tangerinas e as polposas
.
e nutrientes bánanas, cujos cachos
atingem apreciaveistamanhos.

Corupá possue belos edífícíos
residenciais, ruas largas e bem
cuidadas, inumeras e bem sortidas
casas comerciais, duas vistosas e

arquítetonicas Igrejas, tres íarma
cias, algumas fábricas, e-(sem alu
são á trevosa Capital do Estadoj.
excelente iluminação elétríca.

O edifício da Estação da Es
trada de Ferro é de madeíra e

inadequado, não. correspcndendo
absolútamente, ao regular movi
mento de cargas e passageiros e

á ímportancía da Vila, pois Coru
pá e ponto de convergencia ou

passagem de trens de muitos lu-
gares.

.

A população de Corupá orça
por uma dezena de milhares de
almas, que vivem ali, cooperando
para a grandeza economica do
Estado, mas, sem a necessaría as
sístencíà medica e hospitalar, por
parte dos poderes públicos.

A malaria é endemíca naque
la região, o mesmo acontecendo
com o tifo e o paratiío A assís
tencia medica ao povo de Corupá
é proporcionada por dois faculta
tivos, ali residentes, os. quais aten
dem, razoavelmente, aos que lhes
pagam, e, gratuitamente, nos ca

sos excepcionais em que o senti
mente de humanidade dos mesmos,
impõe a despeito de tudo, o sal
mento da vida dos infelizes des
protegidos.

A vila não posue um hospítal
para o internamento dos atacados
por males contagiosos, como os

micos, os quais são tratados em
as suas residenclas. Entretanto, co
rações generosos e bem formados

Olncoentenár!o de Corupá
Corupé o belíssimo 2°, que sern duvida dará um

distrito de Iarague do Sul, cunho bastante especial
prepara-se pera festejar o aos festejos.
seu cincoentenário, pare Para maiór brilho, pro
o que tem organizado um vavelmente será consíde
festivo programa. redo feriado municipal
Dia 6 receberá a visita facultativo o dia 7 de Ju

de exmo. sr, Governador lho, dia do encerramento
do Estado, dr. Aderbai das festividades, é o que
Ramos da . Silva, .

espe-, nos comunica a Prefei
clalmenre convidado, o tura.

• •

����:!!!!�!!ID�� I
Laranjeiras, Pecegueiros, Ka�iseiros, �acieiras,. Iabotíca
beiras, etc. - Roseiras, Dahhas, Camehas, Coníferas, PaI·

meiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
,

Leopoldo Seidel- OORUPA
--------------------------------�--.

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BIITER AGUIA
Puro

Não ha luz - Vendas Mercantis
As emendas á Constituição

LOCAIS

Comissão �'unicipal �e Preçfts
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QUE PODE FAZER O VOLUNTÁRIO NA

«Campanha de Educação de Adultos))?
Uma ou duas atividades ou as tres conjuntamente:

" " IIII O PERIGO DOS DENTES
QUEBRADOS

Os dentes quebrados,
entre outros inconvenien
tes, podem provocar fe

1. Informar-se da situação do analfabetismo Amortização de Maio de 1947 rimentos da lingua, das

no seu múnicipio, na sua cidade, no seu Estado. '

No sorrelotde Amortização realizado na séde da COMPA- gengivas e da mucosa

Conversar com o maior número de pessoas a NHIA, com a asslstencta do Fiscal Federal, na presença que reveste internamen-

respeito dessa situação, que entrava o progresso. de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin- te a cavidade bucal, fe-

Quem não sabe ler produz menos, não aspira tes Combinações Sorteadas. rimentos êsses que se

a melhorar de condição, não se interessá devida- infeccionam, às vêzes

mente pela vida democrática, admite e transmite

I
D.1.1. K.C.V. O.E.W. S.N.C. até por germes provem-

superstições, refuga os principios da higiene, difi- entes da própria cárie

cilmente coopera nos empreendimentos sociais E, O.Z.I. P.W.S. O X.K. V.E.V.· dentária.

tudo isso, não por má vontade, ou maldade, mas
Proteja-se contra as

porque o analfabeto não dispõe de elementos de
Todos os portadores de Títulos em vigor são convidados infecções da boca, procu-

formação e de Informação.
pela COMPANHIA pare receber os seus premies pelo reem- rando o dentista para

2. Aconselhar os analfabetos que já conheça, bolço garantido ne séde _da Companhia ou por intermedio de tratar as cáries e remo-

ou venha a conhecer, especialmente, aquêles que
suas Agencias locais. A COMPANHIA INTERNACIONAL ver os dentes quebrados.

estejam nas idades de 15 a 30 anos) a que procu-
DE CAPITALIZAÇÃO é a unica Companhia de Capitalização -SNES.

rem lima das dez mil classes noturnas, que estão
no Brasil que oferece as vantagens de sorteio progressívo --------

instaladas em todos os municípios do Brasil, e ai
devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor do titu- A �A§A REAL

se matriculem, para cursar as aulas. A maior difi-
lo as rnensalidades pagas junto com o premio. tem novamente a venda

culdade a vencer na atual Campanha é a de comu- -

os afamados produtos das

nicar aos próprios analfabetos os beneficias que A íd d ERICO .D�RUHNS.
lndustrías Todeschini:Ma-

dela poderão retirar. Os adultos analfabetos têm gente nesta Cl a e carrão, Talharins, ôernule,

constrangimento em procurar a escola: trata-se de -I-l-II II II
Spagetti, Pastinhas, Ale-

convencê-Iosde q� não é vergonhoso Dão saber",
�������������������--������������ tria,�e_tc_.�������

��!��ft�r�t��::eif;'�:·�"�:����;j�:�;;i:�t;�:��:
....;.. :_ F�r:=r;:""5'=�;��;;II�I']I� I V�;.:;od:a��::i:iS I

3. Encarregar-se, por si mesmo, do ensino
_

� IJ � Maleitas, Tremedeira jl ti> Jaraguá do Sul _-_
Rua Domingos R. lia Nova ti>de um. de dois ou tres analfabetos, senão de maior Öl- III

número. Lembre-se de que, se cada alfabetizado n. CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

I Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-

mais rápidamente so extinguirá. Por que nãofaze- m_-·._· "Capsulas Antisezonlcas m.·.··.· I ,se Vidt1·rpoOs.. MOCldAulrXasO-EP':[aFUºNuaEdRroAsRlqOusalqUer Ilo? Para a obtenção do material de ensino e dê
'-'

instruções didáticas, bastará procurar a autoridade I'� M·· "iii' Em estoque e sob encomendas.

O
JI Inancora ..Q... Enfeites para Caixões Funerários.

escolar mais próxima. u, então, escrever ao De-}!..

partamento de Educação, no Estado Oll no Terri- III Em Todas as Boas Farmacias' �I -----�-
tório, ou ao Serviço de Educação. Rio df\ Janeiro. 1'1'-1'" I-I',· Precisa se de um Capataz

Que esta esperando? ... Comece já! Esta cam- É um produto dos Laboratorios MINANC0RA
-

'

,

panha não e apenas um empreendimento do Go- '1"1:1 :"''"1' d ferênci f '1'

verno: E uma causa do povo e carece da compre-
- Joinville - Sta. Catarina-

,e pre erencia com pequena arm ra, C0111

ensão de todos!
[eH=!!I,,=m!!�m!i=l!=!;=l!=!i=!;=;;=miii=!;-"':1 bastante prática em criação de gado,

carneiros etc.

Apresentar-se na

Fabrica Gosch Irmãos S. A.

Companhia Internacional de Capitalização

Asse",bléia GeralSocied. Esportiva Guarani
.BAILE §O�IPl.L

CONVITE

De ordem do snr, Presidente da Sociedade

de Desportos ACARAí. convoco os associados para
uma Assembléia Geral, á realizar-se dia 1°. de

Julho às 20 horas, na séde social.
LUIZ AIROSO - 1°. Secretario CiinicB de Olhos, Ouvidos, nariz, 6arUHnta'IA diretoria' da Sociedade Esportiva Guarani

tem o prazer de convidar os seus associados e

suas Exmas. Famílias para a grande noitada baí

laresca que se íarà realizar em, a noite de 26 de

Junho em seu amplo salão de sua Séde, no salão

Sohn., abrilhantado pelo Jazz-Elite.
E obrigatorio a apresentação do talão de

Junho de 1947, á comissão da porta, sern este não

terá ingresso.

Dr .. Arminio Tavares

Professor Catedratico de Biofogia do lnstittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe <!los serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis, ,

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

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

Dr. Renato l1Valt9r'
M'ÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

11 Com cursos de aperfeiçoamento no II
-x- li Rio, de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires, li

Outrosim fica comunicado que todo o Sócio il Doenças de Senhoras - Partos - Clínica 11
tem que estar quite até o fim do ano de 1946, O 1i Geral de Adultos e Crianças. 1i
periodo de Janeiro a Junho fica sem efeito e íní- H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.1:
ciarão as novas cobranças de mensalidades a ii TELEFONE N. 3 li

partir. de Julho do coerente ano, para qual fica H Jal'uguá do Sul - Stn, CatarÍDll H
encarregado o Snr. Carlos Schellhase com plenos _-_

..

direitos de excluir os socios que se negarem por I
3 mezes de atrazo.

As propostas deverão ser assinadas até as

18 horas do dia.

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU 51'A. CATARlNAI

Precisa-se
Competentes oficiais de

sapateiros na

lira�ri�a U� Gal�aa�� G��ltl�� Ltua.l
J

Informe-se com JOSÉ PETERS em Iolnvllle,

à Rua Orto Boehm. 748,-Caixa Postal, 192. - Fone, 211

A V I SO

A DIRETORIA
Proibimos terminantemente á Iodas as pessôas

sern licença especial dos proprietarlos de entrar em

nossa propriedade situada nos fundos do Rio Novo

Alto e Rio dos Correas pare caçar etc.

Não nos responsebillsemos pelo que possa aconte

cer aos mesmos.

Corupé, em 18-6-1947
Mauricio Germer e Artur Benz

::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::�:::::::�::::::::::::::::::::::::::::.:: :::::•.••• �

DI'. LUIZ DE SOU'ZA
ADVOGADO

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

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

Dr. Arquimedes Dantas I
aBVeGABe

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

......

m··Ã_······"··"P"·""R"·""Ã"···,,·C·,,"Ä"··,,·,, r��=�-,
Levo ao conhecimento desta praça e I",· I R 'DG O ,',a !�quem interessar, que adquiri o estabele-

cimento comercial do sr.

desta !d-:d���s��miJú��j�S�tivO e I �ã� �s m�l�or�s � mais �aratos I
passivo.

I
PRODUTOS DA � ,

Espero continuar a merecer do pu- 1T Al
o AI rr]

,M11
-

blico a mesma' confiança depositada ao Indnstría Me �211.1Ç21�(())§ •

meu antecessor, visto continuar com o trt1l\�('>1f.u ,1Trm�t1I\� �o �o •

mesmo ramo de negocio. k\ur\Ul..J)�JlJl
li (\l].\u!0) UJ J:!il

:JJaraguá do Sul, 3 de Junho de 1947 JARAGUA�cAD'XAOPoSsUTAJL,_11S Catari a

,
NEME ANTONIO TOBIAS

\, J. II

Ooncordo: ANTONIO TOBIÁS - IiiSu_��!ifS.c,-a?4J,?LC'

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

���������
� Fabrica de Moveis "SÃO JORGE" Í
í Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- {

é
tico e de assentos de madeira compensada. �

� Ach�!I;.�.����',�nna }
{ CORUPÁ - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil }
4��--<t����

����

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

COIIRA CASPA.

QUEDA DOS ca

BELOS E DEMAIS

AFECC�ES DO

t3URC CABELUDO.

O d ,comurarei Mais ßmto1n 'e Fazendas - C?�péos . Perfumes

_ • ôuspensórlos - Sedas
EIC., etc.,

,

POIS ISSO V. S. SEMPRE COIfSEGUE NA CASA

Erico Bpuhns

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos,

I
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
����

iTONléQ "�'A?Jf;(I!�
tb� E�é'�l�<I� Jaraguá do Sul Santa, Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo último prelle-
I

já que os mesmos íoge- sí bem que não seja um

rarn amistosamente, no rarn nos seus postos, com elemento habituado a api-
I

De ordem do sr. ::>re
campo do Acarai, as equí- exceção de Lourenço que rar partidas. Mueller, que feito Municipal torno pu
pes representativas dêste tanto loge na meia como apitou na fase comple- blico que, durante o cor

e do Baependi, prélio no na ponta. Justino, muito menrar, esteve falho ne rente mês de JUNHO, arre
qual o Campeão do Tor- bom infiltrador, e atirador marcação dos impedi- cada-se na Tesouraria da
neio Quadrlangular se im- marcou dois tentos, e EtL mentos, pois não acorn- Prefeitura Municipal de
pôs ao seu adversário pe- o "rnotor" do "onze", panhava a pelote. Iaragué doôul e na Inten
Ia contagem de 5 a 4, como sempre, um batalha- Em tôdo caso, a pele- dencia de Corupá, o im
após tel' estabelecido o dor. Na extrema direita, ja foi um bom "aperitivo" posto TERRITORIAL.
placard de 4 a 1 na pri- atuou José, que estranhou pera os futuros compro- Não satisfazendo o pa-

� [� I � T � L I � Illavradora
domiciliada e

mein} fase. o pôsto, como é natural missos dos dois bandos, gamento no referido mês, residente neste .distrito
Em que pése a grande e Otacilio na esquerda, que estão reorganizando ficará o contribuinte sujei- em Jaraguá-Alto filha de

espectatlve que cercara o temböm fêz o que estava as suas equipes. Natural- to á multa de 20% sobre J' O" I d Antonio Luy e de Maria
prélio, reduzido numero ao seu alcance. Quer-nos mente a estréia de Henri-, a referida Taxa no primei-

Irene Pe ri, Í1C1a o

Olchewsky.de, espectadores 'compare .. parecer, que o Baipendi, que, que já atuou pelo ro mês sendo então feita Registro Civil do 1° Distrito

ceu ao local do embate, dispõe egora de 11 ho- Avai de Florlanopolis, a cobr�nça ludlclelmenre,
da Comarca Jaraguá do Sul, Edital N. 2247, de 24-6-47

d Estado de Santa Catarina lf S 1fugindo justificavelmente mens, capazes para outras constituío-se na gran e Tesouraria da Prefeítu- Ado o o 10 e

á Irnpedlosa chuva que de- proezas, uma vez que os surpresa da tarde, bem ra Municipal de Iaragué .
Bras 1. Hildegard Enke

sabou no inicio da pugna. ensaios futuros possam como a estréia de Emilio do Sul 6 de Iuuho de Faz saber que comparece. Ele, brasileiro, solteiro,Õ
'ram no cartorio exibindo os .

'1' dComo não poderia deixar contribuir eficazmente pa no Acarai, que foi uma 1947. barbeiro, domici ia o e

de acontecer, a peleja não ra ambientar os esrrean- otima aquisição. F. VOSGERAU documentos exigidos pela lei residente neste distrito, á
ofereceu nada de espeta- tes.

.

Como íêcho dêsre co- Tesoureiro aíim Je se habilitarem para Estrada Itapocú-Hansa,
cular e tão pouco de erre- No Aceraí, como Ja mentario, desejamos ain- _'_ casal-Se: filho de Ricardo Sohn e

tivo., já que o campo ala- dissemos, Silveira prati- da esclarecer um assunto I
-----

Edital n.2243,de 20-6-1947. de Minna Schulz Sohn.
gado, não se prestava pa- cou muitas e böas defe- e que se prende á arbi- BITTER AGUIA Clovis da Silva e lnge- EI:;!., brasileira, solteira,
ra a pratica de um bom zas, Lucindo e Krause, tragern da peleja. Quando é o grãnde estomacal borg Mathias domestica, domiciliada e

futebol. Entre tanto, os depois Girola I, atuaram regressamos do campo I ,_ Ele, brasileiro, solteiro, residente rieste distrito,
vinte e dois homens em contento. O ponto fraco, do Acaraí encontramos da epOLa. bancário, domiciliado e fi Estrada Itapocú-Hansa
campo, tudo fizeram pare residiu na linha média, casualment� o sr. Benedi- residente nesta cidade, filha de Erich Enke e de
agradar ao publico, e por onde apenas Tyrone fez to Campos, arbitro da VE� OE-SE filho de Dionisio Custo- Hsdwig Enke.
isso nasceram nada rne- alguma cousa de util Na L J. D., que Iôre desi-

Udt
. 1 .dio da Silva e de Serafi-

nos do que 9 tentos, uma I h d A O'�.arll'\ pela "rnater". pera .

ma ?asa e ma �rIaJ,' [Ja Rayrnunda Machado.in a avança a, o carai e
.
"'J

.

. InClUSIVe, terreno, SIta a
compensação portanto, contou com cinco elernen- apitar a

.

partida �ntre � rua CeI. Emilio Jourdan. Ela, brasileira, solteira,
nêsre particular. tos de "primeira", pouco �aependl e Acerat. S.?II, Tratar com o sr. Geral- domestica, domiciliada e

Mais harmonioso e a- auxiliados pelos médios. Citado, o mesmo nos 10-
do Kiwit Curitiba, rua

residente nesta cidade,
greselvo, o conjunto do Emílio realizou bôa parti. formou qu� chegando �e- Mateus Lemes 2.2�2 ou

filha de Oscar Mathias e

Baependi mereceu o tri- da, usando aliás, das fin- lo trem míxto, .as ,15,3,0 na casa Real _ de Marta Mathias.
unfo, talvez por contagem tas qua nem sempre dão horas, conferenciou Ir:nedl-I. Jaraguá do Sulmais dilatada, mas Silvei- resultado pratico. Aman- ararnente com um diretor ===========
ra numa grande tarde dus, o melhor ponta direi- do Acarat, pelo telefone, i Naturalmente, errou a

impediu que tal se verifi- ta da cidade, infelizmente tendo êste declarado . que direção do Acarai, e êsse
casse, pelo menos em par- foi pouco servido, não nbo havia mais necessi- erro poderá cuslar bem
te, porque a maioria das obstante, a bola em seus dade do juiz da Liga, caro, pois não se justifica
bolas fugiu pela linha de pés, constitui perigo cons- uma vez que o prélio es- sob pretexto algum a ati
fundo. tante para a méta adver- tava préstes éI iniciar-se. lude dos Diretores do "A,-
Individualmente, deve- saria. Girola, muito bata. Minutos depois insistiu o carai, para com o juiz de·

mos destacar no Baepen- Ihador, estranhando a po- sr. Campos para que a ,signado pela L.J.D. natu
di, o trabalho de Louren- sição. Cardoso otimo I direção do Acarai manda- rôlmente ésta pronun
ço o hornen qu� mais at!- destribiJidor, e um horn t�ria do jogo, �rovid�n- ciar-se-á dento de algl'lns
rou :m goal, Criando Sl- exemplo de d;sciplina. ja- classe a� conduçao, af,lm dias. Aguardemos ....
tuaç�es .embllraço�as ,'pa- mais usando de jogadas de q�e ele pudesse �es�n -x-:_ .

ra_ SIlveira. No trio. IInall ilicitas. Um grande predi- cumblr-se �e sua mlssao, Por intermedia desta
na? ha n?mes a sahent�r cado, não ha duvida. tudo em vao, folha, ã turma que integra
pOlS contlO�am os t�es Bohnert na ponta esquer- a equipe de Bascket. do
Jogando mUito bem. Joao da tambêm· rapido e de ���;;;;;� Clube Atlético Baependi
zinho fêz o possivel pa�a bo� senso de colocação. � go, usando diariamen- � agradece a bela bola com

deter a bol.a, por demaiS Dos arbitros que diri-�. te dois calix de

I
que foi presenteada pelo

e�co:regadla, e Mahnke.e giram a partida, Maluta Bitter Aguill proprietario da Casa Re-
NlqUlnho, para os quais foi o que melhor acertou 'al desta cidade.
um campo molhado não �......_._.�==

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

==.....-...============
oferece nada de agrada-
vel, desincumbiram-s� bem 0000����00���������������da tarefa. A linha interme- OOOOOOOO�� . OOOOooOO�2'::'6:S
diaria,teveem Henriql1e�OO

118971 1194710000um centro-médio que o0000·
.

OO� 111 CLINICA DE OUIOS - .OUVIDOS -' �ARIZ -E GARGANTA, IIBaependi necessitava, com

;� 0000 H moderna, e primorosamente Instalada do Hotimo controle de bola, e w' �w 1:'1: DR. SADA L A A. •• IN 1:':1bôa distribuição, poderá 2'::'6:S �� a. iY&

��e�iom�i�ufn�l����j�����;; [,-nqunnlnnü'r,-o dn fiiÜ·nl'í] I�� ii �ONJlI:��A�;S �:A::���SCA���I���S'PA���� NOS II
ram o trio que foi um dos 0000· I: t:

'

I: II .J 0000 li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» !!pontos altos da equipe. s:::Q::<W

I I �OO!! HORARIO: 10·12 e 4.6_da tard_e - Hora marcada: 2·4 11Na vangarda, o trio cen- ��

(H· C O' R I I P A")
.

zz:s..
.J II ..

trai teve maior presênça 00 oJe u 00 ii • ...nvi e - 1�
00 00

--..-.--..-.�_.._._----- 00 � o dia 7 de Julho de 1947, completam 50 anos, que 00� Não sofra de, indiges- � 00 pisaram os primeiros colonos IlO sólo de Hansa 00� tões, use � 00 (hoje CORUPA). �
� . ������ m Para comemorar dignamente esta data, serão olganisadas �t �� _�_J 2'::a:s grandiosas festividades, entre outras, uma grande c::6:S

fLIXIB Dl H06UrIßA, I� «Exposição Il1dLJstrial, COlT)ercial, Agri;. �
.

00 cola e LI istõrican, 00 -III� II IEo remédio que tem depurqdo 00
f1

m
= ================= -

��;�:�:d:eC:;s ê:�Oaç�::: 00 que demostrará o progresso de Ham�a (hoje CORUPÁ),
2'::a:s l?: ':::�':

..... .. ...

���i���s
00 nos :�rt�d�O u!n�jO�eNt�istên��aNQ���Ti�����". será ;oow :I· :.!.: oP 1::,·1.:.:: L�o�oluo �ar�t�� rr
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Úlceras Apelamos 00 Comércio, Indústria, Lavradores e povo em geral, de "'" PROl"lII.lET1UnO II AllManchas prestar todo seu apoio moral e material, pa:ra que es'ta data sejl! fes- H li
.

d b Ih Rua Marechal Deodoro, N. 158 ..

R
..

�:��ohsas teJa a com o c'!:J��; .'�rgg����V�oe:a�o"aé:'��ae��:. vez a capa-

J ii
S

ii II ii

�:�\��:\;r.0 A Comissão organizadora: !lfí ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- II s II
H iiT !i SI��:S���I��2����;S' "T

"

� ii .. FI����' C����I-DE iiE li
�;oooomoo --------oo-oo-oo-M-If31SiB IIO!I BATERIAS �N����ERTOS DE llN :I.lOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOO \.�::::::::::::::�j

ft�ilPílr�I!�U O BÜl!pl!ndi,
üball!ndo D' Heüfüi por 5 'ii 4

Prefeitura MlJ- I
nicipal de

JaraguádoSul

IE�n�(dl�

Alfredo Lan.qer
José Pasqualini
Willy Gessner

Alberto Maffezzolli
Hans Roedl
Otto Hillbrecht Neto

SEMPRE o MESMO!, ••

SEMPRE o MELHOR! ... Lauro C. Blunk
Werner Weber
Artur Woehl

ELIXIR DE NOGUEh�A
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
•

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

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

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
, MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE

Edital, nO 2.245, de 24-6-47
Henrique Feder e Vero
nica Chramowski
Ele, brasileil'O, solteiro

lavrador domiciliado e

residente neste jistrito,
em Itapocusinho, filho
de Genoveva Feder.
Ela, brasileira, solteira

lavradora domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
Jose Chramowsky e de
Maria Chramo\ysky.
Edital nó 2.246 de 24-6·47.
Floriano Olska e Mag

dalena Luy.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliadO e

residente neste distrito,
em J arag-uá - A !to, filho
de Augusto Olska e de

Sophia Tandeck Olska.
Ela, brasil.eira, solteira

E nara que chegue ao co

nheci'mento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para OS

tins legals
IRENE PEDRI,olicial

���...............�

� Faça boa digestão, usan �
� do, antes das refeições, �
� um calix de �
� ,Bitter Aguia �
�����

Vende-se
Uma charrete em

perfeito estado.
Tratar com o sr"

CARLOS NAS8
Rio Cerro

o maior Sortimento em

artigos de aluminio está
a disposição de Vv. Ss.

na Casa Real.

--------.--------
& RengelKühn

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados: Enchadas Foices, etc.

--------B---,-----
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o Governador do Estado de Santa Catarina,
usando da atribuição que lhe confere o art. 70,
item I, do decreto-Iei federal n. 1.202, de 8 de abril

de 1939.
"

Considerando que a evasão de rendas verifi

cada através do impôsto sôbre vendá e .consigna

ções e-stá a exigir medidas urgentes e' enérgicas
que melhor acautelem os interêsses do erário' pú
blico;

Considerando que. visando aquêle desiderato,
vários Estados já estabeleceram a obrigatoriedade

da emissão de notas de vendas, nas operações á

vista e a prazo;
Considerando que a referida emissão de no

tai já vem sendo adotada por inúmeras casas co

merciais do nosso Estado, em beneficio da sua

própria economia e organização; DECRETA:

Art l'-Nas vendas á vista ou a prazo, efetu

adas por comerciantes, sociedades anônimas ou

cooperativas, o vendedor é obrigado a emitir, no

ato da entrega ou remessa da mercadoria. uma no

ta que conterá as seguintes indicações;
a)-data, nome e enderêço do vendedor e do com

pradt:r;
b)-produtos vendidos, preços de cada um e

total;
c)-número de ordem da nota;
§ lo-As notas, mecânicamente numeradas,

serão extraidas por decalque carbono, no minírno

em duas vias, das quais uma ficará em poder do

vendedor pelo menos por um ano, e a outra acom-

panharã as mercadorias, podendo esta ser substi- lnstl·tuto Pl·nheiro, Sa-O Paulo
tuida pela nota de embarque, quando despachada

por emprêsas regulares de transporte.
.

I§ 20-Quando se tratar de vendas a varejeas qual vacina fornecida especialmente welche Schutzimpfung besonders für

notas referidas no parágrafo anterior deverão con- para cada caso, pelo preço de Cr$ jeden Fall geliefert, zum Preise von

ter apenas o nome do vendedor, número de sua C $ k di B

inscrição, espécie e quantidade da mercadoria e 200,00, altamente eficaz, permite o r 200,00, höchst wir sam, Ie' e-

valor da operação, ficando dispensadas as notas tratamento no lugar, logo com a handlung am Platze sofort erlaubt

nas vendas até Cr$ 10.00. '

� .. possibilidado de continuar cada qual mit der Mceglichkeit dass jeder seme

.

§ 30-Fica fac�Itad.o ao pequeno vare.jista
com no seu trabalho. Arbeit fortsetzt.

'

movimento mensal inferior a Cr$ 10.006,00, á jui-
zo do fisco, pagar no livro "Registro de Vendas á�

�

vista" o impôsto em quotas mensais fixas, de acôr-�

.

do com a seguinte tabela:
Movimento mensal até 3.000,OO-Cr$ 60.00; Carlini, IHerbert Gaulke

Movimento mensal acima de Cr$ 3.000,00 até Oscar Kleiser.

6.000,00 - Cr$ 120,00;
Movimento mensal acima de Cr$ 6.000,00 até

Gr$10.000,OO-Çr$200,OO.
§ 40-'--Aos contribuintes que optarem pelo pa

gamento na forma prevista no parágrafo anterior,

Será dispensada a exigência- da expedição de no-

tas de vend as.
.

§ 50- A opção aludida no parágrafo anterior,

será feita perante a coletoria respectiva e aceita,
desde que o Inspetor da Zona, depois de exami

nada a escrita do contribuinte, o considere peque

no varejista nas condições' do parágrafo 30.

Art. 20-As infrações aos dispositives dêste

decreto serão punidas com a multa de Or$ 200,00
a Cr$ 2.000.00 e em dônro nas reincidências.

Art. 30-Êste decreto entrará em vigor a 15

de agôsto p. vindouro, revogadas as disposições
em contrário.

Palàcio do Governo, em Florianópolis, 17 de

junho de 1947.

Decreto N. 14

ADERBAL R. DA bu..VA

João David Ferreira Lima

Serviço Militar
A Junta de Alistamento

Militar de leragué do Sul

pede o comparecimento
U R GEN T E dos ci

dadãos abaixo, pare tra

tarem de seus Interesses

perante o Serviço Militar:

Irimeu Rengel, Luiz Ci

priano Corres, Frederico

Weiss, e João José Morei
ra.

.

cisco Wentrich, Antonio

Lorentino da ôllva, Lino

ôberdelatí, Afonseo Glatz,
Manoél Alves, Francisco

Horôngpso, Francisco Pa

vanello, Ferdlnando Alfre
do Lange, Willy Henrique
Augusto Hass, Leopoldo
Wacholz, Leopoldo Bol

duann, Fritz.Gustavo Pfau

Helogio da Cunha, Carlos
Dedrotti, Afonso Gregolo-
wísrzch; Francisco Pinhei-

-x- ro da Costa, Harry Müller
Acharn-sea disposição Nerne Antonio Tobias,

dos lnteressedós, nesta Renus HenriqueWillyWeis

Junta, os seguintes certifi- Teodoro Virtuoso, Augus
cados de reservlstes: to Hasse, Arno Guilherme

Alberto Krause, Fausti- Siewerdt, Werner Erdmann

. no Pradi, Ferdinando

loriando
Hindtz, Paulino

Krüger, Avelino .Iesulno Dedri, Ricardo Raasche,
Guilherme Tomazellí, Fran- Hellmuth Roch, Bonifacio

�
�

�
. R,a i v a

í ToIIwut �

Dr. liodofrl!do liuilhl!rml! Luiz LUI!I!
Rua Presidente Epitacio Pessõa, 584

qualquer pessoa contaminada pela I jede
mit Wutangesteckte Person diese

raiva pode iniciar esta tratamento Behandlung gleich beginnen mit der

logo, com raivacina do Tollwutschutzimpfung des

A infeção pela raiva no .
homem

e em qualquer mamifero sem trata

mento é fatal.

A vacina antirabica de Pasteur

quanto mais cedo aplicada é tanto

mais segura contra este desfecho

mortal.

No momento no consultório do

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

Die Ansteckung durch Tollwut

heim Menschen und irgendeinem
Säugetiere ohne Behandlung ist siehe

rer Tod.

Die Schutzimpfung gegen die

übertragbare Tellwut nach Pasteur

ist, je früher angewandt, desto siehe.

rer, gegen den tõtlichen Ausgang.
Zur Zeit kann im Sprechzimmer von

AVISO
Para que chegue ao conhecimento de todos,

aviso o seguinte: Não me responsabilizando por

acontecimentos eventuais que possa acontecer dentro

da minha arafone, após das 18 horas e antes das

6 da manhã.
-

Ribeirão Grande-Rio da Luz
GERMANO SCHUBERT

AVISO I Amolar Alto, para caçar
e pescar.
Não nos resposanbili

zamos pelo que possa
acontecer aos mesmos.

Corupá, 9·6-47.
Madeireira Corupá LIda.

-x-

O Presidente da J. A. M
de [aragué do Sul, :avisa
a todos os cidadãos que

requereram certificados de
reservistas de 3a. catego
ria e de Isenção Definiti

va, e que tendo os mes

mos já sido chamados

pelas colunas deste Jornal
deverão comparecer äque
Ia Repartição a-fim-de re

ceberem seus certificados

pois conforme ordem do

Chefe da 16a. C R. os

certificados em questão
que já se encontra he
mals de 60 dlas, serão

restituidos a GR. em Flo
rianopolls. Outrossim, in

forna ainda que todos os

cidadãos nessas condições
serão multados com a ta-I
xa de Cr$ 30,00.

.,

-

rie, Maria Hel-na, 1 vo

Bodas de Prata
I
Roland, filhos de Rolf e

,

Ursula.

.

Em a da:ta de 8 de Walmor, Margit, Marly,
Julho prõxímo corrente, filhós de João e Norma.

festejará suas "Bodas de Edson Antonio filho

Prata" o conceituado ca- de Roland e Zeli�da.
'

sal Oscar Gustavo Adol- Ao casal os filhos

fo Dornbusch e Amélia genros, no�a e neto�
Heuehel Dorubusc�. . desejam que' esta data

De seu matrímonío trancorra em meios da

n�sceram: Bern�do, fale- maior alegria,e muita Ie

eído; Ursula, hoje casa- licidade, as quaís [un
da com o Snr. Rolf jßal- tamos as do Oorreio do

lock; Norma, casada'com Povo
o snr. João Stregott; Ro-
land, casado com asnra.

Zelinda Gomes, e WH
fredo.
O casal tem jà inúme

ros netos; Udo, Rosema-

Figurinos Novos
Na Tip. Avenida

IAnunciem nesta folha

Proibimos terminante

mente a. todas as pessô
as de entrarem em nos

sas propriedades nas

margens do Rio Pedra d,

�tR"ENro
�t{}EIROS

JJ) §a1bäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa ,CKAo WIEllIEl KNJD)[J§IilAl = JJonIDlvnBe

torna a roupa branquissin'la
!

, 'S�ß�� �1i?G(""
, '" .

ESPECIAlIOA,DE

..
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