
MOS c o U Despachos recebidos,
trazem. o horror macab�o refletido

da frente
no rosto.

de batalha dizem que es alemães,
O seu medo da morte

.
é tal que

sobreviventes no Bolsão de Kaniev,
preferem entregar-sé em massa

a continuar resistindo como querem os oficiais.
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Sta. Catarina

duz a Roma. Durante so respeitando' por tem
cerca de quatro sema- po excessivo regra, día
nas o comando aliado riamente ignorada e vid
tentou salvar o conven- lada pelos alemães.
to procurando, por todos Por mais que valham
os meios ao seu alcance, os monumentos artisti
contornal-o e levar as cos e religiosos não va
suas tropas até o inte- lern o bastante para se
rior de Cassino. Embora sobreporem à vida hu
houvesse logrado, a cus- mana.Homens livres que
ta de muitas vidas de vão Ia terras estranhas
soldados americanos e lutar pela liberdade de
ingleses sacrificadas, es- outros povos escravisa
te primeiro objetivo o dos valem mais que
convento, com seus ca- qualquer [monumento
nhões pesados e sua ex- dessa ordem. Querer
celente posição como salvar o mosteiro de
ponto de observação da Cassino a custa de no
artilharia nazista, conti- vas vidas humanas sa-
nuou a representar peri- crificadas à sanha hitler-

LISBOA - Um critico go imenso para o avan- ista seria um erro e um
militar português estima co aliado e a sua sim- crime que as Nacões U
em mil o numero de di- ples presença, em dado nidas jamais tolerariam.
visões aliadas e germa- momento importou em Os que hoje lamentam a
nicas que se defronta- obstaculo capaz de com-I destruição de Cassino e
rão nas proximas ope- prometer irremediavel- amanhã lamentarão a
rações de abertura da mente toda sorte da I' destruicão de outros
segunda frente. campanha aliada nesse mosteiros e igrejas de- Para por termo a con-
STOCOLMO - Novas e setor. Dai o recurso ex- vem transformar fusão que está sendo fei-

poderosas formações de tremo: aviões e canhões suas palavras de lamen- ta em torno de notes sern
bombardeiros sovieticos americanos e ingleses tação em vozes iradas de valor, damos rnais úma
atacaram Helsinki infli- em poucas horas arra- protesto contra o nazis- vês a, relação, já publicagindo grandes danos aos zaram o obstaculo, silen- mo arrazador de cida- da em numero anterior,serviços publicos, inclu- ciando a artilharia ale- des abertas e fuzilador das cédulas que a partir'síve os de transporte mã embasada no alto da I de refens inocentes que de l' de Janeiro de 1952,
que ficaram quasi que colina, e abriram cami- agora tenta retardar a estão sern valer:
totalmente paralisados nho para novos e segu-I hora da derrota na ltalia Cr..$ 5,00 estampasdurante muitas horas. ros avanços do quinto utilisando igrejas e mos- 15a.,-16a, e iôe: Cr . .$MOS C OU·· Mais de exercito. teiros como trincheiras. 10,00, estampas 11 a. e 12a.
cem mil obuzes alemães A proposito deste epi- Contra Hitler e seus se- Cr . .$ 20,00, estampas 12a.
e finlandeses cairam so- sodio do mosteiro de quazes que assim agem e 15a.; Cr 50,00, estam
bre Leningrado nos dois Cassino abriu-se, nova- é que 'se devem fazer pas lla. 12a.; Cr . .$ 100,00,
anos que durou o cerço mente, o velho debate ouvir. essas vozes. Caso estampas 11 a., 12a., 15a. e
da cidade. Atualmente da conveniencia de pou- contrario serão simples 15a.; Cr 200,00, estampas
prosseguem muito ani- par os monumentos reli- vozes quinta-colunistas 12a. e 15a.; Cr . .$ 500,00,mados os trabalhos de giosos e artisticos da contra as quais inexora- estampas 9a., 11 a e 15a.
reconstrução da grande ltalia. Em todos os pai- vel vígílancía das Na- E' bom que o publicocidade, tendo os arquí- zes mais ou menos liga- ções Unidas se fará sen- 'sé previna conrra os ines-
tetos sovíetícos resolvi- dos com o Eixo, vozes, tir sem demora. cropulosos que a titulo de
do reconstruí-la criando com maior ou menor troca de outras noras quegrandes parques e [ar- veemencia, se fizeram

E d T não as acima referidas
dins publicos no peri- ouvir para advogar a mpreza e' rans- andam fazendo qua esquer:metro urbano. tese de que, em caso descontos. As noras ací-ARGEL - As forças algum, devem ser des- portes Frenzel S. A. ma referidas não têm va-navais inglesas e amerí- truidos tais monumentos, lor algum.canas vem prestando a- mesmo quando servem,
poio valiosissimo aos como Cassino, de triI1r. 'Retificaçãosoldados do quinto' exer- cheira aos alemães Ora',"
cito que lutam na "cabe- jà é tempo de identifi-
ça de ponte" de Anzio car tais vozes, como

para rechassar os con- vozes a serviço da Ale
tra-ataques alemães. Gra- manha nazista, com cuja
ças ao certeiro fogo das propaganda aliás coinci
belonaves aliadas as li- dem vozes quinta-colu
nhas nazistas não pude- nistas cuja grita serve,
ram ser consolidadas apenas, à causa do Reich
devidamente. acuado. Ninguem mais
MONTEVIDEO -

Falan-I
do que o alto comando

do na sessão ínaugural aliado teve a preocupa
nhas alemãs tem sido da Conferencia Juvenil ção de salvar tais mo
altamente eficaz. Continental pela Vitoria numentos, tanto que por
COSTA RICA - As e- um dos delegados brasí- duas vezes o gal. Eisen

leíções presidenciais leiros referiu-se á proxi- hower reiterou às suas
t r ans c o r r e r a IQ. ma presença de forças tropas a advertencia de
em ambiente de ordem brasileiras nos campos poupa-los e só e só al
havendo sido eleito' o de batalha da Europa veja-los em caso ultimo,
snr. Teodoro Picardo, onde vão ajudar a der- quando o inimigo os
do Partido Republicano rotar o nazismo. houvesse comprovadaNacional. Em declara-. WASHINGTON - Gran- mente utilizado como
ções á imprensa o pre- des formações aéreas meios de defesa. Nem
sidente Calderon Guar- norte-americanas bom- uma só vez esta regradia manifestou o seu or- bardearam eficazmente foi infligida e si de algo
gulho pela esplendida a ilha de Ponae um dos se pode acusar o alto
demonstração de civis- bastiões japoneses' nas comando aliado na Italía
mo e espirito democra- Carolinas que protegem é, quem sabe, de ter ,sitico do povo do seu pais. o caminho para Toquio. do escrupulos em exces-

\

A Decadencia
,do Carnaval

Como toda gente tem observado, cada
ano que passa, os folguedos carnavalescos
estão sofrendo um declinio gradativo, com ten
dencia a desaparecer definitivamente, e ao

que parece, sem deixar saudades.
,

Esta crise, que em absoluto, deve ser de
plorada, tem ocupado a atenção de muitos
escritores e jornalistas, os quais procuram
demonstrar as causas, expondo os mais diver
sos e até contraditorios pontos de vista.

Genolino Amado, esse ínesgotavel e ful
gurante comentador das nossas cousas, enten
de que em outros tempos o triduo carnava
lesco constituia um meio de esquecer os re

calques e os desesperos de um ano inteiro de
tristezas.

Com o evoluir dos tempos, o povo foi
procurando esquecer as máguas, diariamente,
vivendo dest'arte em alegria continua.

Assim, não sentiu mais a necessidade de
mergulhar na folia entontecedora do reinado
dé Momo.

Austregesilo de Ataide, não justifica a
crise porque passa o carnaval. E' contra a Io-
lia do carnaval. '

E tem carradas de razão.
Quando ainda não fenecem na nossa me

moria, o atentado á nossa soberania, o torpe
deamento dos nossos navios mercantes, le
vando para os abismos oceanicos creanças
inocentes, "quando estão á espéra do toque
de ordinario marche", milhares dos nossos
irmãos para a luta, para a guerra, e já se
ouvem os prantos das mães e das irmãs, já
se percebem as aflições das esposas e das
noivas, já divisamos os orfãos e os mutilados,
não póde haver carnaval.

Tem razão o escritor patricio em com
bater essas exageradas e extranhas manifes
tações de alegria.

Muitos saudosistas, inconscientes, talvez,
deploram a decadencia do carnaval, sem en
tretanto justificarem a necessidade de tanta
Iolía.

A crise porque passa Momo, entre nós,
é indicio de que ri povo se está civilisando.
O excesso de divertimentos não é nivel de
cultura.

,

Numa época como a presente, é até íncons
cienca. Falta de compreenção do dever nu
ma situação em que as preocupações devem
ser muito outras.

A decadencia do carnaval, muito nos
honra. É uma demonstrasão de solidariedade
humana, solidariedade brasileira, aos nossos

mortos, e aos soldados, marinheiros e avia
dores, que se preparam para, em outras
plagas, defender a patria.

M.T.

o MUNDO
EM FOCO

(Serviço Especial da Inter-Americana)
VASHINGTON - O pre

sidente da Junta de Pro
dução Aéronautica anun
ciou que os Estados Uni
dos produziram em ja
neiro ultimo 9.000 apa
relhos.
ARGEL - O major avia

dor Canabarro Lucas, da
FAB., que participou de
uma operação da avia
ção norte-americana na

Italía, referiu-se entusi
asmado à pericia e bra
vura dos seus colegas
dos Estados Unidos, cuja
atividade contra as li-

Noticia

MONUMENTOS
oE VIDAS

Por Jack Pearl
WASHINGTON � (Ser

viço especial da Inter
Americana) - Já não
mais existe o multi-se
cular mosteiro de Cassi
no sacrificado ás con

tingencias da campanha
da ltalia. Inescrupulosos
como sempre os nazistas
haviam transformado a

tradicional abadia em

poderoso ponto artilhado
dominando pela sua si
tuação no alto da coli
na, o caminho para Cas
sino, posição chave que,
por sua vez, barra o a

cesso á estrada que con-

Notas Locais
REGISTO DE RADIOS
A agencia postal-tele

grafica está procedendo
ao registo de radies, cu
jo praso termina no pro
ximo mês. Os que dei
xarem de preencher es
sa formalidade dentro do
praso legal ficam sujei
tos a multa, podendo
em casos exepcionais se
rem apreendidos os

aparelhos.
OS QUE VIAJAM

- Procedente de Itajaí
e em visita a seu filho
José Gaia, Coletor Esta
dual, achá-se entre nós
o sr. João Gaia, íuncío
nario aposentado e 'pes
soa de alto destaque so
cial naquele munícípío.
_:_ Para Juiz de Fóra
viajou o nosso presado
colaborador Dr. Carlos
Moritz, funcionario do
Ministerio de Agricultu
ra, que ali vai fazer um
curso de especialisação.
- Para aaprasível praia
de Pissaras viajou acom

panhado de sua digna
esposa o sr. Henrique
Piazera.
- Para Florianopolis
viajou o sr. Waldemar
Luz, escrivão distrital de
Corupá, que ali foi tra
tar de assunto referente
a construção do novo

hospital daquela vila.

Notas recolhidas

Na publicação do Ba
lanço da Ernpreza de
Transportes Frenzel S A.,
no nurnero passado, saíu
um lameniavel engano
que aqui retificamos: Na
dernonsrreção da conta de
Lucros e Perdas, no titulo
«Veículos», leía-se Cr . .$
58.938,80, em vês de Cr . .$
3.958,80, como foi publi
cado.

Contrato de Casamento
Em Blumenau, contra

taram casamento no dla
19 do corrente, a senho
rita Renate Stamm, filha
do casel . Elisa-Gustavo
Stamm, este gerente da
Empreza de Luz e Força,
com o comerciario Lotar
ôrueber, residente em Cu
ritiba, e filho do casal
Amalla-Alois ôtueber, do
alto comercio de Serra
Alta.

Seu constante progres
so, sua feição moderna,
seu conceito entre a popu
lação, são devidos exclu
sivamente ao seu ilustre
diretor Sr. Aurino Soares,
que se pode vangloriar
da vitória que obteve com

seu esforço.
A' «.\ Noticia», os vo

tos de felicidades do «Cor
reio do Povo».

I

Esta semana foi de ju
bilo pera os nossos co

legas da «A Noticia», que
festejou o seu ,25' aniver
sario de circulação.
Merece essa data um

registo especial, dado ser

esse orgão da imprensa
um dos mais conceitua
dos jornais do Sul do
Brasil e o primeiro no

Estado.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza de Transportes
Frenzel 'S/A. - Jaraguá

AVISO

.

Artur Müller, e Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

Aratú e Ioanes, e dete
minará providências n

sentido de acelerar. a

pesquisas e'os trabalho
de extração do precios
combustivel.
Apesar de todas as d

ficuldades criadas pe
guerra, a ação do Cons
lho Nacional do Petróle
não sofre solução de con

tinuidade. Prossegue, pe
sistentemente orientada n

rumo traçado pelos inte
resses nacionais e que I
vará o Brasil, em futur
não distante, a dispôr d
mais esse formidavel ele
mento de riqueza. (A. N

Sob o titulo acima, o

«Correio da Manhã», do
Rio, publicou o seguinte
comentario:
Será intensificada a pro

dução de petróleo brasi
leiro. Eis aí uma infor
mação que merece ser re

gistrada como uma das
mais alentadoras que po
deriamos ter, nesta fase
em que se impõe a re

dução ainda mals drás
tica do consumo de ga
solina entre nós.
O Brasil pode e ha de

dar uma solução brasilei
ra ao seu problema de
cornbustiveis. Para isso
está desenvolvendo em

proporções extraordinarias
a produção do carvão na

cional. A do álcool vem

,aumentando promlssora
mente. E a do petróleo,
que já é uma realidade,
caminha pare um período
de grande exploração co

merciaI, pois dentro em

breve chegam as primei
ras máquinas adquiridas
nos Estados Unidos e que
se destinam aos poços
petrolíferos da Baía.
Hoje, não ha mais du

vida de que existem abun
dantes' reservas de petró
leo em varias regiões do
Noroeste, e, notadamente

.

na Baía, Os trabalhos de
prospecção alí realisados
confirmam a exístencía de

petróleo e que as jazidas
que já estão sendo explo
radas têm enorme capaci
dade de rendimemto. O
qúe falta é o necessario
aparelhamento industrial,
que só os Estados Uni
dos podem fornecer. Ago
ra vamos começar a re

ceber esse aparelhamento.
O coronel João Carlos
Barreto, presidente do
Conselho Nacional do Pe
rroleo, que seguiu ontem
para Baía, vai esstsrlr a

chegada de parte dêsse
material. Ao mesmo tem

po, inspecionará de novo

as jazidas de . Candeias,

Acham-sé à disposição dos snrs, ecionlstas, no

escritório desta Sociedade, nesta cidade, os docu
mentos de qúe trata o art. 99, do decreto-lei N.2627,
de 26 de Setembro de 1940.

Iaregúé, 10• de Fevereiro de 1944

p.p. Reinoldo Rau - diretor presidente
H. SCHINZEL

Assembléia Geral Ordinaria

EDITAL N. 1625.

Rudolfo Henriqne Lenz
e Frieda Grützmacher

Ele, brasileiro, mecâni
co, solteiro, nascido nes

re distrito aos trinta de
Outubro do ano de mil
novecentos e vinte e um,
domiciliado e residente
nesre distrito em Gartbel
di, sendo filho legitimo de
Germano Lenz de Maria
Sohn Lenz.
Ela: brasileira, domes

tica, solteira, nascida nes

te distrito aos vinte e seis
de Junho do ano de mil
novecenros e vinte, domi
ciliada e residente neste
distrito em Tres Rios do
Sul, sendo filha legitima
de Ricardo Grützmacher e
de Ida Grützmacher.
Iaragué do Sul, 18 de

Fevereiro de 1944

-----,-------------------------

Ficam convocados os srs, acionistas da socie
dade anônima Empreza de Transportes Frenzel S/A.
para a. assembléia geral ordinaria que deverá reali
zar-se ás dez (10) horas do dia 11 de Março do
corrente ano, na residencia do acionista senhor
Germano Enke, rua Epitaclo Pessoa N. 242, nésta

cidade, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

10.) Aprovação do balanço e contas do exercicio
de 1945, parecer do Conselho Fiscal e relatorio
da Diretoria:

20" . Eleição da nova Diretoria;
50.) Eleição do Conselho Fiscal;
40.) Assuntos diversos.

Iaragué, 10.' de Fevereiro. de 1944

p.p. Reinaldo Rau - diretor presidente
H. SCHINZEL

fecularia Rio Mol�·a· S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam, pelo presente, convidados os ôrns, Acio
nlstas desta Sociedade a se reunirem em Assernbléí
Geral extraordinaria, na séde, nesta cidad-e de Iara
gué tio Sul, ás quatorze horas do dia 11 de Març
proximo vindouro, pera deliberarem r sobre a ordem
do die seguinte:
1) Laudo dos ônrs. peritos nomeados na assem

bléia anterior.
2') Aumento do capital social.
5.) Assuntos diversos ..
Iaragué do Sul. 21 de fevereiro de 1944.

Walter Breithaupt - Adolfo Antonio Ernrnendoerte

Diretores

EDITAL n. 1622
Gerhardt Waldemar BaI

lock e Elia Benetta;
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciaria, nasceu em

Iaragué do Sul. á doze de
junho de mil novecentos

e dezoito, domiciliado e

residente nesta cidade; sen
do filho legitimo de João
Ballock e de Helena Vasel
5allock.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nasceu em Blu
menau em primeiro de
r\ gosto do ano de mil no
vecentos e vinte e séte,
domiciliada e residente'
nesta cidade, sendo filha
legitima de Angelo Bener
ta e de Emrna Gorisch
Benetta.
Iaraguá do Sul, 17 de

Fevereiro de 1944.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais. que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédio que; para hemorroidas internas
e VARIZES. deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas. usa-se ° H E M 0-
V IRT US, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran-

. do na sua farmácia. peça-o ao

Depositaria: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SErE-QUATRO). S. Paulo.

11-----
SCHUtZ & CI A. LTDA.

REPRESENTAÇÕES COMISSÕES
Secos e Molhados por Atacado

Rua CeI. Procopio Gomes, 99 J A R A G U Á
,

Variado sortimento de :

Conservas
Charutos· Danemann

Bebidas especiaes
Miudezas em geral

Cereaes

Edital de Leilão
o Oidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz

em exercicio, no cargo de Juiz do, Direito da Co
marca de Jaraguá do Rui, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de vinte (20) dias virem, ou
dele conhecimento tiverem ou inferessar possa, que
findo êsse prazo, há de ser arrematado por quem
mais der e maior lance oferecer, no dia 3 de mar"

ço proximo vindouro, as III horas da manhã, o

bem penhorado a Carlos Fritz Vogel, na ação 01'

dinaria, fáse da execução da sentença, que lhe
movem Pedro Broes da Silva e Sofia Vieira Eg
gert, abaixo descriminado:

10.) Um terreno sito nesta cidade, á Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca, fazendo fren

te a mesma rua, fundos com terras �e Vergilio Ru
bini e as de Henrique Krause, contendo a área
total de 2.500 metros quad rados. a valiado em

Or. $ 10.000,00;
cujo bem constante do auto de avaliação e edital
de folhas dos autos da. referida ação ordinária, se
rá levado em público leilão de venda e arremata

do por quem mais der e maior lance oferecer, no

dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o

mesmo ser examidado, á rua Marechal Deodoro da

Fonseca, nesta cidade. onde se acha localisado di
to bem. E para que chegue a noticia ao conheci
mento de todos, se passou o presente edital que
será afixado ás portas do forum no lugar de cos

tume e publicado pelo jornal 'Correio do Povo"

que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês
de fevereiro do ano de mil noveoentos e quarenta
e quatro. En, Ney Franco, escrivão o subscrevi.
(assinado) José Lindolfo Borges - Juiz do Paz em

exercício. - Está conforme o original, do que dou fé

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1944

NEY FRANOO -. escrivão

Exportação de produtos coloniaes

Seguros: Fogo - Acidentes do trabalho

I
Acidentes pessoaes -- Vida e Capitalização.

......................1 .. Lenha
Picada

de coivara' 1a' qualidade
Metro Cubico ou

Cal rada - 12 cruzeiros

,

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.��IWl�����B::Jt:il

Adol:f Herm. SchnItze
FÂBRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Oure seus males e poup
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia NovaDo mais simples ao mais fino acabamento

Lenha para for
no etc...

Rua Rio Branco, 964 .1 araguá de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maio
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.'

Run Mal. Deodoro, 3D - JARAGU

- Entrega a domicilio-

Pedidos pelo Telefone.

N_79
EM JOINVILL�

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

,

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE.

RUA VISCONDE DE TAUNAY 1". 185

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

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

PAPEL CREPON

de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

ANUNCIEM

NESTA FOLHA

r-o
------

i�nhDri1! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenh a=tambern em

sua casa o Açucar de Baunilha e- os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Contra Dôr

d:cabe_ç_a_T_�_r_m__in_'_D_'_I_-_t_er_m_i_na_._a_d_ô_r_,�
Produtos da ICeM S_ A.. Blumenau

L AI,ameda Rio Branco .- Oaixa Postal, 47

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Dia 25 festejou seu

aniversario o jovem Octa
cilio Ramos filho do sr.

Hermilio Ramos. Na mes

ma data passou meis um

ano o sr. Mano Moreti.
Na data de 27 comple

tará maís um aniversario
o destacado industrial sr

João Marcarro.

CORREIO DO POVO
ciente sr. Walter Doubra
wa. Na mesma data feste
jou a sra. Domentela de
Oliveira, filha do sr, Ma
tias J. de Oliveira, resi
dente em Guararnirim

Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39 - Dia 24 completaram
--------------------------------, -------------- anoso casal Eugenio Wolf
ANO xxv - JARAGuÁ DO SUL - SABADO, DI3 26 FEVEREIRO DE 1944 STA. CATARINA - N. 1.212 e sua esposa Etelca R.

Wolf.

Carie

r
)

Frequentemente se ob
serva nos queijos, umas

pequenas regiões onde he
uma especte de composi
ção, que se apresenta com
aspéro de esfarelarnento,
ou melhor, como que, uma

poeira esbranquiçada. Es
ta poeira ou esfarelarnen
to, é chamada de carie
ou pulverisaçêo dos quei
los. .

É ocasionado por um pa
rasito, denomlnaso Tyro
glyphus Iongior, que nada
mais é do que um Acaro,
Assim sendo, vamos di
zer algo sobre os Acaros:
Os Acaros são peque

nlssímos animais que per
tencem a família dos Ara
cnídeos (que produzem a

sarna), muito difícil de ser
visto a olho nú ou apenas
visível quando em movi
mento; tornando-se neces

sarlo, pois, ter em mãos
uma bôa lente para distin
guir claramente estes di
minutos sêres que parecem
haver sido colocados para
avísar-nos de que os locaes
em que se depositam quei
jos, necessitam de limpeza.
Atacam aos queijos em

qualquer ,

de seus graús de matura

ção, porem demonstrem
preferencia pelos mál de
positados. Para fazer as

perfurações no queijo, va

lern-se de suas mandíbu
las em forma de pinça,
parecidas ás da formiga,
porem muito mais reduzi
das; com elas separam e

mastigam, as pequenas
particulas de queijo
COMO RECONHECER
A PRESEI-JÇA DE ACA

ROS
Pode-se reconhecer a

sua presença nos queijos,
pelas pequenas escavações
e, por um fino pó, que
aparece na superfície dos
mesmos;· este pó pode va
riar d� côr desde o bran
co amarelado até o cas

tanho, segundo o tipo de
queijo e, acumulam-se nas

prateleiras e nos pisos dos
locais em que a limpeza
seja inexistente. Se espar
ramarmos sobre um vapel
preto, o pó, poderemos
comprovar que está com

posto de pequenas parti
cuias de queijo, corpos de
Acaros vivos e mortos,
ovos e, produtos de de
sassimilação dos mesmos

Os Acaros vivos, serão
então, vistos a olho nú,
pois, logo se dispersam
em todas as direções e, o
seu corpo de côr branca
marelada brilhante, resalta
sobre o fundo preto do
papel.

,.

Pu Iverisação
Queijos '

.

Por Carlos Faria Moritz

COMO VIVEM E SE PRO- cais infestados aos que
PAGAM OR ACAROS ainda não se acham.
São duas as espectes c) A deslnfeção do local. ----,,----

mais conhecidas como A defesa dos produtos o local e, queimar todos
causadoras da Carie ou atacados, é passivei quan- os resíduos: não é neces

Pulverlsação de queijos e do os queijos não tenham sario recalcar pera ser

seus nomes cientificos são; sofrido uma exessiva bem realiseda esta ope
Tyroglyphus siro Tyrogly- ação destrurore, os quei- ração. É imprecindivel
phus longior, não sendo los que não tenham si.do que as paredes e pisos
difícil .encontrar o Aleure- muito atacados, se raspa- sejam lisos e impermea-
blus ferinas. rão a fundo excavando veis.
O tamanho destes anl- bem os canais e ôcos Fechar hermeticamente

rnals, apenas alcança a produzido pelos Acaros. todas as aberturas do lo
meio milimetro de largura Os queijos atacados e, cal, colocando papeis nas

e, seu corpo é de côr bran- os sãos serão submergi- frestas das janelas e das
co nacarado; suas patas e dos num banho de sal- portas.

.

seu rosto lern uma ligeira moura quente (80°.-90°.
.

A furnegação quer seja
côr rosada. Quando as Celsius) ou em agua fer- com anhidrido sulfuroso
condições do arnbienre lhe vendo,· durante um ou do- ou, com sulfureto de car

é favoravel, mulriplica-se ts minutos. Uma vez rea- bono, convem reallse-Ia
com extraordinaria rapidez, lisada esta operação, es- estando o local em uma

e num pequeno rernpo, um terão em condições de temperatura de 20°.-21°.,
local pode ser invadido. ser pintados com azeite que, aumenta a atividade
Tem-se calculaddo que um de linho e pimenta. Os vital dos Ácaros e, os 0-

casal de Ácaros, em con- resíduos da raspagem e briga a observar maior
dições favoravets, pode o pó que ficam nas pra quanridade de gaz.
produzir um milhão e meio teleiras e no solo, assim Comvem retificar todos
de descendentes, num pra- como, os queijos muito os caixões ou pranchas de
zo de três mêses. Favore- atacados, devem ser cui- madeire, que estejam apo
cem o seu desenvolvírnen- dadosarnenre recolhidos, e lados sobre as paredes ou

to, a escuridão, tempera- destruidos ao fogo. solo, aflrn de facilitar a

tura e hurnldade constan- Para evitar a propaga- penetração do gaz, em

tes, requeridas ria indus- çäo da praga, dever ter todos os canros do local.
tria de queijos, pare a especial cuidado de im- COMO EMPREGAR O
maturação dos mesmos; pedir a entrada dos in. ANHIDRIDO
nestas condições, se não sectos. aos locais, colo- SULFUROSO
se toma precauções, os cando telas, tanto nas Cada metro cubico da
Ácaros reproduzem-se com portas, como nas janelas; saia que se deseja desln
grande rapidez e, não rar- evitar-se-é que os trabe- fetar, corrcsponde a 50
da multo rempo em redu:' lhadores, que, trabalham gramas de enxofre (que
zirern os queijos a um fl- nas carnaras. infestadas, então será queimado).
no pó que se esfarela Ien- passern ás carnaras indem- Antes de proceder esta
tarnente. nes, Será necesserio que operação, deve-se retirar
Uma vez os Acaros se examine rigorosamen. todos os objetos de metal

dentro da camara de cu- te. toda a partída de quei- ou então recubramo-los
ra, distribuem-se ao mes- jo que for comprada de com uma camada de va
mo tempo, por todos os outro estabelecimento, selina ou sebo, para evi
lagares da mesma, pas- com a ajuda de uma boa tar que o acido que forma
sando de um queijo a lente. o anhidrido sulfuroso em

outro, ajudado pelos in No coso dos Acaros, presença da humidade do
setos, as roupas dos ope- confirmà novamente o ar, corroa os. O enxofre
rarios e, utensilios de velho adagio "mais vale deve serl colocado em re

trabalho, aos quais adê- prevenir de que curar". É cipientes' adequados, que
rem mediante suas vento- preferivel, pois, manter permitam a combustão,
sas adêsivös e ganchos, uma rigorosa higiene, Ia· pondendo ser misturado
sendo assim transporta- vando periodicamente cóm aIcool, para facilitar a �----------__.---_---1111!1--.!1dos 'aos lagares mais a- dgua fervendo e soda os mesma. I
propriados ás suas ativi- pisos e paredes. As pra- O local deve permane- Dr. Wal.leml"ro Mazur·ecl.. e·ndades. teleiras devem ser des- cer hermeticamente fecha- U II

Abs moscas, as baraqta�, montaveisd Ie, cf�da vez do, dudrante umd dia e uma �a�& iI\i\\\ li:' Q�nll1lm1\,E'
os ezouros, os mos UI- que uma e a� Icar va- noite, epois e que se �N�N �I.!!I �M��®
tos e. qualquer inséto que sia, deve ser lavada com procederá uma forte ven

pousar num local invadi- soda e agua bem quente, tilação, lavando-se cuida
do por estes Acaros, le- secando ao sol. Com tão dosamente as paredes, te
vam-nos em sua� patas, simples cuidados, se evi- tos, prateleiras e pisos,
em seu corpo e em suas tarão todos os inconvi- com uma solução de soda
azas, j::olocando-o em 10- nientes que acarretam 'uma bem quente.
reis favoraveis, como se- invasão pelos Acaros.
ja, a camâra de cura, ha
verá o desenvolvimento.

ou

de

ANIVERSARIOS
No

.

dia 22 festejou sua

data natalicía o capltalls
re sr. Walter Hertel.

- Na data de 25 com

pletou mais um natalicio
asnra. d. Amanda Dou
brawa esposa do comer-

CJRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS- E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇ�S DA PÉLE.
- Eletricidade Médica -

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e

- RAIOS
Dirtor ·Médico do Hospi

- ATENDE CHAMADQS A
__@!'i'lI@!'i'lI�@!'i'lI��_@!'i'lI@!'i'lI_

-

I Clinico �e OI�os, Ouui�o
Dr_ Arnlinio

.

I
Professor Catedratico de l3iologia do lostittut
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirur

Hospital de Caridade de

Assistente do professor David San

Ex-Interno, por concurso, da Assistenci

I
formado pela Faculdade

Universidade do Rio

ßLUMENAU

-

I INSTITUTO ROC
Exclusivamente para molestia

nariz e garg
Dispõe de aparelhos os mais m

de sua especi
Richlin. Rua do Principe. Fa e,

-
- -

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - N

.. DR. SAOAL
CONJUNTO DE APARELHOS M

ESTADOS DE SANTA CAT

«RUA GERONYMO COELHO, 42»

_ .Joinvi
-

-
,

-
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Dr. LUIZ D
ADWOG

Escritür'io: l\1a]. Decdoro da

ReRidencia: Benjamim Gon.

Infra Vermelhos
x-
tal "So José"

QUALQUER HORA
�@!'i'lIl§!'l!lhl§'i;;)'�__14>

s, nariz, fi�rDDntD-1Tavares ..
o de Educação de

FlorianÓPOIiSIgicos da especialidade no .

Florianópolis,
son, no Rio de Janeiro.

a Pública do Rio d Janeiro

de Medicina da

Jde janeiro
STA. CATARINA

HA LOURES I

s de olhos, ouvidos,
anta
ordernos para exame

alidade.

]OINVILLE

L'Ã
E

AMINOO II
ODERNOS, UNICO NOS ii
ARINA E PARANÁ ii
(ANTIGO HOTEL WEIS li
Ile - li
.,. .

::::;::::::,:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::
••••••••••••� "u .

E SOUZA
ADO
Fonseca, 210 - Tel. 34

�tant, 136 - Tel 12
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Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Chnica geral medico - cirurgia de. adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ul[ra-::urtas
Indutoú�rmia - Bisturi-e1etrico - Electra-cauterização

Raios Inira-vermelhos e azuis.

DESINFEÇÁO DOS
LOCAIS

Quando os locais te
nham sido invadidos, a

forma mais eficaz de eli-,
mina-los rapidamente, é
proceder a fumegação, o

que pode ser feita da se

guinte forma, utilisando
enxofre.
Limpar ou varrer todo

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

COMO SE COMBATE
OS ACAROS.

Para lutar contra ,os A
caros, devemos conside
rar:

a) A defeza dos produ
tos atacados.
b) Evitar a propaga-

ção dos Acaros dos 10- NUNCI=I EXISTIU IGURL

EXIJAM O SABÃO

"Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

, c:,�ßÃ� yIRG(At
� ".

ESPECIALIDADE
O Ideal para Oosinha, Lávanderia e Lavadeira.

\
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Suicidou-se o Gal. Lindman!
ESTOOOLMO, 24 (United) - Suieidou-se o gensral Lindman. comandante em chefe das forças nazistas derrotadas na

frente de Leningrado. Segundo informações de fontes fidedignas, o general Lindman resolveu suicidar-se depois de uma visita

de Hitler á frente norte, onde impoz violentos castigos a altos oficiais nazistas em .represalia pelos revezes sofridos diante das

forças de Govorov e Meretzkov, comandante dos Exércitos russos da frente de Leningrado.

Hitler castigou violentamente
I .

os oficiais derrotados na frente
de Leningrado.

OORREIO DO POVO
5a. pagina26 de Fevereiro de 1944

O Oidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Pa?
em exercicio, no cargo de Juiz de Direito da 00-
marca de Jaraguá' do Sul, Estado de Santa Cata-
rina, Brasil, na forma da lei, etc.

-

Faz saber aos que o presente edital de cita

ção, com o prazo de trinta (30) dias virem, ou de
Ie conhdcimento tiverem, ou interessar possa, qUE
estando se procedendo ao arrolamento dos bens,
deixados por falecimento de Germano Wacholz, Juvencio Moreira Mar- "-

tendo sido feita a declaração de herdeiros do fina- tíns e Etelvina Machado.
do, nos quais constam Elfriede Wacholz, casada Ele, solteiro, ferroviario, �

com Franz Schlotmann, e Irma Wacholz, como au- domiciliado e residente
sentes. cita e chama-os a comparecer ou fazer-se neste distrito, com trinta

representar, dentro do prazo de trinta dias, neste e um anos de idade, nas-}:
Si V_ S necessitar de um concerto no seu Caminhão,

Juizo a contar da data da primeira publicação do cido em Piên Rio t;Jegro, I � Oll auto!l1ovel. procure esta. Ofici?a. bl-3.m a rarel�ha.d a,

presente edital, para falarem aos termos de dito E.stado do Paranä, em I� que sera atendido por habois profissionais em rnecamca.

arrolamento, sob .pena de revélip. E para que ehe- vinte e um de dezembro

�. e elétromecânica �.gue a noticia ao conhecimento de todos se passou de mil novecentos e doze, �
I ,

'

,_ , >'

o presente edital que será afixado ás portas do filho legitimo de Francis- ������WK��W�}3jd� .

. Forum, no lugar do costume e publicado pelos co Moreira Martins e Um-
jornais «Diario Oficial do Estado», de Floriano- bellna: Teixeira de Bastos,
polis e pelo «Correio do Povo», que se edita nes- já falecidos.
ta cidade.. Ela, solteira, de profis
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul. são domestica, domiciliada

aos vinte nove dias do mês de janeiro do ano de e residente nesre distrito,
mil novecentos e quarenta e quatro. com vinte e oito anos de

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi (Assi- idade, nascida em Retor-
nado) José Lmdolf'o Borges, Juiz de Paz em exer cída, Ieragué, do Sul, nes-
cicio. Está conforme o original, do que. dou fé. te Estado, em treze de ja-
Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1944. neiro de mil novecentos e

O escrivão dezeseis, filha legitima de
Noy Franco Henrique Machado e de

dona Gertrudes Machado,
domiciliados e residentes
neste distrito. r-Corupä, 16 de fevereiro
de 1944.

Editol de Cltocöo
, ,

Edital de Citacão
,

o Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz' de Paz
em exercicio, no cargo de Juiz de Direito d a Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oata-
rina, Brasil, na forma da lei etc.

. -

.

Faz saber' aos que o presente edital de cita

ção, com o praso de trinta (30) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, que, es

tando se procedendo ao inventario dos bens dei
xados por falecimento de F'redet-ica Madalena Mi
na Lina Paetzrnann Luce, e tendo sido feita a de

claração de herdeiros, nos quais constam Godo
fredo Guilherme Luce e Helga' Renate Luce como

ausentes, cita e chama-os a comparecer ou fazer-se

representar neste Juizo, dentro do prazo de trinta

dias, codtar da data da primeira publicação do

presente edital, sob pena de revelia E para que

cheque a noticia ao conhecimento de todos, se

passou o presente edital que será afixado no lu
gar do costume ás portas do Forum. e publicado
pelos jornais «Dia r-io Oficial do Estado' de Flori

anopolis e pelo «Correio do Povo» que se edita
nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Ja

raguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de ja,
neiro de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu,
Ney Franco, Escrivão O subscrevi. (Assinado) José
Lindolfo Borges - Juiz de Paz em exercício. Es
tá conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de Janeiro de 1944.
O Eescrivão
�ey Franco.

Industrias Reunidas
Jaraguá S/A.
Funô, oe ROD. HUF(=NUE55LER

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade, para comparecerem a

Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia
11 de Março do corrente ano, as 10 horas da

manhã, no escritório desta Sociedade, a Rua Quin
tino Bocaiuva N°S. 715/901, para deliberarem so

bre a seguinte
ORDEM DO DIA

1°. Aprovação do Balanço e contas do Exerci
cio de 1943

2°. Eleição do Oonselho Fiscal
3°. Assúntos de interesse Social

/ .

Jaraguá do Sul, 11 de Fevereiro de 1943

Ass.) HANS JORDAN
Diretor-presidente

.
AV ISO: Acham-sé a disposição dos Senhores

Acionistas, na Séde Social, os documentos a

que se r'efere o art. 99, do' décreto lei n. 2627,
de 26 de Setembro de 1940.

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registe Civil do
Distrito de Córupä, Muni- �

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 1621

���Wl�?Bi��1M>n�_��
Posto RUBINI Ltda. �

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Cornbustivel e Accessorios

Lubrificação, Solda. autogênia e carga de bater-ias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

Apresentaram os doeu
mentes exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento apanha-
o na forma ja lei
Lavro o presente pára

ser afixado no logar do
costume.
Corupá, 11 de fevereiro

de 1944.

WALDEMAR LUZ
Escrivão.

PREFEITURA MU

NIOIPAL DE JARA·

GUÁ DO SUL

Edital
De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno
publico que duran te
o corrente mez de fe
vereiro, arrecadase
na Tesouraria da Pre
feitura Municipal de
Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Coru

pá, o imposto de LI

OENÇA, sobre ativi
dades comerciais e

proficion ais, placas.
Engenho de-asRucar.
Não satisfazendo o

pagamento uo referi-
I

do mez, ficará o COIl

tribuinte s ú j e i t o á

multa de 201 sobre
o imposto no primei
ro mez, sendo então
feita a cobrança [u
dicialmente.

'I'esour-aria da Pre
feitura Municipal de

Jaraguá do Sul, 3 de
fevereiro de 1944,

F. VOSGERAU

Tesoureiro

PITIOlllR
I�:·:··.·····:·:·:·1······,······:·:,,·:·:··.:·:·: [:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:0··

..

····················1··:·:·::::::::::::::·:·:"1:·:.:.:.:.:.:.::::::::::,Ir�Flril:DRfí
I

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS 'CA-

DUOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

-----------------=---�------

Industrias Reunidas
Jaraguá S .. A.
Punôaçäo de: ROD. HUFENUE55LER

Comunica que

compra Ioda e qualquer
quantidade de.

ITangerina Verde]
\

Mais ínformucões
Fabric'aI - na

àR.QuintinoBocaiuva
'"

]ARAQUA DO SUL

�.------.--------------�
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CORREIO DO POVO 26 de Fevereiro de 1944\

PREFEITURA MUNICIPAL DE jARAGUA
DESPACHADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE jARAGUA' DO SUL
- Secretaria -

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

REQUERIMENTOS
Dia 5-2-44.

6.795 - Walter Krueger - Requer transferencía
pare Oscar Wesrphal imposto seu carro de lavoura
- Idem, idem, idem

6.797 - João Marcatto - Requer rransferencía
seu nome imposto caminhão de carga adquirido de
Marearte Irmãos - Idem, idem, idem.

6 798 -- Carlos Bauer ---!' Requer transferencia
seu nome imposto bicicleta adquirida de Gestrudes
Horst - Idem, idem, idem.

6.799 � Vigando Hasse - Requer transferencía
seu nome imposto bicicleta adquirida de Sibila Ians.
sen - Idem. idem, idem.

6.800 - Bernardo Grubbe - Requer rransferen-
cia seu nome imposto caminhão de carga adquiridode Warter Marquardt - Idem, idem, idem.

6.801 - Ricardo Pedroti ....l... Requer rranferencia
para Fecularia Rio Molha S/A imposto carro de dois
animais - Idem, idem, idem.

6.802 - Martim ßankhardt - Requer transferen-
. ela pera Cortume Rio Molha Ltde. - Imposto rela
tivo carro de dois animais - Idem, idem, idem

6.805 - Rudolfo Koch - Requer baixa pera cor
rente ano imposto sua Oficina de Funileiro - Idem.

6.806 - Jorge Fossile - Requer rransferencia
para José Fossile - imposto terreno com 107.500 m2
sito á estrada ltapocü-Hanse - Idem, idem, idem.

6.807 - Emilio Lemke II - Requer transferen
ela para Ludovico Weiler, imposto terreno com 102.500m2 sito á estrada Rodrigues - idem, idem.

6.808 - Ludovi co Weiler - Requer transferencla
pare Leopoldo Milnitz imposto terreno com 178.000
m2 sito á estrada Jararaca - idem, idem, idem

6.809 - Carlos Zasrrow - Requer transferencia
seu nome imposto terreno com 42.594 m2 sito á es
trada Irapocú-Hansa e adquirido de Juliana S. Rue-
ckert - Idem, idem, idem. '

6.810 - Hugo Bruch - Requer transferencla pa
ra Rodolfo Scheibei, imposto carro de lavoura - A'
vlsta da informação, como requer.

6811 - Ricardo Iarck - Requer transferencla
seu nome imposto bicicleta adquirida de Arno Kle
mann - Idem, idem, idem.

6.812 Theodoro Neubauer - Requer transfe-
rencia seu nome imposto bicicleta adquirida Wadis
lau Kachínskí - Idem, idem, idem.

6.8J 5 - Helmuth Roweder � Requer rransferen
ela pera Carlos Gessner, imposto terreno com 146.250
m2 sito á estrada Felipe Schmidt - Idem, idem.

6.814 - Luiz Maes - Requer transferencia seu
nome imposto carro de lavoura adquirido de Fran
cisco Koetzeler - Idem, idem, idem.

6.815 - Leopoldo Ganske - Requer transfe
rencia seu noine imposto carro de lavoura adquirido -

de Emilio Huhn - Idem, idem, idem.
6.R16 - Ricardo Negherborn - Requer trens-

ferencia seu nome imposto bicicleta adquirida de José de Freitas - Idem, idem, idem.
6.817 - Lourenço Línzrneyer - Requer trens

ferencia pera Clara Pett imposto bicicleta -- IOJem.
6.818 - Carlito Bayer - Requer transferencia

vara Rodolfo Líschka imposto sua bicicleta - Idem. - J O I N V I L L E
RIBEIRÃO MOLHA. - - J A R A G U Á6.819 -- Empreza de Eletricidade de Hansa -

�-----------------........,.."..........,.."..........,.."...........,..._."'--Voss & Cie - Requerem licença estabelecerem-se
�-,--------como Embutidor de eletricidade - Idem, idem.

r......a. Si! Si! e ..._

'ii e� 9; -a-'iil �

e�,
6.820 - Eurico ôchrnidt _ Requer licença es- ,. �qz;.. c., Q;,., U 4$,., G.. QUG.. �:;;::;:c:;;,.ç"e=�qz;", Q,iL .. Nas suas comprastabelecer-se com Generos alimentícios á rua Oel. Fer-.'

• obsequio pedirnando Machado, em Oorupá - Idem, idem, idem. ti.
.

.

'

Caie' Mahnke
6.821 - Jacó Jorge Mensur - Requer licençali' ,estabelecer-se com Mercador de madeira, em Oorupá I tU. , ßD ----.------

- Idem, idem, idem. . W
"Hl -,--------6:822 - _ Jacó Jorge Mensur - Requer transfe- • .

,

6.82Õ - Wally Roedl - Requertransferenciapa- . »
�� LI"'�N.I·r�e�a:�e:m������ imposto seu carro de lavoura -

rrOm�r"'I·O ,., IndustríCl I 'f1'f�'"6'824 - Emilio Weiler -- Requer transferencia � .., �..,
ßDseu nome carro de lavoura adquirido de .Ludovico .

'HlWeiler Junior - Idem, idem, idem
6.825 - Ludovico Weiler - Requer transferen

cia seu nome imposto carro de lavoura adquirido de
Emilio Lemke - Idem, idem, idem. .

6.826 - Vigando Nagel _-- Requer transferencia
seu nome imposto bicicleta edquírldo de Wilhermina
Píske - Idem, idem, idem.
6.827 � Elísabeth Papp - Requer transferencia

seu nome imposto bicicleta adquirida de Eugenia Reif
- Idem, idem, idem.

6.828 - Ferdinando ôchulz - Requ�r transfe-
rencia pare Constantino Gascho, imposto terreno com
50.000 m2 sito á estrada Garibaldi - Idem, idem.

6.829 - Rodolfo Goemann - requer baixa peracorrente ano imposto seu automovel particularIdem, idem, idem.
6.852 - Rodolfo Goemann - Requer rransferen-ela pare Procopio Pinheiro imposto sua motocicleta

- Idem. idem, idem.
Dia 4 - 2-1944

6.675 - Emílio Lemke - Requer "Hablte-se"
sua casa sita á rua Mal. Deodoro da Fonseca, fun
dos, zona sub-urbana - Idem, idem, idem.

6.792 - Ric'ardo Piske - requer licença refor
mar cerca sarafos existente frente seu terreno á estrada Irepocú-Hanse, zona suburbana - Idem, idem.

6.795 - Guilherme Schoenau - Requer licençaconstrução chiqueiro nos fundos seu terreno sito á
estrada digo rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira,'mediante termo - Idem, idem, idem.

Edital de ConcorrenciaCAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: J A R A G U Á.
'BOTEQUIM E BAR DA ESTAÇÃO RODOVIARIA

De Ordem do sr. Prefeito Municipal, torno público, pera cenhecimento dos ínreressados que até o
dia 29 de Fevereiro proximo vindouro, ás 14 horas,
esta Prefeitura receberá propostas pera a exploraçãoIdo serviço de botequim e bar ne estação rodovíartaFILIAIS BM: B umenau, Brusque, Florianopolis, Joinville, desta cidade.Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: Jaraguá, Caçador, As propostas deverão vir acompanhadas dosCresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do documentos abaixo enumerados:Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGBN-

d 1,) - prova de quitação com o serviço militar;CIAS BM: In aiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. BSCRI-
2.) _ prova de quitação escolar :TORlOS BM: Concórdia, Gaspar, Taió e Urussanga. BM
5.) _ certidões negativas pelas quaes os concor-INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri- rentes provem não estarem em debito pera com asnho e Araranguá.· Fazendas: - Federal, Estadual e Municipal;Faz todas as operações bancarias no Paiz, como 4.) - prova de que não mantem demanda comcobranças, descontos e caução de titulos de expor- o Estado ou Municipio ;tação e outras operações de credito; passes para 5.) - prová da capacidade financeira do conas principais praças do Paiz, mediante taxas modicas. corrente pera se desobrigar do serviço proposto .

Os concorrentes devem apresentar as propostas
em duas vias, a primeira das quaes devidamente se
lada.

As propostas não devem conter vicíos de qual
quer natureza que possam suscitar dúvidas, tais co-

3 % mo emendas, razuras. entrelinhas, etc.' -

Os documentos constantes dos itens 1 a 5 de
vem ser apresentados num envelope e a proposta
noutro envelope, tomando o primeiro a letra "A" e o
segundo a letra "B", arnbos rubricados, fechados e
lacrados.

As. firmas, quer das propostas. quer dos demals
documentos exigidos, devem ser reconhecidos pelotabelião.

Os envelopes serão abertos no die 29 de Feve-
. Deposite as suas economias no

. reiro ás 15 horas,' no Gabinete do Prefeito, em pre-BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.- sença dos preponentes ou de seus representantes.H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 A Prefeitura assiste o direito. de recusa� todas as.

-

proposras.caso nehuma delas satisfeça aos InteressesSabados: Das 9 ás 11,00. da mesma.

Quaisquer outros esclarecimentos, os interesse-
dos poderão obter nesta Secretaria na hora do ex
pediente.

Secretarie da Prefeitura Municipal de Iaragué do
Sul, S.C., em 26 de janeiro de 1944.

RENATO SANS - Secretário

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O»
Matriz: I T A J A Í

ABONf\ EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres paraquaisquer importancias '1.0/0Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

( mil cruzeiros) depósitos iniciais a
partir de 20,00 subsequentes a
partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %
Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA MINANCOHA
..............................��...............���

míld�iríll I!m IÓfOl
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUEl<. IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própriã]Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

t emedios
COIPrre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA

.

MINANCORA para o seu ttlhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

Compramos de Diversas Qualidades

FlorianopolisMatriz
Caixa Postal, 1 e 2

FILIAIS:
• Tl[J:eARÃO� CIU[J�EIRO� LAGES!) .JTOll�r\VILL]E!)·

LAGUNA, BLUMENAU ]E §ÄO FRANCISCO

=

Ferragens - Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e

'Farrnaceuticos -- Fabrica de Pregos - Estaleiro.

Secção de Despachos - Navegação. .

,•

Endercspço telegrafico: fifiHOEPCKE"

�#Gf"*i11111111"" -" - 111 111 111 111' ............... •

I
.

Q zn:vw C !Iii e Q �
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CORREIO DO POVO

A Boa
Imprensa

A função da impren
sa é eminentemente so

cial. Assim o diria Mr.
de La Salisse se vivo
fosse e o chamassem a

opinar.
Mas, nunca é de mais

insistir no que e muito
divulgado ou proclama
do. Nem sempre se pro
cede, como é devido

proceder. E em se tra
tando de assunto de ta
manha relevancia, sem

pre é oportuno repetir:
a função da imprensa é
eminentemente social.
Neste momento, sobretu
do, quando o mundo en

frenta uma situacão ver
dadeiramente 'caótica;
quando as forças do' mal
se obstinam em subver
ter a ordem natural das
cousas, quando amea

çam destruir todas as

conquistas de milenaria
civílísação, correspon
dem responsabilidades
da mais transcedente

importancia. Em particu
lar, se lhe deve exigir
honestidade de instru

ções, na sua missão día
ria de informar e de
orientar o publico.
Cumpre á imprensa, á

bôa Imprensa, acaute
lar-se contra as díabolí
cas manobras dos ínte-

.

ressados em estabelecer

confusão, em fomentar
motivos que possam cri
ar incompatibilidades,
sobretudo entre o Go
verno e o povo.
Exatamente nessa in

compatibilidade Iortale-

cem-se os seus proposi
tos dissolventes. Os quin
ta-colunistas

I

são tecni
cos especialisados no

campo da intriga.
Muita vez, com a mais

honesta das aparencias,
sob o mais cuidados dís
farce de sadio patriotis
mo, a intriga vence a

vigilancia do jornal.
Com . respeito á essa

manobraé é que se de
vem voltar todas as aten
cões- Quanta maldade
no espaços em branco
de uma noticia

.

de apa
rencia inocente? O jor
nalista de hoje deve
conservar-se em cons

tante estado de alerta.
Cercam-no agentes do
mal sob o dispasse de

amigos e de bons patri
otas. Em nenhum mo

mento, como no atual,
foi tão oportuno recor

dar a significação da
imrrensa, no equilibrio
da sociedade. (A. N.)

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

W IIIJI._ .... _:

11 To....

ffli!.ll R•• frl.do.

Ilil BronQuit••

til �:;���:::�IS
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR. DE SAÚDE.
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Grande
fesla populaI:
Domingo 5 deMarço de 1914

. na praça de desportos da
S. D. America

dece

o lucro desta festa será

praça de desportos.

A Diretoria

para melhoramentos da

.S'er r o r í c

da, estação _de
}JA REDAÇAO

Não comprem! FAZENDAS,

CHAPÉOS,
ARM A RI N H OS,SEDAS, PERFUMARIAS, E

sem primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Erico JurUUDO do 8ulBruhns
RUA. CEL. EMILIO JOURDA.N N. 62

CASA BYLAARD-rl-----__;_;___--
O Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêaas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

CASA BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - j O I N V I L E

PADRÕES �XCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREQOS

t?::: :::::::::::: ::::::::::::
::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::1�

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ
----

�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i

, FECULARIA,
RIO MOLHA S.A.

dESPERTE ß BILIS
DO SEU FIGIDO

Sabatina
J

Edital

rios não quizeram tomar
partido levíanamente. Pe
diram ao Coordenador
que fosse conversar com

eles, responder a muitas
perguntas, explicar os

pontos obscurecidos pe
las contravérsias. Aten
didos, mostraram nessa

sabitina o gráu de espi
rito público que hoje
anima a nossa juventu
de. Revelaram a matu
ridade espiritual com

que, desde hoje, se in
tegram nos interesses e

nos problemas da pátria
cujos destinos lhes per
tencerão amanhã.
Esse é um flagrante

tipicamente democrático
do Brasil de Getulio
Vargas. Um ministro fa
lando aos moços, não
em pomposo discurso
previamente estudado,
mas acompanhando-os
nas clareiras abertas pe
las perguntas exponta
neas. É que a mocidade
sob o régime politico de
10 de novembro não

aprendeu a curvar-se

por subserviência e a

elogiar por servilismo;
foi chamado a cooperar
com lealdade, a compre
ender antes de aceitar.

Delegacia de Higiene

COßsel�os so�re H firioe
O organismo normal

necessita para a conser

vação da saúde e defesa
contra as infecções, de
substauelas alímentares
de 4 grupos principees :

vitaminas, proreinas, sees

mineraes e agua.
VITAMINAS - as rnaís

indicadas são as vitami
nas A e C.

Principaes alimentos

que contêm vítarnlna iA:
Leite, creme, manteiga,
ostra, figado, cenoura, be
terraba, espinafre; alface,
nabo, pimentão, tornare.

banana, mamão, pessego,
abacaxi, abacara, batata
doce, ervilhas frescas, a

meixas etc.
,

-A vitamina A resiste
bem ao cosimento.

Principais alimentos que
contem vitamina C: as

frutas citrlcas em geral,
limão, laranja, lima etc,
morango; maçã, melancia,
repolho crú, batata ingle
za etc.
A vitamina C é altera

da pelo calor e dissolvi
da pela agua.
PROTEINAS - as me

lhores fontes de proteina
são os alimentos de pro
cedencia animal: leite,
ovos e carne.

SAES MINERAES - os

principais são calcio e

sodio. Calcio - o leite é
a principal fonte de cal
cio. 'Outros alimentos
tambem possuem quanti
dade apreciavel de calcio
assim como o queijo, a'

cenoura, a couve-flor, o

figo seco, o feijão.
Sodio - um dos saes

mineraes indispensaveis
ao organismo, é o clore
to de sodio (sal de cosi
nh a), salvo contra indi

cação médica.'
AGUA - a agua é mais

necessária á 'vida do que
os alimentos Todos· os
alimentos possuem quan
tidade apreciável de agua
mas alem desta, deve-se
beber 6 a 8 copos por
dia, pura ou com suco

de frutas.:

INDUSTRIA DE OALÇADOS
GOSOH IRMÃOS S. A .

�l\Rl\GU� - fl\NT.l\ Cl\Tl\RINL\

Jl
•

Fala-se muito em Bra
sil central. Fala-se, de
mais em coordenação,
abastecimento, raciona

mento, transporte. O Mi
nistro João Alberto é
atacado como poucos fo
ram, discutido, admira
do apoiado por outros,
É que, escolhido pelo

A S. D. America realísaré nesta data um gran- Presidente Vargas para
de festival em comemoração ao seu primeiro aniver- organisar a frente inter
sarío de fundação. na da produção do con
Haverá um grande torneio pebolis,tico entre o� �s� sumo, os atos do Coor

quadröes de Iaragué do Sul, Corupé e Guaramírim. denador têm reflexos
A festa se iniciará as 8 horas, tendo uma .sucu- diretos na vida e nos

lenta Churrascada Almoço, Assados, Café, Doces negocios de cada um.
Bebidas e não faItarão Rifas e diversos jogos lici- Os comodistas, os que
tos etc.

.

não vêm um palmo alem
Os fogos terão inicio as 8,50 hor�s c?m disputa dps proprios interesses

de uma taça pelos quadros secundarios, a tarde se- Insurgem-se contra as
ré disputada a 2a raça pelos principais quadros. restrições necessarias
Não faltarà musica no campo. para que toque a todos
Pelo vosso comparecimento antecipadamente agra- uma parcela egual do

sacrificio comum; os

outros os que vêm, nes
ta hora, um objetivo
unico - ganhar a guerra
·a qualquer preço - vêem
nos atos desse brasilei

I ro ilustre as marcas do
pensamento presidencial
e formam a seu lado sem

reservas.

Os moços universita-
Por motivos de doença, vende-se' uma

serraria nova (completa), com 656 morgos
de torr-a, mata vingern.

Distante 4 kilometros
Retorcida. INFORMA-SB�
DESTE JORNAL.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam, pelo presente, convidad?s os ônrs. aci,?
nieras desta Sociedade a se reunirem em Assernbléie

Geral extraordinaria, na sua séde, nesta cidade de

Iaragué do Sul, ás 14 horas do dia R de Ma�ço p.

vindouro, pera deliberarem sobre a ordem do día se

guinte:
1') Aumento do capital social.

. _

I

2' Nomeação de peritos para avaliação de bens e

verificação de reservas.

5.) Assuntos diversos.
Iaragué do Sul, 19 de Março de .1944.

Welther Breithaupt .- Adolfo Antonio Emmendoerfer
Diretores

�om�a[lnia �a�io�al rr� ���ums I�ira���
AGENTES LOCAIS

COID9pcial Ltda.
JAltAGUA DO SUL

E Sallar. da Cama DIsposlo para TudD

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não

são.digeridos e apodrecem. Os ga�s
incham o estômago.Sobrevém a po
são de ventre. Você senre-se abatido
e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio.
, Uma simples evacuação não toca
rá a causa.Neste caso.asPílulasCarter
são extraordinariarnenre eficazes.Fa
zem correr esse litrojde bílis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para J\zer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
áceite outro produto. Preço: er S 3,00
---------

IMPOSTO DE
INDUSTRIA E PROFIS

SÕES
De ordem do sr. Co

letor torno publico qne
no decorrer do presente
mez de Fevereiro, pro
cede-se nesta Coletoria,
a arrecadação do impos
to acima, referente ao

primeiro semestre . do

vígente exercicio.
\

Os contribuintes que
deixarem de pagar no

praso referido, poderão
. satísíazel-o no proximo
mez de Março com a

multa de 20'/.
Findos os prazos ci

tados, serão extraidas
as respectivas certidões
de dividas para ter lu

gar a cobrança executi
va.

Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul,l de Fe
vereiro de 1944.

O Escrivão
Heleodoro Borges

ßIHCHOO Df InnUfnZß
o exmo. coronel Urbano

Martins Garcia diz:
Atesto que tendo sido ha

tempos atacado de iníluenza,
uze i com grande proveito o

PEITORAL DE ANGI(�O
PELOTENSE, conseguindo
dentro de muito pouco tempc
debelar todos 05 simtomas
dessa moléstia. ficando per-·
feitamente restabelecido. A
lem desse fato pessoal, pos
suo em minha íamilia diíte
rentes casos nãu sÓ de indu
enza corno Je outras moles,
tias resfriados tosses, bron

chites, etc. em que os doen

tes, sob a benetica influencia
do PEITORAL DE ANGI
CO PELOTE'NSE, são rapi
damente curados.
Pelotas - Urbano Martins

Garcia.
Confirmo este atestado, Dr

F. L. Ferreira de Araujo (Fir
ma Reconhecida)
Licença N. 5 I I de 26 de

Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda á Parte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


