
Um grande
-

"'-':él'
..• '_'m • � .

.•.

em prehendimeFJ±�Jrj.ternacional A ferrovia C o rum b á..

Santa Cruz de Ia Sierra'

Segundo divulga o Bu

reaU Interestadoal de Im·

prensa, do Rio, em repor

tagem longa e iIIustrada
com o cliché no plano ge·
;al estudado, está sendo
construida a estrada de

íerro internacional ligando
o Brasil a Bolívia, n'uma
extenção de ,640 KiJome·
tros, entre Corumbá e
Santa Cruz. de Ia Sierra.
A construeção da ferro

via é a conöretisação dos

e x p o r t a ç ã o, totalmente
feita até sgora pelos por'
tos platines.
Os serviços tiveram eni

cio em setembro de 1937
partindo de Corumbá, de
pois de approvados os

esforços do governo bra- mantendo intercambio.
sileiro, cujo chefe enqua- Ainda nesse sentido co
drou no largo program gib. nosso governo da
ma de acção, ora em ple- construeção de um ferre
no desenvolvimento, a po- via ligando o paiz ao Pa,
lítica de ligação com as r?guay. que, desse modo
nações vizinhas, com ellas lobterá livre franquia á sua

Não pode
ser elevado o

preço do trigo
Rio. - A Comissão de

Abastecimento dirigiu cir
culares ás sub comissões
nos Estados, em virtude
da continua majoração dos

I

preços da f�r.inha d�' trigo
(mistura oflClal) frIsando

que nehuma elevação de

preço foi permitida até �
presente, devendo a fari
nha citada ser mantida na

mesma cotação de 1 de
settm:Jbro ele.. 1939.

*
*
* O ministro João

Alberto já r�gressou. Já
se acha: no Rio de Janei·
roo Observou muita cousa

nos Estados Unidos, de·
senvolvendo ao que se

diz uma interessante e

proveitosa actividade,.
. Um doa principaes ob

jectivo8 de sua viagem
foi oproblema da celulose,
por cujll solução muito
tem se esforçado, e cu

jo estudo procurou ago
ra öprofundar em todas
as 8uas fontes dignas de
interesse.

De uma corresponden
cia para um. diario ca·

rioca é isto que se con·

clue, - adiantando que
o problema discutido a·

té agora no escuro, está
em vias de solução. E
esta será alcançada com

segurança e sem hesita
ções.

A. noticia e assaz aI.
viçareira.

-

I

Vamos ter, emfim, a

celulose, - faltando a

penas, cQmo remate, re·
solver a parte economi·
ca do problema.

it�.t· "
I

1'111,

- S. Catharina

estudos pelos dois paizes 1 ta,
em que terá opportuni'

ínteressados. A conclusão dade de percorrer os tre
da obra de accõrdo com ohos já concluídos, o ehe
os cálculos, dar-seä den- fe da nação brasileira terá
tro de annos. um encontro com o presi
O traçado da estrada dente Penaranda, que diri

vence extensa planície, par- ge os destinos da nação
tindo de Mato Grosso, co- boliviana. Esse encontro
mo já ficou dito acima, até assignalarâ, entre outras
ao rio Tucavaca, onde atra- importantes realisações, a

vessa as serranias de S. Jo- ligação íeroviarla do Atlan
sé e Santiago, que dividem tico ao Pacifico.
as aguas das grandes ba- Effectivamente, esse gran
cias do Amazonas e do rio dioso desejo continental,
da Prata. Depois do Kilo- tantas vezes quasi conore
metro 450, a directriz da tisado e sempre retardado,

Director ..proprietario: ,HONORATO TOMELIN _._ Caixa Postar N. 12 -.- Redactor; João Crespo estrada se dirige quasi em vae ser, ernfim,' um facto
================------- linha recta. á Santa Cruz verdadeiro, A Estrada de

--
\ N. 1.038 de La Sierra, atravessando Ferro Noroeste fará a Ii

o rio Grande, que fica a gação, jã em andamento,
50 Kilometros desta ultima dos 83 kilomentros que
cidade. separam .Porto Fsperança
Desejoso .de sentir de de Corumbá. Concluida a

perto a marcha dos traba- grande ferrovia, ligada San
lhos, o presidente Getulio ta Cruz de La Sierra a

Rio...- �A Agencia Ste- vista do parecer do Depar- Vargas visitará ainda este Arica, estará o Atlantico,
fani é uma organização tamento dos Correios e anno as obras do impor- pelo porto de Santos; em

italiana de informações te Telegrafos, já concedeu a tante caminho terrovíarío, communicação com o Pa
legraticas, que desenvolve necessária autorização. diz-nos o dr. Luiz Alber- cifico, que banha aquelle
sua atuação em toda a Eu- A Agencia Stefani, uma- to Whately. E nessa vísi- referido porto elileno.
rapa e tem corresponden- vez registada no Departa
tes em todas as partes do mento de Imprensa e Pro
mundo. paganda, iniciará, imediata
Agora, atendendo à neo mente, seus serviços, fazen

cessidade de desenvolver do distríbuição aos jornais
seus serviços entre nós, a braslleiros do seu amplo e

Agencia Stefani vai instalar seguro noticiario.
em São Paulo uma estação A noticia é das mais
receptora radio telegrafica, gratas pata a imprensa bra
para captação do seu no· sileira, que contará, dentro
ticiario. em breve, com mais 'uma

O Ministro, da Viação.] fonte de ; informações ex

genend Mendonça Lima,' á I teriores.

A sericicultura em San- Ouro para' �s Agencia italiana ·

.
Estados

.

Val"
.

que vae funccionar no Brasil
ta Cathari na Unidos

I

o ministerio do Traba
Rio. Ao Serviço de, o Estado o numero de lho recebeu comunicaçãoInformação Agrícola, � Interessados pela referi, do escritorio de Expansãocommunicou o sr. Alta-I da índustría, accedendo Comercial tio Brasil em

miro Gutmaräes, secreta- a muitos milhares as no- Nova York que chegaram
río da Agricultura de vas amoreiras que se es

aos Estados Unidos, pro
santa Ctl.tharina. que o tão plantando; só em No cedentes do Brasil, ein
Serviço de Serteultura va Trento 50 agrtcultc- coenta caixas de ouro em
desse Estado se prepara res se inscrey�r8m entre batras avaliadas em dois
para promover no proxi os novos aerlcícultores. milhões oitocentos mil doi
mo anno serícícola uma

.

Para aUe.oder ao ser- lares. foi esse o primeiro
grande campanha de to ylÇO de SerlCicultu�a !ae I embarque de ouro que o
mento visando uma saíra Installar novas cnaçoes i Brasil íez para a America
de 10 mil ktlos de casu- �e casulos, para o que I do Norte, desde março ui
los de bicho da seda, eon - Ja S� poz em c o�ta.cto timo, quando lá chegaram
tra os 2 mil kllos de com tírmas �8peCH:>lISíi-12,114.000 dollares em bar-
1939-40. Cresce em todo das de S. Paulo.

ras daquele precioso metal.

AnnO XXD - Sabbado, 10 de Julbo de 1940
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Re<;listro delNOVO addido mi.. A Espanha rompeu as rela"

apparelhos litar allemão ções com o Chile

d d 'o Rio.·- o embaixador O B'rasil encarregado dos negocios chilenos
e ra I e espanhóes em Madrid e Santiagoda Allemanha esteve no /

Ministerio da Guerra, sen· Madrid (Agencia Havas/ teresses espanhoes no Chi
do recebido pelo general - A Hespanha acaba de Ie o embaixador do Brasil.
Eurico Dutr-a, ministro da romper as sua relações di·
Guerra, a quem apresentou plomaticas com o Chile.
o novo addido militar jun A nota official sobre essa
to á me�ma cmbaixáda. resolução do governo re

vela que no dia /27 do mez

passado, durante um co

Dr. A. Doederle."n
micio realizado em uma

das principaes praças pu

Serviço Telegráfico da blicas de Santiago do Chi·
RDV - O renomado mé· Ie, varios oradores atacaram

dico Professor Dr. Albert e insultaram não só �

Doedsrlein, natural de Hespanha como o seu glo
Munich, completem o Beu rioso Chefe, o general fran
80' anivesario natalício. co", sem que o governo
O notavel cienUsta ale, chileno tivessé dado outras

mão, que é o creador da sath,fações além de evasi

Bacteriologia Ginecolo· vaso
, . .

gicß, e de novos métodos Santiago. (A!'l. Brastl)-
de operação, foi agracia-,

O governo chileno encarK
... ..

do com a medalha de regou o embaixador brasi Actualidades graphlcas
Goethe. leiro em Madrid da guar

-

_

da de seus interesses na

Espanha.
'

Encarregar 'se á dos in.

t:::...

Franklinl Roo.. ·I���!!'!;':�:..
seve t

.'.'

Gibraltarpára i Sensacional derrame de

a Espanha J
cedulas falsas em S. Palio
Rio. - A policia está

providenci8ndo para o es·

clarecimento do sensa

cionaI derrame de cedu
las falsas verificado em

São Paulo. A poliCia de
São Paulo solicitou a des·
ta dapital a prisão' .de
Paulo Brasil Mazzeu, um
dos cumplices da qua
drilha que ocasionou pre
juízos de milhares de
contos.

Officina
Mechanica

de
ANGELO
RUBINI
A moderna of

ficina mechanica
e installações an·
nexas do sr. An,
gelo Rubini, á
rua Mal. Deodo·
ro, recem-cons

truidos.
A officina acha

se installada em

ámpla dependen
eia, dispondo de

; todo o 9!;l.pa,re-
lhamento neces

sario, tendo a

parte da frente,
em separado, a

bomba e1ectrica
. cWayne», que
fornece gazolina.

Rio. - A directoria re
gional dos Correios e

Telegraphos lembra ai)

publico que durante OB

mezes de julho corre!Jte
e Agosto proximo deve·
rão ser renelvados 08

registos dos apparetho8
receptores de radio dir
fusão. A faita dessa for·
malidade sujeita o appa
relho, como se sabe, á
pena de 8ll'prehensäo.

O registo pode ser fel·
to por qualquer pessoa
ou em qualquer agencia
ou succursal; depende
apenas da apresentação
de um selo postal de5$,
do nome e l'asideneia do
POssuidor do apparelho,
bem como do numero e

�arca deste ultimo.

Madrid. - Numa ceremo·

nia official realizada o ge·
ne,ral franco declarou: 'E'
necfssario que a nação
constitua um Imperio. A
primeira tarefa consiste em

refo:rçar a unidade da Hes
panha. Restam como deVer
e missão o dominio dê
Gibraltar para a expansão
africana e a manutenção
da politica da unidade».

-

Noticias da Guerra
Vichy. - O governo oo- t Londres. (A, N. Brasil)

locou á disposição do sr. A emissora oficial do Reich,
Lebrun, que renunciou ao comentando as declarações
cargo de presidente de do sr. Churchill, segundo
França, um castello nos as quais o ataque alemão
arredores de Grenoble. contra a Inglaterra verifi-
_.. car-se-ia esta noite, talvez
�Berhm, (United Press) _ na proxima semana, talvez

C!."culos autOrIzados" ale-
nunca, diz o seguinte:

maes C!_eclararam qu� Lon, "Não será nem nesta nem
d.res nao será" conslder�da na próxima semana. Ger.
CIdade abert!, e� vista tarnenie virá bem �definiti.das declar�çoes feItas p�lo vamente, dentro de algum
sr. Churchill, em seu dIS· ternpo".
curso.

Essa declaração foi 'feita
em resposta a uma pergun
ta sobre si Londres seria
considerada cidade aberta,
depois das afirmações do
sr. Churchill, em seu dis·
curso, do dia 14, de que
"cada rua e cada casa de
Londres será defendida até
o ultimo homem".

Homenagem

Londres. (Ag, Havas) -
O sr. Churchill responden
do á uma interpellação na
Camara dos Communs,
declarou: cPosso dizer que
a resolução de defender
todas as nossas propril!
dades ia foi declarada 'por
diversas vezes e de diver
sos modos e neste mo·
mL nto não requer outros
debates". Em seguida. re·
ferindo se á China, decla
rou : «Affirmamos com

persistencia que desfljamos
ver asseg,urado para a Chi·
na um futul"o livre einde"
pendente.»

Berlim. � O aUo\ com'
mando allemão com""unica
que as tropas allemães des·
embarcaram na· ilha Ques·
sant. A mesma fica -

na
costa oesta da Grã-Breta
nha, tendo alguma impor"
tancia para o controle da
navegação .

La Linea. (United Press)
- Parece haver se decla-,
rado um' incendio em uma
�ona de Gibraltar logo
após uma incursãQ de avi·
ões desconhecidos que ar

rojaram uma série de bom�
pas.

Continuam com grande
intensidade os ataques da
aviação allemã contra a In
glaterra.
Shanhai. - As tropas

japonezas que continuam
avançando 'lançaram uma
offensiva contra a bahia de
Hang-Chao em direcção a

Ning Po. Veneende a re
resistencia chillfza, desem·
barcaram forças japonezas
a vinte milhas de Chang.
Chao.

O advogado sr. Placido
Gomes, prestou hontem
expressiva homenagem ao

O'dVel"110 Nacional, inaugu
rando no seu elegante es

criptorio ã rua Presidente
Epitacio, o retrato' de S.
Excia. o Sr. Dr. Getulio
Vargas presidente da Re
publica:
Ao acto que teve lagar

ás 11 horas da manhã,
compareceram autoridad€s
e grande numero de ami
gos, especialmente convi
dados, aos quaes foi offe
recido um chops.
cCorreio do Povo» l\gra

dece o convite com que
foi distinguido.

candidato á tercei
ra presidencia

. Chicago. - ::onforme
fora anunciado. reuniu se

a convenção democrata
que, após longos debates,
acabou por romper a velha
tradição, indicando comú

candidato o atual-presiden'
te, sr. frankli� Roosevelt,
para uma terceira legisla',

.......allililill••111 ti�i��:�j��;� '��!�i.hé: mostra �a .form�ção d:'�6r�ro all.�o �r.hando 00·pro;npncl8do pelo alcalde ma estrada, caminho das primeiras linhas. (Photo cAndí", por avião _

Edward KeJl�i "
,-_ '" ,rIistribuido' pff[,a ',União 13rasileira a�:'Imp'f!en;l!a, Rio de. .Janeiro.
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Nos caminbos da Flandres

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Klia Barão do Rio Branco n. 62
"

Todos os quartos e appartament.os, com agu� ��!I!!��!!!!!�!!�!!!!!!I!!!!!I!,!�,!,!!!!,!!!__,.I
corrente, quente e fria

BElevador· Frigorilico . Casinha de l.a ordem aneoSalas de amostras para os srs. v.eientes

Endereço te I (:-)g. "DGLAR"

Corrtio do Povo - x - - '1940
==��������-��=--=-==�

I.

de M A R TIN S J A R U G A

Caixa postal, 32 Curso noturno de Português
e Aritmética

Aulas de Datilografia
s. FJllIaúcisco do Sul StD. Catharin8

I I��:m(lçõrs �a Sôcrefaria .�� Colégio.
1 1:': $, '; I

HILDEBHANDfl AUGUSTO G�MESErnOarijUBS .. n8S�äGhos:�
Nav8ga�ão

devidcmente registrado na Ordern dos Advogados do Brasil, com
e�critorio á ru» Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventários, elabora contratos de sOci.edades· em nome coletivo,

Iem comandita simples, de capital e industriá, por quotas, de so

ciedades anonlmns, cornandit« por ações, de sociedades coopera
tiVHS, de penhor agricola, penhor comercial e enfim elabora con

tratos de .toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.
HORARIO : das 9 ás 12 e das 2 ás 4 horas,

PalaceVIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JA�EIRO
Navegação entre Bucareln (Joinville) e

Santos, .Agra dos Reis e Rio de Janeiro,
directamente sern transbordo.

Encarrrega s'e de classificação, rnedlçöo e embarque
de todas as espectes de rnadeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.
Cereaes e .rnercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para o exterior.
'

Recebe cargas' de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

redespacho para as praças do interior.

Hotel

,

Automóvel, nlJ Estação
C U R r T v B A PARANA'

E' a nómada ideal !

CURA TODAS AS
r F E R I DAS, tanto

JO!�//{,
.

humanas come de
tsr, �<:'\ �, .

animais.O( <' �\ •

S.(P,rW.:l'NA NUr)ICA EXISTIU

'�'�'.,:.; � �' IGUAL!

I' " '\:,;,J1=armacia Cruz.
.

rp'
.e AVdré, (S.Pau!o)

:-.� '" Curo ..i com a. cMl·

.\;,�';;: � NANCORA,,-úlce·.

.� ras. que ,"(:IV ,9..9141conseguiu curar.

Dna, Carotins Palhares, dt' joinvill-, curou c orn

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm navioo Cf ntenas do CUiOS semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinic= s particulares.
AVISO iMPORTANTE: - A verdade ira «Pomada
Minancora ) nunca existiu a não ser em suas

latinhas originai s corri 0 emblema � imbólico acima.
Reccsem irnitvções ! EXijam a verdadei.a MINAN·

CORA em su i latinha original.
REPAREil'\ BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laborator ios (�MINANCORA ..

do JOINVILLE

GommBrcÍalAgrícola B
de' Blumenau

It.

BRASIL FILIAL: JAi'�AGUÀ - Hua Cei. Emílio JourdaD

����������Q���������
Serviço garalltido e rápido,

-

- Preços módicos 11 NOT I C I AR lOS�
IIJ-.....'II'",.,II,.,.,��.,i§,.�teMI,.,.u.,.l.'�'.MIII [fi. - l2J

.
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Gi :ltE S€ Sf""3E:ae::acax
� em língua portuguêsa �

III Sangue· Sangue· Sangue III ; Estação: D JP � BERLIM II fqZAt�::::: ���t:��e:(}r�:��:�i��Jr�:od:ais.
III SANGUENOL �III Onda 15,31 m • USSS K'dos I Os juros são2p��,;!�" �:��:;liZ��',,: ,:�cst'.Jmente.
III' (Formula allemâ) Ir' ; Hora: 10 a 10 15 e I Deposite IH; duas ecunt.uilus 110

'I'
. ..

.

II
IAI

1" 1"'15
lÃ..1 Banco Agricola e Corneretat de Blumenau

II Unico Fortificnnte nomun- I � 61 a 111- �.
i do com 8 elementos tO�li- iii � A economia -é a base da pros-\� II� cos: Phosphoro, Cálcio, III iA] h I I'ÃI

E •

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

ii Arseniato, .Vanadato\. etc, � ora oeal lX1
.

peridadeIII Com.
o seu uso no firn d e

II' � _ � .
.... <!J) ...

I 20 dU1S. nl)ta·se:· I lÃl IÃJ •

llldl�'s·c._forLçae:anetam.VOelntatO.I'mgelnr�el.111 a€t ... not1i"'I"ar."Ôs de ul't.""'_a � V�. Sa. deposüando mensalruente [�inejgnificantß
� � III.. a.. IXI quantia de 20$000, numa cnnts "Oepflf'itl' Popular",

diata do appetite. [fi It d-" iii R 4,]/2'/., li/a eoonotntaará

Iii p�'r�o�pfeSt�Pda�r����nJ� II·� ora larlamente
121 Em um ano ·R·" 240$00) rnais os juros d e R,' 5$872

III �l�sbm::çoa., insomnia e nervo- 111AI1Al1AI�lÃ'IOOOOOOrrl"DIQFXlI'XI!Ã1.;:AJrAI!AJ. tA.'J.1Al1Xl1AI1X1
Em dois anos Rs. 4Ro$OOO mais os juros de Rs. 22�905

'1 " iXllXlt::'lQ!XiOOOOOOI.'X.l� IXIIXlOOOOI.XlC!.1�OO[XlOOIXI Em tre is anos Rs. 720$000 m"js es juros de Rs. 51$637

II
3 C b t d' I d Em quatro anos Rs. 960$00u mais os juros de Rs. 90$609

I depressã�mn:r�o�'i l�a d� Iii Cure seus males; e poupe seu bom dinheiro Emcinco ar,o, Rs. 1:200$OOOmai'S<iisjuros d� Rs. 144$271
emmagrecimento de ambos !': comprando na Em dez anos Rs. 2 400$000 m!lis os juros de Rs. 626$759

III . III (Dos juros são deduzidos ainda 'L:j, referente quota de previdencia)
I o:, s.:_xo��gmento de peso I Pharlllac.·a No OR o /2 A

� va H ARJ: DUF lO ás 12 �) dV8 131 él8 15.
!� variando ele 1 a 3 kilos. III �

Sabltdfl�' Das 9 1/2 á"1 11 1/2

III
O SANGUENOL. é uma

III
. de ROBERTO M. HORST ,grandt d:s�.9berta scienti·

D W lida... bI
ca, - Opll1laO do Dr. Ma· ,: que dispõ=. de m.dor sortimento mi praça e offerece r. 8mueml1rO 1'17.11:8ZUreC euII noeI. Soares de Castro. III seus �rt;gos á preços vantajosos.

:Kr:aE fiE ie .if* *+ aN

lern sempr� vapores em po rio, carregandO . Armazens proprios • Desvio da Eslr. Ferro

Feranento Medeiros
Produto de alta qualid.ríe pai a DCCtS,

BOLOS, TORTAS e qur.esquer

PASTELARJA�

Guerra contra a

Especulação!
Luta contra os especuladores que se approvcitam' da
guerra para elevar eXngeradamente os pnças em pret

juizo, da economia popular,

A VEN'CEDORA
do ELIAS e,m Joinville

quer em tempo de "paz, quer �m t�mpo de gllHra, se

gue sempre o mesmo meth:>do: ter grande steck para
vender o melhor e SEMPRE PELO MESMO PREÇO.
A guerra é labia dos especuladcrE's. Não se deixem en·

ganar - esse negocio de guerra é potoca velha que já
não pega - os kcido'! são nossos", bem nossos. Cui·
dado ao fazerem suas compras, visitem A VENCEDORA

I

Vendemo� sedas a preços dE.' ,j!godão, e

algodão quasi de gr;:.ç.l.
fomos, somos e s�remos selllpr� os ca,mpeõf S Hbsolutos
da praça. O nossu iltóek é semp'e o m�ior dn p'3ça,

Uma idéa dos preços'
Seda' eStémpada, cpr�s modernas
ff-çoné de todas as COI es

Sedas estampadas
Sedas xadres
Seda mangai .

Romem de todas as cores

Lamê de iodas as cores

á 2�OOO
á 3$8'10
á 5$000
á 4$00(')
á 3$500
á 7$500
á 3$800

CA.LCBHINll
O MELHOR TONICO

. INFANTIL

ESPECIFICO DA DENTI·
çÃO

A saúde é o mtlhor bem
da vida, Mas, n:?m Sc:mpre
se tem saude. A CALCE
HINA dá saude, força e

belltlza ás creanças e as

torna alegres e resistentes
G com optimos dentes.
A CALCEHL'lA é o medi
c'Jmento de confiallça de
todos os fT1 .:.'icos pediá!ras

do E'ra�il.

Uma lilta d= Calcehina dur�
sei:: mrze;; - Em to Jas

as boas Pharmacias.

RTI

Devido � falta' de esp?ço deixamos de ml'ncionar. os
demais attiO'os, mas g" rantimús o que V. S. desejar,

rnc�ntrará, sÓIT!ente, com uma dsi! I á

A VENCED RA

,

'(ßFIRSPI IMJI
alivia e reanima

.,'

,
"I. , x,

.'. :

Caixa Postal fl. 65 - End. 'I'elegr.: �CAIXAl>
Matriz: Blumenau

Filiais em: )oinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capital: 1.2(jü:OOO$OOO
Reservas (.'.1: 600:000$000
Dcposltos e se ldos em C/C: 18.000:000$000

Medico
Consúllorio e residen:ia:

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro

(proximo ao entroncamento da e�tr;Jda ferrea)

AUende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Sempre beneficos resultados nos resfriados, tosses, etc·
Fala um honrado f:' conceituado cidadão, 1igno

escripturario d" Mesa de Rendas E"taduaes:
Altesto qlle. trnhu usado. tanto p,Fe mim como

para pesso&s de minha familh, o Peitor&1 de Angico
Pelotense, obtendo !'fmpre bémficos rc�ult'�dos nos

casos de tosses, rl.'sfriados e bronchite_.s.
Pelotas,

Eslevão Luiz da Costa Fecreira
Atacando de Influenza e ((In pouco curado!
O Sr, Nicolau Caputo, prord"iario de uma das

mais importantes alfaiatarias de Pdot::l-:, mombro proe'
minente da colonia italian<l:

Achanc,o me fort' mente atacado de inllueza
acompanhada de rouquidão, donos d35 costas e peito,
tOSSt: pertinaz, recorri ao Peitoral de Angico Peloten
se e antes de findar o segundo vidro, fiquei comple'
tamente curadc dos meus sofrimentos. A. !:lem da ver·

dade e par� info'm�çã,) de quem se "char possa em

s<!melhantes condiçõts, firmo o presente.
Pdotas,

Nicolau Caputo
Confirmo estes .atlestados, Dr, E. L. Ferreira de

Araujo (Firma �'ecol1hecid,:d. '

Licença N. '511 de 26 de Março de 1906.
Deposito geral: LaboratorioPeitoral de Angico Pelotense.

Pelotas, R. G. do Sul
VENDE-SE eM. TODA PARTE

»_(«&«««««<<»»»»0_.
HOTEL BECKER

Rua CeI. Emilio .Tourdan .Taraguá do Suli
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aquelle que se baseia D� cODh�cimeDto objectivo das cousas, da Patria. " Os·

pois, fontes seguras em que verdadeiros .patriotas se devem inspirar.
Patriotismo lúcido é

Censos Nacionaes são,
• J

r

Exportaçãodol.Novas condições ,0 cinema ameri,;

terro nacional'para a profissão cano e o Brasilo da
-

aviacaoprogresso
_ _. Rio - o sr Fernando de motorista Segundo informaçãoTanks e avioes de mergulho � Dentro em breve o Brasil fabricará mo.. Costa recebeu do sr. Arnil transmittida ao Ministerio

" :!II: 11 N I d A t" d E "t car Jacques de Moraes, Rio. - O ministro da do Trabalho, pelo ESCI iD .

tores de aVlaçdo de I.SOO cava os.. a Esco a e eronau sea o xerci o oresidente da Companhia Guerra publicou o seguiu torio de Expansão Com-
.

Serviços de Engenharia, te aviso : "Para satisfazer mercial do Brasil em New
Rio. - A Escola de I ção ao que será em bre. cão dos aviões de caça que os canhões vulga- um teleg.amma, no qual as novas condições cio de York. o nQSSO pais foi o

Aerouautíca do Exercito VB. ß bcmbardeío e também res 75 mm são íncapa- esse industrial se congra- ereto 1400 de 2 de julho maior importador de films
commemorcu.testlvameu- Disse, ainda, que tere- sobre os aviões de mer zes de romper a couraça tula com o titular da Agri de 1939, qu e I egula o exer- cinematographicos dos Es
te, o seu 21.0 anníversa. mos, sem demora, a Ia, gulho que o cel. Ararlg- dos tanks, que são maís cultura pelo ensejo que cicio dc pl óíissao de mo- tados Unidos, durante o
río de Iundeção. brtca de aviões e que jà bota teve occasíäo de vulneraveis aos canhões lhe offerece o embarque, torista, deve ser exigido, I armo de 1939. Importamos
Do prcgramma organí se acha em estudos e examinar lJ.a sua viagem antí-aereos pela grande no. po.rto de Victoria, do quanto ao Serviço �!Iitar: 114.119.038 pés de. films,zado pelo commandante brevemente será Inlcla- á Anemsnhe. velocidade inicial do pro prrrnerro carregamento de I 1: - Que o mdlvldu�, i emquanto a Argentina, co-

desse Importante estabe- do o fabrico de motores - Já eram conhecidos [ectíl. mineno de ferro, I;>roceden m.alOr de 21 annos, ?rasl I mo segundo importador,
lecimento militar, desta- para aviões. antes da guerra ? - per. A "

.

1. te do Valle do RIO Doce letra nato ou naturalizado, attingiu o total de ,

cou se a inauguração das guntou o presidente. A O cel,
.
rarigboía n

e destinado aos Estados exhiba o ::::ertificado de 13.588,743.
novas ínstallações que, O presidente da Re- resposta foi aítírmatíva formou aluda ao chefe

Unidos, facto esse que re- Reservista.
pela sua amplítude, CODS- e com a informação de da nação, respondendo presenta o marco inicial 2. - Que os menores,
ntuem uma novs escola. publica informado

que (JS aviões desse ty a uma pergunta do snr.
do programma do governo entre 18 e 21 annos de

dotada de todas 88 de- sobre o progresso po fortim otrerecídos ao G�tulio Vargas, que den. de aproveitamento das nos idade, apresentem o Cer- I

pendenciás necessaríaa. da aviação Brasil, mas que (I nego- tr� �€1 br�.ves tem�os o
sas grandes jazidas do cen- tificado de Alistamento Mi·

O snr. Getulio Vargas cio não se tez porque
Brasil tabrícarä motores

tro de Minas Oeraes. litar.
compal'eceu ás cerímc- Após o seudíscurso, o não havia ainda um co-

de 1500 H� do typo cem

nías, tendo passado em presidente de Republica nheeímento pratico sobre linhalO,._cuja appíteaçäo
revista as guamíções daa manteve demoraue pa- 68 vantagens do seu em- nods avroes .de caça. de EliXIR DE tWGUEIRA

" Trate-a, sem narcoticos
d ilh I· Iestra com os otfícíaes to OB os parzes prova a o remedle que tem depursdo Novo Imposto aesqua r a� que rea I prego. sua etíícíeneía para granzaram. um desllle aereo. presentes á solemnídade. o s.nguc de trcs ger sçôes l

b f Conversando com o com- Explicações sobre de velocidade. Os moto-
No salão fie 1'8 oram

res estrellados são usa-. d t t mandante da Escola. de tanke. a.

Inaugura os 08 re ra 08
•

<;r dos de preferencia, nos
d h f d gov rno e Aeronautica, ceI. A,rarigo c ü e o e aviões de bombardeio.
do ministro Eurico Gas· boia, o sr. Getulio Varo O presidente ouviu aill·

par Dutra. Discursou o gas pediu 8U8. opinião da explicações sobre OB

cummandante da Escola, sobre· a .eUiciencia da tanks e fõi informado de
ceI. Al'B.rigbois, t'ambem ti.viação no conUicto do

fazendo um retrato dos Ve!ho Mundo, mGstran
traba.lhos naquelle esta do se interessado em tor·

belecímentc, durante os no dos typos e das útili
21 annos, salientando a dades dos apparelhos em·

acção ao chefe do paiz. pregados pela� potenciaIS
em luta.

E' um perígo'· '?:'

amortecer a Tosse�

Empregado com exlto nu:

cato

-

Eczemas

favor do syndi.. Em geral. 00 eemed ioe ronlra a toeee-,

�m yez. de tratarem o mal. i08eD8i ..

bilizanl o organismo. E' o erreilo do

narcolico. No emtanlo. é (Jrr,;ciso [a.

Rio. :_ O presidenté da ",er d�...�pnr.,c"r a
. I"'.��: que ehe-

•• Ra quolt' 8emprt�. ali pelores C'on-

Republica asslgnou decreto 8equenciau. E alé hoje. para o lra

creando um novo' imposto lamcnlo da looae conlinu.am a "rr-

• .alecer f"'erta. plantas. rnulto conhr ..

a favor dú syndlcato. O chIa" da medicina cu.cira: a grindella.
novö imposto é dev'ido a lobelin. o rhum de Jamaica. o

t d d gunco ("� Hohf'f"tudo .. o agrião. Ei8 o

por, o 9S e correspon e
que e.plica a dfjcacia do Xarope

a um dia de trabalho por Too., ruja formula é " moi. fdiz a.

anno para cada emprega- 80cia,ção de••a. planla�. To•• não fa",_

• • apenaa, parar Q t088e.. c()m uma ou

do e proporcIonai ao Capt· duao do.e•. Tre. vidros h".lam para

tal para os empregadores. o tr9�am<nt� c"r�plc�o. E,p,"ri�cnl'
P 1 d

- To.s, lo�o U8 prlmor.lra8 manl(enrn-'
e o novo ecreto nao çÕ.,.. Só lbe poder .. fa"'e< hcm. E.p,·

se admittirá nenhum em- cialmrnle indicado pam ao <"rran�a".

pregOado sem provas de p'e g0810 m��'o "gr ..duvel. I'rnç:>. d ..
• _. • VIdro: 5$500. t.m Iodas BK pharmaclaft.

qUltac;ao do Imposto syndl. Offerla "."Kia" ncorle eote annun·

cal. As multas '(Tariarão de cio e tr.ande-o com seu endereço pa.:"
1

. .

5 e. P. 687, 'Rio, para récebcr, gratl�.
O mtl reIS a contos pa- B"c,o livro do hislori ... para cre"nça''-

ra os infractores.

Fala o chefe do
governo

O snr. Getulio Vargas
agradeceu e disse que l\

nOSSR aviação ainda é
muito pequena em rela-

Ulceras

M�nch(u
Darlhros

E.spinhas
Rheumatismo

Escrophulas
syphilitical

feridas

Respondendo a outra
pergunta do presidente,

=====;==......._-,_ o ceI. Ararigboia oOonfi:;:--
� � mon que já possuimos/' ��íf"[fi]©l � aço de tempera de qua.

(O)
lidade superior para con·

riii�"';rffi\llí'\\ rP(I)}(171lI1fP�r?\\ struções de alta poten IWJ��IIt1l!�\W II ��WJII 4i!)'W eia, bem como a

expe-I���������.�. riencia nece8saria para
o forjamento' das peças

»MTI-SAuM TELL« mais delicadas. I

SEMPRE o MESMO I .••
SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRAOs cstukas», aviões
de mergulho Grande Depurativo do \õngu.

Em respüst:i, o ceI. Ara·
rigboia enumerou todos
os detalhes sobre a BC

in�talação de radiol·ogia a

serviço da luta contra o cancer

Nova

Petrolina Minancora

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Producto dos LABORATORlOS MINANCORA

Joinville. •

DnDlmRDiiJ

INSTRUMENTOS DE MUSICA
VUU vvu UVV,ç8

E' cert&ooente um� te· ção de' radiologia que suscetivel de exercer
licidade termos, no mun- trabalha com a mais e· certo efeito biologico.'
do, sábios que empregam levada tenção até hoje, A instalação se com
toda sua ciência e ener· retllisada em todo o põem de um gerador de
giß Il ,ßerviço da luta mundo. A' intensidade alta tensão; a tensão e.
contra os inimigos de dos raios produzidos por levada ê obtida median
nossa. saúde. 'Nunca a- este e'ngenhoso aparelho, te varias etapes de le·

grsdecemos bastante a equivale a nada menos titicadores e condensa.1
eBt<.::s homens, OB sacri que um quilogramo de dores (gerador em ca�.1neios muitas vezes COl! rádio. Esta Dova insta1a- cota). Assim é possivel
sideraveis, fi que se im ção, para 1.000.000 de obter tensões quasi iIi
põem afim de destruir volts foi desenhada pelos mitad!ls.
todos os inimigos do Laboratorios Philips de A instalação foi mon.
corpo humano. radiologia e construída tada numa sala, de mo
Muitos são os nomes se�undo pri:lcipios i1)- do que o tube pode pro·

que honramos porque teIrsmente nüV08. duzír tres raios, poden
�Ol'8.m e são de pessoas Um dos problemas na do·se irradiar simultaneu.
cuja tareIa valilntaria cura dos tumores, consis ment" a 3 enfermos.A C.8
foi luttir contra as enfer. te em saber si, aplican· bine de controle esta
midades que constituem do ,;;e raios mais pene- pl'otegida contra os raios

o o o o

perigos para a humani trantes,chamados "duros» secundarios por fortes ���««.((.(C((K(((((»_�
!��:d�Bnt��veeS!a�s e�:�:; �Ji��d�f����tso���ne:r �:���e:s��mC!�:��t'a�:: I C

.

E B I f '1 �
�ii;fr: q::b:::' ::::: ;'�;I:l r�i��::���e;�:. :�:'C��������� p���: a 8a I o 8 B u
infatigavelmente contra curatIvos. mundial no ramo da tee·
este inimigo que ataca Ja foi possivel curar com nica do radio e da ilu-
os orgãos humanos mais exito, infecções super, minsção graçss ao aper- B.II'Cl·C' 'etassensíveis. A Cieneia e ficiais, mas a cura t9r- feicoame!lto introduzido J 'II

tt.\S para encontrar um se trata de centros malS zeram, com a creação Preço de' Liquidação 4S0$000 a
�remedio eficaz contra profund.oE; no eot!'et!1,nto, desta instalação gigan 600$000, das mais afamadas \::

esta terrivel enfermidll· com falOS ultraduros' ou tesca a cie.ocia médica marcas Ide. Assim é que, recen seja com faias muito em �stad(; de levdf. a
t I·' t t b Accessorios para automoveis e bycicletas"emente,. no .nstItuto penetra? es, 'am em se· efeito, com provavel su

I IAnthom vaD Leeuwen· rá possivel alcançar es· cesso {) seu trabalho ino·
G�LOCHAS'hoekhuis" de Amsterdam, tes centros profundos. vador. .ML

centro holand6z da luta Na Amedca realiza· --' . ., senhores e senhoras de 20$ e. 23$contra o cancer, inaugu ram·tiß investigações as Annunciem no para .

1'ou·se uma novainstala· qnaes revela!amresulta.. «Correio do Povo». �&�e1»(c�«��Br��dos favoravels; não se
� �

dispondo todavia de um

iI������������������-:íJA!,������� tubo da raiús X de po· �JOIIi::::o:::xcxcxC::(Ir:::::XC:XiC:lIII:::Xc::llcx:c:::a:c:::aexcJII::::::YJOIlIOItc:,,::::n::::,.ex�JOIlCiIJOIc.:>g� End. Tel.: «OROMAIA» CAIXA POSTAL n. 34 � toncia adeqUflllo, tiveram ex

C.
..:::;;iI

tJ Codigos : Rua Manoel Lourenço de Andrade n. 14 � que traBalhar com tubos � Sapata r I·a ruze I ro J o oI nv 1'11e g& BORGES, RIBEIRO, A. B. C 5.a Ed. TELEfONE n. 155 � unidos li UIDa bomba de g g
� � vacuo. :c:::a c::s

� � A nova instalaflãO po. �
fabrica de Calçados fundada em 1925 - Proprietario: Julio Boehler �

.

.u.A..o Y - Premiada ;:om Medalha de Honra, pelo Instituto Technico e Commercial do Rio de Janeiro -
� O 'Ç, m· � de tambem ser usada g g
- ron,:es ala � pa,. outros IIn. impor- =o

J
='

·1
.

REPRESENTAÇÕES
.

111�t::�: ';����!.n�;xl�� I Grande Liquida�ão durante o mez de ulho I
� DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS � nucleö do atomo,choques :c:::a ;eil
� � COID a8 pa.rticulas dos ex Approveitem a occásião. Calçados para senhoras, senhores e crian, J::::IC
� EMBARQUES �:c:::a 110(
� � nucleo8, dos quaes re· lCiI ças optimamente executados. Cf11çados modernissimas de todos os. �
� • aultam pertul'búções que g typos. Vejam as ult�mas creações. Preços baratissimos, convidativos g�

SA-O FRANC7SCr, DO 'UL E t d d Si C ih' B '1 � podem produzir entre

�I
,_v usa o e a· a, .arma, rasl

� outras cousas, uma ra· g Rua do Principe - Joinville g
� d' t"'d d t'r'

.

1 ex �
��:i'7&�7?Z�:J?&�������Z?l�:m������� �� I lO�i. ,lVI a e ar] IClB :c:::a.c:;llIC:!lCo::�c:xexp:c::::llc:::a:::::xCXlC::",::::nc:rc:%:C;:O::::�ICXc::xx::::::ItC:�ClIc;.:IIlOtexlC::'ClClIJOIIOI....-,t

".,.,.,.,.,.,.,•••••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,��,.'.'�.i.'.'.'.,.,.,., •••,.,.,.,...,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.''''i.��'.'�.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'_'�·�
(;OMPLETOSORTIMEN-r;O

J�RGE �'A1UM � A
COMPRA E VENDA POR

de Fazendas, Armarinho,
.

, ATACADO E:. A VAR,E.JO-
Miudezas e P e r f uma r i a S I I A r t i g o s de 1 o qualidade

EM GER A L, especialmej1te:

o Tonico capilar por excelencia
..

Destina-se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dor cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e àes'

ii
:

Harmonicas
simples, semitonadas,
cromaticas e a Piano das

afamadas marcas .

HOhner, Sarfnrello, SIradella

Bandoneons

troi a casP), po r mais rebe�de que seja. E um

remedio soberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

ALFREDO ARNOLD (AA.) , OS MELHORES

Além disso: Ofgã"s e Harmonios da co'

nhecida marca BOHN • Pianos Essenfelder,
bons e baratos. .Instrumentos para Banda
e JazzeBand • Cordas, P�lhe.tas para, Cl�'
rindas e Saxofones e demaiS MIUdezas Must-

caes. Peçam catalogos e preços ao

Repr�sentante: Pallio Kobs
Caixa Postal, 39 . SÃO BEN T O

Linha São Francisco

�R1JlOOl'Jl'mm'm'l'l'l�gnmlmRgiJ

FtORIANOPOLIS Ru�lt�omN'SEc��uEtRoP�0�F�,:'4.44 SANTA CATHARINA
�,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.t".'.'.'.'.l.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'U6í���I,.,.,.,.,•••'.'.'.'.'.'.'.'.'.'i'.'.'.'.'.I.'.'.I.'.'.'.'.'.'.")�'��'.'.'.'.'.'.'.'.'.' •••'.'.'.I.'.'.'_��

•
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Navios mllezes chepdos
ao Bio

Prefeitura Municipal de Iersgu«
Afundadas duas unidades do comboio .

Refugiados de guerra

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Iam CaIemeIaRos-E SaItani III

Cama Disposto ParaT_
Portaria D. 64

.

Requerimentos despachados

TEATRO

Socioôaoo A tira n o r o s

Kio. - Procedente de
Londres, deu entrada dia
13 na Guanabara, o trans
stlantlco inglez «Almeda
star', que trouxe para
esta capital 31 passaget
ros, .

Da maioria refugia
dos de guerra.

.

o Tenente Leonídas Cabral Herbster, Prefei
to Municipal de Jalsguá, no U80 das atribuições
flue a lei lhe confere:

Ooneede, a eontar desta data, quinze días de
férias relativo ao anno de 1939, ao snr. Alfredo
Moser, contador. designando, para substttul-lo du'
raute sua ausencía, o sr- Renato Sans,

Comunique se,

Prefeitura MuniCipal de Jaraguá, em 13 de
julho de 1940.

ass.) Leonídas C. Herbster.

Mês de Julho - Dia 11
Julio Piazera - Como requer. A' secção de

obras publicas para dar o respectivo alinhamento.
Dia 13

Erwino Menegotti - Como requer.
Dia 15

Alidio Stulzer - A titulo precarío, como re

quer.
Henrique Koster - Como requer.
Raulino Necke] - Como requer.
Prefeitura Municipal de Jaraguä, em 17 de

julho do 1940.
,

=:::::::::====:---=====----- Renato Sans, secretario.

Sementes de planfio

. .

Dia 27 e 28 do corrente

SEMINARIO DE HANSA

Dia 27

"Júlio"
Drama em 5 atos

e uma COMEDIA

Dia 28

"Martir do Dever"
Drama ern 5 atos

e uma COMEDIA

AEMITOSfN�BOtD!�HOMMEL:

Lddii

na raia de [araguà, tomando parte àfarnados pa
relheiros deste municipio, de joinville e Blurnenau.

Animaes das corridas principaes : «Traviada»
(puro sangue) de Blurnenau, «Thezoura» (meio�
sangue) de jaraguá, «Minerva »' (7/8 sangue) de
[joinv.lle e <Churnbita- (3/4 sangue), de [araguã.

SORitlSO com KOLYNOS !A' rendá destina-se á "Campanha da
'" ;gratidão" .. Pró berma do coronel

_���:dIIiiBl�����. Emílio Carlos Jourdan.

DIRECTOR 00 HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultoria fJ Av. Getulio V(lrgas, es
quina Rua José Bonifácio, defronte Q Prefeitura.

FALA ALLEMÃO
..

�������������������������������������������������������������������������
,�' Cervejas: Ouro Pilsen � Catharinense Nova ., Malzbier �

; Vinho branc:::�e" caxias

MAX W I L H EL M
Vinho �:'ti�:: e "SOVIS"I

� Vermouth" Cognac JARAGUA' DO SUL Santa Cathar ina Mayerle", Underberg . �
,: �f!:l��������,�l!l��������L'!I��f!]�f!]�f!]��,����r!��������f!]��r!t��f!]�1!J�f!]�f!:l���f!:l�������r!il!]����

ii)
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