
Encerrou -se a ertcene
�r��__'_".'-_'�_� �__�__��,".�__..

prohibiçlo de transtereacia de colonias européas deste hemisphério a potencias não a

Designado o Rio de Janeiro para
séde da proxima reunião

Foi uma das primeiras resoluções da Conferen
da de Havana, encerrada terça feira, a que decidiu
sobre a prohibição de t-ansíerencia de colonlas euro

peas deste hemisphé. io ti potencias não americanas,
Do texto dessa resolução reproduzimos o st guinte :

Caixa 12 T 1 C R cl t João Crespa
«Os governos representados na Segunda Con Director�proprietario: HONORATO TOMELIN -'- -.- e . c orpovolo -.- e ac Dr;

f�rencia de míuistros de Relações Exteriores das Re"

publicds americanas:
'

Anno XXII ".. Jaraguá _fI SabIJado'fi 1 de Agosto de 1140
Considerando: =========�=�;;._==�====-===�===============-============
Primeiro - Que as Republicas americanas assíg

,

I' A I" · SI'naram na segunda reunião consultiva de Havana uma COlDbate nava no t antlco II �

acta sobre o destino das colonias de pnizes não ame

ricanos situadas rieste hemisphério, como também
R'

,

N rias soffridas no cornba- d dorní t
sobre 'a administração provisória de taes possessões; io, 1 (Agencia à- " 'e omingo, accen uan-

Segundo _ que em consequência dos aconteci cional) - Approximada- te com. um -navio alle- que o navio allernão Te'

mentes ao continente europeu, as situações que po- mente ás 10 horas da mão ä altura da ilhá da tirou-se protegido por
derãQ sobrevir nas possessões territoriaes que algu- manhã entrou na Gua- Trindade, As consequen- uma nuvem de -furnaca,
mas nações belligerantes tem na america poderiam nabara o navio inglez cias do combate estavam depois de attingido por
extinguir, ou materialmente difficultar a soberania que «Alcantara». A unidade VISlveIS. Ao transpor a dois tiros do «Alcanta-

, exerCtm, deixando seus governos sem direcção, com

o que se criaria um estado de ameaça á paz contineu ingieza lançou ferros na barra o «Alcantara» na- ra».. Assegurou que os

tal, e fazer com que desapparcça o estado de coisas Ilha do Vianna onde es- vegava com difficuldade, estragos no navio inglez,
que garante a legalidade. a ordem e o respeito pela tão installados os estal- adernado. O immediato insignificantes, não aí-
'Vida e a propriedade dos habitantes, leiros da Cia. Costeira e Gordon, falando á im- fectavam grandemente a

Terceiro - que as Republicas americanas con- d I bílid d tã
sideram que a força não. pode constituir a base do nos quaes serão realisa . prensa, ec arou que.a navega I I a e, nem ao

Direito e condemnam qualquer acto de violencia, seja dos os reparos das ava - lucta travou-se á noite pouco a sua artilharia
sob a forma de conquista por estipulações que pos Acredita-se que centro
sam ser impostas pelos belligerantes em clausulas de O ataque contra a Inglaterra de tres dias possa zar-

tratado!', ou por qualquer outro procedimento; Acção preparada e realizada conforme os planos par novamente. As bai- Bucarest. - UP - O
Quarto - que qualquer transferencia de sobera

xas a bordo .do «Alcan- governo expedio o seguin
nia jurisdiccional da possessão, de qualquer Interesse do alto comrnando allernão

-

tara> elevam-se a dois te communicado :

ou de flscalisação dessas regiões para outro paiz não « " -Os snrs, Oigurtu e Ma
americano será considerada pelas Rapublicas arnerica Roma, 1 - TO, agen- 'lés, como uma méra O· mortos, um official e um noelescu regressaram de
nas como uma medida contraria 30S sentimentos. aos ela allemä - (' director, persção de desembarque tripulante e sete feridos, Salzburgo, para onde ha

. ,. di itos i tA' sr. Ansaldo, no seu dts de centenas de milhares '

íd 't dpnncipios e aos irertos irnperan es na meneá para a
de homens, mas sim co. dos quaes dois officiaes. viam segui o a convi e o

manutenção de sua segurança politica e de sua iode curso dirigido 80 Exer -

I
governo Italiano.

pendencia economica; cito :italiano declarou o mo Ulna acção prepara- Berlim 1 (Transocean Esta viagem constitue o

Q
, h' f

•

d seguinte: «Quem pergun- da até nos seus maís pe- .!. , ,

'
"

t t f'
.

Iumto - que nen uma trans ereneia essa na -

quenos detalhes e realt- ag, allema) _ A respei- ,primeiro con ac o o reia ......egocia..aestureza, ou tentativa de transferencia, ou de acquisião ta, quando começa o '" "" U do governo rumeno com I...... �

de qualquer Interesse ou direito cm qualquer dessas grande :ataq1l6 contra a zadß por etapas, contor '

o chanceler Hitler e com de defeza com..

regiões, directa ou indi�ectamente, será reconhecido:ou Ingillterra. este não com me 08 planof,l traçados Sellos commemo" o Ducr., assim como os mum
't I R bl'

,

I nrehendeu 08 acouteci pelo alto commsndo aI' ,
, ,

t d 1-acc::!lo pe as epu ICeS amerICanas, sem evar em �entos das ultimas se. lemão. Todos 08 obeer rativos do Recen...
miniS ros e re açoef, ex,

conta os procedimentos empregados para conseguir teriores dessas duas- po Washington, (T.O,) -
esse fim; munas. Não se deve con

J
vadores attento8 devem seamento tencias" Causaram granqe sensação

Sexto ,_ que os pdncipios do Direito Interna' siderar um utaque des- ter comprehendido que
Rio _ AN -'O gene Depois de nossa decla nos circulos politicos (je

eional Americano, reconheddo em varias conferencias, �a indole, l!'inda que o na realidade já c�.meçou ração oficial de entrar a Washington s' allusões da
estabeiece que as acquisições territoriaes pela força Julf?;uem üSSlm os estrb logrande ataque ,�contra ral Mendonça Lima, minis· formar parte do Eixo, ini primeiro ministro Macken-
na�o poden ser adml'ttl"das,' t€glstéiS de mesas d,e ca- '1',a In�laterra,

_

pOlS tod,)8 tro da Viação, autorizou o . -,

b
.

D d
\ C

' Claram-se conversaçoes so- Zie so re a� conversações
Setl'mo ._ que as Repu·bll'c;:.s am'e'. rl'canas, por' •

,08 dIas nos lJommunica- epartamento os arreios
b t- j't' k d

.

:; T 1 h
• 'tt' 5 re ques oes po 1 IC8S e e· y,m ee-cana enses que pre-

I'nterm'edl'o de seus respeetl'vos I"nstrumento:;. de go' A Argentina pro.. d<J,1,S de guerra allemães e' e egrap os, .a eml Ir
'f t

•

R d f •

�

d com &e vae milhões de seIlos comme· conomicas re eren es a U· veem a e eza mutua, lo·

verno, se reservam o direito de julgar se' qualquer bibe a exporta.. pu e se ver o

mora"tl'vos do recense�""'..eo
mania e ao suest-e da Eu clusive a construcção de

t f
•

t t t' d t 'f '. '. d b estreitando cada ,vez _...

'd' d'
. ,.

ra�s �re!1<:la, ou en � Iva e "rans t:rtn��a e w e- cão de tri-o' t to nacional. ropa, as quais se esen pontos e apOlú militares
rama Jundlca, LU de IDcorporaçao de regIOes geogra-

,

., malS o cerco e�, orDo . volveram em um ambiente norte- americanos no Ca-
phicas america.nas em poder de paizes não americanos Buenos Aires, ,U,p, - da, ,Inglaterra. O que, a IDeix O·b Itar amistoso e cordial nadá, O snr, Mackenzie
até 1, de Setembro de 1939, propende a perdurar sua Deu,se a cO!1hÉlcer um aVlaçäo allemä realiza OU t ra A Allemnha e a Italia accentuou que não seria
independencia polit

..

ica ainda que. não se verifique essa dec.r.f'to d
.. O. poder Exccuti-I Desta ,phase de ataque., I' a esquadra in.. demonstraram possuir' u' opportuno dar esclarElci.

transfreiencia de forma oHici'al, .€lU' essa modificação <(to W; pelo -{filaI <SE! pr0ibe, s ,ConheceI o:á e avalip,l.?,á, Ileza ,ma ver..dadt::Íf& comprefOsão mentos s,cbre as negocia:
estado dessas regiõeó; '. partir desta data, a expor

cem exactIdã,o o leIgo, , de nosso pais e um "er' ções, as., quaes, Má sua opi-
Oitavo -- que' nos casos referidos, ou em qual tação de &trigo, e farinha quando u'!ll du� este ch�· > Madrid, 1 - Agencia Na dadeiro interesse pda ma nião, poderiam suscitar uma

quer outro que possa deix"r de os governos dessas desse cereal. gará. AlbIOD, - c_orno Já cional - Informa se que nutenção da paz nessa par· censação desagradavel aos
rpgiões em chefe, e, ípor conseguintE", será mister Pl."lo referido decleto fi aconteceu á 8ua. aliada a esqu'adra ingleza partiu te do continente. Estados Unidos. Todavia.
estabeleceI' um regime de administração provisoria ca estabelecido que o Mi· a França,-,.;.".. esteJa ven de ,Gibraltar com destino Com respeito aos nos' a s€nsação seria 'suscitada
para ellas, até a constituição de seus regimes definiti- I nisterio da Agricultura po· cidll. ignorado, accreditando se sos problemas, tan-ta em pelos membros influentes
vos, pela livre determinação d� seus ha�itantes; I' derá dar

w
permissão pa.ra ter seguido rumo Mediter ,Salzburgo como em Ro do Congresso si no caso

Nono - que as Republicas amerIcanas, como exportaçao, quando s.e tra· _ raneo, Essa esquadra com ma somente se dis:::utiram realmente estivessem em

u!,"a comm';lnidade internacional. q�e, ag� d� ,forma ta de nações. vizinhas. o� I,OR. J. I. ROCHA LOURES I põe"se de cinco cruzado· os principios gerais ql:l' curso as negociaçõe's e que
VIgorosa e mtegral no uso dos prinCipiaS )UrldlCOs e de compromissos contrai MEDICO ESPECIALISTA res, cinco submarinos, 4. deverão servir de base par as mesmas seriam anti·

P?Ii!icos applicadoB durant� mais de um seculo, tem o dos llr.!teri�rmente, sempre Olhos, Ouvidos, d�stroyers e 1 porta a'Viões, f r'l futuras conversações constituçionaes.
direito de prot��er sua umdade e ,s';la s�gurança. to- que nao �Iquem

afetadas'l Nariz e

Garg,an:Ja•mando taes regloes sob sua admmlstraçao e de resol· as nec�ssldades do con· R' P'
,

F 334seu destino politico de conformidade com o respecti sumo. Ull nnClpe. one .

vo grau de desenvolvimento politico e econotnico; Nos considerandos do· ,JOINVILLE
Decimo - que o e�racter provisorio e tI-ansitorio decreto, expressa se que,

d,as medidas resolvidas não implica no abandono ou por motivo dos importaD- --===-====
no afastamento dos principios de não intervenção que tes embarques de trigo A H 1-;" d'regulilm a vida inter-americana, como foram procla realizados nos ultimoi: me 0 ....0 a
mados pelo Instituto Americano e reconhecidos pela zes, o saldo -exportavel
reunião de juristas realisada do Rio de Janeiro e pIe desse cereal ficou reduzido.
namente reaffirmajos na 7.a Conferencia 111ter·America- até hoje, a 850 mil tonela
na de Montevideu, das, aproximadamente.

.." s. Catharina "" N. 1.040

Entrou avariado, no Aio de Janeiro,
um cruzador auxiliar íngtez

to do combate naval tra- 22 181 toneladas, foi tra
vado no Atlantico Sill, vado curto combate, O
informa-se de fontes com navio inglez foi attingi
petentes o seguinte: do seriamente, vendo-se

(i, Entre um cruzador obrigado a suspender a

auxiliar allernão que 0- lucta, dirigindo-se ' para
pera nas aguas do At" o Rio de Janeiro. O
lantico Meridional e o cruzador auxiliar allemão

grande cruzador auxiliar continua nas suas ope
inglez «Alcantara- de rações de guerra.

Para manter a paz nos Balkans

Um communicado do' governo rumeno

entre os governos dos
paises interessados em es

tabelscer, em forma livre,
as condicções que condu
z em a um entendimento
definitivo sobre os proble
mas concernentes ás ques
tões danublanas>.

será Uvre

Defeza
Haya, _ T.O, ag. allemã

- o Commissario do Reich
---' dr Seyss Inquart, profe'

riu uma allocuçãc, na qual
expoz em linhas geraes a

posição do Reich a res

peito da Hollanda, fazendo
questão de trizar que ja'
miJis havia entrado em co

gitação ,o assumpto da
integridade territorial 6 da
liberdade da Holland::. O
sr. Seyss (nquart declaro�
que os allêmães não ha
viam chegado A Hollanda
com o fito 'de escr'avizar
o povo hollandez, mas sim
que futuramente os ho
mens de bom !õenso e de
responsabilidade, apoiados
na confiança do povo hol
landez, devem dirigir, os

eestinos da Holanda, E·
mais uma vez o Comissa
rio do Reich accentuou que
o povo hollandez terá as

segurada a sua integrida
de territorial e a sua liber
dade.

Soldado alle

mão, attento,

na defesa anti-

ae'f'ea

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caixa postal, 32

5.a. Catharina

.. As relações commerciaes com, Estados Unidos e. com a 'America do Sul'

Declarações do ministro da Economia do <Reich»

Ende eço teleg, ccDOLAR"

S.�Francisco do Sul
devidas, alem dos insensa
tos methodos de Versa
lhes, sobretudo á falta do
enorme mercado da Russia,
que collocava na Europa
seus excedentes de cereaes,
e em segundo lugar a que
o grande mercado da Asia
Oriental se viu muito pre
judicado pela guerra da
China, devendo modíücar
se esse estado de coisas
quando a China tenha a

estabilidade politica e por
conseguinte a estabilida
de económica, que collima
o Japão.

te'"
Berlim, (T.O.) - Em de possam ser trocados dor e o maior exportador.

entrevistá concedida ao re- por matérias primas nos Säo coisas que não podem
dactor chefe do "Sucdost- mercados mundlaes. Mas ser reduzidas a um deno
Echo" de Vienna, dr. Ru surge aqui uma restricção, minador commum, pois um
dolí Ficher, o presidente fazer com' que na zona grande paiz credor não
do Reichsbank ê ministro económica por nós domi deve forçar a exportação
da Economia allemão dr. nada existam suífielente- por todos os meios, im
Waller funk definiu em mente, n3 medida do pos- pedindo systematicamente
linhas geraes a' 'conce�ção slvêl, todos os productos a importação.
da Allemanha acerca da que tornem essa 'zona eco- Não podemos prever o

futurá economia europêa, nomicamente independen- que os norte americanos
sob a sua leaderança. O te de qualquer outra. De farão um diä do seu ou
dr. Funk, que foi encarre- vemos pois assegurar a roo De qualquer modo, é
gado pelo marechal Ooe- liberdade economíca dessa certo que o ouro não te·
ring de traçar o plano de zona. Será portanto sem rá no futuro nenhum pa
reorganização da economia pre preciso que em perío- pel como base das moe

allemã e européa para de- dos de crise ou de guer- das europeas. pois uma

pois. de terminada a guer ra economica a Allemanha moeda não depende de co

ra, respondeu do seguiu- não dependa de forças ou bertura, mas do valor que Relações commer..
te modo ás perguntas que potencias, sobre as quaes lhe dá o Estado, isto é,
lhe foram dirigidas pelo não temos nenhuma influ no caso, a ordem econo-
dr. Ficher: enoia, mica regulada pelo Estado,
._ Como concebe V _ S., O dr. Funk citou como Outra corsa é considerar

perguntou inicialmente o exemplo varias productos, o ouro como meio ade
jornalista, - a reorganiza- como o petroleo o chá o

I quado applicave I li icom- Com a America do Sul

ção geral da economia na café o e cacau, e afirmou pensação dos saldos de nosso antigo e bem orga
Nova Europe? que durante a guerra a pagamento. Jamais segui, nizado commercio foi in-
- Não desejamos no Allernanha melhorou con remos uma política eco- terrompido unicamente oe

futuro organizações attifi- sideravelmente a sua base nomica que nos colloque lo bloqueio inglez. Temos
ciaes, declarou o ministro de materlas primas, f, de- sob a dependência do ou- a convicção de que tarn,
allemão, Naturalmente, a pois de victoriosa. alcança- ro, pois ninguém pode bem aqui chegar se-ha no

guerra terá profundas con- rá um pontericial de expor- vincular-se a um meio cu vaments a um natural in

sequencias na economia tação sem precedentes, ja valor é estebelecido por tercarnbio, quando a guer
européa e mundial. Colla- especialmente com respei outrem. Si entretanto os ra naval não o impedir.
boraremos estreitamente to ao carvão, potassa, fer norte-americanos, por exem Não acreditnm�s tambem
em todos os terrenos com ro, madeira, productos syn- pio, quizsrem desprender' que )enham exito a� pre
a Italia. Concentraremos theticos e novos materiaes. se de seu ouro, que DO tenções de autarquia �os
as forças economicas alle momento não lhes traz! mercados amencanos, ISO

mãs e italianas para a re- O ouro nio terá, nenhuma vantagem, devem I�ndo os d.o mercado mun

organização da Europa. revalorisar o dollar o que dial. Para ISSO faltam con

Depois da terminação víc- futuramente, ne.. naturalmente trará'graves di9ões d� natureza econo

toriosa da guerra, applica- difficuldades á economia mica, POIS os Estados U,
remos á economia politica nbumpapel como norte americana. Então sa- nidos nunca poderão ab lO financiamento
os methodos que nos 3S· hiria todo o ouro da Ame' sorver os productos sul- {'

seguraram grandes exitos base elas moeelas rica do Norte, o que quer americanos na mesma pro ela guerra e a eco..

e especialmente durante a dizer: então poder se: hia porção que a Europa. Os
guerra. Não permittiremos européas vender bem na America Estados Uni�o,s devem a- nomia ela paz
o irregular jogo de forcas do Norte. Por conseguinte bandonar a idêa de que
que 'tantas difficuldades - Que productos espe-

I
produzir- se-hia uma cor- possam impor á AlIema·

- Como foi financiada
trouxe ii economia allernã. ra a N o v a E u r o p a da rente de mercadorias para nha ou à Europa suas con-

a guerra na Allemanha?
• U�SS., .da America e d� lá. Tudo isto, porém, de- dições economicas. Para ,:_ Mediante o trabalho.

A economia euro.. Asia Oriental, e. que pro- pende da politica interna poder commerciar com os Nós não gastamos dinhei
ductos proporeionarä em norte-americana a respei- Estados sul americanos, não ro que não represente tra-

pá e a economia troca,?, to do ouro. Si todo o ou necessitamos da mediação balho. As letras de traba-
..

- Com a URSS. firma- ro dos Estados Unidos dos Estados Unidos. Ou lho emittidas pelo Reich emunelial . �os ur.: tratad<;> commer- fosse levado para uma ilha o intercambio entre a Al- descontadas pelo Reichs
eial muito vantajoso. e se essa ilha afundasse lemanha c a America do bank são a base do dinheí- Dr.Waldemiro MazureebenQue faltará na nova eco- Qu�nt� ,

á importancia por um cataclysma geolo- Sul se realiza atravez de
roo Mas essas letras tem

nomia européa, petguntau que a. tttnglra o nosso-com- gico, a vida f!conornica dos livres accordos com os es I f' S-
'd

.

I' EdU d b d u.m va ar ume, porque ao M ed,·coem seguI a o lorna Ista, e �erClo �om os sta �s . pOVOS não soffreria nenbu' ta os so eranos esse con· firmes os preços e os sa-I
.

'

que artigos serão super- mdos, IstO depende IOte� ma alteração. tinente, ou não se realiza larios. Actualmente a divi I' Consultorio e residenda:fluas? 'ramente dos norte amen· Com a America do Sul abso!utamente. No demais, II
- - d'

- Na Europa faltarão canos. Emquanto elles dif" e a Asia temos tido as os Estados Unidos visam, ��a� �:::o�e�� po e lOS-
Predio Hilario Piazera, rua Marechal DeodOlo

sempre certos' productos, fal_!1arem. os arti�os, aHe- melhores relações commer. ,caju seu .p1ano;;aa ca! telti· Como se fará a transi· (proximo ao entroncamento da estrada ferrea)Jespondeu o dr. Walter maes, o mtercamblo e pro, ciaes estamos convencidos zação dos artigos sul ame- ção da economica de guer.Funk. Não pensamos. de blematico e eD:contra�á. na- de q�e logo que cesse '8 rica'nosi um :systema eco�-
Ta para a economia de paz? 111 d h d I h d d' d '1modo algum em. estabele-, turalmente mUltas dIff!cul, pirataria britannica, o com. nomiço bi I�teral q'le ap Não produzirá essa tran

II ten e c ama os a qua quer ora o 18 ou a nOl e
cer uma economIa que se dades. Entretanto, SI os mercio com esses conti plicam jã agpra eur'

J

rela· sacção uma grande crisebaste completamente a si 'Estados Unidos quizerem nentes se des"'nvolverá de ção a outros] paizes. Por, economica?
mesma, e é natural que contribuir para organiz�r modo favorav;1 pois de· que ha d-e ficar sommente A readaptação não pro.nos interesse continuar a �ontinui�ad8 �a econo- ve·se ter semp;e presente a Allemanha excluida des- duzirá grandes difficulda'
8mplam�nte engr�nados na mia mundial, tmao que a' que as difficuldades da e- se systema? Não ha, em des, pois não se apresen.economia, mundIal,. 'p�ra bandon!\� os falsos metho· conomia mundial quanto todo caso, difficuldades tarão de uma vez todos
que �ossos productos .10, dos e nao quererem. ser ao ao abastecimento, especial' technicas que opponham á

os problem8s, .principaldustflaes de alta quahda- mesmo tempo c maIor cre·· mente na Europa, .fora." tlorl1Jalização das relacões mente porque as reservas

O
commerciaes reciprocas. que devem renovar·Sé irão

C ' I l·· � (Z fkando disponiveis paula'
/' �©liflJí)@ o tinamente. Além disso, tam- 1. -----------

bem depois da guerra ca-

ij '���Ü�1J@ 1f����r�© ���:[r�m�sd: �����f�epa�:-- """",.:----= as producções que sejam
• pJr8 nós as mais impor.

» Â�TI-SA.ºM 1Eil {( tantes e necessarÍ;,s.

Em�ar�UBS - DBs�acnos
NaVBga�ãO

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucareln (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
directamente sem transbordo.

ciaes com a Ame ..

rica elo Sul

Encarrrega 'se de classificação" medlçöo e embarque
de todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tóros, etc.

Cereaes e mercadorias 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.

Tem sempre vapores em parlo, carregando • rm azens proprios - Desvio da Eslr. Feno

Serviço garantido e rapido. - Preços modicos

!II ,••••'•••,•••••••••,.,.,.,•••••,•••, ,.,.,•••••,•••••,•••••,.'.'.liIIl

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE

TRATOSSE
USADO HA 25 AHKOS - O MELHOR E O MAIS BARATO!
Milhares de atintados comprovam o seu walor

FerlDento Medeiros
Produto de alta qualidade pára DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS

ADVOCACIA

PLACIDO J. GOMESo perigo de MOR.TE está em seu lar
PROVISIONADOTYPHO, Desyriteria bacillar, Colite e demais doenças infecciosas a

que está sujeito o apparelho intestinal MATAM a humanidade. Causas civds, commerciaes e Criminaes,
Inventarias e Cobranças.

.

Comar�as de São Bento, Mafra e Jaraguá .

Escriptorio em J a r a g u á: Rua Coronel Emilio Jourdan

Não ha fossa de 3 ou 4 camaras modernisada.
O systema de 3 ou 4 camaras horizontaes é antiquado e condem·

nado ha diversos annos.
.

.

O leigo não pode julgar a efficiencia d'um systema de depuração
elle tem ,de basear-se na palavra dos scientististas.

Recommendamos a leitura de:
Hutte Handbuch des Ingenieurs; Deutsche KlaeJverfahren von Dr. Eng. Otto
Mohr; Boletim do Instituto de Engenhar ia de São Pat!lo n. 93; Prof. A. Del
Vechio; Dr. Mario Oberlander; Dr. Jesus Netto, Chefe das Repartições de aguas
e esgotos de São Paulo etc.

Diz Dr. Jesus Netto no Boletim de Engenharia: eJa ilingurm mais cogita
em boa Fé nos antiquados apparelhos de Mouras e Cameran.

Adoptadoofficialmente
no Exercito

ELIXIR "914--
Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
1. _ O sangue limpo.. de im

purtzas e bem estar geral.
2. - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, Erupções, Pu·
runculcs, Coceiras, PeJidas bra
vas, Bôba. etc
3. - Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO do·
res nos ossos e dôres de cabeça.
4. _ Desapparecimento das

m!lnlfestações syphiIiLicas e de
todos os íncommodos de fundo
syphílitico.
5. _ O apparelho gastro·intes·

tinal .,erfeito, pois o -ELIXIR
914,. não ataca o estomago e

não contem iodureto.
E' o unko Depurativo que

tem attestados dos Hospitaes.
de especialistas dos Olhos e da
Dyspepsia Syphilitica.

Vidros duplos
Já se encontrllm á venda con

"tendo,.,o dob�9, o Ji,quidO e cU,$
.tando 'menos 20 <l/DL que "doiS
"'vidfds "Ii!equenos. ,.;' '!� ti«'

'

'H ;J �', �', �
',�

A � :; y�/,j:'1 ii

Insfalle hoje mesmo uma fossa septica «OMS:&, recGnhecida e appro
vada pelas altas ,autoridades sanitari!ls de nosso Paiz e do estrangeiro,
evitando assim que V. família seja 'arrastada pelas funestas doenças de
vidó a insllfficiencia de tratamento das aguas de privadas. As aguas de
privada') não o mal tratadas contaminam a terra, as aguas do subsolo e

provocam a sua MORTE.
Defenda a sua saúde e evite soffrimentos, installando uma' fossa

Casa Sonis Pr op rietaria:
Francisca Buck

Av. Oetulio Vargas (defronte á Práça 7 de Set.)

Atten�ão' - Senbora !... nio
S •

compre a sua
MEIA, sem primeiro conhecer o va..

riaelo sortimento das afamadasmeias
"I:- BOM-'.

Já cbegaram:. "Meias MUlleltne"
de pura' seela e co� OBJa. rendada.

/. 5'0',,," M ",A' "',e :,A' S\;A uSO N I::S 'I!
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eco MS'1
PECAM DETALHES E INfORMAÇÕES ao sr.

joio Emmendoerfer
ePfesentante '�,é' E>e'ppsitaf'io\:nêsta

, !.;)l_ J . .,{'{f:\:,·" ,{/.Jj'.-,» ·�t.Ç '�. �i�
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cOlDercial Brasil til Estados Unidos "urante a. guerra
S E R'V I ç o o A U. B. I., P A R A o c C o R R E I o o o P o v O,.

em 118 944 contos.
Constata-se, portanto, que
no decorrêr da atual guer·
ra, a politica de "Bôa
Visinhança'' dos EE. UU,
a despeito de todas as

asseverações do gover
no de Washington, não
nos deu qualquer vanta

gem, mas sim prejuisc s.
No emtanto, as firmas

norte-americanas no Bra
sil mostram -se catisíei
tas, porque fizeram ati
mos negocies durante a

guerra. Ouvindo, porem.
os consumidores de pro
duetos norte-americanos
entre nós, sabemos tão
sómente de queixas que
se formulam sobre a ex

traordinaria alta de pre
ços, tendo as firmas ex
portadôras norte- ameri
canas em alguns casos

duplicado os preços das
suas mercadorias. Ouve-
se ainda um protesto
geral centra as condições
de pagamento assás des
vantajo •. as, como [ärnais
nos íôram impostas por
exportadôres européus.
Ademais. os vendedores
norte americanos muitas
vezes desprezam, virtual .

Imente, os prazos de for
necimento préviamente I
combinados

Em poucas palavras)
pois, a indústria expor
tadôra norte-americana
conseguiu explorar, du
rante a guerra, no Bra
sil, Q oportunidade de
"fazer dinheiro" em tô
d08 os sentidos e com

tamanha falta de consi
deração que é altamen
te ccmpreensivel a des i _.

lusão dos nossos con

sumidores; estes, por
sua vez, aguardam ape
nas o momento que lhes
dê a possibilidade de

adquirir as mercadorias
desejadas em países da
velha Europa.
Agora, os Estados U·

nidos oferecem aos pai
ses sul· americanos no

vos creditas para que
possarnos comprar ainda
mais aos "yankees" As
cifras acima, porém,
mostram com meridiana
claresa que o nosso in
te resse exige a intensifi
cação das nossas vendas
aos Estados Unidos e

não o aumento das nos
sas compras aos nortes'
americanos. O pouco
que na grande republi
ca do Norte se faz pa-

ra favorecer o Brasil,
provam- no as informa
ções telegráficas proce
dentes de Nova York,
onde as negociações Cd

íeeiras acabaram dando
resultados

'

prejudiciais
ao Brasil. Aparentemen
te. os Estados Unices
esforçam- se para, nas

suas compras de café
beneficiar os países cen

tro-americanos e na par
te setentrional, da Ame
rica, do Sul, á custa

.
'

naturalmente, do Brasil.
Aqueles países foram es

colhidos para maiores
fornecimentos de café,
porque seria o intuito
dos Estados Unidos da
América do Norte de os

incluir ainda rnais na

esfera politica e econo

mies "yankee".

No decorrêr da atual

�llerra, o comercio entre
o Brasil e os Estados
Unides vem acusando
um desenvolvimento por
tôdos os titule s prejudi
cial ao nOSSG pais. A
estatística sôbre o comer

cio exterior do Brasil fa
Ia uma linguagem bem
'clara a este respeito. No
primeiro trimestre de ...
1940, o Brasil importou
dos Estados Unidos mer

cadorias no valôr de ..

772 242 contos de reis.
rnais o dobro de igual
periodo no ano anterior,
quando as nossas impor.
tações montavam a ....

324 . .j78 contos de réis.
Infelizmente, porém, os

Estados Unidos não se

animaram a pagar-nos.
com a mesma moeda,

duplicando tcmbern as

suas compras ao Brasil.
De facto, as compras
norte.americanas no Bra
sil acusam um acrescirno
insignificante, subindo
de 443.322 contos em

1939 (Janeiro a Março)
a 457.180 contos de reis,
apenas.
Assim sendo, o nosso

comercio exterior com

a grande república sep
tentrional acusa, so
no primeiro trimestre do
ano em curso, o Imen

so "deficit" de 215.062
contos de réis. Convém
mencionar que no perio
do correspondente do
ano anterior, o Brasil
contava ainda com um

"superavit" de exportação
para a America do Nor
te, cujo valôr somava

Offerta de uma

espada,pelo Elter..
cito BraSileiro, ao
general Franco

Dentro de um ano, os EE. U U.
farão ao lado da Inglaterra?

geral de rearmamento

Argentina
Planolu- na

o que divulgam sobre o plano rearmamentista yankee Lisboa. - o generat
Francisco José Pinto,

Nova York. (U P) - rando não simplesmen-. Nova York. - O cor chefe da embaixada bra- Buenos Aires. - A
Na secção dirigida pelo; te para a defeza, mas I respendente do «New sileira que veio repre- Carnara dos Deputados
sr . William Landorst, sim para a guerra e que York Herald Tribune» sentar o Brasil, nas fes realizou uma sessão se

no jornal "American" e a atitude dos Estados em Washington informa tas cor-memorativas da ereta, convocada para
em outros periódicos per Unidos para com 11 In- que um dos detalhes independencia e da res- que fosse examinado o

tencentes ao "Sindicato glaterra é inteiramente rnais interessantes do tauração de Portugal,

par,/
projecto da defesa na

Hearst", deparou-se com analoga á da Italia para programrna do rearma- tiu para Madrid, acorn cional, cujas despezas
uma nota de que lia com a Allernanha, antes mento americano é ore, panhado de sua corniti- montarão a 500 milhões
entrada dos Estados U, da entrada da mesma ferente a constituição da va, afim de entregar ao de pesos.
nidos na guerra pode na guerra actual. frota aerea composta de chefe do Estado hespa-

---------

considerar-se como algo Dentro de um anno apparelhos de transporte nhol, general Franco, "" E' um perigo. ,-.: Serviço Espc eíal da muitos outros paízes e

.

b E t id d d h
RDV - Em B8d Bls n tornaram-se tão celebres,

mais que uma pro a - - acrescenta - os 5- ex rernamente raplos e urna espa a e onra amortecer a Tosse" k b.
. II ">:I en urg, DB. Turíngia, que (1 destgnação alemã

bilidade. tados Unides estarão em com grande raio de ac- que lhe offerece o Exer- teve lugar em 28 de Ju de cK,íudergartero (J'ar-
N I' d

.

cl· O' it b
... Trate-a, sem narcltticos -

a rea Ida e, 2cres SItuação .

e,. umr-se ao ção. proJedo prevê a Cl o rasuelro. llbo UDJa festa de borne dim de infancüt) foi 8.-

ü_'nta o sr. Landorst, pa- Imperio britanico, nu- acquisição de 500 aviões _ ubgem 80 pHlligOgO ale, dúptada assim m€1SJD(!,

J'a O observador mais ma guerra eficá3 e in- quadri • motores seme- .

mão. Friedrich Froebel, sem tradlição, por mui·
Uma cOrte F.,m·"Seral • .,...." ......d.08 �ontra_a �o..�. que ba cem aDOS instaI t08 idicmü8. A Alemanha

causal, torna-se logo
.

e� dubitavelmente assim o Ihantes aos estratosphe- em no: de tratarel'll o mal. lO.en•• -

'.

-d i (')
bilizam o orga0.i8rno. E' o eCCeito do h;u [.8 qu€le InstanCla de nacional-socialista veio

,VI ente que os Estados farão' r coso
_ s apparelhos po, marcial Julgará narcotico. No erntanlo. é preciso Ca- cura o primeiro «jardim dv.t novo incremento 8.0

Unidos se esta-o prep<> dera-o eH ct
A -zer desapparecer a tOBse .. que che-

� ; e .

d d',',,- e llar voos sem
D I A" ga 'quasi 8enlpre, á. peiores �on-

C8 ,D18nCH:lll O mUD O. SIstema dos cjardins da
escala de quinhentas mi. a auler .equencia•• E até hoj�. para o tra· Cerno voluntario da guer. inf8Dcia. A festa reallza-

DR. LUIZ DE SOUZA Ih t
tamento da to..e cODrmu."m a pr�- ra da libertat>ão da Al- da. °m Bad BIl'lnkenbur·

as, ransportando cada Vic.hy. - Simultanea- _aleeer �"r!ao plaDtao, mu.to conhe- _ r '" '"

.

t
cidaada medicinac...eirn: a grindeli... leml1n ha do Jugo napo go J'á é uma prova do

um vm e passageircs, mente com os prepara- I b I' h d J' I
.

d 1• a o e .a. o r um e a.�alCD: O €-ODWO, e 813 a 1815 interesse que esta insti.
. além da tripulacão, ou tivos da corte marcI'al .,naco r••obr.. tudo. o agrtao. E•• o

F
.

d
.

h F
'

)
que uplica " .,meaeia cio Xarope ne rle roebel reco- tuição te.rp merecido na

sejam dez homens. Ora que julgará os srs. Da- To�., �uj� (ormu!'u é á meio fr!iz aB- nheeeu, apef'ar de muito Nova Alemanba. Por oca-

Iças a essa frota aérea, si ladie, Oeorges Mendel :';,:':;��::::;·u":::::.s.c�:s ::af:: jüvem, que um povo tem �iäo da. festa <lo cente·

determinado ponto da Yvon Oelbos, Cesar Ca: duas do.e•. Tm vidrQs 1�§I"la,:" para toda a vantagem em que narin, foi lançada. em
o. tcP' ..ment� co"?ple�o. E,pe..�ent .. E Ei novas gera"'ões prín- Bad Blankenburg D pr)'America fôr ameal'ado, pinchi e outros ex poli. 1""•• logo na "rome..... manofestB-

i i
Y ""

... çôe•• Só lhe poderá Cuer bem. E.pe. C P em a ser preparadas meira pedra de um Inl!!-

I
dentro de 48 horas de� ticos, o marechal Petain ciaimrnte indicado para a. mançu. para a vida desde os tituto Froebel de estu.

.

d d' t· d- I
De goslO muito agradave1• Pr�c;� do • •

pOlS e prepara o o er· re Ige os p anos que .idro, S$SOO. Em toda. ao pharmac;a •. p�lmeIrOS anOB da infan� dos, com arquivo e ale-
rena para pouso de ae· apresentará aos allemães �f(erl" especial: recorte em annUD- cU.\. Para. pôr em

prati., jamento para aqueles
e,o e mande-o com 8eu endereço parn ca 8€1 suas idéa d

.

ronaves, chegará o refor- nas negociações do tra- c. P_ 687. lUo, pa,-a .eceher, :;�aliA, • �, nesse que eS€Jam estudar ()

.

t d d
thdo li ..od" historia0 paru cr�ßnças. tempo allas conSIderadas sidems educstiv0 do,

necessano. a o e paz.
.

como verdsdf.:'.iramente I grundll p€dagogo. Na

_.

sensllcionais, C.flOU: F[(;e mesma cidade prepara-

"'--pe d G B ha
' belos seus «Jardm8 da f'e tambem um "jardim

� raD o com a raD" retaD para �nftl!)CÜh � ��is tarde um modelo» da Aseistencja

bl ·

d "."
lUl'JtItuto öÚSWHldo fi pre· Nacional Socialista uma

oquear as _potencias o eIXo pafar In8tru�f\res.
. I eeßola de preparação pa-

As SU8,S ldeas fOi.!�m

I
ffi 8S mäes e uma esco·

Nova Yor!t. (H.)-O inta· bargo .enfraquece a for- conduzir 8 gue!ra por co�sid�rtldE!s c��o da la da oito classes que

I
resse conslderavel des. ça mUltar �o Japão. N,11? I �uito tempo malS. Acre- ID-8iI?f Imp_?rtanc1l'.i. peda- será d.irigid'i segundo os

pertado pel.? augmento é uma medIda da jJohtI dIta se que todas as re- gOgICI': nao só na. Aia' principios pedagogicüs
da.s restricçoes á ßxpor- ca de 8.8!iIi'.ltencia á Chi servas de gazélliu:d. do manha. como tl!mbem em) de Frifdrich Froebel.

. tação de certos produ. na, ma.s demostra um es Reich estejam quasi es lIC-_- -- _-_-===.-----
clos, taes com petroleo pirHo completlimente no- gotadas. !1·--.!I!!!!.-�,�:!iiii!i!!!----'iiiiiiiiiJCe, metaes, resaJts dos vo na politicaexterior dos II Z'STRZ'LLA 'HOTZ'L II
�omm_entarios fa�tos nas Estados Uni dos. Outro commentaristd, III

.-:. &I &I
estaçoes dI-) f8dlOS doa o sr. Coombs, descreve ----- Proprietario: PAULO T. PO';ITO II
Estados Unidos. \ A Hesp!:mha, até aqui, o embargo sobre o pe- II' QUARTOS

.

-

ITodos concordam em
estava importaudo patro· troleo como "eloquente SEM PENSA0 II

que a medida constitue leo para forneceI·o áAl- prova da amplitude com II RESTAURANTE no plano terreo iiium embargo virtual so lemanba ou á ItaUa, co· que os Estados Unidos

II
Telephone do Hotel, 1371 . Telephone do Restam'ante, 1420 I

�re as exportaçõe8 des- �o foi_ demonst�ado por est�o coope�ando com I A TODA HORA: �Ihnadas ao Japão e á Hes diversvs relatemos. Ago- aOrã Bretanha para bIo

III Canja - Camarrão P
.

liff d' II

panha O conhecido com

-

ra, com a extensão do queaf contra as potencias frango de grelha G I' ehlxe
- I et?t Iv�rsos III.

- 'b t i dI"
- a In a com pe I pOlS -

•

mentarIst.� R a y m o fi d em argo Dor e-amer ca o e xo .

III Macarrão á italiana - filet de peixe - Omlette
'

Gram Swmg, salienta que no, f! acãcorbdo �úm a Ru". I Churrasco - Saladas diversas - frios sortidos III
o sr. Roosevelt evitou mama n o aatará para !II p _ I'q1ls1quer critica ou r�an. resolver? problema d� " . � _� ,I;

raça _� de NovembrrJ, 24 :: FloTlanopolis I

GI'na'81'0 Parthenon Pa-j""anaeßSB
ca hostHidade para com reabasteCImento da Alle IH NÚGÚtf�.jj.,�-��....m���mm >c

• (J JapAo, e assim este ul- m.a�nha e compfl�aar 8, I oe;iilu 1I!!!!
timo nAo tem necessida· pt!. da dos forneCImentos ....,

II
de de "salvar" as appa,

russos. CLINI"A CIRURGleA
(sob inspeção federal permtmente) I rencias", Mas, accresceu- A Allemanha, declara

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

Diretor: Dr Luiz Anibal Calderari ta Swing, o. effeHo é o Swing, não tem suUicien.
l�ua Com. Araujo n í 76 - CURITIBA _ Paraná mE'smo, desde que (I em· te petroJeo em stock pa

Estão em pleno funcionamento �s aul;;.s de
admissão á la. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezémbro e Janeiro as aulas deste
curso säo ORATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

fiscali'5ada pek. Governo feneral
CURSOS: Propede1.!tico, Perito Contador e Au-
xiliar 1e comércio. Intt:rnalo e Externato- I

Sessão secreta na Camara dos Deputados
Buenos Aires. - Após da a primeira parte do

uma sessão secreta, que plano geral de rearma

se prolongou por mais mento do paiz, que en

de 10 horas. a Carnara volve um dispendle de
approvou pela madruga 1.115.000.000 pesos.

o ceDtenario dos "Jardins
da Infancia"

ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

"WANDERER"
A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
filial : Joinville

do

Dr. RENATO CAMARA
f·,ó,ancha.

D.er/hro.
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças. de senboras,
Partos

espinhas
:�heumatismo

Escrophula.
syphilitice.

I
1 .

!
Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultório á Av. Getulio Vargas, es
quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

fALA ALLEMÃO

; -;"--\f"< o MESMO I ...

I ,EMPRE o MELHOR I ..•

I ü;XIR DE NOGUEIRA.
'� :.;,.""" D.puraliv_' 6 o

.

"C,�.:.J
1.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Correra do �ovo - x_. 3 - 8 1940

�. Do . quarto
,

�

'lfiJliIrlJliJlIJiJlilliJlIllil
alll�B8l11l11f§1�[fJrii

1 NOTICIARIO,S�
------IIÍII·----..-�f:21

ti em língua portuguêsa ;
Estação: .

D JP " BERLIM I
ltl
III
iJJ
til

11 a 1115 li
IJ hora local III

11 noticiarios de ultima I
II hora diariamente �
�liIlIJlIJliI����OIlJIIJ��liI���1IJ1IJ1IJ

Onda 15,31 m .- 11855 K'clos

Hora: 10 a lOIs' e

Banco Agrícola e COIDIDErcial
de Blumenau

FILIAL: JAf�AGuA - Rua Cei· Emilio Jourdan
Caixa Postal. Q. 65 - End. 'I'elegr.: 'CAIXA.

Matriz: Blumenau
Filiais em: Joinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capital: 1.2(10:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Deposítos e saldes em C/C: J 8.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais.
Abona em contas correntes juros de

2"/., 4'/., 4,1/2/., 5/. e 6'/.
Os juros são pagos ou capítellsados semestralmente.

Deposite 8S suas economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros
peridade

Va. Sa. depositando mensalmente 8 ínsígntlícante
quantia de 20$000, Duma couta "Deposito Popular",

a 4, I/�'/" a/a eeouomíserá
E.m um ano R:,. 240$000 mais os juros de Rs: 5$872
Em dois anos Rs. 480$OOU mais os juros de Rs. 22'905
Em treis anos Rs. 720$000 mais os juros de Rs, 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 maís os juros de Rs. 90$609
Em cinco anos Rs. 1:200$000maís se juros de Rs, 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 maís os juros de Rs. 6�6S759

(Dos juros são deduzidos ainda '1.'/. referente quota de previdencia)
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15.

.

Sabados: Das 91/2 ás 111/2.

�lD'JIIDI'El'mtDltlI'ID.ngDl'l'l'J!1

INSTRUMENTOS 'DE MUSICA
esp e c

í

alm e n t e :

-�._ �!��:�oin�!�
J clomaticas e a Piano das

afamadas marcas'
. Hohner, Sarlorello, SIradella

r Bandoneons

ao: quinto Recenseamento
, .'

o quarto recensea

mento geral do Brasil
foi effecluado em 1920.
ou seja, menos de dois
annos após a cessação
das hostilidades na Eu
ropa. Dois decennios já
decorreram, pois, desde
o momento ern que fo
ram contados pela ulti
ma vez os habitantes
de nosso paiz e, pela
primeira vez, militas de
suas realizações nos do,
rriinios da agricultura,
da indústria, do com

mercio,
.

da instrucção
publica, etc.
Costuma se dizer que

um período de dez ou,

mesmo, de vinte annos

bem pouco ·significa na

vida de uma nação. Is
so poderia ser justo corn

reíerencia á China de
outr'ora, que S�� mante
ve parada durante sécu
los e séculos, ma s já
não o é em relação á
China de Chiang Kai
Shek, nem, tão pouco,
em relação a qualquer
outro paiz da actualida
de.

De J920 a ·1940, as

transforrnações operadas
na vida dos povos, tan
to do nosso como dos
outros continentes, ío
rarn consideráveis. Aoõs
um decennio de vice
jamento de illusões de
toda ordem, o mundo
do ingenuamente chama
do apôs-guerra se viu
bruscamente defrontado
por uma tremenda e pro
longada depressão eco

nomica, cujo corolario
inevitavel - conforme
sempre sustentamos des
de 1930 -- teria que ser

uma neva grande guerra.
A Amerlc!l Latina no

decurso de tal período
experímentou grandes
mudanças, em consequen
cia, sobretudo, do fé..pi
do augmento de suas

populações e do desen
volvimento, ainda mais
rapido, das actividades
economicas em seu ter-'
território. Todos os seus

«paizes novos» adquiri
ram, nesse intervallo en

tre duas grandes guer
ras de repercussão mun ..

dial, um sentimento mais

profundo e mais vivo

de suar proprias pecu
liaridades e se tornaram
rnais conscientes de seus

re!ies Interesses e possi ..
bilidades.
O B18SiL em particu

lar, levou a eííeito um

trabalho constructivo ver

dadeiramente immense,
não obstante as crises
de caracter económico e

politico que atravessou.
Presentemente, ninguem
rnais dirá, por exemplo.
a menos que se trate
de um imbecil, que so

mos um "paiz essencial
mente agrícola". O cres

cimento da producção
fabril brasileira tem sido,
com effeito,· rapide e

ininterrupto neste ultimos
4 lustros. Antigas indus
trias'multiplicaram a sua

capacidade productiva,
enquanto muintas outras

surgiram, algumas dellas
demostrande desde o ini
cio uma tendencia accen

tuada para expandir se
depressa e largamente.
A diversificação obser

vada no secto indústrial
verificou-se igualmente
na agricultura e na pro
ducção extractiva. Ao
mesmo ternpo. o merca

do' interno brasileiro veio
assumindo uma crescen

te importancia em nossa

vida económica, chegan
do até a se converter
no mais poderoso factor
de estabilidade da .mes
ma, segundo se eviden
ciou, para felicidade nos-

.

sa, desde os annos im
mediatamente posteriores
ao crack de 1929'.
Não temos, porém, ne

nhuma ideia precisa so·

bre o que seja o Brasil,
actualmente, por uma ra

zão muito simples: ne

nhuma contagem, geral
e altamente comprehen
siva, de nossa população
e de nossas realizações

. foi feita nesses vinte an

nos tão significativos.
O quinto recenseamen

to geral, que terà logar
no vindouro dia 1 .• de
setembro, está sendo por
isso aguardado, com na

tural anciedade, por to
dos os bons brasileiros
que, amando a sua pa·
tria, desejam melhor co·
nhecer as suas realidades.

Pomana Minancora

I

r

r

E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL!

IA farmácia Cruz,
(113 Avaré, (S'Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA:t

'úlce-Iras que uern 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvill>, curou com

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora » nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbõlíco acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINANe

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Leboratorlos «MINANCORA:t
de JOINVILLE

Palace Hotel'
de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
Todos os quartos e apparramenr.os, com agua.

corrente, quente e fria

Elevador - Frigoritico Cosinha de l.a ordem

Salas de amostras para os SI'S. VJajantes

Automóvel' na Estação
C U R I T Y B A PARANA' - BRASiL

Guerra contra a
. Especulaçio ! .

I uta centra os especuladores que se approveitam da

guerra para elevar exsgeradamente os preços em pre
juizo da economia popular.

A VENCEDORA
do ELIAS em Joinville

quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, se-
.

gue sempre o mesmo methodo e ter grande stock para
vender o melhor e SEMPRE PELO MESMO PREÇO.
A guerra é labia dos especuladores, Não se deixem en

ganar - esse negocio de guerra é potoca velha que já
não pega - os tecidos são nossos e bem nossos. Cuí
dado ao fazerem suas compras, visitem A VENCEDORA

Vendemos sedas a preços de algodão, e

algodão quasi de graça.
fomos, somos e seremos sempre os carnpeõe s absolutos
da praça. O nosso stock é sempre o maior da praça.

Uma idéa dos preços
Seda esti\mpada, cores modernas á 2$000
fllçoné de todas as cores á 3$800
Sedas estampadas á 5$000
Sedas xadres á 4$000
Seda mongol ã 3$500
Romem de todas as cores á 7$500
Lamê de todas as cores á 3$800

_." ...--_--------------------- Oevido fi falta de esp�ço· deixamos de mencionar os

demais altigos, mas gnrantimos o que V. S. desejar,
encontrará, s6mente, com uma visita á

ALfREDO ARNOLD (AA,) . OS MELHORES

A VENCEDORA
Avenid.a Getulio Vargas . JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fRACOS E ANEMlCOS!
Tomem:

VINHO CREÖSOTADO

AssolDbrosa ! I
F.EBRES

Mês de Julho - Dia 22
Adolfo Eisler - Como requer. O proprietário

deve satisfazer as exigencias do Delegado de Hígíene.
Pedro Klein filho - Como requer.
Carlos Mielker - Como requer.

Dia 23
Franz Hesselmann - Como requer.

-

Dia 26
Sociedade Evangelica Lutherana do Rio da Lu,

- Como pede.
Ricardo Rux - Sim.
Luiz Bagatoli - Como requer.

Dia 30
Augusto Oruel - Como requer.
Secretaria da Prefeitura Municipal de [araguã, 1.

de agosto de 1940.
Renato Sans, Secretário.

Edital
De ordem do sr. Prefeito Múnicipal temo publi.

co qua durante o corrente mês de Agosto . arrecada
se na Tesouraria da Prefeitura Municipa: de Jaragui
e na Intendencia de Hansa, o Imposto si produção
Agricola e' Pastoril.

Não satisfazendo o pagamento no referido mês
ficará o contribuite sujeito á multa de 20'/. sobre o

imposto no primeiro mês, sendo então feita a cobran
ça judicialmente.

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 1
de Agosto de 1940.

F. Vosgerau, Tesoureiro.

JARAGUA' Rua Marechal Deodoro
Edifício Emerich Ruysam

I'antastica !
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas
Minancora"

que a já popularmente conhecida

Casa Antonio Tobias

Em todas as boas Farmácias ...

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarina

sita á Rua Presidente Epítacio Pessoa em [araguä, por motivo de mu

dança de íírma e para facilitar o balanço, fard de um vasto stock de
•

mercadorias, como sejam:

Casemiras, Linhos, Brins, Sedas, Tricolines
Voiles, Chitas, tII_ tudo em lindas e variadas
cores tII_ Algodões, Morins, Riscados, etc.

Armarinho e Miudezas
Tudo será vendido pelo custo e abaixo do custo. E' uma Liquidação como
ainda não houve em [araguä. Não é para ganhar dinheiro mas sim, como

já foi dito, para facilitar o balanço.

Approvelfem esta opporfunldade

Casa Antonio Tobias
ita�o Pessoa uá do Sul

'.
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Campanha da gratidão r:�:':�::7:�WMai-&ti.tW�·-;:::�::�'li"COR.EIO�' SOCIALCodigos:, Rua Manoel Lourenço de Andrade n. 14 =.==-====-====
,

Importancía depositada. na agencia do Banco GES, RIBEIRO, A. B. C. 5.a Ed, TELEFONE n. 155 Na galeria da nossa poesia do passado, entre os grandes vul.
Agrlcole e Commercial, conforme � .

,
tos como Luiz Delfino e Cruz e Souza, não pode ser esque.

caderneta. n. 402 818200I' = cida a Sra. Delminda Silveira, pelo seu estro, simples e desoccu_
Id 'bI' d 13 '6 O

m
� pado, tão ao sabor do povo e ela terra,,em pu rca a 8, O

O f4
•

I
Mulher, ella viveu rnais no recolhimento do seu lar - um larLIsta n. 57 8 cargo de Eurico BIosfeld 25,000 • ''_''''n 'ZI� ala que eJla creou, como uma velha serviçal, repassando entre as

126 idem protessor Adalb. HaUner 4.400 � , V '"� mãos brancas o seu rosario de «Lyses e Martyríos-, corno SJl
20 idem proíessor João J, Bertoli 10.000 �

, procuras�e eternisar p�la saudade sonhos que não che�aram a viyer...
46 idem Hans Wiele 10 000 � REPRESENTAÇÕES � Era, am�a assim, ciosa da terra que .Ihe embalara os prtm�i-

,

.

� � ros devaneíos.i. E cantou Santa Cathanna, - os seus dias tao16 idem prof. Amandos Cardoso 1.000 � DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS � lindos as suas praias, o seu cêo como a sua natureza, o seu
142 idem prof. Antonio Karam 8.000 � E M B A R QUE S I porvir' como a sua historia

SR' � Em um dos sonetos que deixou a estranha Miss, que os ra-
.

omms ,B, 1.815,2°0 � pazes de meu tempo saudavam com respeitosa admiração, nosSolleítamos a. todas 6S pessoas que recebe- � � seus passeios quasi que draríos, pelas ruas da cidade, vale regís-
-ram listas a fineza de devolverem as mesmas, � SÃO FRANCrSC0 DO SUL Estado de Sta, Catharina, Brasil � tro os tercetos de um grande sentimento catharinense, como se

subscriptas QU não, para satisfação do controle. ���������� vae ver:
� Verde flôr da Espernnça, oh! San� CdharinL

.-...�......,.,,,_,,'"""'=.............._,, E's do brasilio herario a perola mais fina
A refulgir no mar qual astro n'amplidão!
� Tu, � soberana mãe - 110 coração ardente
De cada filho tens um solio resplendente ,

De ternura, de amor e de veneração.
GIL VAZ.

Correio do Povo - x - 3 - 8 - 1940

Livros Novos Dr. Waldemiro E S PORIE S I 4 verdade sempre triumpha
M h Como se vê do attestado doNoções de Historia das Líte- azurec en cidadão Antonio Pereira Liberal,Graças 80 louvavel em- rataras. - Manoel Bandeira. Perante regular 88S!S' 6 d d PEI

_ Comp. Editora Nacional. que s com um vi ro o .

penha de SUl1S organísa. teneía realizou-se domín- TORAL DE ANGICO PELO·

deras, especialmente da O sr. Manoel Bandeira, go ultimo, no campo dt\ TENSE curou duas pessoas da Anniversa'rios
di torí A que J'á conheciamos como rua Marechal Deodoro, família: Reao;s411:.fIO l"iiÍ'lllYI"� Fez. annos dia 28 o sr,sua rec ona, a 880· "O abaixo assignado declara, DJiI I.ti '-!fi.W .I.

eíação Pró - Preventorío, poeta, nôs dá agora um o encontro das 1.88 aqui. a bem da verdade, que, tendo Lothar Sonnenhohl. do'
constituida de damas da grosso volume com as =No- pes do Brasil S. C., lo' sua senhora e uma filhinhade 2 Ar��r Mueller, Escri�ã? commercio desta praça.
nossa melhor sociedade, ções de Historia das Lite- cal, e do Floresta F. C, »nncs de idade feito uso do � Oflcla� d? Registro CIVil - Dia 31 anniver sariou
t 'ã ídc muí I r turas s hido d s off de Joín vílle. A victorta PEITORAL DE ANGICO PE· ao 1. distrito da Comarca a sra. d. Wanda da Costa,em J oonsegu o muito � s>. a Si,!· lOTENSt, ficaram completa- d J

'

E d S
"

para o humanitario fim emas da, Companhia Edi- coube ao quadro vísítan- mente restabelecídas de uma
e arag.ua. sta ,O de an-] esposa do snr. Manoel F.

a que se destina víncu- tora Nacional.' te por 3 8 o. ' tosse perdínaz, que tanto as a-
ta Catarina, Brasil, da Ce St3, commerciante

lada na mesma iinalida E' uma obra, pode-se ff1igia, somente com um vidro Faz saber qUf� co"!p.are' cm Itapocusinho.
d' ti f I C

do maravilhoso Peitoral. Por ser ceram em cartono exibindo C I
.

de ás suas congeneres izer. que sa IS az p ena- onIo,f_me S\�UbemOB, verdade firmo o presente attes- '
. .

- omp efou mais um
do Estado, mente como obra de con- em reuniao realísads no tadc. _ Pelotas _ Antonio Pe-

os doc�m�ntcs eXIgld.o.s natalício dia 1.0, o jovem
Até o presente graúde sulta. , día 30 de julho, foram reira Liberal". pela lei afim de se habili Antonio Ferreira, applica-

é já o número do 8.680- Com muita paciencia e
Registramos hoje com eleitos presidente de hon-" Outro. tarem p�ra casar se � do alu T1nO do Instituto

.cíados, e ainda não se dispondo de apreciaveis re
muíta satlsfsção, a data ra e presideute do Club Attesto .que conseguI! com o EdItal n, 1.1 O Bom Jesus. dê Joinville. ê

, , cursos de erudiç-o ú n
.... <.. 1'-"

A é tt L .
uso do Peitoral de. AngIco Pe- R' ld KI· OI f'lh d'

,

igoapagou a Impressão mUI, a, s r.
D6.taHcia, transcorrida 8. ymor 08 SfS. e, co lotense a cura de uma bron. emo O em e ga I o o nosso am ; sr.

tissima agradavel que fi- Manoel Bandeira aca!Ja de
1.0 deste mez, do abali. nidas HerbIltel' e dr. A chite r:belde que :me atormen· Oessner: major Julio Ferreira, col-

cou da linda festa de dotar as nossas letras de sado medico dr. Walde. guLnaldo de Souza, em tou por �uito tempo. com o u· Ele, �olteiro, lavrador, lector federal.
arte reaFzsda no dia 6 um volume realmente me- mI'ro M<lz"r"',�h"'n, fnsi. substHuiVäo aos 81'S. Ma- so de vanos me:llcamentos : a nascido ntste distrito, aos

- Ainda dia 1,0 festejou
d t ritorl'o com ue' " '\li v" ç "',

• h
bem dos que soffrem, passo o 16 d t b 18 t I h't FIO corren e mez nos sa· .0 os q maIs dente entre nós, com con 1'10 Tav�,r.es da Cnn a presente, autorizando a sua pu.

e ou u ' ro de 19 ,o seu na a a sen on a o'

Iões da velha S�ciedade o podem ser. nestes ulti· sultôrio á rUIl Marecbal Mello e idr. RenB.!.o Ca, blLidade. � Pelotas � Floren. domiciliado e residente nes- rida Krueger, filha do sr.

de Atiradores, mos tempos, Deodoro. mara, que l'eúUDmaram cio Moglia." te distdtü no lugar Gari· Arnaldo Krueger.
Ueportando,no8 ao que Os estudiosos, os que aos seUt� cargos. Confirmo estes atttstados,IDr' baldi, e sendo filho legiti, - Hont(:lm ccmpletou

foi alcançado então pu- buscam. no manuseio GOS Sem muitos annOB de E. L ferreira de Araujo (Firma mo de Henrique Klein, e mais um natalicio a snra,
'I' Ad' I reconhecida) hdemos informar que a lvros os parques as gran permanenc18 em nOBtia Licença N. 511 de 26 de Março de Martha Klein. d. Volanda da Cun a, es-

renda bruta do festival des theoraas das letras, ou cidade. o �r, Mszurechen Fossas "OMS" de 1906 Ela, solteira, domestica posa do snr, Drausio Cu·
lai de 1:610$300 com 08 das sciencias, não podem desfructa Já de geral es· Deposito geral: Laboratorio Pei- nascida neste distrito, aos nh�, inSpEctor escolar.
donativos e m'ensalida- dispensar livros como eNo· Uma, tanto como profiS- Na 2.a pagina desta edição tor·,lp�lota�gA�� ��I��nsSUI 10 de setembro de 1912, - Hontem tambe� fes'
des cobradas ainda este ções de Historia das Lite sional culto que é, 8xer- publicamos annuncio da,s afama- VendNe em toda a parte domiciliada e residente nes- teiou mªis um anmversa'
mez a receita de ac- raturaslt onde o seu autor cendo a medicina com das FOSSAS OMS, constando, -,--------. te distrito no lugar Gari- rio a senhorita Clemencia
coreio com o b'àlanço foi fez m:ais que compilar au' eleva"o f'"pirao de cari- PO! 1101, I�pso de :evisã0, o snr, Caixões e barricas bald i e se,ndo filha Hgitima da Cosia, filha do sr, Ma-

, 't I b d' tf d p." )oao Emmeudoerfer c.omo de- •de 2:269$300, Deduzidas ores ce e res, nos Iver' �8 6 e prodCH'I1CI6, mt.s positario quando, ao certo, acha. vaslos vende ..se a de Bruno Oessner e de noel F. da Coata.
as de&pezas effecttiadas sos generas; - aprofun tambem como cavalheiro �

.

d' Elisabetha Gessner,· - Hoje vê passar mais
I 'd s d v' t' �e e1'n C) ·,r' o, �o, "'uJ' <> 0mI'- dsedapednas au.orlsado nes.taf CI- pre4"os baratos J 'G'lna mportancia de , • , .ou- e, e eras na vas IS u 1 ,,'" 'V a <A '! e, e prestar to as as 111 or- S Jaraguá, 27-7-40. um nata o menmo I •

268$500 verificou.se um sIma seára e soub6 colher, zade constitue motivo de mações sobre os referidos appa· Casa João Dou.. Edital n. 1.105 berto, dilecto filhinho do
saldo de Rs. 2:000$800, com mão habil, ,o, trigo eqpecial distincção em F���:s s��t:t�mO)�i������ dai>

brawa. Artur Stein e Paula Keske sr, dr, Renato Camara, di·
que fo� enviado á sora, ,maduro que �Joret� ao sol !lOBSO meio. --- Ele, solteiro,' lavrador, rector do Hospital S. José.
Thesoureira da' Associa· como essenela VItal do «Correio do Pavo�, fa. Hildebrando A. Gomes, nascido em Massaranduba, -- Transcorre hoje tarn
ção Central" em Floria. pensamento em marcha de zendo registro da data S I

11>.

d
aos 3 de abril de 1915, do bem o anniversario do sr.

nopolis. ,
seculos.

, anniversaria do digno Ia· O I C I t a o r miciliado e residente no Hermi1io Ramos, funccio'
Essa importancia já E, aSSIm, em qualquer cultativo, estampa hoje lugar Jacú-Assu, distrito nario ferroviario, residente

deu entrllda nos cofl'es estante ha de ha!er um o seu clichê prestando-
provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n.236, e devi· de Massaranduba, filho de nesta cidade.

daquelle entidade, con. lo�ar .
para e!"oçoes de lhe assim signHicativa e

damente inscrito na Ordem dos Advogado .. do Brasil, Secção de Max Stein e de OttiHa - Amanhã completa
forme communic8çäo que HIStOrt3 das LIteraturas', justa homenagem.

s, Catharina, com escritorio em jARAGUÁ, onde paga os devi, Stein. mais um anniversario a se·

obsequiosamente nôs foi M. de A. dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece os ser· Ela, solteira, domestica, nhorita Iracema Mueller,
mostrada. \

,

viços compativeis com sua profissão a quem deles precisar, nascida em Bananal, aos filha do sr, João O, Muel·
Assim, só ,temos que 23 de junho de 1919. "do· ler, negociante.

felicitar a8 illustres da· miciliada e residente neste
IDas da Associação Pro' distrito no lugar Ilha d!t Viajantes
Preventorio, em nosso ,5 Figueira, filha de Teodoro Regressou, segunda·feira
meio, pelo resultado ob- Keske e de Ouilhermina de sua viagem a S, Paulo
tido em tão pouco tem- Prahl Keske. e ao Rio de Janeiro, o sr,

po, o .que representa Jaraguá, 1-8,1940. Honorato Tomelin, dirrctor
tambem um demonstrati- 9��"'.:�,l\,' Edital n. 1.106

I
prGprietario desta folha.

vo do espirito caridoso ,�;;;;J Alvino Hoeppel e Luiza ---'-',-----,
do nosso povo, secun· Schneider EDI'TALdaDdo com o seu apoio Ele, viuvo, lavrador, nas·

.

a novel e humanitaria

15''.->'
cido em Blumenau, aos 2211mposlo s/Industria e Profisssõe

associação jaraguaense. ' �. . de fevereiro de 1898, do De ordem do Sm, Co
� ,,>' miciliado e resjdente neste letvr, faço publico que

distrito no lugar Rio da no decorrer do presente
Luz, filho de Augusto Hoep· mez de Agosto, arrecada·
pd e de Gulhermina Horn se nesta Coletoria, o im·
burg HoepoeI. posto acima relativo 80
Ela, solteira, domestica, 2, semestre do vigente

nascida em .Blumenau, aos exercícjo,
24 de outubro de 1905, Os contribuintes qile
domiciliada e residente nes- deixaram de efetuar o
te distrito no lugar Fun pagfimento no aludido
dos :10 Aurora, filhade Fre· prazo, poderão satisfazeI
derico

.
Schneider e de AI üs no mez de Setembro

vina Voigt Schneider, com a multa. de 20,/,.
Jaraguá, 1-8-40 Terminados os supra-
E para que chegue ao citados p!asos, serão es

conhecimento de todos pas- traitlas as certidões de
sei o presente edital que divida para ter logar ,a
será publicado pela impren· cobrl!nça executiva com
sa e em cartorio onde se· a multa de 20'/,
rá afixado durante 15 dias. Coleto:::,is. de Rendas
Si alguem souber de im· Estadoais de jaraguá, em

�edimentos acuse os para 1 Agosto de 1940,
fms legaes. O Escrivflo

A".tur Mueller· Heleodoro Borges,

Ie iiiiiiiõãiiiiiii 'õiiiiiiiiiõõõiiiiõiõ--1iiiiiiiiiiX

III A maior descoberta III
II para a mui h e r III
til FLUXO-- III
III SEDATINA III
III o REGULADOR VIEIRA. III

::111 A mulh�r I!ão sOffre-111ra dores

iii Alivia as coUcas III
III uterinas em 2 horas II
11111 Emprega

se com vanta'llUH gem para combater as

III flôr�s Brancas, Colicas IIIIUtermas, Menstru e a'

III pós o parto. IIIE' poderoso calmante, e

IIII Regulador por excelen III� cia.FLUXO·SEDATINAIIII p�18 ,6U2 co�provada II
l'll' eflcacla é recelta�a por IIImais de 10,000 medicos, t

III FLUXO SEDATINA Illr1 encontra se em toda I .
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Associação Pró ..

Prevent6rio

Pharmacia de Plantão
Estará de plantão am�'

nhã a Pharmacia eEst(ella�

SalioWaldelDar Rau
Antigo Salão Hruschka - Tres Rios

Orande baile
abrilhantado por bôa.musica
Convida a todos

O Proprietario.

Prefiram a farinha fabricada j1el0
DI MI JllNYILlE

.--- --
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EXIJÀM o' SABÃO

Virgem
!

Especialidade
s�6Ä2 yIROE�

. .. ..,

ES.PECIAUOADE
de WETZEL & elA. JOINVIL.LE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA," r
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


