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Um documento para a Historia Aat:���1a!II;u�:��":,�e��ç��n�: exí- Manganez em Gaspar?!
De. José Firmo ..

Berlim;. 28 (T. Q. _. Ag. ·.Anc� Segundo as informações recebi- A b
.

mã) �, A atrítude allemã quanto das até agora essas concessões I CO a de ROS che- preCtOSO mlnerio.

Serviço do União Brasileira de Imprensa r Ú. cessão dá Bessaralnae norte de terntoi íaes tiveram lugar conser- I gar ao conr ecimen- Dahi O intenso ju-
A eritrev�sta'q�!� Hitler. conCe� I mentoa-presentes.

Hitler, sem se I Bu}wvina á Russia foi dcfi�i�a vando a tranqtIllídade desejBda.! to - de fonte seçu- bilo reln nt na-

deu a um [ornalísta amencano e empolgar com os successos ,l1ue I ho�e por um p;:ll'tavDZ do. rnmis- A Allema_nha sempre destacou i
. , I I a e

,

um documento que deverh ter I coroaram os seus esforços, ííxa '
terío do. extenor

.

do Reioh. A que seu Interesse no sueste da! raf que vasta quellc prospero Cio

� ma�or .repercussâo possíveL' o dia �e amanhã. Elle não qu;r el1tre�ista' á Imprensa diz;
n-

Et.iropa constitue esp,:w econc-] area de terreno em dade ao quoi nos

Uevel Ia ter mas nao tev e, graças '.'

construír uma obra de duração -Não se deve contar que mico. A A llemanha nao tem 1110- I
G

.

té
.

li especte de boicotagem que lhe efemera e a sua palavra não se quem aííectadns . os interesses tívo de abrigar duvidas sobre (j I aS_p�H I con em O!assocIamos.

�l fizeram as agencias telegraíícas. revest� de ano��r:cia .nem. el�e economlcos que a f�llemanha tem: c�p��.cídade ec�nomica do sueste; O alto "ommando l'tall'ano IU- P t
Falando ao mundo, espenal- quer impor conuiçoes IgUaIS as no sueste da Europa pelos actu- tla 1:';ul'opa devido as actuaes mo- ! u flrGen agem de alimentaçãO

mente á Ameríca, não ha, na en- que a Allemanha sofreu dos seus fies cessões terrítoriaes allemãs, diiicações políticas. 1 ;ürma aos empregados
'

trcvísta do Fuehrer, uma aíír- vencedores de 14/18. •• 1
. I'

matíva vaga, ímpreoisa, uma ex- Se elle não quer a Europa ca- As exígençras russas na Rumania �oma, 28 �T. O. __ o Ag,.Al!e- Rio, 27 (A N) _, O sr, Minis-

pressão dul ia, um período con- Uva, humilhada, com os movi- i ma)
- O al!o COnlmil!ldo Italía- iro do Trabalho asstgnou portaria

fuso. Ele é claro e catheaorlco I mantos rolhtrlos, algemas nos Moscou, 28 (T O _ .. Ag. Alle-, e Akkormann, i nOT COmnll!mca: _ Reglstrar�m-se determínando a percentagem da

expondo os seus pontos de vlsta, ! pulsos, uma Europa sem ar, es- mã) -:-. Um .commu�icado ?a. 40 --- o governo rumeno. res.! bn nantes ,.1l1cul's.oes na Afríca do alimentação em relação ao sala

desfazendo equívocos,
..
supersti- I' rnagada por imposições absurdas, f\gCI1Cl� Ta�s ll1!o:m� as segum- ,;ponsaUliza-se pelas estradas de I N.0rt�, ,A�llC� �nel:I�l e nos ter- rlo minimo, divulgando as ta

ções idiotas, interpretações fal-! como haveria de pensar em In- t�s -eXIgcnC18S feItaS., pela .Rus ... /, ferro, campos de avíacão e üu-! l�tOlIO," tia r,e,agu�Lda. As p.a�- bellas respectivos.

sas, receios ridículos e insinua- I tervír na América, voltando-se I'l;,m
30 governo da Rumanía: ,I tras instalações que não sofrerão I Sa.gellS. do abastecímento do mi-
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e:n. !U.SiH:a,. como.
se

I riOS... p.das tropas russas no 111es-. dei e\'acuac50 dos dist;ictos re� i
'" - ° 1 ova or

"

2/ (. .. -- Brasl,

Com a sua 1'2SpOllsatI'idade e hherdade e Justiça fossem �1l1.o- mo prazo, ..

I I<�ridos.))
,

'I' O t d
-- O correspondente do ,:,Nf�,,�

com. o s.eu prestioio, convenha-l nimos d'e gra.ndesa e clOInll1lO, � O· -.

d' tI. -I E
..'

s russos rans uzeram a York,1imes� em Gihraltar confir-
'"

,
�

.
,_.

"

..

! ... "';; ,l° .-_ .. ccupaçao lmme lU a (as °SSilS eXl!fCnClas loram acceí-' 'j
, ,

mos que nenhum chefe u:,ou ]a- e;,:Ol"mo e a borp,uo. 'i' '".. 1 C', 't- l\"" �,. ,I. �::> I front81ra f!1mena
mou que os UllIt anes n<lvaes jn-

mais de expressões mais cordél- Se Hitler refez as forças dis- III dUe;:, (e zerWl Z, ISCl1meWj ta". I glezas que se erncontravam em

tas, foi mais simples e humanD persas de sua patlÍ3, dêu-Ihe 110- D
.

B 0' h f
.

d
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' Bucarest, 28 (T O -- Arr. AlIe- Marrocos coHocaram-se á dispo-

do que elIc, mantendo ti pales- mogeneidade, organis<lção, sub� etXa O rasl O ex-c e.e a m Issao)' mã)
- A� trop;IS russas t"I:�nspu- siçãu do gal. Nognes que diZ-Se;

tra no mesma diaoasão e com' traindo-a á morte, peja anarquia, militar norteamencana zeram hOJe a tarde li frontelra da não reconhecer o armisticio as ...

igual el'evação d'e conceitos. fe-Io com objeclivos que escapam .

Rio', 27 (A. N) _ O g·al. Eiln� , ..

'

rr". ô' r"' '_ ., I �llln�nia afim de oc·.;upar os ter- signüdo pda França.
.

.

. �le�eJn a",rao,cvl a \. EALld. as
I ntOllOs exigidos a este paiz.

Quem respondia ao pCJiodista él interpretações menos lison�i... hérley, ex-chefe da missão mi- 111l1mneros attenl'ões recebidas e I
�

I"
,

norte-amelicano era um chefe vi- raso litar americana dirigiu ao sr. Pre:-· J'.ellovar a V. EX.Tia. os lllt'US s�n-ll Daml'8Sa-O-�m Madr'd I
Âcomtas as BIlgenclas rllssa�

ctorioso. um homem que vinha A America será dos ameIica- sident'c da Republica o seguinte IlmL'n�os de amIZade a este gran- "u, "

IJ lU 1 pala RUmanl'a
cumprindo tliumphahnente todas nos. A doutrina de Monroe está .telegramma: (�Ao deixar o Brasil de pUIZ •

; ri i\ladnd, 21) \T o -_ Ag. Alle-
u"

as etapa� d(� um vasto progra- sendo deturpada pelos proprios ..•.. .' . 111<1) - DemittitHc do seu Cllrgo 1
Berlim. 27 (A N ._- Brasil) ,_.

s.
ma ele reivindica-cões; Não cm americanos, que querem ophar ConferenCIaram com o sr. PresIdente 110 Ministro ela Vi'l(ão. ,A agencia D N B informa que (]

mn gêueraI COlhido pela adveri;i- sobre os problemas europeus, in- d ,R bl·
--'--

I
conselho de mirtistros da Ruma-

dade,' nem uni fanfarrão agressi- i do até alem de �imples manifes-'! ..
'

'.

a eQu Ica , A Rumania vas a1)provar as ! n�a reso:ve� accdtar as exigen·
voo Era ulll óiJigente genial qUe \ taçães verbais. i Rio; 27 (A N) -,- Conferencía- \ Gaspar Dutra (' Alm. Aristides I ,.

I'
.,t""', i nas ten ltonues russas.

kvara [) seu exercito aos m�is ,. Façamos. conhecido no Brasil' ram _com () SI: ..Pr;'sidente da Re- 'I' Guilhdm, e o director geral do I eXlgenmas rUSgaS 1f�:."

esp.etaculares successos da his- e. na . A�enca o pensamento de pub�lca O� mH1!s.tros da guerra e n'�partamellto d� It�lprensa e Bucarest, 28 (1' O - Ag. ÃIIe- nuu"os são BSSIlS eXl'gonnl'aS'l
tona. 'Hülêl', � um vencedor que fa- mannha, respecllvamente SI'S, galo I Propaganda, sr, LOlll1val Fontes. Imã) _ Um decreto real convo-

y (j 11 U LI r

Cólhecse de suas pa\avras um Ia, advertindo,.expondo, �'sclare-
Conferen'c'lou" c.em O M,·n,·stro da /' co� hoje o Parlamento rumeno

sentido profundo. Elas valem cendo, sem OdlOS, sem rancores, .

,aíHn de approvar a cessão ela

como o mais formal desmentido procurando apenas mostrar a ne- Fazenda I Bessarabia e do norte de Buko-

ás declaraçõe::; dos 'que supoem 'I
cessidade do imp�rio de uma no-

RI'o, 2-/ IA N) __ p
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que a eman ,a, so UClOnan o t .,
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I' M'" d F 1 l\.r-' .

'

I�-s bl" � 1 1_ EH.: quer um universo mais laje ao InlsterlO a azenc a �mlstro da Guena.

IOe seus pro 't.mas europeus, '\ O" .

..., onde c011ferendou com o reSDO- r -d't�rá as suas vistas pará o mundo Igual, sem jmvlleglOs u�decoro-. .'

,'_ ",OnSUml or ..

americano, tentando <razZias» sos, onde todos. possan-: Viver g�- Paz na Europa antes de No emb I
impossiveis, _

sando Os benehcos efeItos da Cl-: - .

V ro E·· M t·
Não quero o extenninb da In-I vilisação e da cultura. '

.

Plliladelphia, 27 {A N .-- Bra- I eleições de Novembro proxinw. xlJa an e.ga

I1 t d F 1 Hitler· não quer a posse do �ll) Elementos chegadüs a Caso tal aconteca o candidato

IIg a'ICrIj"na, n.e.m aQ' 'ranç._a, 1:':'1;11 {e I·mu.nuo Elle não (> um fantas- Heover declaram que ó antigo republicano será 'grandemente fa- frloUgor Inen lU povo. u€ro a ."'- lema-,···
' ,

'

.
. ., e.

nha livre e grande na historia, ma. E' um homem.
.

. l:�e::dente. acredI;u .que a p,az se- voreCIdo.

Quero a liberdade ele minha pa-I (.+++....................
Ia cvlebrada na EUIopa antes elas 1

trino �m ou�ras palavras, foi o I Continuam avancando os As' tropas allema-es in'l"el"aram a OCCU-
;;;;;,;,;..iiôiiiiiiiiiiiõõliiiõ......__iiiiiiiliiãi�1

que HItler du;se.

-J lpOneZe;
.'

".
- pa"ç'a-O da França

-' Prohibidos 08 diversõ,es publi-
Ha, na sua entrevista, uma ex� J) R

pressão que o define. E' quando Nan]üng, 28 ( T. O, -- Ag. A1- �er1im, 27 (A N _, Bra�il) :"-
.. 1

occupação do s.ector ,."itua.dO a
fiaS na umama

elle di;:, S2111 rodeios que desvír- Ilemã) - As tropas japonezas O alto commando anllul10a qu'� leste de Borde .. ::; de accordo com Bucarest, 28 (T O -- Ag. A!le-

tumiam o sentido e a daresa elel continuam avançando nOs secto- as tropas aUemães começaram ii as condições do armisticio. mã) -- O Ministro do Exterior

suas declarações, que não quer res do sudoeste da provinda d:e probibiu durante tres dias as di-

�;
um SUPER VERSALHES, 1s10 Tnangsi depois da tomada da Quem não quer a paz quer a guerra! ... �ersõe�. pub�icas :l� \irtude da

significa ,que elle, que não é r2s- cidade de Kínkiang pelas tro- Londres, 27 (AN) fBBrasil} -- dar um accordo com J. Inglaterra ",rave �ltuaçao politIca.

ponsavel por .esta guerra, ere:l- pus niponicas que continuam a A resp€ito da possibilidade de Os circulos bem informados adi-I ---

..
-

ção ullÍc:a de um Tratado ver- of[enüva üecupando a cidade de HitÍer discursar amanhã, conjec- antam que quallju�r oferta dessa! Suspensas as hostllIdades na

gonhoso; não quer se�ló por ou- Ninguino situada a 35 km. 'da tura-;;� a hypothes.e de que pro- natureza ser� ,repelida. Sê HitlerIs' I
tra que porventura viesse como fronteira da Indochina franceza. porá a paz geral, affirmando-se fal,nr amanha e provavel que Clm yrla .

consequenda de suas exigencias Prossegue o avanço em direcção satisfeito com o resultado obtido rchill responder-Ihe-á terça-feira Ankara, 28 (T. O. - Ag, AUe-

excessivas,. .

a Ping-Aiang a sudoeste de Luy-, e mostrando-se disposto a nego- proxirna, mã) - O commandante chefe das

Preocupa.do com os 8conte(1- I chow. forças francezas na Syria, gal.
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Roma, i, i' (A �.- Brasil)-
LInfofma,.,:(5es r�c�;j :as de Buca·
rest noticiam que a Russia en

viou um ultimatum á Rumunia
exigindo a restituição immrdiat<J
da Bessarabia e da região do
norte de BUkovína. I
Mais exigBncias cOI!tra a

Rumanía
BUGarest, 27 (A N .:_, Brasil)

Correm rumores esta capital, en
virtuJ-e da acceüaçiio das exig.en!
das russas, que a Hungria, Bul
garia reinvindiquem por su

\"ez os teélrIitorios que 'cederam
Ruma'nia em 1919,

Tel. tt11
.
Precisando d-=

Gibraltar é refornada
..

Madrid, 27 (AN-Brasil) - In

formações de Gibraltar dize

que as tropas blitanicas reforça
ram as entradas e sahidas da for
taleza,

Limousine
, disque este numero

LI íMI
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'.1 E�ital d� Gitagão da pan angrmta.
. '. ,o Doutor João de Luna Freire,

'II' Jitlz ele Direito da Comarca de

Blum-enau, Estado de Santa Ca-
hil'ina, na forma (l.."t Lei, etc... ,

I, :FAZ SABER .aos.'que o presen
!-te edital de, 'citaçãQ, cóm o pra
se de quinze dias virem, interes
sar possa, ou dele noticia tive-

r{jm, que por parte' da Prometo
da Publica desta Comarca, foi
ápresentado, a este Juizo, a de
núncía do teõr seguinte:' Exmo;

113m. Dr. Juiz de Direito: O Pru-lmotor Públícó da comarca, usan-

! do: das atribuições que a lei lhe Iconfere e· com fundamento no!I inquérito policial junto, veÍ11 pe
rante V. Excia., denunciar Luiz

I.Henríque da Silva -. que deixa d::]
qualífícar . por nGD ter sido OUVl" i

I do nomínquéríto policial, �m vir- )tude de haver se ausentauo para I
llugar incerto' e não sabido,' pelo !
fato criminoso seguínte ; Em cu- I

18a de Jorze Silvino da Cunha, no Ilúgar ',:Ga�palinho';, desta camar-

I ca, achava-�e empre..?ada .

a

me�,'no I' Apolonla Estevão, filha de.
Leopoldo Estevão, quando, no co- I
meço do mês de Janeiro de 1939, I
veio a conhecer Luiz Henrique da'

Silva, com Cfuem passou a entre
ter namoro. Decorrido algum
tempo, em dia do mês de 'Fevereí-
1'0 do referido ano de 1930, Hen
rique, que na qualidade de na

morado de Apolonia já frequen
tava a casa dos patrões da mes

ma, dizendo á menor que dentro It em breve relisaria o casamento

1 psometído, teve com ela relações I

sexuais, deflorando-a. Passado
meses do fato acima narrado,
tendo Apolonia vindo residir nes-
ta cidade, continuou o denuncia

. do a assediála com cartas amo

rosas até que, verificando enC011-

trar-se ela grávida e haver sido

apresentada queixa á autoridade I 7..:-;-;-:
policial ausent?u-s,e par� logar III ignorado,.

fugmdo, aS�lm, ao

compronnsso que assunnra, E

'1
como Luiz Henrique da Silva, ,as- ç��.:rY.�
'sim procedendo, tenha cometido

. o crime previsto no a1'1. 267 da
. COl1soHelacão das Leis ,Penais. n e cebo em
Oferece o' Promotor Público a

presente donuncia.. e requer que
recebida esta seja por edital ci
tado o mesmo para se ver pro

I cessar em dia e hora previamen
toe designados, thtimando-se as

testemunhas abaixo arroladas pa
ra deporem, sob pena de desobe

i díencía. Nestes Termos espera
i deferimento, sendo esta A. TES
I TEMUNHAS: João Clarindo, An-

I
tonio de Novaes, Bento Bernar
des, Artur' Pomaldi, Bernardo
Haut, Todas residentes nesta, ci-

I

I elude. Blumenau, 24 de Junho de I
1940. (as) José Rib�i.ro de Car-I

I valho. Promotor PUblICO. «Em cu- �

)' ja denuncia foi exarado o seguin-l liI te despacho: A. recebo a denun-]
OIIIiID' da. Destgno o uía 17 de Julho ( II

,

proxímo vindouro, pelas dez no-

ras, no logar do costiUllc, paq finicio da forma(;ão da culpa, .e

I 1,;inquirição das testemunhas, CI-

tadas estas e as partes na forma I
sob as penas da lei. BlÚmenau. I Iem 25 de junho de 1940. '(as) Jo[;.o .

.j, de Luna Freire, Juiz de Direita.
! I Em virtude do que é expedido o .

._,
.. ,"

Ii II presente edital -pelo qual Ín.tío I PASSADO nesta cidade Blu-

I ,réu ausent.;:; Luiz Henrique da, menuu, aos vÍl1te cinco (25) de I.

I' Silva. a compareceI' no (lb, lagar -Junho de mil l�vvecentos e qua- I

"-="""�

meias. p€Tf'umal'ias. artigos para, r 1 e bora acima mCnÔ01lélÔOS, afim renra (1940). I',.
'
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Qucnte". vezes eOfJVidomQs em amil:P
poro um teatro, um pcsseio, um kJe,
uma festa desoorfiva e' ouvimos como res

posta: - Não. '1'-150 me sinto disp0310.
A indispo,içõo poro 'd!vertir-�e é um sin�
evidenrs de so'.'de oreccrio. E muitos ve

zes c mau funcioncmento dos rins 'e da
bexiga 6 o cousa principal deste de�eqlli
W::J.k'; "rg��!1í.;? O Dpcr�tho renal preci.so
SOITer p2nodiGlmt?r:le limpezo e

> d-ssm
feccão com HEU,il!TCL de Bcyer,
EV!t(i·:;f..:, assim, a formação de areias e
cak;;!;:s quo não só incomodam no pre-
5�ri'e como são a nmeoçc de uma ve
Ihice oceniic! .e cheia de achaques.

.9
VSTE iczo conhecido tambern por "bola ao C;f!to", fof creado
<.:' .,T �,

_ ,
,,..L.:J em 1291 por Jfime� Naisrnith, prc[essç-,r da Aesociação Christã

de l/laços, em Springfic!d, J\,lJ��adu.!setts, Estüd:m lJ1l.id�:�� Inc

oírou-o 'a colheita de pecegos ::: o seu primeiro "cesto" fui um

pequeno
.

balaio utiliaado para .;�;,pan!;:af' esses saboroaos fructoe. anco ui
rasilJt um jogo de passes, disputado por duas é(�uipes de C1l:!CO

. j�Jgadores. Pelo gran�e euthusir.smo que desperta, 'O basket-ball
conauistou ranirlamente extraordinaria popularidade, sendo indí

,caJ� como u� dos melhores exercícios p�ra ullquis·ir. ag�i.idi:ld.;* Capital: 4 ..000:000$000
Séde: RIO DE JA�EíRO

Suceursal em Blumenau -- Caixa Postal
'PltGA JUROS. fu'\1 CONTA·CORB.ENTE.

J1:rn '1 'I. Y-O ANNO

N.5

ainda barbear-se "com GHL::ttc'l' 75.1Z{t.) r�!�d.e por mais t:::i11p(:
esse prazer, 'tlerá quão j1J3t�. é a preferencla de-�i·rJ.1ct;.1.��

por GiHette.
"Depositos Populares

'

de 20$f)00 atê lO.fiOO$(iOO
[;tlndD [uros d;:.

pa-

o!

lo
CAP1Tfl.LlZADOS SEl\1:ES1'fu�U'4:ENTE

operações. Bancarias

Vinho
De JO.:s.O DA SILVA !SILVEIRA

o MELHOR TONICO!

LIMITADA Combate lia: r o S I e s,
Bronchitel,
CatnaATOI
Púlmonarei,

Dôr Das costas
e no peite

'Blumenan '_ Rua 15 .de Nov. 770
;

Telephune 1.071
,

'; .'
-. �

.• ,·1 .� l' '1'"
.

,. J 1,;' 1".,''lOUVa;_;, VktrOIl, lU la "', .. epl a�" 1<.•8,

mo cfmfluldtr- -� 156

VINHO CREOSOTADO
:):3l'.i.nquedoB� .Al'luar:illhu f:"ill

. gera! I
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dorés reumcüeos

nos n1l.�SCl.1!OS 00-1

nas [únt a s, de
dores dá 'caheça
e uma seuscn;:€1') d e !:lermanl!nte:

I
fadiçJ(k �..rr0cel:\ !aÍ'Jltr.�.n.1� yencidas.,
As l'ltuLAS Di::: fOS'fER. enlreiant�,

I
� cdudc:rao a "eC!:;JIr conírcs '(>SS(ÍS

·a'::'abrlu),had()!üs E;llfQ�midades:
Em pouco tempo o orgClmsmo estrua,

lüVt<i! � ,vértl'nos ur icus e carína'
, eSl�ra�o"rfu;ld�n�nclo no;?;,::!men:a.

A,'õ t'I.t.uLAS vE FO." I:. R �
,
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IAoS eu quS'
Mo:; eu <jue
Eu tomo Un
E vivo cõn

}{ I
.!' Isou homem
� t sou gente,.
);_, dcrberg
i-1te:n!c
��------._.-.....
., fHitbo Estomacal
�:o: é essencial

� d�"".; 5crjóe e f.1'agr!1'.!
1-----'

"!los. f�-:.tI;:lUrtmtSt eefée, b!tr5.et(�

UNDERBERG - Ap
Tel-o em ccs

Feidas ..
Fd,�'
m&�"".
nhu. me BiI'UJ,
g�..

F�ho,
Gonan"'"
�.
�
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,
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A
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Assanhamento das
I! cam DaR de ERB;;R II

rÇ Corri "o desenrolar dos aconte

,ctmento's �na
.

zona. de guerra .cUa
> Europa, 'ante as noncras cO\Dtt'"

1:.... nuadas �do suecesso das armas

1[...._ -germanícas, .appàréceu, em certas
". rodas de �patriotaS:·j brasileiros,

.

a psychose dos . vaticlníos som:":
--- brios sobre' o futuro do Brasil.

_, ,i\S prenccupações melancolícas,
.

vem precedidas sempre da elas
síca pergunta alarmísta: Que se�

rá:;cte nós se'a'Allemanha vencer?
Vob:! já leu o «Hitler 'me disse) 1,

alivia e
•

reamma

Occasi9na-lhe serres preoccu
pações

.

principalmente quando
e terrível diarrhea ataca-lhe o

organismo; Pode-se entretanto
evitar esta grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de E!doformio.
Combata as diar.,
rhees infanlis com

de
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