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Brasil) -- O Gal. Marsahall.. Che- O mau tempo contíuna a rmpe- guerra NOVA YORK, IS (Á N -'- Bra-
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fe do Estado Maior do exercito dlr a execução do plano allernão I ' síl) - O presidente Roosevelt

O la!fl(amen�o ao mar do prImeiro torpe- norteamerícano, declarou que es- de assalto ás ilhas brttannícas, I LO�DRES, 18. (A N - �rasil) segundo annuncio o «Daíly Ne':
cieiro (onsiruid@ HOS arsenaes do Brasil l tão sendo construidos nos Esta- acrcditar:do,sc, porém, que os I r: FOI annunciado autorizada- \,�s') discursará r:o r�dio. Ac.r_e-·

a
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,dos Unidos os maiores tanques preparauvos para o attaque f'ul- I mente que numerosos volunta- cura-se que aproveitará a occasiao

A solernn Idade i ,o _I.an(�l�ell�(l. ao !ual' do .tor- do mundo com pezo aproximado mínante 'estão praticamente ulti-] tios americanos offerecerain-se, para. fazer declarações sobre sua

d' I to ac i padeiro Marcilío Dias» e ainda de 70 tonelladas, . mados. 'J para luctar ao lado da Inglaterra. I candidatura. .' ie ançamen o ao. o batimento elas quilhas de ou-
.' . ". .,.,. ,.._. .'

mar hontern na I tras duas unidades íguaes Ov.A:;a-I.:
•••••••••••••++•••+••• ·:+,x.:+: ++••••++ ..)x(·++++ x ,. ++••••+••+•••••••••

C.,apit.aIFeder�l,doll�:éi��·i�t�n.;;;l=��e�a.l��d:��ee:t1�1 CO'mo f···.a··tllou A'·'.dolfo H itle"'r'l. ,. . .

t
.

d
. Capital da Republíca. . '.

.

_pnmelro o�pe el-, A Exma. Sra. Darcy Vargas, es- .

.

"

.
.

. .'

.,' ".ro construido no' pecíalmente convidada foi fi ma-,
.

-

.

Arsenal da Ilha das \ drinha do no,:"o vaso ele g�lerr�. I BERLIM, 19 (T O __ o Ag. aHe-l rlirígi_;lo por elle, mesJ?o qtl�. c?-11açi:io civil d� Allc;nanha. N:oss� la lucta, t:itl:r oonluíu declaran-
I .

!
O sr, Presírlente Getulio var-l mã o 17 !l:.iO) �. AdoH Hitler, I mo ChanoeHer CIo Ruch, dirigiu I resposta sem terrível. Attlugi- I do que milhões de homens alle-:

Cobras, teve um gas, .Ministro? .de Es��d0, aJ�os. sob applausos e�tllUzia::;ti[l)S dos' (lI?S c:lé�s de estados i,niI!lÍgos no Irá mi/hõ?s de pessôas.. . I mães est�o ancíosos para levar

C -. ter i
. auto.nclades �

CIVIS -e. mtlítares, .

JU- I deputados do Reichstag dechrou dla.ti de Outubro, referiu-se em 'I Churchill pode.' acreditar, sem í a lucta. Iínal contra .a I�lglat�n:a,araC e r imm Inen - \ clusive o Governador Bonedinto que o Mal. Petaín. quando soli- seguida o Fuehrar aos planos da ' dlstruido o Grande Império. \ tendo elle a conscrencia livre

temente nacional, I Valadares oe demais jntel'�'entores citou o armlsticío, não dispunha Inglaterra e França de alargar Estél gl:err� não terminará a�-l quanto ao f�turo.:. cas:? est: Um"
. . IllU� ,s:, enccont:il,t1: no RlO com-I (�e_ outro camin.ho. Tinha ('11l suas a gl!Crr?, estl;?dendo-se ao mU!�- tes do. amqmIlamento de um au- i n�o appello a razao nao seja OU-

O d I pme,celr�m ,:0, acto ... , , , "

maos o exercito �ompl<:tamPl:,e i
do. Inteiro. �ltl)u �s
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aconteCl- versano: .'
!vIdo'.! ,:;n�,:o e:stroye r I ,�101:1r�lxadd� de

. I,�tllddl�te::; .

(]0 I desmoronado. So. o dIlctantlS'- l�l�ntos da ,�I.t:l_landl2l, 4�le dCt2�- I O; Fuell:er drcrescelltoll:, I .�.,..+ ....... +...•••••"'t>••••
«Marclho DIas» gra� I MllWS c: S. �dulo fOl,lllJ t'spe�Ia!- mo plutocratlco e mse.nsaw de i fmnaram a ü.C\élO na NOluega, ex- i NilO fUI mau yrophetu 4uan- Attividade' da arm" 8afea .....•.,. • • I m211tc. COl1.vluadas,
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para asslstlr Clillrchill não reconbec� ísto. i pondo us pOflll'e-nores. i do declurei solemnt·mente, em
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vara na hlstona do i a cenmoma que kvc cxecw:oo. . I 'O f' d t 1 t h

,J Berlim que o Um desta lucta ehê- allamã
8'rasiium pontolu_lcom o

segUin.te programma:
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Gomo discorreu AdolfHItler. 11' .. 1.m es.a.

nca c egara.!lgará pel.U
destruição da ingla-'
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O ,alt? �m..,Inoso. que sera
14 horas --- Inicio da cerimo- -: 17,40) - AdolJ Hitler,

par-I
BERLIM, 19 Ir o _ .. Ag. alle- ITm appello a razão da ' malldo,al�em�i') c�m�,L�}�ca. a �

sempre lembrado 11.ia de bati.mento .(.l.as qUilha.s. doi tmd.? do pon.to,do pr�.g...

ramma ?
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-- 15,40 h)
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O ChanceHer .

I 1 L" .1
li a\mçao ,,�llen�a }t:p�tlU S.:-l.lt.·..... d' t-d «Araguayn> e do ,Amazonas·. l�a�tIdo uperano naclOn�l_ SOCl';l- Adolf Hi�ler fallando hoje á tar- .' ng aLSraa i att�q�es contIa aet�.u:on�os.e ms.como o e par I a 15 horas - Lançamento ao

ma.
r! hsm que pede a

..
reVUjao .tfú de. no Rr:1chstag diSSe
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as seg
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uín- t BERLIM, 19 (T 0.J �-. Ag, uIIe-. II'
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do nosso engranu do tvrpedeiro dvlarcilio Dias'... II Tra:<�do de, Versalhes por \'las tes p�llavr?s: . . Imã, 15,40 h) -- O Fuehrer ele-' ncamp�m�ntos lmhti:ír:l�::",�(l ,In.-
" paclflcas, expüz ·esta tarde, nu- "Nao sel se Londres tem Hiel"l

I
darou: glaterw, attacando tm' ....· ....LcQI1]

declmento patno4 .•: ++•••
,

•••••••�••(+ memsas w'zes ten.tou :oll�en'ar I precisa da lucta que agora v,ae .

;iDiant� d� minha consciencia! �ranc:e exito navj�s d�frollie dél.�
I Nota russa a Rumama I a paz na e,ur(�pa, CItou d p.1 �pos- ! começar. .' �ltlto-me obngado a appellar pa- I

cos{a� norte da K�O�Sl;'l:
.
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Elle fez transbor-' ta de m€c]Iaçao de Mussohm em Ha pOUC(), .churchill começou I ra 'a razão. Tambem a Inglater-! ..

No canal foram. attIngldos COlT

d. BERLIM,.18 (A N.. --- Brasil) '-- 12 de Setembro d� 1939, Q appello os attaques aéreo.s contra.<1 popu- ra� tendo motivos para continuoar
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....ar de contenta- Noticias de Burarest divulgadas .'
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num total de 12-14 mil 1onel!a
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B I , d?s 12 navIOS mercante� 1,; 2 Uí).
de cada braSIleiro meno protestando contra diffi- e u as a sas e 1",00 000 em umenau.IVlOS depatrul�a, poden�lo-secon

!I culdades apresentadas pelas au- I .. .

�,'
tar com ayerda total de algu.l1

e acce, erar suas toridades rumaicas para Q re- . . Ar
desses naVIOS. A 17 de Julho ia

I
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d'
. Tinha1110s já reproduzido um cedulJos nas prOXImIdades das f >MI.. (Adu'las falsa'" I d' t·

.

1 1 .,'
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P U saçoes unln 0- gresso elos refu,giados da Bessa- ',.... .., ...
I IS rl!l(.o .um su JIll,:IlrIO, l!uill.1, .

cabia
- telegramma de POltu Alegre, in- officina� �Ioellmann, dfectuunuo ! ;-. 1 ,

_..
'. I go, attmgldo pelas OOmi}as �1!

as ao rythmo que'
.

.
formando que a pOliGia dalli pro- estas pnsoes o delegado e o ,nr- "" s�o I.�) valm de 500,�O�O, v.erde, aviação.

. .

•
.

• ,AcreSCenta-se que o embaIxa-, curava deter passadores de ce- gento Araujo. I ver(1'C-o]nra, com a ehgle de Flo-
vem segou;ndo em (fOr, rumeno em Moscou respon-, dullas falsas de 500$000 prooe- Os presos ellcontram-se nas cd_lri.a��, P�I�()to. Foram �Jrehen� .:•••••••••+.++.(,.�4-'>�+,">�

seu programma de
dera, fazendo consWr que factos dentes de S. Paulo eSta. Cathá- I 1 'd ,1"·.l· I I dl(.a� mms ou menos 4.:: pelas Perdas Irrj)'lezas

.

são desconhecidos pelo seu go- rina, quando estourou em nossa
li as a C(lC eH!

. ,oca.

j nossas autoridades. o

reconstrucção na- vemo. Diz-se que os sovÍets ti- redação a informaç.ão de que as Prejuiso$ I'! BERLIM, 19 (T O - Ag. aliE
.

I P
riam élcceito a proposta de uma autoridades políciaes desta cida- mã - 12,30 h) - O alto comma.r

clona o residente investigarão com a declaração de de, haviam preso:; tres passado- Grandes prejuisos �lão tivemos I
.

I do communica que o inimigo PC)

Getulio Vargas' que taes factos não serão per- res de cedullas falsas de 500$000 lla cidade, pois as desCUnnan-j Tol. t111" deu hontem um total de 12aviÕf
• • mittitlos .futuramente, d'd d

. (as nasceram desdi> !t). 12"0 n
.. l'oréll'n' lj

p. 2 balo-os q'u'e .faz.·I'?m, part.o .··c·e apreen 1 o gríln e quantidade ' �,- _ ......." ...

• •• •

'" � ,destas ceduHas. u origem das deligenrias policL12s I
Precisando de uma barragem. Sete apparelheElle veio SohdIfJ-1 Reaffirmanãn da polit.ica ameri-'I _ .

tão plenament{! coroados (L� .eXi-.! foram destruidos em comba'
.J:" d J >. • Como se verifiCOU ii to. Est€s prejuisüs serÊÍo jndem- /

. L imaU sine' I
aér.eos,

.

tres. pela.s hátería.s ant.car a. c<?n .,ança OS! camsta I prisão dos falsarias nizados pur que se encontrou elll i aéreos. Dos nossos a.pparelhiJ
braslle�ros em tor- I S!,\NTIAGO. 18 (A N --- Brasil) I A suspeita da falsidad� das ce- po�lel" düs ,prezí)s'p()u�;), m��", dr' 1 disque este numero J' 2 1;5.0 regressaram as suas b:

no do seu chefe,' A lmprensa !(,ca! occupa�s'e do cluIlas nasceu em um dos nossos
tres contos em (ulullLlS bOd�. . ses.;,

(�iSCl;rso que o Ple�ideli.te Getu.j grandes estabelecim�entos oom- .)(.+••+••••+�++•••+�•• -Q+(••:".,.••••++.+ ••++.++++ ••++(••••+•••••••••++?'�+++...

resfuar dant9o.-o .�l�n�oar��sp,p�O!�:;;��s:n�h��e!�I:�rci���, pi�:��lOo�:;����·���.·: A·l. [.. gr J'Ul o Df 19' 0"','"con ra os va IClna ...

unm:imimente, vê na oração do pagamento de uma compra in- : '17 .. '. ...• .. .'.
.

dores de derrotis- PreSIdente elo Brasil a reaffirma� significante uma oedulla de: fi r.',·� :. � LiLI.·.
'

'
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.

.
I'.ç�o �a tradicional poiitica ame� 500i�O()O. O gerente desconfiou? : iUmos. ncamsta clo··BrasiL sahiu rapidamente, levou a sus� • �� ,.
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I mUlllCi1(;aO a poliCia. o soldado •

F
ii; j! gli O e mUI o mais lta laDO I destacado Ewalclo K�lbe prendeu:: ..Or'm. .

� a·',v..e � !
porque fazer o Bra-j ROMA, 1� (A N -- Bra�i1) -I o passa�!{)r que se entregou seUl ! ! II 5
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O COml1laIlt �D nav�l <mnun�la que relu.tanclil. A prizão deste, con� ::SII on.e e

reSP9i-ll.lt11. sllbn.
larmo daxou de

_regreS-I
dUl}ll1do j

oedU.1Ios, abriU. eümin.h.
0
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tado e dar a cadáj
sal' <: sua balir' sendo conSlcLt'rado para �mm nüva e feliz diligenCia., �

• •
perd!do.. orgamzada pelo Delegado de Po- '(7 Sem precedentes em Blumenau, o que a HA CA;,.
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LONDHES, 18 (A N _ Brasil) ��u���, p:ge�l�!.st:��h����fztí:l�õ i O PropriEitario dâ caSà "A CAPITAL»; em retribuíção ao bOlll�,;kêd;
-- A Rovéll Air' Force bombar- ceduIias de 500$000 que haviam : lhímel1to que o Povo. de8te. III lluicipio teffi dispensado á sua Casa, re�(llk��1;
deou {) aei'odIOmo de Asmal'a, as- sido escondidas' em uma agua : fazer uma grande redução dB pre90S em todos os seu:') a.l'tig'os, COÜlQ $(3j�ú-'J��sim como a base naval de ·To- fortada. Nesta diligencia, foram •
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bl'uk na Líbia italiana. presos mais d{)is passadores de : I �'I'I'
SMas para Senhoras. uitimos padrões _;'C�d Homens fJ1al"�·vi'lstUlG�1

RIO, 18 (A N) -�. A con.'lHe d.os ..

..

.

.

fi c,!sacos d!? Senhoras -; c
...a.lçá.d.Ú..

S

.... Jlara Homens, senhoras. e...c.. f'e��
..�B:em;tpdO.s.....

'

..

I.... .... os tipos e cores - Challflos para Homens e Cl'etmeas - Meias p Homens•.Se...
.
alumrlOs da Universidade de : 'j'l .

nh.oras e Creilnças -- SUSllensorios para Homens. Senhoras eiC . ;'- .Som-Han'õf, dos Estados Unidos, que C f -t
..

T
'

.. OI ..
. brmbas -_ Guarda-chuvas .- CilllilS Da.ra Homens e Sanhoras , ".

hus para
�'f' encontrv.m pre"entemente aqud MSA4t2!!..el arlGZ2DiJ �enJe� : _ .• li.' '. �:i�::uõt�.o�:�g;oi:tilt1!U} em variedade de aviamelltGsJ!�t���aiat�s; alémde
o sr. I1rh.:foll50 Albano, director! f 'd

.

d' M d' ·d·d d
.. .�....._. """ _ ... = ••• .. . -

do Depa.rta.mentc., de Industria ;>",1 O ponto pre en o o . uo o Chie',' a CI a' e. ; Para q'.ue v. Se �
...�.'.':·x.·.··.tn.a�F�·m..,wrr ;l·i·�-.-=-o..,§am certi,Commercio: fará, amanhã, sexta..

I'.'
"'"..... � ""li � � s_ ..... '"

feira, uma conferenGÍa que vbe4 l Boa Musica e ambiente ag t'adave I í '! fic...
·a
...
r ...se dessa v

..
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•... ado. é, facam uma" :yisita a UA
decerá ao �egl!in!c tlwma: é(A_! I· CAPITAL" R···· 15 d N' 5Qffj Bl

-
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Grande Liquidação de . 27
Fantastico!,

Julho a 12 de Agosto.de

Continua (J enlevo B fi encanto
das sereias . . ,
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G OS!
ESGOTADOS!

,

NERVOSOS!'

ASSEGURA UMA RECEPÇÃO
Nh'U)A E PEllF�ITA, PORQUE
lá G.S. E flelrO ES!rIECiALMfNTE

PARA O -NOSSO C!JMA.

bte mWG

concentre
d.) ,de mi�
o e r e e.s ,

iodQ vitQ�
rr.inQdo,
fd'r.m ove

I:tn rapidc
-augmen
taq�p""tlo.

o lufa-lufá daJL11,1

��.�i �l� 1��!2�ade1�!��Jiii�� !
,k,

B�sdê i;a '�igtlns annos fui s�� I
bíamenie estabelecido ll(! paíz o

,

sistema üe íénas anuais para o:;·

I que mourejam" no comercio, uu

I tndusttía e cm varíos outros se

_ tores da atividade, aten dendo ú
necessírlade iisioiógica de dar des

canso' ao erganismd e de pr01JOr'
clonar oportunidade pura a mu- I

dança de cdma. Graças a este sís- It�m�, que de longa data era pr�
ucauo nos parses europeus, nu- :

lhares e. milhares de pessoas têm 1
conseguido melhorar (I estado a I
sande e aumentar reservas de
energia para prosseguír, va.ente
mente, na Ititu pela vida, Há,
.lníelizmentc, muitas ressoas qt:e
não podem gozar dessa vantagem
e outras que fie obstinam em 11&0
dar folga ao corpo I_' ao espi Uu;
de modo que, ao Um de alsruns

I anos, tOrruJP,\·se nucas, nervosas,
'I Impertinente: e mesmo incapazes

I para deSE-l111Jt'1lÍ1ar; de mono sa- .

tlsíatorío, os cargos que ocupam. !
_ I Isto acontece sobretudo ás pes-

]
soas que vivem em cidade" mo-

V�lllent.ad?S.,
o

..

nde

.. 0. organismo'
..aluda moas se depríme sob li acüo
do lufa-lula, dos ruídos c de to
da u sorte de preocupações.
Para o tratamento dessas pes

soas é Indlspensavel o repouso
de algumas semanas em lugar de'

.1
bom

.Clima e de vida. tranquila,
Para combater o esgotamento il-
sico (' a depressão nervosa de-l
correntes da perda de fosfatos e

I
.

. �
da estafa aconselha-se o uso do .:... *���-,;.t>&"'� �<jt.�';-••�4·Ç+* ...:"x_ ..:"q.��.�-t""i'�<'_�.,*,'$-.<-+4-+��"';"
Tonofusían da Casa Bayer,

.

qU.e
r- .

,,)� ..... ·;'''''''.'_'''.f!��'''N:lt' �,--,.�1�,.cfA,,,,,, """,�" ..... , ....,.' ...".�,,-.
vem sendo lar gamente emprega_, ,�,,,".,,." \ "Y·""ili� • p;;._",-<,,) �"<"',,<,,""�""''';,'-':; ''''''-'ó<'W''''',f''''''�' 'f9';.
do com os melhores resultados I �!<,:-, �t�::�:t��,�?.;; �.?,�,��,�>b-! t:,.�!t.:�-9l2

'. ""f

em adultos e crianças. I �,
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Erg"'eN� d? le!f? a!<:9�e e disposto poro.
� trobclho e 0Vlocnt0 tina! de boa sOlJde,
esse e;!ado evforko depende elll grondlil
porte de um perfeito f:mdonomenlo dOI
rins e do aparelho urino rio.

Paro consegvi-I? urge fiscalizar, Cilenta
me ..te o aparelho rena'. evitando o for
mação de deposito! que aos poucos se

Iroõ)sfo;-mom em cclcelos, tõo incorr.odo3 e

doloro.os.

.Esf�o a exposição ê vehda, mobilias
.

de' minha Iabricacão a
;

.

�. J.

... t5 ,de Nove,rubro 1226

o
.

IJ:O cio HEL\�ITOl d� Soyer é provi
dencrd paro os rins; limou-os e desinfe
to-os, Qss6]Jurofido o be� estar presente
e gQroi'!!indo uma velhice sadio e sem

a,choques . uma velhice que $O �uec@
00 numero dos anos.

.

�Ac�biIÍas

-.

,:no predio novo do -sr. Atfl'ed G issioeiler
,

.

- (enJ.e Caie Elite e Burico do Braail)
-

.

.

,Â_cceira-se' pedidos-de Mobilias
.

'

de toda categoria e ü preços
mu.to, razoaveis

RobeC'to·- Roeck

l10ssveiler

marcas. Ser-
,1::,"""'\ "*

uranac

R �, dro cfficina.,Il.,a,,"� .' 11 � J '.

'. COHC��ito de
viço rapido

. todas as

e gann�tido ...
""

estoque de peças e válvulas
lcmãs e americanas,

Ilníco distribuidor dos

apparelhos «PONTO

Rua 15 ue Novembro� 1226
sut,ra Café I:lUe e BanGo t�O Brasil

afamados
AZUL),>

t,

o

dS'apreço
�;
��

�I�U··
"

rasil
..

Capdítai; 4,.000:000$000
S\�d(�: ruo DF. JA:jEfRO .

,�iu;ecüfR.aJ P!l1_ .}.H;�menHu ... .:- Caixa Postal
'.'." P.':·t(�A 1!!!J.0S. E!v! COi4TA-CORRENTE.

.... �;;,_.c 'l '/. ..'10 ANNO

;"\ .

�k�-'d.e
p�t.

AS AVÓSINHAS en

contram no TONICO
BAYER um t·�con:;d.
tuinte e 1'cyitnliza.mc de
primeira Q,-dem; ç;:_'l:') um

sabQ-r l1U.:�.to az��":·d3.v(,!1.
Revigf..'?3z"2.. o Qrsani�!no e

.enriquece () !iangue.

ti'? O T::'Ni.(':;O l:',��Yl:l:: "on-
te::n. Vlt:UJ.l�.r'ln3� l..-::.. trato d�
Fi_gada, C;!do, Pe.f"rc, S:;is
r,,'!iner�üs t? cutn..1Is çl�i.!.'��,tcs
de grande '�a!cr rcc(\uf:ti ..

tuintc. Renova as. :fQrc��s
vitais do ot"gani$�o, ��;-ht;.u.
lan� Q apetite ., a t),ut":ção;
Clu'lqt.'tet:e o sangue, fOl"tifi�
cauda (}S nervos c t:'I:: 111ll�H.

10"5. TONICa BAYBR tem
= d"üc<os(l Gabo!'.

alteslidu - �Ommnfíl
,������.�L�A � ��'



16a" Delegacia Regional I
.

.

, .'
.

. 1(CommunicaüD ú imprensa] .1 curra, município de Indayal, em I
Peloserhoi. Delagado Regional I CEM .1\1IL liE'IS (1003000), por!

do Ministériu, do T;'';halho, neste iniraçâÓ dQ artigo 36, § 30 do de- I
Estado; . DL Francisco Ah:xandre, ereto eG ,,2:1.637, de 10 de jU1ÚG:foram multadas as seguintes fir- de 1934. Autuante Fiscal,

, mas: Francisco Pessôa Maciel. I
t

C· "

K I "S'A 1
I

ompenrua
.

uemncn .. / •. Blu- I
menau, em CEM'MIL RE'IS� . (. I

(l OO��OOO), por infração do artv I
2°, do decreto no 21.417 A, de I

17 de maio de 1932. Autuant€ I
� Fiscal Francisco Pessôa �a- I
cíel, .,".

. ..

I'I <��fi!;����{�kT������
I nau,.. em CEM MIL RE'IS I
I (I00f;(00), por infraçãiO do arto I
132 alínea a, do decreto 110 23.104,
I de 19 de agosto.rle :1933.1.' Autuan-
I te - Fiscal Francisco Pessoa Ma-
!deI.·. .' .

! Valérío Floriani ,-- Blurnenau,
j em CEM MIL RE'IS (100)\5000),
l110r infração do artv 3° do decreto
I n> �4.696; de 12 de julho de 1934.
i Autuante � Fiscal Francisco Pes
! sôa MacÍel.
I

I Industrías RenalLX .

SíA.
.

Brusque, em um CONTO DE
'RE"IS (} :000$000), por infração
do artv 5íl e seu parágrafo 3D, do
decreto na 24.637; de 10 de julho
.de 1934. Autuante Fiscal
'Francisco Pessõa Maciel.
Inrlustrías Renaux S.A. _'.

Brusque, em UIv! CONTO DE IRE·JS. (1 ;00080DO). por infração,
tio art= 2°, do decreto nl} 22.042, i
de 3 de novemhro de lnJ2. Au- I

A' y"nda em Iodas as bõas F;;r· tt,wnte -:' Fiscal Francisco Pés- Imacias e Orogarílls. rube 9$. soa Maciel.
I-�""'-'-,...-----.--------., �._- ---. --_ .. _ ..--------.�---�-----_ ...._�--..:..�--�-

����2:�]����:l;;71!�:�:;:�'!=:;.-�_:!� 1rt� Ufn fraco'l teme ii Tuberculose? �

I� .

I

I Eramegreclmentc, lOS,!;; secce, ".C\
'

IIfebre, dõres no peito, resfria- (j!-U�fiJ{_, idos frequentes e mão estar, são

��>syrnptornes de' fraqueza pulmonar, 1 �'�1)
a portá aberta ã tuberculose. �.....�;�

DIO'L

Dapsulas SEVENKRAUT .

( Apio! - Sabina- Arruda,)
este medlcementn é o

melhor que existe .par-a
Suspensão. Atfazo. Fal�
tas, etc. restabelece as re

gras em poucas horas;
As C!\I'SL:L,\S SEVENKRAUT

(Aniot-Sahina-Arruda) rém o seu

grande exito assegurado pelo ri
!!'" seientiüco que' preside ao
seu preparo bem como á pureza
de etemcntns emprcgadus na
sua composição cniruica.
Seguindo os preceitos .da 1110�'

denta phannacopêà. para a 013·

nipulação das Capsutas Sc v e n-
k raut , são os seus componemes
disrüados por 'uma das ,maiores
fabricas da AlIemanha, c con

suuando �JS exigencias d;:1 phar
mil(Or(-a Hrasileira.

para. as peSSOJS assi:>; cnfreqeecídes; porque é um �
poderoso tonico : do puin üo fraco. fI Quô!qu<;:, pessoa pode tornar o VANADlúL pera forMo

I"i lcccr-;c c ·::n3GrÕaf. lnd:r:üUQ ne ,3,NElvll:<\ .•� PALLlDEZ -

� ,fAiT1U '-�. c <::1) rodos os csiados de Fraqueza,
. :� .......·e..... -_,...- •• - .-·o··--·�·."-r-·�·.�·>_._ •. _ ....o--•..�·,..��.� . .,...... :�_:<!'-�_'t<����.��;,>,�.���;r

.�----;---�:----------

fIRO!
..�w
.�I. j

.i'! I
•

Pt
Dl

Subidas íngremes, �urvas
fechadas, carninhos

acidentados .. _ sob quais
quer condições o caminhão

Ford V-S trabalha eficien

temente! Dotado de um

super-reforçado eixo trasei-

1'0, inteiramente flutuante;
freios hidráulicos de grande
segurança; freios de emer

gência, inde.pen.den tes;
molas ultra-resistentes e

dum possante motor de

8 cilindros emV- o cami
nhão Ford assegura "mais

trabalho, emmenos tempo,
-com menores gastos." Peça
urna demonstração a um

Concessionário Ford. .(:AMiNHÕES

em� .

.

Sociedade de São
de Paulo



RIO, 18 (A N) --- O Presidente

da Republica assígnou decreto na!

MILÃO, 18 (A·N) - Informa a posta da viação, designando Guí....

I agencia D N B que a imprensa Iherme Guinle Tecél, Edmundo

I italiana, commentando Os Iutu- Macedo Soares e Silva e Ary Fre...

J tOS acontecimentos da guerra, deríco Torres para a CommíssãO!

I c�ntesta o discurso d� Churcl:iIl, executiva do plano de síderugía

I
üízendo que as potencies do ElXO nacional para promoverem' nos'

\ darão. oportunamente resposta de Estados 'Ullidos os necessaríos eu

ganisaçãu mais cousentanea com I um� forma cabal. com as net:es- I tendímentos relativos á execuçãOi
o rítímo desta hora confusa e [sar�as c�nseq�eI1CHlS para o Im-I do referido plano, correndo .as:
desordenada que estamos viven- peno bntanmco. despezas por conta do credito

do, onde somente os povos for- consignado no item 2° do de�re�
tes podem usufruir um pouco de Rodovias, linhas farroviarias B to-ler 2.012, de 10 de Fevereiro, d(�

tranquilidade � de respaito. corrente anno. � lL.,,:
Passamos a reorganísar a nossa GOnstrunçãeS portuarías I ��;

frota, fixando, a vastidão das nos-
OV T •

(N
I Està no Rio o sr. Benedicto

sas costas, e o nosso Exercito, .

N A y ORK, 1 � A, -. Bra-l· .

tendo em consideração a nossa
sii -.12. h) -- MeiOS ��m, l�fDr- I ValladarBs

expressão territorial, a riquesa do mados dlZ�m c.!ue o �dJO! llIen-j
.

nosso solo i�. SUb-SOlO,.
a

noss<,.l!
castro GUll.namP..

s

es.
ta compran- RIO, --17 (A N -- 16 h) -- PeIo:

propria posição hezemonica, ele do �q�l por c�nta do Governo I avião chegou hoje o sr, Benep,
nação .filer do conti�ente. b�aollt'lro l1lateJ�IaI para �onstruc- i dícto Valadares governador de.

Aparelhando as nossas forças Ç�Q. �� .•

rodovias,
.e ,eqUlpam,el1t� I Minas,

- ,

armadas. acautelando-nos contra
Ién o: iano e m�tena para cons-

'. .

surpresas futuras, o governo ré- trucções portuanas. 10 Presldeilte GetulIu Vargas
vela a sua visão e considera os I ". t R IJ ando
acontecimentos presentes. Pres- Os interesses do Chile na VlSlsara novamen e o . nf

tígíemos os esforces do Presíden- Espanha PORTO ALEGRE, 17 (A N -

te Var�as. Eles visam a nossa 16 h) __ Annuncia-se que o PIe"

gr�n�esa. .. .

. SANTIAGO, 17 (A N -- Brasil sídente Getulio Vargas visitará

� om�remos. i) l�osto que occu-
_ 12 h) _ O governo chileno novamente este armo o Rio Gran

pavamos no (:ontmente e sere-l encarregou á embaixada brasilei- de do Sul, tendo promettido C::lln�

:üsd sO? a chelm d:esse conductor I ra em Madrid a guarda dos seus pareoer a exposição estadual de

� 'estmos colccÍlvos, uma na- I interesses na Espanha. I Baaé em Outubro proximo. .

çao soberana e prospera, civili-
b

sada e forte, senhora de seus

proprios destinos.

! As potencias do eixü darão

oportunamente resposta cabal a
Churnhill

Decretos assignados pBll1 Fred
sidente da Rednbliom

.

DE
o Brasil retoma o

seu posto no

continente
Assumindo o governo em 1930,

A torre inclinada da cidade de mosa a uníca oonstrucção des- por força de uma revolução, o

.Písa, é,. sem duvida, uma das aprumada que existe. Muitas são Presídente Getulio Vargas, que já
curtosulades archítectonícas mais /

as que se mantêm inclinadas, se apercebera das realidades bra

,;faniosas que existem. Aliás, ella
\

porque os alicerces não apresen- síleíras, em outros postos em que
pão precisaria ser inclinada para

!
tavam a consístencía necessaría. exercera as suas actividades cons

,attralr ii attenção do mundo, pois l As duas torres inclinadas de tructivas, delineou logo um pla
::j;!. uma obra realmente

.. beIlél. .

.
! Bologna, por exemplov são dois no de acção destinado a sub

�' histpria de sua inclinação é' casos dlgnos de nota. Parece que trair a nação da incrível situação

:§ímnl1�s: os alicerces eomeçaram] a inclinação obedeceu a um ca- de fraquesa e de desordem em;

',a �(l�r quando se estava .oons- 1 prícho dos dois architectos Assí- que se encontrava.

�l1i�do,,� terceiro. piso . .El, segun- : nellí e Garisenda. Congregando os elementos sa

.do se acredita, o oonstructor ] Goethe, o grande poeta allemão, bídamente capazes, sem indagar
.manteve a inclinação intencional- ! explica o facto como um caprí- I de suas simpatias ou antipatias,
:lnênte. J cho : Todos Os constructores - esse homem que algum dia será

\, Terminada a obra, ficou p1'O-1 disse elle - queriam ter a gloria j�lga�o, na sua grandesa, pela
; vado que a torre estava fóra do l de haver construido uma torre. hístoría, encetou uma campanha
; prumo, nada. menos do que 4,031 Mas as torres direitas já eram de sentido cívico que re�ol!1ciÜ'
;�etros,;o que entretanto não lhe coisa vulgar. E .elles resolveram nau todos os nucleos da vida bra

;pe).":�rbou a seg,uran�a, }DiS que I ?��struil-as inclinadas. Apenas slleira.

.
o seu centro ue gravidade se I isso. Lutou como um bravo para

.•.
'

..

·

.....•.
ac

..e.a., , até.agora, verticalme.nte 80-1
.

i:\� du_as torres �itad.as tê� a de I vencer a nossa bisonha íncom-

",J;me..,a base.. I Assínellí,
o deSVIO de 1,23 me-l prehensão de certos fenomenos

,.

Sabe�se que Galileu. se utilizou tro:,., e a de Garisenda, o de 3,04 que explicam a prosperidade cres

'da inclinação da torre de Pisa! metros da vertical. rente e a grandesa cultural d:�
para determinar as leis de gravi- I E' preciso que se note que es- certos povos de vanguarda do

..•...... ',.....
(

..

1

...

U

....
d.e

..

'

... d.€.ix.ando cair. dO. alto da '. sas -duas torres foram construi-, mundo. Encontrou. pela frente os

mesma espberas de eguaI diame- I das em 1109 e 11IP, ao passo que inimigos velados do Brasil, que-�
iro, por.éJ1 qe pesos differentes. Ia de Pisa teve o seu inicio em

I
rendo subreticiamente perturbar

Mas nao e apenas a turre fa-11l74 ficando terminada em 1360. lhe a obra de reorganisação mo-

ral e material da nacionalidade.

CAS.' ',H7N.Y'OS
�ão desanimou. Os primeiros

I1-HYU..;. Decorreu o transpasso da Vva. d. annüs foram na realidade bem
Realiza-se hoje () enlace ma-

TheI'eza
-

Zichl_solaff, que contaya Penosos, mas eHe se sobl'epot I
trimoilial da gentil senhorita

86 annos de Idade. as miserias dos que nunca divul-

Edith Gropp, prendada filhà do 1_ ViAJANTES gam o Brasil, para coloca-lo azi�

sr. Ricardo Gmpp, sacio da fir-I .

ma de seus interesses e de suas

ma Companhh Gropp S/A, nesta I D1. :vens", de 1rf!uJo. p-aixões: .

cidade, com o sr. Walter Sudhaus Passou honttm pela cldadc pa- I DepOIS de dOIS lustros de ad
..

guarda-livro, residente em Jnin-' 1'a Joinville, o sr. dr. Ivens de, ministração, fecunda, proba e in-

viUe. Araujo, illustrado Secretario lia teligente administração, podemos
Segurança Publica do Estado. descortinar um acervo de cons

trucções . que dariam relevo e po
pularidade a qualquer estadista
do Illlmdo.

'

Torres inclinadas Serviço da D. S. t.

++++•••++••••••••••••••

Despachos do Presidenta da
Republica

Ensino profissianal nas fabricas!

Ao jovem par, enviamos os

sincetos votos de f.elici- Altino Flores - Passou por
I esta cidade

.

de regresso á Ca�
I pital o brilhante jomalista AI-

FALLEC1MENTOS

tI tino FIOl'es. '

FalIeoeu, na cidade de Hamo- .: .
. niu, o sr. Otto Thomsen, com 331 Quem interrompe a pu-
annos de idade. blicidade durante uma crise,
,O extincto era func{;Íol1arÍo da . - é comparavel a quem demo�
K F, Sta. Catharina.. ! lisse um dique durante a ma-

-- Em Herdbuch, Rio do Testo,' ré vasante.

I RiO, 18 (A N) --- ° President�
1 GetuliD Vargas despachou e GOl1�

I ferenciou hoje com o Ministro da

Transcorreu dia 18 o anniver-
I Marinha, Almte. Aristides Gui

saria do vespertino :A Noite', um lhelm; l\linistro da Guerra, Gal.
dos mai3 brilhantes orgãos da im- Eurico Gaspar Dutra e Lourival

prensa brasileira. . ,Fontes, director geral do DIP.

Esta folha tem grande prazer \ O Pre:i:11ent'e l';::ceteu, ainda, em
em

_ cumpr!mentar ao illustradü I audiência ,espedai o Cd. Cord,:i-
orgao de Imprensa carioca. 1'0 de Fanas, Interventor no RlO
� Grande do Sul; Mbis1ro Bento

;J.�•••++++ :.. de Farias, Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal; Leonidas I
Mello, Interventor ctn Piauhv;! LondrAS annunoia!
Joãü Carlos Vital, PresiÚente do I. _, _

_ -, .

I Instituto de Resegufos do Brasil, I LONDR�S, 18.tA N. - BraS1D "'"

TERÇAS E QUINTAS I e o sr. J�sé Tu:ton, �residente �la I �- A�nunCl�-�e �u,� f�l afundad·)
Sahida do Hotel Boa Vista I F:ederaçao elos Syndlcatos das 111; um :,ubmarmo allema\1 .

ás 14 horas e de Massaran- I dustriaes do Estado de Pern'lm-

duba ás 6 horas. I
buco, que palestrou demorada- Regulando as sociedades por

,. .
mente com o Chefe da Nação, �

vIagens. especmes para ca-

I informando-o sobre as att1vida- acenes
sam nt

.

'i L
�

e os, IHc-n cs, elC. das das industrias do seu Esta- RIO, 18 (A N) -- ':A Noite an-

FRANCISCO BRAMORSKl do. \ nuncia que o Ministro da Justiça
entregou ao presidentç da Repu-

.: + ) bIrca o projecto-lei regulando as

sociedades por acções_

"A Noits"
RIO, 18 (A N) -- Informa o'

«Globo. que dentro ue poucos
dias será convertido em lei () pro�

jecto organizando o ensino pro"
fissional 1m!> fabricas.

.

Notas fals33 da 500$OOa

no. 454

PORTO ALEGRE, 18 (A N) ---<

As autoridades procuram deter.
os Dassadmes de eeelulas falsos
ele 5008000, procedentes de São

Paulo eSta. Catharina.

I Aluga-se
!lmil sata á Bua 15 de Nov•• 1ft R

Domingo - ás 4 horas da tarde -. Amanhã m�alilçao para casa de negocio.
C a s s i d· y ___. W i n d y -- e L u c k y em fiavas (iptimo ponto para pharmacia.

• aventuras num drama do «far-West:; americano ,·E·spectacula '''' d "a sportl"voA· sombra do Passado Vende";se:
O··5 ires·· ITIosquet.ei·ws do .oeste novamente ás voHas uma pequena instaUa""o. para \ Blun1DnatI p. t' I·t b· -..t..... '-. s or !\'{), �j'aças ao sporr, um sport diferente desse

os· ·m·alreitores ! 11 rlcaçaOue cordas e cordinhas 3) BC"·
.

h-
m'clnsive uma m"cl:..l·

..

�.
.

. '.'
lera ama.nu,.

o ensejo .d.e [ fut",.h.,·)) .

mediocre (IUe assistimo,s
·0 vale·nte Cassidy anisca ·a "ida·· mal's uma vez nu· pre::aro de fl·bras". "na para o

v ... presencmr gratmtamente, a malS qUtlSl todos os clDl1li!1aos.
ma aventura pesigosissima ! ! -.Uma p�rta de aço. duas empolgante realisação sportiva l

'"

No mesmo programma ainda 2 Desenhes Animados I cortmas. dOlSvidrosdechrislaJ. dos ultimos tempos. 1 E esse dia chegou.-
e Ufa;1·ornaI. '

I
cada uma de 1.80 x2.20 mls. S

.

" 'd 1· I
!li' O $. I

- Uma porta para thézOUfO
em _uU.VI � a guma, ü dia de O 32 B. C., comprehendendo a

t
Entradas: 2-ll'OO 1 000 e 600rs.

. e umaporta de açO'para incendio. I �:nanha
.. !lca.1'a gravad? na hist?-I ne.c.es,.ídade qu.e se fazia sentr.·r,Cada cre.ança q.ue, trocar

na nossa c.aixa 1.0.moedas de 600 I. Para tratar com
..

11'1 sp{)lhv� de nOSS3. cldatle, P{)Ii', orgal1lsou para amanhã um bel-

�111ll1:iiiirsiiíi·iiiriiiiiiie_cliiiieiiiiíb_er_áiiiiiiiiu_miiiiiiia_._en;;;;;t_riiiiiiiad..a_g_r_aiiiiitl1_it_aiiiii··iiiii(iiiid_eiiiii6iiiiiii·oiiiiio_riiiiis·iiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiii!l�11 uermann· SaclltlAben ! clt.> ha mUlto (1ll-O o 110S5·)· !)()\'(-j I J. j-i·a·' t'
.

I!!
li .. I

�
,.

L.'.
" , ,I ( spor lVO, com empolgantes

..... ----_..........-...:
vem reclamando sport {' mais provas sportivas.

Ufa Jornal

° Pl1esidente Vargas não fe- I

chou os olhos ás verdadeiras rea�

lidades brasileiras. Não arrastou
uma e), istencia panoramica, pon
do a m_em de suas cogitações
basicas esse admiravel Brasil qua
si sempre esquecido pelos ho
mens que d,evial11 zelar melhor

r:e1os seus destinos. Nãü men- II '

tin as suas promessas nem ab- ,

jurou os seus compromissDs. I ..

.

Atacando ?s problemas. m�is i
�.,. +••)

hgados aos mteresses naClOl1ms. i

depois de uma preparação mrus \
ou menos longa, no que revelou i

as suas profundas qualidades de \
psichologo, ° sr. Getulio Var
gas não decepôünou aquelesque. .

RIO, 18 (A N) -- O Presidel1tf�

depuseram nelle, em trinta, to- .

Esta cidade teve hontem a vi-I no Hildebrand, secretario ela Pre- da Republica assignou decreto-lei

das .as s�as esperanças de um' I sIta. �os ,srs. 'd :s. ;l\ntünio de
I !e�tura� visi.tado as no.ssas indus- approvaJ=do a. codificação das

BrasIl maIOr e melhor.... !
Ban O.s Filho,

.

lrmao do 1n- IlrIaS, l��. ljuaes eJog.mra�l1 pela I nossas fmaJ_l(_�el�'as para os Esta-

Lançando a vista arguta.d.e €S-I' terv:entor
do Estado. de. S. Paulo, I'

sua efucrente orgamzu.ç(l,>J. dos e MumclplOs. e convocando
tadista pelo panorama do mun-

� CId Prado, ex-deputaelü federal, Esse apreço demonstrado pe- a 3° conferencia de technicos de �
do, que fez S. Exda? Voltou-se, lambas "acompanhados de suas ex- la, n�ssa .

organização foi muni- contabi1idad� public3 de assun:p

a.tento,
para as nossas forças. ar� ! mas. �nhoras.. .

.

_

I febra.
(lO

Chrec.ta.mente
lIO nosso re- tos fazendanos para. fi la. qmn-

madas, para a nossa Marinha e I r' Os.. �llust�s paulIstas que sao prB8entante q�e acompanhou zena de Maio de 1941.

I para
o nosso Exercito dando a dgulc1S de glande relevo na ter- grande parte S. S.

uma e outro um se�tido mais
ra bal1�eirante,. sahiram optima- I Hontem, nwsmo, 05 HIustl'é'S d- Roosevelt oandidato do Part,

vasto e mais profundo, uma 01'- m��t� 1�):rr"essJOnudos de tudo
I s�till�les se�lliram Via

..

Brusqw"
qu� observaram em Blumenau, f lonanopoh" pelo anao nam S. Democratico ...
tendo, em companhia do sr. Bru- I Paulo.

'

Caminhão
Massaranduba

:������������������

ine Bnseh
Hospedes illustres

Blumenau
em Normas financeiras para os

Estados B Muninipios- Sabbado e Antanhã -:- Domingo - ás 8 horas:

Uma Super:Maxima-Prod�cçãO da i:Metro» ! !
.

RONALD COLMAN
H. B. W a r n e r e milhares e milhares de personagens

em

A· queda .da Bastilha
Um episodio emociona.nte da Revolucão franceza

extrahido do celebre romance de Charles Dickens.
Um mm que possue vibraçãos, amplidão e impo

nencia ! !
Um film que tem fados riquisitos para agradar em

cheio!
Como complêrrento: Nacional da D. f. B. e Domingo á
noite

Pelos ports
CH1CAGO, 18 (A N Brasil)

Roosevelt foi eleito candidato docom as ultimas noticias do fcont.
2$500 e 1$000 - Domingo à noité Polir. num, partido Dem{)crata por 946 votos

num total de 1.155. Hoje as

14 horas convenção elegel'á o

candidato á vice-presidencia. A

opinião geral é de que será 'Cs�

colhido COJ:dell Hull.

Washington prevê a üCGupa
pação da Portugal

WASHINGTON, IS (A Ni -

Os circulos tliplomatícoOi aquí de

claram que a i-\llemunha preten
de occupar Portug-aI com o ob

jectivo de interromper as com

municaçües da Inglaterra com o

seu imperio.

o sabão

"Vi'rgem Especialida
de WEflEl & CIA. JOIHVILLE ;Marca Registrada)

não deve .faltar em casa alguma
&118&1::

e"


