
L" londtes,:: 2�:'.(1I. '�.] - Tris importal�les ceu!ros ferroviarl�s da Ileuliilhaa Ocid4ultal fO!.!Im, atacados
IIO)e por bombardeiros Llberators, em luunefO apr�nnmada I!e 900 aparelltos ..

'

Os pilotos dos aVloes atacantes
. ��e�lara��m t� a.vislado apenas alguns caças ininligosy que não opuzeram obslaculos ao desempenh� de ,s�a m��são�
,.-'
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O lelie adu��era�o e a'
'

INoticia da franca do SJ,F.

'. _�
tuberculose Paris, 22 - Comunica o Ouar-

"'""'� tel General do Primeiro Exerci'o
IpoUcia cadoca age contraos 'Francês: «Verifícou-se nos ultí-

falsificadores desse produto
Rio, 22 (A. N.) - A -;p:Olkb

acabá de fazer novas dellgeu
das' contra os falsHJcadores de
Ielte, tendo prendido vários. Cl'ÍM
mlnosiQs. Em face da escassez dó
produto, a fraude redobrou, dan
do lucros excessívos.

Sendo 'o leite .de vaca' o pr�n"\
cipal ailimento das crãanças ca�

docas, é fácil avalíar o mal que
lhes advém dessas práticas cri ..
mínosas, Num total de 227 ctían
ças mortas aqui, numa semana,
147 o foram de tuberculose.

.

6etul!o Vargas

. Ui nlar1a
anual

I
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D

Aviões piloto para' o

Em primeiro lugar. a
ordem. PGfijUa na de
sOrdem mula se cens
troil

Cr$ Ge,ao
Cr$ B5,00
Cr$ ü,30

o arGuto das aspirtiçõés do Vtiie doO itCll;ai
BLUMENAU· Terça·feira•.23 de Janeiro de 191i5 - Dr. AchUles BaIsini Diretor Responsavel - Ano XXi· N. 80

.Após
Londr-es, 20 (B. N. S.) - 'Não! após guerra 'exihi.rá um progres- , fôr avlstado na díreção oposta se os ataques íorarn todos repe-

resta duvida que fi aviação de 1 so jamais sonhado, mesmo que I do mesmo percurso. Iidos.
����������������������� _. mi ���aem0�aos�paniOSJsl����- m����������������������-

-{�IJ julgamento deHitler e seus j �;'���;���:'�i��e���i�n�:l'�!�a;��/o;Desorganizando a última linha
I co� ;:.n�:�:t��R�sC:,i��ec!a�:���a;�_, defensiva dos alemães na Ilaliacomparsas centemente por ocasiao de uma

'

conferencia na secção de Rádia I �
Londres, 2:3 (BNS) - "A

I do Instituto Britaníco de En., I

I
'

I forca aérea do deserto quegenhelros de. Eletrírídade. que .

opera na Itália desfechou

\'
graças aos nnensos progressos

uma ofensiva em larga esca-
realizados pela dendl Inglesa, la contra a ultima linha de
particularmente 'no campo da e�e

iro-técnica, será possível depois
da guerra enviar aviões de carga
sem piloto através elo oceano

'0111 ambas as direções. De acor

do com resta declaração, os

aviões de que se trata segllirJo
rotas especíaís e' serão dirigi
dos de 1erra púr operador.f�s Íl"'2i
'nados pdm resta tarefa partku
lnl'. Tais aviõ'es serf.o equipados
com um apa;r!clho ele râ.Ji;J de
modelü ,:especial, que �tiud["rá :m .. , i
tomaticarnente a dtireção da r;)� Ita se porv,enturâ um outr;) aví[o.

Londres, 22 (A. P.) __:_ Es
tá se criando na Inglaterra
um ambiente de ansiedade
em torno da noticia de que
a Comissão Aliada dos Crl
mês d'e Guerra abandonou
os seus planos de julgai' Hít
ler 'e outros leaders elo Ei
xo, [ustamente quando a

Russia anuncia, pela emis
sora ele Moscou, pretender
tratar os alemães como .crí ..
minos-os de guerra, ':á sua

. propria maw:óiriP.'
Doi:s 'ej,emet1íos daque.la co'

mtssão, á qual a Rusr,b n&o
pertence, já ai1unciaral1� a

I

sem

sua decisão de abandonar as

funções que nela exercenr:
são eles Sir Cedi Huraí, da
Inglaterra, '8 Erick Comban,
do mínísterlo do Exterior da
Noruega.
O Foreign Officé' está pro ..

curando acalmar os receios
de que haja possibi:Uade
dos grandes crlmlnosos de
guerra escaparem ao casti-.
go, através das malhas íu
rldicas que surjam, As,d!11,
já s'e anunciOu, p8l'ü Sil0Sti�
tuir sir C::odJ, que foi nome.]",.
do () wnhecido jurista \'(/j! ..
lialll Finlay,

buscar lã II ri! II!!

Guerra

Iensíva alemã» - escrs\'e o

rorrespcnrlente do Daily
Herald> na Italia. sDacolan
do de aerorlromos cobertos Ide neVe e lama, os apélr':-i
lhos da RAF estão ínressan-
temente bombardeando
desorg'anizando as posições
inimigas a {!;esp,eiio das p'C��
simas (O'1diçües cho VÔ;). To�
do. () p'êSO do ataque está
sendo lançado contra a li�
nha de d-efesa, toda 'espe:.:ktl,
que 03 homens de Kess'elri,tlg

mos dias recrudescimento (la ati ..
vídade do inimigb que lançou
alguns contra' ataques locais na.

írenre do prtmeíro Exerrâ.o fl!an•
cês, Enr toda a parte suas tentatí
vas fracassaram, sendo o assal-

tante vigorosamente rechacadoc
A localidade da Sígnolsheírn;
'em que o inimigo se conseguiu
inflltrar, foi inteiramente r""[:)I1",

quistada e 'limpa enr consequen.,
da de brjlhante ação ele nossas

tropas. No setor norte de Mulho-

construíram, Iortiiícandorcen
tenas de pequenas casas de
faz,pndas espalhadas por to-

dia a região.
.

As casas foram reforçadas
com concreto e são utiliza
das para a formação de um

mortífero campo de fogo de
artilharia afim de que seja

e

é justamente a que ii RAF
está fazendo com bombas e

fogo de seus canhôles, - ciOn

clui o üorr,cspondente.

estabelecida num Unha de
frente definida. A melhor
maneira de alcançar os ale-.
mães qu,e aU se 'enc(mtrmn
é através do telhádQ, e

Levou ii Bi'usque uma 'famiUa Qlle se destinava ti Jaraguá!
o' 'idisque�disque;.;-, alem ure ",'er posta !intrigante, que não estil-

I II � • 3 -.I U" � dGseara,lo bolielrol'esponsa\nel por numerosas ini. va pelos autos, reagiu á agres- ! esperl!eZ3, ��hre.ila5hO, nau ülm reSUuihd! algum ao u.. ii

pmizac}es, uma vez ou nutra ori. são, testábelrec'end'J um r'2�lhido Fia IJeSEOaS compltetame:1te ('es I ,J;,. f(�ferida fami\iJ, que se c1'es- Desconhecendo a T1eg'iã'o, o che,

gina serias malquerenç-3s qU'2 re cOrp{)-à�corpo com as duas, :1(;1- tHuidas de 'escrupulo.s eu_! s'e tra- t1n::1.va a Jarag\lá do Sul, não fe <la fami:Ua cQI1,fJcm no. de5-

dundam em {:onfUtos. 'bando por expulsa�las d-e sua re- tando cl'e ganhar (hnhelo. PO'l' enco'l1tr�H1d() lugar 110 onibus cm"ado bo11ziro, combina!1do a

O bairro de Itoupava SeC1, siclenda. FeUZlll:ente, a lamel1Í:1- uns miseraveis cruEiros são cu. (me faz ,esse percurso, resolV2u viagem. Ao chegar em: Brusqu'e,
'dias, atraz, foi teatr-o de um a(i()[1 vel acorrencia ni':!iJ r::�sultou em paz'es de cri�lP situações bastaÍ1�- contratar UI11 carrD ele mola .para entr'etanto, casualment'e d'esco ..

tecim'ênto dessa orrJ1em, quando nada de s:F�riCJ para as li Í;�·iintes. te iücômoc!as aos seus sen'(,�lhan� comluzi-Ja. Por' Ü1fe!liciJade, O' briu o logro de que fôra \itima,
duas senhoras resolv::õram �,p{)lf

=

1'es, lançaaclo mãos de ardis ver

I
bolieÍro cp�,e procuraran:r de ,11_?- �inda 'em .��1pO d: e�itar a �O,'-

em pratos limpos;; certas «CO,'1� I!U'O���UE�,S 'OI dad2irameclle rrevoHantes. me Otto Hahn·.:, que e dDta\.to la do bolLuo, qu� s� apresta\ a
,-�i'S!l1has;') que l'i1es' dizl':lffi' reiS .. ' M m�;, B Ainda na s'emana transata, de um inexcrupolosidad� 'pouco para deixa.los ali.

.

peHo. DISQUE FONE uma famiJia de Bom R::,�ir;}, com:"\' commn, (-01110 afUant,� se verá, Desse modo, () condutor fOI:

Assim é que a sra. Marta Jen'" posta de sete pess�ms, qllC che- procura'1c1:J 'e\:itar uma \'iagcm oJJrigaao a traze-l'Ü'S de ",nlta,
e sua filha Ilma Jensen, irl\'adi� t � O n gou a nossa cidade por estrada tão lDng'!. e �1io querendo deixar passando, ainda, um mau quart;>-
raBi ai res'idenda da sra. crara J U de ferro, foi vi .ima ela esperteza 'escapar a oportunidad-e de ga-I de hora :na D;��egacia l'Ocal, on�

Béa, afim de castiga"la por al1- de um' toHeír-n de carro de mo�n, llhar dinheiro, disse que pod,e- de teve de exp�1car sua: cand:'.

dm' tecendo iintrigas contra 11 6 limousines de aiugj�el ! (le uma maneira que j',c,,:cla (J.:;s-
!
ria I�vu-los até Brusque, de QI1-

II
navel atitude e d'evolver a imo

reputação de ·ambas. Mas a su- carada e Ü1E.le!joS3. má fe. de ficaria ma,is faei[ a viag'em portaneia qUe cobrára peta via�
=:::::::;::====:=:::::=- para' Jm-aguá. g�m.

lu« '
... ,. labsolutamente inofensivo para

I !'V.i.OSqlll.l0Ipe1e. Eficiente proteção' contra
I We"zel PICA�AS DE MOSQUITOS e

I
,.I ou tros Insetos. '

I Casas Pre-Fabricadas\ emas pL'-fabricadac'> qUe Se; eles- I casas pOl' dia. Nes�a fabrica, (':<1
I ünâm a const:i;trlir lar,�s para, tenas de pm't�s d[ferentes estao,

subst't"l'I' O" q'l� f'lr"p-, d'''" sf'ndo prodUZIdas 'em masim,.
j ? l� Ll .� \..__. '-- .... .11... .._,_._.- ,

'i truído:> lJ2LJS bombard'eiCJt, ;;s- com uma �re�isão ma1emát!.c�,
-

Potentes maqutnas, numa ;)t:rm-

r tão sendD pro:duzid:3.�, na Grã�

I' na, transformam pranchas, áspE'
Bretanha, pJr operarlOs de am-

ras 'em madeiramento hem aca
bo" 'os se:�'Üs qU8 ahda há i}:)uca bado e polido para ser extra
tellllJÜ, f2 Ocuo(t\"élln nas fábricas m2nte ,encaixado nos lugar,esco.n; ;) 2S1Drt;J' de guerra. Um �':or 011ê lhe são destinados. Log1o
r2spondl�n!� dD .Dai1y T21'2� qUt' se t-el"mina' a' fabricação (l'e

�TaDh,) ri�Sj[l capit3.1 d,escr'�\"2: a tais part:�s, são 'elas ü')!ncadas
�,isÚa qm� nCâba- de fazêr a unm ,em l'eboques afüü d� se fazér ''')

fabrica londrina que até r�G=n- transporte para I) depósito ce!1�

I 1" tral_ Dai são' enViadas ans dis-

I t�m�nte" prOf uzIa l1E'ça.s pdr� na., _.

\'lOS, e quo: agiam esta tabn\:2:n-, tritas que delas neoessitam. Um,
(o o iLa�C'rbt l�e oC3sárj'J a. duas caminhão. >C um veicullo reboque

po<!'em carr,eg;éll" o material pam

Iii ah V �i-4' i1
.

Üma casa completa. ;

l'tiOm O 1 '" � i A ,estimatinl oficial quanto á

I'
.� ; duração (k�ssas c�sas e d� dez

.

.� �.;_�
.

[Egu�Ü' .ou me�hor (f.ue o II
anos. Ma_s a soli��z d,? �:1at-eri:I

.

'
• . . _. .', 81ll!Ilal' exuan.o'81ro ele que ;,e compoem e .LlI qur,

COMO CONQUrSTADORES. - CiVIS Alem!;lüs passando por baIXO da Bandeirg " o! wm o dedd:o cuidauo e mns,cr..

dos Estad.o·s Unidus se di,rigem para o E�críto!.io Admini�trativo do G�}Verno Aliado. na I fê! In. ta IUnWfIUH. vação; calcuia-se yue �lS m��milS
g�ande CHiada de E6C�Ve[lel'. T�sta cena sHnbolIz� a segumte !rase do General DWl'lghi I Rua 7 d,e Setemilfo, 100 - LX, 561 ao fim do p.:dodo, �Clma [ltacl�().
EISfHlho�er, aos Alemaes: ""v lemos como, <?on(fUmtadl;H'es i�; nu? com<: opregsore�". .

I! L li M F. N .li U I se mostrem mo solld�s ta,ll],o
.

. Foto do Servlço de IDlormaço€ls do HemlsferlO. l-���. quandO foram constnnd{ts, ,_.,,\
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f;SV6-:t';_ ser rei.h ao Banco do Brasil,
(e guias que se achata g d1spOEição. --- Na Ialta

cu f���:J.l di) 82.,iJCD do Bra5ii na l(!c:��idade de

,,_.
•

j
,.�

;�;.�� }�{�\� !!ti

,,_....t:J.I<l:,.(. $

Se seus males são: Rflu:naHsrno,! embora

crô::�eo� em suas {;iv.-:!]=f:as [órrnas (!urn�)[Sgo! ora
�i:'��t)� nevri;�giae. iniel;JcoBtuit��: 8t��) dóres fie ea

h'�9-': tt:,?n�Z&2t (1_:)r::B noa {)5SG�, supuração dos
üll'iii;.�,03, ulceres no �éll da [1uCa, h:,ric!liS rebelo

d:_;:. g')H1JS Dirilltic�� e cutras doenças causadas
pela impureza do sangue

ft:·��n�dG auxiliar BD trLtt�menio da Sifiiis por ..
ir.r;tü �i(� tD{J.�i;g esses t�i!�elmldade@ é o E'üérgico
;:1('pa;����(t�r ira :�cndo 'pf�la açao eítcaz d� seus

12 E c.

JJtda. �

(��e R�;dio
Vitor

de tcdns 02) tipos e �QJTi;�lhDs na

C'�g�� �!� ���!�Hl.:�����O s. A�
;�!h::rt�J(íu de Autornéveis
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Banco Popular e do Vale de Itajai
Deposito à disposição
Depoéito Popular
C/Cts. com svíso de 30

.-' ,) fiJ., 60
dias

Idem gf> dias
ll;Ü dias
6 mêses
12 :i}

Idem tuem
C/Cts. Prazo Fi:!; o
Idem iG€ID

I ! �
1
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e TilUDi GEUUJO
Oll'ertece palitl o

Verão

Banco

cu, \VlEl'ZEL
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