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Número 2t8

Novo ataq
Os aviões"Mosquitos" eu!r em ação Obrigado a enfrentar a derrota
'. Londres, 11 (A. P.) - Uma ram atacadas as regiões do sud- (A. P.) .� A radio da Ah:111anha da� .penetravam em tcni�"ori-O do em 1945 seniA 1 i\ .

Iormação de aviões da RAF ata- oeste e a costa nordeste da; Ale- anunciou que Berlim foi atacada RC1Ch, enquanto outra formarão
I!I� �

caram Berlim mais uma vez, nas manha, pravavelmeJJt\�' pelos pelos' aviões mosquitos dúran- sobrevoava a area nordeste 'da' Washill!2'ton, 11 (A .. P.) - EJ11
primeiras horas da madruP'ada n'rosquítos.
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,e ii noite passar a, e ao \'mesJ, 'rança .desalojando as tr opôs um: S'8U discurso o Ministro da

. de hoje, conforme assinalou a
.

O tei o 1" de'h:
,

t bm emp na mac rugaoa :; 10- naZIS as e O jetívos militares de Economia declarou: (iA economia

�e_m-:·.l=s�so_r_a_·_al_e_m_ã_'.(}_;_T_an_l_b_e_m__':o_-_:'_ _:S:_:·U__':P_:l·_::_"'I:!O Q. G. Alla:.. lo, 11 �"" OU'I'''� 'fo'l'muro-';
"

alía toda
.-

i _ "'.. , .l�' . c,:, ,; ,-s acr,�,[IS . n,-., la a a l'�glal), d f II
_____.'-- .:::._______

e gu·erra es ace a os ataques

Comunicado. da 178. Força! O . COin'bale durou 90 minufo-s-Ja-pc0!Deçeu a irradiar

Naval da Frota" d·P·· . "I·· .

.

.
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a radio de Cherburuo
.

.

.' .... .

. O ael ICO Frente Ca,'fl, J 1 (A. P.) -

çOJn:·t�
de Carcutan que se acha em po- ...,

"

.

'.' .'
.

a queda de Caen, diversas vagas Cder do Inimízo O combate d �

Nova York �! (A. p,\ - ,A

Washington, 11 (A, P.) __;_ 'E' I cacões que S" encontravam [\0' da Infantaría alemã foram com-. 90:.·� '.'
'-� u comíssâo �;: ... ·.d d� comunica-

Q seguinte o comunícado da 770..' longo dá pr�ia, foram (k�sti't�j,-l pIettmlei1t'� d�zimadas c!uratlLç'tll'!"
rou

.

minutos, tendo os

[naZis-I.Ção,
auuncío.. ',:: a emissora de

F�rça naval .d? comu,ndo. da das. Aviões lançados di

porta-\·. cOI,?bales }rm:ados
para posse da

,tas ol�r�Cid? uma r�sistmda. Cherburgo, I'��\�d{) pdos alia-

FI.ota do Pacífíoc: A tlha, Guan avioos da marinha também ata- colma 11.2, slltwda., ;la l1'JnJéste
<
louca cOutra as forças britunlcas. dos ja com ..

_•a irradiar seus' pro

f?l .

canhoneada pelas unídadcs caram a ilha Guan, sendo ata- I

O"
.

. .

.....
.

,.' ..
.

. '. gramas. '

h?,elr�s desup�rfirk. dural�t3 o cadas .suas bá�:eriJS antiaéreas, 1 "sr R�ft�ev'e'I'1 declarau na-ft G
-

?!d OItO
.. P()SSlÇC�SC dcíesas da sendo que no priniCÍ\j)�j, o 1;(\..

\ II �i.�.n.�� < >
II II.

.

u rande concentraçao
..

I1ha� �ssml como. ediIkim for.am I·.go.das baterias tniga foi bastan- Cf!!O.r.�.BA�..". �.!i;.da'o· ·.i m�S atl.e,-I!)' de navios de 8IIUnra
danifIcados e pequenas embar- te moderada. .

w� ",�i;ll��b�m li ti mi§� ".�" Ora �

Londres, 11 (A. P.) - A 'radío
de Vichy informou que uma g�'al1
d'e conGentra�:ão d� l1avios de

guerra ali:l.clo tra:lspClrt:ldos [J0'l' Nova. York, 11 (A. P.) - '[De
CruzUo.OI'2S, 2slnvam 11;w:�g;JI1,10 Toquio informa que uma esqua�
nas proximidades da ClllbPC:1dU-j dra america.na 53 acha 1MS

ra de Orne. .

aguas das Marüwus.

Sexta ieira - dia 14 do c H-rente.
d Blumenau
b) Brusquf'!
c) Eletro Aço

5'} _ Sabado . dia 15 do corrente vVashington 11 (AP) O presidente Roosevelt decla-

fi) BrusQue . inclusive a linha do Bairro ron não ser @andidato a eleiçã.o,mas se o partido politico.o
da Garcia eleisr receberá a reeleição como uma ordem de contl-

b) Itaj'lj � Ga8par e Itajai . nual' no' cargo a semelhança do "ôoldado não pod.e a-

o) ��e�Q.rtÍ�I:od���, TimbÓ� Rodeio, lbíra bandonar seu postulO:
.....

_

O presidente Roosevelt om ilua declaração acrea-

ORSERVAQÃO;- t,) - á n{)He, depois das 21 horàs, haverá\ cémtou qúe aceitaráa sua candidàtura a reeleição para o 4°.
Londres, 11 (A. P.) - A ;cmis-

fôrç_a tambpm p�ra �as lilclús!rias em todas I perioelo presidencial caso seja escolhido pela Couvençã o SOúi de Vichy anunciou que. va-

as lmhas tranSI�lSf.�ras. .'

.

Na0ioual do Partido, I r�?s m.emb�os
.

do antigo :XB;"
2) O presente horárIO de rodízio continuará I.' .ft.ad. fiI.a.s nga Inlll ·�lali1.a'd�'

Cl,O R�publtcano Espanhol, :,sta?
a ter aplicaçãO paI li os dias subsequen' LUelUll ti 110 U II "foi

se pr-:;parando para uma IDva-

tas aGS acima menoionados, emquanto
não houver avIso em cuntrário, funcio·
llando oada linha doitõ dIas' consecutt
VOS com !l interrupção de um dis.

Aviso D. 8
.

. A. '(.Forçalu2.�J avisa a túdos 08 .consumidores de ener
gIa e.Jetnca qu.e, a p�rfir de amanhã - quarta feira � di3.12

do��rrente. VIgorara o seguinte .

.

� Horário .de
<

ROdízio

--.Jt, parncO'1bffi��lmê'íilo-�ci�FOR�ÇA.·"· d��S 6,30 �s 17,30 horas

1.) �. Quarta-feira. tUa 12 do corrente.
aJ.Brusque • inclusive fi linha do Bairro

ôa Garcia
'

b} Hajlii - Gaspar e Itajaí .

c) rnterior . Illdaiat, Timbó, Rodeio, Ibirama
e Rio do Sul.

Quinta-feira - 'dia 13 dI) corrente.
8) BIumf'nau - êxclu&ive a linha do. Bairro

da G!trcia .

b) ItajaÍ - Gasp8f HajLÍ
d Interior - Jnd8ial, Timbó, Rodeio, Ibirama
e Rio do Sul

d) Eletro Açu

2.) --

3) -

afa li

loquio informa

cornbínados alemão que se ve

obrigado enfrentar sua derrota
de 1945 senão 1944. Disse ainda
dentro em. pouco a Alemanha se

aproximará de pcslções d:! deses
pero, porque o'materia] 'ck; guer
ra €x·ed'c; a sua produção».

Tropas russas
a cem m§lhas"de Riga

Moscou, 11 (A. P.) - Tropas
russas pertencentes ao 1 o Exer
cita dos Baltícos já se encontram
a tem milhas ao sudoeste de .Ri ..

ca, capital da Litu::1Jlia:.

nove t ii
112. ffi1A�.f�;���_d§. D�'§loo;e ,--.

Moscou, 11 (A, P,) - As 1ro-1 capital qU3 as autorid:1des ale

pas rus�as. a1ingirdl:l um .pat? mõe� já Ol'dennram as. 11I�lh2r2s
do ternton�} da Lühutil1H, Sk" ,e cnanças do l::.rntono süuado

tuada aj��:Jas H 90 miUns da' no interior de suas linhas a mau

fronteira da Prussia oÚ'�nÍi1l. termn-s;') prontas pan Ezrenl

no mesma temj10 soub{õ-s� n-�sta evacuadas u qualql1'2i" mom;;ntü,'

Um ataque nas primei .. I prill11Pira vez
ras horas da .

�
,,"

madrugada
.... desde I) dIa 13

Londres, 11 (A. p,\ -- Tropas Londres, 11 (A, P.) -- E' ii ÍHi.-

\
1�or�'e-am:ücan3s sob prokç['.o l;O m;:,iril vez desde o dia 13 ,de ju
{OITO (h� barruu-em 1.J01" Ul1ti2iE1.S.\

nho
.. ulti.mo, QUe'.'Londf.8S. POUd."'.,,-o �

.

d8 cunhões cl:� iodD o tipa,'e passar noi:'es scm al11'::aç:l das

forças do g-iô;wlal BrandL,�y que

\
bambas voadoras nazLõt':ls. SÓ�

.\ operam. norte. Saint-l.os, lança- mente nas prill.
1,�irus horas <l'e,

ram um ataqu,e nas plÍm::'ins hOj�2 é que o Rodot akmi':o iV'Dl-

horas da madrugada �k� hO}i'ê ,�m taram a cair sobre a Grã�Breta�
uma fr'ente de 40 milhas q'W'; nha, assim mesmo em quantida
çxtencle-se ti:; Sa,int-Los até o de muito l1lC'npr qu':; as vez2S nUA

mar, feriores.

são á Espanha. Segund'Ü a rm'ísc'

sara, os elem"�ntos são co:ma,n!

dados pelo an1ígo ministro 'do

gov'ctjlO Negrir Alv'!llZ Del Varo.

Eslão se preparando para a

invasão da Espanha

C ruze i ro I Pretiram a Farinha Fabricada

pelo WmUtHO iDINVIUE
-------------------------------------

ali

forma que não foi atacada. Heu
ve alguns danos nas areas ala-

cadas, acreditando-se qU3 são

poucas :pes5pas vitimas p,elas
bombas.

Londres, 11 (A. P.) - Alml1�
da-se que houv�" atividadas Í:i!iÍ

migas contra o sul da Inglaterra
com o ,emprego das bombas .pla-

BIumenau,
.

11 de julho de HJ44. nadaras. Entr,etal1to Londres in-
�----�------.��--------�-----��--�------------,�--------.---------

Do 13. N. 5" espêcial 'Para !!Oi-I
MontgDIllery, graças á

correÇã.o.1
v,el'sionarÍa que tanto está co'n-1 siv81, graças á ofensiva lJerea a'n-

dade de B1Ul1.1enau.,I..
d<e su.u.mmobta ..

no nau.co �rie�-. tr�bU'indo par,,: ..�. ;e:<i.to .�l.as ól.r1113S
i biuada com a.ação dos patri�tas

. tal da cabeça de pont,e, nao tl- almeJas, s'e Q 1!JH11lgn t'IVBSSe con ! franceses. Mms uma v;�z 8>2 IJ.:S·

,

Londn:�s, 26 -

..AS.'· .fOI
.. ,(.;as ame-I vessB.

'

..c�n.s::.gu.i.�1..
0

1'.�:19.tilisa...
r

l1.a-1 se.gUidO. .1.11.9V.itl.lentar.... S11<1S. '. ré!�.,;r t�ca, assim,

q.UãO., Vali::lS.1S.
t.!em

ncanas do general Omar Brad� . quela m�a quatro .nas melhores' vas pelo ..
teatro de oPleraçCYcs: SIdo para a s(�ne de tnunfus

I'ey 2stã.o completando a oeu- divisões blindadas de ROl11lnêl, com a rapId'�i nec2-ssarin. F(;�; que os aliados ve2:llY a!ca;1çEH1-

pdção d<e Cherburgv, graças ao imposslv,e) teda sido para os lizm.ent:e, -isso 50.'; tornara in1pos� glo-aní,�ricana contra o sistema

seu granúe valor.B.á caDaéidad� norte-americanos, nl.�smo com

dos seus comandantes, mas gra sua admiravel bravura, decisão .
.

.

............_..----

�
..

.

I I f' ! ·f.����:-:'·:·��, �.�;-:-��:-�-�.';:":'� - .�

[as tmutem a man::lra com qu'e ..:! capa0;: a(.e, ·e eLUill' o. cerc:> (e �. .

«

f'oram ,elat;oracl-os ·e if�xeGlItados Cherburgo. }l"'AA�n!.\nt;4nlabs()Iutal1}ente .. ül0feusÍvo vara �{
,:.

os planos estrutegicos aliados, PUf outro lado, cI�v,�-s� accen- ),(�lVAU"�.u�.lu I?_ele. Ef�G�,ente pl.'.ote.Y,'·ão e�/D�,Ta �
mcuwi.ra que 1f.'O hem caracteric tUdT tambem que, com totla fi

f i lJlCAIJ � S DE l\'rOL'OlTln,o'-' ii

[t.:, e 7.;0. '.' -',. _

,L\'•..
"

..

i r·.. o.� "
J.. kJ e

.:,1
sou a unidade d� ação que ttão sua capacidade, já proverbi/cll, GU� .' �

fecundos resultados t2m colhido Montgomery nâo teri.a COI1S'ê- (. ouho::; mscto�. :�
p:es.ta guerra. Com. �feJto, S'" g.nido 'executai' sua man:obra di- i H�..:,:;��:.;..::-::,.:;�....:-::.:.. :;�,;.;.:;�.!:..���:;.:;.::;��.��:;.:;v::1
�'"

. ..

segred ito
A

e
de transportes d:: que :dispu:�'
nham os alemães na França, com
fOU O exiw inicia! na ab2rtura
da segu'lda frent:!; Nos pri.m:�j�
ros di:ls, os canhi3-es da esquadm
constituirum fator ess�l1cial dos
do a estreita coop,?raçfio ;:cntre

todas as arm�, 9 a llnidad3 d:2

ação d,i todas as forças comb3-

tent.cs, quaisqlH�r qUê �.:jam a

sua nacionalidade.
FuI a maneira correta com· quo.'

foram combinmbs as 0Ih;rtlçu(:s
c1níibins, sempre Se levando na

devida conta a impDrtancü do

c{jmu::\tes e S02lI! 9 f't'u apoio, ,diit

ficíJmente as tropas c1,� t�rra te

poderio aéro!laval, 'qu2 ass�gll·
'riam cü:aseeguido conso;i;:lat< e anl!

pliar suas :posiçõ'es. Agora, 'as

JOl'ças do general EiS'2nhow;:.>f iü
.

dispõem rio ootitin.ent'o ::::ur!.)l)�u
rito mais de uma caheça de

praia, mas de um v:;rdad;'iro
.:,fronu·. Grar,as

.

ao espíríto de

o')pp:�ração e ao i.ntdige.nt� 3iPP[)
v·::itamento de iOdos os rêcunos,

Ü� modo imparcial, os ex':!J'ci'·os
d'e MontgD1H2ry d de: Ik'tdh;y
po(}erüo, em bY2ve, dQsf';3Chdl' a

ofensivà decisha, rumo aD cora'

(;5..0' da ,:Fort(lj,eza Uç HjÜ2r,'., :

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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��p�rexh:a chegada do novo e ultimo modele
da RfA Vítor

Tipo Colonial Mexica.no
>Radio· Vitrola tum todas as pel feições da induslrla moderna
.'

Prócurern desde já novos catalogos na'
Casa do ,Amaricc;u!C) $. A •.

�-=g§B6"EB..gm".B""I.�"R4a4AB9;M§&kLJ
.
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Sociedade" Beneficiadora de Madeira Ltda

',o .

Cidadede 13lurnenali .

12-7-1944
vi ,. ��!1!.��

...�

o" ,,:.'

CIDADE
DE BlUMINAU Oferta®, Pr-ocwr

"uudls Reata secção Cr$ 0,40 á linha - Minino 5,00

EXPE·DIENTE
relw 1099 .. C. P05taJ 51

.

Dr. Achilles Balhlnl
Díreter-Responsavot
Dr. Affonso BiÜsinl
Diretor-Pl'opl'ietario
Oficina Propria

Rua 4.:de fevereiro, 7

. Assinaturas
A unal Cr$ 60,Oü
'�"mestral C!'� "1'"') O{iU\.ri I.v��l�. i..t 'L 't'p ;0� ,t '.J

Oolouial 01'$ 20100
Numeros

frionr é Sabor

Das Manteigas a fina f!ôr

I ... Procura-se II Vende-se II compraNse:_1
�U""m""a-ho-"a-c""a""'sa-,""n-ã-o-m-Ul-""to Caminhão OPEL I. ;;-".t-.+-�.u:<t:.-;�r��..+:.�-u_�.

lon:ge do centro.
. Informações na gerenola
desta tolha

Vende-se um de 1 1/2
*** t','( tonelada, em perfeito esta-

:mMPREGADA'. precisa-se do, por preço de ocasião,

de uma. Tratar com a Sra. Informacões Mm OTTO
D. Beate Reichov. .álame- ,WILLE, nesta redação.
da Rio Branco, esquina nHl;·

__
.

____ . ��.::.::.::�.;
'Lauro- Mueller UMA MAQUINA de es-

-

== ==4,"'" =-

..
, -_-'

erever marca "Underwoou" t!i��.�-;\';��ir�H�{;\���J��li;a®
:ALUGA-SE uma sala pa ... teelado universal tino mo.

r�;e.f!crjt-�('io (sobrado) Rua demo, com carro' de 'i20 es·
.

- Colaborações recebidas não .lo, de
.

N o-ve�bro� n .. 1 04� paços. . t

.

serão devolvidas e fica sua pu Informações no Hotel S. Jose Preço fixo Cr$ 3.400,00
blicação a cri!erio da direção. ..� ---.�._'�-."":.�,,-.-.:- _

A \''11180
A f ..Hc'<1(�O·.:1. {:l HJÍJCt, ,I

Cr$
Cr��

0.80
0,50

faça seu pedido
Telefone 1048

.......... '.
'

.

Compra e Vend� ·de Madeiras para todos fiS finS

':Sua'} de S91embra"
.'

'

.. Telefone 1248
. . +-.-�,.....,..,.,....._::_.-.,..,.,.-.-.

. .::_.��....:_.._::_�.....-- __�....;_..,:_. o .-'.""-]E--'f-�-:'-"'-.-:§__"'+ '.

QA,iMORTE
.

{� 1·-p�p·eY�·r"i;•
"�J1 ELI M"

UMA l\'IA'�UINA de es·

erever marca"Rheínmetall"
. com carro de 90. espaços

· Preço fixo Cr$ 2,800,00

-,- "Cidade de Blumenau" hão
;e

.. responsabiliza por . conceitos
emitidos em artigos asstnados.

fr.mseceder: mUiNUU
m�tp·4i""��-"4'-':�+.<f�:•••�•• 11

V�nho Creosotado
fI) phli-"lB.-chfm.

JOAo DA SILVA
S1LVElR�4.

Pcderoso Tontoo
e Forlàflm:mte

=����� I�i'&.
!u\co;:;srrrv�
J,JE 1.8 OimÉ!\t

.

�-

.-.-.�+-.- ..-.-li-.-6

UMA BIUIOLETA mar

. '-na "Wanderar'" em bom ar

.tado. Preço Cr$ 1.200,00
Informações com 01'TO

'WU,LEt nesta redação.

� > .

. B A R A M O R,-T E Seções de. atacado e varejo'
Preços Fixos

Rua Carlos Gomes RIO DO SUL
Oxa, Postal, 18 .; Telef. 20

H",....,�.:-�....::..-..�-li� o .-.�+-·.'_''''-�-+l'!5'''--t;_. Diretor-Gerente O doutor Osear Leilão, Juiz da Direito da Comarca de
� BJumenau, Estado de Santa Catarina, na forma da' lei, etc, .

'

.

I
.

.

i .' .' Faz saber -a todos que o piesente edital de la. pl'Bça, com

t ����.:';.;�.���:�...����';� O prazo de vinte (20) dias vireID! ou deie conhecimento tiverem

t t B!l·il.C'O ·.POpllJ�r e' Agrl·(loIQ do Vale de Ital" li)' ��I�sn�n�it�rz:i{��)eho����oa :��/.1 ct;ri��l;�' :;óc1mgio ��dof���
"I..�

tA U L U U nésta cidade, o oficial de justiça trarà a hasta p�Jblica de venda,
,. I e arrematação a quem,mais der e maior lance oferecer. além
I

I
. da respectiva avaliação os seguinles imôveis:

.

'-' Deposito à disposição 2 O/O Um terreno, situado à rua São Pauto, nésta c!dade, com

� .' .

DepQsHo Popular'
.

õ 0/0 a área de tres mil e duzentas e vinte e nove metros quadrados
"",.1 C!Cts. com aVIso de 30 dias 4, 0/0, .'

e nove centesimos (:3.229,09), fazendo frente, em linhJ algo cUro
""

.,.,., ". 60 dias· 5 0/0 va de 56.07t metros na dita rua, fundos, em linha reta de 55.20
l Id.ern id B gi" dias 5 112 0/0 metroS; com terras de Franz Wuerges, e, de outro lado, únde
I ld(-}rn írjf'm 180 d'as

.

6 O/O .

i mede 63,10 metros. com terras de Jorg,� G:!cn'g, sendo que es.
• CiOs. Prazo FiJio 6 mêses l' 512 O/O

I se terreno fora adquii_ido peJa falecid,l Guilherrn!lH (Wilh'�mil1e)
-.

.

[dom taam 12 » I} (Jj- Ratzlaff, então com a arca maior, por compl'::l, L'.ita a Adolfo
···�IiIIiIIJ.E!!!!!"" ",,, �ilJ!lili!;l!�illl!mIt!i'l:!l!:!!:m2i2l!!l!S!!&\\l� ,

Mathes. conforme escritura regis!ra:la nO SeghtiO de. Imõveis
I!!!I ��t; ,( .i désta Comarca no livro N' 3. sob N. 146:j2. JVlliJ·'iJ pJf Ire .

...-.-.-.-.�.- .......+-.-·.x .-.-._'.,-.��-.�..��,_. ze mil cruzeirOS, (Cr$' 13 DOO,Om. - Um:! ca;:3 de mo;-ada, já.

velha, constr ida de tijolos e rnldeiíd, cobeita com telhas de
·

barro, com 8'20 metros de frente, enCraVad,! no terreno <h,im!J
descrito, 3-vaHad() por cinco mil cruzdt os {Cr$ 5.000,OO}.

Imóveis esses, que serão ve:1didos em hasta publicil, a
·

requerimento da inventariante Elisa I3rec!ú�!. no inv::ntário. dos
bens deixados por faleciniento d� Fricddeh RHtz1aff, Gui1hermi'
l1a Cielow -Ratzlaff e Roberto Ratzll1ff. para o pagamcnfo das ta·
xas e custas:do me�mo!inventádt1. E para que'! c1H'gue ao con

hecimento de �odos, mandou passar o presiCnte edital, que se

rá afixado nO logar do costume e publicado na i:l1prenSil, na

forma da lei. Dado�e passado 11�:sin cidade de Blum�nau. aoS

.-.-.!f.-'-..-.-'O'-.�.-..-:-�x.--""_·+!'.';?!,l+-+::_·.�.-.--.:_. vinte e nove {29) de Junho de mil noveo::cntos e q11arenta e

quatro (1944. Eu. Frederico' Kili3n, eSi:rivão, o escrevi e wbcre·
voo (assinado). Os.car Leitão, Juiz de Dir('Ílo. E�tá conforme o

original. Data supra.

·����������������··�m
\

fabrica de Tintas
.

':Blumenilo LIda.
TInias e' Vernizes - Material para

.

'

. Pintur�s' em 'Geral
Tintas em bfsnaga� para artistas

. a·lumena" • Sla. Calarina
....

:.��.,_�=-�-...-�--"'-"-"-"_;_. x.-.�....t.-���-..-.-..-+

--.-,.:_E_t.·
..

'
. ....

..-'.-- 1··
�--

,[ah_rataria de Inálises
Registrado-. no-Depart. Nacional de Saude Publica

ElUNGER & tA.
- Rua 15 de Novámbro, 588 - fone, �2OJ'

TECNICO: Fco; Elinger, Dipl- p, Faculdade de Me
dicina do Paraná, aSsistente dO Prof. D. Macedo {La
horatorio da Saude Publica do Est. do Paraná} e

assistente Ô{l. PiOf .. Dr. Martin Ficker (São Paulc)..
A pedillo dq; �s. medicos executam-se �ClS �9guintes exames:

! Urina' (completo e p?tqial com dosagem)":_ Fezes .(Anebas
vermes, !l!tngue oculto) - Escarro (Jl!:'squiza do bacilo de
Hoch) � Secreção (pesquiza de diplooocos e1:c. espermatozoi
dBll) -: SangUe (Sorodiagnostico da Lties, pesquiza de_HemR
fBZOal'lOa; COntagem. de globulos, tempo de cl}sgulaçao e de
sang:da, d.flsa

..
g.em

..

da

.. JIem.oglobina. glicose.
aciúo

u.tico.
rea)ão

,.
, de Vidal Tifo) - L!qUOr (Exame citobacterisc0p,ico, rea,;ão de
.

KlI}m, etc,) - Muco Nasal (pesqniza do Blwllode Hansen)
. Ulcera (pesquiza da Treponema palida) - $UCCll Gastrico (e.

xame completo, dosagell). da aciclez, sangue oculto etc, i

Fornecemos laminas e l"{'cipieutes gratui tmnente•

.'.

.

.

.

. i

. ' .,.
..

1 Casa �e Mnveis Rossmark LUa.
l·c.-................._--...........!!IIlIItIie_--""""'''''''''''_.................

......••.•..·.·.·....
·

.•;;i...�.li..•;..... . pedi:los ItU1 c.c�tofa,riH.
. _

,.el'efol'mam ,mOVeIs. es O.1U,HQS

i\� Sel.',!iço rapido e pedeito
'1' ..

T Rua Amadeu Luz, 11··
::,-:,,:' .... '.' '.:'

.

..
.

.

.

." ..•'--"'�.�� -��.. ;....;...-::.-. X +�.�:...-.-..- ..-+,_�-

I

Ificina RADIO FONKf
Afende todos os serviços de

Radio8 receptores

...

r '

..

Trabalhar com o tUUICO
POPUU\R E imRICGUl no

Suvlcoll Rap1dt!s e Gar'lDtidt1s VElLE Df IUmU, é Ef1GRIR·

l
TEtJ.PONE. 1395 BECER O patfim�ni9 d� Blu ..

Rnâ 7 de Sstamnro, 3 timmau.
_ .' .-.- ..-�-.- ..-.E'P.i.-!t:-.4Il

! 7-+-
..�·-+-+-·'i"-..

&1.:.,;,1 ri i·1·· SsrviGqPunarario id .;:", '.:'-fJ� (111 '1
--............"""""""'----..----------1 Completo f

G' I S
'1 d· , t" .. T···· tOl n

.

nh" H
i

I Pronto A.liviada em Poucos Minutolln US PIa '··61 I 'uompa la
. erlng' I Decente .

. M�:da!o01��:-OSco�e�itO! circ�r:: :;C�i�gu-;;:
. aliviando os acessos e os ataques da asma

I 'fONE 14#::.8 ou bronquite. Em pouco tempo é possível

I·
IV üormír bem, respirando Uvre e Iacllmente.

Al.I ISO M�mdato alivia-o, mesmo que o mal seía
'.

.

I A QUALQUER HORA antigo, porque díssolve e remove o mucus

que obstrúe as
.
vias respíraterías, mluendo

F KnEUZEn 11 sua energia, arruinando sua saúde. In-
, ...• K zendn-o sentir-se 'prematuramente velho,

Comunlcamos qu.� acham-se. a"..
'

RUA S-O PAU o o� M9ndnco tem tido tanto êxito que se oíe-
I � u;_ A

. ltioit:pU , reco com a garantia de dar ao pacienjo

d;.Spo·.siça-O' dos Si,rs·. ac'o.n.·stas ·no·.....!La &. &ai ;Lã i r;8pil'açl�o.li'T'! e fr�cil ;-aPdidamente e com-
• 1 i t ._+_.� _ ..._._.... ...._ _

; lheto _11 1\<10 ao so nmen,o n .asma em pau·
. ,... .....".,,.. � Ct)S dIas, Peça Mandaco, hOJ" mesmo, em

E °t"" d t f·
...

r' Flor', !
-- t qualquer farmácia. A nossa garantia é li

scrr OrlO as a Irma, a ua· •

ATI1.l.l·-NÇ'ÁOII' Ü.m:.r::e::;�;�A. Á;,aab.amc"o,mano Peixoto n. 1990, todos os do... 1L.I tM.Ii�AgUQ�O;Y �

cumentos de que trata o artigo 99 ANUNCIEM NESTE OlARIO
I Agora lamhem llüra C$ 10,00

��t��g��td-!e;9�O�627, de 26 de ju[ztiebirBI�-da·Gomarcâ-dB ·nIumenâu
Blumenau, 10'de julho de 1944.

Indústria Texti1 Companhia Hering
'. ),_

PrecisJ!:se de
€'P a !ii s·a d fê I r as"

para camisas. Para trabalhar das 15/2 às -24 horas.

..._,. 'l'hÚ,l-;»Í, .

iWm.,RODOlfO·. IAMDER

Robm'to G7'08senbacher

Estado de Santa Catarina
Edital de 1" praça COUl o prazo de

.

20 dias

..

Radio Oficina Universal
de . Felipê

�

Barto50wib:
RUA 15 DE NOV;EMBRO, 913-A

Oferece os seus ServiQos eu"! Concertos e Reformas de
Quàlqucr Marca de Radias. Inclusive Refrigeração em geral.

. Maxima Presteza - ·Serviços Gáran(Ídos ....
Técnico ResponsaveI: FELIPE BARTOSOWIT,?

Folhi'lhas pa.ra O ano de 1945
Aguarde a visita pessoal ati1 sua Casa, ou raça I ·Iua enconnrnila

U.:� .._-_..allllllIIIIt4!�......���I���íii ...
O'!'TO vnLL�, .Da H�dação de�t!1 Jurual.

Blumenau, 29 de junho de J944
O Escrivão: - Frederico KifiaI1.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



;. ...

Cidade U(! Blumsnaú
.: -

, ", _. '.

�'���.��i����·u�a�.��a���'1�ra�,�ás�.·��,�O�O!�h�or�a�S���·�����I��'��·�.��.. '���.•. ��.���'��.'��.'�·��_'�)�I��H���e�-'��u�a�rt�ra, �S 8,OOhoras
-,

William Boyd (HopaJongCassidy) -'Andy Clyde' (Calífornia) em

Desfiladeiro Perdido

.

A maís violenta aventura de Hopalong e Calttornía.l Lutas de nuahos.". lutas de re

volvera ... il'ma ação toda relampago! - NO PROGRAMA; Alem de um. rscentlssímo

"UNIVERSAL JORNAL" -Grandiosas surpresas para os frequentadores!
Plaíéa 2,5,0 - ]/2 1,50 - Balcão 1,50 - Jj2 l,OO

.ãtéd .P:? ,. "i,

L'�" Juízo de Direito da Comarca de Blumenau
I Edital de Citação aq Réu GfRONiMO PfREIR�J CODI o
I prazo de 15, dias
!

, .III
_

LOPES Of OLIVEIRA tIIJ

o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de
Blumeaau, Estado de Santa Catarinte,tna forma da lei, etc.

Fez saber ao réu Jcronlmo Pereira, e a. quem mais

Iateressar possa, que pelo presente Edital com prazo de

quinze uías, contados da primeira publicaCão na imprensa,
está sendo citado para comparecer neste juizo, atím de se

ver processar e julgar pelo crime previsto no art. 129, §
l. inciso I do Código Penal, de que é acusado e dele se

defender, e Intimado a comparecer na sala Idas Audiênoias
leste Juizo, no edlflclo do fôro, pelal3 14 horas, âo dís 3t

'"O·.·.··.lim·········1I.·.II1IC'·O X ·UO'· I·a�.o. IiI S·u·!atr···an·I' '}{ Ri ���; IiI S·· ·Lft'l1reÍlPD X Palmeiras �Oa �o;�I��,tea:;�J.aP�!.ant����ua.����:d�..

-ri!n;,erfi����I� nder:J�
li fi.·. .'

u Na UI5 • "ti
. Y .

.

, logo citado para (JS demais termos domesmo processo, sob
.

'O "'18li t helado's n�r4!) ·dftm· la.U·ft pens de revelia. E. .para que cheque ao conhecimento

.. S pre ItlS . ali .. '. . pli n U II ti de tOGOS, mandou o MM, Juiz de Direito passar o _tJ1'8Sente
\ ... Edital, que será afixado no legar do costume e outro de

Prossegue domingu proxl- nião s-empre roi um ad-verclft., o S. Lourenço lhe impingiu. onde, com sou poderoso es, igual têor, para ser publicado na imprensa na forma da lei.

m-o, dia' ff),- ri campeonato de rio temívst e sempre pronto O Guarani; jogando em seus quadrão se verá as voltas com. .Dado e passado nesta cidade de Blumeuau, aos cnze

futebptdo COITBDte H110. pa- � "barr:u" as pretensões dos pruprlos domínios e contando o entuetasmo da rapaziada do dias do mês de JuilI� do ano da mil.:novecentos e 9.uarenta
trcelnado pela Liga fHúme "papões"..POf Isso, é perigo- com sua numerosa teroída ê

S, Lourenço, que vem de con .. ! e quatro .. _ EU"l LUIZ S,.Ch:/lm escrivão, o escrevr Ass)
nauense de Dagp9ftos, com 'so qualquer proguosttco a credenciado. a vítoría, míls ,

"
... ',' .

Oscar Leítão, juiz de Díreíto.

a realísação de tres bOBS par, J respeito do resultado. dessa conv ....m Icmbrarmos que Q qutstar sua pnmeira, vucna Certifico que o Edital orlglnal é de igual teor e ioi

tidas.
.

.
.

porüu,
.

Atmoré consegulu expresst- do campeonato. Não resta afixado hoje no Iogar do costume. do que dou fé.
No estádio da Alameda Rio. No estádlo de ltounava vo triunfo em Indaial, ao pas- dúvida que t1 superioridade Data supra

Branco, o vice Udér recebe- NOI'te jogar.ãc os ésquacl'rõi38 30 que.os "bugrlilü8" foram do ponteiro invicto do preseu O Escrivão:
.

rá a visita do renomado "on- do Guarani ê do Aimoré amo derrubados.
.

t··
_

t I
ze" do Uniãó, Embora ju[guu- bDS sofreram domingo ultimo I E' �e. prever se, par tanto, � certame e Inccn estave ,

mos 09

.•..
,

l

..
O.CàlS

C

.. o.ut. Ill.a.io
res

fr;).g.oro.�a.G. (.l._�rrot1-s,
mormen

I li,ma ot.llna p

r e.IE'.J..,R. no. ""
po mas, não malase duvidar ·10

probalidades de trwnfo,
. é to o AWlore. que teve que de Itoupava Núl'te.

...

' S, Lourenço.
bom não -95q)lBcer que o U, CUPV3r-se ante os 5 a 2 que O Palmeírns irá a Porneró- ..--..-:t:-�-_:�-:t-,.�-:J-�

9
·

••• � �é :x® .-•••• < e x:!)'-�.,.-+ .. +:t'<t��· ,..�.'I' Gi

e
..

. a

�.. Dominqo _.Dia ·16 de. julho de 1944. f
!. No Estádio da AlAME·OA RIO BRANCO $
� ;

�. SDR União x OE O.··.limp·ico. 'l
" ;..
� .
�

, .

:: '
em

. c,ontinuação ao cam,peonato de 1944. ::
! ,Preliminar ás 13,45 horas' .. " ..i
� m

�.4••t--+T'of'Rli-.-4:l'-••--:••
'

.....-e X9.T.-:.fH·•••�.f,..-.-.+•••0 x�$'�'••-�-H�·n·'.-ft��nlu·-.�.G>

Qual será.o !'crack"'-mais perfeito? Camp�i)UatD Paul�sta
,

PalmeIras' 3 x P. Saatlsta 1

(I resultado da 198 apuração Campo do PO�OlffieJh'�SJ nRenda: ....'-'-, ..._..""'._:+_,"",_,.__"','=-'1>'.'-""'.-.•. ..

.•
. ... Car.$ ()4,022, .; UIZ: urval.......:r. ,.. :..�...,;y.

. V.8.lente', ·�G�ole.8dG.,reB� Gonza-
De áCOrd{) . com o cQntido nas bases dest(' cari- R �

.

curso, roi efetuada Babado ultl.'mo á.s .15 hora.5.s. 198' s,.
Iez doia e Quirino (contra)

'.

. Oafll o venCedor e Oswaldio
puração tendo sido o seguinte o re.suHado.

.

ha fez o tentú dos vencidos.
BERGO (Pi:lmeka�) 2233 Votos Os quadros alinharam se

ARE/CIO {Olímnicó} 2137' II da seguinte maneira: Pahnei·
ARTUR (OUm-pioo) .

10üO li ras: Oberdün; Cúieira e Os Rio, 30 (4. N.) - Um v-esper-
Schramm (Ptdrnf5Ir3s) S38 ti va!J{_I; Og, Dacunto 'e Ganga; tino publica hO:l'e dados estatis-

'l'eÍxeirinha (Palmeira&) . 340" Oonzalez, Uma, Caxsmbúj Vi ticos dos pl'iejuizos cdusados ao

Bóia (Aimoré) 324 II ladonicr., e Jorgioh.o. .. Brasil pelos paises dp "eixo·}; ,

P· (01'
.

) 2
.

D t �6'
. •

. E assim oaB minha crença estd m01'l'enclo
l�ca

. lmpwo 92' " Porto 8Ilntista:· U Ta; ,ulml C<':I111 sua campanha submarin,.il. � _

- Rudi (Guar&ui) 241 '

n e Gl'üham Bs1l! Quirino, Eme· To1 unidades mercantes brasi- E fogem do Inen seI' ... em iJ'ü;te adejo
Pie (Olimpico) 240" . trio e Ioglez; Ger8.1do. Bembn, leu'as foram torp'ed:eadas e afu,u\. Os sonhos todos, em bando horrendo.

\Voldir (Olimpico)
.

219 fi. Pa3co�l, Olegario,e!Oswaldín dadas, sendo outras atacadas;
Bôdinho (Olímpico) 189" ho....

•

992 brasileiros p.erd-eram a vida

Oscar (8. Lourenço) 83" JabaqU3.Ifl 3 x S. PaulO 2 nesses torp�deamentos; 50% das

M9üéles' {PnlmeirasJ· 82 FI
. Carnl_}o dD Jllbaquu-rs; Renda vitimas eram. mulheres e crian-

Wllldomiro (Internacional) 75" Cr$ 46.766,00; Juiz: Rodolfo Ç-ilS.
Ico (Olímpico) 73 . II Wenzel. O valor dos navios afundados,
Emílio (Palmeiras) 6t '" Os tentos para· o!Jabaquara que representam 126.930 tonela�
Passo!d (5. Lourenço) 55 1'1 foram feitos por LeonalJo, das de arqueação maritüna, aÜn-
KHtzke (Guarani) 52 li e

..

Tom '.MiX. L.uizinho os dois
I g�.. a uni total de mais de 500.

•

'_"-"'-.�,.-"';";,.�.-,.--t X .-.-.-.-.t.-+,;__.e;;.,.-.�-"
Otavio - (Tupi 40 t. para o ;São Paulo.

.

milhões de cruzeiros. Adici9nan�
Miojo·. (AimGré) 39· " O quadro do Jubaquara fOÍ do-sic a essa quantia os reparos .lI"M9lSiIlillC5!!---�&!!!'m!!\!llIl!li!i!>15l>!��1!lIft!l:l!!mia!l!3<S<=:!l;;qmw·ii!I!s!!IiI:tl-:E·mi4E!el&�ç�""-:;;;"""'!!!=t!le,e::c&�Il!II!!iI!""""'�i;;!""1itii_iil1i�!S;i!5!g�;;;:;;15!:!i!!!:i!i!"'�§!I!

naU {Pillmeiras} .. 39 II o t3eguinte: Aro: Souza e Ia- sofridos por navios atacad!os, a

Aldlnho {Palmeiras) 36" sarne; Onofre,. Tuljo e Sunta- ç.arga �rdida, e a hDspitalízfa'-
Augusto (Palmeirlls)

. 36.·· u.
.

. na; Atmando; Bllltazart Baia, ção das vitimas, o pr-ejuizo aSGetl

Corrêa (Guarani) R3" Leonaldo e Tom Mix. de a quase 1 bilhão de ,cruz·eiras.
BaHBtll (Palmeiras)

.

33 " Santos' 3 x Juveutos 1 I
H�íne fOHmplco) 32" Campo do

.. Juvento�; Renda ',.,.,-------------
1;r���. .

.

(rA::���)sl .. ��.'. ,'; ��!1�18.335,OO; Juiz: Jorhe Mi'll Consumidor ft

r�tnn:róeg ��liff)P���JçO) f�':: � ;2e�cOo�: ;U�e:!�t�ta�U� p�� i Exija Manteiga fRIGOH
Dog-qioua {Palmeiras) 14" ra Oe j : ,'I'ntinós fe 10 Paulo. r' . Il ·r·d· d' f

A

. (Y'l Baumer (Aimoré) 13·" I ... S·P.R. 3 ;-� fi H·t. Desportos 2 a;.xlsta vua I fi B que. Df
De Maria (palmeiras) ·12·., ,Campo do Paeaembú; Henda

.

N' AR
Hêrbert (Palmeiras) 11" .

C.r';� 7.303)00; Juiz: José Alb-o- Mas nao e FRIGuH
.Nê1ID ... V..iClorê) 10. 1 cna.

..

E outros, menos votados-. 05 tentos futam feitos p01'

.-.,.".,.'-.��•..'-.. '..•,........-...•-4ri-.-. X .�., _._.--_----.- .• ,.,.,..-'�.'.:,_.- ...Sõ'.-....... �idelJ M. Rocha e M.iguel pn. EBffi��mpx��a��xffiffip--..&Effit8mffimffi�iYÂ'Y:I�

-I
:fogl�;!r.�h';,'."t� .. �rr��- f

. ..
. �� ...

=_,_ConcarSD Esportiyo 'CHIada de 81ummu ;]��n�,�:to';bo'��ri�t!��� I D�� 16 - Domingo
.

�.�.r.t.1e·6 til
Quál ojogador mais ,perf�ito dos Cl11�e.� filiados

'ltcO(OCação. no· certame II.
estádio Itollpava !

� L. B. D, ?
.

;.; Pauilsta 00 m
.. E"ª seguint.e tl.�' COIOCilÇão tE.· 6u'a·. aDI- x .i f·:I �

NOME: no campeonato PluHsta. J

W:Y.
Jl �

.

' l' lagar Palmeiras 4 p.p, J).: .

. SB
.
2: loga� �,Paulo ..

8 p.p ..... �..
..

numa luta de grande proporções. .fB
ASSiNATURA

. 3· Iogar Santos, SPR, I � P I"'
.r

.

13 5·
B3

, I
..

e Corinti.ans 10 p,p, .tJ.i .

.

_

. ...
re Iminar as· ·,4

.
. .

. ,
as

-,il
...� 'tr� • , • _A,;' i "_�" . o •• __ �'-"""'"

I 4' lognl' Juventos 11 p.P•. BtE63�ffi-WB:5mwm��x�w�a!��m_�rBa1mx���fEa1fEOO�OO'wm&i

Qua.ndo o laba.l'o da um ideal _flan�l'ja
O .... d Qu!ti'tdo a fe que L'el)ifica a crenç(t
rreJUllOS causauos' ao ,Nasce n'almCL de alguem que almfjq.

pais pelos corsários .Ll1Cahçtl1· o ideal em que tanto pen8a

do "eixo"

......
." -,

11la1J!

fi'Ân f Xf;;� fl>�.{:<t(#t.l5:'tf. .. �� ���T.�
�_ ..Ú."""""�

Luiz Schramrn

..

Internacional Representações Lida. I

e Intercambio Comercial Amerioano Ltda. r
- Com SGcritório no paiz e exter-ior - r

. �

l IMPOaTACAO: Sal chl.1eno, BarrilhO', Soda caustlca. Co- I
I

.

-
seina a Cola: fria.

.

..;

� EXFORTACAO: Em grande escala Fios de'Algodão e I
I iecidcos. 9

.. DISTRIBUIDORES: De ampliadores "ESPRO" para: gaza· i
1. . gellios, Acessorias parq autovl'is 9 cami� flI·
� nhões 'de todas as marcas e tipos de car-

:fI

•t: ros americanos. Peças nacionais e ge� l
. nuhias,·

. .

4IJ

L. VOL, DA PA.TRIA_ 276�gd, Garcez - Telegr. ':Stangropp" l
'" CURITIBA - 0- PABANA ,.:
,,_-,.�_'_--,,-�,--�-.,,=.-,,-�X .-.-.�-_"-�--,.-,.E3.-,�-.�

I .-.-.-.--:"-*:--$""",��,,_:,;�x �:___,+'-.-"-',.-,�-+.�+ ....+.-§.-,.;

(A PEDiDO)

II quem me compreender 'I" B

Mas si em, mdo á pl'Cci:,;:;ão fjuimcJ'icct
Perde se o 1abal'0 na mesquiJ!hez terrena
Vacila a (é e ({ crençt1 Ilomerica
Esmorece ao surto ele derrota. plena.

Vai-se ct fe, a esperança, tl'an.,,·e barbaro.
Estatelado, entristeddo... el� 1.'ejO
iJioJ'l'er mel� ideal .. lJerdiáo o labaro.

A, p. F.
Rio do Sul, 944..

Soe, Beneficiadora de ThIadeira Ltda.
COMPRA.SE

Madeiras em

como seja BAGUASSÚ, CACHETA, BIcmVA, LUCU-'RANl\, CEDRO, CANELA) PEROBA e outra qualidades.
Rua 1 de· Setembro .
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Novo tipo de Patriotas Italianas lI
bertaram o Gal. ,Capelo

Roma, 11 (A. P.) -'- iNotiçiasLondres; 7 (BNS) -r-r- O (n:ovo nal», o qual acrescentae «Estas

l.dOS
pela Inglaterra á Russía, pa- ,.prooedent'es de Zurich anun-tipo de grupo eletrogeno, Dons grupos eletrogenos dispõctn de .ra auxxilfar O ,esforç'o celico .Mk riam que os patriotas ltal:i,E:Inos'truido na Inglaterra e �n,viadp uma capacidade de força sufí- . viétíco, estes grupos eletrogcnos Iíbertaram o .general Capdo daem grandes quantidades para a, ci-ente para acionar 'p'equq!1as .. ingleses mostram-se particular� prisão de Verona onde tinha siRussia, está sendo grandemente -oficinas ou fabricas».. '

'.. 1, .. mente utcis, pois prestam gran- do posto 'pelos nazistas, Sabe-seaprecíado entre os muitos .ti- Os ruSEOS estãe pertícularmen de auxilio á tarefa que consiste que o general Capela foi condepos de equípemento fornecido ao, ··le lmpresstonedos pela qualidade ;elll' tornar rapidamente hablra-. nado a 30 anos de prisão em!nosso grande .alíado - escreve deste dípo. E.ntn� as enormes' veisas arcas recentememo Hbpr conseguencia a um atentado cooo «The .London 'I'echnícar Jour- quantidades de produtos envia- tad�s das
.

garras dos invasori�s I tra Mus��lini em 1�26, ria mes
nazistas. Apos a guerra, contí- ma ocasiao os patriotas tamb'cm
nua o jornal, estes. grupos serão libertaram o lidear comunista Zemuíto ut'ei� para todos os países varoveds, emquadrado na mesma
€' oferecerão grandes possíbílí-] sentença que Capelo pelos fé\dades para seu d�sel1volvime!1to ·!.Cistas em 1926, logo depois doinduslrial.,

,. atentado. .

Cidade oeial

Chegam ás praias da França:
novos e formidáveis refQi'ços aH!i

•

dos, alÍirn' de ampliar a �(cabeça
de praia». ' ..

ou camélia levemente e

mUrchecidos, deita 5� a flor ,.

fazem .Anos hoje: com a cabeça para baixo,O Snr. Odilon Castro, pe s- dentro de uma vaeilha com
soa muito estimada em nosso água. As rosas que começameio. ram a murchar pudem ser re:
-

O".
Sar. Cid. Teixeira, resí

I vigOradas. se. to. re.m.'.'
fi

...1.ergnlha-dente em Laguna. . das durante uma hora, dentro
. de agua bem Iria, com as pé·

Viajantes talas cobertas.
•

,

Dr. Antonio Avila Filho, -
.

.

. -; **.
- '.

':;d _!

Regressou da Capital Fede- MundêUnSmOral, acompaDh�do de sua Ex Porto Alegre tem ambientes
ma. Sara. O" NIce .Sou�a AVl)a. brilhantes, onde fi elegancíao Dr. AO,tonIO. Avita FIlho. dd-

das mulheres tem maior des
Engenhelro.AJu�l:mte da ES,tra. taque, São os saiõ es dos so
da de Ferro de .S�nta Cetarína- lares mundanos. dos clubes-.;_�-.,-,��-�-,. Snr. Solou Vleíra. - Esteve

aranfinos das reuniões ele-
a serviç,? .nesta cidade o Snr. gautes, E

I

nesses lugares, paSolon Víelra, dd. Dele�ado de
rece que todas se dão uma

Bstrangeh os na Capital do
entrevista, em que cada uma

Estado..
.

i ,.. põe requintes pura o brilho
Bnr

..H. Hoemke
- VISitou da "tollette".esta CIdade, acompanhado de

Em verdade é um desfileO Doutor Oscar Leitão. Juiz de Direito da Comarca de SIIa EXDl8. Snra, o Snr, H. de elegancia .•. Mesmo quan-Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei. etc: Iloemke. do e a tarde essa parada, háfaz saber aos que o presente edital de praça virem e a quem Snr. Fritz. Lorenz - Esteye tecidos diferentes.
�

estranhos,mais interessar possa que, no dia (12) de julho, proximo vín- em nossa ctdade o Snr- Fr ítz
lindos e que se curacterlzerndouro, �s dez (10) horas, na porta principal do edificio do Fól"O. �o!e�z, figu�a de gra?de pres: pelos'motivos transparentes,desta cidade, o porteiro dos auditórios levará a público pregão tíglo md�8�rIül e scclal no Va. pelas aplicações delicadas, dede venda, os seguintes bens; UM TERRENO sito nas imedia le do !tSJá!. p�ndo-:los o pra rendas finíssimas, de flores ...cões da cidade de Gaspar, désta comarca, contendo a área de zer de sua VISIta pelo que t1.. ***47.111 (quarenta e sete mi! e cento e onze) metros '., quadradosr gradecemce. De Y€Z em quande a modafazendo flenles com terras d� espólio, fundos com ditas de José ,***. traz; umas rantaztas, de tipoRafael Schrnitt, extremando pela nascente com terras de Bernar- Conselhos PrátiCOS d t �mÍnado cerno as qU8do Leonardo Schmift e pelo poente com ditas do espolie, .adqui- .

e el
mo� de meto I doura.rido pela falecida Maria Candida Hoesch por compra feita a Ber- Um pedacltlho de carvão de ago�adITe ara v<>s!ilfo8 bt"fi'nard.o Leonar�o Sdllnitt e sua mulher Maria Christina, couforme ,lenha c�locado DO fundo dos do Iw a�: fados o�

•

tons claescntma pubhca de compra e venda lavrada nas nô{as. do Es- vasos, aluda a conservar a ces, Pt' "'ara cer'08 ve'lti-c;ivào AntOnio Sconeider, de Gaspar, aos 7 de abril de 1927 frescura das nores, - P.ara ro,s, e a e 11
• � "

no livro. m. 24 fs, 192 avaliado.' o. metro qu.adradl) a dois cen' devolver. a frescu:a á um Jas poa pret(bIS.. I de aUl'ruaJ'""
1 ,

...• .'
.

São oa eClD las '"tavps e to�o o ter�'eno por nove mi! ,e quatrocentos e vinte e e......+ ••,u......._..�._•.•_._...,••e embe!ezadf:ls per um detalhed.t IS cruzeiros e vmte cenlav?s .'
(Cr$ 9.422,20). - Um terreno

de esmalte de cor. São ps-�-
Sito na cldad�.�e Gaspar, deslét.Comaíca, com 22 metros de

ueninos fl:iIDOS de flores, feioContinua em plena fásê de 'des �re��: t�� 4(�2;.1 t1f fun�Smextrid�1do na fSren1te,aONarte. codm {[ceife AÍ' ,.tfv,m .c...vn:rel!lcu ((Js de vistosas pedl'!ls. Sãoenvoltura, o avanço rUSSD �la _ ." ,r_.s t ano a os, u os, ao), U, �om terras
.

e
broches de Wigrama com a�Polo,nia, t'endo Se quebtado as Joao LUIz B�rtl. a leste com a Rua !7 de fevereiro e a Oeste, '"

��
DIic"ções de pOUl'US ['pacas.linhas al,emãs que atl foram i2S- com.a �rop!'.ledade de João Luiz Bertif, adquirido J:!ela falec�da /;".

-IIl��- E m"'uitos motivos di!ercnteEl,tabelecidas. Maria Candl-Ja Hoeschl por compra feita aos herdeiros e a VIU
/

,\.�- I'"
r

.

os d"s regiões das Ame-
-----

va de João Schuber;, confanne escrituras publicas de compra e � , 1_P1C",\' b �itas fantuzius queOe .

I v.enda lavradas nas notas di) Escrivão Anf.onie .Schnaíder, de (I �I � 1'ICa:s, .;:.- ;01'38 ve' r.1adtiras.. ssaram quasl por comip eto, G
.

3 d' t b o d 1923 d 19
.

19. #\ ��

� parece......l'.' li ,Hespachos ele fontes fid.edig'... os ataques das «bómbas voado- aspar'l em e cl_l_u r
_

e '.
.

e e
.'
de agos:o de .25 e

nelos efeitos magnHicos so-nas, díz;el11 que os nazislas eva- 'ras») contra a Grã�Bn�tal1ha. nas no,as do .Tabehao Joao ,?omes da �Gbrega, desta ;c�dade

�(.... ,,".'�'J bre esses vestidos tão sim-c'!loirou t5)da a p<eninsula itàlJ.'a:.. . aRos.H dedma1lo ?e.19d3!'t deVidamente, roegfl.s�radas n<? cartono dg
.

.� �íí:;'1 ales que a moda, faz tempoe,glsrro e
.. mo.�els e' a .,c�li1arca, 1 ICF.O, nos ltvros n s. 3'Jt �0,

or d"teI'mloUf\ões da guerra,
na. Milhar·esde combat,entes fran-

e 3·L, sob.nrs,2D.225, 25.226e l1.l7.4, avahado o Ineiro quadra- -u.Je
A CUTIS {J. ",."'t' rl)- Y� .. '

,

.

ceses, no territ9rio .ocupado p.e d d t
.

s
.

t t··
•

vai uI anuo.1
ea o a

.'

res cruzeIro e se en a. e CIl1CO centavos e todo o ter J\
A tI" 1('0" e'l"'e sem dú.' O ".'.enera.I ..M.o.htgmn.·.er\7 c.Ol.·!flÜ-

..

·.Iosl1az.�s.t.a.s, lutam de
..�

..n.
o
.. dada.n,le'l1 r"'no por Três' mil e oitocentos e toe' e •

s ei t "d,. por _.1 e' . '" ,
� ."

t I d d� I d ';' ··t ··,:'--I1>·S813,r:::} :U·l Z cruzeiro �s eNa
..

e.

p..
" CREME vida é urna mulher qne Sit.nua ex-ercendofnrtfl pressãoso� �,aUXlLan o o,po. vrlJ} ala �II CinCO cenavos ",..fi!). ,ê). "T'. ma casa, constnndade ftlo· b

'

r,.bre as linhas alemãs, qU0 ten;..· a -esmagar os �x,e[cltos germam� Io� c?berta c�m telhas de barro, alugada para a Companhia Te.
.�. �

.. ,""/.
e ves 1.,

***tam illtel'ceptar a marcha á Pa� GOS d� ücvpal:;ao. . telOnlca Calannense,. encravada no terreno acima descrito, ava· tI"í� � -'-- FüZBf brotar o amor deris. L ,

Navios da'�$qU�dra dos E. U. liadU��rc��ze:� � d:�enáo\�lin:oen�a '7uzeiros �h$ lá,2tO,OO. "� uma fria ÍIldifefê. ça, eis o'" ,----
e da Grã-B.retanha, ataculn i.o-

---'-

.

a, o s rUI a e 110 os. co er a com t as e arro L/�- "":>1�1 orgulho da criatura humuna.encravado uo mesmo terreno.' alugada para o sr. Ofa'(1io Mueller. Os pontas vitdis da Europ;� oessa,ntem-e-nte as posições all�'- avali�do por. qu�nze mil cruzeiros Cr$ i5000,00. '- Um terre· .
.

"

.' �x ®.� A_+.t��w••• *+<$'+�$"'<&+Gocupada, foram alvos de tr-e.;.; ,mãs que permaneoem sob seu no silo na CIdade de Gaspar, desta COmarca, contendo atual ®:tt ,
_ ...._v. �

,

,

mendos ata:ques aéreos, levad;os controle, numa tentativa oca de mente a area de novecentos e setenta {970}
. ��lr08 quadrados,- a Ires cruzeiros e cincoenia c�nlavos ê t?do o terre�1o POOf tresti ilfeito pelas forças 'combi:nj8( cortar a linha d1e abasteciln':m- confrontando ao Norte com a R:,HI Cei. AnslIhano Ramos, ao mil e trezentos e noventa e ClrtCO cruzeiros Cr$ v.395,üb.das dos E. U. lê Grã..Br:etanha. tos dps aliados. Sul, cOm terras de Bo.aventura SchmittJ ao Oeste COl!:. ditas de Uma C3lSa construida de tijolos, caberIa .com telhas. à� ano:PJ.,.:•••.•_".,••.•�"�-+.Y_••.+�0 ;.(®� + ® Roberto Leopoldo Stem e a Este com ditas de Filomeno Zim· atualmen� alugada para o sr..Manoel InaolO Palma . R!b�lrO, en

L-Prado do Rio, La Menor merm:mn, adquirido pela falecida pOr cOllipra feita a JOSé Pfei cravada no terreno acima descrito, avaliada por onze mil e d�-• O ç a o •
R d' fer e �a mUlher, conforme escritura públícade compra e ven· zentos e cincoenta cruzeiros,Cr$ll .250,00. -;- Uma easa can!>'".

'.
.

en�on' trae.seapa80,el:da n�s d� devidamente r.egis!r�da no c�rtório de H.egistro �e Imóveis truída de
i

tijolos, coberta com telhas de barro, atualmen te 1'lluWE,ZEL �. II. SI qesta coma�ca, 1 OfiCIO, no. hvro fir. 3·E, fs. 12(, sob nr. gada pa;:,;} o sr. José de Souza, encra;rada no mesm.� terren�,..
.

.

, farmaCiílS e Drogarms. ,45.242, avalIado o metro quaarado a Ires centavos e cindigo, a avaliada por Dois mil e duzentos e. CII1coen.t.a cruzei, os . , , . , �'-"-:+,-.-_+,-,.-.•""",.-�'_.• m "-:.,-.•-+- cc
..

""----v:-,.,- ... -. iI, �-...-.-.,-�-·.-·t:e=+!-:..-.�. .,-.�:..-�-.-.--.Ei�-.....;.,t (Cr$ 2'250,00). -Uma casa, constrUlds de tiJolos, coberta C?il1
:f'-�� r��;-�r:;":;�;;;í! 800 sorll·d·as iclhas de bano, atualmente alugada para o sr,. f}"anClsco� ::'rl·A

I
{,;sr. !í;:: LiLd ;'i,g

.

.

.

.

C.h.aga.s Machado,

encravada.
no mesmo

terreno.
J

a.ÍI.81r"ddEl
por�':':�:J Ql.ifn� DuS C· f

u·as' u'Itl·m!J.ts quinze mi� cruzeiros, Cr$ 15.�OO,OO. ,,-;';., M�!adé,! }1�orfúmu,::: ;'.: U terreno SIto no lugar denommado i laIa �, ,. ,.

A� fiUOS t ImW;; � '.

'" do municipio de Camboriú, soomarca dde f )_t��al po�O�J�I1��- � 2M horas a are" total de 19.360 ms2:, com 2 braças e ftI! t,;,;,

!AHCCDfS
uti�

.

't. .'
tas de fuudos aprox.imadamente. limitando se na l.rente c?,m as

,:;' � .

'

Í do om a laaÔJ "Cacimba ao.\ :;',l CDURüCa8mm:,u ; Roma, 1l.(A. P.} - Em',virtU!- marhlhas do Oceano, nos un S.C
I �

""

d'ta d Oorval:;:: ::�;'ll � de da pessíma condição d,) t.em:.. norte com as ferras de Belsmann e ao s� c"'n: I se.
d','.': :. � .

�
po os pilotos da Mauf levaram LU7 sendo que da área mencionada, �Ol vendido, em ,vlda a{j ��J.::�"':'I.á:.'�� .. __�J iale�l'da uma a'a'ea contendo 924 ms2" aos senhOíes Jose Bosner-iiim� -��, ..

ti deito ap�nas 800 sOrtidas tnas '"

4 f d f te por
-

. .... �ultiJ11as 2.1 hóras. Mesmo assim ges e Orly Machad·Q furta "0, eoo.tendO 1 J!me 1:08_ e
. rEm, .•�-:.--:t!-�-�.....�-:�.:-�.- . .-+-+-+-.-+-+so,-,:-,+-. x .-.--'..- •.:-•......c.-�IEiI-�-:6.l. foi atacada pateos ferrov,iario 66 ditos de fundos, com as segUIntes COn.LíOnlaçoe-�:

. flent�s:
O.S ··aIIBa S obrl-. .am. �I··de. MilãO,. linh.as. ferr,o.vi..arl·.as ,? Marinh3' Fundos: - Até uma cerca àe arame farpadO, Nor.e.

-�_._._---:'�'.'.. ";'.i' .. "".� _

c'o'm os'vendedores', Sul: com Julio .Renaux, ,que fora. de Dor-
. VIadutos e outros ob]etIv<),S na

t catac
•

. .

ama nort,c da ItaJia. val Luz. - Metad� ideal de uma casa com os segum es '

� � � .. - �. �
taristicos: - Construida de madeira, cob�rta com telhas de_ bar·;A"1t�'I4__ OS n8Z"I"slas a recuarem ro,

. janelas envidraçadas, com. 3 quartos, C<;>ffi um varandao ê�.. "'", .• .l....
,

.

.

.

....

+.I-·C··a·l.x*ãO',·." f.·
..

u·-n·
.....

e-b·r-e
..-:� fada frente da casa, uma saleia, uma cosmha e uma sala

., Q, G. Aliado,. 11 (A. P.) '__.; França, estão dificultando con-
jantar, aval.íado tl�do junto, meta�e do .terreno e metage nda c�ss�ataquesd?Montgo>ffiery ,estão pu sideravelmente as operações
por tres mJl e qumhentos cruzeiros, �f$ 3.500,00. B���-\RIAra1ízádos' na margem .ocidental aéreas dos aliados nas ultimas' 1 ses que foram arrecadados por blectmento de D:J. 1\.. .'do rio Orne, onde as tropas (tEl- 24 hJras. J CANDIDA HOESCHL, e que se acl��m em �oàer do curanor

zistas 'estão oferec-endo uma re-

pnC:O-'!I!d�s'
.

nOrd9!s n�z'-.s·
I Ir·' S!fviços de primeira do curador do espólio, doutor Max ' /ares d.A naral. E, quem

sistencia ferós, ao avanço dosi "'...,u ii pii n iIIU arriem os quizeT arrematar, deverá �omparec,er no dia, ho�a, e local

I
aÚados. For outro ladiQ f.orças .

II ( P I c j Avenida Rio Brao· acima designado.s, (_lnde tera a refen\la. praQ�:_ obs�nad:� .

as
norte�all1eriGanas avançaram 1 Moscou - A) niorma

co,Ho.2:(ent.re Ki. prescrições legaIS, não pode�d� Os re�erdos, b:'::ll�, s:r. �V\.�.'dldomilha na al'ea cOlilpre.�ndida en- um comunicado suplementar eckbuach' e o Cor- por preço inferior ao da avahaçao. Dano e pllssa�� n�sla ��da�etre Corentan e Vire ohrig.a:nd.Q os soviético, fIue os russos (1.- relo). ! de Blumenau, aos 14 de junl!o de 1944. Eu,
l J';;��h °â:n��\44�alemães a recuarem para o !Oi1- vançam numa frente de quaio A tratar com Nóbrega, escrivão, o escrevI. Blu.m�nat1,}4 �e lU,: o_ ,I;;� J

go litoral oeste da pr,;nins"ula,: trocen tas milhas. onde 08 A. LUbow- ass: Oscar Leitão, Juiz de DIreito. Este: confolllle ,-om o
Pessimas condições d,Çl tempo dó$

alemães vem sofrendo. ue- original, afixado no lugar do costume. Dou fe .

. de ontem qu� se vem fazendo' ,I;

'd sa'das perdas. .-.-�-!t:-.-..- .. .-iõ!iS:";,'-""_.. O Escrivão: JúãO GOmes da Nóbrega ..sentir eni tDda ar;:a norte
. ,:i . '" &

Aniversarias

-ela
• Mi" 2& !iWhH li.

i.f.

de
#'

BluDienau

oliciario resumido
da guerra

..
'

.Hevelam despachos vindós da Os círculos aliados não confír
Europa :ocuipctda, que é tensa a nraram a noticia de 'que uma
aimúsféra c.ohtra os .naústas, esquadra norte;.americana tives
p-dnci'palll1'ente TIOS países oen,- � sid() atacada Pçla aviação ni-
trais. pOil1Íca.

Blumenau, 12 de

< ti: Jii&o::-� :.��':�
TOJl,,�ladas subre toneladas de

bombas, oontinuam caÍThdo súbl'e
d. Alemanha,nazista, 'l.tOta'damen
te em seus oentros fBrrpovi<Írios e
industriais.

Na área do Medit.r::ranêQ aavia
ção aliada maJl:lem a supr'emacia
aérea, alacado os divers,üs poa�
t.os ak:mães, �xlstên.ties nps BaI
,l:a:ns.

o Sabão

"VIRGEJ\tI ESPECIÁLID.ÂDÉ"
da elA. WETZEL INDUSTRIA.L JOINVILLE (Marca Registrada)

Conserva o tecido da roupa porque lava facHmt:nte e com rapidez

;-,
í

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




