
Ha tempos, o sr; Brasil Pi-' Findo o ágape, o g-eneralj cesso do líder da maioria. n,o

nh.eir:) Machado, in te.r.\ren. tor do Agostinho dos .�,antGs rel;niu �s I' cas�
do .Territ?riO do 19uassu,

Paraná, conceIeu urna entrcvis- b�l:C;\(bs do P..::;D e U UN. no LIguem os leitores os fatos e

ta. a um diar�o. �arioca advo; Paraná, para tr2 n�m:�ir-ihes c�s I e. t�rãO n

as razõe�s do
TCO�lstran

gando a. re�tltui5'ao ao Paraná termos de Ul�'a pd,lt",�ra qu: n-: ?"ld:,' recuo do ..r. Nereu Ra-Ie a Santa Catarina das terras ver a com (J Lr,�,dClHlce Dutra aj'no"""c: estes Estauos. desmembradas! prcpoaito d-� [,le:t':'ada reincor-j S!>, pois, as terras' .. rranca.Ias

para. formareul o Territorio do
l po:ra,�ã(). 2.0 Parei! !t. e Santa Ca-I ao Paraná

. e.á Sant a C..?-tar�n;:t
Jguas.sú,

.

tar ina das terras deste" Estados i Iorrm restituídas a..s Estados

Pouco depois a bancada do desmembradas para constituirem I mutilados, ficarão catarinenses e

�.. '"
Paraná :1;e reuniu e resolveu o Terrirorio do Jgnassú: paranaenses a dever este ato de

.

-apoioar a iniciativa do Iuterven-
-'

justiça á ação decisiva, á atitu-

tor Pinheiro Machado, apresen- de desassambrada do emic:nte
tando uma emenda. ao projeto e b.r�:o ex��omandante daQmnta
da nova constituição, deterrni- Região Militar, General Agos
uando a restituíção pleiteada. tinha dos Santos.
Nessa ocasião um representao- ---D-'--R-I-O

te paranaense do P. S. D. pro.1 Anunciem neste IA ..

(

curou o líder da maioria para
. comunicar-lhe a referida <.iecisão.
O sr. Nereu Ramos rescondeu I
que não só não apoíaria

<

a rne-:

dida, come iria combate-la. Es-lsa atitude do líder majoritario
foi, então, conhecida através do I
noticiario dos jornais, não sendo

por ele retificada ou contestada
Só nOB ultimas dias apareceu

no Correio da Manhã uma tími
da retratação do ar Nereu Ra
mos, E nisto ficou o líder da
maioria, pois até hoje não assi
DOU a emenda das bancadas no

caso diretamente interessadas

·t'��
_-

.
-U···· rot

de

o
A Comissão Organiza.dor,., 'é·m f- miÍx:ma snth:;laçâo e

!lubid'-l honra de convidar {) p ,']., ,i:- );!llOlt'Ot;U Dura IHI

I te8t�8 em benefíciú da COllstr.u 1 .';" HOi:!PH.;Ii i:'.''lUniCiPal, a�Nal1zHr-se nos dias 13 e 14 dI' ;(1"1 J riu c,;r1'{:.'Bt8 ano nos
salões do Teatro Cari!}:,; GJill -; :,;<!íi1iU 'nte cedido pela

.' sua diretoria.
A. C(lmiss!'í,i) 1>.[I",la rlari! " c,'rút;iLl lpm IOTllHH10 dos

fllboa de B!um�HlHu. para o C 'j,ULLI ôxttQ da fe.sto. em'
benefício d03 Pf3b1"88 det-lamp !i'ii,Íl,:J e desprüt'}gidoB da
sorte, comu uma demonstrilçilo pública d� qUJ o povo
blumsoaueose stlb� diU' a quem neCP133i!a.

.,

::: "

do id
•

fi
.r:

I :-:!r!Ude a 8 ;:l1id:-
.

d0 SI! retiru.m qUilDtlo
G crime ti IS tl"aiciÃo
'ião pr'smiadiis.

-=-O"� ..�uto d�1\';i; ç,:.�g;;wh··açõê$ do V�Ue' ',�;;:)
�----=---��--=---�

�AO. !lUifiã-feira 28 ;t8d�i�"n�';'� . Oro Acumes Balm!li Dirp\;c.r . asponsavel • Amo XjrU � ti 1:.105
� -=-=__�.���

.
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-
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Uma·"

a Farinha
Pabricatl3 palo

16 I,NVltlE

fabricas
daqui

PittBbUl'gh (SIH)-O Dr. Eurico Fermi, I) famoso

I c�enti8ta qu� construi�l o �rimeim for�o. atomíco aq.ue-
ICId9 a UraDl? na Universidade de

. Cbca%(l, .

predisse cidade o Sr. João Perrarí, em

que dentro (fe JO a 30 anos estarão em funcíouameu-
.

missão especial da Cia.. de Terras Norte do

to glandes usinas de ell�rgia atomica., Paraná, a maior Empresa Colonizadora da

Numa publicação preparada especialmente para o Arnerrea do Sul pedindo o mesmo, para qll'3
«Fururn Centenal George Washington», desta cidade, os que tem negocias à tratar nesse assunto

o Dr. Fermi declarou que o forno atómico pode .atín-
compareçam até o dia 28

gír qualquer temperatura que o homem deseje,desmen-
tíndo assim as du vidas que circulavam sobre o calor no Hotel Elite E depois

PORºi.?iRE�C��iIo� SR.
Senador Nereu Ramos dos fornos nucleares, que muitos supõem bajxovdemais desta data no Hotel Ponto

. . � (Líder chi Maioría) I, para competir co� o c�t't'ão, o óleo e o gás.. _
'.

'

..

?s que sabiam da POSIÇi:�: t: '.u, ,0 Dr. Ft:r�l predisse tarr:bem que �B instalações Chto, na cidade de Rio do
.... �tenor do d,r. Ramos, ap�land{) I

O gelJc,,,,: Dut�a .mos_trou-se I fabrfs de energia atomica podiam produair ao. mesmo I S
Jil{ o ato do ditador que mutilou o i faxcravel a reivindicação dos! 1

.' b' < I
ul..

Estado natal do lider. fi- aram' Estados interessados, mas ad-I tempo
o novo � e�ento,_ o plutónio, como �m su 'pro�

> �em. saber a que atribuir ::sselver.tiu. o General que o lide. da,?utO. O _plutom� po�e por p.ua vez. ser utlhza�o em a�rOYeUem a2n\�a Ista
.
inopinado recuo,

I
maiorta, sr. dr, Nereu Ramos Illlst.alaçoes fabr ts ainda mais aperfeiçoadas, pOIS serão

A explicação veio recclltemen- ihe comUtúara a sua resolução muito m�mos complicados que aquelas que utilizam o BIJ6�funidgnle'
te

.

pela palavra do emincnte dL> não a a�oiar no plenario

I nr" nio. .

.

�eneraI Agostinho dos San�cs I Constituinte.
fi •

. --- Os titülos estão. regis·
Ilustre comandante da qUInta -, G-'-'

,-- � \1 "FI'
1

Iregião militar, por ocas'ão eh I
L.. .i.!.N [:I_I ... i , D_RROIA O

I '�D t d· SUECAS
trad08 80b. li 12, de aO::)1'-

churrascada que lhe of0receu a' LIDER PESSEDISTA aSna' a' BIra
.

. .

colonia paranaense domiciliada. O p"eneral Av'ostinha dos San- U
..
'. do cürn O decreto n' 3097;

R"
n o

no lO. tüs nao se deu por vencido,

� I defend:'l}do com calor: energia
Instalacões [�I o seu Justo ponto de VIsta. Pro

� ! meLeil-lhe, então, o Presidente I
ariig�§ fléh'icos ",.,

I; l.,uar
llOVJ.mente a respeito do

Inslaladnra de I assunto com o sr, dr. Nereu

Blu�lamms III �<-él\II:""'. .." C'
I Fone: I· 77 ' I :i:\S (l�f:o:s, S,ll� ,no" arreio

4 � i 1 \ ",1"""'" a nrt'cla do retrQ-...dt���"2'�-:':�_';'�_:_�'\'" lo' .. ·.ll,u. U, ..

Visilou Blu enau II a caravana
de esludantes IlorianopolitallOS
Esteve em visita a nossa ci- apreciar.

S(�f;são cinematográfica dt'díeDdn á grnotada. rIO salão �ade uma �a!avana d:e estudan� Inte�rando a caravana, veiu a

do C<llegío S/mio ;\n1ô,!in, gDntilmi'!J1e ceilldq pilra esse, l�S ?O Cc1eglO Catar,nense, da esta cl,;,ade .

nosso pr�zado col�-
11m, pela Direçilo daquJIG I2XCn:p!é\i' ,,;stúb�lecimento uel (,aprtal do .Estado. �a Ifeh? MtIton Per�lra. q�eml
ensIno, com o f!JfllOt!O - Wm.:.� fUW�6t �O Oeste contra I Os referidos estudantes. que htà na Imprensa flonanopohtau3,
Leste», I v�ajar�n: em um ônibus põst.o.á o qual, em companhia de divel-

lrni", "'l! E�� h.���l'1l El!�� .Il!!1\..... I dlsposlçao p elo sr. D. ElpldlO sos companheiros
..

de e.xcursãoUu� h' {g� IJtJlIi�;';; \ij'", m,iÍ'� Barb')sa, diretor do Departa.. . . :
, . . , mento de Educação do Estado, 110S brmdou com uma VIslta a

No Teatro Car!üs o rHHel·1. e;Hn4,.1�:m,? as 2� .ho.i't1�, chegaram em Blumeoau na tar- esta redação, onde se demora

grande concêrto pela orqUf\Sl!'i!' dil ;:;.jch:d.Litl� ,D,aruátlciJ- de de dOl11ino-o último" ficando ram emagradavel palestra.
MusÍ..-:a.1 Caflos Gomes, r0gid'l p,;L'\ UI éSlro hUluz Q::yo r qospedados ::>no Gt'na's'l'o Santo A

. .
.

_

., os V1sltantes .. que retornarão

•fl..... _,
n;g .fi.f d!;\ Ii���i�", �ii'! 1Jf)J� Antoüio. Aqui tiveram oportu- hoje �esmo:p3.rà Florianópo1ís,

�_\
ÜlO l't !li '"

.

�M." t;\iu l="'" nidade de visitar os principais agradecemos a genti.leza com

.".�.;
Com inicio ás 20. hOI'HS, grande Saií'éo no Teatro C�r- flstabelecimento.s fabris, manHes- que nos distinguiram €i formu-

. s} Gomes, As mesas pode rilG ser l'eSBl'Vlidlis cnm o ze- t,.·.mdo sua admiração e aplauso lamas votos de felicidades na

["dor do refaí'tdu Teaho a p�_;dlr d,) dIa l' de Julho, I
por tudo que lhes foi dado viajem 'de regresso.

o

(oer ta Alô
20 ou 30 anos MOINHO

Marca "DIABOLO" de 15

Comercio e Industria
Stein S/A.

9�U?38.

***

. 'odos O que comprarem terras por seu

hdermédlo não terão motivos para se

"arrepenllenun

IPlanos de
--------

. .� '.
.

.

.....,;

constlucoes
.. ,

no Brasil

II
Germano

Rua 15 de Novembro, 41

na ..

li

vais
Declara,ias do '�omand�u!te .Juvenal
'.. Greenhafuh..

.
RIO, 3S (CB) - O comandan.; caminhada ae presidente da Re

te Juvenal Greenbalgh, membro publica uma sugestão no senti
da Comissão Bucarregeda pelo Co de ser construido grande e

C011':ic1ho Federal do Comercio moderno estaleiro no Distrito
Exteríor, de estudar os planos Federal, çom capacidade' inicial
de construções ltavais no Brasil pars um totaLanual de 85 mil
falou á impreusa sobre ao cou- toneladas de naviosequi\lz:lente á
c1usôcs desses estudo$; metade 'das enconH�ndas feitas ao

Disse iuicialmente que a Usi. CaDé].dª .�.. ªos E.st�dos Unido;;

na de Volta Redonda criando peJ') LOlde BrastleIro� O mate

a industria basíca de �ç.(). v-do riaI a ser eru!,regado �erá genul
abrir novai< perspectiva: A- in. ,na.li��en�e naclOm..l g\"'aças ao aço

dustda naval brasileira tendo aI prG'.uzldo e� ..yo�ta .

Redonda

comissão d�vidido os seus traba� q�,c: !!OS POSsl!::nlttari'l al.nda c�m"
lhos em tres partes, A constru- p,- ar com os demil15

.
palsfs

çã,l} de noves esta.Ieiros em bases ccn;;trutores, Esse est�lelro po�

tecui,�á.s ;; ecolJamicas: o reai'lode� dt>'adasenvolver .um _gIgantesco
lharnento do já eiistente. e ,6 pr' 'framade reaIzzaçoes.
incelltívo ás industrias subsidia. ,--, - •..... .

. '.' .

,-,<--��-

rias, como as de fabrica delÍlO" :'�l,g='lDE-SE um ca�iço f;me

tores, turbinas, caldeiras, tubLS
.

.. _ lir_a.no. Iihormações
etc. etc..' .

_.'.
fi· ,ta, redaçao.

e.Corno resulacrós desses tra� =-
..

.

....
balhos -:- prosseguiu O. coman- JL va. eeu Ar'.uncio
dante Grrenhalg:h" -- .será en;' fies t� JornaI

� ;;O.#Wfdi!iA............:;_.,. __ ....w.... ,·tlJtSA&:_� ,un:::;;ft::!:"5;"!"!�""!r����"....=...=:a .�;;:.,�·t·="""""""'......""""'��

guardem Papa Breves Dias a maior Festa da C·idade!

Quando
delirio de Preços!Um

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



Cidade ce BlumenauBravos· ao deputado Max
o Aduto das áspii'i'll;ÚeS 110 Vwe

do lIilja(
- FUNDADO EM 1924 -

Diretor-Responsave]:
Dr. AebiBes Balslnl

Sala de jantar, com cr ísts
Ielra-bultet, mesa, 4 cadeiras
e 2 Uoreiras.- Rua 15 dó 1'-10-
vembro, 1312,

Vende.se um terreno cem
52,500m2 em Salto do Norte
'I'ratat com Artur Hiaschlng.

I Dlretor-Proprietarío:
Dr. Affonso Balsini

Redu\'ào e Administ.ração
HUA 4, DE FEVEREIRO,7

EXPEDiENTE
Dlrecao, TeJ. 14,3H, lO,!}!) - Gerenoía,

lO,Hl1. - Asainaturaa, 10.99
Publlcidade, 10.99

renda avulsa - Dias utais, Cr. $ 0,10
: AlrazadoB. Cr. Si O,50. Edi�'iiO Eapor.
i t ivu, c-. s 0,50. ALruza,la. o-, $ 1,UO ,

, Assiuat uras: Ano, Cr, $ 60,00 Semes-:
i trê; o-s 80.00,

I 1itencão� --A-d-h--eQ1i.o não se res

. pcnsab iliza por opiniões emitidas, e?l

',arti�os assinadus, mesmo q Qe Sf'l:\
com iniciais Adverte, tambem, que

I originais recebidos e. não Hprove�ta
i03 não serão devolvidos. Outrosim
i) serv iço teh'gnt1ico nada tem a ha
ver com a orientação '10, jornal e soo
mente é rejlro:1uzi,lo a título infor
mativo paru nO�S09 leitores.

Procura-se um ajudante de
cosinheiro, é inutil apresentar-
se pessoas que não tenha pra- ..

fica. Informações no ReSlau-, " ',,:;e,; -'-""';i1'","ni� "''-'1':1'':''J "'" :..."'.,..,.(; ""' &-11 ""�"".,._.::��!& ""'�- "-",,I:><i -'lUrante Gruta Azu .

I Eqv.tJjfl.mento moderno de alia precisâo, técnsco
I

formado e diulomodo .:m São PauloI .
•

! ��"����t�r-1.1� �tr'�::b��('IJ:i -go
I �:=c!:;!":;'::��:S:R;::::�;:S1E;���Z&'�!I��'Crr���,::::���

rr P:1HA atorar, Amerl cansa

comprimento 1,70 e 2,00 mtrs.

TEIUHNAES para automóvel Chevrolet

Ii'. Domnlng, caixa postal, 10 'I'ímbó
�'-1t

fmpregodo com reol successe nos
I tRAQUEOBROIi9UITES EM TODOS _0S

'�EUS
GRAUS t: .SIJAS MANlFESTAÇOES

.. ((lHO SEJAM; TOSSES,CATARROS,
i3�Ol'i9lJITiS li: C0911�I.UCHE>
,_s ..:It:��,f,·�� � ... .c..,.

". _,o-

ta"

de .Jantar

as

'DO DoS SNRS. MEDICOS
bA_ �AM OS SEGUINTES

.
URlf'o:!'A tcomplefó -e parda! com dosagem)�FEZES (A,mebas, yumes, sangue ocu�(o-E�CARRO (pesguiza de bacilo do Koch)-SECRf,ÇAO (pesquíza de diplococos, etc., eSPtrmaf?:zoides��SANGIJE (SorodiagMstico dn Lues (Reaí,lã<: de Kline), -:- prsquiaa

.

de Hemaiozo�no(n:alan3). Çonfagem de globuldS. tempo de coagulaçao e de sangc}a. dosagem �a H,;;rnog!Lbma.gllco e, acido tnico, reação de Vida} {Ti!o).:--UQUOR (Exame cltobacterlO!õcoplCO, reaçao de
Kahn, ef{t)-MUCO NABAL {pêsquiza do Bãcllo de Hansen)-ULC::RA (pesqulza de Trepcne
ma palida)-SUCCO GASTRICQ (exame cornple�o. dosa�em dI:! acidez sangue oculto, rtc l

.... .. LAMINAS E R.ECI!?IENIES GltArurr AMENT8
modernà: estufa, aut�zlave cclorlmetros, etc. neste Diário

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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26-6-1946

Itojc i . Santa Catarina
SE' DE

Balancete em: 31 de A1aio de 1946
(Compreendemlo Malfiz e agências

'��"i':.. ..

A "r ";";0=-=----=-'-'--"�'___'���ll� P li S S ! V o """"""""",,,,,,,,,,,,,,,,"',,..",,.,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..__'""""",""",!'" . '�;r ����n�fr-:C-i�='llii:���ag:oM��:�
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.==
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""'""'""""....

,i
I ��:', cinhas, - Medico-Chefe cdas

. : .

,
�n V 2.000.00(',"0 SI:'·,.. :3 de Higiene Infantil e 0-

';'.- Em moeda corrente 24.8\10,011,00 Aumento de capital 4,ooo,(1(,",r>0 6,000.000,00 Z111:' Dietética do Centro de
c Em depcsito no Banco do Bl':1úl ,UJuG.í 1!3,·lO �"o""! S:;, 'e. _ Estagio de 2 anos DO

. Em deposito á ordem daSup, da l\IoQda e do Credito 6.1!J:':;88�2!"! 3G.989.2I7,60jFUlldO de reserva legal 700.000,"0 f ser >;:0 de Péle e Sífilis da San-a -Reiilizavel

loutras reservas 7.100.000,('0 13.8oo.ooo,ou,
�"�".. .sa de Misericórdia do Rio'c. c. Emprestimos em CICorrente 1J5SG5.NlG,JO �� .� �" �VJ '" • -

Emprestimos Hipotecarias 851.SíG,70 Ja' .'0. - Especializado em Ma-
Titulós D.,tscontac1os lG5.505.986,HO \16 D-epE(',�ii·gtoiV6el la, . pelo Departamento Nac.o-AgenCÍas no P1Liz 215.0::\O.H58,5C!· I ..... d P bli ExCd P

.

15.101.213,60 á vista e ii curto prazo:

ln;'"
.e oau e ti ica, - _-nrréspou entes no arz

de Puderes Públicos 2,167 ..3?�',SI)

I
CI,' "'. durante 2 anos, do Servi-B. B, c/aumento de Capital 2 32ü.OOO,ü(J • ..

'Outr '1" créditos \.,W).fiOn,üO 4.SD.17G,772,1.0 de Autarquias 9,313.títr',JO ço ,= Mataria de Blumenau,'-'� �

C C S L", nI4.�i06.U7:>.IO..
.

482.153, \O em I em nnue
.Imovels

em eje Liniltadas l,979.�(IJj,fiiJApolices e obrigações Federais 112.078.(10 em elc POPUIHrt·S 32.I'!J8.B54 :10 i "idernissimo aparelho da LuzApolices Estaduats 3.\JZCI,no em cle Sem Juros !'2!)O.?3-l,nq e iji!rs :>. ",'"1'''''A 1· l\f'" 7°.000.,(lQ l " %I " ..m
. ponces munrcrpais .r

em CIG de Avis» JS.DilO! I:;>." ) '9.W2,5�H,lOAções e Debentures 2H6.HH,30 451.101,30
a prazo,

,��"�=,, ."
·

.. "acinação preventiva das cri-
de poderes Público!, 2,18.ui.\1.8U C I h (

-

'191.585.01;1,(iO a prazo fixo 64 276.52;1.50 anca- contra a ague uc e qual-
de aviso previ o 2I:Ú;G6.B45;80 nl.H8�,312.6() : qU,:f idade) e Difteria (a partir

Outras RespilDSnbiUdl}des 240.474.ÜÕ3,lO I de 'I) mêses) sem reação alguma
Obrigaçoes diversas 826.20·!,OÜ i .

.J 3�<) 673 sn Agencias no Paiz 223 8B9.8G�I.50 .. DrJ. consultas, todos os dias,
".' l. . IÚ

Jleol're�pondelltes
no P,tiz 37. HJ3.3ü11O t. Ed 'fi

.

Pe 't ,( (; o teOrdens de .pagament0 e O urros credites 8,1(18.825,60 i no L:.I .1 .ClO et er em I ren .,

Dividendns a pagar 70.'12�O 270.088.627,80510.563,531,5°1 ao Hotel Vitoria), das lO,Sa
. Q ál; 12 e das 14,30 ás 17 horas,

�

iOG 83' no li Resultados Pendentes II. • I Contas de resultados 13.1'97.213,6(' 'fnn�(I' 141t� (Consultório)I -. Conlas de Compensação i U!l",ii!. " .��
Deposite. de vals, em gal', e em custódia 3')5,1713'1" no

IO� R d )Depositantes de 'titulas em cobrançaj
-.� . C_','

ln 1 ( esi enCÍ8'
do Paiz 225.120.54G,IO - I

do Exterior 17.(1l1,20 225.138.157)30
J 5fJ,581.600,OO
H;5.88l-).7HB,�JO
225,138.157.30.

U14.5�O 551.521.056,2Q Outras contu� !J1i1.500,OO 5Í)1.5�J,05{1.20
1 "o I 1.0b1i.TI8·1 !iUl,üU

���,,_.,'"'""'.="'
•

. u H,�04.b.ll ,tiU -

I\. FH�........-..",.,."""""-----..---�""...._=�=�--,.".. """"""'"
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Chefe da Contabilidade Geral Bonifácio Schmitl - Otto Renaux - Irlneu Bornhausen - Antoni J Ramos ercílio Dee e iretores diuntos
(.j d T,

f' r. • .. # d
!.:Ira!'! e ênlce

.
. Dipl. Reg. na DEG nr, 22.(j38 (Diretores) Sera 1m t'. Pereira - \Jonla or
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ii Ga" Clfcullscruçao de Recrutamento t,'ilBiar

e e enralos I
� hillla de ,mslamenlo Mimar di} 81 ümenau

Edlt�'
Convocação das Classes de 1926

I .

e 1921
I (Gidadãos que compi��am 29 e 21 anos eln UJ4l)

.
,

i .l-De ordem do EXillO. Soro General Comandante da
i 58. R<�gião Militar sfio cOl1vr.cadoa todos os bra.gileiros nas,
I cid(�s nos anos de 1926 e 1927, residentes neste Municipio.
"I para �e apresenI8.r�m por conta proprili; mi Séde da Junte.BUJMENIUJ - RUi 15 de tioiembro, 505 .. fellll�: UOl ! de Al:stoámentu MIlitar desta cldüde. a-flm�àe serem sub-

�@ii#!!!#M� ._ti • ii!\j�iM$ii!fí4.4ii!!@M6P+ J l!li ..� meH�loa á inspeção de sande par� prestação lio Serviço
Milit8f,

�-�""'''_'D-li ��€}-A-lil X ti-!1§-�",",�-:I§-ã-JJ--ilI!i--�-* E'poca da inspeção: Entro os tEliS 2 a 15 de Julho de
1946·

2-013 convocados deverão apresentar-se munidos do
CERTIFICADO DE ALiS1'A�1ENTO MILITAR.

Os que forem cHsados juntai fIo a certidão de casa·

meu ':. e as de nal:lcimento de filhoii; 09 arrimos de laroma,
os rhcumentos que provem eSSB situação.

.

!JS cidadãos que não tenham sido alistados ou que,
pOJo ,pwlqu8r motivo, não possuam fi' Certificlldo da Ali8ta
meu") Militar, deverão apresentai'. para fins de alistamen
to certidão de 8Bcimento oua documento equivalente o

I tr�@ '.ctogrRfias tamanho 3x4. O que não tenha- sido regia'
tudt civilrnf'nte ou que não po"sua prova desse registd, ou(11

S it mas u � I � fio ailHh, que ignure G6 �oi registado ou o fogal.' em que o

I I' g J Uu foi. BerA alistado de conformidade com as declarações que

C8S�S Bnorgor llovombrn
fiz::" aP�������:e J���ac��v:d��t������, na previsão de não

ti 00 ij 11 ü la I SeJ'ê'll Incorporados 80S Corpos ,�e Tropa todos _os cida-
,

iM,v' pertencentes á� clllss;>a Je ! l)26 e 1927, ter!lf) preta-597 e 1312 i ren: .<1 para dispens!\ de inc:HplifdÇão O@ que prImeiro 86

.,-........'i-��-j>.���-� X tt·�- "'ir' '_'""""e-�"",_,,".!l}-t<"" apr. 43nt'3ri'!m para a il1speç�O d·,' §Jaula, dentro da época
ACIMA fIXADA.

IndústriaBanco e

1.475.993,40
=�'cr"'*"",w;J

Oú.tros valores
C -.-' Imobilizado
Edifícios de uso do Banco
lI-iovels e Utensitios
Matel'Íal (le Expediente
Instalações

2.7B5.2t�7 70
,13(j.4:)�,l Q
207.579;80

34�22
. n __. Resi-i!tiidos Pendentes
Juros 8 descontos
Impostos

.: Despesas Gerais

3.2SL'.f'72.20
156.7d2HO

3.�jf)I:;_,129,50
���1;C:<�-",..!lõ4

Valores em g!lrantia
, Valores em custódia
'I'ibulcs a receber de CIAlheia
Outras COl1tM

'. FlorianópolIs. 13 de Junho de 1946

Circular D. 19 do DiretnF Regllnal aos seus
Doentes

ASSUNTO: Correspondencia para Austrla e Alemanha
1. Comunico,vos que de acôl'do com 8S circulares IUS.

92 e 93 (te 30 e 3\ da Maio último, do Sr, DO. podel'á ser
aceita correspondencia para A USTR1A e ALEMANHA, ohe

'.'
'.
decidas 8.8. seguinte 110rma6:

C6ne$pandenci� para �lishia
A eorrepo�denci& para a I',!,slria fica limitada às car

.

tas ordinárias até 20 gramas e BíJS Cllf\ÕeS postais não
'Jlustrados, Dãú sendo permitido i] l'é'gísirJ. Poderá ser uti
lizada tambem 8 via aérea.

..

Coneslumdem:ia pgr;'); �i llhmuulba
1. A correspondBllciu par:j a A lF iUunh'l fica iímitada às

cartas ordinárias Bié 20 graIDi � \:' 1'\(1(; clJ.rtões postais Dão
ilustrados não sendo udmHido (l i( g;;;;irn..

II 'Is sobrecartas (envelo;:,",�:, t:tdiznf!Hs não poderão
ger douradas, nem comportar dd','C!1<:8 cu quaisquer ou·

'.' tras menções além dos endm.'< ç f, Ju r('Int�teute e destina-
tár�o e 88 indicaçÕéS de ordem ri, ."tal.

.

I

IH Somente é permitido " Ci),reí'lpnurlenc{a de natu- \
.'

reza familiar, sendo proíbld;; ii rcf"fEúie a !l.S8unÍOS co-,merehils. Neohuo8 restrição f X::::: C qUGuto ao idioma a ser
utilizado,
.

VI São condições impreE'L':ndiveÍs ao recebimento de
cOi'l'espondencÍa eUl apreço:
.' a) Nome do remetente e seu efldcH'ço - b) nome do
destinatario - c} cidace ou localidade e destino - d} rua
e,·llumero da casa - e) provincía - i) Alemanha.

V Não é permitido a COl'l'csoondeneia endereçada à
p(jsta Restante; entreI/lítio, é autorizado o recebimento da
COlir�Spo[ldenci8 endereç8da á Caixa. postai, desde que,
fi!} endereço respectivo, seja Lambem mencionado o nome
QO aB1Ho8nte da caixa,

VI Finalmente, o Serviço Postal Aéreo, ainda não se
encontra restubelecido com a Alemanha.
...

2. � Deveis dR!' li maior divulgação da presente cir-
. cular 80S intE!ressadc8 e aHxar exemplares da meSill'l nei
,recinto dessa agencia; em lugar acessível aO públicG.

Saudações
O Diretor Re.gional

João Alcantara da Cunha
Nelson Dias, agente

Blumenau, 21 de Junho de 1946,

Comércio I DL Affonso 8als/ui
{��in!ca EsneclaUlada de

Crianças
f ,enç4s di! Pélo - Mà!llria

de Santa Catarina

� Sedasf Linnf)St Casemiras, �
I Riscaoos, Brins, Sapatos, I·Camisas, Pijamas, Capas,
II Meias, etc. II

'4_ Ch3�,R�rnenzoni, Cmy B Nals3_'

---=��-------------==----=----=---�-=�

s Casas Buerger Ltdao
���:���_....�::::;b.Ã;:':':;��

Recebeu os UHimo Modelos e Novidades
em Casacos, Capas, Gabardine, Costumes,
VestldDs feBos e Blusas das mais finas, PuIov,ers de
lã dos melllores e mais Hndos padrões. Ternos' leitos,

ChapeaiS, Sedas e Casemirüs.

(6.) a!lID?\:.; !\iourão Filho
Ten. CE-l. Ch"ü; tia 1611' C. R.

Sociedade Benificiadora de
Madeiras Lida..

Telefone '248 - Rua 7 de SetemollfO

fornecedores de Madeiras em Geral

.--<.'-lt--.-§f--lti��..-m�-<�� o ��"'�"&''''''�.=>.-���-.-.

{;f_. '-'.f-!lii-:'!II-�. :_""-<51-� r @- ��--.o;.-.<Ili.......-._"�
Escola Especializada por Corrasponáencia I

�:fatriculag Abel t:rs-CURSOS:. C;ncr iO• em �m (mo. �PO!â \1·:u majore" da ,7 anos). Quím!ca: [Jrat. 10 "18t1'1a1 (a proha (l,

da lnt.uro). ueseaho met:anico, Eletr;·.:dar,lE:, Mo "'{XHI!lca. !o<roi'
gra:ia: Com,erckt!. Linguas, etc.

.

2NSIN'O EFICIENTE. Prospectç' Gratis Dr. J. .... l me ie
f'er:I:<J:;;:-Cuixa. 3908-R, F!o�enclo�' Abreu, 241-!el. 3 - 7093

_
- Sào PdUt:· - -

........Q.=�-�.....it-!t_�-�.-&-'0 X "' ���""IB�

I
�l

fofo AmAOO;>, (G.Scholz)
Compelclu;ia r'ifoU§sional

Rua 15 de NLl :'.!mbro.� 596

Anunciem nes�.a folha

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. con�Brva o taoido- da' roupa porque lava faoilmente 8 com r�pidGz

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


