
Trop�s h8hmdesas DCUpli,.
r�m hogt:rang

BATAVIA, S(C B) - Tropas
holanrl-sas ocuparam Tangerag'
perto de Pes irig. a Oeste de
Bitavía. ontem, - anunciou-se
hoje oficialmer.te. -Não houve
(�ualquer incidentes e nenhuma
baixa.
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Santa

do

SANTOS. '12 (eH) - Proce

dente de Itajaí, chegou a este

porto ° cuter "Aurea G. Conde",

que transportou para este porto
500 sacas de açucar mascavo, Concurso de "Cidade
pesando 30,000 kg. ,,_. _"
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h I Avisamos aos leitores que, por
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�_.•• ,._
re Iram a aru a

I
motivos de força maior, resolve-

�__� .. _ f b' J nf '!Dos transferir para o proximoa ncau3 Pl}IO numero o lançamenro das bases

r1e. franco H o I N H o .J o I N V Il. L E do nosso concurso «Qua.i o clube
�i iI mais popular de Bíumenaus ,

Matutino
Cr$ Ho,oo
Or�· 35,00
Cr$ 0.4.-, Anunciem nesta folha
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elJl face do Qoverno-

""'"

. �:uo,_ 12 (C. �) _. O. mi-! França, de 4 de março .deste ...nrstro das Relaçoes Exteriores r ar.o: 2.} - Que o secretario ge- truções para agir. Irne Iiatameu-.M�ls lun aS �Q aml""S- 5-8-·0-sr, João Neves adiantou, que o! ral transmita essa informação a te. expuz a questão ao presi ] UI U�!i! �
. �\!3 �......'.

Bras] l'O'!,perá relações com o I todas as. N_açõ€s Unidas e ai dente. d.::, Rep�biica, Com sua

dI· d
gOT�El:no ne Franco,

I que:oo
rnars Interessar possa; 3,1 pond eràção habitual e sua comb: e ila�e�� oe;�a

,',t- 01 o que di.Bse o nosso chan-
I -. ,.Qu_: seja remetida, á Asse�-I pore-ensão das nossa.s. respcsa 1- p P
I - -

1 � d d RIO. 12 (C B) - Novamente I imo.. ositivo e urgente, que teve o
CE1cr, ao ser Jr1t€lTcgado sobre i bleia (.,era a reumr-se a três i Iic ades como participantes a

•
. • ti' d

. . podemos noticiar ql1e mais um B�nco do Brasil de atender a
3S con.clusões, p di v_uIga,d,as, .

a I (�e setembro. vír;do.uro toda a I guerra, a lav.or a vlgencla•.no I1 C'
-

d d t mês se passou. sem que o Ban- situação de a gnns pequenos es-

:�.tle c�;<'gou o sub- cf.Dlte _�l.? 'I aoc�rr;entação reco.
lhida pelo SUb-.l mundo,

o sl�tema emocra_ ICO
co do Brasil tisseve necessidade tabelecimentos hancarios para a

�J0i1SeH1él de Segurança da ONu, cormte com a reccmendação de e das garantIas para a paz. ?
.

d C D bi de fazer emissões de papel-moe- boa execução c'a politica. segl.1i�a respeito ro caso espanhol. o- que, a menos qut'; o regime de I general utra com ll10U comi- I
, r

I·'
r 'da. Em maio findo, assim suce- da pela superintendeucia da

mo a lInLpreG�a oivulg..ou, ,0 re.-I Franco desapareçoa, até la. seJ'a. ,�.'-o as, ,instruções qU€_ .•o�am -

. _

-

-

_ deu, A ultima emissão de pa- Moeda e do Crédito, Eosses ban-
presentante oa Polmia navia I votada uma resolução proponco [transmitidas ao nosso delegad

..

O, r d
.

.

b pel-moeda foi de 12 de feverei- COS toram devi amente ampara-pr.-opo�to se. considerasse 0
..re-I o romp,lmento das relações di-I no sentido de qU,'e,__ ati sereves-

D
.

'1 If I - roo esde então, graças a P,o i- dos com recursos vu tosos, em

glme.
a <l.ngista como um perIgo

I Plomatlcas.
com a Espanha, por I sem,

se.n restrições, o que

0.para a paz mundial, e, assim, parte de todos os membros das sub-somité concluira. tica firmemente encami nInda no) benefício da economia ge.or.al e

l' f'
.,

I I' b sentido de se combater a infla- particular, vencendo-se garbosa-íH-� ,_cssem ap�!._ca(b_s as.medidas Naçües Unid,as. ,

Assim, o.

.'
tam.arab, ao ca_o .

1'·-o' --

I ção com medidas praticas. o mentf', a crise qu.e ameaçava a-
na. \....,rta de Sao 1: ral1ClSCO. Em face dISSO. ;;. POS!ç;:Lo do de longo e SllenclOSo exame do

Agora, o sub·ccmité, por una-I Brasil foi a que lhe impunham

I
grave assunto, como é do esti- Tesouro e ° Banco do Brasil I' gra'iar-se,. mas qll",.Q

felizmente já
uilnidade, reconheceu que o gü- 1 seus imteceder.tes, no caso, a 10 da casa, despreocupado dos puderam fazer face a todos os está debehtda Nesses dois ca

,.'.\:'rno
da E:;parh� �epre3ent.a,11 que. resl:lta va do pensamento! comentarios, não ra�o. predpit�- seus compromissos, tndos em dia, I fiOS () Banco do Brasil pôde a

"do menos, -'um peng'o poten. amarJureCldo de seu governo e! dos e outras Vezes l!iJU:"tos; po�
sem recurso ?e novas, emísslír:s-l tende", GC:Hreni.entemente. a t�-

çl;:,l". I de sentimento democratico do I de. finalmente, conduzir a pj\:r.
No entanto, e nesta epoca qtie, das as eXlgenclas de. ordem fl-

• li, •• n.orrnalme.nte o Banco do Sra-I' nanci·ira, se.m emissões, m.anten-lutern-gaüo, Então quanto à � pói.S, te qu.e lhe cabIa no lmportan-
-

f t f 511 necessita de maiores recur- i do sua caIxa sempre aCHna d�
poslçào o iria! do nosso p�,ís I' Comunkando·me. logo, os i tissimo caso à ixação de uma

,

.1

I"
r 50S para enviar aos Estados em' blli[w de cruzeircs.

J_tr

..)..-:"s.uo
nosso

_ repr�s,e.n.ta.nte, i pc:ntos de vist<=: ;renceàores. no dlt'etrlz canl.l.zente. com os. no:-
embaL:udur Leao \ elnso. o! selO do sub-comlte, o embalxa� ses COlllDrOOlISSOS mternaClOnalS razão do inicio de saf,as, que

,

sem r r f'
o No Da); e 00 la�

dwnceler ,,,,,3-im se iJJâllifcstüu; I dor Le;'io Veloso pediu-me lus- e a vontade do povo brasileiro, ]-) e requerem .lUa:nC!amen�

".1,') CaSO é! t.ltmples, O sub comi-j --------- - -_.- -------------- tos vultosos. E, de fato, em maio
.""'''' li[d�_"? �,."".

d f foram remetidas ás p.ítencias nos ",WiG ,,",W,," ,..........
te, I e que ,a!: parte (, Brasil, I

�

f.Q):eSt.
ntado peio embaixa�or 'I

Estad�s; sDbretlldej"·· S, Paulo, I

LE',W VeJi'S(\ por voto UllanJme I centenas de milhões de cruzei-IIros. Tais remessas coincidiramd>:: seus memores, os deleg-ajos
1

� com a necessidade manifestada(G ne'sso pds_ da l\ustralia'-ICh:nél, Polonia. e Fra!}';J, consí.
no começo do mês. em carater

derem que o regime de Franco! lluhJ=Viaçãe Hlotz Innãos, Traos- ! "

........_*-._�_\!I""" ...__�_'.._ ... I Realizar-se·á no proximo mês
l:àO

.. �o.nst!tui ameaça detiva ft II �orte de Caroas e Encomendas entre 'I ti I de julho, no atol .de Bi.lqurni, a

;1;lZ,:l') m,undo. mas que, sem tI':II
I cr eu-se experiencia naval com a bomb&

emoar�_�-o. e lupa amCJça poten- i as praças de Blumenau ....Brus5lue.. I atOlOlca.
,-:1;d. Em vista .disso, resolveu, I' 1Jl" -, I ! uma puls�jía de ouro en- O ruido da explosão poderá
fuw;z.do no artigo 37 da Carta ,dnnVI e e Lages, comunica aos seus ami· 1 ire a rua 4 de fevereiro. ma ser ouvido em todo ü mundo.
de São Francisc(', fazer as se-\ gos e favorecedores, que transferiu sua Agencia 15 de Novembro att na igreja pois um microfone será instala.
guintes recomendaçQe3 ao Con-I .Matriz, da RUfl 15 de Novembro pare.: matriz ou na fesfa da ign?j;j, do no couraçadG «Pennsylvanial'.
se!ho de Seg-urall«(a; Lí - Que I ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS 1'1, 6· (ex-Rua das Pede-se a pessoa que achou

rl I '17 D··' �1:;aça fio€i.l aUl1ncÍO<1prnva a uec Jr8cão nos L'_sta- 1: 8ímelr8S, entrega·la Em nossa redação. -

dos Unidos, GrÀ·BretaDha e I Telefone N. 1410 End_ T€lég, AUTKI Gratifica-se bem. I neste Jornal

ra

experiencia com a
lunnba afoD1ica
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o strela 00
"

arque
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Gllreço
}.' gr?nde o sucesso que vem I de linhas modernissimas e atra- modelo de limousine Studebaker. Não obstante. o que mais nos I "Cha111pion", que alem da. bele·

a�c;��\ç: iH1'.' lJêst.J. pra?;:! a p_xpo-, entes, q�i1nto pei? c:ii1forto e ,Fomos n3cebid�s por um dos prendeu a atenção. foi a estru- z� de �ua� forma.s têm um r�n�
'-�j;)i.!) ,h llm?uéln� c�nmpwíP,! elc::;acCla do seu ll1tenor. onde d.lretores da "Soc.:e:�ade Comer. tura do �arro, ,d: linhas luxuo-l dlmento' lllegu.alaveI. p!'o

..

porcI0-

t:pn, I) 1,'1" ria ii l3.rnaclJ. marca.j po?em ser observad<;'8 os n?ta- elal de Automove12 • revendedo- sas �. ;:mstocraticas, que tanto nado pelos,motores Studebaker.
�tu(:eué Ki'r. �\_ n;ostra C,�l apre· I

veIS n::ell:oramentos !nt�o�uzidos res dos caminhões e �btomoveis entusI��mo vem despertando I de plma �mversa�. .
.

ço, Hl<lt:gur;;ua saba,:o. Ola 9 do! peia teC!:lca (}.U:omoOlllstiC9. liaS I Studebaker, o qual gentilmente, nos VIsItantes, I Segu�ao nos mfo,rmou amda

Huen�e, .no "l10\:0 predio d; L:a.sa 1 ca�os a�ste apos-?,uerra, I noS mostrou o carro, prestando- I _ do carro
nosso clceton�, os JP..teressad�s

ai\. Cc p t':l, a, RuJ. .15 oe 1\/0-1 .t.m, vista (�o mt�resse que
I

nos esclarecime::1tos sobre o n,�ag"mos o pr:ço. _
nos carroso Studebaker APodera0

"u-'-' '-v_". �""'. "-.ld-�. ".l""-.""a. po.
r I v.=.n.11. Gc;S(Õertanao a ,,·tad·· expo- .

e f.i �amos surpre _ndld.os. tao obter ·mal" d"'talhes "'obre os.... "',-., l" _,, .. , �- ,J , __u." �,
,- '-1 <t J funclonamento e melhorament s ,.

, C
' ., � '" ,

r:e\l,en::s Ô� pesso"", ;';s quais, siçãl'. fizemos uma visita á.
o modiCO nos pareceu, ompreen- mesmos com os diretores da

t(�m f'I' ,,-,o5;:\:ado francamente I mesma, tendo, assim; oportuní- introduzidos no modelo em ex- demos. então, o motivo da grao- "Sociedade Comercial de Auto

ir.1pr.csskmadas tanto pela apa I dade de verificar o quant�. ba posíç�o, o que realmente Ím- de pref�rellcia que o público moveis", à Rua 15 de Novem-
reUel2- externa do [101.'0 c<Ln:o, de verdade em torno do ultlm,.:; i preSSIOna, vem dispensando aos modelos bro, 552•

nesta praça o novo
arca Sludebaker

odeio de liolousine
UOla visita á ostra--

de Preços! Uma

; Ilnaugurar seu
II Predio Novo!
estréia de qualidade!
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chegou novo remessa
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- MediCo Oculista -

I' (EX';'iíu\'sistente do Instituto Penido BurnIsr) de
I Çampinas

1
.. I,�consuHorio. Rua �fI�d�o �����. 50 (esq. Rua Ih. Murici)

I ,'-"'"
CURJTYBA PARÂNAJ!�' ,

I� . Consultas: das 10 ás 12 e das ,14 ás 17 horas. i
.'. 11 ,li

" '.
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f.RATAlltENTO E OPERAÇOEE nss PPRNÇA� Dl!: ::\f'�NliORA!:I�.51��na, �u'1ahU €x-iutf\rDO da Santa Casa. e do Hospital Psiquiátrico do Rin Mciesiias d�s meninas a !llIH.::aS. Di!;turi'liíl8 '.la h]"n" cr!íic�. Pif-
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1) Discussão e aprovação dos estatutos sociais;
:!) Eleição da Diretoria definitiva;
3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Ratificação dos atos constitutivos:
5) Assuntos de interesse social.

.

Blumenau. 26 de maio de 1945
Antonio M. C. da Vdga

Acrisio �f. da Costa
Rômllío Silva 3v3;
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