
Terras e culturas, oude
São Paulo já lo. grande

',,'/:RIO, 22 lMedd.) -- A. prestimo de preferência
h��peito da concessão, pe- � para o financiamento das
I? Banco do Brasil, (lé um 1 cooperativas de produção

, empre,:.:,timo de cem milhões: de géneros alímenticíos em
" de,cruzeü:os para o OMito t' todo o país, de modo a

"çooper'abvo, o sr . Fer- contribuir para o incre
;uando Nobl'ega,'dirigente; menta da agricultura e

,}t,a, Caixa de Crédito Co- j consequentemente p a r a

9pcultivo, declarou 'que a
i

melhor abastecímerrto das

Rai:x;a, del�ho do seu pro-I P?pulac.ôes. �,CCP já e�
grama, vai aplicar um em- \ ta estudando diversos pedi-

, '. ,',_',
.

. '\ �l?sl ;las cooperativas, que
,�'

- - - - - -" - .

Ja ha algum tempo aguar-

,

'

EXPRESSO
dam solução desse estudo

" BLUMENAU-CURITIBA' seletivo que vem sendo
End. Teleg,: "�OUSll�ES" procurado com' a maior

"

AGENCIA :SLUMENAU cautela. e dentro das nor-
J(.ua Ir. iie Nm;embr" N.f) tu" mas específícas para faFONE,1oo2 voreeer .as verdadeiras so-

ciedades de ajuda -n1Ut1m
com, a compreensão exata
e real do {>spírito coopera
tivista , Será esse o maior
servíco q' ti e poderemos
prestar ao desenvolvimen
to cooperativismo constru-

,

Avisámos que devido o
tívo, ,R-evelou. que -: envia-. L'iiCieJUmlü}nto de energia e�
l'á ,cOl:tádor�s e tecnícos da Iétrica astabelecido pela;
própria Caixa para exa-.

'

minar a sít
�

d I
Forca e Luz, este Jornal

, ,1 uacao as coo-'
-

p:rath:as que- s�1icítam o
está _Eujeito a no�as in:e-

financiamento, Nesse sen- rupçoes em sua circulação,
tido já se acha no sul o bem como a diminuição em

seu numero de páginas, co
Feridas, Espinhas, Man- mo hoje se verifica.

chás, Ulreras e Reumatis- De qualquer modo, está-
mos, desenvolvenôo todos

l�LIXIR DE NOGUEIRA os esforços passiveis· no
Grande Depurativo eenti Io de não deixai' em

do Sangue. falta nossos prezados lei
tores.

da caixa, sr . Paulo BI'icio,
vai seguir viagem �JaI'a,
Pernambuco e Quilos CR

iados do nordeste.

panhava. Usou o S1'. Assis
Chatoaubrianu da palavra,
na grande mesa do salão de
almoço, da Casa Grande de
«Sete Quedas». ReSi.lmimos
aqui a oração que ele. teve
de proferir, de ímproviéo,
por motivo do sucesso das
duas plantações de café,' e
de algodão, que ° engenhQi
1'0 Belloti fez aqui, f

Peço permissão ao nosan
ami1;0 sr, Eugenio ':r;;ellotf,
para transferir a chave da
«Sete Quedas»), que ele a
caba dt; me passar, às mãos
da Senhora Amaral Peixo
to. Estamos satisfeitos que
o governador do Estado' do
Rio e sua esposa 'tivessem
vindo admirar aqui em «Se�
te Quedas», um dos pano
ramas de reconstrução agra
l}fl, mais impressionantes
que o Brasil pOSRa contem
p1:.::1'. N50 veio a sra, Ama
ra I Peixoto tomar parte em

nenhuma festa.; dessas que
nos deleitam pela pompa
do, SEUS onropeís (" pelo lu
xo que cerca o He'J de8{'11�
volvimento. Vieram o go
vernador do Estado do Rio
e sua consorte a Sete Que-'
das, ver mil- campo dei de�.
monstracão agronômico.
Aqui o Instituto Agronô

rnico de Campinas; e (), Ins..

tituto Biológico de São

(Cofií:!ni na 2:.. l,ng.":ctra"A')

CAMPINAS (Fazenda
«Sete Quedas>?-, 9 - Rece
beu hoje, esta fazenda, a

visita dos governadores de
São Paulo. e Rio de Janeiro
e da comitiva que os aCOID-

PREGO: Cr$. 155.00
AGENCiÁ CURITIBA

sr . Wa.ldick Moura, que
inspecionará as sociedades
de ajuda mutua do Rio
Grande do Sul e Santa Ca
tarina. O contador geral

PRORROGADÕ-'!POR-MAIS--"3Õ
DIAS' O DECRE'TO NUMERO '2

do corrente ano, Confor
me foi amplamente noticia
do pela imprensa catarínen
se) a vigência do referido,
decreto viria, criar ínume
I'OS émbilra(�()S no comércio
em geral. POl'Óll1, ante o

deSGOl1tentamcHto da elas

se, transrormaco €n1 ínu
meros apêlos dirigidos ao
Chefe do Executivo esta

dual, inclusive da ACTB, o.

governador Irineu -

..

Bor

nhausen resolveu sustar,
por prazo determinado, sua
execução, prolongando-o,
agora, por mais um mês.

---------,;.-

o governo do Estado
prorrogou, por mais trinta
dias, a execução do decre
to nr, 2, de 23 de fevereiro

A Nação
Oriente

ASMA
V.oltaram os afama

dos comprimidos
EUFIN de BOEH
RINGER, ALEMA-.
NHA

SI.e -se
de batalha

'

xo de Kansgoní.; e à tarde encouraçado I norte-amerí- r agôsto de 1945, Ontem, o
'

já estavam em plena reti-' cano eNew-Jerseys-, voltou «New-Jersey» martelou. as

rada. Tropas norte-ameri à atividade, ôntem, pela linhas de �uprilUento co

primeira 'vez desde que bom munístas na tosta orien
bardeou os japonêses na tal coreana,
Ilha, de Wake, em oito de -----'

para o no1'-

·OJ/tima semana
Da SCD!.!,cionallliquidação de
aniversario da '

-lMPBRTIDOBA. M1UIINTlL'Uôt
t�'F artigos para presentes em matéria
plástica e madeira. Radies,

,

bibelots
por preços nunca vistos. Não ,perca a

,

,grande oportunidade que lhe oferece a

Importadora Mercalltil LIda.
fá Rua 15 de NoYembro� 1392

,lio Hótel Cruzeiro) ...

FOlH n
'

Dí("'r.--' F"lnt,�·'tIES,é, � I-.l! .. �At ti' II h
A 'Msociacã.o Come reial e Industrial de Bhime

nau, C01WOCa:' ,todos ú': interessados, . (associa
dos GU não') em FOL liA DE FLANDRES, para
a reunião que se reali zarâ no dia 24 do corrente
mez, (amanhã) ás vin te ' horas {8 {ia noite) para.
tratarem de assunto de grande interesse, A reu

niào terá lugar na sé de social, sita a rua 15 de I
Novembro, 11.0, 610 i
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Orgao dOI� AllOe�;

A NAÇAO
...... _.

,

SIA"A Natão'"
�edação,"A�� II
·

OficinaJI
Rua. Sâe; 1"aulo n. 268
F�ne: lÓ92 .. 6:. PO!tal. 38
Direto!'.

·

llAtl'ElC16 nVIIlJ,i

i!r�:r.mIEl.�
��".

4.nual' ••••• ;...... c� 100,00

.. �� Ciii
.. �

.

""mO
Rua. do Ou�.dor 11. 100 -
Fones 43_763� e 43--a99'l

S. P.A.tI.La
Rua 7 de :A.bril +L 230 -

4.0 andar - ;rones 4-&2'l'l

e 4.;.4181.

sapareceram quase
as: plantações daqui, ceifa
das pelo facão e o machado
dos devastadores das zonas

velhas. Que o café se remo

ca' cofo Blízabeth Arde.H e

HeÚn Rubinsteiri remoçam
as mulheres híper-balzaque
anas, haja vista «Set«; Qtle
das».

, '.� ; ..\,;,.;;,r����......J"�;
MEDICO .

Dr.I.I.lrue�er
RAIOS X I

.eucus de senho'I'all 6 101Ie•
açõell.
nsultõrío;

HOSPITAL S

iéro ..mD�e �e
BIUOlBUIU

MATRICULAS NO CURSO DE

- PILOTAGEM -

O Aéru-Clubs de Blumenau

avisa que .se acham ahertas as

inscrições no curso de Pilota-

gem. �,
Os interessados queiram pro,

curar as fichas d� exame médi

';0 e demais instrnções, com .)

secretar,O, Sl:. Guilh(!rrne Fi'ces

chlin, no Banco Nacj.onal de
Comercio, Ou <oro liua re,€idene:n,
à rU3; Hermann Hering.

Cascalho
RO�fANCE

H E R. II f R T O
I

.

o mundo m�t�rioso e b�l'b8:ro dos garimpos de;diamantes nas paginas de um livro profundamente]
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de:
um minuto de sorte. Um romance violento, cheio d,e!
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

bições dos homens. I

IlC.DRA EM 23. EDICgO

ADVOGADO

�d!ifícip ({llU�UA», 1 .•]:
andar ': Saías ] 3, 14 -[Fones: HãO - 1375

I

Inteiramente ·reesc�t9·!fi em fórmá. definitiva.
Em tôdas as liv1'al'Ías ou pelo reembô'so postal,

Prc�o: o-s 40,00

EDiÇÕES
O CRUZEIRO

�� .....� -:- ".._�-- --:--;��
���� �� _...�� �J2&S Ili__* __ 'PC

I �r • Telmo Duarte ·Per.ira
'l. )�II�u�a '\lf"ÜfL"!J.

4i;�"Ê(lIAus:rA EM DOENÇ�4..S DE CRIANÇAS.
;ONSULTO'RIO. ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO,
!C 3.ill'fE DE SETEMBRO.

RIl'!I::rrr,ENr1:.l\

• jt - •• ',.
" -��- �,_��---.,-_ ... - �""

Praia de Camboriú
Veude-se lotei no melhor
pODt9 �a J.'I,'.i!iia em frente a ilha

·

"

Informações H..�NS TOENJES
Rua Paulo Zim merann 120 tel. 4287 .

. Cirurgião"Dentista
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nOHARIas

PARTIDAS CHEGADAS

De Curitib;), às 6,30 111'5. Em Lcndrtna, às 16,:;0 hrs.

De LondTina, ás 6,30 hrs. Em. Curitiba, às -16,30 h1'5.

El\'l: TRAFEGO MUTUO CO�',í O EXPR. BLU:M._CUJpTIBA
PASf'{AGENS: nésh cidade à rua 115 de Nov., srs, Fr.,ne 1002

·1'
.

'.

Em

-.......- lVlédico Operador -�-

Ex-AI!Eistente d:a Z,a C. C. H., Sta. Casa e pcliclina de S. Paulo

Operaeões Partos
Clínica médica de adultos e crianças - Moléstias

de senhoras e nervosas - Vias urinárias

Raio-X .(fluoroscopia.) - Ondas Curtas - DiaJ6ermw

Bisturi elétrico - Ultra V�oleta - Infra Vermelho
_ ......._ Alta í:r'i'�ll�ênCia _._.--

HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massaranduba
- VILA ITOUPAVA --- BLUMENAU

DI ARI A I\�ENTE

. BICICLETAS......;__·E -'-

I Iviões' de primeira Classe
�: por sem�na

-

-,���,��'.

\TúOS PARA S. PAUlO li} RIO DE ,JANEIRO

Escalas ; .Joínvíle, p� ra1iagtá GlI Curitiba

võos para Sul: '

FLOTIIANO'POLIS

de, novembto, 588/5913
- SOtlRADO-

I'{}l1,T(} ALITIGRE

I
I

___ . ..;,:_. -'"�_ .....-��_:___����- � =
__�___....

'-"'o.________.{

a ainai de escrever;
«T R I U MP H» 11 111lit Ner�'U Ramos, 51

- Tele{. 1 o '2 5 ,-
._ Cômoda e p�l'fr;it'l disposição do teclado. Teclas de

ral'ma anaiômíca, confeccicnada� de matérh plást:ca
fosca, elimina.tora (1[.9 reflexcs brilhnntes tão prejudiciais
!lOS olhos do seu operadcr-: ,

(jOjUl.�OP.l
.a�'líLJ

_ Qu:ltro tamanhos diferentes de onrros po.jern q�r llS:J_:

des em uma. !lI') máqulna hase,

_ A" réguas guias, de vidro, permitem ver o fim do

papel, bem corno ajusiar com exatidâo .a linha 3: pre0n

ch2r ou tctra a .ccrrtxlr:

_ Com apen3S tl'ês fáceis movimentos, �
l'Ct:l'a-s� lC'dQ'

t.it
"

-

o C·.)·lO U:l múquina �para limpes;) ou subs 1 urçao ;

_

�

Ig-ua trnente fr,ci! é !fL rctirach e Eub.?titulc;fto dI) 1'010,

I
(r8poniv�L:; J1�lf'a p':t}1-f!1, COiU 27, 32, 4.8 e �5 cms, (h� la�gul'!l;

,

_ utu e lJt';lE<:() r!i,spOldtivo permite tr!l�&r Iinhas hori-

[� "-.
zontaís c vcnic:<s, xern I) mCl'O;:O emlH'ego' do tipo de trlli}o;

_' O capô[ d'1 leito .doS tipo;! e p.urrclei§l, ergue-se am

plamente com 'faeilid3d", para ·!imi,i,!w. I.laquêl�.q c subs.,

thüir;&ty ud: 'f:�u;;' r- �
- '. "h'

_ 0 envólucro protetor da máquina; de bela, o mcder

na form3, óc nsrttuido de urna única. :peça, fundida €ffi me

l'ar leve' também é retiráve1 facil.mente, desturrachande,-se

apenas '4 l)'lr'�ll�"S o rlue fnc:lita· "xtrf'i;Wl�lente ns lÍJn-
'(, � .l.h.�q

.

r 'J. • .

�
• •

DISTHIBUlpORE�S.
PARA OS ESTADOS DO PARA�TÃ e 'STA, CATARINA:.

p
II�' .

I' C1Jmpanhiat .'

OSDOCI_MO
__

.- , Importação oe Comércio ------�-

r:URIT1BA JOINVILE _ .. --'
. BLUMENAU

R'lIa 1:; de Novembro, 901} -r-'. Blumenau

CAPiTI\I.. ]�. RESJi:RVAS:: l\fui.ç {le

RECEI1-'A me

GI{;RAI.J

,CASCOS

-�e_1226 � lnterno.Honol �•• '1tW�.
:�o mercador;' • g�r;�c; �* ..� 1-' �
�cU �,cttnfrO! ' Produtor••.� � ..

,

t � �. .'

" .$

,•• d. '�"1i'"

4:,1/2%
4%

5%
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o público
co. Ban'éÍl'a mal feita, e I co

d d $ 1
Nesse instante, parecia, bola que bateu nas' costas

lá fugiu mais um belo el enciaaproxima (l, e r 0111000,00 que O Palmeiras iria aumen de Wuerges. Jaeger, que
consag�ador triun�o d?S es�

fR
-

h Y

d PJ" I ta:
a contagem porquanto cobrou-a, novamente empa

meraldinos; que ficaria pa- egulali! ar ltragem e .. unlor ate o término do primeiro tau a partida, e isso devido
ra sempre gravado nos a- tempo, jogou quase que na à imperdoável falha da za-

���!:�;:��r�ia do peból Goleadores - Desenrolar do prélio f:�����oa�:��s c�:��:b;:� ��a ����:���sedequ:pe!:�
ra os seus atacantes, que três homens, deixando O' ar-

não foram felizes nos arre- co propriamente desoober
mates finais. O tento de Sa- to, dando chance, assim, pa
dinha deu uma nova alma 1'3. que .1 aeger chutasse sem

aos seus companheiros, e' ciificuldades e empatasse a

tudo fazia crer, coma já dís partida, indo o couro ali
se, que o quaàro esmeraldi- nhar-se no alto das redes
no consolidasse a vitória guarnecidas pelo arqueiro
com mais um tento, entre- Juca, sem que esse tivesse
tanto, mesmo' não apareceu alsurna oportunidade de de
terminando a fase inicial fende-la.
com a vantagem de 2 ten- (Conclui na,2_11 pág. 1';(1'11 ] )
tos contra. um para os alvi- ---------- ----
verdes'.

'Palmeiras partida de galacom uma

Jonas, que infiltra-se pela
área adversária, pela direi
ta, chutando rasteiro em di
reção ao arco e no pe de Ba
dinha, que .sem dificuldades
movimenta, o marcador, de
sempatando a partida, e

pondo os alví-verdes com

um tento de vantagem sô
hl'e os seus leais adversá
rios. ,;.'{:'Wllh'"

Páscoa dos'
�!Homens

Sm á realízadn na Paró
quía São Paulo Aposto)»,
no próximo dia 27, domin
go, ;1 P;'i�lC'08 (10:-; Homens,
para :1 qüal ,:110 convidados
todos os homens, jovens ou.

adultos, pai a, fazerem sua,

santa comunhão pascoa] de
1.951. A Páscoa dos Ho-

mens, que conta com a iní
dativa do Vigário e direto
rias religiosas da Paróquia,
está marcada para a m u

nhã de domingo, às 7 ho
ras, sendo que

-

as confis
sões serão feitas, de p1'e1'6
rência, sábado.
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