
1\;,

Diretor-Secretário: João Vieira - Diretor...Gerente: Waldemar Farinhas
QUINZENÁRIO -

:,1

i
.

i
!

-

- Blumenau, 1& de Março de 1960 , N r o. 16 -

-

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



16..3-1960 .

.. ".. !2 1 •• • lJ l 11m, t

b Xl.1iI: PJ t Itr na
«O FERROViARIO �

li..._. Ali .." 11 sr 16 ..3-1960
,I :.

I i. O Ferroviári e o eitor Dr. Angelo De Caetano lO F e r r o v i á r i o
EXPEDIENTEMédico

Seu T a·1 ã o Va I e Um Milhão
Rua 15 de Novembro, 1425

Atende diáriamente das 8 às 12 hs, Fone: 1770 - Caixa Postal, 427
Rua 15 de Novembro, 1434

XlII. -

Sebastião Cruz

XIV -

Exijír a Nota Fiscal .é do proprio interesse
do consumidor. Faz com que sejam ateutldas dis
posições legais para que seja possibilitado ao Es
tado melhores arrecadações e, consequentemente
adquira condições econômiSas para atender as
necessidades públicas B ao mesmo tempo dá ao
consumidor condições pará. se habilitar ao sorteio
de «Seu Talão Vale Um Milbão».

«(PROCURA-�E ." Mulher víuva ou desembaraçada,
de boa aparencia, educada, compreensível, entre 30
a 45 anos. Não precisa temer o futuro».

Fundador Prof. JOAQUIM SALES

Dr. Heleio R. Fausto Diretor:
LUIS REIS·ADVOGADO

Rua 15 de Nov., 572 - l° ando
(Altos da Casa Jaraguâ)

BLUMENAU

Diretor Secretário :
JOÃO VIEIRA

Diretor Gerente:
WALDEMAR FARINHAS

Distribuição Gratuita

coo sumldores,
As Coletorias Estaduais dispõe de pessoal

proprio para preceder a troca das Notas Fiscais,
entregado ao consumidor um Certificado numera
do (Talão). 'I'res mil eruzeítos (Cr$ 3.000,00) valor.
de 'compras, em Notas Fiscais, dá direito a um

. talão vale um milhão, porque 'eouccrreré a um

sorteio cujos premies serão um de um milhão de
cruzeiros e -. cento e setenta e nove outros pre
mias que vão' de um mil a cem mil cruzeiros. ".
o· •

.

.

Houve um filósofo, cujo nome não recordo agora, que
.. afirmou ser impossível aos homens a convivência com as

, mulheres, porém, maís difióil ainda viver sem elas •..

. ,

Restaurante, restaurante,
Onde se almoce e se jante,
Há, aqui, alí, e lá f .

As trocas nas Coletorias devem ser feitas tão
. logo. o consumidor disponha de valores em Notas
Fiscais para tal. Não convem deixar para o úlrí
mo 'mês de trocas 'para o primeiro sorteio, pois

. do contrário haverá acumulo de pessoas trocando
.

grande. quantidade de Notas Fiscais, o que resul ..
tarát,em atropelos que podem ser evitados. As tro- .

cas serão feitas até o ultimo dia do mes de Maio
vindouro, para o primeiro sorteio a realizar-se na

segunda quinzena de Junho a seguir.
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mais fócil da cidade!

LIQUIDifiCADOR WAUTA
É a parelho garantido! � alimenfaçõo mais

fácil, mais rico e mais sadia para toda
a famifio.

445.$ r menSQlSENCERADEIRA WAUTA
.-o.

t chão de cosa brilhando o ano todo! _�;.,...
Dó brilho em todo o assoalho. fio de 6 li

�

metros. Garantido por dois onos;

$1.195,-mensois

EXAUSTOR
WAUTA
Eliruina fócil e to

talmente Q fumaça,
a gordura e o co

lar do coainhc, É
aparelho de com

provado eficiência!

VENTILADOR WAlITA
Modêfo' de "ar-dirigido"... fica em

qualquer posição e ventila sem fazer
corrente. "Mato" de verdade 0$ dias

•

quentes de verão!

mensais

mensais
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II A\. II Jf Cantinho das Donas de Casa
v Â N I A

F r u tas D" o c e s
Tãças "'Frappé"

Ingredientes: 4 bananas, uma lata pequena de abacaxi
em calda, 300, g de nata batida, 3 colheres de aÇúcar, 50 g
de chocolate amargo, 30 g de cidra cristalizada.

Exereução: Descasque as bananas, esmaganão-as com
um garfo numa xícara: junte o açúcar, e continue a eSIDa-

gar, depois a bater, até obter um creme. .

.

Acrescente as fatias de abacaxi, teítas em quadrados
pequenissimos, o chocolate amargo ralado, e finalmente a

nata batida (menos duas. colheres).
Misture delicadamente, e derrame tudo em copos gran.

des ou em taças .

Enfeite com um montinho de nata batida colocada no

centro de cada taça. e com um pedacinho de cidra crístall,
zadas.c.;

.

Conserve num lugar fresco até o momento de servir.

..

!• I

.'

1
.

E a polêmica entre o jornal «A Nação» e o jornal «Ci·
dade de Blumenau- acabou. Acontece (�utr_a vez? que o ne-

Mais uma vez começa 8 labuta. Aqui está uma noya I. gócio estava ficando bom, mas a Associação de Imprensa e

sé�ie de coisas que
�
acontecem, porque dia por dia, muita Rádio do Vale do Hajai dístrlbulu atra,:és dos jornais uma .

COIsa acontece, porem· ac�ntec� que nem tudo o que acon- nota, após esta ficou terminada a polêmica. Acontece (não é :

tece, pode ser dito em «Sa� cOlsa� que __aconteEem ... > por- possível) que a opinião pública estava acompanhando. com
que acontece que o acontecido multas vezes nao é. de .gran- tanto interêsse está polêmica e de repente tudo acabou na
de importância, mas, são coisas que acontecem e. como tal Santa Paz do Senhor.
acontece que eu vou narrar umas e outras COIsas. que .'

acontecem.
.

.

. Depois desta- confusão toda das palavras «acontece» Não há de ser nada, são coisas que acontecem ...

e «que», aconteceu (eta crônica soelal) que Mr. John·. re- Acontece .. Não. "Assim já é demais! Será que esta pa-
gl'€S"OU ao trabalho, após um longo e merecido repouso, lavra não, sai do IDt3U pensamento? Vou parando por aquiAndou por ai ubecervando o que há com o sul e pelo ..:visto t

-

voltou mais dispôslo do que nunca a contar as peripécias antes que outras coisas acontecam e acon ece que nao 'de-

que fêz lá pelo. Mr. John, tomando o seu ônibus de hora em sejo que isto aconteça porque então ... Bem não há de

hora, hein? Será que está plagiando o nosso amigo Nonô? . nada, são coisas que acontecem ..•

WALDIR WANDALL

Aniversário de Casamento

do Barulho
Geraldo Luz

Talvez sste seja o último Instantâneo a aparecer qui.
Estou com vontade de combinar com vocês uma coisa dite
rente. Bem diferente. Estou com vontade de combinar com

vocês um Encontro Lttérárío
'

quinzenal.
cre.seziD�a danadínha de\se consegute p�s.sar. Não há dinhei

,

. E muito provávél que muitos de vocês não gostem, tal·
ro e lóglcamente a gente, tem que se .vtrar 'porque do vez por considerar literatura uma coísa muito enfadonha.

Contudo, o que é que voçês têm aproveitado daquilo que
escrevi até agora? Nada, não é verdade? _

Talvez com a literatura eu obtenha sucesso diferente.·
Afinal, não serei mais do que um veículo. Do q ue um sim-

.

ples veiculo da Ilustração .. E sôbre escritores catarinenses,
.tanta coisa à ser veiculada existe! Sôbre· o Cruz e Souza,
por exemplo.

RU� 15 de Novembro, 1.290 .. BLUMENAU
.

A CASA DO BARULHO, com os preços mais baixos da

Prasa•. em Roupas Feitas, para Crianças, Senhoras, Cava ..

.. ,. Ihelrol, e mais outros artigos.

50 VER PARA CRERI

um Pouco
SABIDO & CIA.
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SOISlI--lO DE UM
MENIISIO

.. POBRE·

SALSIMA

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal
Ilmo. Sr. Chefe do Serviço de Saúde
Ilmo. Sr. Delegado Regional
Isto não é um discurso, nem tão pouco uma carta ab�r�

ta, E'- um apelo. .

_

.

Um...· apelo em favor do «Araç«».
Não sei o seu nome e por Isso vou trata-lo pela

alcunha..
. O Araça todos' o conhe�em. E' um pobre homem, de.

mente, com o vício da embriaguez, que perambula pelas
ruas da nossa cidade, em gritante' estado de c'omisreaçâo.
Vive- da caridade humana, trazendo em seu corpo a tuber
culose, consequêncta.. quiçá, da falta de amparo.

Seu estado merece, dó e piedade e, acima - de tudo,
providência.

- "

. .

.- Alein de ser digno de comiseração, ele se torna' um
constante perigo para a população da cidade, pois que vive
dormindo pelas calçadas, deixando onde dormita, os mlcrõ-.
bíos transmissores da sua Iamentavel doença.
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