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O·c·omércio:'.e·lud·õsl,18 de Blu
e.eut!" ... gr�,dt,�lílé preiudi
i·c.adQ.ªipelô êxtessivo rigor. de
;� •......

' "-.'

·'IIIft.: listai.' dê consumo
.� O',�,l�js reguladoras'dai. ati-' de "modo muito diverso de seus

':vidades ,.çomerciais· e industriais colegas que aquí estiveram no
"no ,país"

.

Iilàb de; tamànhá 'cóm�. ',de$empenhc de suas funções,

.4.'i} 1'plexitiade que poâem áW' .ser áléiri, de criar uma .onda de au

, "f. .�õmpa.ra:dalj a um ;labirjntó""iú�� tos' de
.

multas COntra inadverti-

��.'.obe.rb.ad.o.:....·ainda. de' portas··fE;ll-.,�Gs .infratores, .autuou
.

diversas
''Tja!. ,.:�>aJçapões.'camufIadoil. 00- olanas com somas bastante ele-

.

de o cçmtrihuinte 'sé'· pêrd� e" vadas, iuclusive uma, em que a

acaba cait'ldoinémediavelnienté�,; multa é de 28' mil cruzeiros!
'. .:.-,:.. É' disso culpado o' coá- A5,olarias em apreço funeío-
'trjp�iQ:�e?1;..

.

narn com rnarornba vertical e
•
__��_� �

- Nãc! Que culpa tem este 95 tijolos são cortados àqtes de
de .quY,. n.á a�sutJ.t?;",OS el;l.carregí' ire,m Pílta "0 forno, não sofrendo'
�dos i�'i9;�'i regula�l�;� longe fkari,l prens:>gem mecânica"
;das rfi,�tiilad�s '§'911 ,qe>.que haja' Entretanto, a letra ,eb. das
'até' ú'n'1a .... certa .. preocupação d� isenções de imposto ampara na

;CO�ÇlJJt�\EN94; "Ç9�ER;' íodusttiade ceramíca a produ c
.

�i 'araitto das asplrtlçé)es do vale do U�j�1
fIA�;�lwait� dos:"faÚdore.s ção de «telhas e tijOlos de.barro ã=t=i="-Di"'A""'-g'_';'-n-o-m-m-'g-h

....
·

..-1-1-.-d�!!B;;.·�.. ro i;-i9\S � Dr.• Açl1l.l!as HaIs1n1 m�,;;���aV'ei:-'A�!!I�I}-X·K��I1-I-·-H-4-OÇle �u1ta:s' . ,.

'.'

.

.

.' bruto, apenas humedecido e
'

_._�_..

_

..

"" �.�-

� pâl;�!I ;�ção do Fiscal de con- amassarlo em pipa e.· máromba

ti�*�".trs��::r;;;��uii�:ir�:;;��� ;:�iC��r�:�a.�uaJquer· ..prensa-

ACUMULADORES ,. Melhoria de pensões e apusen-
,0 ',�'" 'que;' aIglúiS' i\1jõístros de; On,. se él.S. ,citadas. olarias es- '.' •. para motocIcletas,'· .

'Ia d·. '0'.r-Ia. d;ndas. em torno. do :;lalar�o m\�

fa.zeuda mili�r, ,ç?Wpel.letfarlos; tão enquadradas nêste dispositi- . automovels e ilu -

.

.

. mmo e da regulamentaçao do

�ãd;:�.el��m,.�e I�é9n:1endÇ.r;,sem-:·voe, port'iuto, isentas, de. im- mfn�ção.·. düscanso dominical, em f",-ce dos
pt'e' e:

.

espepalmente em pOl:ta"; postoi 'em sue s,e baseou
.

° fls- UIUIG ISBESTOS" Rio, T 6 (CB) - O ministro do novos dispositivos co�stitucionais
�faf!... ,

< ,', .....•.. ....

. '.. ,

cal para muIta�las? ,,'
..

'
Trabalho reuniu, em seu gabine- e a suspensão das intervenções

;; Aliás; como i é a' pS9pria lei , Achamos qu� o ·sr. Benedito DishlbuldoreEl: te, duraute mais de 2 horas, to- n'- s sindicato;;
que.;" ;e!lP�cia.lfn�nte <1efende-se tluarte está' agindo com. eXc'essi- , Prosd,oçimo' &5 Ota. Lido_ dos os diretores' e chefes de ser-

-- ��,.�'" ..._----�--

cp.;... ·�.�.?::�.F!qC...i.p....�.(l .•...
d

..
e

..
c'.•ig..•

,

.. J.o.....��n�i� vo rig.Dr. ..1.1.0....
cu

..

mprim'e.utp deli Rua .15 de Novembro. 687 viço d� sua pasta '. é ós presi- leOil Degrelle nolegl-!1•. hon eXciFat��;· claro esta suas funçõ�s.· B 'L U M ENAU dentes doe irstitutos de previ-
q'ue : dar 'párte' do

.

fiscal deve·•. Está· certo que se' !UuIte os denda social. Foram examioados Brasil?
", !It.tir., �.,.:R.r

e o.·c.·.�pa.·.·Çã.O..
·

·

..
:<1

'

..�.".·.e.IJ..

·.· 5
..

i
.. n.a.

r .:.inf.ra.�o��.s �empr.e.q.·.·u.'.e.. ·.f.iq.u� pro- .0 .resldente da Isu
..
':1'''10

e debatidos varios problemas Montevidéu lõ(C B) -FOD-
R�es (ie, .p't;e,su.ll_1)r .da parte, 90 vada ma fe de sua paJ:"te.. l'}![as lO 'V ligados áquele ministerio e que tl;;lS bem informadas decl!i!'tim
.

".

contriõu�nte'urfi dolo generilli- autua-to por igncirimcia oJi in ,Internacional do Tmféuo é devem ser encarados imediata- que () Uruguai está tomando
z�d6;;'O qUe 0. qtnliflcária como :corripreensão' é levar longe de- um brasllel,. mente pelo novo Utular, A ITle- medidas de precaução parti

.

de'"lltriâ classe em per.naneote mais; a Vllla distanciá que' des- lhoria nas pensões e aposeota- evltiH' que Leoa Degrelle en�
estado. q(llf�ups(J';;;� a.<) Ul�smó '/;irtua o espirito na própria lei, Noticias procedentes do dotía dos institutos de previden· tre DO PHÍS, vindo do Brasil.
te!;ijpç,:·!.i;lllifÓtífidrhf; ào açã({ dÓ 'as tendeneias de funcionário Cairo. no Egito;informrun que da e a, maneira de serem COll- Adiantam estas fontea quefistál d�"oons\lmo a de um sim- z�loso' .

..'

.

'. numa 888mbtéla de rSj}Tesen- cedidas mais rapidamente essas há rtl�i1o para se acreditár
pl�.�; .pel�$'ui,n .d�, ditaduraS' qUê .i • Afinal, nossos comerciantes e tantas das prlneipais lJompll� regalias. foi.a primeira" q'uest:to que Degrelle fótej' aluaI.
dé.�9'ti-R�� 9.;,.c,rime; no pellsaüiei'i-' industriais pertencem a uma nhlas de navegaçã.o aérea de a ser examinada, falando sobre mC!lte TIG BrHsj}. úepois de
to,,'ltJt�iriO; dos ·cooçídadãos. ' ....• classe bal:tante honesta que não todo O mundo, foi eleito pre- o assento diverses t,.cnicos. ter fugilb da ES[Hl nba e que
�t� .. nQ�so cqmentário vEiiil;á: pode e nem deve s'er tratada sldenta ·da cIntei'l'sUonaf Air Apàs .a discU!lSão em torno de prptÉ;llt1a it\!vez E':ltrar pa.rapr,?p�srto, 4�,: ação do agente com desconsider:ação. Salvo TraHc AS8oclatloll» Q Sr. Ben- outros problernrs, o sr, Morva!i <J UruguaI.

.

.

fis�LBeneditoI}uáJte,;'; que;:'rió exceções•. �aras·ex�eç.eít's, mt?S!ll0' to Ribeiro OfHitOfl, pr.esldente Figueiredo fixou para a proXI-
curtô esp�ç?� d�".J(3JrJ..pc,. Çm"HPfil in,frigem as leis do fiséo, como dós �8ervlço8 Cruzeiro do ma, semana uma 'outrél reunião.
se <tara:" 'éntre' úõs�'· -'procedendo na: aceitação de um simples re- Sul». :." na qual 'serão 'assentarias PrJV1- I ��iln&iam �e31e

, ..

ln-

Giba em' que as estampilhas nãc
estão em ordem. Quem é que,
premeditadamente.. vai lesar o

fisco, digamos, roubar o Gover,
no em 50 ou mesmo 90 centa-

vos?
.

Pois até contra' infrator dessa
natureza' estamos iuformadss,
foi lavrado auto de multa.
Vamos ter mais, contempla ..

ção com essa gente, Nem com
tanta sêde se vai Jqgo ao pote.. .

Sabé-se que os agentes fiscais,
principalmente os federais, são
otimameute '. remunerados. Isto
bastaria, ou pelo menos deveria
bastar, para que cumprissem de

modo decente com suas obriga- um a um os estabelecimentos
ções e muitos sã-o aqueles que locais, visto que raros lhe es

assim procedem, ou ..eia com capam. S8 todos (H autos lavra
justiça e honestidade. '.' Quer di- dos forem d» n;>ipe di qíeles
zer, esquecem da PARTE QUE das olarias. está dó laborando

em erro. Ou ele ou seu s' co�LHES TOCA na multa que la-
legas qU!.l: () precederam e quevram e agem com mais hurna- , .

.... .

id d O Ih ã í
nao viram IE!� danas em apre-m a e.

.

u me _or. n � azern
co infrar0es a DUllir.-das multas uma induatria Iucra-] Y

1\ '! I,
d lt,

de d f
.n. preSf!Le 0\1.1<t e mu as

tiva, esttna a a re orçar seu d
.. . _

• 'd
. rr •

d' . eveua interessar a Assor-iação
�pe .

e 7C1a • 10 u�tfla esta in- Ln dustr ial e Comercie I de Blu
esejave neste r;tlel? e contra, �a ITH.nlU, COtIlO f·llli'.la·'e defenso-
qual se levanta indignada a 001- dos I

- l' f.ã' àbli
• ra os Interesses da orasse, or-

m c pu ICa"

\
d '3' 1

'
.

can- o-a a sa ir (e seu ongo SI·

Temos, agora, a atuação do leneio afim fie i.rc.tcgu. seus
sr. Benedito Duarte, multando I associadc sI nest a emnrgenc.ia

--------�-----------------------------------

A "Irlad, 8 Il lealda';
III la< teUram qllÍln�o
ti mme fJ I trlilÇlo

1&.1 IlrelDlldVB,' .

anual

MaluUDII
Or! .60,00
01'$ 3>; 00
Cr$ 'iúoDE Btu, semeaer..l

avulso
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1*·ê'IISA, DO AMERICANO S D.
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fUAlladar·t
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IJohn 1. 'Freshel
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. Departamento
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VENDE-SE uma Caminhone
te Oakland, em ótimo estado
de funcionamento. Informações ! .1---------IIlIII---lJIfllllil-�-I!II!fiI....--1II!
����t���;:!��rio-"" N!�l; '·.V···". e'nde"se, por m6tl"b -extrànho ao
t 'VENDE SE Um terreno (pro- '" negocio, OfICINA-M,ECANICA,
prlo para chácara) com 160000. Instalada .'.

com, mó4erno maquinario e em
mts2 aproximadamente, sendo pouto central da, cidade. Preço: Cr. 250.0,00,00120,OOOm2 ainda mato
Possue o dito. casa; ranchos Informar. {".om"(y diretor déste diário

e .�u!tas :1' vOre? Hulit'erfls, �J' tJ&ZÉ ij> Pr _*.: MI!! MNMI§ll' e §M,.bd:.sd;rg;;;;:;;;;;;: Sinal de velhice

�;I�;::� :�r�!� �:"2:�';!�; Mecanicos-alústadoros . Rara ..u�tomolBis roE:.r:.E�l:{:!���:J*I[�;! I :Distante" da cidade "apenas 3 .' . '.'
. '.

."�"".".' '.
.

. { j' d pouco tempo,
.

Não é tintura Nãoquilomelrós..· Pre'cisam .. s'e dJe dOlFS hClomPàetRcntesS°9. " üI)iCt· na ','
e

mancha e não suja, O seu usolniorrnações mais detalhadas
.

..',
oão e cr . .na {.Im. _

I.e Iro S ,n " r f ,'I '. d I

��!�o °yb��fu;a��: sMi��!z 3:: éo;r.é�iÓ-t*--��'indfi$'�;I;--�ç[o;np�"bià ::a����ão;�r:i����:�0:i�;aa:rais [fim do perímetro urbano). Paul em Unllidô€'ão todas asafecções parasitarias do3v 1 '

. '. '
. .... �. .cabelo., assim como combate aIIssembléla oeral ,: exlraornularla calvice revitalizando as raizes

São convidados os senhures tt.(,li!!Nl:>�t!S paUl ,U!11a lIS� ;capilar�s. Foi aprovada pelo De
sembléla geral' extraordlnarla, 8. reahsar-s.e. ps sede da partamsnto Nacional de Saúde
sociedade á rua Silo Paulo U' 300, desta ci-dado de Blume- Publica. A

.

f d'
;

nau. ás nove (9) horas do dia 2. de dezembro. do corrente - � OS 80 re ores
ano: afim-de deliberarem sobre fi seguinte ordem do dill: �� # �

. l)-Renuncia do liquidante e eleição' de [WVO liqul-] ��n.(z/ut:fdante; "

.

2)-Prestação de contas, .

.

.'

3}-AsBuntos diversos do interesse da sociedade.
Blumenau, 11 de novembro de 1946.
O Itqultíaute: Artur fuuquet 3v2

«-.-1JIIIII\(�.-�-. .-'. o �o_.__.__.- �._;. •

.. Oportunidade Unica B UrgenteI Precisa-se ,,1. Por motivo de mudança li LIVRARIA S. PAULO (Filial) com Matriz
em São Paulo 'cerrará suas portas em 31-12-.46, razão porque ;\1em J;ll(}veUt......""'=����-�--�--- do intensa campanha de la' grande Iiquldação. apófC5: a�t)B",tle vigenéia,'c"nl
descontos especiais de lO, 20 e 30 Oro dUl'llnte,qü !l:i�� ..' "

.'.

'

Outrossim, chama a atenção=doe iiiteicssaMs.jiara a compra não só
do referido estabelecimento, c('Il:oB de-uma :�cà8a de moradia de tijolos à Rua
Minas .Gerais, 125, bem como 'de um grande terreno para arroz em

.

Ilhota.
outro lado do Rio.

'

",'.�. ' ::
.'

.

'

Tratar com Alfonso--Rua lE de Novembro, &75-BLUMEN-.:iU
.

.-�-lIII__--a--a:-.....ofB-'" O !t---.:_..;;:,..-�-.,"",:"._.,-."",:".,

Remessas de Cote'
em :-saquinhos'de, 5 'quilos

'

Aceitam-se encomendas para todos 0S paizes da Europa,.

inclusive Alemanha. todas as zonas.

John &. Cia. �tdâà'-
Rua 15 de Novembr4t,j':1422: - Tel. 1375

.-*---.-"-.-.-J>:-.�!;_. x �-.�4\';""��"-��,.�";";�"",,:,� ':

���DR. FAUSm BBIS!t��=�
J ....
::

. .

:",::1ME D ICO ;.:_
Ex Pediatra:..-Ex·Clínicô e Ex-As.si�tente de Cil:'urgia do

r Hospital Santa Terezinha, de Erét:Iiim (Rio Grande do Sul) :,:,1f� Doencas d�. (rianCill �, ':i �i CL IN I C A G E R A L _.::. C I R U R G I A

'It� I Dá'
:

; Gonsu tas as

�'á:ll�.:s 17 hO��B,
.

� MATAh CONSULTORIO:-Tl'aves.sil\ 4 de' Fevereiro ':1 ._••���••••H . (Ao lado das oficinas da Aufo Viação Cntarineose) ;$1 ("":' .. '"7"
I ..��:__ ...__ ...M----M.-�:'i -,

,

�. :
._

17_;_lf-194S
'

.�
.<::;

r
. Vende se um boi manso, nu,

vo, trabalha em carro. Informa
ções com Francisco Passold Fi
delis. 3VI
�_"''''"".• tr••lt1i1R-1fii' -6-$i.7iDIo...�•••

Frangos 'inglêses
Vendá um grupo de ó com

10. mezes, todos queimados,
qualidade

.'

garantida.
Farmaceutico Anfilóquio

GASPAR 3VI
$--!{t-• ....;4>.......�,....c.§I:-.:�fi- ........

Pre clsa-se de um_a empre
gada' cem boa reterencía pa
ra pequena famHiõ. para to
dos 03 serviços de case, bom
ordenàuo. Informação-rua 7
de Setembro, 7. 3v2
'� ;: ..

��
-.

� ;
�. �

Precisa-se de duas moças
para trabalhar no Rio de Ja
neiro, Prefere-se quem tiver prá
tica de bálcão, Informações com
a Snla,· Tereza dos Santos, nas

Casas Pernambucanas. 3vl

Precisa-se de um" cfleia] for
mE'iro' para· fuudn;ão de m€ltal.
bwnze ;'e alumínio. Tratar com
HeinÔ Marx,Iloupavâ Sêc<Í -

Defronf� :la Ho�el Wüõges.

.�.

,
..
: ."

Cabelo s Brancos?

Milhões
De pessoas têm usado eom
bom resultado o popular

depurativo

ti'" ,
.

�·'''''.IXlr 914
.

A sfil is ataca todo o

organismo
'O FlgadJ),.:o Bii-ço;' o Coração,
o Estômago. os Pulmões, e 8
Pele Produz lJó(�s DOB Ossoe,
Reumausmo, ,€egueira, Q'ue
da do Cabelo Anemia. e Abor
ta0, Consulte o médico e tome
o p opu I a r depurativo

E I i x>l.r 914
inofEDSivo aí) organismo A.
gradavel como Um licôr, Apro
vado como auxiliar DO tt'a-.
tamento da SifiUs e Reuma
maüsmo d'l mesma origem.
pelo D_ N. S. p" sob o nr. 26,
de 1916.

Avó! Mãe! Filh,
TODAS DEVEM USAF

rlnxo�S8datina
(Dl! REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dõres
Alivia As Cólicas Uterlnas
Empregá-se .com vantagem
para combater às írreguta,
rídades das tunç ões períõdt-

eas das senhoras
E' Calmante e regulador

dosBM funç6es
fLUXO SEDATINA
pela sua comprovadt.eficácia
é muito receitada. Deve ser'

usada com cônfiaqa
fLUXO SfDATINA

Encontra·se .!m toda parte .'
. ue. D_ N. S. r. B� 67 de 1915

A Dr8. L. GALHARDO. ex
médica do Centro Eepil'itâ
Luz. <Carjd�de e Amor. comu
r íea a mudança do seu coa
sultorío para 8 lU8 do Sena
do, 317.2' andar Rio de Já·
nelro. CONSULTAS Cr$ 20,ijó

! -Ífeulschê�uecher '.'

1<

I Peçam .catdlaqos.
Livrada V A L M E N
PetàJpo{is Utc. Postal, 91

••IMlB�íliHi5rm;$a.:;;;:a:4iiiii2@.

'�-
�

,

XAROPE
S� JOAO.

Comhale a tosse, a, bron-:
quite e

.

08 re8friadoB O
Xarope São João é eficaz
no tratamento das efeçÕ?8
gripais e, das vias r�spira
torias,",,,_O Xarope 'São João
solta o catarro e faz ex peco
torar facilmente.

;�'"
,

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



,Ovos para ,incubaçãO

.....-:.... ..• : ". . MarrequinhoB de Um dia.

........
'

M.arrecds jQvens ê Reprodutores.
JiJfxpe;i��;#t�<crJBI' m8rreco�. o melhor ramo de avI·
,e:'glt�re; f,i'VM sadias; :lzentas de 'ttlúlestlbs; dispenslui;' .

.\4ótoda e quatquer 'vâciIlSçâú; alimentação taciJ; alta i
, O,SniIBUIDORES:. .'

postura (180 ovos pur ano).'
.

Prosd cimo & Cla Lida,>lJ�oPiietiIriO: QSOARPABL, Rua Amazonas--Blumenau Blumena� CURITIBA joinvile
'

..
'

'..
'.

. .I FlUal Matriz F�1ial '!!..!.-_,�_'___� �""';".!..B ��_�_�_�_��_,,_�.

'í.:�",:;�;�;'i, .-&i>,...,.'!'.,.4 x.-•...:.....-.,-.-__�lIr-..-.-. x., li ." ....... , •.••-0 X,",-•.•, ......... . ..�-.-. XtE-__�""" �-g,-"�O-st-.-.

\ 0-;)(0 i .. ,G n. t e d o r"
.

� - JSJL:;s:;::z;;:tlJi@!ftJ!iiiNO.<;:P�.L"'blW,bjJ$�&:�w!"t�,""''#i7.'JO!::iJ!tb..,"-=a.,__;.g\WSli.iPl�

".. ;S\ã,Jf
".Di�t�ibuirlora p�ra. tudo ° B��n d�s 8.�m�d9� Produtos Co�centrtd(l8 vi;;
getll.l Ro.'ei... '<,la iabi'jcl<ção,:du:{:iá�, Progresso Niicion<:tl Indue:�ria Era-

·

..
.

." sileírlÍ.,de Behiaa�':ê COUe)rdS S. Paulo, i :
i

'Jl CoÍleentra{Í() V�geti1�'"
.

;�'I" ii base:'de Tomate-Saleãó-Esplnáíre•..••
:9:. lf�BtÚTaÍ'J 'para� f:!�aBr!"l" .

rI! á base' de 'á:veia..Lentilha�ErVillia soja' '.

Feijão Brauco, .e Fei�iio ArTilat�DllD. .'

.

'

·

. Ketchup: qRol:!,!cIer:' eiu. ilp!B tv,pos:, Piean t,e e Doce.; •
" ....

,

S Extrato de l\.f'Rlte "Ml;l.ltcma I, Puro :o Ext.l'ato de Malte "Maltôma" com
.I EBpin?,lr� e TO,mate.·' : .

.

'. ,

'. .

. C' Farinha de Tr;go.. 1I'laltado' "Jialtema". .'.' '.'
L,·,vic "MaItéma":,-Nutritívo·e delicioso "Gom leite quente ou gel..do.
'iii!:' :(jhornalt Maltema:7Pód� ser ulSad" como sobremesa nppreparo da do-
'''(: ces e sorvetes, d�oo'lvm?'no leite quente frio ou g-elado;'

.

. Fosfo Maltema:
.

Eilta faflUha é um alimento Perfeito e completo para
.. , ..

' lactantes;' 'bebês, crianças, pessoaa débeis e convalecentes: Rica em fos
':'.lato e 'saia, cálcio, esta farinha e um poderoao-auxí liar da iiuttição.

, 'F:;G. ,BusêR 1MB; A't.àmeda Riq Brcnce 1 � Etidereç'l Tele�raf;co>I,U �b q. H"-'-"lfeleione � 1338 - Caixa postal 33. '7' BLUMENAU" .'

'.' '. \', ",' EST; SANTA CATABlNA. . ..... , .

"'. DISTRln:;IDOR AUTOHISADO PARA TODO" VALE '00
· 11'AJAl:EZOHA DE LAJES;' ,

.

. ,��_j_�, :'*;';;':'�";-..._..-.�-.x ..�"""'_'"-'-.�",,,,,
v- � .: s, -,

.. ' , . .A

-: ,':���," de' Blumênau" ·0 SEU JORNAL
'i,�:::--�lIIiq(-,,_:".�-.' _. ,;�""':t x .;:....�..- .....-a-'....._._..

k
..

�� t9DvOcação

��t d'" , S�!�����'�din�!Ar.

',,. Sll.QCQuvl;iàq(HJ OS senhores ecíontstaa desta sneleda.

:d�;�p8râ'�à'���BsemlHéh .g; ..:ral ext-aordlnaría 6 reallzur-se no
.diá 2l dé N rvembro pn\xtmo ás 17 horas no Salão do
'Teütro Carlos Goliíes :plü'à'dellberar sobre a seguinte or-
dem do dia.'

'

"',

/
'

l',�Auménto d-& c�plt�l. .

/
.. 2'

..,.,-Assuotos djv�rsos de Interessé da socíedede.
/ ' .'

'!
.

Blumenau .. en), 8 de novembro de .1946
,Walter'Maute-OSwu Ido' .

Chrlsten=Diretores 3v3'

�aD.ia·'Floresfa
;Jniclánoo'.yfJ:lla temporada av:fcoJa de 1946, aceita eneo

)'i,Ilênda�!'Q$ira.: .ql1�lq!.I,er qUButidadp de marrecos· da
,'.r8ça:,p.EI<IN�<tJ(}A�TE (tipo pa(o cVic(�as:., argentino),

:.... , ..._
:1' _ � .' ._

� Arv·ores para Natal
(Fdoltanncn)

vende-se
Hermann Sander - Uoupava Seca
.�.--!J-.__-.�-4;""''i o �--.'--II--"-Jili,-§.i-'.",,"iIiI--�•

Escola Especializada
por Correspondcncia

Matriculas abertas-Curso.: Ginaslo em um cm» (pmo malores de
17 anos). Quimica prrrl. industrial (a profissG';' de Iuturo I, Deser,}:.o
meccaíco, Eletricidade. M�teIl1afica. 'aqlligr, ,!ia, Comcrclol, V. "

quo:! e�c. Ep.sino éficienfe· .Prospectos gratls: '?r. J. �':;!"m:".�'1t;;J1> Fe�·
rnz Cmxcr,il90B-R. Florenclo da Abreu, 2Ifi-leI· 1v!t3,,;:'(t:) Pculo
.-.-�-�-a-'-,.-.--.--.-. x .-�- .. , .. -" ..... ",-- �-"'-''''-$--' F,.

SemeI1\te
Hortaliças e flores .. Grãws para ;i,'�st!ij!H!$

Rua 15 de Novc n.br«, 13"6

Esperando Sementes da dimanar ca

Oficina RADlU fJHKf
ltt:fid� todoR OI! f;crYiçol\ d.

Radiol receptorc8
hnlcaa BIlP�!108 e 9Ilf!mUdn.

TBUifONíl 1335
aEUI 1 li" lEato;nbrD. UI

,_,TQDos'os ...
hrioI4,•• A.,... ..
lOgo e de ..14a_
UIf.lOido•• "'eri.
.fI) g«l"cte J'eSistaada
�.. "',IR '1

" li!edicaç(1o auailiar
no tratamento da

sUilili"
"'------..__----�-

-

"CajX�O funDura
Serviço deprimeira

ordem

friOOl é S�bOf
I

Das Mantaiuas a fina flôr

RU3 Maranhão
N' 27

A trst!">.. com

Il. lubow

Walter Wdlfgang H. wn B-ueUner

'(Continuação)
".':':'".':'

lou.v�i e admirar a. maneira com a qual Ô. ingIes administra suas colo.oias.
Es�a�Al11�. "::�m;: apioxi��4��ente.. 80.000 hab!ta�tes, forn�ce. a metrópole
os ':p�Qatltós ;d��'Blül:i'terta''fettil, e; evolue e pt-ognde. sob' a orIentação' dos
iog�ésé8: �E� :::'i.�,s�qi 0·[1:'i9 'JT,t a e, eu �outra sa em sua

'

é�pital de

tl,ldb: �Q,.r,o�lpçj�;{hotel Com' sua moderna. e agradctvel "cocktaillounge", o
ºu�eris'éómd"ó:'co5tumam ch�mar� pod�, ser cDmparado aos finos hoteis
americanos oU europeus.Ji:lfélizr!Jent,e: desconheço â', vida noturna' de Port
oi. SpaiQ,. interessante, vIva; "e êolorida",e pairan.1o' .8obr� tU'do, uma especie.
de 'mistério (jriental,: tarhando <iinda Il1aís interessante' e cheias de aventu�, .

ra, as; noites::de Port Df Spaiu. , ,. j;
.

: VOANDO SOBRE.O MAR 'DE CARAIBAS

�'s:uOa::���:"'��:ib�t��st:::a!aneeli��: :g�:i��:�l�: !r���:a�t;���;
bonitas, 'glle ;qbm a espumá das ondas q�� nelas se quebram formàm uma

m01dura"b:r:anea. 'para cat;ia ilba. Estas tem os tamanhos e formatos mais
variados. Estreitás,redouJas, e uma, farnia. um triângulo perfeito. Muitas

»,vez�s ligã-ças �or faixás estreitas de ter,r.a, .fo�mam uma t>ó. e com a maré
':cbela aquela {alx,".. ficá. sob a agua Na malOna_ seu povo fala o castelha
no e elas,.pertencem em parte aos EE., UU� à Inglaterra, Holanda. França.
Nel� 8�,pHmt� p tabaco e cana de açu,car' principalmente, como tambem
outros céréciis,: � Ouanto' ouro e pedrás preci9sas, riquezas destinadas à.
v.61ha Espanli�,' f?r-;m aqui afundadas p�lo céiebr� ::>irata Francis Drake,
.que �a P1'9�X;��.tR.aioJ:ia da Iilglaterra cquáecorou, e (fulros menos desconhe�
cidos! HoJe aJndá os filmes de Holy\\"oo�falam daquelaspirata�iall e aven-

ttira.s.no;ceIlll!!.t:e�m«[' dâs �tiibas.
" .

i;;pUERTO RICO
\�{ais ��a' escál'él.' arit�s de, pisar Miami, no entanto piso solo ameri

cano;\Uma dà�, m�ldr:es i1�'s: é "�Puerto � Rico, que está sob administração
amedpa.na. ;,,9:

'

.,.

:cow��:,predsão da semprS} :lterdza e logo pergunto
quan�ó tempS1:' :Os deIIiôfar.�I)uas a, tres horas foi a; resposta

'.

ejá tomo
(ie bgrdo q;tri;.*�l�,pãrli- êbbhecer à cidade. Passamos a sentinela e agorà
estarrt'és fotiJª�;�e.I1áLl:Ililítar,'.·ofldEl nem siquer. é permitido passar. Deixa
mos o·taxi��';'V:q.il:l(ig.S1lbiil,élci:· úttiá: das ladeiras. Casa de negocio de ambos
os ladosS��à�S>:elitré�t&:s;' qnde e(U cima quasi os . ba.lcões das Casas se

u?em;'.Gra��.�.;�4�'fEirro'e.,cd,ristr.Ílçq�sque lembra.m o velho elrtilo espanhol.
COmprQ ba;nJl,�i.r,éls� s911\TJ�'!liríi numa das: .lojas de aptiguida<ies e cQn�inua
�os n.'9ssa ,ê;·RI9t<lçã,ô.Nà.,p�àça. pi:lncipal consigo bater .. algnns fotogr.afiás
de tr�p muchaé'4áS p:u.:�r.tcifjquenhâs� que'. f�zem poses, depois que lhe� e:lí.-

'pliquei que era reporter brasileíro. Meu amigo r.proveita a oportunidade
e se colocá no meio delas. Enquanto que continua em an:mada. palestra
com as pequenas, o coitado do fotografo agora está fílmando um enterro.
Interessante que os que tom3.rn parte. acompulh'i!11 o feretro forman:io uma
fila de cada lado da rua. Filmei o mais discreto passiveI p;Ís nuncl. t,nha:

. visto esta forma de acompanhamento, Passa o cort'O'jo funebre, fornos até
o velho forte, tirando alguns instantaneos ao lado do antigo canhão usado
no tempo d3S caravelas. I?assamos tambem pelo City Hall onde flutua a
bandeira americana. Prevalece tambem o dinheiro america.no, e as leis
são americanas. O povo fala pouco o ingles, mais fi castelhau0, pois é
descendente de hespanhol. Agora é mi!lha ves de aparecer tU tela e meu
amigo me filma numa: das ruas mais' movimentados de Puerto Rico. Co
mo fazia um calor medonho andamos de colarinho e camisa desabotoada
paletot sobre o braço e chapeo panamá na IJUca.Os habitante logo sabia�
tratar-se ele extrangeiros, e a todo Ínstantp., moleques e chaufers nos

perguntam se queremos taxi, para levamos a lugares de dificil acesso,
promentendo lindas mulheres. Isto em plena tarde. Regeitamos os taxis,
continuando a pé. Entramos num bar onde marillh�iros americanos be
biam ao lado de morenas de maquilage h Jrronda. Ql1ando principio a
filmar estas cenas, o dono do blr. pela illHrencia. um Filipino, coloca sua
mão na frente, e quasi me tin a Cine J{odak. Alego-lhe que sou repor
ter e que Isto aparecenr10 numa revistd ou jornal seria ótima. propaganda
para seu bar ..Ele eontinua revoltado e al'�ga que faç'') isto para depois de
'Volta ao meu país mostrar a meus amigos e nos divertirmos a custa de
les. Bem apaguei e . desisto d,l fdmagen" N,')to que um homem rr.e segue
e ao passar

....

por niim, Sll�S:l!'ra- TIe a) ouv;do: Em• ..: IH primeira porta,
negocio interessante. - Ora eu sempre gostei de cou�a interessante e na
maneira. comI:? ele o disse havia certo misterio que entrei na dita porta.
Tira ele do' bolso t:ma caixinha e dela um anel. Toma um vidro e risca
O vidro com a pedra do anel. Olha para mim e diz, em perfeito ingles:
Anel de brilhante, vendo porque acabou meu dinh:üro. quero voltar para
patlia. "Tomei c adei apezar de conhecer estas historias bem contadas;
vejo que o anel em baixo do brilhante está fechado; h3. ali um:!.. tinta que
empresta ao cristal aquele brilho intenso. No ouro diz I4 quHaÚis e ha

.

nma siniciais. Pergunto-lhe si é contrabando ou foubá.Jo e ele acena que
'. é ronbado, dai as iniciais. Qual o preço? Viota dolares ..Creio que dei uma.

risada., e ele baixou para 15. Disse·lhe e expliquei então porque aquilo
não era brilhante, nem 'ouro, e ele baixou para 10. Vendo que nenhum in
,teresse mostrava pelo anel of:receu por cinco e mesmo assim não levei.

'�1";�;"'::'� '

•. ' (Continúa nQ próximo domingo ·-D�a 24)
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€RUZEIRO Prefiram a Farinha Fabrteãda
< ,.

.

pelo MOINHO UmnnUE
..

<

!J;-+:-���-��\i-*' o�-:���-@>--.,--.--��.--�

1·�W"""""�""''''''�''''''�'''���O<-'*I''''''''''''J'''�
..-- ..........-".....,...-.�-.,- ...............""""",-"",,''''':''�-,,

}�
.',
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ji casamento da sua filha Ri:his Edy.' actualmente em New �{
f� York, com o sn t: Egou W:lhelm Hahnstadt, .New York.

. �!
�� BIumenau, Novembro 1946 , �l
�� Richis Edy Fey n

f� Egou Wilhelm Hahnstadt ��
(: .

N O IVOS. ;')

11 • '°5 E 77t.h..
Str.

A._pt 8. ..,...

. I
..

J
K , �.��:..��.��..�:.J.. �� ..��.�: .. r ; :J
��._..� ��.����........."'".���_.J� ............".$

Fazem anos hoje:
O sr. Alfeu Pamplcna.
- A sra. Ana Margarida.
- A .srta, Dulcernar Dortas,

dileta filha do casal Lacínía
Anisio Dortas e distinto orna

mento da sociedade local,'
'

- O sr. Vitor Kleine, dê
Itajai..

" .,'

BATERI.AS

-er;InpII1iY
-

91lédcitoJ
Bolos

maisfôfos
Distribuidores!

Comercio e Industria
Germano Steln S. A.
FILIAL BLUMENAU

Rua Isde Nov. 41-CX postal, 165

Pintura geral de resldeu
clas�Téiag�Placa8 � Pro
pagandas. Preços Sem

Ccucurrenoíe

i-'iU

Lavando-se eo'm o sabao
Q

:� "VIR(ll��}l ItSI)F�CIÂI�IDAI).fCf'
� -,' ,,'.'
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'fli:;:� ;1;;IA/)"Wlff'll'l"(;\ [N:f)'6SlRIAL JOINVILlf {Man;" R BgfslrBoda,
__��_-.-.-., _�
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poura.S9 tempo e aborrocimento
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