
,con iança o �ovo e o principa emento,
imprescindivelnaadmsoistraçãodls oe aeias. i DS

._;....

Os riossos:i1eitorea já tiveram «Considerando que a confil1o-! ?evtdo á auto.ridad� pu�rca, cu- C:onsideraúdo, por fim.

tOdaj
3 - Rtlcetr.adtm' seus ka'b;dbo•

. eonheclmento da Indicação Sal- ça publica é o.príncípal elernen- JO bom conceito se exige para 1l0S$� r.f'SPOnSabilidade que é im- .a t:omissão

pr.o):'ed��i"...�. m.aiaálni: que foi aprovada por unani- to, imprescindivel na

"'dmEriis�j
o perfeito desempenho da mes peratrvo da hora presente.s ampla publicíôsde de, WUas IUQlI

midade p�la Camata Muo!cipal. traç"\o dos negocias publicós ; ma
'

.

A ,indi��ção aprovada, depois atividades e concl�es.. @.e mo-
.

mandando' constituir em: Blume- Considerando que é&ta con-j éoOSiderando. que tal situ.aç.lão de discutida pelos srs, vereado lo a serem. absQlvi�, ou: a'ã,o.
nau uma Comissão de Sindican- fiança publica deve Bel: assegu- não pode absolutamente subsis- res, foi a seguinte: le toda suspeita, pü:bHCfi� os�to.

eia para um exame geral do" rada por todos os meios ao al- tiro pois, afectará a atuação do I A constituição de uma Comia funcionarios e, pessuae, que fat�n:
atos e, atividades de gestões, cance da administração publica, novo governo constitucional blu- são de Sindrcancia, constituída objeto de sindlcauela,
fuucionarios e pessoa"! que se Considerando \lue não só as rnenauense; p.o� dois élemeut.os técnicos pre- .4. - Não será autol'lZ�Ha. pu
envolveram na administração mu- administrações passadas, como Considerando que a unica for- 9ldl.da p�r um CIdadão de inter- hh::ldad-e €leste relator!'!).. _ �.QjlQ
aícipal, no período de ílegalida- varias funcionarios e cidadãos mula compatível com o regime ea idoneidade, afim de proceder tepois de discussãe, e aprqy.a.
de Inconstitucl anal, . que veio que nelas se envolveram. estão de governo demoeratico da Re o exame de ccntas, atos e de-. ção final d.. Câmara à<luniclfia·L.
desde novembro de 1937. Boi e, .:0 alcance de profun la desccn- publir a é a inteira publicidade 11Jis ativid ...des nas gestões pas-

.

dámos á publicidade o teor dos fiança publica, e suas atividades e discussão de todos os atos f' sacas da Prefeitura de Blurne
econsiderandoae e respeenva in- sendo objeto dos comentarios negocias públicos i n su, durante o periodo de ilegd'
dicaçã(), Eí-las : mais chocante, para o respeito Considerando, de outro Iado hlade conatituelon II que se es-

que não é de ji.stiça que se mae- rendeu desde novernr ro de '937
tenha na ber inda a reputação -té o corrente mes de dezembro
de. gestões passadas, de funcio- Ie 1947.

:1.·.··.···.6.;.·....•.•.1· .•0"LA ···.D.···..E·. ��AR;::::3T:Ntl° ���:sci:C��::�:�ia q�:l�orsiu�!: iã�,'de) s�dfc:���:d�A�adi�u��:?::�
r � fea.lda.d.e se retirem vorverarn ; 'o ,a � a expe Ir e itars, so-

C·:'['.. r#.··'B..
'

L· .U.·M. E· ·.·NA.U si o crime f& a traiç;do Consideran Io que os justos de- ícit-indo os elementos de infor-

_______..;.� so._·_o__p_re_m_ia._d_o_s_f_....... vem ser exaltado , como exern- mação publica que se tornarem

ARAUTO DAS ��P'RAÇÕE:S DO VAL.� DO ITA)Ai, pIo edificante para o futuro, ma- u-cesaarioa ao prefeito desem-
. .

os prevaricadores devem ser de oenho dos tcabalhos da Comjs-
_

clarados publicamente como tal são ; b] - procede" os inqaeri-
Dr. Ar:bWos flalliDJ Dirator Ree'()onsavEjl punidos e responsabilieados co- tos administrativos que, julgilr

BLUMENAU DO\iJNGO 21 de Dezembr4 de 19U - 480. XXIV - Nr. 14 mo e3timulo tia moralídade no!> ·ecessr:.rio8, dando·se sempre
negocios publicos; lmpla def�da aos interessados aa

forma da lei, quacdo
". destes io

qljeri�os result:1!" i:nputação de
ri.'sponsabilidades funcionais; Cj
- solicitar d • Legislativo _. p'Õl-

11 sua Mesa - a� info1"lnaçõ�s
ql!e se f zerem precisas junto [

quaisquer poderes ou repartições
publicas;

fixado o eletivo da Força Militar do E s I a d b
o glj)-veruador do Estado

I
<O efetivo da Ptllic'ij MIlI

vem de sanCiOlJtH" a Jei ·nr, ta. no exercfcJo financeiro ",••11, sa..'Bil-Rlfil!l'll!i&." 1_
44, éeCi'etaóB paíaAsSêmb'éla: 1948, é f;xaào em 1 121 ho

>LeglSIAttvti, ft;RÔdo o efetivo; mens. íncll;lndo 52 oficiab, I
da pr)H�ia Militar durante o,' 6ujj1tor da Justi.Qa .MUltar•. 1
ex�Í'dcio de 1948'

.'

cooBuitnf e
.

88�tst('nte judi-
O artigo printejro

..

da rafe" cl'irio. 1073 praças, organi- DR

rida lei, que é longa, está z>idos e diati {burdos de 8CO
MAX TAVARES D'AMARAL

(}ône�uido DOS seguintes ter· do CI'ro o mapa qu \ 3eom:/ DR. ARTHUR BALSINI
mo�:

-

panha a. lei e CODsta . de' -F� - E�ifjcjo MÚtU,4 Catarinense
fado .Maior; Compafibia.· de I

A Mesa da Camata \(unicipai tomou iL iii'iciaiiva, dt5' IQWt-
Comando e Servlç?8; Ia, Com- SALAS· 13, 14. e 15 . andar roml?er Ifuas, reur:iões, depois da ��un:ia. re�lizada. até S' de

.' J1 • p'lOhia laolada (la, Cio, Dl; fC}\E 1150 _ !S75 Janeiro pr,oXlmo vu:do?fo" Alem dISSO. ou por 15.0.. collJ'iilel"e"

Combate ao Lomumsmo 2', CompanhIa Isolada (28
como reUtHOes extraordmma:s as duas que reaIizuu e alll qu-e vai"

.
, I Clli, D'; Peh)Ulo do Cavalar!.

HORARIO - Sás 12 115 ás l'l realilar até .� primeira t,erp:fe;�a do ·mê3. de f�vereJ.ro <ia 1946•
W8sbingt,m, 18 (CE) - O. (Pnl Ctt v.) a Batalhâ) de lo, BLUMENAU Sta. Catarina ':'- me lida, quanto a, pnmeIra parte 9ão correapimde14.&.. _,r.

tAD.eD�e e. gBfl..eral. Ada. lbertl I.,
11 Ijfia (B 1)' pectatlva geral e quar.to a segunda parte. nao interpretsu o. eeQ.-

Wederoeper: falando ante o
tidc que a iei est�beI�ceu. Por conseguinte julgamos opottlluo

Senado, .... sugeriu que 08 Es-
•

' tecer alguns comentarlOS sobre ,03 _af:lll;t�tos e-rü diverge,uma.

:���;:���:t�Dr�i:a�i;��r;=::-I·inCtjn ,1,0 nu.m·3· 1111':81 JO Da·oco I'OCO lativ:so��:1�1��i�;_8���� :�Op��rr:e�:;a.1:i��o:e!= tf:o;::
tos milHAres 'é aluda econo II li 11 U verefro. r:taio: agcst�

..

e noyembto. Cad,a Sl"Bkto iegisbtiva, dur�
mica 60 governo nacionalis- o1·dtnarlamente. Vl?�e dias no rna)t.lmo. podendo, fór,ã de.te

ta da China em luta contra S.e.gnndo Infllrmac;õ.I1B .p.ar f - l' prazo, a Camara Teun.r�se em sessãe: extraordinal'ia sempre q:'<l�
O comUnismo, tlcu]ares .

que obtivemos
como 8S cODs,ruçoefl filI, !H! for ;oDvocada pe1� prefeito, peloPre ..tdente ou po.�,llm terço dGS Ve'

· , SUB grande maior!e, são dt' readores. Mand2; amdA, a lei que instalada a sessão legis'�t.,�2ln a
P..

.AdmWu que o g"·lH"fhI1S- lrorr.peu Da ultime 8f>gl1/lda- mad{'�rB, nouotro8 predio8 . F '1 '
� w... '-'A

símó.".Chiau Kay Sh!-'k é um feira a noite,. em Videira um
mara ex;m'nara e JUlgara as contas do prefeito relativa.. aa

, (':üntlnuos. dentres outros; f· exerci.cio anterim::_ Estes são, no eentído flue nos' inte,.,......... o,.ditador) porAm de lendeficla grande tncendio, que destruIu que est!! instalada a agencia t 'd' .. 1 • � .--.... '"

model'stla, afirmando de que, no ClfH, iró .da cf1ade,· sete..
·

08 I' aspec.os geraiS ,

o regLUamento a- Sr,g:Ulr. "o," '(
. ,

O·
do N<" 0, na qual resi<11a. no

. ,Acoo, teceu, porém, ,que a instalaç:'o da prl',net'f" ·.;...c.<t�§<o J.._

na v:erd8de. tlquele militar j S'IfI. f go teve inicio. num I ti.
..... ..._� 1...-

·

'd
.

'

I 1 d1
-

psv mao o superlPf o nosso g,slatl'...a tinha que se-gulr·se a um periodo ,;n.o---'.:&m v�'"
e�a � 11 ar 8a. China. hote Brotes li matlí-noite (conterrsnso sr, Ql'W lIdo Heu- d 1 f •

v nul:U c. .......

;ma" 1]1' .... :_ ; si. gerente !!sQue!e 8stabele- .380, o r�gu ament� eit.o, que e, a .Lei Organicaa dOli MnniGi.

cimento de crédldo ali. I
pIOS, est� _eleceu diSpOSições tranltl,tortas para &t.ender Q peo.oOO

·

.

'

-
•

. de trf.nSIç'ao do ao _rmal para a normaL

«ir iinde E�p()siç-ão de
_

Graças a08 esforços dos.. Mandou, pois, o H�g'llamento cue a primeira sessão ltl� ..

. funcloDBrioB do INCO e de
tiva daa Caman.s. que normalmente terh selA inicio nti, prirneJ.r.a

B····
..

.

.

.

d"
-,

..

I ortrss pessoas, foi p088ivel terça-feira de feve1'e�rot começaria no dia seguinte QO da lua

.....
:..... ............................•. ;.·.··.'.·1·.· n····

..

q u. -e···· .. ··.·0·S··
.t
f:�/ l���on:r:t>�:�i�u�;��tect; �n;:;�;;;�ay;i�nt:�apri:�;:i;!�SJ1;; l;;�sla�iv�eàe t:79�� :�;g:�

l t.e Daquela C8S8 b:wcltrla nosso caso obngatorlalllente. apanhou q.lim:e dia!! 'do' mQl de.

aprtnümadameDtf:< em 1.000
D'ezembro de 1747 corrente. E uurante 0& vie>te âi�$ <[a. s.é Me •

. contos de réis bem c{')mo 08 seKllÍfJSem reunmdn estava a Camara �l'a cumprindO. umíl �fi)

livros. que se encontravam legislativa ordinaria,
� .

IHl caIxa forte (de "A G1!Zi3tb"
Da forma como procedeu a Mesa 'da Camará • .encerr.Mlda-

de Flop.)
sua sessão, sem mat..:ria iuscrita na 'ordem do dia, cama a lei �a
est �elece nu.mero certo de reuoiões ordinaria8, mail ape.n>\lll G .

-----------""--'-.- maxm:o de VInte dias para a reali7/lção das mesmas em um pe.
riado d; .S�SS�O leg;slath'3: ordim.ria, admite-se que fiElllu encert.. �

do o pnrnetro pettodo legislatiVO da Camara sem a discuasã,') d�
varios assuntos com prazos fatais, determinados p�o art. q ãea
'I?jsposiçõe.e Transitarias da Lei Organic� éo-no a. discritniaaçãa

"
(te, re?das el�:r�.o Estado e o Muni�i�io que -entra em. vigor e�

Rio - � presidente Dutraj pnn:elro de pn ..lfo de 19,!8..Tanto e 1580. que no art. segam!;" G
sanctonou (I decreto do Coo· I J. d!,z .que ((nas suas prunelraa llessOes. fix:nã.o as Camara. OI

4rtigos pâf�< J)resentes • Uvrarl� e Papelaria
t

!���s�i:�t�r����� :eloP��i: !�:�:�!� �o: v�;:������li� v��ar::�l"i��gi:����ã�n����:.�· 'r��-

. ........
'

.' .
. olsterlo do Exterior, o creàj� O a�snnto, deve mere�erl portanto, solUÇão mais aCufilda

C:ASA 43 - W. SieWerf i ��p�:�e������f:8�::::!r:: ���a�r� �ae�ea�:�r:;t;a�����fa���teej� �l;:�, é��rui�!et�i'::
�u•• 1,.cde Nç'�mb_r.o.··..:.• i:,�l3,•..

·· ,(ao lado dá Cose Peitêr)
i deBpe�a8 efetuadas com '8 damento li caS03 urgentes que neceiSsitam de auJ�nlQllto :E'

. vls!tli do preil<leQte TrUUUÜl eiS.o... cOi.legui: ...
.u.ma fo

..1'.m.ula que' üB.'J-t1briaue arn.·(j..n.4!'l OI"it..·.·:.: �.��e:.
"'-.••••••••• •••••••._.... :10 D.rl,�iJ f�;.dçreA�l�p.,.lijla'rrul.. ra.··tr.4f_·z"..

,�...... .

....J1,.:"'. :.}I T�
.. . ; (W11'ikllJlQl. U ,:,11 ló1 v- .�

'lêxtôs,"dds" Il(onsiderandos" e indicacão
i', ,_

,
. 11

-'

Soneta" Trens Eletricos, Autosl Caminhões,
Jogôs Infantis, Espingardas d� ar comprimido,

..

Bótas de Borracha, Aviões, Cavalinhos li uma

infinidade da b·i- in q u � d () s de procedenc:ia
,..

nacional e: �strangeira

Bfinqlled�s para" crianças de todas' ás Idades
.. livros InfanllfJ

BaJsini que mando� constituir ;a Comissão :de ,Sindic4nâal.

.'

��;
" '-;

6 g"b:nete' dõ mini(tra da
A...ronautiea 'fo;rõeceu a impreu ...

sa a seguinte nota.
..

"O" joruais desta capitil, pu"
blicararn ontem telegramas pro..

cedentes dos Estado!· Unidos
sobre urn., , .desastre 'COla �
avião militar. ocorrído �.aqiõ�le
pais, fl' corno nesse dtapaahoa
havia duvidas quante ao' nacin..
nalidade do aviM., çh.egan&o.ae
mesmo a formular a bi.ppteic. d�
que se trat�va. de um tt"all:...p.Qr
te da FA a. o min!.trp da. A,e,.
ronautica 'comunicou"$;! imedia
tamente com i) nObo adido. ae-
rou. utico' em Washington,. .eJi�
r:.itando iofDrmaÇÕe$ a reapl!íto
Eatas vieram logo a;pe$. e.ela
recendo ql\e o avi!rlil' n\l(j) ...
teO(� a Força Aere.. brÚlte'U'!.' ,

l'r

Acidente
.:

tOl11' a.vi�o lOS·
Estados' Unidos

ESCRITORIO DE
ADVOC'AC'IA' I Em marcha c o fi S tilU c i o I t I t'.

leltliles' 8ilsill '

Despesas efetuadas com
a vislfa de Truman

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Sbiam· dê 'veihicé

A Loção Brilhante faz voltar
a. cor natural primitiva (castsoha)
loura, doirada ou negra) em

pOl.<CO tempo. Não ê tinturra Não
.nancha e não suja O seu uso

Pt limpo, íacil. e agradavel.
A Loção Hnlhante .. ·!lij'{ingiAe�as

caspas. o pun-ido, a lI'iborrhéa e

rodas as afecções paraeitarios do
âbelo, asaim cama combate a

I
calvice, revitali.zaUdO as raizes
papiteres. Foi aprovada pelo De
Partarnento Nacicnalrde . Saúde
púb lica,

•• �
.

e
Oficina para CCllc�rtos em
radir.g AMERICANOS e

EUROPEUS - M�.,ifica
ção para \alvulas rrais mo.
cernas - Nn:nllf07:wação
rara rnd.sa curtas etc .

Valvulas - ?eças • e Aces
so 'ir!3 Pi! k upa Toca Dis-

<;: [' Autc.matiCf.s ou
.

simples
Rua 7 de Setemcro, 13

Llamenau

..

'fra.di�o da gal"l\ntia, a há mais: do 3D anos um símbolo de qualidade -

eis o que fue OferM'il & marca PILOT. Rstatlstleas provam quo a. mMoTÍa
d" l'éifiOlil em uso, !ta mm$ dq 10 anos, são PiLOT! Faça dessa preíe
rOnClitÍ 0 rte'U ;m� Pr€l'0'1lra mn rOTfmdüdor autorizado: êle aceitará o

Sft l"�lii«l - m�o que se.ja um modelo de antes da guerra - por
.

WiD.�Oll@ prs)lu, tlMldo�lhe. em �oca. um dos novos e soberbos

.�M m,OT. à l!Ill!'1 escC<fn.a. Ai»'ooie, também, esta oxeep

lliMift1 �: G f!�1io-fonógr&fo de.m�g PB.4, um dos mais

.

lia«os 0 apel'f6!.\)eadoo modelos da. grande linha- PILO'l'. E

1.'V� 1)3l1:'l'I. e !I�U ·1&': o pr.iMlonte quo rsvelará um mundo

1'10 pta®f#l' 111"61"0, paTa.. i11@cirl& da tôúa a sua família.

J

;orn baí e fi tOSEi"" a bron
quite Ü (}i'l restriados O
Xarnpe Stln 'Jf!R� é efíeaa
:10 trata': e n to das p.feções
,Uipt'l.i� � dal'l das respira-
'riu. O Xi�rope São Jürío
olta o caturro e faz sxpee

f:;\í�il ITiPr. !p.

,

",' �-1'"

orm CU"�;��!HOS \UiirlC��;:
'. � Il � - � -�;�.:�&to.RSE:":N!(tTO � f,�

. .;�!!��f� l O�"�J
�6Sf�:Ot=fO!l Ç4LcttJ. r::'fCs.��;l

C�emi!as, Unboa tropíccds nadc-ni:ruJ � estrangeire.'
Rüa 15 de Novembro N. 442 t

' Andar
BLUMENAU .,...0+-0 St!à, Çp,�tina

Andreza Campos da Luz
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Sii:» . af.;� 'm ..: s "p_?1as Shrnff€;'"_
ti; rcnum:« de,. ouro de 1-1. q,dates,
o q.!t'� li, '$ ,li o ;val r de -clrna verda-

'.Ii. 1I�'i ,�f. f! U'f� � ii (Suíços, QuaHda.de � fsncionà-
lA,u�JrUirn�lkQJ)

,

I ��ijU�nS mente IIlGo�pElrav<"s. �. IWV�

imodelo C{)••� repetção e p=us a. Inr,[,rl;;çàú direta..«, a��H.n .!'l0r

I pfPçn sem COt1cotrnj,Cia. . 'c. ,

CONJUNTOS «Thnt€l1S" de I ,a qualidade, _ Conju�tOlH:()mple
.

tos »Victor" C. $ 45",00, .

-li

IU�;J"s' 'n;�,fttt �Pi ;(�e II Peter Kreuder, Hans Moser,
,n'lJi'V ·IíIS...,'llIVJl ",P#.' � .�"" � '"LiJy Marleue,., trechos de ope.

rretas, musica' moderna, etc.

Pia iria 11.t!- ranhura, o que jaciHta o

j 11:<'0 . d·, tinta, fa,'Ic:1:J à escrita a

s�Àa':�i\J!:'.t'C {i,� 'lLnUL c.vic·�a ._, }lo ta de

ü'::-Uo. o �t;.,t�� ::)�'/J:l t� e:;c�':'�'u:;'r .�? c.ois
'íll. '.dos d,i'fET2nif:��'!l Cf;-;(� a lel)[zc... ce �{.tn.

.

tü;_'1l!� c e i}��l7Jl.l1.�:�� :;:;caJha. r·aTú o seu.

2;.:::0_ u..!.(! r ...:;:'"e'(t. E:{il;..'...1<F;�::R'.j ::�l!y!rrá'
e·:;.:n.:l..�:n· (�tJ. ·nran>rQ.� :_�t:'8
durante 'tt;da i_;Tj.lla vida ..

1I'Jf'ho�"""nf'18 (Suiços) Qaalidade
B ,. jt'C> �" id d

.

.,... muil
.

ri a e superIores.
87.5,00 e 975.00.

e SGtlQ

Apare-

«Stradella s
, (,S: ttimio Soprania e eTodeschlais

de S ;;; té I2:j baixes .

males sorti n.eato na praça, pt!lós menores

preços,

r:;"(;:':'T ; F. :.li"�'l,: c-r,::; 5:!5�O)
I.A· -L���ff��' : cBf; 13-'}, ....O Sea,'a)s . C,'���mBi'r'!2(!l A preços novamen-

..

• "

\OI\iildl'&' I I \.IiJ te' ��d.1).zidod.

, ,

:�

o maior' deposito desfa praça, pelos. prêqos
mais baratos,

.

ri

A .t!/.hlf�/ .'
. c:B ,-' !:. �;

VI·/�"<=�vw�.� (../A/'�.#'GV·-4:..I"e;�
.. .ssím é a tinta SK:C:IP da S::::U'f,_y,'FE'}�. lDOojo
1:11,. qulmicamente pura, ·ni.ío dEi:;:.! :"é·.Um, ritos,
seca ràpídarnente � nfI,o a�z:..a: ? �0;:('::l:':�O meca

nísmo das' cenetas-tíntetro. P....csrste a aC:��".a do tem

po e da .água. A��ü�d:2ionarnen�;) cE1 __,.�.!1��:�j,r��1-
ro especial - crraçao pato ntouda 1:}0 ,':.;.t--.L:"J:1-J.!.u �:tt
.'_ que faculta o aproveitamentoda tinta �tc: o fim. F:li::;,l d' Pm-t·) Ategre e

'Po,to de Conserto,

.1"
.

Rua dos Andrad '5. 891

L_
Porto Alegre

yen�;.!1S a ver f:j!,.. dCTCCfl . ps, flfguirHes artig/)s
d':} H,p. Lbr,lc_açã') :

Tnalhas clt: E:OSrO�o BAN:Rb'
PAH,JU8 LHf COP P_'_,

::. '. :.'
.'

�t{��·�i���t.úi dé.l\.�s:m em A�_etr;ó' �"gURft:içõeB,
fti��i.jUã)J,f gzif�r$8S' ,':'"", ',1;
�jé'i'm, !iC�rU�� ÚOS, l�p���s..�·�Jiiih@,
Fal2�d(�r �t1'í�i' x:,fsthUis;� en:�

.. c

,
.' ","

•

: < '. �

VEKDE·S� u-n C,FfO 29 ..
Tratar n.c oficina Internacio

n 1 com o sr. Germano Froes
kEn

I
SêU grande sorti.nento em

ÁrtigQ,.$ nacionais e estrangeires

VENDE-SE

motocicleta Triumph
»

.

Zündrapp
'DKW

Vende ..se;
, Um m otor de parede elétrico
ll.lafCa SIEMENS para cirurgiões
,jenti8tas

Per preços s-rn concorrencia, 60 na

r
7

Rua !5 de

Cnmpanhta
Htumeoaa

Zfnç·n:::·g� ...�i? e*m v�.n�p.gem p2ra
. f:Orft�Jf�Üzr'_-as �r:0iuhl:rid�dfiS daa
ftmç;Úê<S 'pcirl�r:IMS das s"rihorak
É Ca!mai'i�O El r�gUlado:� dassa�

h-lI'!ções
.

;..
E� i)"%j' r l'é'H»n �run.&r,�",J.pi.���t,lYf\ U�R
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rrod

�)" PROTEJA O VALOR DO SEU FORD
f� IMfecndO�o periàdicamente à nossa oficina!
t�;:;,
(J '. II o seu Fprd representa um
r'�{) ': tPatrimônio quemerece os melho
t.t '�res cuidados na sua conservação.
�{�?� � nós o conhecemos melhor do

i�:(�;�', ,�ue ninguém. Temos a prática,
h-'1t� '�a experiência e o 'equipa�ento
�""'''''', �e que êle necessita. ..

L'"
. \

Traga-nos o seu carro ou ca

fi mIDhão Ford para uma.mspeção
;periódica. Aqui, êle se sentirá

,fil'em casa"ri. e ó senhor também.

,Dispomos demecânicos Ford es-

peeíalízados, usamos peças Ford
, legítimas, adctamos métodos

aprovados pelaFord e utilizamos'
ferramentas especiais para Ford.
Para melhor rendízaente e.maâor
duração, traga-nos 9 seu Ford
para uma inspeção periódica.

OU;A MOMENTOS MUSICAIS fORO.
As 21.3G HORAS

As 3.al FEIRAS: Rádio Nacional, ena
ondas lonltilS (9IlO ÍtClJ) e ondas curtas

(30.SSm ••. 'lU !cCS).

ls 4.1111 Ffl�AS: nâlUo Tupi, em on-

das longas (t.ó�k�i� .Rádio l),i!Jl:Spra
z. Paulo, em ondAs' longllS (�'kCB)
il curtas (49,2hll - 8.V8$ ke. e 25.�Dl
• 11.'1115 Ices),

CONHECEMOS MELHOR O

Revendedores ftêsta cidade: ""i�-

....

'Casa do Americano S. A;!
.

Mercado de Automoveis

John L.' Freshel - Fundador
Rua 15 de N'ovembro N 487

BLUMENAU

.�ossa divisa'é seivir ,

�,,ªM11iK§A••_i'i2L_...Bi,iI'._iIIIiI.llllhll' 'IlQiIlCIii4_----!jlIjI'lIl8!fIl!ii±&ZE-.{UiiiiEml

i I�!!_S_t_.ea_r_._ls "�III1IiI!!I!I!mmií!Wl>lllilIl!:IIIllmçliillllllll:m!lp«M�S

Peitso

'Pyi,amas, Gravât8s1 Meias, lençoSi Cbapios, PerfuMariàs,
.

Lindo, E�tojOi de Cintos e Carteiràs e t•••s

artigo! Finos p''''8 CavalheirOi

Ruo 15 de Novembro. 553
BLUMEMAlJ

"',' �. _,..� ,_ ,�c,., ••
e

<;>!...- ..'., � ... ,_
.... , ,- .. -, �"i'....'-\-.:,,�,""'. �-, �

• , _ _ _" • A � _,J ,um

olt onda

•

10
R � I o J o a r i a (a t a r i ii e n s e S.A.

Repr esentantes dní' Radioe SIMENS
---_..

Sobre a Conlissão de Sindicancia
o j·)rnai «A Naçã>!b tece CO-l que afasta qualqier posslbilidado

mentarios sobre a indic"ç�o /:i- rie p1cif.ca�ão dd _pclitic a local.
ta á (' amara para consunnçao [Outros opinam diferentemente,
de una Comissão d� Siudicancia, achm-Jo que si a sindicancia
com o seguio"e registro: .

tnha que ser feita, então que,
€ •• ' o pedido mereceu apro- fosse solicitada logo, como de

vacão una nirnc da Carnara. fato o foi, pois só assim, maia

Sibem que esperada a indica- cedo corutar-se-ía conhecida a

ção, eztcurou como uma bomba verdade em torno das referidas
n03 circulas locais, susccitando administrações, "livrando-as de
os mais variados ccmentarios .iepri -;nente suspeitas, no caso de
Na opinião de muitos, () pedido que tudo, afinal, não vá alem
feito 'logo assim ne inicie d'Js de méras suspeitas infundadas»,
trabalhos daquela casa, revestiu
S� de um cunho de intransigeu-
aia com os govarnfls passadcs

U(ldade de Blumen!ulJ
AVISO

Falecimen:os
De acordo com o resultado

Faleceu dia 17 do correu te do estabelecido com u pessoal
mes as 19 horas, no hospital de nossas oficinas e gerea da,
Santa Isabel c jovern Victor este jornal, até o fim de. ano. fa
Stapvit com 23 anos de ida�e; cá circular edições nos dias 24.
filho da viuvá Tecla Stapait, 28, 30 e 3 (. No ano de 19 ..$,
residente a rua São Paulo N semente iniciaremos nossa cír-
237, A farnilia enlutada agra- culação dia -4- de j .neiro.
dece as pessoas que compare- I.' ._ram ao funeral. ----,----------�

.

Outrossim convida seus paren-l Di. Artht.!f 8a'Sftti
tes e amigos para assistirem "

.nissa de agradecimento que ADVOGADO
!L ra celebrada no dia 31 ri, ',ESCfifórÃO: Edifício Mutua Catari�
Dezembro proximo as 20 uoras neese. Sala 15 . �'one" í UiO

na Igrei -l Evaugelíce de Irou- i Residancia: Alameda Rio Branco
IIpovaosecao�:,,:_

A "(asa Radio PUot e Movelar"
a mais antiga casa especialista de radias no Estado,

- com oficina proprta ,;_

oferece-lhes a mais ampla gar",ntia de um serviço competente.

RADIOS, de todos tipos e para todas as correntes,
RADIO - ELETROLAS, simples e automáticas

marca "PILOI", o padrão de .excelencia,

REFRIGERADORES, BALCõES FRIGORIFICOS
GELADEIRAS para Açougue e todos os' fins comercié e i,
SOitVETEIRAS. de todos os tamanhos, COMPRESSORES

para geladeira.
Radias e ReffÍ�eradr!'es - GARAGTIA J ano

Adaptação a voltagem oscilantes .

Dianamos, Motor-Dlnarnos a gasolina e a vento,

Fick Ups, Alto Falantes, Valvulas e todos artigos congeneres
CHUVEIROS Eleiricos "REh - Garantidos por 10 anos.

Asisteucia técnica em todos os problemas do ramo

Venha me consultar, á: RUA 15 de NOVEl\1HRON. 1226

ALFREDO GOSS\VEILER
Facilita-se o pa.gamento. - Tgmbern vende-se a prestação
PROCURA·SE revendedores e agentes compoetentss em

.

gumas zonas.

BI'I_E_am...���':tM����M·#M"'.ar,
, __ ��

ici leta sui a
para Se shozes e Senhoras

(importação direta)

F� Oomning -- Timbó

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


