
e U imprenS,l" livre a 01'lJillllO po

pular que, impetuosas e bravias,

lheS vêm escapelando as mazelas,
Foi unánime o voto de t;t'litlarl(!·
dade (lDS ennvencíonaís da UDN

bandeirante à imprensa pda rude

prova moral, que ela suporta. des

de dois anos e meio, atacada por

essa quadrilha de maírcítores. a.

mando como mantveías de Moscou

? paspalhões da burguesia nacio

nal. Pede tambem, como n-')sJ a

VDM paulista, o castigo dos réus.
pela preservação da sanidade das

leis, que eles violaram e insistem
em violar. .

-I
Nada mais oài� �tr •

quadro do regime republicano.
" quando a tirania se dissimula em

! jornal. revista ou radio, para cs.

conder r) golpe contra os ãnstru»
mentes da liberdade. Mocccu en

controu aqui a solidarie�",de de

agentes do poder para desabafar

I " seu odío contra" os que lhe repe-

I
!em as doutrinas de escravidão a

de seu plano diabólico entre paea-

I
tos burçueses e delegados- do ofi-
cialismo.
E' I SC1U dúvida, tuna das onde

mias brasileiras a credulidade no

I
vigarista. Desta vez, Q conto de

I Moscou foi passado, com coroado
....�------�....�--��----...

RIO, 20 {M-edd.) - E3t.í. sen- regra, nunca. menos de llnE; (bi�

do aguardado, no decorrer dc& anos, já. foi objeto de um tu 01'

ta �mana. o envio da mansa- do interpartidária. Praticamente

gero presidencial ao Congl'l�,'SO. apenas f) Partido Repub1i-:on.) c

encaminhando o. projetno de l"(- o Partido Libertador, que não

ior�a administrativa. que Eerá representam mai"s do qUI! 5 por

aesím um dos grandes acontec,l cento, os dois, a votação do l"e

mantos a serem regtstrados na lI1ário. Uã.ct � compromete.r-:1'n

política leg;slativa. Verlficar-st" JU) � 40 ent� proje-!:o, T."m

poderá encontrar gTanu,-,s o1;s-
táculos pela BUg frente.
i\. ATITUDE DA. UDN
A UDN, por exemplo, poderá

recuar dos seus comprouüssos,
alegando que se :rIeS601vO!I a

um novo exame do assunto,
quando este fosse ajJl'e:;:;ent::<l::> à
Câmara. Es'.�a cautela udanista
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o Presídents da Li.g-a Bhnnenauense de Futeb(lI. em aeôe
do com o § Lodo art. 7.0, elos .E,_;;tatutos. p'!Ír ��r sido ·solicifa�
do neles Presidentes da maíorta dos clubes filIados com mo

tivõs justificados, conforme os � 2.0 do mesmo art: 7 .o� c(m··
voea os 81'S· Presidentes ou r3eus delegados dos clubes filiados
para a Assembléia Geral Extraordináriá, em primeira convo

cação, a realizar-se na séde d� Liga, as 1� h?ras, de 25 de
julho do corrente, e em segunda ecnvocuçao as 15,3(1 h.oras,
dó mesmo dia e local. conforme o R 1.0 do art. !), da mesmo

E�ta!ut() com a I;cgnínie ORDEM IH} DIA:
1 - Rel:wh·cl.' sõbre os jogos de eampeonato (la 2.a Divi

são a realizar-se no campn do E"iliado S. D. R. União, de Tim
bó, conforme o pedido de convocação da ll}aiol'ia dos clubes
filiados. ,.

II - outras decisões que a Assembléia desejar tomar.
Blumenau, 20 de ·Julho de 1953.

-

8\EBASTIAO CRUZ l':':'I:idente da L,H.F.

. Negócio de Ocasião
PROCURA-SE comprar uma

indústria pequena ou negócio
em Blumenau ou municípios
vizinhos. Propostas com deta
lhes por carta a este jornal,
endereçadas a- A. Z.. II.B�[�

TELEGRAMAS .RE"I_�S
Por defícieneía de endere-

ço encontram-se retidos - na- Com eonheeimentos de

Agencia dos Correios
-

desta se de uma na Casa Caça á Pesca,
cidade telegramas para :1S I ----

seguintes pessoas: Mellies & I

Fuchs, Argeu Guerreiro, Bug-

�:e��:�;��oA�IC:!�� 1���:
ia Stelino Montenegro. Oficí
n� Mecânica p Haroldo, Er
na Ehnberg e Sergio Stanes
ko.

A l U ti A ,. SE·'
>

I ,:' (�S" DçS9�UP�DA
t 3 dormi- i VENDE

All:lrtamen o com ,

i Uma de madeira �o come-
L;":ns, sal" de est::u'; Gala de

ço da :Rua João Pessoa, Beco

Jantar, banheiro, <,�zmJla, am-! Albert Stein. Preço de -oca-

bos com aguá quente e fria, síão.
�

.

O Id- . Irrformaçoes com_ sva o

copa e garage. In:ormaçoes a
Fiedler _ Praça Cine Blume-

rua Hermanll Hermg n. <170.
nau _ fone _ 1456.

E m b r i a -o u ê s
Pr�parado contra esse ví

cio, produzlnfló aversão ao al
coolismo. Vidros: o-s 40,00.
'Pedidos ao> Laboratório Far
maceutíeo, em carta refistra
da' Averiidá' Gêtúlio' Vàtgas,
275 - Belo Horizonte. En

via-se pelo Reembolso Postal.

Uma casa de madeira no'

va, como também troca-se

com uma eanüuhonete. Ver e

tratar com o sr, José I{_lock,
nesta redação.

As autoridades nolíciais
do 13.0 distrito r'8gistra
raro o fato e abriram in

emérito, para apurar a ce

na de sangue que ainda

permanece em mistério ..
Desconhecernse os motivos

que levaram Enêas a tet;
tal' duas vezes contra a VI

da da amante � a matar-se

em seguida.
,-------

NA ENGRAXATARIA
PONTe, VIDe

VENDA DESTE DlARIO
,-�_._--�

A--ORSAlU Z A ( i O
. ,-

BLUMENAUENSE lida. S
tem para venda: os delegados britânicos e bra-

___ I 1--- I
- síleíros tiveram apenas qua-
tro reumoes t'fetivumente

Diversos lótes na Rua 7 de Se- I

'I tembro. O'timo local para mo-c]] consagradas às negociações.
radia e comercio. ii Agora é mais evtdente que o

Brasil voltasse essericialmen-
;i x x x II U

.,

i \ te para os Estados .. mQos,
II 1 terreno no Bairro da Garc a.

iul d
'

" à Rua Engenheiro Odebrecht, II J gan O que
-

esse paUl apre-
II medindo 32 metros de frente II senta a única solução para os
.. seus' problemas comercíaís e
li por 60 metros de Fundo. fi econômicos e pará a Alema-
" x :{ x

I
-

- nha como uma relação co-
:; 1 terreno de 15- metros, por I
'I 50 no Bairro de Bom Retiro, I mercial - seeündária; -embora

com uma casa de materiál. as
- relações com a Aiemanha

I
'1stejam longe

-

de ser perfeí-x x x I
1 bela casa residencial no Be- I tas.

.

U
., ' ,< .". ': é;.',

co Tímbó, situada num terreno h U
I: de 116 metros de frente por II

�

II 28 metros de fundo. Preço de fi saram a maior paJ:t!': do dia
II ocasião, Facilita_se pagamento. I] de hoje no Departamento de

ii x x x \ EStado estudando frases por
II 1 casa na Rua Baía. pouco a- I frase à declaração dos verme

II lém do ponto finai do onibus I .Ihos, Mas, apesar desse mi'

: da ttoupeva, construída há paU-li nucíoso estudo acredita-se
, co tempo, ótimo local para J que não chegarám a qualquer
I bar e restaurante ou outro ra- I. conclusão sobre as instruo

i! mo de negOCIO, Facilita-se no II ções que devem ser enviadas

:: pagamento. 1\
x x x 11II 1 Bungalow no Bairro da ve- III lha. em estado de novo. Terre- ,

!I no de 240 metros quadrados. II
II O'tima sítuacão. IIII x x x III 1 negocio de secos e molha- I
II dos na rua 15, bem instalado II
II e com bôa freguesia. 11
i, x x x 11:' Díversus terreno- :� casas em Ii I todos os bairros da cidade. ,
\ x x x II
fi Diversos lotes c casas na praia II
II de Camboriú. II
II x x x I'\I 2 engenhos de serra no mu- Ifi mcipio de Ibirama a 11,5 qui- I
fi lometros da estação de Mata- II
II dor. II curador, o dr. Cid Rocha A�
II x x x - II maTaI, diretor fui "Escola' Ll1·'
'I 1 casa residencial com um J dustrial.
L terreno de 750 m2, no centro II A sub-secretaría, vaga com
da cidade. II a mudança de residêncià para

:! x x x i; o Rio do prof. Salvio dE' Oli-
" 1 fecularia. 1 fabrica de oleo

1lllTeira,
foi preenchida com a

II de sassafraz, 1 serraria qua- II .; -ição do prof. Abel Furta-
J� dro de centro, 1 fábrica de II duo .- :.,.

,

:1 pasta mecanica com 2 sarra- II TudQ indica que o PSP di� I!I rias �Tiçot" e reserva de •• II rigido com energia e firmeza" 30.000 pinheiros adultos, 1 'I pelo coronel Lopes Vieira
II linda fazenda com 50.000.o0?,I venha com tais modificações
\! metros quadrados, tudo sitúá'lI ora registradas 110 órgão cen-
II do no município de Taió. II traI do Estado dar novos im-

II -

x x x 11 pulsos nas suas ativiêbdes, o
I Lotes em Curitiba situados 'I que redundaráá na pujança e

II em diversos pontos da cidade. I fortalecimento do grêmio.
(I Terrenos de grande e rápida I OII valorizaçãe.. OUmo emprego de II
ti capital. II
Il x x x II
II Consulte-nos quandO de--II'11 sejar' efetuar qUâlquer

I negocio imob,iliat'io: I
I ORGANIZA(.AO BLU- II
II l'I'IENA�JENS)� LTBA., IIII Rua 15 de Novembro Iii 870, 1.{1 andar, sala 5,
II fone 1572. I!

gem de mais um aniversá
rio da agremiacão esmeral
dina e cujo 'locai, em parte,
seria o próprio gramadO,palmeirense. viram-se os

prócéres alvi-verdes i1a con

tingencia
-

de fazer a -entre-·

ga dos pontos ao "benja
min" da' entidaàe local. na
'dá perdendo com isto: em

vista de não restar ao Cam-'
peão do Centenário qual
quer possibilidade. de con

correr a9título máximo:
( E N 1 R _O D E
A ur O M O' V E I S

Alltomó'l' ei8
Caminhões
Vamionetcs

Usado!!!
Usados
Usadb:!

.,

.,

TROCA
VENDA

COMPRA

curso I) sr. ERICH
G. FERHRl'iL'lNN,
técnico em I,,:rnas
c braços a.rtificiaes,
bem como l'speciali
z-atlo na fabrical;ão
de fundas hccrniá-

Concessionários:

C�MINHõES F. W. D. (Fou:r

IVilíeel Drive)
TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios;
FORD - CHEVROLET

- Linha - rias,. em condi,!:ó-cs
de solucionar o seu

caso. O
-

sr, ERICH

G. FERHRlVlANN
estará hosvedad'o
no' HOTEl. WUER
GES, 1:toupava Seca,
nesta cidade.

MOPAR

rlLUMENAU i
Rua 15 de Novembro, 983

I"A C I S A" - Fone 1324 -

'releí'll\'1mfl�l' ;ilANDEIVrn:w.NE

- ""
•. �� j�:;�-<{ti'�ht

,,_. '.

..
.

�� _._��
e-:--=I_F_Llo) fi! nAI H F _!��
t· --=�r�-

Concertamos:
.

'J.
Refrigeradores Domésticos, :Refriger�u�ão em Gera]

-

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradnres de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

R e f .o r mas - lO-í 11 t fi r a s

CASA DO AMERICANO S/A.
Secção Domestíea

Rua 15 de Novembro, 473 iel. 1532
* NOSSA DIVISA E' SERVI?. *

PARA ( A lIA

Expediente, o vereador Pedro Zimmermann leu o sr:: :eque
rímento sobre a delimitação dcs-d istr itos dêste �numÇlplo, �o
licitando que o parecer da Comissão de Legislação e Jushça
voltasse à mesma comissão nara ulteriores estudos.

Na Ordem do Dia constou a seguinte matéría: requeri
mento nr. 4�153 do vereador Pedro Zimmermann, que pede a

volta à Comissão de Legislação e Justica do processo. que re

gula a delimitação dos distritos dêste
-

munlcípio, '.0 que fo�
aprovado; foi aprovado em segunda díscussão o projeto de Iel

180, que nomeia os memb.ros

...quando a"mocida4� não'é.'prejudicac!Q
pelos males. femininos

.,
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IS
A Valor izacâo dos imo

veis' rurais \r�rific!ada no

Brasil nos UltL11'OS anos se

guiu U1J.1 curso desigual nas
diversas Unidades da Fede .

. racâo; De acordo com os rc

suÍtados 'dó Censo Agrícolr.,
1'nLL'o os cinco Estados cu-

-

.A NAÇAO
iltedatção, Adbnlntraçio � Oflei:nU. ItoUi ......... P........

t 91 _ FODe- HIS! - Oab. P61iltal "

Dintorl MAURl CIO XA-.:;: tER

Redator: RAUL FAGUNk1ES

t;XP�DJ.&ro;, "

cruzeiros

�AL ...
Cr$ lÔO,UIJ

SEMESTRAL Cri} I-)Ü,U{.I
N.o AVULSO o

'

••••••• o'" 0 •••• '.. Cr$ I,OQ

Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

42-5953 - SÃ.O PAU L O: - Rua '7 de

'-brU 11. %38 - 4.0 LldlU _. ',<'Gnt:l< -! àZ,', t *._' .t

SELO BORIZ&NTE; - Rna Goiás, 2<\. -:-. PORTO A

LEGREo - Rua João Montaurt ia. CURI'l'lBA:
�ua Dr: Murici, 108 - .�e lU daF - Slllp. U3 J'01.l>

VII;)!;: - Rua S Pedro.9fa posiçãõ
ses mesmos Estados mos.

trava-se bastante diferente.
O valor médio mais o.:l'va
do eabi.. as terras flumi:
nenses com c-s 244.0D per

SAUDAÇõES TRABALHISTAS

Antcn de. tudo, meus afetuosos eumorãrr.errtos, por
ter metido a colher na panela da Comissão Executiva do
PTB, lembrando se do esptendído Pasqualtnl para 1.0 Vice
presidente, e substituto do Jangn, enquanto estiver na pas
ta do Trabalho.

Pasqualiní é o que nos podemos chamar um autentí
co trabaíhísta- Dcutrlnador de lll'imeira água, caratér mte
gerr ímn. T�Iypz. para os dias em que estamos vivendo tem
defeitos: -, o de não Intrrgar, o de não fazer fuchicosi de
não entrar em conchavos, em sujeiras, em negociações, ou

obter :' _·11;;;1.S da CEXIM. Ou enrolar-se em emprectimos
no BB, ... _ mo intermediario de tubarões e falidos encasaca

dos.
Nmta mixcrdia partidária, quer queira, quer, não, os

derrotistas e os velhos círflcs, que constituem a borracheira
dos partidas "conservadores", o PTB, não poderá ser o maior
partido nacional..

O senhor, de certa feita, quando estava eufóricn, em
punhando a bandeira do PTB, afirmou com muito acerto
que as linhas mestras do PTB são as da evolução e não as

da revolução e prometeu que seríam essas as linhas do seu

governo, para o desenvolvimento social e eccnomico do
Brasil,

A promessa ficou esquecida mas o P'l'B ê, acima de
tudo, o partido de massas e de grandes idéias. E os traba
lhadores sempre dispostos a colaborar com o PTB, a fim
de torná-lo a grande força da o'pinião publica.

Por enquanto nos encontramos dentro da. comédia.
Venho aeompanhàndo porém, aIS angustias do seu governo,
e muitas das vezes, temos sido forçados a interpretar cenas

dramáticas de'�Ibsen, de Camilo, e até de Shakespeare.
Entramos agora na ultima rodada da esperança. A

convocação ão Pasqualiní, para participar da primeira li
nha de fogo, como comandante em chefe, é confortadora.

O principal é que não venhamos desgostar
.

a quem
tanto nos pode ajudar, no sentido da moralidade e do eu-

I
grandecimento do p_aís.

Ontem, hoje, amanhã. c sempre, ao seu lado, eertlssí
mo das horas incertas,

BARRETO PINTO

Sábado, não deve haver P. S. Abro, porém, uma
excepção- Porque não aproveitamos o domingo? Pe
la manhã, um passeio á Mangaratiba, pelo elétrico
da Central, servindo de maquinista o Zé Américo.
Depois do churrasco, um nasselosínho á Paquetá,
numa barca da Cantare ira, com o Ernani, no topo
do comando. Paqueta, a querida Paquerá, está sem

água, sem luz, sem o maior conforto, Será cue o
senhor se esqueceu que existe a Ilha fios Amores,
de Dom João VI, e da fórmcsa mulata real '!

Laboratório de Analises e Microscopia.
de

F. G. ELLINGER - (J.'ormado pela Faculdade de IVCedicina do

Paraná) com cursos d{! especíal. nos lal!: de Curitiba, São Paulo
e Porto Alegre. - Exames de Sangue, Urina, Fezes, 'Escarro,
Muco Nasal, Liquid3 C-efaloraquidiano, Culturas (Espermo). -

Diagnóstico Bacterlologieo e cultura da Difteria - Urodiag
nóstico da GraVidez - Executa com a .maíor rapidez todos os

exames requtsrtados pelos snrs, Medicos clinicos, para a elu
cidação de Diagnósticos
Rua 15 de Novemb:-u n'r, 588-592 - 1-.0 Anda'!: (nos I altos da
Farmacia Sarrítas (CK-Em";'ger) - Blumenau, Fone 1558 - Cai
xa postal nr. 16. -- ATENDE das 1,30 às 12 horas e das 1,39
às 6 horas.

.
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TÉCNICOS E COMERCIAIS
A S f li L T A 'M E N I O

de jardins, garagens, interiores de fábrica, etc.

tOrES EM PRESTACÕES
•

pontos da cidade

DE TERRAS
em diversos

M E D,) ( õ E S
•

OSNiLDO
Rua 7 d� Setembro, 1893

47t{Jtt,Q v.'J1fJ
S, V,. Araraquara HORIZ�N�'"�IS },'L " • "1 - Nome comum a duas -aves {Iol 1311111." 151.';<lCldas,

2 - íntírnado para comparecer ern juizo 011 CUmprir qu�l,
quer ordem judicial; 3 - tumor, _tanlbem r}lam:ldo ar�IeJra
(f'g ). rocha: f··<·'n, Ieminina de sao: 4: - N.:mê proprro fe
míriü'{o; c�ntr.l:;�l�'<d; 'pre1J�ição com o artigo; Capitão (a
brev.): 5 - aparelho 9ara tirar agua, do" P,?�o:':, ci:::t;;rnas,
rios etc.: fome, penuda: ti - Planta tia familía .Gn(!tacea�;,irritar; 7 - c<lbe1':s brancos; 0. mms,. nO.m,<: pronrro masculí
no; 8 - cidade da Caldea; vinculei: f.lerra; 9 - domou,
refreou; 10 - relativo a ornamentos.

VERTICAIS
.... 1 :._ anele: 2 - �lcrfi1har; 3 --;- Antes de Cristv, (abrev)
}:);pecie de' sano das regiões dí.l Anjazouas (pI.); designa prI
vação. 'negação; 4 - gracejas (fig:); 'do (la �rança; homem
mi' animal albinc: 5 - ao acaso: impedem: 6 -- traste sem

sem valor: governo (.f g,l: 7 - Nome pro!)rio f.!mil�ino;
escarnece' cada urna das p:rtes provenientes - da dISSO
cíação de' um eletrcjlto tqulm.}: 8 - ligação, peixe ôo Npr�
deste; \lota' musical (ant.) 9 - gell!1aSCO; 10 - bc sque de
arapat1s.·

- -

- Escl'eva,.retaJha.llament� para a Caixa Postal f 9 1 t
l!_ São Paul� - Juute envelepe selado com endereço. rece
Não utíüse registro para evitar demora 'na retirada, em vida
hOl'arÍO'--imllropl'io.

Fundado

C�pital-, .• .•

Frmdu de Reserva

- Matriz: I T A I'A r
de Fevereiro de 1935

• to ... .... �. ... * '"'

-total do não exigível .--..

Total dos o.epósitos em 28.2.53 mais

�,.DEPOSITE ':UAS ECONOMI.�S NO I N' C O, E
�

PARA o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES
-I

nA
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Direção
___"-_ .:.::.!1.._......:.� __

; ______::__ -- - �- .---

9(), ,l119.D, SO,RTOO DE . APO'U{ES DA

,irÁ: iO'DITAT IV Ar�
�ELAÇA,Q J;).t,\.S .ç\).'o.'LICES $o.RTEADAS EM;l.5 DE JULHO DE' '1953

...... '

"

.. , .' SORTEADAS COM CRS 10.00.0,00
.

S'EGURO :FAMILIAR
00.177 SnntorJ G uc�tno' . . .

:
.. ..' .,. ,: .. Dístrit» F:dtT31'

F _ 12.559 - Adaury LOP..�.JÚIDello ..
.... ., Distrito Federal

']i"_ .35.323 _;'1\:'ianl.lcl -vielaI Perello ." .,. Distrito Federal

,F � 08.704 _ José MeS(juit", ,Sôprinho : ... ' . Lavras � Minas

.,F - 16.!l6!l·..:_ Jü':é Vlce�1te .�� Jesus ;... ..
S. Luiz - Mm:anhãó

F -. {lS.791 - Hercílta Bevi1,mua pias , Granja - Ceará

F ...:.../13.912 _ 'Isaac Lêal Salhpu'io ..
.. ,. .. .. Salvador - Bahia'

F�28.008 -- Al1tonio -.{\rraba�a- Ribeirete .. � � ..... .. -. ..... S .. A. Platina - Paraná

.

" 'SEGURo. BA'SICO

32p.46� - Manuel de Matos Lima ..

252.6'50 - oluíà cot:!'ih� de Resende .. .. .. .

24fÚ5()!1 _:_ Manoel Costa- a.e Melo .

.

532.350 � Anton-io Batista Be�a e Antonia Fernandes

Bessa ..
' ... '" ... ... ... . ...

.

331.412 - Jo.';{>' Djalma Veras ..... ."
.,. ,. . ..

413.073 - Moyses Durães de Alkmin " " ...

4'65.835 - Públio Nolasco .... .... ',.
. ..

473:927 _ Alü:io Pires Ríbetro e Augusta Ríbe.ro de

São ·José· .: .. ..... ... ... ." .,.

'.\,73.�.67 -...:. Cados .Tuar'ez Junqueira.. .. ..

417:658 - Azarfas de Azevedo ." .. , ' ..

465.963 - João de Azeve do
-

Lobato e Genuína de

Andrade Lobato '" '" ... ..• ... ., Gu:wuÍ - Espirib Santo

331;393 _ Arnaldo Josê dos Santos ... .., Magé _ Estado do :Rio

'329.841 _ Osmar -da Costa Machado ,. ... . Distrito Federal

329.042 - José Trindade e· Nádir MarioHa 'I'ríndade .
Glicério - São Paulo

400.664 - Fernando Ribeiro de Paiva '
3. J. R. Pardo ._ S. Paulo

279.563 - Francisco de B arr;:;s M'21o '.' 3ant::s - S. Paulo

Belém - Pará

Pirípir! - Piauí

Acoplara - Ceará

P. F�r!'.)s - R. G. NOl'b

Aí. Inguzeíra - Pernambuco

Janusría - l\ii!)as
T\!anhw11irim. � Minas

C. Rico - Minas

Leopoldina - Minas
Trf�s Pontas _ Minas

-'- Bsnedícto AguiJlera ..

_:_. W{Íly Far1h ..... .,.

Alfredo Paes L andím

Souto .... '-' _ ....

':. Grande - M. Grosso
Porto Alegre - R. G.' Sul

c Leont.na Gunha
Crlstslina - Goiás

cus 5�OOO,OO
4,134.36.1 _ Egon Weige.rt

'

.. , ..... _ .. , '.. Ponta Gr:ssa - Paraná

. 40,6.385 - Alcebíades Alv es Baptista '" Ponta Grossa - Paraná
. ", �',

.

SOR TEADAS COM

'IA EQUITATIVA DOS ESTAQOS UNIDOS PO BRASIL" já distribuiu

em sorteios a importanc 'i:' te Cr$ 49.398.006,00.

"A

DEVERA' SER REALIZ�\DÜ EM 17 DE AGOS�
TO DE -1953'

DOS ESTADOS UNIDOS' DO BR.:\.SH."
Mútua de Seguros Sôbre a Vida
Rio Branco n.o 125 --- R�i) de Janeiro

SEGUj_O FAMILIAIt CO l\/{ SORTEIOS MENSAIS'
do Ouvidor p.o 22 - 4.0 andar

O PRO'XIlVIO SORTEIO

I'( ",

rica, -Bangú, Flurr.inense,
Flamengo e Vasco, com O
P. p. - 2.0 Borisiicesso c

São Cristóvão, com 2.
'ARTILHEIROS -' Vavá

- Vasco x Madureira, Flu
1111rex:se x São Cristóvão,
Flamengo x Portuguesa,
Bangú x Olaria, Botafogo
x Canto do Rio e América

e Gualícho, com três Íên� x PC;,S'.1Cf'SSO. - 'l'OTAL
Di�; REHDAS - Cr$

PRO'XIMA RODADA - 1.567.714,40'

·-l'.l�� de Caxias, que _arcQ\l
com a r�sponsaJ:Jilidad� da

excursão, nossa mdestrutí-

COGNIlC DE
DlCaTRÃO
XAVIER

o FInO este ano chegou tarde...

'Ul.Q'S ehegou bravo'! Prevma -se

c;:ootra ele, pois, tomando o Cognac
. de Alcatrão Xavier. À base de

alcatrão. balsamo de tolú, alcaçuz
e outros medicamentos de gran

de valor, o Cognac de Alcatri'lo

Xavier· é o mais seg_ll.ra preven

tivo contra as mol�stillS pulmo
nares.. Seja previdente: tenha CIO

casa um frasco do' COg11ac de

IJee.trão Xavier,

....A.5 TOME o

COG"'" O� Al.CAT!}.O XAVU

•• 'f'RODUTO DO. LAIfOHATÓ.8tO I r c e a o e CACAU "AVJL•• � A.

.....
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auspicioso
ecímento, que -virá
Iúvida beneficiar o

acon-

Reversão
aposentados pe Ia
Contrário o IOIlSP ii vlgencia do
RIO, 21 (Mexid.) --- o D. prazo fixado na lei n. 171, de menta. .razões de ordem jurí

A_ S. p. onínou desfavorável- 1947 prazo esse que era, de 11ica, nem muito menos de
mente' ao ·projeto cr,', curso decadencia, pretende atender c.nvsníencía administrativa,
na Camara dos Deputados, a' uma situação que, por inér- '-lue justífíquem a medida le
que revigora por 90 dias o cía dos que poderiam invocá- g.alatíva objetivada pelo pro-'
prazo estabelecido no art. 1.0 la em tempo útil, derxou de jeto de lei em exame".
da lei n. 171, d,:: 19,47. Tefe- ser considerada. Não se tra- Conclui o DASP, que <!5eria
rente à reversão dos funcioná- ta, no c_asfr, de rcvetar' m;na assim, um precedente perigo
rios civis ou mílítares, "apo- prescrição em que tenham 111- 50, contrãzío à finalidade so
sentados ou reformados, pos- corrido os Iníeressados, mas cíal do 'instituto de deeáden
tos em dísponíbtltdade ou por I em restat;!ra�, _ .::(m�r�namen
qualquer outra furma afasta- J te aos prtnofpíosjurfdícos que
dos de suas func:õ2s, no ínte-'] disciplinam a espécie. um pra
resse do serviço públíco

-

ou

por conveníencía, scb invoca- assim,
ção do art. In da Carta no entender

f�3���tucional outorgada em

UTiL fMPR-E-EN-DI-MENTO INAUGURADO EM GAS ..

No expediente encaminha-
do ao Congresso pelo embaí- "" ... _ PAR ... _
xadcr Lourival Fontes, se-
cretário da Presídencla da
República, o DASP comentou
que a lei numero 171 regula
rizou a situação daqueles ser

vidores, prescrevendo-lhes o

prazo de noventa dias para a

apresentação do pedido de re
versão à atívãdade. Finalmen
te, como provídencia comple
mentar. a lei n. '500 de 29 de
novembro de 1948 classificou
os beneficiados em regime es

pecial, nos quadros do pes
soal civil.
Em face do exposto, deduz

se que não se justifica nova
medida legislati;Ta para a

proteção d':s servidores que
já foram devidamente ampa
radcs por legislação especial.
Todavia, objetar-se-á, fun

cionários houve que não se

valeram, em tempo, dos be
nefícios dessa Iegislação. e o
projeto· de lei n, 464, de 1951.
reabrindo por noventa dias ó comércio

cía, possibilitando, por esse e

feito, sucessivas reaberturas
de situações

AV 1$ O

sem

pro
'5resso e a economia

.

do
nosso municipio, queremos
lambem nos congratular,

I. A· P. C.
O INSTITUTO DE APOSENTÀDORIA E PENSõES DOS

COMERCIARIOS - AGENCIA DE BLUlUENAT.f - AVISA
aos ';rs. Empregadores, que em virtude do Cobrador desta A
geneía, sr. Herculano Leite, estar em goso de -férias regnla
me:t:tares no corrente mês, o Reeolhimento das Contribuiçõesde Junho pp., deverão ser feitas na Tesouraria da Agencia,sendo (t. Expediente Externo das 14 às 16 horas com éxeecãodc'_; Sábados, que será dàs 10 às 11 horas.' •

.

O Não, reco:lhimento das eontribuIções dentro do prazodevido, sera apficada a MULTA e ;Juros de Móra.
Blumenau.14 de julho de 1953.

DALMmO DUARTE SILVA -, Agente.

mais uma vez, com o sr.

Pedro Rebelo, proprietário
do Depósito, de Móveis
"Itajaí" e com o povo gas
parense pela inauguração
deste útil empreendimento.

para o

GRUPO I
DATA Para o Hauro da

GARCIA (da Ponte Ten�
eíní até o final).
GASPAR,
ILHOTA
ITA;JAI' e

BRUSQUE

H O R A' R I O

e

DIA 23 - 3.a }'EIRA

Das o às 6 horas
Das 6 às 12 heras
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas

DIA 24 - S.a FEIRA:
Das O às 7 horas
Das 7 às 12 haras
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

DIA 25 - SARADO:
Das O às 6 horas

! Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas
DIA 26 - D01\HNGO:
Das O às 12 horas
Das 12 às ra horas
Das 18 às 24 horas

Ha-,lerfl só Luz
E""!er3 Luz e Força
nes!ig�do
Eaverá só Luz

;DIA 23 - S.a FEIRA
Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

;�averft 'só Luz
Desligado
Haverá Luz e Forca
Haverá só -Luz

�

DIA 24 - 6.a.FEIRA:
Das O às 6 hofas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca
Desligado

J

Haverá só Luz

DIA 25 - SARADO:
Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24,horas

DIA 26 - DOMINGO:
'Das'Haverá só Luz

Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

•

rs n
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