
� COmissão do Centenário -= I

Rifa do Automovel I
'Não �dO!aid! o�umero do primeiro I

premio da �ot€â'ia Federal de Na,�al sobre um 1m.·

Imero da nossa l'ífa, I:l.vísamos aos 1l1ttn'_es�mdol, qus
.

a mesma correrá llOVl(l;menü." hojp., rlia. �n--1Z-50.
ficando estab.elecido, ainda, o seguÍnte;

CiUa. num!€á:'o da nossa rifa lI!aléfil. hU1!bbm
para os numeros que forem Bd�donad.f)s de , .. '

5.000 ou mu[tip;o destes, na. I;oteria Fed!'il"al. (F.
ex., si cai o numero 38,542, na LoterIa Fed��·lJ.l, O'

numero contemplado da nossa. rÍfa ser.á 3,542 i.é,
38.542 - 35.000).

Blumenau, 27 dei Dezembro de' 1950
A COMISSÃO /

i '.'

quatrocentos mil horn-����--���������--�----����----._----�-------.-�--���--��----------���
n

RIO, 28 - No terreno eeo, de.sde Potsdam, Foi por j,JgO
nomtco, .político c u militar, a I que, em duas etajjas sucessí.,

batatna 1'€10 destmo da Euro_ i vas, o ditador russo· ma:n�broll
pa é antes de tudo a batalha para estender o seu domtnío a_

;Pelo' destino. da 'Alemanha. té o Elba, envolvendn �crl�m,
Esta. realidade estava presente e

o
para entrega,r os �errltor:t.�s

e 'it de Stalin desda atsm do Oder a Polcnía, cond -

ao spir o

c o ainda nada a ser um Estado vassalo.Ya1ta e, de um ro d
Roosevelt e denoís deI Tl'Umais evidentemente imperioso!' , '... e-

, f mano que cOncebiam 1) mundo
---------------' .' de apõs-guerr., em termos de

1 cO�iPeração entre os vítortosos,
: e não em. termos de novas dís;

A I sociações, ,rupturas, oposíçõus e

I conftãtos, naturalmente não 1)0-
I deriam encarar as coisas da ,

. quela. maneira. Por isso, em

; boa, fé, cederam 'aos russos to.,
do o ten·eno que estas exgí.,

ONU'
ramo entre outras razões para

I ,mostrar_lhes que devertam <on
I fiar na boa vontade do Oeste.
I Mas Churchílí, mais curtido no

I jOgo de rivalidades da lpollb('l'.

I
ínternacíonal, mats realista,..."....,�__.,...._.........,. -':'-_..;...-'- .;....._,..-"'- ,-=_�� �_-'-..."",_-'-��_=_ � ._..'_ . víslumbrou o que S� i�· passar

I --...;....--------- e nrocurou evitá.Jn. ,. »-nas não

'I" SABOr DR pôde fazer nada . mtl'a Stal!!>
.

I .Roosev"lt.

I PRESO EM
fLAGRaNTE

165

:-Ao soar a meia noite dI�.( 31 de janeiro de 1950, en
cerrar-se-á a pr1m�Ira metade do século XX. Que fez a
Humanidade nesv:b cinquenta anos? Quais os progressos

císmos d!_' uma geração, que é_ a sua. E não se limita a

escreve» só o que vê e sabe, -mas, também, o que sente e

jv.}.ga ...
. A�a,r� destes Impecílhos, não há quem, dedicado ao

�tlldo, não sinta um desejo insopitado di..' passai' em
l�vista, num. quadro relâmpago e sínótíco, as principais
ft,lcé"ta$. de sua época.

.
Século da &lêtricidade, do átomo, das guerraswéis, dos eatáclísmas sociais', será naturalmente relem

bl;'ado como um dos mais importantes àJd; História, gigan-

RIO, :';0 (MSrid.) -. i�re�
so em flagrante, quando co ,

locava ' p".ralepi:p2do.s nos
trilhos da Central, no tr".,
cho que vai da estaçáo
Moça-Bonita à Bangú. o o.,

nerárto José (1-:;. S'ilva reve

lOu a extstencia de outros
sabotadores, que estão agis.
do para espalhar o tBITor
no seio da. -pápul'ação, pro.
vocando acidentes no tráfe.,
go. Houve mais um d"'I'\<'I5.
tre na estaeâo São F'rc '1.
CilSCO Xavi�r.. ��tindo feric1 as
cinco pessoas e houva. lam
bem dois incêndios sa g[!_r'('
da. estação D, P�d!"{} II, O

opsrárto Jm;é d·y Silva foi
levado à Poricía, mas !"n·t1-
curou 5nocel1tar_se, díz" 'Ido

qUe estava trabaltlanc'"J a

marido de dots individuo"
qll'" fugiram. Afil'Il10U que
poderá, reconhecer um r_;eles.
Os pcrilos infol'!l1aram -;H�C
o recurso utilizado pcn sr.

José da Silva j'asl:a,:ia p:::n'
n descarrilaml'mto dr con�

scquencias impl,Ovisiv(-J;.:�

o prhnr: . grande choque em

qUI} a r .estão apareceu em t2r
mos '_-us .e de uma nitidez tão
HLI" A'a que já não .poderia d:i.
xai- Ilusões no espírito de nín.,
guem foi a batalha de Berlim.
05 russos perdaramvna, graças
à sup!'rioridad<:\ da, técnica. e aO
impulso de' resíetencta que e1':1
provoecu nos norte.amerlca,
nos. Graças também à vontade
de ser livre dos berliIl�nses.
que marcou o verdadeiro remas

cimento nolítico da. Alemanha
papa. a democracia. Nas 09

russos perderam-na como os

coreanos do nvrtQ- :perderam a

guerra da. Coréia: 'até que. por
um movimento mais amplo,
reunindo .r·ecurs'Os muito ll):UP
poderosos ,pudessem. travá__12,

ouira vez para ganhá-la, A ba
talha contintw" -' A' luz dessa"

CdIllsideraç.Ões e qu.s deve ser

encarada. >a ínsístencta do 1:;2. ..
der socia,l.dl'mocratico aJemaO.
KHrl Schumachzr� I1n SlPntido
de que o seu pais' só se rear.,

me para cDoIJeJ'al' n':,. luta. cor;
t'_a () domtnío russo se. o:� t,a!i,.
ses dil'igpnt"s da rclltanç--a. �'.
tlanllca., Estado;:; UnidoS, Gr,,_-

Bre�anha ,p Franç'3l, d�sloca�
.

o Elbél" f;Qt'çn�"! ta;�

na :!.i.\. letra D)

para Sã.o Borjn.

É. AIHES, '30 (UP) -

Caiu na. manhã de- hOje
um aVIa0 de iP'a:ssag�jros
.perto de Cabos, na pro
vinEfa de Buenos Aire�,
As primeiras noticias di_
zem qUe dezoito passoas
mOl'reram. ca.rboni:t!a.das,
sendo a única SObl'sViven_
te' u'a menina de sEite a_

nos, ° aparelha fazi'Ell a.

linha. .entre BuenOS Aires
e a Estancia Balneária de
Mal' deI PI/ata.

fi. ;PAULO, ,,0 (_M�'dd,) :- A,
t€o o mOmento '�mda na(l fOI

organiZado o secretariado ban
deil·ante. Nossa r( lJortagem. Nl.
otretanto, apurou que o sr. L'l

C';:S Garc1ez vai emp.;;:llh�r ... ;..e
p;;ra coloc�r à frente d'a Pasta
da Viação o eng�nheil"o Gui_
lherme Winther, que já foi COIl

vi(ll�do pejo governo atual
quando o sr. Cai'o Batista ]:,"1-
xou áqueJa })8sta.

RIO, BO (lYIerid.J ,- Ao set'

Tito acusa

ele via/arem
os, sate/ites da UR SS

tratados de pazos

Con[erent:Ía de Bruxelas, o Al
lo Comissario americano leIU
:brou que sempre insistira para

. (lUe o governo de Bonn pudes
.se "Hvremeu(te exprimir sua o'

.pinião acerca da particip.ação
alemã na defesa COillUm, doe
'pois- de terminadas as negocia
: \:ões 'empreendidas, 1-1 respeito
.

pelos aliado:>",
"

"Nínguem, acrescentou c e,

quer obrigar a Alemanha u·

purtiripar da defesa da Euro-

pago letra H:

WOlFF;"C I
DE IÇO IHOXIDftYEL

,

'tolhetes finos que duram uma etsfllídodel
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flue o inicio de um c.:nflito 31'_

mado COU1 o � russos reEulü�n_
te naturalmente de um ataque
russo - que .se pode d, l' tanto
na, Alemanha, quarito €U1 qual
quer outro ponto da. Europa. ou
do murido - 'l'., pruduz:1..
(!1l1 termOs de uma l'eFist211cia
passivos dos exare itos ooíden
tais no Elba,' mas.."m termos

lgrurlmcnto que os

Unidos não tinham
renhuma pressa de reforçar
suas tJ-OPft5 de ocupação na A
lemanha: "A umplítuée do au

x, :'0 anrertcano, acrescentou
('I(_� dCpCllÚCi' \ I\a çr<:rgia �

('oes�,i) rle que derem pro" .. os

Estados eurOIJ0U�, inc'l:usÍve a

Alemanha, na d,'f'!sa de sua li
.

borrhnlc, mas não há duvIda d�
nue as fOI'Ç:1S dos Estados Url
dos sf�-;io ,ol1olderavc:mente
aumentadas e que ficaJ'üo esta
clonadas na Europa".

IVid
f

I

c0nlunistas ehtnsses
sua IH oxíma in.,

Al"·nvERSARIOS � !'!d;, 3.1!ll�JZ\ 2-:; ::ltU;!:l__=:_t..!.!unte
CUnlIJJ1�l" hoje rrrais U!!1 'IBO' -.utQ,:J d�, Jlf::lf_lll_--, 1·-:.11("ld·-dl::"",

dl' SU'l f"llz ('xi,;lêuçÍ-:\. o �Jl1'. ,,_NOf1,iAVO
Sllvf'strc Stoiu"'lt". rcsidcntc cm CrJntl' .utou C't_\�'IH1Cld_u IH_} ,-l!d
Jal'.aguã do Sul: 25 elo cnr i nt.o, com ;1 \ cnbOl·.�

JOSE' GONÇALVES nha Lourdes: Ma�ha(k, da "o_

Tl:'an�cOl're na data de hoje o cledad� d� TIJuc2s, o sr. Nl
an iversár io natalício do sr , José tOI:1 Rus::-t, come rctant,e c pe s

Gonç 'I\''-�, prrsttmos , fun"!I.oná- soa murro ("Unlada rio s me.'';;

1 io deste matuttno e esrorçado sociais nturnennucns r s . A°:'lo jo
batalhDdor pelas coí sas despt-r- vnns Nilton e Lourd\::", "A Na
uvas em Blumenau. "A Nação" çãQ": apresenta votos de fe1id_
a�socL ndo.ise n tão feliz efõmc_ dades ,

'it-;i-"-X-X-;;r-""" -_ X -- X - .l-g:...-X

Ginagio s.c� J. de lularão
c

TOQUIO,:lO (UP) - Anun.,
ciacse que o f.!�n{':-:Il }.1a·� Ar;

thur está ,preparanr.lo uma men

sagcrn de Ano Bom ans japon e ,

�es.l Dn'á o 3'enel�al que en1bO}"!]1
os japon

ê

sus eh'l sua nova con s-

InfOi'n13.çõ-=s

A du'cção do GlnlÍ�i.o S8gr::;__:1)
COl'_ção de Jesus, da cídade de
Tubarão, agradecandn a todo s

que co 1C01 l eram em pr-ol da

continuação de suas obra!', tem
a satisf':ção de apresentar por
nOSSé, rntermédio o resultado do

SortEio, realizado a 23 uesíe
mês:
1. Pren1LJ - N. 7.307 - Au ,

tOIDO\'eJ ChevroJet_17 - PUnia
Brn-telle - Caxias - R.G, Su�,
2. Prêmio - N, 1995 - Má;
quina de Cr stura "Alf'3"
Amaui í Maduretra - Tubarão.
3. P:'êmio - N. 18.071 - Rá

dio "lndHlna" - Amauri ::'.indu_
rel.ra -- Tu b rão. 5
4 ._ N _ 37.6RO _. Bici' �eta

"Ce.ntrum" -. Inês BúrIgo
Cocal - Urussanga .

:\ Pl'êIlllO - N. 39.1711
ReJógl0 'Silco" - Vital Y' g 1_

ni - Massat-andubu .

perímetro
'"

Plga-s<:!

menta tios In turos dentistas.
LIllla rl-rs con.seqnencias desse
l'ato e que os Estados Unidos
1120 r-on lam <,gora com os d
entistas que necessitam ]>:1"[1
suas crescentes pesquisas cicn
tificas . Acrescei-teu ainda o

comissnrlo Smvth vislumbrar
um período ele 2U anos de
"ensâo uara o mundo durante
o qual poderiam estalar guer
ra, qualquer inimigo possuirá
Iirmcu que, numa guerra futu
ra, qcalqner Inimigo pcsscrirá
maioi' 1 ��mero de rijos solch
ilot: e recursos nuturais lãe
pTanrles quanto (j,� dos ELcados
Unidos. .. _\ssim Sf'U<1"', de"e
Tem0S �er !11nh Lal!!�ns. sa;:;a
zes E' .kxlr"'.i. L:w si�,!.jfjc3.
(lue ,jeYPI'PI!HlS lr:1tm' 110 J',o')

(:ier.listas ("GIIIO Llm elos lllC�

�llOl'es I'C('1IJ sos bdit'o:,

Precisa-se de uma,
confiauca deixou de existir en
tre as rnções, sobretudo entre

r ... 1 , Ir .Sl>!'t· < d �., t . I' (;]" fP'a!1d�s pótencius que com
l J,_"u

.. -li e
_'. ,,:' ,I lld os .Ie bateram junta:: 110 decorrer do

íubricaçào .. Iniciou, em" s:::gmda ult.mo conflito. 1\'1' outro 'ado,
'III;'/' p�rtJr d�!, pend�n(,la com

o .narecha" Tito declarou nue
o. .\.'�mJl1fOI'I1l, em Junho de

. llR'<;;�' Qlle l, 110;e I-n ,.,

.

0-19'8 \' llJd d' b' 'd a .;1 L J ",.-c.a
, "" - a e , e ,c:-efl la o

pinião a potencia melhor aI _

l'crrcnte ,))'u. 1'�glstraral11-' e '

t""
1: "7 in ide lt dJ f t i 'a ma��, tl L1za a sua força na
Lc

••;C 1 es e r�n e I \)olltIco €xtf'l'UU sobretudo em
'1:1" rIJVl�8S C"lIl a HUI1"f'JfI Ru-' . -

'
t �

• _:� �-.
-- -�

_

-,

sua.:" re açof;s Cf.."l1j os ueQuenos
ll1'II-!" fi ll"an'. 'e�· balll'l

-
,

_C - �. �'_:! - O! �_L - :--!.' paifõ':", e eH! l,rinleiro 111,;�n�De}"_lI" de .�qJ:,al' eb�e'. ,1 p"!<.;e'i êOlll a Jll'�u,',n'l", q'h" ÍOl'm ....
de lerem v1oj;llfo :lS �: <Insulas de illfit'3Ç71S. Co!w:lliu ;JfiJ'!I1!Jr/.
dos Il"al'1IIo' de P;.I7., a!ll.ll�ll- rio que o gm·,'rIlO da .lugo,'a
f�lIldo os, �.L�:�. �f�'�.n'os_ l�llll. a- Yla estú 1'azendo ludo o que cs
I es, o lll.1I e,. ,I.

,

1110 ,�aJH'ntoll I ú ao seu alcance para preser
que a Jllgos]aY1a et td-se ar

\'ar '<\ llUz,
mando presentemente··u fim de
gar:u Ur ;1 SUa segurança c !)ua

:ihenlad:, c ]lara salv,agu<ll'dar
� élificClI;ão 110 !Iccia�is!no no

país. Referindo-se, na parte fi
llal de I'€U discurso, a10 perigo
de gLlen;" (I oradur f:onstalou
que c llIundo está-se "armando
d", 11O\"0 feb!'ü1lcnt�, pOrtl'le a

I

K
IDll pasta no governo d:> :;r.
Luc!']!:) Garc-ez, afim d� p03t:;i_
I:>ilitur ,.,' entrada du ,sr, Cirilo
Junio!' na Câmara, poi o :atual
presÍl:!tnte C:l Palácio Tiraden
tes é o pcrimeiro suplente, não
t.o?udrJ cunéeguidf) cu:! r�-21eLp
c:;ão.

lAS. REUNIDOS PARANÁ tOA.
.

Caixa Poslol 765 - Curitiba t

_._ ...._ ..--- _ _.

- shorts, - PreçJs

I �!!� �ulli!sI eABGA1i"·�.&

IDO

Dl\:. WILSON .s.�lUl0 I

!Assistente à!L Faculdade d�

"Mediciná da Untver�d&d.
-- do BrasU -_

A1J,S,ENTE DE 15 DE
DEZEMBRO ATE' 10 DE
JANEIRO.

POT E;�/:.,·.[) Vasov.�C'e!�o'::''\ e GuHh J41n'FA G-F.:,i ..."oner
0--0 0---0 C---o

::rENDEMOS PELO RE�lImOLSO P03'l'AL

fazer ju::ti-

os in�om-

ln!!,J !náQUiIla
A iour nl:ll'ClJ
e;n� luotO!",
Infl_ll!nações na

REAl.!, d�f!�!1ts. -ao
N3.'_i�·!!_l.L

RADID.FU E

HORN-

- Doenças de Senhoras -

ITratamento e !Operações no

HOSPITAL, S. CATARINA
Consultório e residencia -8

RRua Bom Retiro, 253 Fone R
� 1258 (em frente ao aoapita!�§ Caió!íco Santa Izabcl), .t\go.�R ra Consullas ua:; 9,30 â1! 12 si�das 2 á5 I) hrs, � BlnlT1EHall
K�.,;&r..r���...e;:
mmmmmimnummnmmim·'_

I �Ulmér laftrónt i

Consertos em râ.di()!l de qualquer marca, Montagem de rã
dto:> de qualquer till0. Venda de peças e ace;;;;qrioa para rádio.
Venda de válvulas Americanas e de válvulas Phillips HoIlan-
dezas.

Rá.dios: diversos modelo!! e marcas.

Rá:dios: usados "ótima ocasião".

Rua 7 de Setembro, 4, 1 9 (13)
BLUMENAU I

IN8TiH"i\�'um�: j')Iii r m:, T01 ii'ORe'" N\� r:A�,\� nTi;::1T..:'
EIDE'1Tu/.4. I::;�

- JO�O ij._uTErf·�CHL·j�(ER -

inio:m�f:5B�: Co:ufehada 'Losn1E� - FaTIa
;:::
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:MADUREZA -- ART. 91 ----- TAQUIGR1\:FIA

FOH112Ção de novas turm-as f,:11''' a 'conctusão do Gird"io

1
em um "no. Conheça.' 'a' efic1el�cia de nussos m étodos. pedi '1-
do, quanto antes e sem cnmprominso- klforma':õ"',:J s�l!,;ão.

de correspondência.
Rua. 'Paula Gomes -- UJ3

CURITIBA _- l' ......RANA'

Filla1-!llente 'chegou o dia, 'Ain'tla l1r� tcrnbrarnos [1' \11·,
J?alm�!ra:.i e UHrnpit:;f1; f'!!1 !!lL\t�:.t (PX.; lHíth.h;-{. dc.:ish'ori, 1;111 t(:I1'
uma' j!Jrn;__u_t�, de -Vttl'�, deft :Jn_ pOl ;j+t�JS [lo!':;S(Jtl:l:::. qt1,'Jnd.;; '1l"\"1�
tal1!_S'� esta f;u'dc no ,tap:::t,'2 ver ... f !11rn� e ulrLYC>1,-1es, mantendo
de da. Bn ixa da , cnc:r.l'ando o a ll'adçião (!,é) }ludido espetácu- a mal", tor-nando-se nCc,es8áría,�lel'tam'õ clehedeano n!fercnt� it! lo dr:licía,'nm vc rrla.dairo s formi � pcrtnnto. uma, SUa vitória. .ro ,

ZfJ�:: Ir ca l . Poucas V�êS l.U11 gu 0j,':;'''; humanos, 'lu' t1e[il':ll'�ml I gundo peta prinD_ira, �'ez sem o!)l'elLo de futebol tem" desper ta., COm as Jogada,; espetal!ulan,s concurso d'! Teixmt!!1ha,' erndo tanta curiosidade: entre os de gi'"mcl�s eraflll"B. H' .i�, co., I pnrt ida.s uficiab, o superceam.,amautes do víotcnto
"

desporto .rno ;;emPL' ;x[cnlc<?e, 11H1.15 uma 11eão, sob o tncent.ívo de suabl"tão, que não nódem eSJ)�raJ vez �< le�ta se rcpet.s .

,
numcrosn l,:Jl'eida, ln :nte'm grun\') memento em que aS: dua s i:�yL r..Ji.>-:....:��tin(k) :l.t\'!:!!"'-(l�nt'J g.'r: rrdr.... ;-� de� e;';lh.!l·nn.I�i.�s. Por seu turno,qua4�·.ap, entrarem ern :;can1l I. con]lu11o lf Puln 'f'Ü';l_; e Olirl1pi· o c;:J,_ln�H:áq est.:lclnal, atuando em

sPu') domtntoa, tem plena certe
za (L� que c. :'p�ult{ldo do lJri-
rne.iro turno sará, .confirmado,
Pa!'ti nr)�. é '0 fav,nrito mercê
de ;,u.,.-; melhores ap!'es�ntaçõe-.s,
no cOJ'r�nte ef:l'tan1e p

S>lhe lá o que e uma vitoria
i.t.3- ,.wésp!_-ras de um a.no n cvo ?
No último dia de 1950. quem nãO
deseja ,pit"ri�lr_!"'e inda mais
num c](-lssjc.:J? S6 este porme ...

nor bustaría par.; qU3 a luta I
fo;;;,:; n! esenciarla por um gr.an., j(1.'3 púntf co . A renda da pugna
vem sendo ClIvo de c:mentúríos
pai., eom a vinda dn Inúmeras J
carnvanas, es-p�r9_se à-quebra
d? mu.is urn r-ecor-d, â,s:;inalado

Pah.acirasOscar, D3
Antonínlro ;Alvarenga.
e Oanj ; Jorõ, LazinhO,
Badinha I.! nuunno .

Olímpico: 'ana, Auurr e Aré.,
cíc: P,lcr:luinho, Gastão e

Jalrno; :r;olau, Vila, Juarez,

--- ---_-_._--- ---
-._-------

Seu :r

CamiohnoSuper.
Construido Ford,
Modêl", F.a,
pàso bruto:
9750 Kg,

Potência! 145 MP.

aviões·l.

,

I

I

são D!;!!::;
du.rávels.

Ai 'H!contrará
eficiente, com métodos aproua
dm; pdH própriaJóbrica, ferra
rrrert tns espt�dai§ :]·'õ'7d- c··I}eç:üf
Ford Iegí tim as. '1'io revendedor
Ford , seu Ford se seu tirá "CID
casa" •• � e o senhor rambeml

faça-I} Inspecíouar per�iJdica
snerrte por §"';-'- revendedor Ford,

'1 !! � • J di'l,",VCfloeClOfêS nesta (:100 e:

do' An1er'�(�no 50 .{>\tII·

1

I
I

I
I

Dnettçu;s gro'_'es costiun.. Q1TZ ntuctir na in""
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{'úllle1el' infração "rave
.

de o

brigação contratua:. XI - &e
o 1ocatario Jufrinr.ir D dispo�
to no art, 2. o dessa Lei

. § 1, o -- No CilSO do item I, o

devedor poderá evitar a res

cisão, réquerenrío, 110 prazo d;,
contestação tia ação de des
rejo, o. pagamento do alu
guel e encargos devidos, das
custas e dos honcraríos do
advogado do locador, fL-x.ados"
de ,plâno.- pelo Juii'. O paga
mento devecá. ser realízãdo
nó prazo que o juiz determi
nar, não excedente de 30,dias,
contados da cit.açãO!; prece
dendo-se 'O deposito em caso
de recusa. § 2�o -, A ação
de despejo. nos êasos\ dos itens
II a IX, só 'poderá 'f,el' pro
posta depois de - decorr-idos 90
dias da, notificação judicia:
feita ao l{)catario, cientes os

sublocatarios . § 2. o: - O
juiz ao 'determinar oi despeio,
fixará, prazo, até 30 dias, para
a: desocupação, Se o Iocatarlo
for repartição publica, estabe
lecfmento de ensino, hospital,

autarquía ou entidade paraes.- ,itens 1[ a v. \"1I e IX. nele

""oreSi
previstos nu urt . 13, o

tatal, _sindicato -de
_ c:as'�e, as- não. perman�cer, salvo motivo sublocatarío �le todo ou de

snciaeao cultural, benefieente,

1
de Iorça maior, durante um parte do predío, que houver

religlosa, desportiva, recreati- ano. § T ,« - No caso do

ite1Il11tidO
o consentimento 'locador .

\'11' ou titular de fundo de co- V, o propríetarto e obrig-ado- -a na forma -do urtigo 3. o, e

mercio estabelecido, no p�edio, dar ao locatario preferencia roittar mais de um alto de 0-
há mais de_ 3 anos, o JUIZ fi- para a �ocaçuo do prédio em eupação poderá continuar :1
xará prazo .razoavel até fi me. que reside e do qual se queira Iocação, desde que. caucione
ses, para 3 desocupação, aten- mudar, a menos-que a mudan- em mãos do ilocador Jmportundidas ás eírcunseanéías de cada Ça decorra de desa propr+a- cia correspohdente a 3 meses
caso, S::L.\'O" se a locação hou- cão ou de interdição do preclio do aluguel.
ver sido rescindida pelo mo- peja autoridade nuhlica , Art. 18 -- E' vedada, na
tívo eonstanta do ítem L Art. 16 - Ressalvada a y�ge�c'i'it diCSfp .Cei, salvo 110

§ 4.0 - Na 'ação de despe- preferenoia do loratarío o dis- caso dos itens, J. X Xi do
[o, dar-se-á clencía ao subloca- 110Sto no ai-t

, 2.0, o subloca- art , 15. a pr-oposi luru de qualtarlo do pedido inicial. § 5.0 tarío, desde que satisfaça as rruer ação de deSpejo contra
- A apelação nas ações de exigeucias do art. 16. § Lo, êstabelecimentos de sande e

despejos, �lalvo o caso previs- I: deposite quantia equiva.eníe de ensino asilos e creches ri,.
to 110 item, I, terá efeito sus- a 3 meses do aluguel em ga- tualruenee existentes.
pensivo . § 6.0 - -Nos casos rantia da 'locat�ão, subrogar-se- Art. 19 - Nas locações de
dos itens II a V, e VII a LX, Ú nos direitos desta decor-reu- lmoveís, destinados a fins co
o juiz cominará na sentença. teso § 1.0 - Se houver mais mercrais ou ãndustr-iaís, o
multa eorréspondente ao aluo de um pretendente, o juiz ou- prazo les.ttabelecido [no l3;rH.
gue: de 12 -ao 24 meses; co- "ido o locador, decidirá por a60 do Código de Preces-o Ci
brado pelo locatarío, em seu equidade, concedendo H locação di para o .ocatario d·esocupal'
heneficio,. �e. o. propríetario, o a um dos pretendentes § 2. o o �)l'eilio, ficará prorrogado de
locad-or ou o prometente com- - O novo Ioeatarío manterá tantos meses quantos forem
prador não usar o prédio para as sublocações existen.tes. os anos cujo contrato não se
o fim declarado, dentro d'e 60 \ ..Art., 17 - Morrendo o .oca, renovar. § uníeo - Essa. pror
sop OSU;J ou 'as ouroo uiaq 's-ew! +arío sem qualquer dos suces- rogação em nenhum caso 1)0-

derá execedel' de um ano.

Ad. 20 -- Constitui eontra
venção penal: I - Receber
ou tentar receber, '1)OJ' mou
YO de jocação.. sublocação. ou

cessão de contrato, quantia ou

vulor além do alugue: e dos

encargos permitidos nesta .lei;
u - Recu:;ar fornec·er recibo

I de a/agueI; III - Cobrar (I

;]In "l!e� antecipadmnen le, salvo
� ill'illosto nó § unlco do .urt.
11; IY --- Deixar o propneta-
rio. ou locador e o prnme
>tenle comprudor, ros I:a�os
pre\'ÍSlos no\. -j(ens II a X\ .e
IX do art. 15. delllro ·em (li)

dias. após a entrega d? pre

dio
.

de usa-lo par'a I) fl.lU de
cla;'ado; ,�_- Não íniclfll: o

proprie.taril). no caso do IteJ!1

\'1n, a edfJlcaçiío ou I:efol:m:\
do pl'edio dell�"o t'!II 60 dias,

confados da entrega �o imo

veL VI -- TeJ' o pl'e,l'o Yi\zio

11{)1' mais li,! 30 dias, haycIIdo
pretel1,dente� que ore�'e�:�m l:�
mo garantia ,la loraçao llJl}IOI
tállcia {'orrespondenitc li 3 l�le
ses do a;uguel, VII -- IllfrJn�
O'ir o disllo�lj:o no tll't. 10 �
,�n il'o -- As infrações pre
vistas peste artigo serão pu
nidas com pri<;ão simples de

._ Se1�á' .set�.' tid·(_.'ersariu O: �Va";-,':>galltL's F.r'. _ 5"lUas' 11 fi meses e milHa U�l'
_

'" .... - L- mil Cl'uze.i,l'OS 2 20 mil el'I1ZC1-,_Deverá: jogar .-amaI)!!'ã eH!

1-,
deverão estar elll aC'r,lo 1II11:l- 1'oS\.t�j�.í, eOlltl'a .. o� N'avegantes. nhã, em lla.iai.

-

lul. 2j __ o �() qUI) esta Leif.'L, agl'Cpuflr.a(l l'�eetelllente O� organLr,adol'es do <:0'11- for omüsa, a!J!icam-se o Cof�lllla.da llaquel� CIdade, nm

I
binado -pedem o eomp reei- di"o Civil e Codigo de ProcesCombmado. formado ,elll sua nto' dos elementos abaixo �:o'"Ch'i'l .. Art, 22 - Esta :eímaioria por graficos de hA r'Õ'lacicl1ndos, amanhã, dia 1.0, yigorará J:�� data de sua pu·KIl,ção". defronte ao Hotel '''lurg �s. ii:; lJlieaçiio, até o dia 31 de de_O Comttir.ado, qU,e i'erá in- 13,31 hora',. de ol}ue partirá a zembro de 1952; rl.!vogados olegrado por eleme:>t")s de I'eal un'avana elll onibus espe('ial: decreto-�ei 11. !l.669, pc: 29 de\'alor da 'nossa Divisão de .\- ),. . ,' .... 1[ ().',.[ - a!!"S'o de 1". '6, e delllais dis-d t

.

L
.

\. :>aStO�, uel ai u • U blJeJ 0, �u_! "ima ores, ais como UClO.. -

João Lopes 'rico BaIa Pedri posições em contrario.n'crico, Orlando. Cirilo, Pe-
"I'

'

1'· O· 1 ,\- R'IO de J "Ileiro, 28 de tll'-d
.

11 t·}· nho, �, aUl'lno, .uelO. I' aLI o �rlI 10 e ou ros, rea lzon na ,.. I-' J
.

'1'·' b I 1"-0 1')9 da Illdt·t .1 d t f' < 't' (.I1'J lo, Lanu, oaqUllll, 11- :tem 1'0 te .;J;); � _.
arue e sex a- eIra -leU u. 1- b

.

'" I e 40 pendellCi,! e 'i'2 da Rp-pLiblica.a t d ._, e s s. .�·e s o n . 1 -
• ln1O' l/�on o, ser 10 na tOCaSlao do" os tlUe tomaram lJart� no (á) Eurino G, Dutra. Joséesco 11 os os e emen os que eol�tivo de sexía.feira, I F:'allci'leÜ' Bías Fortes".

Proposta a criação' ele um corpo
ele serviço cient�fico ·nos· EE.UU.

tratar nossos cientistas como um dos 'melhores recursos

'bélicos - diz EãY'1'Y D. S1nyth

Joãará-em-uãiaí -amanha
o combinado· dos Gráficos

C!eyelalld, 30 IDP) - ilal'l'Y
D. Smvth, membro da ,Comi.s
são de' Enel'gja Atomica,!, pro
pôs a criação de um eo;»o de
�erviço cientifico e outrj) de

crganízuçâo 'civil' sem carac- sob a [ur+sdíção da Fundação
teristíeas liíerarquicas. En- Naóona: de Ci-encia. Os fu
tretanlo, o centro superYi'sor lur s 'Cientistas que possuíreJll
teria .poderes para empregar alto índice, de inteligencia e

cientistas, meSlllO> COlll idade de�emharaço ('!.l·.tnico seriam
militai', onde e quando julgar mantidos' em eslabelecimen
necessario. Poderia ICmpregar tos de ensino até que eOlll·
os rcientist.as . mJis eXp$I'Í. pletem seus C!lJ'sos e graduelll
mentados onde seu COlllcurso �e. S1llyth afinnou que li ul
for considerado 'de maior Y-U- I lima gu�rra deixou lima la"u-

9ia. iSegundo _ O corpo de I
Bd de CIllCO anos no mlexll'a·

pesquisadores", seria colocado (Conc!ui na '2a. pago l-:tra B)

',\ ", �
, lU�SS�GEIB.Q_S E CARGAS -;F�AR�f:1

Baltimore - New York _. Philadelphia
" .. l!_ORTQS no :MAR DAS CARAIBAS_!l
Maracaibo - Guanta - Puerlo la Cruz

CumaDa -

�� Porlamar' -- Carullano-
BeBerv&. de .P�. passagens e demais infDr�es com os

AGENTES:
-- OlA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBUBG

! r A J A t Telegrs. eMQOREMAOK» ITA" A I

Rio, 30 (l\ierid) - Cer.ca de
11 horas de an�-ontem Clau
dio, d� 12 anos '--de idade, fi
lho do casa: Nbêlardo-D'<llena
Me}:l.�';ado íMagalhã�s,; atirou·se
da � acada do apartrunellto onte
I'tsidia em companhia de seus

)lais. à rua Silve1rá, 'Martins,
164, 9.0 andar.
Chocanilo-�e contra o pavi

mento da arca iuterrroá do edi
fício, o -mooino teve, morte'
imelfiata e h{l.rrivel, -aOs olhos
de SUa genitora, que, p'ressen-
tindo sua intenção, tentara
iínpedi-Io de consumar SeU in
tento, segurando-o pelo Cintu-
rão, que. se partira.

.

POlwas horas antes,

Desanimado por ter sido
rep\'ovado nos, exames
fin�is o menino sui(idou.sei

que estlíd,ava, 1:1& C-o'legio
Franco-Brasi;,eiro, na rua das
Laranjeiras, deixara seu domi
cilio e encaminhara·se. ao e

duóad1dario,· onde dev·eria, to
mar' cOrihecimento 'do re,Sule'tado final dos' eX�6S de fim -I'de ano, que ali prestara re
centemente.
Regressando à casa, deda·

rm, o menino amedrontado e

envergonhado, que , fôra' re
prQ..vado.
'Seguiu-se à deClaraçãO' do

menino lllttural reação por
pa'l"Íe de ,sua' mãe, -que o teria
repreendido e lembrado .as
advertencias que 'lhe fizera

, ">?u pai, antes de embarcar-_-
para a Bahia. onde fõra a re-

W�����!I1�������������!!��!!��������������!!�����������������i, gocios e aillda se ellcoutraYa.
C:audio, muito nervoso, -au-

viu as admoestac:ões' e encami
noou-se para a -parte pos
ierior do apartrunento.
D. Da'lena, susp€itando da

'_:..titude do filho, seg1!hi-O e

pôde pere>eber perfeitamcll te

I �ua intenção, tentando impe
di-lo de gaJga.r- a sacada e a

! lirar-se no espaço.
_ 'l'odu o del"espé1'aüo esforço
da - :;ellhora, no entanjo, foi
mutiJ, pois o IilhQ,�Ilão lhe deu;tempo j)ara UUla hitery.er.'t'ão
bem sucedida.

. I
A proJ.ll'ia equipe. tio Posto'

Central de Assisterlcia, soU
citada, para prestar à ;criança
possiveis socprros, medicou a
mãe em' ��se�pero. _

'

,O corpo 'de -Caudíõ, cOIll
dá.

.

POlicia, ·te.v:e 'remoç'ão Ipar� o n.�croterio do Instituto
• MedIco- ·l.,�gaI .

DOUGLAS
AVIõES PARA 21 PASSAGEIROS

ITINERARIO

TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS: !
Itajaí - Joi1lvile .- São Pau.lo - Riu :
Itajaí - Florianópolis .- llages ._-p , Alegrei

\

I
!
1
1
j

DOMINGOS: I
Itajaí - Lages - Joaçaba .- Erechhtt -

,.:1"continuação às segundas a P. Alegri::
.

Partlida do ônibus .u..a VARIG ã.-:" ln brs. da Ag�:n,-ma \
d� Blumenau a IfJajaí 1

� � ��--------�c----

(�UARTAS, SEXTAS E DOiUINGOF.;;

BRINQUEDOS III ltajaí - Joinvile - Pal'auagua - 53!,)
Paulo lBaldeação) lHo

o MaiOR E' MAIS COMPLETO SORllMENTO DI PRaça
BICHOS QUE PULAlVI, BONECAS QUE ANDAl\I, TRENS ELÊ'TRI
COS E DE CORDAS, TROLES, TRICICLES, AUTOl\!IO'VEIS E U
lVIA INFINIDADE DE BRINQUEDOS PA�A .BRINDAR A PETIZA
DA, POR bCASIAQ DAS FESTAS DE NATAL.

o MRIS RICO SORTIMENTO PELOS MfRORES PREÇOS

FILIAL BLIJMJ!iNAU
RUA 15 DE KOVEMBRO. 742

TELEFONE 1 o 2 6
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