
WASHINGTON, 20 (UPl - O
senador William Knowland
declarou que os Estados Uni.
dos estarão dando lugiO-r à
terceira guezra mundial, se

cederem ã chantagem para li,
bertar os onze aviadores nor

te-americanos detidos na Chi.
na. Acrescentou que as me

didas rigorosas que preeoní,
sou, inclusive o bloqueio das
costas chinesas, são menos

capazes de provocar lima

guerra que qualquer novo

sinal de. fraquesa par parto
dos aliados.

Estarão

Em tais condições o tratado ano

;lo ....oviético perde Seu significado
� não pode maís servir os objeti-
105 palos quais foi coneluídc, Ao
nesmo tempo que o .governo brita,
uco, mau grado II exístencía desses

tratados, adotou posição de resta
>erecimento do militariõmo na A
.emanha ocidental, e procura in·
!ruir a AL::.manha ocident::.l, em

lias de remilitansação em grupa
mentos militares com a União So

'iética e outros paíse� pacificos da'

:!!uropa. O tratado soviético não s6
jeixa de servir aos interesseS da

;Jaz mas ao contrario transfonna
.

e em simples biombo qÚe serve

iara diSfarçar a politica do atual
,overno ingles que aderiu aos gru
pamentos militares agressivos, di·
dgidas pelos Estados Unidos. O
�overno soviético não pode se con,

,illar com tal situação e não pode
kixar de proclama-lo com' toda
;inceridade, tanto ao povo soviéti
�o como ao povo ingleso Nada res
tarã ao governo soViético se nã�
mbmeter ao exame do presÍ(iium
d� Soviét Supremo da União Soo
viética a propostá de anular {) tra
tado concluido entr.e a União' So
viética e a Grã-Bretanha sobre a

aliança na guerra_ contra a Alema
nha hitlerista' e sells cumprlees e

Onassis. E' apenas de �tat·� o

rue vem tie passai-se com. pacifico..
laleeiros gregos «(lu. qUe outra na-'
�ionalidade tenham nos mares do
?aelfico. a duzentas milha$ 110 l1to·
.'1'1 do ecnüneuta 1UÍletieanc>••
Temos que retroceder o nesse ho
rizonte _ de politic:\ intemaciooal
naritnna . ao Pf::t'iodo" berbetilÍ<::Q,
li:uinao os Esta:ios do NOl"te,' \'UlI
Urlca; controlando eertas faixas
,lo oceano, se l'ernútiam a pratica
ie atos que lesmotalizavam e v..

�arquizavllm os co"tllme.s d" na

vegagão, já '1aqu('1/l
.

epo",� 'l'aw_.
bem corsarlos rrnvadc,;jf inglesês, C<!.

no o' famoso capitão Kidd. itif�.
zam o Atlantico, uesafiando o P(}�
ler dos llliltados. que tinham i<ntão.
le fato, o pÓder $ policia dó:! ÍlIU!'
res, Esses bérberes 1*0. declàravam
icíma das normas juridic8s; taCita.
mente aceitas. e, do' dfteito maHt:i
no e das convenç'õe� existe-Ílt6.
eara imporem, aómo os 'bamlidóli 1m
;elva. a lei do seu arbitrió, a.lei \Í{a
Força, que, momentaneantehte. an.
-amavam.

A questão do ba1iZE!n1ento da,1I a;"
rnas territorais não é de agora PS"
�ifica. A Noruega, por exemPlo.
vive a contender DOS tribuiliUs m..
krnacionais com o. ll1'inc!pió ih".

BALANCO TRA'GICO DA(' tres inilhas rigidas. Com as pontas.

'. '.
J ie-lança dos seus fjords. entran:ln

AGITAC-ES EM CHI Ir
"!lar. dentro os noruegueses eJq).:l'

O P rtrnentam Cl!!rtas ditleuldadeÍI em
'

, rixar o 'limite classico, áâotaüll -

NICOSIA. Chipre, 20 (UP) - 'Por normas de dit-eitc:'l e eenven,

Espera-se que hoje cessem as eões. E' que as tres milhas acábq'll'\
agitações antt-brftaníeas e anti. muitas vezes dentro de �onas fE'l'.

americanas, que agitaram. esta' rttoraís, que as agua� estreitas d"",

ilha durante Q fim da semana. seus Ijord's apenas dividem, A Aus,.."
O saldo 'deoasas agitações, pro- trru:� e () Japão !lOnt-�n�e_m. por

movidas em protesto contra. a moti;yo de aguas territorIaIS. d,,�e
a.titude dos ocide.ntais qUe não dezel'lEll!ti de anos,. e. agora. dep!}lS

concordam' com a anexàçã.
• do ulti.'rIo conflito mundial, o tro.

Chipre pelos gregos, foi d: tr:: perto Nf;,)onico e a Coréia do Sul

feridos e um morto.

PARIS, 'f -' Fõla' difiCil, Se não

llnplts�vel. encontrpi em' 110850S'

dias. quê correm, ou �f3 nos

pretéritos 150 anos•. caso identico ,.

'esse que agíta a .imprensa e a opi
i nl.ão lIublicQ do Velho €l Nóvo Mt.m
i do, em torna dos baleefrOS do si:.
i
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'';Ul.MEl\i,<\1 "" ..", •. Catarina) - 3.a Feira, 21 de Dezembro de 1954

I I T ANUlAÇAO DA ALIANÇA DE
[NT A INGLATERRA E RUSSIA
a alilD�e �o �overoo inglês a,,� com�roo:issos assumi�os -E::2��:]-:::::n:��==:-'

pelo Parlamento. mas, tambem, e- A N A C A Oxer-ce acentuad;;' pressão sobre ou' . •

tros participantes europeus para
esses acordos; com o objetivo de

acelerar a sua ratificação. Ao mes

mo passo procura tambem apres
'ar II remilitarização da Alemanha
Ocidentá! e sua inclusão nos cita
:los· grupamentos militares.

bases pacificas e democráticas.

Repelindo as mencionadas pro
postas do governo soviético em

mas advertencías amígaveís, pros
legue a nota do governo britanico.
l\!ostrou que , não quer levar em

conta os comprcmissos decorrentes
do -trat<r·anglO<>SOviético; do mesmo

modo qu� o interesse de um es

forço pró-paz pelas tropas. Critica
o governo britanico não sô por não

corresponder aos compromissos as

sumidos pela Inglaterra. no quadro
do tratado anglo-soviética, mas é
dÍrÍ!!ida diretamente contra a U.

Levará a sua propa
ganda

à

maioria d1ls Ia
res do Vale do ltajaí.

MOSCOU; 20 (UP) - A' nota

r. t
·

entregue ao emb.aÜ{adol' brítaníco
concebida e� ter:nos análngcs aos !!;lIon r'fl3da nota enviada a Franca na uUi- 'UI d
ma qutnta-fetra, dia 17: julga 1W.

ccssari� chamar a atenção do go, clusãn dos pretensos acordos ie p tado entre a União Soviética e a

I
sobre a ceoparação e auxilio mu- 'com pesar que o governo ingles

verno
_

Ingles sobre o !ato de que

J
�aris. são viscer�lmente contra. I

Grã-Bre.
tanha sobre

. .::lo. alianç" da tuo no após guerra. tr::.tado assi., rec.us�u.
tomar parte na criação.de

as açoes do governo l�gleS, que TIOS aos compromissos assumidos I ruerra contra a Alemanha hitleris'l aado em 26 de maio de 1942. um sístcma de segurança coletiva
encontram sua expressao na coa. pela Inglaterra no quadro do tra- ta e s�us cumpfíces na Europa e O governo soviético COnstata na Europa e na solução dos traha-
------

._ __ _
_ .. _ _.._ .hos urgentes concernentes ao :res-

tabelecimento da unidade alemã em

SEMESTRE MAIS (RITICO
PARA A EUROPA

OCIDENTAL

ConclUi na �.a pago Letr':' ...

Washington, 20 (DF) Os
meios'dIplOmáticos afirmam que
esta srmana se inicia o semestre
mais crítico para' a ElU'opa oci
dental e <l'S EE. urr.. Em meia·
dos de junho expirará o pra'Zo
dentl>:> 'do qual ,se pode esperar
a ratificação dos tratados de
J:..ondres e :f'arls para fortalrci
mento da defesa ocidental. Sc
noo forem aprovados até lá, na

opvniát_, dos referidos circulos. as

esperan� se desvanecerão.

Ci�autescas nuvens '0. acri'ins ','�nntaOl �s rel:ões �e MarroCDs,
MARRAKECH, Marro

cos, Francês, 20 (UP)
Gigantesca nuvem de gafa
nhotos abateu-se sobre Séb
zoula, a 25 K1mts. do porto
de Safi, c�brindo uma área

A'gio dia Franc.o Francês

A'gia do Fr:mco Belga
Cr$ 0,0429 - Cr$ O,05L5 -

Cr$ 0,3028 Cr$ 0,3634
Cr::; 2,20 Cr$ 2.70
Cr.� 2,90 - Cr:ji 3.50

çl'� 0,0658
Cr$ 0.4643
Cr� 3,40
Cr$ '\\,50

Para Joacaba

Bolsa Ofic�al
Estado de

de Va lores do
S li n i a Catarina

Relação das disponibilidades cambiais na Bolsa Oficial de Valores
do Estado de Santa Cnt3.!."Ína:

DIA 21 DE DEZEMBRO DE 1954 - 230.a LIC!TAÇAO

US:::; ARGENTINA - P2'onte. - �_� - 1.000 - 1.000 - 1,000
--- - 3.000

US$ HUNGRIA - Pronta
_-- - 5.000

US:::; AlVIE'RICA - 120id.
_- - 20.000

1,000 - 1.000 - 3.000 - -- - Cxpre,"o Blmnen&'IIenllle Ltda

9.000 - 7.000 - 4.000 - -- Fones: 1620 e 1752

DIA 22 DE DEZEl\lBRO DE 1954 - :?31.a LIClTAÇiiO
US$ AUS'l'RIA - Pronta - 1.000 - 1.000 1.000 - --

_- - 3.000

US:\> CHILE -- Pronta - --- - 2.000
_-- - 4.000

1.000 - 1.000

US$ ESPANHA - Prontó! - -�- - 2,000 - 4.000 - 1.000 -
---

'- 7.000

US:;: FINLANDIA - Pronta - 1.000 - 4.000 - 1.000 - --- -

�-- _ {L 000'

US$ JAPÃO - Pronta -

_-- - 2.000

US� TCHECOSLOVAQUIA - Pi·onta - 1.000 - 1.000 - <i.aoo
1.000 - �'�'- - 7.000

1. 000 - --- - 1. 000 - ---

BERLIM, 20 (UP) - A
Policia do setor ocidental
revelou hoje que o antigo
Chefe da Segurança do De

partamento da Defesa da A�
lemanha ocidental, Wilhelm
Heinz, foi raptado pelos TU<:

sos mas conse�uiu fugir
vinte e quatro horas depois.

COROAS DINAlVIARQUESAS -- Pronta -- H.OVO - 21.000 - 21.000
- --- --- - 56.000
COROAS SUE'CAS - Pronta - _-- - 5.000 - 5.0fJO - ---
--- - 10.000

A'gio: Coroa Dinamarquesa
A'gio da Coroa Sll�ca

---- - ------- --------, --- - .'-----------

Pr vistas
afé

novos baixas
12

do
, «

·n.()S proxlmos
Comerdan!es e espe cuIadores estimam a queda de preço em 15

'\VASHINGTON, 20 (UPi ses, '6 mais de 15 'ElI! h:u:lo oe

Fuu.ciol.á.riOE governamentais e ')róximo fL1W. Os técnicGS 4�ll 1',11
C':lmerclruntr.s dQ ramo prognos- 'ero,o não fizeram nenhum vati

ticaram, hoje, que os preços d(· c.inio especl1ico.
cafe t['t18 ez.pérlmenta;ram uma DisSêl"ain os fUllei�nál'iÚ'., que
alta até Ullla c.1fra sem pr'3Cl!' !l.� n':lticlas que .c1tl'g"run ao (,(0-.
dente.'l. em pdndoios d'sh.1 [Fl{'. verna, 111'()ceã'11tes das l'egiõ�"
liesGedí.;:) paüla.tinãmellte., 11'1)::; 1� produtoras de c�é indicam Uma
!!!eiSs% ��ê�ir�c�" C!! zeJ:::�\ 'Z!!"! tI).. OOlli2i�2. 1:!.·!,!út·i� !!;�. l>!·i)�in:r1. ien:v

co i9�6p nO!"ada. !:iZ'\j�!"'�e aU5 OI E�"2S!l
Os �tnGr�'la.nte_g ê os f'sJle.-:u- � maior p�ddt.!tor dê café d"

la.dore-s sÍ'ín de opiniã_ü que os mundo, obt�nha., '!la pró:;dnlO ve-·

pregos ba�mrüo de 10 centavos rão, U!na. colheita sem -PN(:I.'.

crescnntes .reservas.

fae julho 14 centavos. a iI" SE"

OS ·operadore>s da 13>J-llla do te.rm.bro 16, e a de dezembro, 18
Café e do Açucar de Nova I{)!' eentavos. Este últhn9. -Pl·e"_o pa�
TUe coincidem em que eIlta a,- ra dezembro de 1955 é mais ,1'"

bundancia de l'eservas provocar�� 10 centa'V'OS por libra 1nfe,rior ao
'lma radical baixa t'>us !'!"��<M que vig'�rou €'1l1 tdezembro de
Esta Sfmana se efetuaram 11<1 1953 antes que I()S preços �:oJcfaa
'Bolsa. 'de opeÚtçõe3 de o.Jmpra ,. sem sua <ascensão verti'glnosc.,
VE:!I.ile. d!,? cpntrato's :para €!1t.lre-1 �·n1_ COl!sequsne.!a @S llotic!<L.!
ga e� nier\1-), â pregos �..aII;;J dê sobre os êanlOs (2u:S2.dos �;
6 centavM por libra. ll'la.is 'balxúf. geadas il e:o-lheit2.. brasileira.
que· os àtuaJli. Na.tura.lmente. uma. baixa doi'

Além. dlS'OO, Q. l!ntreg-a' (le maio pre�J,g do café· representad.1_
bcl�"lJftZ- lQ. C'3·;\r:a.�� -;-:1: :!�i �� Jo,o (Ov:'Ç;:� ::.z '!'� !I:'� �� !:oJ
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HOJE

Wir suchen tuer unsere FHiale'"Írt Recife'eitie tu�ch

':tl�e
,-

�!af,t !úc:r'- dêut�c!'le Kórrespondenz, 'yt5r2ügs
, ,�else 'mit põitúg:' Sptac;hR:eÍl�trii'sseri':"Gllte Jtéfe
renzén erforderlicln B.ei..�erb�ngeh rrút Lebenslauf,
Gehalsanspruecheh und Referenzen an das Stam

mhati$:Rio;' "A$$l:fl�te ,Caixa PO's;ta,1 759",.·
..

,'.ni·oveite suas
l,u<Ü -·nesta ,i:!J{cel',!nte
r!'F ". 'l�lÊ TURISMô' BRASIL CLIPPER.·

15 maravilhosos dias, de
". (·'-':ifort<1veiS traruatlânt:êos
!\TES.

Preços paro} ida e vulta, tendo o navi como hotel
i rante os 15 dias da viagem:

1.l'! classe "A" (cabinas c. banhe) - 9.325'.00 por pessoa
La c:a.�s:2 (cabinas e, banhe.) - 8.S;W,OO por pessoa
;"<1' ckss? "B" (caninas c. banho) - '8.06;1.00 por pessoa
2.a·· classe, "A" :

. ",.., 5�295,OO per pessoa
Intcrmedlâria 5.040.00 per pessoa
'A íncluír 4% taxa de previdência marítima.
Próximas saídas: de Sanias:'

,

(;"l'ICA, JO'L'\S. RELOGI0S E ARTIGOS
PRESENTES EM GERAL

s. A. (REtA)
0S preços mais convida
> tívos da praça.

üe fWpldo Bernh§irdt

estrela ou balão, mas qus não 1JO

deria arírmcr tratar-se die dis�G
voador,

Asseverou

ces com "móveis,' por -

motivo de'mudança,
n.o 860.

que, mesmo a olho l1Ú, aquele ob

jeto p6deria ser observado, acen

tuando que (} 'mesmo apresentava

coloração
inferior e azutada na parte supc

-íc r. Quanto HI} seu formato, por

vezes dava a impressão de um cha

péu ou quando -não de um' charu,
to ou' prato. Perguntada pelo Te

!)orte>: se o '''Objeto mi:terioso ti

nha qualque;:" movimento, íní'or

'nau que o objeto mudava dc di

ceção. d� oeste
-

P?rn- o �sq,!� O que

mais hnpr�-sioriou ie'i �o �f::.to

.IORQUE s. A.
Ofertas à

Industria e (omércio de Máqu.inu
•• . _ � ! .,,-,-," 1�.1:

Elétricas'
�- �,�

�:o andar ,SÃO .PAl)LO

"

...

Av. Vieira de

Vende-se em estado de
novo, Rádio, pisca-pis
ca, faixa ·l,ranca .. Faci
Iíta-se parte do pgmt{i:
Tr::ltar na Casa Caca
Pesca. :,,� ';;tl II �r,,, 'n 1�"() jT',di("-

l ."':-

I
n�'� ch''''''-<

! ,T'p!"-;
. .

--------------------_•...--

1 �;;:í com 11M ,,·t··!�nl' '"' df"" l'P��··

----___.;.-_-_, I
"as muito maíor que o do <I ,<,

, i passado.
"

.

il f .. SE·: .

S" baixarem I()S preços de vPn:

"l:o:t r-v-. Vflr?ja. comn se- esP4.'!:l'iJ'_
rliminuirã, a probab31id.ad�, �i\',

regras de dírcíto e faze-Ias resp<:i
tadas. queiram modificar o direíto
marítimo. as convenções existen
tes para ,�nunciar declarações uni

gr andes soberanías, que deteru o .

poder marrtímov

O g:lpe contra as cinco baleeí
ras do sr. Onassís. só encontra,

precedentes nas façanhas dos Es
tad 's berberes, 110 inicio do seculo

passado. antes de Nelson haver

firmado, depois de - Trafalgar
liberdade dos mares,

'

Custa a crer que um Estado. d�

linha de conduta Inter-nacional d

P�ru, com tradíçõe., de galanteria

1m chão 'de casa com

[6 metros de frente p01-
25 de fundo, cito à Rua
Jvão Pessoa 'Perto �.I,(a*
Zimermánn. Ver e tra
çar com sr..Io::é :«lcck
nesta Redação.

.

I

ma, a qual encerra viva contradição
com a sua mesma personalí dade in,

rernacíonal.

'I:�dos nós, amigos e admiradores

co admirável Estado cívtlízado, que
é o Peru, esperamos que '21e venha
� devotvcr: amanhã, por uma dc,

falecer.
E' mais uma vítima

"beira", local onde se en

contram casinhas tipo '''fa

vela", oferecensio pouca ga
rantia seus morado-

I
,,:iJi'--��

eeraa: :>,
C('
':

.e
.'!!.�" ,Há dois, anos, que o Chile, o Pe-

"Cem um milhão c' n E.,i; 'e', ru e o cEqúador, inventaram mmi

sacas de arroz excedente arroti'1._ t�Gria � �óbér?nia nacional mar!

�enadoS',. �' outra' safra' de' gl'àn-.
ttL\1.a .a�e 2�O 'm�s mae , li dentrq

..��������i!i:!iiiIl���� I de volume às partas o nosso Es-; RatTera JllEllOr �hspa:at�? Que po(le!l

• d -t"
'

t _,j tem �ssas tres ,rep�bhcas para.re
[8. O e" � francame� e an:e��:� :vogar :um principio de direito. que
do de se af-oga.r na. fllr'tUIIl.. (.II.: l regula' o nSlluntO" dehaixo do �l,gU
enfr€lntar uma df'pressão lias r 10 do r.�speito q�S povos qUe Tes-'
'n1a,iS gra.....es·exatamente· 'P'Jr

.:er·lpondCth.
pela segurança dos mal'es,

seguido- a patriótica orientação porqlla: efetivament;; di�põem, {I!:

de pl"Oduzir cada 'Vez ma,is.
. armas pm:n cont;rola-lo;;? País não

;-. �ã.ó. ê' preéiso ·db:e!.' a ninguém', se ;re qUé é !�,?l'f>. de vlla ,e t�rr;lq,'

O s-ign\ficadiJ.' que, Ü:l.'á páta 'to- que pequenos
• Estndi:>s. ,totnlmentl!

dos a;TIiina .dá I�vuara :ár:rl:\�L': desamil::dos; scm l'e(!llrsos' militá1.''es,.

tâ.".
' , ';,11< ')f:t 'l, de Qualqu,:1" natur,�za para tra�'m'

com'o sr .. Onassfs, no Pacífico, tI"!l-:
duz uma violencia armada, a qUilo

não enobrece o Estado que, a ., <>1'1.\.�mou. " '� � �:'

'j
.' {):;>,'árU<.1o:{ du····,

�.ELOGo:�f.ll�mvAEE
•

,"'-. .. _ '" ' "'.� ... i.M-

Imponacãú 'B Comuclo
-� nua 15 'de Ncvl, 828·
i

.

�:;,. :r"�

Rua São Panl(l, 1n�2
toupava�Secfl �-. Bl1�me.nal1

Raffs (l ('iu. I,tdH. Cah:11 P95ta,L 29

I.
'.

Ae
Novembro,

j
"l:S,,�'::;'=-�""�1
�_� .F,,�_

"

-.'-
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PEI-TER Fili.al

E a senhora encontrará a maior variedade em

artigos de Natal e a maior eoíecãu em vestido-s
e ecstumes inspírades em mod1!íos tipIcamente
parisienses para presentear as suas amizades e

á. si pró-pria nêste mês festivo de Dezembro !
Aproveite estas orêrtas de Natal da Casa Peíter
Filial e compre tudo o que a Sra. deseja a Preçes
de F E S TAS!

Compra
,confral'

�s :�-.�:
�

senles de

Já é uma frad�ção da vida blumenauense comprar pre

�libd na (ii S ii P e i I e, r f i I i ii I.

,

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODãO em xa

drez, listrado; estampado e eôres lisas desde
160 até 298,00

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

-em Chantung - côres lisas .,.

em Fustão .. , '" ".

Novidade Everglace e Catalína, em Iis;
trado xadrez e estampado •.. 560, - 6r:O,_ 790,

- 650, -. 790,

420,00
355.00

'_ �
,

"\� "ll&�ASW��fli,l

Rayon ... 17,
"

30, 35,
Seda Mista (lO,

á 115,
Seda Pura 120,

a 190,

TAILLEUBS DE LINHO
660, -750, -=_980, - 1.100, - e 1.500, -

���í1:'-

E MAIS VESTIDOS DE GRANDE TOlLETE EM TAFET'
.,.,....'

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.

Saias em linho, ralia, fane c/riquissimos bordados e

dos, desde Cr$ 150,00,.

Blusas de Opala, desde 65,00 lingerie, combinações
65,00. Completo- sortimento em reupas de praia il;]õilots

-

... � .... �l�·: "

•••". ..>� 11--

mil - tecniCOã
ao .íngr-esso
c"alistms da que (;'G�!:� C interesse da m�cidade �ela Aeronauti ':a - OMase 1 mil candid ;3/��:j�
funciona em Ouarattnguetá no. '

•

.
'«' t d dp!'lo; P 1 �t: b 1 "m, TIOS serviços de controle

de,
gentes monitores,

�;!,a 7 .- �� 2':�\ estar e,: VÔ';) C nas oficinas de manuten- 20 CURSOS
nrmnso na - '"o ;:tL vem sendo -

1 íõe A "1 ode-se
c il'!f'sQ'otáve! ;:;?:�-l"':> '-''":1 Que a I ç�c: {QS avio s. ss m, p.s ESPECIALIZADOS'
J ""!<;:lráo bt�a:::l� ii n (\:10 �_:A �::.: rní- dízcr, sem exagerai que, esses JO-1'itfi�' corno a dv;, te;!':: !'1n bus-

vens quet
a FhA� venb"l

rormando,
Atualmenfe, a Escola "'de Êf

:.pprrsen am oje a ase em qUE

I
.

')11' (I etemento 1111.'7l::''''1 espe. _. 'I. pecíaltetas de Aeronautíca d'

r:rr1,;".8/k, �"'11 () qnul lh� '"erir
se rrrma a segurança {O nl'SSC

G ti t.
tráfego aéreo. aur::;- �gue a pOSSUi, 2� curscr

'c'sp"iClalIzados de uviaçao, entre

UNICA N'A Ai\IERICA os quais cs de mecânico de a-

LATINA víão, meeànico de armamento

3m t�do o mundo são poucas "adio telegrafista de vôo ou d<l

'<5 '?'seoias do tipo 'da Escola õ"e t.erra; fotógrafos, eletricistas; d
0 in,tel'fS"e crescEnte demoms

Sspecl.aJ.'8tas de GU<lr3.ti:1gli:?tá. manutencâo de motor-r-s e av;f',·
'

�a!io peIa juvpntlldo brastl -i�"

":U,,, - a única. no genero em to 'le sistema hídráulie>:J; de siste pela av'aeão, reflete.,.se no n-

�" a América Latína. Apenaaov +ras elétrtccs: do rf\T'''-''8�qO 'úme,r" cada vez maior d"! can

·JE, UU. f a França coutam montagem de' radio: (1, "�'p'!r"
"Iii!atr's QU" vêm Sr! apresentan

'-'�r.1 do Brasil, com estabeleci- �1b de. héI!c",,; ele r-n'""-" ,_o 10 nos exam=s d " adm+ssão �1'"

"'�?'l1t0S ile ensino er�pec8..1izad�'" /le vôo; de l2'bRP:! ......l'nd'7r n1'<.l.� r--r-
'��Qlas da. FA.R. Ali.8�, eg�e ir

-ln t�l}!) daquela eSCilla de ensi, 'õ;;Ím; d<: m3Jm:t�n('íio d<> jpi'- "��ess'! se justifica l)lenament�

,: ....�_::'- ,�:! i1,.-i.,"":!n pt';'P1,p"'ei:=)J :",.r�- �
,n .se-c?n�ârior. cujo corpo do.. -'"t1.llutntc1-:_ td� n'l'\-t=;ncp�

-

�

�"'I
��'"" FlÓ p�:ar::: fac�llidadC:'3

..

c,...tTIC�

t ,. ;":"! . trnht\'�"'nln,() COlHO l'ê?r.h!'! �'11r.e e Integrado 110r ql.larf'll�'l! "�"n,t('nr;'.'c c:'J iu"t"umel1tal dr dIdas aos Jovens que buscanl a-

I) '�1·? ,,�.�"''Z '(lp bDl'dro uu õe hT- "�fi,:,i:üs instrutores e 1(;') :'1".1"
I avific;, '1uel€'S estabelecimento� de rn�j,

_

no CO'rn>O tambem peh gai"allti�
,-:::C�;;:::::"::-��:::...' ;':::��-�::--, --�'. :,-:-" -_.- ---- ·::_-_,::-�·_�_-=-':=c-=. ���__._.__.. _��_., ".� granil", e promissor futur-o

i;
�C'-,

qUe a. Cal'1'pÍra oferf'-ce àqueles

/I;'f-�
,

L E TJ A.
''''1 a abraçam.

,li São inúmeras as vantagens

"', 'lue 00 l\iin,istério da Aeronáutic?
'Ltravés da sua Diretora d" En-

"

A par dess: s cursc:'-, co: �"

"orça Aérea Brasilei'ra vem

te Especialista'i) de Aeronãutíca

ii!. está se preparando para ter

»a.r, também. técnicos em me

�",r- s de turbina B a jat(), pro

',�'o::,� Fi;�rGO 1.550,00 por 1.375.00
supei'ior q�andtãde:

mr;� 6o�3�"'_a� - ainda por 5�975.00
?�"�T�e� J!!xo: 15D�OO t?i�da ,,�Of 695)00

'.' _.' ';'fl�ad9s' [j), = .�0 �mm :;00100� ai�di �or 435 ..00
em ca·:::·'.:�; �:imn (r$ 915,00 - �@f 11St60

il"�<i: - �' ... '3: 1f""I!.J,1\�""��-:'�íf I;;" ... I 7 'flí'}Q\ IMn • Jl " 75">,,�(H!ta,,'�:JL �r.r;J:�:,.::��J F �ê��mo mo�e O: : .J��l;�M;'JI alTjlJa por • li

f"!�r.·;·,�1�,;-'.\,�.r: ��:":.::;. .•�i:,�_' �'JI"'mI ��; ....n rrTUODE;rJ�n ..I�;�" mnde
-' "- "-' - -

' ;;d<jhi'�.g�jn",v � � o';. ... li.", f �:]�"l�'�� "
-

� �� ��;!2 H�a ��iIa �ii 3��!� (pau de Marfim) ide,m 30.000,00 ain
�J} �!�r 14,.150.001

A .� B n V t I i E Iti OS PPRECOS DA
•

ISIO

FUTURO �ARANTIDO
NA AVIAÇÃO

Tostes, 1,0 t"n. Jc,sé R"dnaldo

Ue Sena Costa, 2.0 tem. Ruben!"

'Soares d" Lima e 2.0< ten, Vítor

S1luza Góes; reprasontantes da

ESC'Jl� de Especialistas da Ãe
-onautíoa àp. Guaratinj?:11etá,: -

'ntros curses. 'Hh""-'-",:, -

-,:"r 1 major Otavio:; Viçoso- J'ardim. 1.0
na !fen. Dalvis de Carvalho Alve!',

2.0 í.en , Jú.l:rerc" B, Machado"
Aliás, não são pOUC03 �"l]U .... 1,e� �ar�'" n,1:0S .especialj'stBS' Rena'tr

3 -

'

Fr(}il'l� Muniz. J(',sé
� 1TQrreir3 ,�nt�nio G0:tnPs de

Viana Damtas.

«no, a cuja fl'€lnte 'Se acha I(} bri

gadeiro Gu€'des Muniz, oferece
aos jovens em suas escolas, N2
de Especialista", de Açl"mí.ut'r

matriculado recebe fardamento

completo, a1iroclntaçã.o ..e aloja-
n�C''''''''-1�-fl:J 3';nrla. :.t p�'rC:::!

her. para suas peqlJ1mas desp,p..o
"!as pessoais, a imp'Jrtacia de
!l50 cruzeiros men.sais. E isso.

"nol�'1.S nos 5 prim"ir,os mf:ses de

"'uracão 'do período de. instru(''i"
fl1nclamenttü, 'Pois dai por di�n· afépreço

'pies e n t ii d a

4P'I-J"'\'t'" ouh'(l ]ndll� lJo(lp.r�. �Pr FM-"ro,...�

''''lrfo. pelo aluno ::,uós ti cOllclu·

,...;,., nn.� fi m�ps tl(lo it·l.�t'r"·Il('l::\.

-4!llndamf)T'lfnI. i1�"'\en':1"nnn. pa:�
.1. ............ 1 • ., tI-'h"tn:v:r (ln 0''r''f'l11 ,-1 .... �n""''''''

""ttamen('o NU!> t.t'nh""

IbasiL

�!lS f.!na,..q! COl"\ifi�npg flp. ��:111rlo r"

'0'\ ",",n-u3p An "T","tv'!"!� ""-:,,, �_ ...

... ...,.n'h:tv't ....T'lt. � -F';".. ........ ,.,_....,1 ...... ,:: ... ,-""--,p. .....

<Q ...::10 critiirih do mérito.

T'>\.....",.",.. "",... NO
"�TI"1,.. A T • A 'T'O

!";t:::a..::t� c ta-:�:po
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fie,. ruuitas eo'isas.
que um bC1jo ;pod,�' ter ,1) mes;
mo S1.lCC�s:J, OU muito II:' is,
Q LI,é uma illt:oligEmtc corrverza

.signific� qUe em amor a um
certo momento, em vez de fa
lar. é preciso passar á ação,
Signifíca também, p�r,él'l1,. qtre
um l:::ijc, não é·cois�Aão ge,
.nial, porque tarnbem 'um ígno
ran.o ptd.; dá-lo. '��eréditamns
que o signifie'JdO- m:üj;; geral e
justo da fraSa sejtt',jusfumente
v,sie último. D: fato.

.

pensa
-mos que o b:újo não 'seja coísa
tão genial, e «rn gl?ral-o amor
não sda a dcmbnsh'ação do
geníc. Tambem I 0" ignbrantes
amam. e é línd5 'ql1e'T.Hionteca
assim.. �:v'7�" .;;lil� dizer
que : 5 19rfo ;;'" an'fftfu me-
lhel' do qu ; os int�1igeutes.

EVite os.

e

REfRIGERADOR SPR1HG�R

Oe í6.1f,5

por 14.360

garan.tla.

5 3'lQS di.
i

De 23.400

por 20.900 a querozeno

,,� bocas s rorno

(A�U\"

AUTQMATICA

por' 2.520'

tlOl;lOl!ICAllOR M"CSf�R
.�
, -Ós

D� 15'20

PílT t440

.'
.

���iS '�"'-""""�""�:'
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DO· 236.0 S'ORIE!O DE APJ11(ES DA
• O" ',C',

:t'A'
O

rQUI T A TI ii A"
"

Relação das apó1ic�os �Q:rtead�lj em 15 de 'dezembro de 1954

SORTEADAS COM (RS '10.000.,00
SEGURO fAMILIAR

� - CU.437 - Pietro Canetta
� - 13. 96� - Francisco Pereira Moutinho
F - �4. 789 - Antonio. Basilio ,T. A. de Aratanha
t - 30.548 - José Lombar'd o

Jt - 01.�89 _ José Alencar .f;,-mo$,' , ,

'

:r: - 31L 064 _ Laura Rabelo
'

:" '

o

:E' - 1.,.095 __: Anna Maria L8al Paes
',� .', , '. ",,' l�bllRO BA'SiCO

Distrito Fedtral«
'Distrito Federal,'
'i):ô:lrito FE.d'2ral,
Uberaba - Mimi8 Gerai"
F � rtaleza -Ceará
Arcovcrde - Pernambuco
Piracicaba - S. Paulo

,
'

512.487, Renkichi Hiraga Ac·?rá - Pará I

29'IL640 - José' d,' Pairo�inio Ríbaíro .Pinbeirn .:__ Maranhão
433.479 "- .José' Costa F lho Redenção, - G�ará
270,259 - Francisco FIo�,:mtinJ Diniz Ib:jucã o_ Pernambuco
480.951 � Jóão de Andj-udc Lima Lhnoeír: _:_ Pernambuco
47�.816 � Ant'(nio Teixeira do Nascimento e D. Elíza

F,ern:ind:e;s do Na scímento Paraopeba - Mines
53�'. 044 - Maria Domith de Paula' Barbacena - Minas
463,420 - Aurora':..Ma'ría Franco Campina Verde - Minas
45il r 949 .:...._ Jumndyr de S-juza P,�reir'l. Carangcla - Minas "

29.4.791 - Mario Gonca,Ives Carneiro Conceiçã.: do R. Verde - Minas
461!107 _ Magno 'Pereira da Silva Mente Belo - Mínas
53�.261 - Granc.elina de Oliveira L�d:ia 'I'eofilo Otonj _' Minas
323.505 - Augusto Machado, Vianna Faria Campos - Estado do Rio
301.,590 - Henrique Du vívíer Goulart Dlstrrto Federal
303.375 - José o Cardoso de Morais Pongaí -, S. Paulo
331.260 - T'ufj)� Laun d Araruquara - S. Paulo
4'1,7 � 056 - Gu�lherme Masírnni Eloj-estópolrs - Paranâ
324.624 - Eduardo Wal Chanecó - Sta. Catarina
301.064 - Juan Jasé Ma r.a Pickermg Púrb Alegr:: - R. G. do Sul
480..448 -' João Rodrigu ';3 da Silva e D. Joana l\!L? ria

da Silva Jandaia - G�iás
SORTEADAS COTh-I CR$ 5.000,00

�42.901 _ Antonio Jorge d� Oliveira Campinas - S. Paulo
, 260.061 _:_ Antonio Frre drnann S, Paulo - S. Paulo'
N.01:'i\:: Ô Sr. Pietro Canet ta, já teve su.r apólice 11.0 F-OI. 439 sorteada em abril.

.de 1953 e, fevereiro de 1954. a de n-o F - 36.893, ambas com Cr$ 10.000000
9 Sr. Antonio Friedmann. iÍí t,"!ve sua apólíce 11.0 260.061 scrteada em-ja,

.' h&;ro (l'e' 1951, co TI Cr$ 5.000,00
o

• :
8. S.oc�edade' Mútua de Seguros Gerais "A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRAsI�''';'j� distrUmiu. em sort..�ios a ímpor tuncía de Cl'·�i 54.108.000,00.

'

o PROXIlUO SORTEIO DEVERA' SER REALIZADO em 17 d� J:ineirQ 1111 ·1955

"A
Soccdade Mútua cl.2 S;;gur" s G'�rais

EOUITATlYA DOS ESTADOS UNIDOS; DO BRA�lln
MENSAIS o •••

Estado'

oo�
�a�,p�nha ode�

8E51
..

"'\
à Alta de Preços

Veja o que o� BENOIX Economat

faz para Você:

2 AUTO�ÀTICAMliNTE, pela sua

ação agitadbril,� láva" s�vemente

rem prejudicar os tecidos,
.

r
I

t AUTOMÀTIcAMENTE, enche-se
dc",.água,'·no seu nível certo e tem

peratura 'áOdequadà. quente e' fria,

3 AUTÇ>MÀTIC.AJ..!ENTE, eSVa5111-

_ __ •. __ ..,l.__ .1; A __

•

--:--_�_ -� � - -

.�..__....�<, ..... ,.._j;,c;�---"

_I..' •• _ .1_- ...

." ........ _ .. _,..". . ._.�
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RIO DO SUL, 20 (Do frer bastante com a se- ,tivemos uma vítima a la
Corresp.) - Inegavelmen- ca. : mentar, alem de enorme
te, nos ultimos tempos, Rio Depois então; ventania quantidade de casas deste
do Sul vem sendo atingido até então desconhecida, já lhadas pelo vento que em

pela natureza, de maneira por duas vezes assolou a

rude. I cidade, sendo que da pri-
Tivemos primeiro a ter- i meira vez a torre provisó

rivel enchente para logo a i rta da nova Matriz caiu por

;�:P: :�ag�;:; �I!;���::��i:���2�?�
alocuça-o especa,al para tão meritória 'Obra, a

lem de enorme:prejuizo pa-

no D.-a de Nalal ra a construcâo defronte ,à
Matriz, de propriedade do
sr. Aldo Araujo.
Desta feita, infelizmente,

Grandes • •

pre}UIZOS sofreram

POSTO EM UBERDADE
O, (ARDEAL MIDIENSTY,

Cidade dOi Vaticano, 20 (UP)
.... O jornal "Observatore Ro·
Ill8.UOu an.uncla que o Papa Pio,
:aI vai grnlvar uma alocucão as- I
pecíal, a ser irradia'da para to
l:lo o mundo no Dia de Natal.
�uco depois da. irradiação, I()

!'Ianto Padre aparecerá na jane
la do seu dormitório que dá pa
ra a praça. de São Peldro. Acres
çenta o orgão ()f�ei<al 'do Vatica.
no qU'8 :00 mêdícos de Pio XII
á.utorlsaram esse programa,

VIENA. 20 (UP) - O Servi
'-o Católico de NotícIas da Aus
t.r1a disse hoje ter recebído eon

firmação da noticia de que os

ecmunístas puseram em liberda
tI o cardeal J'::sef Mindszenty
da Hungria. depoís de seis anos
de prrsão , Os funcionários da

representação húngara em Vie
na contmúam recusando comen

tar o fato·. Vem despertando grande ín;
.

'nício as Vinte e duas . horas
teresse em m::oio. a sociedade nos salões do Teatro C. Go':
blumenauerzse, o grúndíoso mes, onde comparecerá, para
baile de ANO NOVO, 'que o dar mais brilho a tão sugesti
MARABA' CLUB oferecerá a '(o baile toda a Elite Blume
seus' associados no d-a 1.0 de
Janeiro de 1955, nos salões do
Teatro C. Gomes- Jnumei-os
tem sido c IS sucessos alcança
dos pelo Marabá Club, o clube
da mocidade btumenauense,
com seus tradícionnís bailes,
salientando.se sem dúvida um
de seus ultímos baites, O Bai
le da PRIMAVERA no qual
tiveram seus assocíados e OE

assee.ados da S.D M. C. Ga
mes, uma alegre ,e div.ertida
noite dançc,nte coroada de pl�
no êxito.
Iniciando festiva e alegre.

men.e o, ano de 1955, pretenda
o MARABA' CLUB oferecer
e brindar a seus assceíad-s
com uma magnifica..noite dan
cante, para a qual contmtou a

famosa orquestra BANDINHA
CARLOS GOMES, de Nov'�
Hamburgo" IDo Grande elo
Sul, e ao, mesmo tempo revi�
ver as alegrias e dívertídas
noites daçante anteríores.
A orquestra BANDINHA

CARLOS GOMES, contratada
por ésta sociedade. vem alcan
çando em sua tournée pelO
país o makr sucesso, tendo sí.
do ultimamente co.ntratada
nara os festejos comemorafí
;'os IlO 4.'0 centenário de S.
Paulo, obtendo o maior exito
na cidade qUe comemóra 400

I
'Da firma Re}Jrf'senta.�õ� Vdle

Ido )lajai, em Itoupa'va Seca,
representantes da Cervejaria IIndaial Ltda.[ receb 'mos, come !
brin'de de frlStas de Natal e A'll!:)

r :
Novo. diversas' garrafas de va-

,

dadas bebidas de sua f'acrtca

ção, tais como a cerveja "Estrf .'-/
ía", de saboreso paladar e de
alta fennentaçãrJ> b'm como

Gual'aná. sem aieoot, Suco
Abacaxi, Gazoza de Limão, Ca

pilé 'de Framboeza, Agua Toni�
ca de Quinino e Inka. K<lm,' es
ta últhna precioso refrigerante
que muito se recomenda nõs
dias quentes.

D E rSTUDO
o SENAI está oferecendo bolsas de estudo pata

os cursos de Técnico Têxtil e Contramestre de Fiação
e Tecelagem, no Rio de Janeiro. (Leia editais publi
cados em nossa edição de hoje.

AUTOMO'VEIS, A'

C·�M�R, 'Bl v�;r;A 8�UNS � n,,1.1 it
,>
\' � '! ,��, .

• II

RUA
BLUMENAU

X;7 DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

---x---

IMPORTAÇAO DIRETA

Agentes
"rA U S T I Nn

Peças nj:lHL CHEVRO lll, FORO f G. M. C., DOODGE, )EEPS, INTER«

NATIONAL E MOTORES H�RCUlES

ORGANISAC10 ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO
•

anos .

Decide o Cattle St
Estado no setordo

Conter ou atenuar. a marcha ascendenle

Mais COU
rendem muito mais!

'"

tintas GM
., .

NITRO ...CELULOS�, par[t tuuominieis
SINTÉTICA, Jidrii 'C(t�lÚ���es

.

TINTA NITRO-CElULOSE GM
Altamente concentrada. a tinta
lVitro-Celulusc GJI rende muito mais

que as tintas comuus, De pigmentos
finos, aSSé:qllm pintura, uniforme
resistindo (/. açiio do tempo. sem
lascar ou perder o brilho. E usada
como material. original em, todos os

veículos pr(lllLzid�s pela General
Motors do Brasil. Fornecida em

latas de 1 galão e IJ4 de galão.

para pIntura totalou parcial de
c.(jrroçarias metálicas de comia
nhões, com ou sem aproveita
mento de fundo. Distribuicão
uniforme e de grande aderên
cia. Material original em todos
os veiculas produzidos pela
General Motors do Brasil.

PRIMER = MASSA = lHINNER
e POLIDOR GM

Âsseguram ótimos resultados nas

ap.licações de fundo, nivelamen
to de superfícies, diluição de
tinta� e maior brilho da pintu
ra. A venda em todos os con

cessionários da General Mofors.

G�N�RA.L MOTORS DO, BRA�IL, Se A�
5f.O CAETANO 00 SUL - SÃO !'À.ULO

CONCESSIONÁRIOS AUfORIIAOOS e� fO�O' \O P,A!S,
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