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BORDO D ..4.. 1�� � .. lVL� Ent'C'c: G1- e 05 del�;!',·:k.f. dos paises 18,ii1;,to

brcttar e Llsboa, 23 - Que é ( rmer-ícanos j:!:i!sentes ao certamov

que se vai l�abs�!�, na COl1ferenci�: ) �on1e!"Li� tntcrnaclonal-e as me-

t!,::. z..,1inistrcs da Fazenda, que ho- j (�l�h!�� : �,� ele c:::mTpo"..t�J pnl'o c�ti

[e, se abre em Petl·ópOHs? Como ::1-'; rnuíá.ão, .: - r:'l-l'ueíTI de tudo o que

girfio (15 delegados norte-ümericau'Js l não seja :;. :-lf_: i't.1liSlnO pulitico � c�-

0;3 agentes do g::,-verno Ei�enhrPl}{el'll conomíco, Iev, . ...: -r':' :1,'). extremo

_______....._............. ..............._...;"....._.;..;:�_.........._�_�m_"-=... -, grs:u. SCITL cocper"",,_·:"e. não pode
! haver comercio

.. pois "-lL1e COluerC10
1 implica n idéia de H!lercanlbio� e,

! poriant�.)1 a idéia d.;. trcce, Só entra
l)tO mercaeto de trocas tquc!e qVG
tem confStU:lgg eu"! si e nos outros.

( _lU�tUnlent� p:;11�a CI'L:� €<;:S;1 atInoCjf.c....

� ra de ·fl��:ib:njdade . .11ue é o ��gt!?·
i di) ct.:i!j operações: msrcantís.
i OraJ!2C executuarrnos Estados t1-

i nJdos. C:r:adú, 'JrU:Z!l3:i Venezuela,

t Cofom'bta. Panantá e !2!uba, as re

. púhlieils do helnisff:;:ia se tarllnú"l

I'cos'do' OS S'DIJQ AI:rinQ7�iÜQ ri� i ;:��;,E� :�:��l����l��!!�c:!�:e:��a d��

I R U @l bOO U 196b�bO lu i �:,�:t��:�;::���,:�u (�\!l'fr;l�b;=!Ol'ln�::'

inverterem �J·Dbel·ro em'; es�e&ld�co":osl !�\:·lll���C.�;;;��!t!����� ;St���������n:�
lU II �. "�IU� . I;f" na L.,._ "cGtL.!. 'N..o cena, depois

II
� �t'Úr� U'; eh'" liLl:l·tti!.· '.��; Fn:nhy:s C tba e tl'l"";."

."
.. •

.;j} !
C::,� ".� Cf' 1-' FI� r·�..-� ... , Cl oc "fi1'"

I S ..u): Paulo, 2 (�!erlíL) _ R�-"pc-rcuuu inl:"i1snh�eln..; u f�(�htnlle!ltG
- - .t':.,__hllL_L - b.41 _ .. {r__ .. , tlU� "

.... .;::, .1:Jt;,_

Inter_Americano que tern cerno :,;re�J{l.. enrc r; 1h.·,.)fõ?s::'D.1' F.e-' i:l'I!.J3 'fInlrtu:' ii'i"!L: !'t'cGt!1.eçar a fai'

nedíto Morrten..;.gl�O e eomo priucipal dll'iEf'"i1:. �_, c�,·j):'lt�l.ll, -, O. Lourei

ro. Os interessados foram tomados devt�:r{ü:ri..;:�!�n iJi)!ll�fJ t-}_j!'H.anfo CiH�H"
d:::.d�'" (> que cI":; !!"nlC�� tiv,:-"l"nnl um

Iam as mais disparatadas· versões, h;;�vl._lndl::l LttH;-r:� dlg':l q . ..i(� {j (��-1.!Jn:k; �
�(:ii,� :r:l!'H0 e�p�..ci-xl,

címe.nto bancário r.eabril�_:i normalmente dt;;;'Ut."0 de h;:�.eT,:c:; !1� ...1 '; o Od-: Se o::; llD\H1;-; ,;:l��)t:_)nl�ados de!�--:e

i
tras que salícntcm que t;" SUMOCt ccnrorrn.. :} k;, �lr:s;i�i!:::j(1 o- ;lUf"-,. l";�c;:, :.'O·.tthl'�:'lte �tll-'GC:f:elv.!"clv·.1do

,
ventar liquidante. ; í v.:'''l''_' a liJíf:lif;�11(.'.1 do Urugnaí

.

Sflo Paulo, 2 (lVTerid.; !'u!l;;ikHJ

ERA GRAVISSThfO O ESTADO DE

DO PAPA RIO, 2 CMBl"i'diollaü - O pre•
sidente da Cía. Hidra Eldrica

em outro local}

ter
foi convocada. pelo adídc da ím... tretantc Q embaíxadoír assegur ....u i posterÍornl€l1tc carga mais e'�

prensa para uma reunião na em- lque seu governo não ordenou rie- levada foi envía'da à Capital
batxada, onde se r,evelou que cen- ,nhuma execução em massa: e mais, ! PerllH.lUbucana, r,'al1zando-se. as

tenas de pessoas tem mantido car- �que todos os respon�aveis por cri-

iSin1,
com êJ;:itt:J', a eXl:eri-e:ncia de

tas e bilhet>�s manifestandQ-se pela 1 mes súo submetidos a julgam�l1to e:letrificação com :I. energi.a de

sorte dos presos na Guatemala. En. 'perant" os tribunais. Paulo Afonso. •

pelo Club
'l1,üiiares e funcionarios ci'
,"is

Exc;:ãü(lag C;'l ofidais

rJS:16l"aÍs
D2 ou.Lras LE7.tes, podÊ:

de O

ól'<
• ,

P;'H'� �t'I;'If'�l'\:!JI�i Y ..... VlN\-flVU�
,

�xp!'e�:;.HJ Blru:nen�uê!i:5a LtU�1 ..

]!"ones: 1620 e 1752

colha
1955

RIO, 2 (MeridiollUl) - Pro-! Dal para .escq_lh'ci da mais bela
cedentes da Califofnkr, nos I" ';'::r,'("m d·i) illllndc'_
EE _ UU " I;nc,�ntram�!il� nesta
Capital as rqJresel1ümtes no I Em faCe do gcande sucessa
BnU'il de "l'J.Hssi Ul1ivc1'3e i da pre3G,ça do Brasil naque.
Beau,y Pageant Inc", que I 1e certame em que a srta
�romGve anualm.ente eln Longl M:n'l<l 'Rxha C.:l1s?grou-Sle 11

B.:::'uch o concurso int-ernacio-! ::,f'gr Ed;� bd: ;:'1 do universo,

====:..c=====::..::===:=::====:::==::===:::==::;;;;;-::--=-;:�:;;;';;:::::::::O-;;;;;�::==:;-::
-----'--- --------.- ! (,S re!)<',",.�(1�tEll1te,� braSileiros

I ('" ('l'!{aniZa';3o teniHorniana
i ! \-Üo pel'2orrer í'Jdas ,os nossO,3

I ; c·;1.dd:-,s. 1':' intensão animar oQ
,

ma;:::r compar,�cjmento de mis
ses '_ oSl nduais para E1 seleção

I fj,lal ci(� Miss Brasil, que de.

I
verá representar 110SS0 país
em Long Beach di) 14 a 24 de
julho àe 1.955.

RC';::l'ganizadas as bases do

}
certame C0l11 vali:2g0S premias,

__ csprea-se em j.�neiro >() lança.
mento em iodo o Brasil do

que a ati� cc;ncurso para Mias Universo

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Rua. 15 de Novembro.

Çasa da Americano

MIRANDA
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i
Paraiba.

i \"end,'--;:,,:; uma cusa de mater ial nova de 80m2 si-
� i�'0 Bair-ro da 'Telha. com anenas C.r$ :11) 000":00 de
i entr-ada f.: o restante a combinar, tambem recebe ter
! � erro e automoveí em pagamento ..

1+
� �

� t t

! 11Qf 29 metros de fundos sito

i do do
-�--'------��--�--�---------------

•

:.::��;. §;.s,'6i.!...J4:1 li'ln

.a;s. ..._"'_��...�,,"�.,>JOi'ti!. ..._.;;r�l.;;.:
:w��

iNTERMEDIAllA
de Met.zker {� Fãedler Ltda, sito a Rua � 5 de Novem
bro - 13'14 "- fone 16-3f-l, caixa postal, 7:::6 - ofe
r�r� ÜS seguintes negocíos para venda:

4

Se-reia na Praia de

pequenas

casa de rnnteríar tipo Bungalow
(te enchentes, sita a Rua

l�; mtr. f�c
i

I
Alrnírunte

i�A !) E
I F'-.ecisa-s t-:\ e-.!""" :.., "11' moca com P-

I ds €&C-�1-��-ll':� .�:�l·;':"':�O�-S:
ca,

(;'�r:�- 1 0f'?��'!l::;::l'S: na fir-
I ma PROSDOCl:,I,J s A., Rua E de Novembro. BOÚ

Peixol0,

Vende-se pelo motív., 0.3
doenca. urn Hotel com
bar e restaurante, pos
suindo ótima � selec'o
nada freguezía .. localiza
do em I"lOr!.IO central des
ta cit��rtt. Informaçôés J

i neste jornal: I
-----',}. i

%-:;r#l�'oiJ(OOSJ.!l':1�+::�4' ii)Ce,_'tifô_��CllCi:"'o!� i......«: {l J.o.!�1'..oeocoe, cc.....sc.::.c�:JC�.::;e'JCa4C-.'X"'.e'.:-1Iii l"}$ } ��r �� €

� ARMA$ r MUtUÇõES��
!;�
��
��
f�
�:.;
r-'�
v� �

:;'. ,I "'•• ''1 D�}.�q"''''' Ii:i r���!' �;,:;,*",i� � \.�y!t'�

fl\'BRI(A Df MA'QUINAS HANSA S. A.

At'!.é1i!S tie e_�Çfie e§p��
i.i'!. r-(�v/i:�Vere:ql j)isto!ru;
ete .. .-.,.,. Qi!a!.qu.�r mar ....

ea, têúl\lP�tAM.$E
NA

Vende-se dois ótimos :0-
tes, pl'ÓXÍll1G<; da praia;
1.l1cdh1(10 478�60 lTI'lS. 2,
excelente Iocalizacâo.
nrêco razoavel.
1'raÚr com o sr. Mac!la
cio, á Rua Hercilio Luz,
36 - Itujaí, ou Caixa
Postal, 131 - Itajaí.

âV's{) aos Subscritores

ArtEfatos de papel e papelão,
carimbos de borracha, cartonagem,
ção. sacos de papel (tipo sanfona)

ALUG_\'SE . - com eg'

cr:Ll_)I'lo fõ! vr. C�. Rua 15
de Novembro V:;06.

P R O ( U� A M 0$
Procuramos, um ativo e seno moço de 18 a' 22

anos para serv ico de escrrtorio. Ofertas escrita, :- e
proprí., punho e indicação sobre a ocupação ate ago
ra dirigi-se á Caixa Postal, 225 _' Blumenáu.

E N H
ESCREVA DETALHi\.DAl\!IENTE

CAixA POSTAL '7 9 1 2 S.

faça o mesmo usandQ

IGratifica-se fi pessoa.:
quP ertf't)n�ro:.l um 1'e10- :
;:0 de (l�.iI�o iTIUrCa REL- �

l......�� C01.li1. pulseira de"
Ct uro vermelha: Entre-.
gar rtas

tovnal.
CEBOLA I;SfAt"
rEfi� p6 E fWfJQS
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, E a. senhora. encontrará a malor variedade em
, artigos de NJlt�ú' e: a maior coleçã.o) em vesttdos
e costumes inslúados em modêlos tipicamente
parisienses para. Iu:esentear as suas Bl.IDizades e

,

" ,

' ii si própria. nêste, mês f�tivo de Dezembro !
,
: Aproveité estas ofértas de Natal da Casa PeiteI"
Filial e"c&mpre tudo I) que a Sra. deseja. a PreÇlOs
de F EST AS,! =; '..'
VESTIDOS CASEIROS DE ALGODÃO em xa

dr(lZ. listrado, ,
estampado e,' côres

'

, lisas
160 até

,�

PARA PASSEIO OU TARDE

... 420,00
,

..... ,"'355,00
,Novidade Everglace e Catalína, -em li.;.,
trado xadrez e 'estampado ... 560, - 650,� 790"

"

'

� 650, -'790"

pUssa ...

dI
i

Mailols

l

e,

,
,

CASA,· PEITER
.

4/!!fJSlJflIii__""',= �

Matriz

do, il em Quitan.dinha
'__;";;'_-.;;._.;..;_.;;._��.;..;..,-,;;..,.;,;'_;_;_.--,:",....,.';";"'';'__'';;'''';'_;;'''''-'------''''';'--'-'-'-":",>--'---=''''_---------"'-----��---,---'----"'''"-"'-�....;_..,.-- ,_ QUITAl'�INHA, '1 (A.N.) _'H emenda conseguiu a prímeír ví- presente objetou qualquer sutt- são comuns".

,O sr. Luiz DoYàsworth Martins torta de vulto da nossa repre- leza no seu texto. Outra viü:uia "Todas as questões de suba!
,

consultor da detegação brasrlel- sentagão na ronéerencta \ie mí- que não devemos d€dxar de as" tancia desta reunião dependem.

ra à Conferencia de MirdstU,:l, nístros da FazElllda. Torna-p.e.ne- sinalar é a que concretiza uma única oe 'exclusivamente, do que

prestou hoje à nossa l'ep0l'tl);gl'lli cessâzlc frizar a maneira corno velha aspiração dos países pro- for l'es'.:Ilvido nas reuniões d�

as 'seguintes declarações, a res- rd ncc'ihída amossa en:e�da: �- autores' de café: pela primeir�t hoje, nas várias comissões tét:·,

peito da emenda apresentadn zenda, TOiI'na-se> neoe's�lOt frl' vez eonseguímos n!JS reunilr pa- nicas em que se acha divi!lida.

pelo Brasil na questão 'do caxê: nenhuma repzesentnqão, aqui ta tratar dos problemas que: no,· ao conferencia". '

«A ímprensa de modo geral. •
'

,

:�r��õ:�d�Ob�:� a�����J n�: 1 PubliCOU O «Wash.nglo,n Posl)):

�:��f:t�m"'���:':��r,��:I)�bi�sr�:)I;"I!llvez O' fl' "EE UU oa-o poss:!Im garao-blema do café. Alguns Jornai9)" U d q
não se têm referid'O; à. atua<;ãQ fl.(l I "

li I I

�g;l'E�,��·;lir. OS· preços ·das matérias· primas»
sentarâes do Inshtut'O, BraSdEj,.1 BOGOTA' (UP) _ Sob o ti- quer in1"mir no mercado para P R O B L E M A

ro daQ Caf1é, que aqu!deStetão ACh�- tulo "Olhando) p�a G Ritoi", o melhorá-ãos. Dem.tl1Oi do sistema BOGOTA' (UP) - O matutino
fia. os pe o seu presi en . ,Cu

"'uino, de tcnicos do IBC nos tem jorna.!, "La, Pre'Dsa". de Barran'" estabelecido, o consumidor norte "Diáritoi !'ia Colômbia", ,etn sua.

auxiliado muito. atraves de sua quílla, d�dJica seu principal edi- smerícaso é quem diz quanto eohsna centrall, refere.,se à pos!
colaboração especializalia". 'toriaI de ontem à'Conferencia quer pagar pelo cobre. pelo es- :ão observada pela. Colômbia na.

Quanto aos debates havidos na '

sub-comíssão encarregada' {ii'! Ecjonomica Interamelicana. que lanho, pelo café"

estudar <> assunto. esclareceu: ,
está sendol cel;ebrada n<> Bra- � ._..�__....._

"Depoâs e uma discussão aea- silo ,*"",«""�oooeo.oeo.o.a"""�__""""""�.ce�",*",,,,",

,,,,
, -

'
.

I

�,:ooo"".�_.oeoooooeoeooo",*,,,,,,,,,.oao�OO""._�'osoan<Iocoo()o<>.'*"'O·"""_'I"loX'áüa e que parec_:a nao m,a::, I Depóís de fazer díversas con- �
,

,

ter film, a de&egaçaol do Br,asln
riíd,er.ações sObr,ej os temas que !�'�, "( A S A DAS M A L A S rr

teve a felicidade de encoutrar �!
os intél'CSses em [ogo. e reunh',) serão tratadlois na. COnfereIliCia, ��

"

Ipela, primeira vez nesta reunião assmala o editorial que as na- �
,

a. unandmidade de votos em uma ;ões latino-americanas produto- i De Ewaldo Bernhardt
c,,=:missã:' inclusive 'o dos. Esta··

.

ras de matérias prãmas quase·o

I �os Unidos, q�e.:. haVEndo. est;l" nunca podem fixar ps preços de H i
Gado a prO}lOsl(,�O e medld? as

seus pro'dutos, nem quase se-
�� Oferece para as suas compras de Natal o seu maip�

suas consequenClas Mxam mt,,,- I Hcompleto sortimento de artigos de cóuro da praça,;

I
gral apoilo à D'Jssa emenda. O I .

�.�co,mo. Malas, Pastas, Bolsas, Carteiras, Cintas, Bolas,Iponto de dúvida, que constituiu �- • �

o obstáculo capital. foi o item

I
�*Artigos para Viagens e Esportes. �

dois da Pr>J1�{)sta primitiva, apre· �� ��
senta.da }lor 15 países prcsent��', P""CAS L IT S �� Visite hoje mesmo nossa loja comprando por��
à reuniã<>. Este item ruger!;'

í' C

�
�

EG IMA

\�:
�!

qu�, a comissão de estudos à'J asa 110 Americano S.A. �i b" b �

café. filiad'!:". à organização Rua 15 de Novembro, 413 ��Preços de Fa rica, a Rua 15 de Novem ro -1336. I�
Uos Estad'.)s Aril.eri!Canús. COl!

I
\��o.':). ,. '.=.o.a.o.a�-.o.owo��o.aeoeo�ao.� ..�.r."D-�o.�.u.".c;�.'::.t:',""'.n��

eluisse pela apresentação de
�

1111\
r.� 'tro., ;e:,.,)40."'.oeo.[\.oeo.. '.a.D.o.oeC.C.r>.0.0.0.�::�::�=::::ao::::a.o.�::�:::o ..:�=�:::=.,",:��=

....

::c: l.�..

projeto que se:l;Ía lev.é1do a� um �;,j,,� ,�,·",/.Ç'tk<Jftu.C<.-:"'","',-,.-.O.C.01IO*o.c....eoe{ .0" II!'r:........o.c.ç..o.o..o.a.o.a.v�a.oa-oK'A�o.o.C+""� ..).-,.,._r.j.o�.o.c.Q* o.o.cjtO�.�.OIl�.O.�
convenio dos países prqdutor,,',.! �� ��

':1 f·
.0

�O!e;:�v�a��;:��'���,�� �����:�i�! Cam"panha c"n,,··tra os pre'ços a,ltos I
cafee,j�os, evitan'do oscilal�i}ps j r.� V E
P��diC�:iSE!��::a\j�:��;mi���:, I fI, .

n E L O" J O' A n I A (A T A R I N E li f E f I (RECA) I
apoircram tal,' idéil", aten��l1'(k I �� 1Jt, ri I n � .J. A.

,
�

se à, 'formu�a, ,de uma, Sll'lple: I �� Assoe,'iaildo�se as demais firmas désta praça comunic� ao público em ge- i
, consul�a _

a,{]S �nte.t'essHdp,,: ... l,� I �j r

I'propOSlça'J', porem, tinha
,

U"k �� ral ,que reduziu seus preços em 20 por cento, oferec�ndo 'ainda ,valiosos
falha implicáda: não se daVa a

I �� brindes a cada freguez que efetuar uma compra no valor de Cr$ 80,00.
indkar nem (} problema. Den; �!� Quanto maior for fi compra tanto maior será o brinde, O QUAL SERAt

IzoluçãOl cabível para? C3.$(l. :fi"or I �, ENTREGUE NO ATO DA COMPRA.

:�sí�:t��e'e:_ !��:��a�Pt!����:� ii nElOJOARfA CATARINENSE S A (RECA) !!i

uma �menda, éonicilianke. qu'� � A fi, • • �
tornou possivel clar'ear {)- aS'5un" f� Dispõe de variado so\·timentó de PORCELANAS, LOUÇAS, CRISTAIS, H
lo efinitivamente, SugerhnQs fJ�' ,� ,�
eolucões mais convenient€'s e ,t �� VIDROS, JO'IAS, RELO'GIOS de parede, mêsa, bolso, pulso e ,despertado- fi

.
-

*� res das mais afamadas marcas, ALIANÇAS, de fabricação propria de todos ti- �
I pos e quilates, ARMAÇõES PARA OCULOS das mais variadas especies e .f§

I
o. ARTIGOS PARA PRESENTES.

'

i

:,;,0.1 Visite pois a Relojoari� Catarinense S.A. e certifique-se desta exepciol1al �
vantagem.

jI
� Rua 15 de Novembro 459 - Galeria Busch - Telefone 1075 - B L U-

tipreSSG B�ume�auenlle 1oMa. �'t, M E NAU - Santa Catarina

Fones: 1620 e 1752 d "

:- ..... --._
�!=�.=��ia""o lI!l& ��=t�

o MAIOR SORTIMENTO DA CIDADE

EM ARTIGOS PARA HOMEM.

*

n I)m p rê eom anfacedôHcia para on

coftfrar uEXATAMENTE" D objeto
, ,

desejado
CINTOS

SHORTS

Couro 20,
40, -

Crocodilo 65, -

á250 -

Cobra 195,
elástico • des
de 15,-

SCHANTUNG .. 115,
., •. 145, � 160, ..::..

Desenhos Americanos 150.

Roupas esporte
(onfecções Saragossy

CAMISAS SPORT

Rayon - Em côres ..

110, - até 350, -
I..ínha - branca e eôres

385, -
Fantasia Havaiana . 280,-

GRAVATAS'

Rayon .....
' 17, -

30, - 35,
Seda Mista ... 60, �'

á 115, 1"-

Seda Pura 120, -
á 190, -

,

PIJAMAS

Lisos, várias côres
135,

Cambraia UMR

1,6Q, - a. 250, "
'Príceline 220.-

á 420,· _:_
Seda ..

,. 350,- desde

Tricolíne '.
.. ,.95,

Cambraia de Linho 595,
Tricoline Sanforizada

desde

.'. ',':.

Conclui na 2.a pagIna letra G)
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As 'C1l1lpeãs -do lipelbo
, A mania de !1Ôr, tudo em cí,

f'
tamento em Budapeste. Aban.,

:l'ras' Ievou um ínstttuto p:lri- don'lndo a' Hungria antes da
síente de estatfstíea a Indagar revolução, Kate teve de pOu
e.a calcular quanto tempo em co a.pouco vender a sua cOl:,-

. média passa a francesa a con- ção.: .por nove anos, um anho
templnr-se no espelho. Resul; quarto rcmano lhe comprou
·tadc: ,om um oeríodo de trino um cu dois espelhos cada se

ta ,anos ou pouco mais, a mu, mana, entre. os mais naros e

'lh::r na França dedica. ao es· preciosos. F'inalmente, no ano

pelho cerca de duzentos e passado, K';l.te deixou. cair por
cinquenta dias, uma meia ho., descuido um espleridído espe
ra ao dia, lho de Bohemia, e um pedaço
·Mas é um nsconde, o dia lhe cortou uma artéria no pulo

france�a. Nada disso. Entre os so direito: morreu pela perda
,quinze e :'.� quarenta anos a de sangue,
americana, Dor exemplo, d·e.

.

Um homem pa�e<:.e tenha
dica ao espelho em médÍt� 1 {Ido semelhante paixao pelai'!
hora ao cHã. E' pouco, se pen- espelhos, <:? foi um inglês. sr ,

sarmos no "tempo" de uma John Soane, fundador de um

verdadeira campeã do ,espt:;- museu kndr�no q1.1�: tr'axo .seu

lho que foi a imperatriz. Eh. nome. t:0.ssma ,espe!hos d{� to.
';abeth da Austi-ia.i que ficava das as épocas e paises, de 1.0.

(LJ;:'qulltro a cinco horas ao dia dos 0,$ tamanhos, e tinha to
a olhar-se refletida no espe- .:k:s pznduradcs as paredes do
lho (é verdade que surgiram seu palácio em Londres: pas
bem fundadas dúvidas sabre sou a maior part:::! da vIda, ta;
a .equilibrio das suas faculda-

,
citurn ê, p.zsseand'o entre os

. des mentaís). E pelo menos reflexos das :n:lllares de� pe
três horas diárias passave ao ças da sua ccíginal coleção.
espdho a condessa Virginia Ao cOJ;trário,. conta-se que
Castiglione (tem uma atenuan- um a�i1':;!nc�no, Charles Wor�h

. te, era o que ':8 ingleses.

c�e_1
de FI.ladelfIa, .nunca s:;! VIU

mam uma "beleza profíssío, �efI.etIClo em. um espelha. Mas
nal"). -, e u� C'J,SO piedoso: ataoldo de
A paixão, ou mania dos es, senilidade precoce, �harl:�

nelhos mereceria um e'studO

I
W::rth aOs 521-2 anos 'tinha. ja

profUIldo. Uma beleza hunga- o aspecto fi:sic,? �e um .velho
.ra Kate Horwoarth, P'OSSUlia e os pais, rrquissimos indus,
2}700 espelhos que 'ocupavam tr iaí s, '2 manti�ham· afastado
nove .aposentos do seu .apar- de qualqu.er COlS>:l que pudes,

'Antes d� tudo, Cara leitora,
tenha ',�m mente, uma vez mais

não há maquilagem per; Maquilagem pam. fotO'_
grafia

'

E' tambrm interessante es,
tuchr uma maquilagem para
fotografía, diversa e mais

R D

se reflet.r .J seu aspecto: ti- h�IIIIII-IIIIlI-IIIIIlI_.._--g-_Ii!IIII_IIIII!I=_mt'il!il!lIIí!l3-�Ii!ÍIIJl!!I-�
nham.ãhe até proibido de a- I ----------.......---

proximar-�"� do lago do jar •
dim. E acabava de cumprir
vinte anc s quando, fugindo à
assídua vigflancin da sua ve.

lha "riursc", c.1ôde ,9or acaso

encontrarcse diante de um es,

nelho. E a írnoressão que san.,

Lu bi .tão fOl�te qU2!-oi en-

contr-ado morto por apoplexia.

Especializada em serviços de niquelagem e� cro

magem de peças até 1 metro de comprimento, com

cobreacão antecipada - Aceita serviço em grande es
cala, para indústrias -"Execução rápida -- Solicitem
informações. ;

Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16
Fone, 229 - BRUSQUE

#

no pais

G.

por SINH.t� C.4�NE!j;{O
CON SUL 1 ORA DE HfGI E N't I "J f A :'; T II U;,,- J0 tíN s o «

·õOIt 9,5 pés cúbicos

. fiO OITAVO MES" to. Dada a opcrtunídade, uma

Parece incrível que êsse pe-I criança e'1tabelec'�rá .muítos
dacínho. de: geht.2 tranquínas e d':ls "'.eu� hábitos pessoais, poíe
.lrrequíe ,o que -voce agora tem eh, <s.a sempre interessada
a F,�U lado era, há uns. curtos nas atividades dos outros '.f1
ott ss meses atraz, uma críatu, imitará com avidez tudo o quê
rnha rnínúscu.u e indefesa. !i'� passa ac seu redor.
Mas aí está .:1€ engatinhando i Nà, tente . entretanto, far
par 'todos Os .carttos, Ievantan ,

I
çar qualquer <,spécie dC! treino

do�se Das r;erninha.s bambas i Esoere até quiO o bebe mostre
o_.ro a ajuda das barras do- .i·.:1i:�res::"e no pr'Jjeto o�, pe�o
gr,,,dear;;l.o e, de um mod'o g2_ ])1f10,S, não. oÜ:!.'.�.çB. 1:eSist€cnCt3
raI, se portanto cGmJ um' au:..1 e, então,"·'guie,�pos ;poue:s,
tentic,:), peqt;j;no membro da na direção cerK:;. O metodo' d.e

.

familia, '''d�,·xar'' que ele faça as COl- nela tentar CIrcular.
,

Se seu filhinho já .2stivzr j 535 pO�'que (lu:r fazElo, dar.31' - - -

engatinhando bem. deixe.o sair I L"·'sLl!'ld'JS muito. mais yosíÜ.. O pr:az-E:. pode funda::,.�'€ ,SÔ-
do gradeado e explorar ) graIl i VOs ClU que cl�;r_lh'J a impres; bre a llusa:, roas a fehcldade·,
:k. e mist.õrioso mundo que o ;,5,' ü,; estar s,enék forçad�� I ;;.6 pode ter como bas,,, a v,er�: . Ero grand,e par'te..os heroiscerca. En retanto: tlm� todol' ;::lua dIeta ne,;' ,l el?oca 'podc�c' (lade. - '�ão como certos auã'dr'Js: pJ-os objetos quebráv.-::ÍS, fráget, 3t.:r _-.L;n;entada .. e mdulrit?a� - -

-=- . ;�l anreciá.los é pl'�€'dso não osou pro�bldos (:J alca�ce de a ,'sp�c),é' de. .a!m·,�nt:)s . plC� 'Os !;tomens- desejam tudo: () fuz��' muitJ de perto. ,suas n�a:z.inh:s· Um filme e d'J:;, J:!aça a m,ud:mça de �ll. ··lue nao 'tem: .JS mulheres Só.
I .

'-enérgico "Não, não, nãb",: mentes .passados ;por p<melra mente o,, que. tem as ,outr.as

(quando e1-:: se Empenha
. �l1l'a r:hnen..to3 :P.lC�\_dGs._,grad3 mulhemes. ,A)dad.� qu:: se desejaria te�

empresas p,-rIgosas, e maIS ti- tn.'.:!ment,�, corr,e",�llâo pOr a- - - -

.
all'Wna aque ,SI? tem.

ma habilidosa manobra de die nta.ssa,r muito bem os Jegume� Uma mulher que não tenha,., .

_ _ _' ,

tração para campos livres à .: . ,TI um garfó e lpnt.amen�'� aos vinte anos, putra xazã<:J à�, :

exp13ração, evitarão ·muitos aumfn�ando '" conSlS!encla ser amada que a beleza, sera! A ing.�nsibílidad� n"H:ia mai�aborrecimentos e .'3judarãJ ao dos: "Y'csmas. Cal'ne ou flgado, destestada. aos quarenta. ; é,do .qU'3 a imbecilidade da aI.
p�qu�no sapeca :stab�lec>2r os mu�to bem m�i�'os, tambem .

limites dentro dos quais pode pcdexrt '::'2'-' 1!�hcronados, se G

exercer suas atividades. Isto médico não tiver aconselhado
dar.lhc(.á, ao. ineSl11:l. ��mpo, dar ess,ôs alirnento5 já ante.
uma sensacão de. lib�rdadc dl11 :::iorme.nte. Se o p-�queno gn18-
tro d_• .,sse3 'limites, a qual eI2 50 (JS receber com t'm� caret'-.

I jamais al0:nçaria'se fronteiras ''nha (lC desa,9rovaç:ão, .�s'p;re
certas nf.{J k,sS':;ln dblinea- ;,1111 pouco ': comece nGvam2n,
das. f!:' depcis de algun,üs E'.ema�

Ag_ra ele siml:íI:'smente a� DUS.

dora brincar. sendo seu, passa. Lembre-oe, ao pteparar
tempo favorito jogar objetos cardápio. que .sua nova per.
d.entro de uma caixa vaz1�. -:-eprão das COIsas o torna aI .

De-lhe uma 'lata velha do:; :1- f.l-mer.to. critico. Tente of·2re.
veia e dei:��.o divl.lrtÍl·-'�ié' à cer-lhe alim�l1tos agradáveis
'vontade.· Ele tambem comH;a Em tocks '-$ sentidos: sabor,
a 'qtu3kr f1l;zer coi8aS sózl': cheiro e ccr. �ara q�le Sua
nlio cmn.o pegar na c_Iher, t! Al.eza, : g.,be. contmu� ::t

ftlr 'os sapatihhos. Faça· todo cumer b<:;m .: b.astante, estes

''Possivel pal�a (�tin:ulal'. ess,:s fatores sap t�o Importallt�s.':�o
naSSOs em dire(;-ao a aut1.sufl� ma o prupno valm' nutl'lt!vo
eiência e bom c';mportamen., ti:,s aliment:s.

Ulal.r1brudor ..:m: 'I!I�. cat&l'11I&'
n 8; 8

",-FAMADAS- OAs-w-ma.:ir

nUOBIS"

o refrigerador
mais perfeito
já produzido

Facilidades para paw
'gamento a prazo.

Venha apreciar em nosso Salão
de E.."q)osição a beleza, a

perfeição e a extraordinária .

utilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO - um refrigerador
completo e definitivo, para
o confôrto do seu lar!

Adquira o melhor,'para
sua inteira satisfação.

" Mais espaço útil • 9,5 pés.
• Amplo .congelador, com· espaço para

guardar alimentos a serem congelados,
além das gavetas para cubos da gê!o.

e Bandeio de degêlo.
• Porta funcional com praleleiro§ para

ovos, Frascos e garraftu.
., Acabamento interno em porcelana à

prova de corrosõo.

• Prateleiras removíveis, de acabamen
to onodizado, aJudáveIs.. em .várias .

posições.
• Gaveta de alumínio para carnal

.. 2 gavetas de alumínio que recebem
frio úmido, para a conservaçao ele
frufas, verdura! e legumes.

.. Compressor do último modêloi norta�
americano,

• Silencioso e de baixo consumo,

PROSDOCIMO
Rua 1S de

5 ANOS DE GARANTIA - SOB DUPLA RESPONSABILIDADE: 1- DA FABRICAr
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E SUA LOCALIZAÇÃO NO PAIS. 2 - DO
CONCESSIONARIO, PELA ASSISr!:NCIA ESPECIALIZADA E INTERt.SSE EM SERVIR BEM.

Visite ..nos

S. A. Importação e (omércio
.

t4ovembro, ,900 BLUMENAU
.---------.,---�--

novo

ASSIST�NCIAMÉínCA PERl\IANENTE A {!ARGO DE ESPECIALISTAS
ABE:RTA -AOS ThU:nICOS 'EXTERNOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\ ',' 3-12-1954

Em'b�f" 'ap dia .26 aos maíóres
rivai!;�do 'ruteból bhnnenau,
eüse, daí 'consíderarmos mut,
'!'c»Ó; feliz e sensata .a .medida 'il

dofadau pelos .mentores .esme

l1<lldinos, e:alvi-rubr·�s, -,ant,eci.
parido, para .a .noíte ,d'i} 22· dE
dezembro o penúltil1'lo match
(\()\campeollato profissional de
t�;;4.

CasaWlllySieverlSA Comercial
t

Rúa í5 de Novembro, 1516
. .llfas novidades em brinquedt)) de corda .; N3V"CS Upa! de bonécas
Móveis*, 'biddeiasv je!}çs e autos para çria��as=,

AINDA COM OS PRECOS VElHOS!
. , .

FINOS PRESENTES: Completa exposição da,$ afamadas PORCElA..

N�� uSchiuid,tt" � �·rReal.rr, ���'r_n como JRISTAIS rHerhlgr� e

HPradcH
'A{ÓRDEONS� lodesci�L Hering, 'tio'lÍner e Ua�ianos.

,·;qr�nde novi,dad��.em dis�9S de .7� !OJ. e long ..Paying.
S �FINOS - 'ROUPAS � MODlfs�, CASEMIRAS (HA..

;
, : : ��:) PErus =; JAMIS!S -.

PRECOS; OS ��AIS 8ARArOS DA PRACA
.. ,

S P E [ O

café por

3 colheres de :3 colberes de 3 colheres de 3 colheres de
sobremesa por

(lh!l r...or dí a. día, sopa por dia

1/2 colher de 1 colher de

exib no combate à

tcsse, coqueluche, os .. café por dia.
ma, �ripe, bronqutto,
catarros.

café, 2 vezes

por dia. zes por dia.

Idem \ Idem I
Deitar 5 gotas
3 vezes 'por
dia em cada
narina ou olho.

2 colheres de 2 colheres de 2 colheres de 2 colheres .
de

café ao -dia-; em chá ao día, em �sobrem�sa ao scpa ao dia em
1 eolhe-r de :::0- uma colhar de dla em um cá" 1/2 copo dã-
lrremesa, df,_, Iice dágua, glla.

31UpOU- 1/3 a

la, 2 vezes por poula
semana. Apli:-· per semana.

car urna série Série de 12
de 12 'inJeções injeçõe= ..

1 nmpoula, 3

se-

Pingar no conduto auditivo varras

dia, ficando deitado sobre o lado oposto durante

E' O ALIMENTO IDEAL PARA DOENTES E CONVALESCENTES DE TODA S, AS IDADES PELO SEU
"ALTO VALOR NUTRI'IIVO E FACIL DIGES�_ÃO.

"Farinha' Nu
o Ministro'

ENGORDt�R E

NOTA: Em -viruds dos ótimos Tesultados obtidos, na, análise da
tritiva Wittrock", feita

.

1'10 laboratório da Marinha, S. Excia.
mandou adbtá�la nos Hosp'itaíse Navips. Ordem pu-
blicada no Diário Oficial de' 13 de Abril de 1946.

Disfribuidores: A R A U J O f R E I TAS s í I A�
Cansei heíro . Saraiva, 41 - 41-A -- Telefone: 43-0334 ��

. Rio de Janeiro
�

•
-� � � -,,: � � •

. . -. ! �
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• Is �omeOaleDS· �O �OYerOg �O mnnicipio
assim o novo ramaf entre

Blume,,\
quet�,' no qual partícíparão os go-: de prOjeção nos meios llrodJuOONS'

naue aquele porto. �aquela cidade. vernadores do Paraná e Santa Ca, e sociais de ambas as cidades•.
o chefé lia gOVJlnlP federal será tazína, Ministro da Viação e Obllall _....pós o banquete, o president.e,
recepcionado pelas autoridades e o Públícas e demais membros da co- Café Filho, acompanhado de sua

povo em geral. Em seguida, o go.. miHva presidencial, bem como au- comitiva e do governador Munhllz
'

verno do. muriícípío o�erecerã, na

I tortdades
civis e militares de BIu- da Rocha, seguirão de avião paJ.a

séde social do Guaraní, um ban; menau :. ,It",j".í, e personalídaden Curitibi'..

«Guaracú) C�MPANHA
RIO,,2 (Merid.) -' EX-tSantos.

.

A, ALTA
plodiu uma das caldeiras do .' E' seu comandante o ca-
navio nacional "Guaracú", 1 pitão de longo �

curso Cesar Pr'A_s''entesematracado no armazém 18 do ,i Costa havendo
vários feridos que

foram removidos para o

Hospital. O sinistro ocorreu
em consequencia da ruptu
ra da vigia, produzindo es

capamento do vapor super
:aquecido. Uma das vitimas
foi lançada' ao interior do
proprío tanque:

(,ONTRA
DOS PREÇOS·
vez '. de sorteio' •

pais. E' possível, entretanto,
que dentro dt.:ls proximas 24
horas o sr: Café Filho trace
suas diretrizes nesse problema.

NiponlcO$ pr.esos em

Santo, AndJ'é
São Paulo, 2 (M.erid._

Encontram-se· presos na De.
legacia de Santo André dezoi
to' níponíeos pertencentes

'

ao
"Batalhão Suicide da Ordem
da C€reja"" organização poli.

RIO; 2 (Merid,) - Fato dos tica' composta - de japoheses
mais importantes da politica anti.comunistas dispostos. a
atual foi O' encontro" ontem, -dar "a vida nara "libertar" a
entre os srs. Nereu'Rainos,.E- China". A organização exís,
teIvino Lins, Walter Perachí e ,te clandestinamente desde
João NEves da Fontorirta, na 1933, quando foi fUndad'a no
restdencía do dr. Nereu Ra, Paraná. e as atividades· in.
mos. Os' motivos, 'da reunião clui�m a conv9c,ação .de vo1up.:f.: nim dados a conhecer à re_ tarios para formar, batalhões
portagem, havendo o sr· Pe- que s:sr1am di?po�<êmbarcadpsracchi Baroelos, limitado_se ,a 'sigilosamente ,rum.:) ao Oríen;
dizer, quando assediado pelos: t,g.' "

Houve reunião na

residencia doi sr, Nereu

serão de valor proporciona.l as
compras realizadas.
Outras firmas, só não distribuem.

de festejos de Natal, continua de Assím, as firmas que desejavam prnsentas em, conseq�encla. da
pé e alc�çando bastante sucesso, sortear entre seus freguezes va remarcação antecipada. no custo.
embDr& com uma. pequena. varia_ 110$05 brIndes, contornaram a di- das suas mercadorias, que vàle por
çíilJ nas diretrizes tJ:açadas, de lni- flauldnde resolvendo distribuir pre., si só como uma real oferenda A
elo. E' que, devido uma eXigenela sentes que, conforme já. frizamos, suas freguezias.
ftseáI não haverá sorteio de pfe_1 ,

���E��ÊITrUOle O �etroleiro CODtrabaD�O
�::ª�!��"!=:.!ng mais �e um milhão �é trnzGirolimprensa, e rádio, depende de uma

'

,

eoneessão da Fazenda Na.cional.
obtld..

'

a,tuvés de um. lll'OlCCSSO de_ BT:\ 2 �Merid,1 _ A Delegacia reportagem do O JORNAL c0n:'�
mora.do, com a satisfação de tnu, ;,lHl nl.Ill", nas ulthnas 48 horas, 15UiU apurar diversos fatos re�o
meros requesítes dlficels de serem j' ,JllJ,"�U grm,d,' p!lde dn seu la" 5 com o caso. Há quinze dias.
preenchidos. j ;>':,3o.íl 110 S"llt',:·, t,e Ll,'u!izar o chegou a esta capital um petrolei�

,

Até pouco tempo, havia toteran
: _."t r d , U'.) v uIb: co,ltrabando CD da FrotJ. Nacional de Petrol-ei

da do fisco. em relação ao caso ,; aíiado er» m ,:3 de um llIilhilú dr :r r" cuja ncme não foi revelado e

mas,' agora, com(b� fomos m, i crunaí ros. Aliás, ,'eô::(,," ',c; dt,B:k ,- 1)L-I!€(il� dos Estados Unidos. A
r d 1 C 1 ih' '.,

d' J "C',','.:! b::.rco foi trazido umarma 0101 pe o $1'. e se L erato, I ,01'0, que ,'o; ["w",·,,:::!,-,,, aquera

repres.entante da fisca.lização fe_ ésp2ciaE;:2.:h, vsn mvntendo "..r"ila.l':;,) de aparelhos élétricos.
deral, em consequencia. de instru I m'�is abC:;-:l11J10 . i-:;i1o ,�n1 torno dr. .1C ...U ,h e tetevã.õ.is, rádios, encera-

d'r ac.ras, liqt:.idincadore:5'; alem deç6,Ji interiorelO. ;nlo permitira mais
I
assunto. ;. fim de concluir suas 11

roupas (.'J nv r..n e outr..s artigosli I realtzaçlo de sortei!ls de qual_ I [<encias e-m exíto. Entretanto, a
lu grande 5,. da no mercado brasí-'.
.eíro. Esse contrabando veio dividi
.to Em lot '5 corisígnados aos tri-

ces�árin. para esse ,[im,

campanha. vis:m.do lmp!'dlt: (' quer natureza. sem a. habilitação ne.

ao

Perlo e a igreja �,r,;éUt�

BI'1110"11' a Illreli r�ia �� �

Cf' 'nal �g !���::��sO�aq:;�:!:�e;i;:;g!\�'::':;'. :' fi l�' direitos de Imp ; rthao;c,l'�e' ':e' :rSeoCl'pse1.�� I rt.. íeito, �e nào ,., ... :->�,

I�s,elã' �o Ensino hli �iO�Ot;:;�ª{tª;j��·BlJEL....OS AlRES; 2 (UP) - A ',eiol1 demoradamente ante-<lntem terial 'Se)'l� passar pela' A�ndegl;l:p�oibição. 'aoi! católicos argentinos,! com o ministro da rel�ções exte Desse modo, todo o contrabando foide tomSfem plÍrte em reuniões d'" riGres e culturais dr, J,:roniino Re' desemb,u.cado na Ilha cÍo.Gçverrtà?caractef' religiosO, 'que não tiverem morino.
'

dor e imediatamenL trànsportad(isido autorizadas 'pelas autcridaàes BUENOS AIRES. 2 lUPl '_ Por "m c"millhfio para' o centro 'da ;r.i..
éclesiãsticafi. ' jierão cc,ntmicadas i ""e1'do do Poder E",ecutivo: foi daoe. Mas o desconhecido, lndibr4'
aos 'fiéis

"

pelo cardeal de Se.ntiago. í extinta p. diretoria '1clcionai <"'"

I
aedo ' .. : pr prietários dos obje1;OS

fU'cebispo Aires e prim:-..z da Ar ! ir speç(�;:1 geral de ensino re�igio n, ('O!lt�·t\haiHle:;ldu5 tc:z desaparecer.f
geÍltinà� 1'0r seu lado o jornal "El: �len"ndencia do l"inj�t-.rio 'ri" criu- carnhh,'\n hem como o mat,:rial por
'l?u,eblo", orgã,:) católico da Argenti,! ca�':,o, E' e-f:>. " ultimp novidade 11a

\."
tr�l'Sp rtadl:>. Os lesados. ':ce

":la diz �e.J' recordado. num dcs seus: 'dual c. nh'(4Versia el:.ltre o gC\'f:rno ';olycrmn _;)recsritru' d�nul1cia á
,edttoriais que nenhum padre deve ,um(l parte do cl';1'o católicó. �,"u odieia, ",
partiCipar dias luias politicas <) a,! ,ado pelo preSidente Peron d: i-

'

,

fi.�a:
.

l miscuir-se e111 pclitica.
' ,

Conclui na ;'>,a págU1� letra ,II)

I'
,

!I ,.,,���larOS

FPOLIS, 80 à)o Corresp.) -, J\:lrge Laéerda,' obtendo
Ser>enad:'il os anhw:ls, apó,s o das maibres votações para' a

primeiro 'embate; elclt()!ial pela Câmara Federal, oriíle na. l'egls-'
Jonquista -do' poder poIít�co ct>,- \ latura passa_da com invli}g?-!, te�
tarinense, 'VQltou, a p'Jpulação nac1dade defen'deu os legítimos
do Estado, as, suas esperança,s interesses do 00890 Estado, ora
para aquE'les qlle lirei .merecera.m esp.'l6aJldo a tese' do' a;proveità�
as preferencia's ,n'as urnas de ii menta economico da bacia. car
do outubro. Consagradora vito- b®ífera do Sul dQ'Estado e' a:

a:'.cançou_., "sem dúvida,"o ncce'3sidade premente da, insta
çáQ de 'I1ma Usina ,siderúrgica
n!aquele loeal> ora '3lertand'O'" 0,

governo Federal, da :n'eces,sidade
da dragagem das nossos portos,
01'5 -defend.mtdO os interees€S dru
P'O-pulações 'que foram . vitimas
de eatacliBmas, ,ora se batendo,

junIto aos' Ministros de Estado
pará voltarem sU,as mstas para
a sua qu.e<rida Santa Catarina.;
rraí •.)' não' estranharmos a sua

c()n�gração;.; As ,manifestações
de apreço que 'Jorge. 'Lacerda
vem receberrdo d,e sua.' gente
faz, com qUlel acreditemos que'
e'.rle 'ilustre parlamentar dobra.'
rá srm;, esfOrços para ver S'J.lu�
cionae1os o::. problemas que, atual-'
mente afligem quer os gov�
nantes quer o ':leu povo. que tdr
os os se-nhores

-

deputados se es-..

sua

missão, pds que seguem a linha
de cond�tTa fix8Cl!l r-elos bispos, qu'�
lião pastores da igreja".
;BUENOS AIRES, 2 (UP) _ C

arcebispo de Buenos Aires, cardial

+'Ii�-"'''--!I!I''.---'''JI1 Santbgo Luiz' Copello, recomendou
hoje aos fiéis católicos de sua ar

quidiócese que não participem d'ê

at-� �a"� rmais se' queira dar C(l,

Potel l'eligtoso. sem que previa'
!l1ellte h"'Janl sido aprOV!"'dOS pe18

I autoridade eclesiástica", Recorda

,�,!!��!IJ��������j�se�que o cal'c;Ieal ,CopeUo confe1'en·

,'_ NOTICIAS· DE . RIO DO, ,SUL

Vitória ,de·.. Rio do Sul no. União" '.,
....

doI' Caixe.i ro � Vi aj a n te s

YENDA DE SELOS "pADRE DAl\'lIAO"
A Diret-:ria da Saciedade de Assistencia aos Làzaros, de

Blumn',. u ag1'C!dece. por nDSSO intermédio a ótima acolhida
Pile t ve l�a vencia d: S 5do:; "Padre Damião", para o Natal
éus Làzarof', ao sr. Nagel MeL. secretário do Colégio Pedro
'T. e 1':13';; às segn.'ntcs firma:;: Ch, Hering, Fábrica de Cho.
"','";€,, r.,·>1":r-o. E:1")l'ê:;a Indus r:, 1 Garcia, T,�celagem União.,
r'-'.n n '1"1' r:asa do J'ryrip.ano .. A Capital, Cremer S.A.,
Casa" Pernambucanas, Casa Moel1mann, Auto Vi',3çâO' Catari.

;. ;1""';' de Arl(>'a1' ':'de Cimcnt'J Wel'Ooôr Garni, Eletro
,";;':1 J\línlharia :;_�1umenau S.A., Herm,(s Macedo S'.A.,

',',', ,r d C:>1'3°' I'Ic·ri[:g C m!)anhía Sul Amél;'ica, Artex
r-� ,1('rcial Schrad"r, Emprêsa Força e

Luz. F:trme'll'ia C:1Üll'nense, Casa Flamingo, Distribuidora de
') ,_i,',;" S/L.

iDo Corl'es])Cntlente
C ir Z A J\1 A)

RIO DO SUL, 2 - Te
mos em nosso poder o ulti
mo exemplar do mensario
União dos Viajantrs, que e

edita em Sanla Marh, Itio
Grande do Sul.

zendo jús a um artístico de
Bronzé.

pl,'ma de Honra ao Mérito,
CGlno 2.0 classificado entre
Lo"; proponentes individuais

':"�n )'l� mesma ocaslao, na cam.pallha de novos só
que teve lugar na uliíma (::0$ do exercício social 195:i
ü.,..iembléb, (ter"l rh TI!li,,' i 1954.
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