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o intel'ventor Macedo Soares explica a

exclU!fão �OfJ comunistifs das demarcbes em.
torD9 da barmooisação das li aD c a da s

AS PHOXIl\1AS ELEIÇõES IDA U. N. S. P. .

.
.

IHio, 24 (Meridional) _.
Reina grande animação nu
seio do funcionalísmo ci
vil após a aprovacã., dos.
cslaluto!3. da União Nacio
nal dos' Servidores Puhli
cos, de autoria . de Moacir
Mesquita, Iuncionarí., do
Ministério do Truhuiho,
Duas correntes estilo Ior-

Iuiadas, uma chefia.Ia 11c10
.

vice-nresidcnfo, que candi
datou-se Ú nrcsidcncia c

Ioutra liderada uc!o saro

Mesquit«, apresentou conio.]
,1'1 t'

,-. ,

nln�ll( a () n !!J'esHkW'la o I
sr Henriuue Vieira Hezen-I
de. As cfeiçõcc: tcr;ic IUJ.{ar:
no nroximo (iia ti de Ieve ..

'

São Pal!IG. 24 (Mert
díonal) - Em longa
entrevista coletiva, o

Interventor .!\lacedo
Soares díses Que, nf!.

turalmente, todos os al
tos onstos na direcâo
da Assemblêía Consti
tuinte serão entregues
11.OS membros do PSD.
Acrescentou que a pre
isdencia, possívelmen-

te, eaberá a um ele
msnto que teve. maior
votacão em :: de de
dezembro., Reafirmou
uue não fi, nem tem
candídato ao governo
de São Paulo. Exnli
cundo as razões da ex

clusão dos comunistas
das demarches em tor
no da harrnonísacão
das bancadas partida-

r!as, disse que isso cons

títue uma homenagem
de lealdade desses ele
mentos ás suas convie
eões. Admitimos. fri
sou, que os comunistas
sejam realmente co

munistas que propa
guem a idéia uue não
se enquadra. na ordem
democrática come nós
a entendemos.•

Esforco
""

Unidas
conjunto das ações
per-a gal1on,tilPà a. paz e a

seguran.ça do mundo

reÍro ..
---_-_ _. .._ .. :.,.,--- � --- .

CASAS DA j_l\'G.Lj\'�'ERJiA
-- Gnwo de casa em 'IV6"
wyn Gãrden Ciiy. (I;NSJ

A- or i e ri t
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Os funcioo
enlr

r' 'I'
.

I-':,xcw .. :lSS1S.lI"U o concerto
que se realisarú em sua

hOllle!1a:,�ell1, 110 Teatro Car-
los GO!!1CS. Dom.ili�!O nela
manhã, O�; desport i:';Ü1S hlu
menu uenses desl'ilarão cm

nOSSa arterin urinciual, em
homellagem ao iluatre visi
tanto e á tarde, terá lugar
no campo do G. E. Olimní,
!elJ(lIislico entre os clubes

I c,o o nnLLncia�o _llrélio I'u
Cuxius, de Joinville e Pal
meiras, local. em disputa
do campeonato estadual.
A's 20 horas de domingo,
110. Teatro Carlos Gomes,
realisur-se-á o banquete
em homenagrm ao ilustre
interventor crtnrlnense, do
:lllal narlÍcinarão figuras
rcuresentativas das classes
conservadoras, csnortivas
e outras classes SOCIaIS.

�ssas homenagem, ::1(1 Dr.
LU1Z Gullottí serão um l)e
nlior de gratidão e de sim
patia da l101mlac,:ão de Blu
menau c. em especial, dos
desportistas de Blurnenau,

ram �kL4!!::e:::::s;::gs...... &EL�I!!�tRlf:�§K!�,��nu;;:ue:�:;;:!p' '!i!2!!!2?E!iitg;:a:_�.... b!

I J' J, � .. Orgão dos "Diários Associados"

':\
'

&+e==

OS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ADE- nn assembléiu geral d�t Hio, 24 (Mcrtdiunnl )

--I'RIRAM AO MOVIMENTO NUM GESTO DE SOLIDA- classe, efetuada na manhã Os bancarios lançaram um

--- H.IEDADE AOS SEUS COLEGAS ._-- de hoic, 1 !ll1anircsto·
aos comercian-

: les, índust rtais, trabalhn-Ji
Rio, 24 (Meridional) -

\
. S<lo Paulo. U

Ci\ICl'idiO-1
Itío. 2C} (Meridional) -_:

dres e'" vc cm aerul ix

Apesar da greve do!, !Jal�-.· nal) r: - A's 11,aO h�n'as os Os flm�iOl1l.�ri(?s do. Ban{'�,' l�n.d O'�O ;t;"livo:' �;;!� (';)�
canos, o "Lar Brasileiro 'd hancário-, desta cnuitul en- do Brasil auerrrnrn a greí'ç l'

I n -

s
... N

<�

I. estabelecimento de crédito traram em gréye, aconma- e entregaram, hujo ú Larde, levaram n Iomar tal ntitu- 1'\

desta capital, aJ?ríu .as suas nhando o mov�mento dos i �IO yn's!denle dcs�t' .;�sfalJ(;� i de, an�'ll1am!o t� seu
�
�iJ'me !i'i'Clefone 'i' lo§2--lliietor �_HONORATO TOMELIN Caixa Postll-r.- 38

DOI'tas, hO.1l'.... iunnonando euss cuÍeg:.!S carwcus.
. ,'t<::<'lm,emo,

1;1',
.. Ç;Ul�II('rp,:e i mopor,If.u

de lIwl�' :ite oil- t-\NO IH _ Stlt.CATARINA- BlUll'I.e!lau, ôa feira. 25 de Janeiro de 1!146 _ N0 596
IlorinaJllleIl.tc_

-

Dedilr�ranl os gl'C"\·Ii>la:-., SI!YCU'a ... Ulll nlH'1O lllstrh-
/
ferelll." (í(;t' dCSel�'1l1. �:"""""","...._mo;om , �_=B"""""""'3!.__�.J_W............... ,... ,..

Todos os seuS fl1nci_:üna- qm' só voHaJ':Jo no h'alJa- ClllH!O a sua ali1 utle, eXl}li:·. ,,.._, .,._�-

Tio:,;. compareceram ao tru- lho denois da \,'itol'h. COIl]� I ('_ando Que 56 aderiram, au I
nalho. Policiais á naisana pleta (las reívindicncões da I HI<winJf'l1to nal'cdisía em Siri n Ifazem a .vigilullCi:! interna classe. ! Ilal de solidariedade aos t n
do edificio.

.

A deelaração foi tomada 1 seus ('olegas_. \'. 0""1"1n O nOVOO Banco da ComercIO, ---.---.------" .. - ...--. - ,,-��."'

lJ-
.

a'
.

que fka defronte ,II' "Lar ." .

-

.; li
tfl ,

Brasileiro", amanheceu COll1 �,,� .1 .

as portas fechadas. Os seus

fU:1.cionarios dedararam
greve.

.

Falando ú reportagem
sobre a sua atitude. funcio
narios do Banco ·do (.Omer
cio declararam .que, pes
soalmente, ião teCll"l ,moti
vos· para entrar em· grc,\:e,

'

pois, a_direção do Banco do
Comercio atendeu antes a·s
rehojndi�acões agol:Q plei-·
'teadas, mas o fazem por
solidariedade aos cúle�as
de outros bancos. .

Rio, 24 (Merídíonal) - ��Sabe-se qüe a policia efe�
tuou 3· prisão ,de alg_uns,
bancarios

.

�revisias, que i
concitaram os. colegas. do i
Banco do Brasll a aderIrem.
ao movime.nto pl:lredista. f

interventor o sr.Uuo lleecke �
Rio. 24- (Meridional)

- �Nolicia uin '�cspe-r-
o cargo de inf,enentor
em Santa Catarina .

O engenheiro Udo
Ded, é o atual Secretá
rio da Yi[l(;:uo e Obras
Publictls thlquele Esta-
do..

.

. �--_.-
lVÃO ESTUDAI{ OS SER- O

VIÇOS DE SAVDE DO
EXEHCITO

DELEGADO QUERIA'
PROIBIR A SINDICA
LISAÇÃO

Rio, 24 (Meridional)
Deu entrada no DelJ<ll-ta
mcnto Nacional do Traba-
lho um memorial do pes
soal do S.N.P.P,. vindo
de BeI?m. reclamando con
tra a jJl'oihicão da 9indica.
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dois regimes, a':=.n{leu
da nossa vida inde-

-:-

Demos ao Senado os poderes que lh� são conferi
naC ol1:>lill1ÍI;ClO n.n te-americana, e que rcpresen
um coní rôle sensivel sobre a autoridade de presi-

.\lta Cumara dev e igualmente possuir a facul
dade de promover os Ímjllel'itos e investigações que nos
Estado" Unidos pcrrnitem que o Legislativo exerça uma

f t constunte \ igiiant'i�l sobre a administração c busqueAnkilostomina n9 oura direíumentc, TI(\1' nulurirlad« própríu, as informações ne-
0=>"""'""0> , """:"""'d !' ,."",,,',,'j,••'

p.u a us seus l'ul""JlI"Ilto�O;:'anUM ·_'\...:') ... :H.... L_� ....' � .. c di..., ...... (J. t")l "- oJ ..

,_-'-------- _. ;--
CONFERENCIOU COM O

MfNISTH.O DA VI.\._

]"1R. H. P.U'E
até fins

1.::"P\" ar que (I Executivo abra devassas. que po
deriam acubar compror.rctendo-o, é pedir demasiado.

�l) Hill OU tI (I poder, \lenus pelado pelos compro
niissos COIU individuo , e nléresses, estará em condi
C:;'''!o. t�C c( d uu- Ia)) com cxi 'J. Yejam o magnífico espe
t.u.ulo de,','__' inquerito : ,.l�!f' o desastre de Pearl Harhor,
,_h l�,idu pu!' urna CO!l';3S�) investígadora do Senado,
.U{ u lllC,!del!h 'I'rtun.in h. c que d ..n' o seu depoimento,

E' prrciso mi' oduzn essa pràtícu na Brasil, Ela
'nrlth� de fatos e expondo
, llUU�J Iicnm Ilu mistério e

e Borghi foi um Ieuorueno
iustantuncnmeute OS cscrú

dit;l lura, A "rlelegação' dos te,

l\L\CEDO SOAHES
.-------- ---- ._-�.,-_ ... _---�.-

& Cia..
Procura com urgenci t, pessôa, de preferência en

tre 25 e 35 anos de idade, «ue tenha conhecimentos ge
"ais de escrituração mHC� ntil, correspondência e de
mais servicos de escritório.
Rua 15 de -Novembro, 1':'{9 �- Blumenau - Cxa, Ps, 126

que o verdadeiro nome de
George Sund ,a famosa
autora de "Rose et Blan
che" era Arruandíne Au
rore Lncí lle Dupin..

ovos

que a invencâo do sorve
te é aírthuidn á Sra. Dol
lv Madisori, esposa de
.Íames Madison, ex-presi
dente dos Estados Uni
dos.

�uJê1§�§ d� tlilMpCrioi< q�aHdalde
,�l. ulUm� p��íii�··rm �m l'�c::â"
n�€l��S � 11Ht�míÍt icc§ !

([UP ti denominação "aJl1-
J)'\1'C", designada para in
dicar a unidade elelro
magnética, Ioi escolhida
cm homenagem a André
Marre A J1JJ)t-re, célebre
filósof'o. matemático e

físico í'runcês, nascido
em 1775 e morto em 18315.

4 rrue todo o território da
Asia eomprecnde uma su

ncrficie de cerca de 17
milhões de milhas qua
drudas; e (lHe, desse lo
taI. (l1H'oXíllladamcnic 10
milhões llCTil'J1ccm a qua
tro nacões européias: a

União -Soviéo\ ica, a Inala
terra, a Holanda e a Frnn
ca,

Rubens Walbac:h
CLlNIAC MEDKCA

f:ORAÇÃ.O �- PULMÃO - FIGADO � lN'l'ES'nNOS
[UNS .. - REÍJMATISMO .- DIA'l'ERMIA. -- RAIOS :K

.----. ELETROCARDIOGRAFIA �.

Consultório e Hesidencia:
RUA BOM RETIRO. 12 --- Fone, lruíS

f.ONS!l1:TAS� rH'l! � fui 1:1 � .a..áa 2l §J1Il � UO\"Qil

dE rapazes de 14 a 16 anos, - Paga-se bem.

MALHARIA BLPMENAU S. A.

Rua Paudíâ Calogeras.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BEBIDAS

atrações!

Emprêsa Intermediár'
-_ Un! motor a c leo crú (15 cavalos ). Preço

!:J.1.0UO,OO.

de L Araujo
.

ENCARREGA·SE Dl! r('ODO () Bl!:R.VICO JUN'l'O A QUALQUER D,EPAR'I'.A-
MENTO PúRI,ICO CIVIL. B4.NCARIO li: Cnll'IERCIAIJ NO RIO DE JANEIRO,
SÃO PAULO, PóR'fO ALEGRE 1� FLORIANOPOLIS.

'TituÍes DeélaraU,rios e Naturalizações e assístêneía aos processos .la �uc-ami"
Illta�os. - Escritório: Praça 15 de Novembze, 23 -l° andar Sala 4·

'.__ Um motor a r.Ieo crú (i0 cavalos), Preço Cr$
Caixa Postal. 195 -- Telefone, 1409 - Eopd. 'rel.: INTER -

H ,QUO,OU. ',,' IFl.ORllP'iOPOLlS -:- SANTA CATARINA '

,

_._ .. ,,'_. . . " ,_." .

.-- UIÚ' dlnamo de no volts, rotação 1.400 de 42

�_ ��,_ .�=m"""''''r,.'.''':',�;''';:'')57;;:f;':,''�,''??:".;;:•.;:·;_�"''".;'''il I amperes, propdo para cinema. Preço Cr$ 12.000,00.'if�- w;...,���.w-�'f.J���i;I.;l.:,.-..::�..,;:.'�....�;:-...�..r"",",�","";,; •.• !"!"'-�·'�""-" .':!- ... ' .-'.

'�"m . .

't1\ Um dínamo para carregar acumuladores, mo-
� Ior de 1;" cavalos de ·1 cilindros a gasogenío com trans
� misaâo de H,ÇO, polirrs, :'H'l'�-circlllal'. Preço do conjunil' � Lo, Cr$ 18 � 000,00.

ij ._- Uma ChÚCtl';1 com 70 morgos de terras' (grall
� de parle mata :virg'!llI), eurn l;}antações de frutíferas

� de todas as qualidadt% (" moa parreira de diversas qua
� lidades de uvas, rCnd(';iclo anualmente Cr$ 10.000,00;
� .Prcço, Cr$ OQ.OOO,O,}.

�: .

--- Um aparelho clnematográfico-ambulante (mu..,
�,; de- e sonoro), com tod·.� os 'pertences. Preço de ocasião,
...

_
�. ,

D
BLUMENAU -_ Rua: de Noventl:lI'o nO 1.236 --- BLlJMENAÜ15

Endereço Telegráfico: "S A T E L I '1' W'

':taz todas as operações de Descontos --- Empréstimos - Can.lJio _ .. - Cus
tódia - Cobranças - Depósitos - Ordens de Pagamento - Carteira de

Crédito Agricola e Industrial .� Cadeira de Financiamento•.
Agencias em todas as Capitais dos Estados e pcineipa!s praças do país

CORRESPONDENTES NO EXTERIOU

"

RELATÓRIO DÓ DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Obedecendo ás determínaeões legais é aos nos',

DOS estatutos, 'temos a �a1isfação de vos allresentar os

resultados das nossas atividades no ano de 1945.' "

,

' Como podereis constatar pelo nOS80 Balanço. e

veta conta de lucros e perthts, á l!ossa. situêfÇãõ fi l�UltO
sóEda e nosso futuro SI:! descoi'tma o ma!s premíssor'
lWfJ:'5ÍYel.

" ,-

Pelos resultados ;JHI�' nbtivemos, cS'permnoõ S�Jàl:1'iipnn'i!.rlu3 0_ Ralai'.';;o e demais c_!)llta§, fwando .esta d::..
!'Bturia ao voeao d1s!lÕ:r para ,{!luusquer esdarec!I!.J,eítto",.

CASSIO l}I_..,l;_;lJEtf:!O[;j _..:...- Diret{lr-r�esid6Ílte.
K lHEDEIROS' �- Din;tor-SecretarIO., ,

"

PARECER 110.CONSELHO FISCAL

nlmncmm. 22 de janeiro de 1946.
ANTQNIO ARDil,
DR. AFONSO RARE
DR. OSVALDO NEVES ESPINDULA

BALANÇO GERAL' .: em 31 de dezenlbro de Üf45

A 'I' I 'V'O

IMOBILIZA,DO
Imóveis &. Benfeitorí<l�,
Direitos si Marcas - .

ESTAVEL
lVláquinas & Acessórios ..

'

..

Móveis &: Utensilios ; ..•..
Veículos ', •....

.
,

DISFONIVEL
Caixa e depósitos . . .. , , .

REALlZAVEL .
�

Mercadovías . . ,......... 193.200,90
Contas' Correntes .: '.'. 18.224,00
Títulos a Receber

'

'.' . .. 177.453,90
Ohrrgaçóes de Guerra 5.884,00 394.767,30

G01Vq>ENSAÇÁO
Ações em Caução 8.000,on

552.6S0,1ü

P A

I �,\o EXIGIVEL
CaflltaI .

Fundo Heserva Legal .. �.
Fundo lieserva Esneeial .

Fundo Previsão .' .

Fundo (te De}m�ciaçií{j .

Futid(j Hetiefil:ência
Fundo Aumento de {���iÚli

Demonstração de LUCROS &. PERDAS" eID 31 de
dez�!nb;ro de 1945

c R

D B o

83.397,90
29.404,00
10.518,90
73.41.7,10
15.801,00
21.492,20

I T

Ordenados & Salários'
, Impostos' & Selos •...... ,.
Propaganda . .'. , , .. ,

Despesas Gerare • " .. , •.• �

Fretes & Carretos . - .

'Comissões • . , .. -. , ..

, Fundo Reserva Legal ....•
Fundo Reserva especial .,.
Fundo Previsão . . ..... - .'

Fundo Aumento de Capital
. Fundo de Benefieêrrcia- ,

Fundo de Depreciação .; .

, Gratific;,lçties a Paga. . .

Dividendo:" ,nT. 3' .. ': .
"

. ; .. 91.79a.70

325,824,80
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!i� "l;\

t,Jol':""j li ,.,

.� � ?17 � ;�U � .� �r.J ;� t:�.�,; li. ,:h. c'l ' I �r �"'� t® �lj ",f �"'\),

k� ��� ", t��!t1t_�" 1.�1 �'] ".:�j:J..;

Rio.24
Hoje pela
Jos Rohert{_'

o
O

Hio, 2·1 (l\í,';·"[i"l!.li)
Falando {! iii;;" t"I-;1 " '\:1"

e e s é O fermento
para o

l :;Jà pureza (�u�crt!Jdt)
c.olnbJi,_:,-c,� de'-, '�;-cch:ln::...

ri \ IJ':5ícos, r....Jü:, !J" L \'1.'11 tl'2rüç;
I! élnd\l�éldo3. \01 n,j o r(",l��li-

CONFEHENCIOfJ COM ()
i\fINI�THO H,\ .JUS
TIÇA

"QUêen ]\Í<lry", COlHO o "Que!:m Elízabeth", aerv iu, durante a guerra, como
tzunsuorte de '!"t!im,;. Uma fotografia aérea do maior de transporte do
mundo, flé'....leado '! I pUf'"IJ de tit'u!h!J)p{_m1 .. (1,'010 do

Rio, 2� (Meri rlionnl )
Conf'erencinrarn li acncrul
Haimundo Sampu io <! fi mi
nistro Suumu io L�(lri�l. COllS
la (Jve o motiv II ti:l confe
rencia realizada no !.!abine
i(' tIo Ministro da .lusl icn,
foi () caso BorglJi. O 5!,clie
Tal Sumnuio 15 u i11 dl;s ruem

hros milltares da ccunissão
de inuuer'ito.

.---- �r - .... - _.._-....._-

Na luta secular contra a incle
mência do mero, o sertanejo jã
não precisa mais temer o seu

maror Irrirrrigo; a rnaleíta. Com
Comemora hnj,· I) ',"U :1- \

-

os recursos terapêuticos atuaís.a
niycrsário lwla!i"�ll " ('sl'- I maleita, conhecida também sob

11J<lt!0 cidatlilo SI. Frl'derl- I osmon:e3 de�oaluchsmo,sezõe5,.

I
.." lebre mtermItente, etc., pode ser

!'�? .í�n'nz, rl'�j('l'J1l1' ell1 facilmente debelau? E (> caso do
·lUllbll.

I
MALEITOSAN FONTOT:JRA, po
deroso meclicmncnto, ii base de

Teodolindll !'c"dra R.es.orcmol-Qlllmna,. Seu efeito

Transt'OITP na tl�l i:l de' rap](jo no com�ate I maleita foi

1 '> ,' •• '" .' '} I, I' _ I c�m�provado pews maiores e3p'"
1.0.lE O alll\e.t::\.Il'I' .n, \,_l:l clalIstas emnC'ssopals. CO'"o uso
(.'[0 rlo CIlJ!l'l'lluad,1 nt!:Hl:v' de MALEITOSA"" FONTOURA.
sr. Teodolindo Pl·;·�·ira. t'x- apósotel'�cm)dJar"ramentev()l-
Prefeito de TiHlhú. tam os aces�os ri" !e�,.:, E () ma

leItoso recu:lera a Sall(lC� as ener

�ias p3ra lutar. TClli.l::l seLupre ã
mão êstc ptec1'J.o Juedicamento.

-,-,l'('t't'tlentes, Irrngurd inuu- lO�5 do jovem conf erraneu,
Jl�rou dentro do umior s1-

i
que, se continuar, uassarà

.:.... - a exposiçâo de seus! dos simples motivos de co

:J!'íllWII"<1S qmldrt1s, Ik�!�OllS-lllia�, ]lura {I terreno. das
irando uma vouta.l 11'1'1'ea

Icre:u:oes
que para tanto,

de vencer na difícil arte de canncidado nÜn lhe falta,
iuternrot.u-, em suas l'Ol"CS, S�io onze nuadros, onze
as ()hr:I', CHIll que Deus nos I

ao l(lI.10, que me fez J)CU-
1(';.;alol; para suavisar a, sal' no rlltnr� gr;u,dio!:\o do

HI�fTANlcn :::E.MPHE TEVE A SUA
---- "\N'i'IPi'lTIA PELO :REGiME FALANGISTA�-

Londres, 24 (United)
O sr. Ernest Reviu decla
rou que á Gran Bretanha,
?� mO,do .alt!,lJl�l, rn�dif�ca- SEGUEM HOJE PARA A1.1 os t:ici!_s pontos ue vista t rr.\LJ \ O" C \BDI \ISem relação <, Espanha. O "u· '-·;":I·IqR;)IC�·NT'OSt.. � 1".) .: r),:t L • A_� ...'1.. \i _c" t rl..i
sr. .uex til • e S!}O!1üCU a urna I" " j (" r idi 1)pergunta do membro tra- 1

n
ruo .. .!.-x ","?1:1 lO�la �

baJh_isia S. ,\Ying!u., tkc1:I-' \.f ,:1<1 \ 10 ..au:;��Iaf. aa marr

rando uue 'j situ 1 '1 d' nhu de ,.,IH:'11 a Duque de
:_:_.�__

•

__:_:"._��) _'l ! Caxias" nnrtirá amanhã na-

í ra a i latia, para Levar os

EXTrNT.\ '\_ COM�SS.IO I Cardlals sul-americanos re-

EXECUTIVA DE I centcmcnto eleitos pelo Sa-
FRUTAS ! cro Colegio. ,

Rio, 24 (Meridíonul) _I O SIl. BYRNE':;'-S-P"'__A-R-'I-'I-U�
Foi assinado decreto extin-I PARA OS EE. UU.
!�lIilld(l a Comissão Exeeu- ,. Londres, 24 (United)
tiva de Frutas c, de acordo I O Secretário James Byrnes
com o decreto, cessarão as I uartiu ás 15 horas, do ae

('.oh!":�nc;ls Dí'evi:"tas. n,? _ ��'-I! P,Jrt.o de Bovinghon, com
lIgo .) no decreto-lei ;].\)32, de::itwn aos Estados Uni
de ;_in ,_iI.:' EI:lÍu de lW1:3. I dos.

. .i';.., J �

que prom3t�

i1 i�dlE$�i.'ãan%��ãO d� oU'te: 'ca 110
tUl1!"de§te ê 'trm dos g1'�iUldei fatore.

�ct!:nemiil'Qs do país

.�.;"'" �'i)ó';"''''_'-:lProfessora I�f::-. l,fade'i a.: �:fiio·�;P: ��';!I,,.�..:
I

Reg.ressou Ullh�lP dp �1j\.'\

I'Paulo, onde f(\nl !,,\; <_;p,;;,
de férias, a r!i:-üin(n !' :.!l'f1-
til senhorila lr:<; F,II\<>1.\proypta ])lretora IIp l:rupn. .. \"_11:-r:n_ 3� :; (p�r·p·;d:f'lO do�. �rE ....\ciiJa!§LH�,. uo C�

Escolar Hllonnri.) -:\111�:H� {'�:!4��iü l!oI_,,:_,/.rt :--;f):cierJail'i! �!! d{;r�nnünttf.:) lt �1!uc �B l'efere
dH�'" de (r�lsHar� I' f·l'ltl �·L� o ;•. ��;.4''' ·.l�!, ��u ti�I_·'!_�!<J·lt!-i l!ü 2J}��í· .. d� �6
fln sr. Honora!(I TOlld·iín. I:", 1:, :Ii,
Direlor deste diúri,, __

.l' distinla edw':ldUI':1 :1-

DI'l'senl�Ullüs ..,-oh;s dI' il'l.l"
,indas.

s O

,.Rio, :!4 O\'Icridlonal) - da valeu durante
A oiticica é o mais recente tempo. passou H ser cotada
l}l'oduto de exp?rtação lan- u dois. cruzeiros 1)01' quilo
(:ado pelo B.cW-511 nos mcr-! em HhO, tendo subido a
c",t!o:-:. lllltrl�lia�s. COllhceido, i lHHC cruzeiros depóis, co
aw'n:!,';. ate !la j)oueo nos mo IJcrfeito :;uce(}ilneo d!'
lH",ios eieu,tifkos. o 1)ru<1ll- i "[Img-oil" nos mercados
to r�VO!LlC}()I10U, quase. ;-c- 'I norte-amerÍeanos. Hoje, ao

lJ�lllI�lalllenlt. "

a nova 111-11�1(10 das fúbrÍcas que pro
duslna norclesuna, O que se cinzem o oleo .bruto COIU
deyc a um dos mais helos caractel:;stieHs co.lstantes
exemplos da tecniea quími-I dentro dos JÍmites pre-de
eu n�l �olW�.ãq dos 1Jl:ohlc-1 tel'lI1í�la<lo� e ile acordo com.
m�}s 1l1!tustpms t!o. mus. I as eX1genClê\S dos consumi-

� ...ancll(to que 101 () Ta'O- I dores muis exi�entes. O
r1uto nos melcados consu- oleo de oiticica tornou-se
nlidlJI'es do 111undo indus- 1

:l!<sim uma das 111ais ÍluJ)or
Lria!, as fabiIcas foram. SUL': rantes lnatérÍas nrimas na
�;ml0 no Cearú, Paraiba. 1 1'a diversas industrias dos
Hio Grande do l'iOl'le e, E:-o(udos Unidos, que são os
PhHlí, (':lna�e;, de nHlsumir melhores imvortadores do
('erea de Clll('oen!� lone1a- i oh'!) cscativo. TlHra a f�l'i
,Ias de sf'UJ�nfe:; nor ano. I (,�II'ão de tinia se yernizes
Vyrifi.cou-l'C: assim.. l�ma: das l1ln!s djversas � \'arifu

"Hj')'iGfl e �,pn,>p;d yalol'lsfl- das 3pheucoes. A nrodueão
CÕn (h�., f;:;zendns (' terrar-; da oitir:ien D.umenta de âuo
l)o��olH1Bs C01n _lIita:icn. até para �).no el11 nosso país, es
crola!) clespre::itlf[Hl; e mesmo·Unlul.ada urlncipabl1ellte
C�D)h�iti.d[�s pela l�lconve- � Dela faclI colnc�ção e pelos
nlene'!1 da sua S01llnra pa-l precos f'omni'nsadores, '

A
rH a l:xvoura .e as l)<!<;tageus. cilaeãn de uue fOTam colhi
q aprtn'cH'�J1Jento ,�J� nOYll I (bs cerca. de seis mil e aui
r!u_ueza J)8tIVU 1�IO{!Ihcf)l1 a I nhel1las toneladas em1935
tls'onmn��1 ('eonllnHf'U e ('0- � e ;;essenta Inil toneladas em
nwrl'ial de '-(runde zúnas r 1(1'15. eompron, () incre
do int�l'iol' r:,wdeslino. A í mentI) "crifh�ildo na lJl'odu
l�OYa maléria prhn:l que nu-

1 l;ií.o.

Renata Chudb'll��'r
(�olllplt'la hoje I\wis UIl\

ano de sua feliz c ,ístpllch,
;l qHl�Jnte n\t'nÍn;) 1{�·n·\ta,
filhinha (lo sr. 011 () CIUlC-!llwu:wl', rc�idenlt' ClE Fre
:;ltll'nte Getulio.
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