
DOS HDJA'RIOS ASSOCIAnOS"
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DESCONTENTES ELIÊMfENTOS DO PSD (OM�f\
FALTA DE PRESTIGIO ANTE .A REFORMA
Gustavo Cepsnema
de severa pressão A' vontade 0'/sr, Negrãoele Lima

para reclamar .contr« os preços
- ConcodQu, o gOvernadór mineiro com a exoneração -

RIO, 16 (Meridional) - ���_ ""E'la é vasada em ter-
O governador mineiro

'\ 'iii mos cordiais, reiterando o

cordou com a exoríeracâo pedido .formulado anterior-
do sr. Negrão de Lima�
revela o "Diário Carioca"
- acentuando ,que o sr.

Getulio Vargas só aceitou
O pedido depois que Oi sr:
Amaral Peixoto ouviu o sr.

Juseelíno Kubitschek.
O sr, Negrão de Lima,

quando saia ôritem do Ca
tete, abordado pela repor
tagem, disse:
"Vou adotar o lema do : ,,'

dr, Getulio Vargas: "eu I ;:)L2:i tjnw@!@:

Recusa os marítimos a ��!::l�1��::i3;;;r Senado federal

elb!ftrc�r sem 'contratol··· e -

-_..

..�W? �:;;ei��mJa e�:;n��:O"dirt Ipelo·· �o se8a�or Ivo"· B'aqoino elO
li U General Eurico Gaspar Dutra giu ao sr. Getulio Vargas,

I � I 1 I B boon�Q�) 16��a�����0�J������2�'���:����S.:,:�.,�:...

�deL� avor O cgs� I;OI'U'S 'osenergP,) -, Surgiu a ameaça de ta QS urgentes interesses

C 1
.

r[?if'- U U ti

uma greve nos navios .nor- nacionais. O contrato vi-

em m 'I· ma r' 1-t ,I·mO,S' no·' Porto RIO, 16 (Mprid,) - No I nidade, se, me esquivasse ao
te-americanos da Costa do gente entrou à meia noite :" r Senado houve uma sessão de apêlo de unir a minha pala-
.N1:1antíco e Golfo do Mér- e a política tradicional do '

.

. '1J� � duas horas, sem nenhum ora- vra às vozes angustiadas que
Xl'co por não terem as I' sindicato e' expressa pela dO R I'"O tro

fr!'.' � Q dor' depois da ordem do dia. de todo mundo. se elevam -
, '<-

-

en rQram 'em r! g r "e v'e' No, expediente, o sr. Ivo d'A- nos templos -

nas as�embléias;companhias chegado. a um I formula "nenhúm trabalho
.

/ '.
,

quine . comUnICOU que recebe- nas assoc�.açoes, r;a, imprensa;

:::�;��mc:;�p�r�n!����ç��I,VseOmTAcontArato'('·AMA"A. - II de guerra esta", v.-g'lll'a'n'le' 'e . de
. I-d' -

(íl �; �i�:��=�a d:�';a��;� �ã�,;�r��msum:'��,��l��"
do contrato de trabalho. fi{ marinha

", " , ,
.

,
_' '., ..

'
' pron I ao ............ ção da$ ,vid�s de Juli� e ça que ': tanto. mais crua,

Espera-se quo quarenta e

I O PROJETO 18250'
R.lO, 16 '{Meridional} I<ranclSco Moreira e .Joao dos lIderes�hoJe as 1.5 horas quan más o militar respondeu que Ethel Rosenberg", solícíüàn- 9-uan.to.,t 1 e�Isl ,

hAinda é cêdo 'Para dados, mais Reis,
. do devei..ão os dil'igéntes da 'tivera ordens terminante's em" dó-lhe· um' ;

pronunciamento- Irtr�p�rave. las '_

a mm a
,

'cinco mil marítimos recu- iti r it I g v O comando não tem' presí d" C' f
" . '

, a ençao ao ape o nau se xe-

b ti rr' 1)
posi lVOS a espei o c a re e

,
"

-, pare e Ir a '�mara eon �ren' vista do estado de prontidão, em favor daquele casal eon- sume a um ato do.
'

íedadeisem em arcar sem con ra- I RIO, 16 (l.'VJ.endiona, ,

dos maritímos- Sabe-se ape- dente, Cada dia funciona no ciar com os Iíderes de díver- e que lhe comoetía cumprir denado à cadeira elétrica por 1
�

t b'" _l)l , d"to: O' que poderia paraliaar � Devera �er votado hoje, as nas que fazem parte da pa- posto um dos seus membros. sos partidos, essas ordens.
-

O almirante crime 'de traição. No àÍ;>êlo �nvo ve-me, a;nt em num e:"

d t ta' [tres e trmta horas, na Cama- rede onze sindicatos, com- O posto de chefe esta em x ,x x
. - di

, . , .ver, como jurrs a e co�o ad
cerca e se, ecen os n V.lOS ra dos deputado!". o projéto d d it t

-

d d
'

d
' Guílhobel então apresentou que rrigiu da tribuna ao Tragado Sou em tese contra- preen en o 01 en a u_ar cen- maos e um os ....ssocia os RIO 1� (Merrdionàl) d t ., "".,

d d indí t d
-o,

,

h
. ., UI'· .seus ocumen os e -entrou. preSIdente EIsenhower dísse a 'penei de 'morte pela' ímpos-e passag,elros, carguelro� 18250 que dispõe sobre o sa- to dos marítimos, A greve to- o SUl ica o os marm eIros, O Ministro da Marinha per- Chegand ,'seu g b' t t t'

'
,,_, " _

L

e petroleu·os. Contudo, ha lário mínimo Ci'lS classes uni- mau impulso porquanto assu- Já de noite os grevistas de- t"' 'd d d
o �,'Q , a I�C e, en re ou ras COlsas, o repre- slbllldade de sua repar.açau.

,ram dem t .- d f
maneceu a e a ma ruga a e ma�d?u elogIar em boletIm o

\
sentante de Santa Catarina: e no caso do casal Rosenbergesperanças de que os enl- versit.árias, ESlJE'ra-Se o com' ;r\��crrpa�s 1�:��:(da ����}nl�: d on�b�açaQ e 'dor�a, hoje em seu gabinete, to- fusllmro pelo seu senso dB "Faltar-me-ia o mais ele- este escrupulo se apodera d�'

barcaclicos atendam a um J?areclmento de 1�umeroso5 Mermnte, srs. Emílio Bon- ��avi� O"SPl:doelrul,rragml'�aa'QsaulI'n�__ ".o mando providências re1acio- cumprimento do dever. mentar sentimento de huma- minha- consciencia inteira;'.
d" 'I' d f d

I mteressados, especw!mente " IA} nadas com a greve, dos marí- -----,--�--

:��l�o �el����ld: ��tti�ue�_lâ����sh�!��:'a��i�B:l�C�ot��ã�� ��n��a��aLfni��t�Z��sF����� �iS;:e��:n�eque�: �:���t� i;���' f�� :�:,:C:;l���:�t�i��� "Na-o defende--'-a- -n-a-ç-a:"'o sua 108'-d-a eé .0 mais seria dos maritimos nato Guilhobel' deixou o mi- ti

For,a estilo diplomatico a E�:���aE'�:�:���;��":�� �l����;:::�J��i!��: I,"ca na" dependeRei- g d' o I
"

notadachancelarlaa Irgenllao a" �:!,�y:t:�;C:*o;:���tf- ri.:��1�3�O��fnu;,:�:.: ". ue·
".
u ras»'

gorosa, o Ministro da Mari- que exigiu a identificação dos RIO, 19 (Meridi{)n�l) -:- verei aconselhar, porque de de�ôntem. Disse que tro-
nha disse-nos: ocupantes, O ajudante fez ver sr. Osvaldo Aranha dIsse a, preciso antes de tudo tomar cara ideias com o sr. Israel

d 3 J
- 11 D' d N

. "A Marinha tudo fará- pa- ao fuzileiro naval que se tra- reportagem' ! '1 d 't
-

hImproce entes, as atus ac,ões COihra aao neve S - ISCUrsO e oguelra ra facilitar os transportes da tava do proprio m'inistro;,' \ pu
so a SI uaçao e con e� Pinheiro em bUs0a de su-

população de Niter'oi e do
' Levo para o governo os cer minuciosamente a rea� Gestões e nocões sobre o

grosseinl, nota in,8misto:>a, y,�ri.ficasse a oC':orrencia. Fiol Rio de Janeiro, bem como ideais qUe sempre _defendi I'
lidade, Lógo que isso se :nda�ento d;s 'finanças'doEntretanto. um fato da vem a Santos, a Montevidéu, e in- desenvolverá intcns,'l ativi� li f de e sempre defendereI. A Na- verifique, terei o prazer de .' D<' .

confirmar: é a reexportação forma .<1 imprensa que se en- dade que evitará maiores nOVO es orço c-
-

d f d 'd i I
" ' paIS, lsse aue amda não:

do café para os Estados Uni- contra, <::tualmcnte, em Bue- prejuizos, Os fusileiros n11-
.ao nao e en €' sua moe a'l a ar a Imprensa porque li'-

dos, E' questão sobre 11 qual nos Aires, Quer isso dizer que vais ocuparam os estaleiros A fi d r é Marie e fica na dependência de, pretendo agora, comO' no
escol' eu os membros do

não há mais dúvid], Mas; no o sr, ministro tomou todas das ilhas Macanguê e Viana, outras, porque hoje não há" passado, oferecer \Lrn exa-
iduit: de ressalvar a posição as providencias necessárias". mantendo seven vigilancia. moéda livre, como an,tiga- ii me de crítica pela ímpren-1 A t' tê h' re 1\'lISTE'RlO O S j.' d S PARIS lG (UP' O(a rgen ma ;-- e a a

-

N
ccre.arw e erurança n., ) - sr, mente, Assim as medidas' sa ao publl'CO de todos osfcrenci<Js aos debates havidos Leu o sr, Hamilton ':r do Est::ldo do Rio disse que André Marie, incumbido de , 'I

'1(',,1a CI'iU em torno d:: as- guLira d�üj tÓ9!COS_ sobre: ,.I! a Callta,dra t.' a Frota Cu- fornr r u novo gabinete, l"(!U- inflacíonarias .. 'necessarias, meus atos".
SlIllt.O -�- ,CUqCÓCS são dirigi- caso da rCl'xpnrtaçao do t',�,�; rioca 11;1:.1 en1nnl1l em greve, lliu hoie na Assl'mbléia Na- serão tomadas como conse- i' � ---'_"""'�""__E_ '

�I<\S a [rllla� l!�m(.rei<lis, acu- - um dI) "Jorrul do Bras!l i adi::nlando que policiais ci- ciohal' os dirigentes de sete quências natural dessa II ,

,,,,,,do-se [) nosso ministro das e outl-o cio "Correio da Ma- ,::1 c militar do Estado do Rio partidcs francêses, para soli- RIO 16 ovr 'd' 1)
Relaço-e,o; Exteriores de se ter rlhã" _ dizendo ainda que' orientação, Entendo mesmo \ 7 er: ;cma

- e::;tarão de I rigorosa vigilan- citár o seu apoio, Nessa reu' h 'd d d
.\ repo,·tagem VlSItOU o srln",ntl'do em atitude de passi- "nes"se caso, eviclentemente, ' que a neceSSl a e e unla n. � .

- ' cia para pr'cporcionar garan- nião, que durou quarenta e lo ld A hviclade � indiferença'", há tambem· mais um desses tia aos trabalhadores que cinco minutos, Marie expôs o lei financeira caPaz de evi- sva o. ran a em sua re-

C8ntinl1and�, afirmou o sr, aspectcs escandalos:Js dos l1'c- quizerem trabalhar e evItar seu chamado "plano mini- tar a confusão que presen-I sídencia, ,lá enc�::tra�dI'J;,H milLn Nogu:ira: "Ora, sr. gócios brasileiros. Firmas
qUe os agentes da desordem mo", Logo a seguir, os chefes' t I t

.

t
'

l'dnl'c:,;dcnt�, 1120 cabe a mbl1 brasileiras são .acusadas, e. o Clamos a ua men e COln ,os En re outros, os 1 eres
�l Sll;1!l1' CIP" '. es�;lf) di;Jlomú- ' atuem. A Divisão de Ordem políticos convocaram seus t d" '1\'1 l'h- P' t P' d
I.i{'�, '"" CPI'Ir'si;1 d('f';li;;,;l' tan- 'oe ro ;ldvfJgildo do sr. .João intel'2SSanie é que hã sempre Politica daqui está tr<lbalban- respectivos partidos em reu-

es a 'os, os quals apresen- I �"aga aes ln 0, "lcar O

Lo, ::'" "ll"_,1 ud(l qllH!ldo se trata Ne\!('s (\ól FOlJtoura. digno mi- um mislério Hessa:, firmas". do ,:liivamcnte para evitar a niócs secretas: e antes de de- tam deficiLs enor])1es, em- J1'l.fet,: brigadeiro Samuél
dê I.UlI:-! referencia ao minis- nis1;'o das Relações Extcrio- E concluindo: '·Para tcrmi- inf'ltração de cQfnunistas na corrida meia 'hora, já os in- quanto o ,governp federal 'Ríbeíro, ,'O sr, Osvaldo Ara-
1.1'0 (','IS Rdac.'õcs .Exteriores re5, Ent.rctnnto, quer me pa' na1'. SL Presidente. não se sa-

greve. o sr.•João Goulart dependentes e o partido caln- 'ald N-o h' o pre,sl'-be a esta hora e dificilmente anunCIa s o. a posso n a conversou com

ele um :país com que a Argcn- rece:: que. nesse casQ as acu- mandou dizer aos grevistas ponês anunciavam seu apoio d' d II d
-

tina mantem .amizade". saç,ses não são procedentes, saberemos qual a atitude do
que está disposto a entrar em aos planos de André ,Marie, to aVIa antecipar �ta les ente da Comissao de Fi-

GROSEIRA, INAMISTOSA porque, assÍI:1 que, s, exc1:l. sr, Batista Luzardo, se ouviu entendimentos com os seus sobre as medidas que de- nanças da Camara
E pro��u��: '�nota'wu� d�fu� ?�vwu o � tr�quilmn�� �� ��� ----�-'----�----------��---�-�-----�-----------

'cxDedidn peh Chancelaria Ar-; Maetel FIlho, dn'etor-sUperll!- á Secretaria eb· Estado das

C el "el G Igchtil1fl é inleiramente fora t�Tll.(mte da Moeda e do Cre� Relações Exteriores do Bra,

U Ip..!l' O O 9o' V e rn a � ,r a r c'eA, � ,p� .!!I'
(h c�t.il;) diplQméltico; nota <.hto. para que, pessoalmente, silo ao seu ministro. ou exi-

gr ,'Id' � � g

Mauileslacan � B '�rotestO d:o SfE:i;�:Q�!:��;,:'�:��it��v:g� r e f a r m 8· el o m; n í .s t é r ; o ele V iJ r g ii s.

O D e r a r in& � a B e r I i fi Oriental
.

A>"''',,���fj; T!!�" "!,,,"!!a"!�o_ I�!�!o, p,��,�" ��llin_�!m!��!! "'�'!";"d��= }!!! v!!!1!r�!.�
____________-_'..,.- portagcm em São Paulo afirma tes declar"çóos em que chama da sua viágem à Capital 'da Re· b governador Garcês de importan"

que o go\'ernador Lucas Garcês o sr. LUcas Garcês de "coyeiro do r.:ublíca para conversar com o' fi::' da politic'a,� 'convidandOrO para
ficou em posição incomoda dian- ministério'. Getulio Vargas sobre a reform� (:xaminar a reforma ministerial.
t.c dn' reforma minis.terial. A SUa -A Polltica estrabica e negaU, ministerial.

'

Sabia 'ó solerte gaÚCho que o

atuação - diz a nota - tem mc,' vista do governador Garcês Um comunicado dos senhor daría com a língua nos

recido reparos dos seUs amigos e disse I) conhecido líder adhema- Elíseos. dando conta dessa (;00- dentes,' declarando conforme o fez.
adversarias, 'I versa, não consegue diSfarçar os por ocasião do aImoço - a can

Os ministros Rorado
.

Lafer, fUfOCADO O MOTIM verdadeiros objetivos do sr, Gar- ferenda. A, declaração foi de tal

Joüo Neves e Negrão dt(: Lilna _.,J . cés ao tornar público ,que delibe- relev,lncía feita com responsabilí-
é ainda o correspondente

.

quem

I COM DOI{ TIROS rou não indicar nomes para qu�l- dade de São Paulo que provoca-

fala _ culpam o sr. Garccs pela �.J quer pasta numa berrante COnflS- (Conclui na 2,a pág_ letra F)

reforma,
" NOVA IORQUE' 16 (UP) .são ,da sua ingenuidade politica.

Dize'11 que a sua entr�visra, a Informam de Santa Fé, fi::! Os Sociais-Progressistas não são

imprens<!, quinta-feira ultima. Estado de Novo México, que tão inocentes para não percebe

p.ccipituu os aconteCImentoS. uma revolta dos presos na pe- rem que essa atitude visa isentar

Enqm,nl.o isso os pO!ssepistas não nitcnciária local foi surocada o sr, Garcés de cu1pa pela' esco-
,

I
!!'.tão cnntentes cem (> abstecio- pela ação energica de um po-lha de ministro� pauIi�tas. saidos' RIO" 16 {Meridional)
nismo dn governador, ,'que teima lidaI. Atirando por sobre a3 dentre seus amigos mats Chegados Os serVIdores do DNER en

em CJ7'1!!" que São Paulo não faz cabeças dos col�gas mantidos ou �elhor, dcntr? ,Ol� qUe aderiram �arão em g.::éve, se até o dia
reivmdicações e em não dar no- como refens pelqs prísionei- depOIS da. sua :,'t�rIa, vmte do. 'mes andante hão
me� p"ra o futuro inlnistério. O ros, ele conseguiu abater dois 5_cr-lhe-a faCll Jurar por De� rec�berem O .abon? E', a pri
del'lltadt, Lino Matos, falando aos oabeças do motim COIU dois e pela sua honra que tudo fo� m€lra vez na hJiStOl'la do

I Jornalis�?S acreditado junto
_

ii tiros apenas. Então, .qs outro!' o��a
,"\s�,'mhh"a Ll'gí;olulivn', de SOla se entrcgarmn. \ hl, obra

sob O fogo
da bancada

RIO, 16 (Mcr ídícnal) - A .Dar da movimentação
política que se verificou, ôntem, na Camara dos Deputados,
em t:rno da reforma ministerial, registrou-se dentro do
PSD viva agitação, que, a momento. pareceu a todos descam
bar para um caso grave, Os elementos "dutr.ístas", tendo
apoio na bancada da seção do Rio Grande do Sul, resolveu
interpelar o sr, Gustavo Capanem sobre os destinos do par
tido em face da reforma ministerial. ° mal-estar, que vinha
se' notando entre os pessedístas dizia respeito á falta de

n?ticias que revelassem estar sendo o prestigio da agremía
çao sendo levado na devida conta nos projetos politicos do
presidente da Republica, nesse momento,

PRESSAO uma reunião de bancada na
A. certa altura dos aconte- biblioteca da Casa, afim de

cimentos, era evidente nas que o sr, Capanema fosse in
conversações que .se preces- terpelado pelos deputados,
savam no plenário da Cama- LEADOER POLITICO
ra que OiS deputados Lopo Essa' pressão era exercida

,
Coelho, Daniel Faraco e Lau- também no sentido de que
1'0· Lopes, principalmente fosse eleito, imediatamente,
exerciam uma tremenda pres- um Ieadcr pol itico para a

são sobre o sr, Gustavo Ca- bancada do PSD, Um dos ob
panema, Soube, pouco depois, jeiivos da reurnao, seria,
a nossa reportagem, que era portanto, este: eleição de um

desejo dos pessedistas que Ieader. E um nome era já
imediatamente se realizassem (Conclui na 2:1, página letra AI

"
.'

RIO, 16 (M'�rid.) �- O ';:1'.

Hamilton Nogueira falou on

tem sobre fI rcexport.ação do
café brasileiro para GS Esta-
dos (Unidos, contrari:andn
cl:spositivos cio aco;:d::> comer

cial Brasil-Al'gentin'\, Disse
então: "Todos nós, na manhã
de ontem. l::mos cnnunica
do til! Ci.ICI,'ICi,'I:Jl'ia rLl RqJI'l
bEca An:7':'lllitl;1 ,,, lll'f) Ii l:a,;;l,

1': flor m;Ji<.H'!·S que 5f'jam i,loS

llGs:ms n:slril;õcs .:l0 penmis
mo - e varias VP7.l'S já tc�

mos mostrado. ne5tó: Casa, (1

11cnto d,::! vista j1rimitiv� �

'bárb::tro em que se fllud I'

menta - :íamai3 f'lll!g:.1rian1J,<

dando-Ih, fi

genial os funcionários farão gréve.

BERLIM, lfj I UP) -' os manifestantes condu

Dois jornalistas suécos di- \ ziam cartazes p2dindo a re

zem ter assistido esta ma- vogação da medida ao mes

nhã. no setür comunista de mo tempo que lamJ,3.vam
Berlim [;. m<lnifestacão de I gritos de "abaixo o govêr
p1'otest� dos trabalh�:1ores ! no", A informação foi da

contra as altas quotas de 1 da pelo sr, Iva1' Harrie, di
servico que lhes foram fi-

I

retor do jornal "E:kpressell'
xacla�, .Ã..s tarefas indivi-

� de Estocolmo, e pelo s=u

duais des op�rarios foram: córrespendente em Berlim'

é':.umentado!3 em dez por' Acrescentou que a Policia,.
cento. ultimamente, sem I n�o impediu a manifesta

aumento de ordenados; e çao,

Prepare
o futuro de
seu filha

IOFOSC4L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Busch.
ma

HOJ.E Quarta feira às 8 horas - "DIVIRTA�SE G�r

l'�l�:a�ioCc�rJI�) s�Ri:��d��f;:Li�'!i�EOF��'
CAIxA EÇONOMICA FEDERAL, -ÀGENCli\. DE
BLUMENAU.

Gig Young - 'Cal;la Balenda - Jam� .Andersoll
MOORE +-: l\la:ry An(lers�n eJil:

...

HOJE -

1.0 filme: -� Gary Grant c Besh Dt"�l�é; mune
reprlsc era exigida pelo público:

'

"S" E M P R E (A BEM A I i
Cleo

filme: - Ultima exibicáo
Paramount,

.

f"M ISS Ã O
Lotes em

da cidade.
1 bUng.al9W no Br-hro da v.,..:

lha. quase nevo. 'terreno
'

de

420 metros g.ua�ra�os. o,tlma,
situação.

1 casa na p�aia de Cal!lbo�
riú, com 3 quartos. 1 sala. ba
nhidro, coti.nha. 'e quaJ:t,o' pára'

• empre�ada. Terreno de ;l.pro::d-

I
madamente 28m x 36m.•,

Dista'
10 metros da praia. OtImamen_
te localizada.

Di�ers,os Iotes e casas na

IPr.ãia de Camboriú.
2 engenhos de serra. DO Dln

nici).lio de lblrama, 11,5 quilo-

I
metros da. estação de M;atador.
Areá de 10 milhões de metros
quadrado!!. Ter�s com grande
quantidade de madeira de leI e

que se adaptam a diversas cul
turas. Preço de oca�5.ó.'
Uma, casa resídencíal com'

um terreno de 759 ·m2,. no

centro da cidade.
1 fecularia, 1 fábrica de 61eo.

sassatraz, 1 serraria quadro de
centro, 1 fábrica de parta me

cânica com 2 serrarias _' "Tíçot',
e" reserva de 30.000 'Pinheiros
aduftos, 1 I,in(la fazenda com

50,.000.060 metros quadrados,
tudo Iõl�uado nO DluniciplO d�
Taiõ.

:t.6tes em Curitiba, 's,ltuados
em divenos pontos da cidade.
Terxenos de grande e rápida
valorizaçáô. Otimo emprego de
capital.

A DIRETORIA.

PROCURA-SE

Sindicato d{Di Condutores' Aulonomos de Veicu
los Rodoviários de Rio do Sul

EDITAL

F-!8queza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

PROCURA-SE

Convocação de Assembléia Geral Extra,ordinária
Para que sejam cumpridas as ,'let�rminaçõe.5 dOI> es-'

tatutos deste Sindicato e do Art. b50 da Consolidacáo das
Leis do Trabalho, ccnvoco a todos os Associados para ,a
Assembléia Geral Extraordinária que se realizará na séde
da Asscciaçâo dos Motor-istas de Rio do Sul, no dia 21' do
c�rrente Domingo, com inicio as 9 horas em La convoca- ����������������5,'§��g����������8çao e as 10 l:oras em segunda convocação !Jara deliberarem -

.....�.....-���_------_sobre a seguinte ordem do dia.
'

'.
,

ORDEM DO DIA .

a) leitura para conhecíménto e aprovação das prQPos�tas orçamentartas dos exercícios de 1953 e 1954.
b) leitura para o conhecíraento e aprovação do pare

recer do Conselho Fiscal sobre as referidas pro
postas. .

. :Rio do Sul, 15 de Junho. de 1953
Oswaldo Manoel de Oliveira - Presidente

VARIADO SORTIMENTO DE CASIMIRAS DAS MAIS

AFAMADAS·M:'-RC.\S A PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

LADISLAU ALFAIATF!, RUA 15 D1i:' NOV.
UM TORNEIRO�ecânico e

um mecânico para montagem
de máquinas.
RETIFICA EXCELSIOR.·
Rua Floriano Peixoto, 89.

MOCO ou ranas com noções
de êontabllidade.
Os interessados queiram di

rigir-se !leI,o te�ef9ne 1092.

Automóveie
Caminhões
Camionetes

Usados
Usados
Usados

MfCANICO' E fERRA
MENIEI.R0

Precisa-se dum mecânico
que saiba tornear e soldar
l;>en'1 como dum ferràm'entei�
rOo

-
,

FABRICA DE ARTEFAf
TOS DE BORRACHA BLU
lVIENAU LTDA .

.:__ Rua São
Paulo, 2190.

YrNDE'�SE

INCONVENIENTES DOS
BANHOS DE SOL
COMO EVITA�LOS

O banho de só! é um com" A carta manírésta que, já com I Ethel Rps'?ll1berg sctcnciados
plemento indispensável' do anterioridade, Michael havia ,es-, morte por crime de espionagem.
banho. de luar. Para muitas crito 1'0 prcsídente, e' acrescenta: O menino, acornpanhade por sua

senhoras e sónhorttas o prí- "Oxalá tenha o senhor recebi- avó, sra,' Sophie Rosemberg', de
meiro destes boanho;;' é que é do 'minha 'carta, 'pois nela lhe pe- Nova Iorque, '-' seu irmãozinho, Ro
o principal. As vítamínas, dos dia que nada acontecesse á minha bert, dr: 6 rmos se- apresentou em

raios solares são, de fato, 'pre- mamãe e � meu papaí ". uma dns porias dá Casa Branca c

ciosas, mas .. :·. a longa expo- meneia entregou a um i;;'",rda um" car-

sição da epídérnie a tão ·salu- ta ITr.: o prastdente Eisenhower.
tares raios provocam, po}: vê-

.

zes, vermelhtdões e qu'eiina'"
durR.s com deseascameato" da
epiderme. E é' tão fácil eví- seu.;> SOClOS urna noi�<;lda. dasP R E ( ! S A S E tur-se tais inconvenientes! mais atraentes e dívertidas,

,

.'

.

.

...

..

Basta passar sobre a pele o não. hltando a tradi7i.o�al fo- guarda a realização de' elei-
, :'1 �c.lsa-se <:te furicioriáríos com rirátíca de serviços Creme Nívea que não só a guerra, fogos de arttrícío, be- ções honestas que permitam

c1� escritór-io. Os interessados devem se ,3 nrescntar na Dire- I proteje contra o excessivo ca- bídas, e d. versas gulcseímas o restabelecimento da ordem
çao Geral da Ç�)lvlPANHIA F.'A'BRICA DE PAPEL ITAJA!'. 101', como lhe mantém a bele- tão do agrodo .dJ:?s 'que aJ)re-. publica c' ri estabelecimento
r:an a ner;essan" prova de habilitação e colocação imeclia- 7.'1, a m;Jciez e a elasticidáde. c�am e�sas festIvIdades tra- das normas da democracia
ta· '

'Creme Nívea contém Euceri- dlcjonUlS. �cristãn�
�";'-""""_�,_'M'_ te, substancia de grande afí-

, pa;:-a �brl1h:ll1tar 9s,.folgU9- OVACIONADO
----:-----'.,--�-----;-- ----_ p dade COlil1 3S células da epl- ao.s ]1ID100S do proxllTIo sa- BOGOTA' 16 .(UP) _' Fa-r- �

, i derme. bado, foi contratado �" aplan- z;end') com' a mii.o �) "V" da

,�', i '

dido jazz �'Os Foliões" da ci- vitoria, imortalizado Jl,;,10 pri- . .

dade de Itajai. meirrJ minist.ro da Grií Bre-

f
5WO, clrl"lIla mm.) ;nÍormaçiio, pro-

" J As mesas deverão ser reser- tanha, Winston Churchil!, o
ven'cnte de São P"ulo: ,segundo

. V-::d3S pelos SÓCIOS mediante a presidente tenente-general a quai certes medIdas seriam to·

.[ lida,do estupidameqte pelo apresentação do respctivo con Gustavo Rojas Pinílla, res-
madas a l'I't.peito de bens alemães

'" 'S'l d VltC. Os trajes serão a caipi,ra, II pondeu hoje às aclama"ões 50') �ld�llinisfra!;ãü brasilc,ira. Mes".',L JUIZ. J va> e forma illcita,
.

..
-

h
.

,
. o Que virá emprestar ao am - ,da multidão que desfilou por

mo a:,suD nao. puve qua,squer al-

:/'
converteu {JS dOIS 90ntos do biente um aspécto- caraterisl' mais de trs horas. diante do temçOQS n::l bo� vonlpde de chc-

conjunto' donpedrino. ,., )ico., Palacio Presidencia. [,lar ;: um acordo satisfatorio para

'I Formou o "benJamim" da \����� If:;mb:;.s
as partes.

I L. B; F. com Waldir, Fernan-
.

'
, ! f

.IE:�,:!�:f�E::�'�;�: Tudo Que NeEes�ilares I :�':�"'.'ro do ",'n'_o" to,;;;;;;;;;;;;D;;;;��;;'�iiP;;;;;�;;;;�;;;iã!i��;;;�. I � . e�c<!ntral'�, SEMPRE, J.llelhore
.
SE��RE pel!Js meno:ces

l-ta.reJa
atribuida c religios\,men'le ,{

, .

"_._,_ preçQS da praca na executada pelo sr. Lu,c�i' Garcês; '';
f .' �

'- '.::;em que lhe fosse possive!' notar -�; '(
haver sido retir:!da, de São Paulo, \i
a confiança para gerir. os minis-",
té,;ios da Viação e F�zenda, 'de-

'

pois de 3_contecer o mesmo como.
Tcl�ção ao Banco do Brasil.
o ce,'to é 'oue o Chefe da Na

I r;ão, d: permei� com <} lauto al�ü�'
t;-:i, ofereceu alnplas explicaç:ôes��
Todal,.-ia ninguenl retira das é'xo
nerações do eminentes patrícios
Souza Lima e Horacio L�fer
caracter de- ünposiç30 � c·�nse...

quznt.smente. e desprestigio para:
-

São P.?ulo.
ConsciêntC5 de que serviam ao

,governo da República como' por
tadores de um povo acostumado a
ofcrecer em lug:�r de pedir,' nãe

.

pOderían1 esses dois homens -de
São P"ulo aceitar a afrontosa ati
Lude dos que lhes prepaTP.m as

exonerações, uma atravez de tri
tos das autoridades e a outra pe
la insinuação contida Das decll1\-'
rações do governador Lucas Gar-

Industria e (om. de Ma deiras Tupinamb,� S. A.
'

_

'

,

' As:;cmblé,ia Geral \...1j;xtrà)r{Jjnár�a
Sao convidados os senhores acionistas desta sociedade

'3: COlU9arece!,2m a assembléia geral extraordinária a rea
Iizar-se l�O dl31 24 d� junho do corrente ano, ás 14: horas, nased:" SOCIal, a Avenida Aristtü.ano Ramos H.O 730, afiro dedcltberarern. sobre a seguinte

'

ORDEM DO DlA
1.0) Auméntó do canital social
2.0) Altel'ac,'ão' dos ;'�tatutos socíacs
:3.0) .Assuntos divcr�os

'
.-

Rio d-:: Sul, 16 de junho de 1953
Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor PresidenteVictorio Fornerolí - Diretor Gerente

PRECISA-SE
�(!I rapaz para aprendiz de
mecânico na:

'

I'
Oficina. BREITKOPF, à rua
Itajaí n. 397.

.

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

I FATURISTA
Precisa-se de uma moça

para os serviços gerais do es

crttorto, que tenha boa cali
grafia e fale dois idiomas.
FABRICA DE ARTEFA

TOS DE BORRACHA BLU�
MENAU LTDA.· • Rua São
Paulo, 2190.

Lembre-se que você realizará
os seus melhores negócios Imo
biliários na organização BIn
menauense Ltda.,· â rua 15
de No.vembú, 870, 1.0 andar,
sata Dr. 5, cOn;t telefone iS72. .. I ..

c.fNr�Q PE
A UI O M O' V E I S

A Y I 's Ó :

PIA UNIÃO DAS FilHAS DE MARIA CASADAS

TROCA
VENDA
COMPRA

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Folir,

Wheél Dr.ive)
TRATORES; L, H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

_ Linha _

..

MOPAR

"A C I S A" - Fone 132� -
BLUMENAU

.

Rua +5 de Novem13ro, 983
Telegramas: VANDEMEENE

Uma casa de madeira com
terreno 18 x 70 na Rua João,
Pessoa - Velha.
Onibus na porta.
Informações na Casa NOBIS

Rua 15 de Novembro, n.o
1.360.

•
.

BICltlETA 'ROUBADA FAVORAvEL (OlO(A-/çÃO DE CAPITAL .

Na lwite 'de quinta-feira,
pelas '1. horas, foi roubada, no
BairrO: do, GaJ;cia, beco Anto'
nió Zendron� uma bicicleta
de cor alaranjada, marca NSU
númer,o �a chap� 6.775, nú,
mero �ó, QlIad,ro

<

11,55937,
.

de
propriedade do sr. ReinaIclô,
Pereira. Quem 'souber do seu

�:H:adei.ro, o� tiver qualquer
inforiuaçii(ll' à respeito, pede�
se cOP1ounicar à Delegacia de
Polícia ou ao, proprietário, na
secção' de ma:rcimaria da Em
preza Indust,rial

�Garcia, me

dJ�nte gratificaçao.

Por motivo de doença,
vende-se parte da sociedade
em pequena industria (Fá�
brica de Pentes de Chifre),
em franco desenvolvimento,
por preço de ocasião.
Trata-se de excelente

goelo.
,Informações com Erich
BI,ank, à RUa Alwin Schra
der, na casa dQ sr, Laertes
Cunba·

RUA 15 DE
..

NOVEMBRO, 1526

'Tecidos finos; sêdas (estampadas desde 14,50);

tapetl!S, cortinados e reposteh'os em grande exposição;

Casimil'li.G e linhos; chapéus Ramenzoni, Sarkys e Prada;

VENDE-SE

J;oupas feitas; finos artigos !Iara !}resentes;

Schmidt: completo sortimento; DISCOS

'liÃO PEB.ELO
Advogado

A,tende em qua2!!quez Q.
marcas do Estado
_.'BLUMENAU _

�dlfl. ''lNCO'"

e outros; Rádios RCA Victor e Siemens; Radiolas;
-- cordeons "Todeschini" e '''Hering'' --

Uma casa de madeira, sita
à rua Almirante Barros, 215,
como também troea-se com
um carro. Ver c tratar com O'
sr. J�.é, l\1ock, nesta redaçãu.

teve início com a no

f',\'••Tosé Américo para

dls obras contra a
seca. cargo que abandonou de
proposito <:.rim de impor a demis_
siío de um diretor de serviço, de
éonfiança do Ministro Souza Li;'
:ma�\ Criot1-:Sc� ':l5sinl� o atrito da
Hutoâdade. Coordcnador "versus"
miIlistro. Venceu o primeiro. O sr.
ITQsé .l"inH:'rico. rnalgrado a desele-

I' gnueia
do gé'sto, 'é nomeado Mi

ni51,1'o da Viação.
l Recebe" mensagem rogando-111e
abreviar ., posse. Um verdadeiro,
S, O. S. afim de que São Paulo
rosse :irastado, com urgência.' Não
me paret'c qUe para Sao Paulo _
p'ror.;;segue o �!.,.. )-LhlO Mittos
p�]5Sar J1or' tais situ�:ções vc.xato
rias fJ")3se ind.ispensà"'��el seu go"
vernFJ,rlor h� nlnloçt!r com o pre
;;iden�e ria R(,"puhHt;�, ernbora se

acredi_ta na va:rledado tio carda ...

pio: ..
O po�o ,j", São Paulo não pode,

pOl'lnnlo, deixa!" de respunsabili-
7.ilr o· "governador G;.\rCe!:i pela sua
!>OÜt.tC{1 de passividade ante Q d�s ..

prc�ti�jo crescenfe do nosso Esta
da no seio d:t- )\?Ç.'5o. Não é j�usto
que continue o inquilino dos Cam
pos Elisco: a aceitar h:npassivel
n1ente golpes contra os mais le .. ·,
gítimos jnteres�cs de S. Paulo.

N E G O' ( I O O(ASIÃO
����;":W��":J;jj.l�}L..a�f.

V'ende-se !10r motivo de fõrça maior ótimo' terreno::
situado 'Cm ITAIPAVA - na Estrada I�ajaí - Brusquc,
medindo 147,50 mts. de frente e 2.200,00 mts. de fundos.
Poss�le boa 'arrozeira e é próprio para olaI'ia e criação de
gado. �

Tratar cem Ricardo Breitenbauch (pedreiro) na rua

Brusque :em' ITAJAI' ,

A Diretoria da Pia União das Filhas dc Maria Casa
das avisa a todas as' associad'as que haverá urna reunião no

domingó próximo vindouro, dfa 21 do corrente, deoaIs da
missa das 7 horas, e convida a todas a comparecerem, para
serem tratad9s diversos assuntos· de seu interesse.'

INDU'STRIA BENEflClADOQA GASPARENSE S. A.
ASSEMBLE'IA GERAL EX1;'RAORDINA'lUA

Pelo preseríte ficam convidados os Senhores Acionis
tas desta Sociedade, a comparecerem a Assembléia Geral
Extraordinária, a reslisar-se na séde social, nesta cidade de
!1aspar, à rua Duque de Caxias S. N.o, às 10 horas do dia
26, qe Junho cqrrente, a-fim de deliberarem sobl'e a segUin-te ordem do dIa:

.

1.0) - Di�tribuição d.e lucros
2.0) -. AUU1�nt'o :do. «:qpitàl social e consequente mo

dificaçã'� dos estatutos: '

3.0) - AssuntoSé"'de ínteressé soei".1.
. i:ro�:'�!��i;'1JitGJ::p:Jr. 13 d� .Tunho clt' 1953

.

..

DORVAL Pi\�IPLONA - Dh'['lnr qpl'f'ntf.'

K

--�._-�-- .

os bpmbei.l"os.
Terço, de 9uro

Seguiu.;"se a C'eiinl0nia
da of�rta, pela eSDosa do
comandante 'do C�r!lo de
Bomb):'iros, coronel Saddoc
de Sil, de um tereo de ,ouro
com mna cruz de pbtina;
cl:avc'jada de brilhantes'

'

COMER�JO -J?, '5d� No�. 900 -BLUMENAU

..
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III ..,..

I
Divisão. aplicaram-lhe ire-; .Mengarda., só não o inuUÜ: os rubl'ú-ncgros procurar vin-,
menda -goleada, surpreenden- zando para a prática do futc- gar-se da maneira' que o fi
do a tudo c a todos com U111 b�Ó4 par, um destes milagres zcram, ,Como resultado, so"

desempenho magistral e até tão raros. freram duro castigo, castigo
certo ponto surpreendente, já Feli'zmei1tc não houve re- este que para o futuro servir
�.iue a maioria dos prognóstí- vide. por parte dos �isitantep;' lhes-á, de Ilçâ». Dad�s técni
cos feitos em tarno do espe-! os quais om momento algum, CDS sobre o cotejo cm que o

tácU,l?, pr:vi�m numa luta I perdcrum sua -serenldarlc,

'I
(Conjunto blumenauense per'

equlllbradr5sIma. renhida e procurando jogar na bóla, deu s.ua, ínvencibílídade:
:IPi ntavam mesmo Os progres somente na bóla, virtude qU2 1.0 tempo i União '2, x a.
sístas como hvoritos. lhes valeu a conquista de rc- goals de Werner e Alvín, aos
No C.3111�;O da luta, contudo, tumbante sucesso. Repttímoa, 37 e 42 minutos. Final: União'

.1 realidade :foi bem. ouira. um erro não jU,sti;fica outro G x 0" I.el�to� de Ges'iner, Gzs
'um União de' err'o- S� o' UIÚão solicitou à sner, novamente Gorsner e

ocsse de todas as suas vírtu- L. B. F. fosse feita, uma vis- Chico, na órdem aos 15, 21

11e81:, é verdade, bom na par
te técnica, mas incapaz do
evitar degenerasse (l espetá
cula para a violencia, por Jb'
sólutá faI�'1 de' autorídade,

'.

Equipes: - União: Lauro

Lula l' H"ci_)r:!;.':: Donncr, Luizjnho ; Ciclinho, Lalú, Ipí
Araujo c Edi; Chico, Mr-n- ranga, Tup! e N(, ele Pinho,

;:;al'dn, Werner, Alvin c GCES' Teve o Progresso uma pe-
ner. nalidsde .máxima a seu ia"

PROGI�ESSO: Ncncn. Dá·
rio e SaiJer;_ F;_;nS�_;('3. .Ióca (;

vnr,
.

dcsperdícada pelo pon
teiro eanboto Nó de' Pinho.

via [c n t e s experimenta
dos: escolha a melhor
linha aérea... Prefira a

KLM e goze da rapidez,
do confôrfo e da enexcedí
vel hospitalidade que de
ram à KLM fama universal,

tnfo'r�a,çÕ9S detalhada$

"as cgênclo5 da Varig
.m tod,os os EsfC!do, do

�iisrniii";=---'
Olhos- OuvidOS Narile .. Garganta �

dos Drs. §

.

Fo�ado pela Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Esco:
la Normal Pedro II

Assisten,te do Professor David Sanson
.

Chefe do Serviso-Otorino. do Centro Saúde de
.

Blumenau.

Bi

eusl
Diplomado pela .FACULD,ADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

��-'-'-_, Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof', Dr. Raul David de San
sono Ex-assistente da Clínica de Olhos Dr.

Moura Bràail
,

_:__«I'**9_'_'
,

PARA DIAGNOSTICO E T.RATAl\<1ENTO DAS

Mole$liai Df OLHOS ao OUVIDOS
NARIZ e GARGJUUA

'tste Ilist�tuto Esp,eciillisado está lfIagnifka·
mente l\-Iontado e Instalade. com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo, o seu Instrumental foi Recentemente

.

Adquirido e Im1;lortado da Suiça
Alemailha e America do

Norte.

__D*�.__:_
APARELHO MODERNO SIEMENS PA.RA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVÓS DE DOEN-

'{lAS DA CABEÇA.
'.

-_-0....-

Gabinete de Fisioterapia ,

BISTURI ELETRmO (para operações sem
sangue)

ONDAS-CURTAS (UItraterm Siemens·
.

modelo 52) •.
iNFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho in
glez para' nebúlísação no tratamento das sim.·

sintes sem operação). Eléetroeeagulaçã«,
Diafanoscopia etc.

.

__
0';::;<*__

ram-sc rnaís ainda ' de seu

mais temível perseguidor,
• forçando-o à um tropeço pe

I lo placard de .3 tentes contra

,1. Todos cs tentos do cncon

'1 tro foram assínalados no 1.0

tempo. sendo seus autores
J Pacheco, Fernando e Gumer-

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, inrltabíüdade, esgotamento nervo

so, insónia, falta cle memória, neuroses cardíacas (ner
vosísmo do coração), digestivas (díspepsias nervosas),
etc, - Problemática sexual e afetiva', Narcoanálise. -

DR. NAPO[EÃO TEIXEIRA

'1'{,!,IllÍnal'á dia 20 dn cOl'n:nt., (I SENSACIONAL I�Ol1'

('UI'S�l que c!istril;mirá· Cr$ ?'[;Q.OIIO,n!! em lIrêmios, indu
.

slvc UI\! áU'l'Ol\lOVE{,.

I.OJAS (HANEL
a v i fi a '{'(ue os portadores de cupõe3 dístribuldes pur
aquela firma }Iodel'ão trueá-los até o dia 20 (vinte) pe-
1<;,; hithctes numernuos que dão direito à partleipação no
eoncursn-

,

Cnmunien. I,:,mhém, que dístríbulrá hílhetcs numera
dos aos Ireguezes que realizarem compras até a referida
data.

BlUMENAU
Telefone: 1591

Rua 15 de Novembro, 389
(ern frelJtê do (afé Socher)

o SORTEIO TERA' LUGAR DIA 25 DO CORRENTE
. .

Aproveite a oportunidade e faça suas compras nas

E$pedali�ado em prolese' dentada, denfaduras, anafomicas, pon ..

lixas e móveb, corôas, pivos ele.

RAIOS ROENIGE N
íes,

MO
COllfeccócs finas nara senhoras e cavalheiros

Vestidos _> Ca leudeu :_ Jersev - Sedas - Camisas -
Blusas - Souí.iens - Casimil�a5 - Ternos Jeitos llal'a

--- homens e crianças ---

Todos os dias uleis - Hora Marcada R. 15 DE NGVEl\IBRO, 1393 - Blumenau
Estado de Santa C:tt:.U'ina

==: :11.
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Não lularia o exercito

Recebemos a seguinte co":'
municação:
"Blumeriau,
de 1953
Ilmo: Sr. Mauricio Xavier
D. D. Diretor de "A Nh-
ção"
Prezado Senhor:
Temos o prazer

nicar à V" Excia.
Assembléia Geral,

de

por golpeum

a maior organisação
dustnial de automoveis
mundo, comemorou em

data de ontem, a passagem
do' éiriquentenátio .

de:süa
fundação, cujo aconteci
mento foi' recebido
muita simpatia nos meios'
comerciais, mórmenta nos

circulas automebilistícos
da cidade, onde aquela po
derosa emprêsa. industrial
norte americana. goza de
geral conceito e' considera
ção.
Em regosijo ,á eferner'ide,

a Casa do Americano S. A.,
representantes gerais para
0, Estado de Santa Catarina
da Ford Motor Company,
expôs ontem em suas lojas,
á rua 15 de Novembro, o

ultimo modelo
. dos carros

"Ford" 53 cuja exposiçãor' •

atraindo

prazem l"fl contemplação
das linhas ultra modernas
desse luxuoso e conforta
vel automóvel. que 'traduz
a ult.ma palavra em maté
ria automo;bilistica,
Díspcndo de um possan

te motor de 110 BP, o

"Ford-5'3" possui o que' hà
de maior conforto em seu
lindo estofamento, com ihr:
mtnacâo automática e esti
lo. completamente revolu
cionaria, o que importa

FRANCFORT, 16 (UP) Iônia; todos os chefes
- 0, Exercito pol�nês não. i divisões são r�ssos,lutaria contra o OCIdente; e COITO a maiona do
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para os

nadares comunistas.
afirmati\ia fo;' feita

tre o Brasil e a Alemanha
normalização do comercio gerrna- embaixador Oelters passou seis
no-brasileiro. ' ; semanas em Bonn, em perrnanen-
O embaixador alemão no Rio re- 'te contacto com as autoridades

gressou. na semana passada. de responsavcís pelos estudos das
uma breve permanencia na Alc� II relações comerciais da' Alemanha
manha. onde foi cooperar nos. de- com o Brasil.

bates em torno do novo acordo 1 "Com.o membro da c�anCelariat - contínuou S. S. - minha tare
fa não era a de participar oficíal

. mente das nezoclacõus. ,Troquei.

I porém. idéias e ,'sugeslües. com o

pr"sidentc da comlssão �IOU1ii, dr
)\1a lzaha, c. como 'o natural. PUd�

I c�nstajn� que os meus ,pontos de
Vista colnc ldern , em grande parte

! c(�m n: d '" rcpresentnates ·_aleri\ãe:;.
t Ttve v..rras conferencias com o

I mi ••\stro do Comercio' Exterior,
i COI 1 os Icaders das classes produ
I toras, dei eritre vistas aos.. jornais,
i Ia lei no radío vartas vezes, c ex

I p!!<jllcí e01l11J estamos '€l1carando [!

Il'ct'illlc de trG{,'I'�, com o Brasil.
, E",-!arcceu o ernbatxador Oet

i 1�r5 qUI) existem três problemas a

I :�soh'or: a dívida brasileira: qi:'�

I,'a sobe i r, lJ4 milhões de' dólares

IllPnn,imadamcnte; os forncCÍmen,
.
tos de café, e. finalmente, os

l nrecos do ?lgodão' hrà'Silelro',

I "S,io trõs problemas cstl'cila-
mente ligados entre si -' 'pro:r-

I ·p!:uh! o cliplomata alemii�. Nr;

'I"". dlz rospeito ao pa.r;arilCnl.o

I
de dí v írfa talvez se encontro uma

solução, por meio do processo
1 "creuc", alemão e a aplicação do

I cambio livre brasileiro, Por' parte

I
da Alemanha examina-se atual-

1
mente a possibilidade de diminuir,
nestas circunstnuclaa. o saldo, de
vedor do Br..silo ,Minha sugcstftO
era a de con$olidur ::t divida' d:nl
do-lhe C�lratcr dt! U1TI en11Jrestitl1o

I de meio termo. Cl).r;it�-sc ta'inbem

',de invetiUtnentos at::n15cs' J pí!:rn

industriaJi7..ação do Br.a$U, apruvc:i-

I
tando-se para isso 05 "congela
dos·'. Deve-se, poreJU ter 3'�lnprc
{'In mente que dc aoo1"lo cn� "

'f.ratadlJ de comercio c pnr,(lItllcnto
f,ennnno-brasileiro o saldo devedor
do Brasil deve ser conside,rado
uma divida em dolares efetivos.
ao mcnos atê o ponto. onde passa
a superar o ".wing" previamente
C"stipulado. Daí (IS consequencias
n'ltu,·ais. Em todo caso as reper
tições competentes alemãs cxami.

f
nan1 com a maior boa vontade a

possibilidade de separarem o pa
gamento do antigo saldo do fn�
tereambio comercial. corrente
cogita-se a ",:-te respeito, de uma

revisão do processo "treus".

nepois de breve p;;usa,
baixador continuóu:
"Circulas intercssados

ea
perguntas dos [ornalistas.] __
L�azwinski declarou: I RIO, 16 (Merãd.) - "A mi';ha
"Os oficiais comandan-I posição ê apenas a de um obser

tes da forca aérea polonêsa ] vador e, mais tarde. executor das

e todos os
°

membros do seu! resoluções que for�m tomadas" pe-
� _ 1)05 dots go ve rrios Interessados -

Estado
. �'!::,lOr sa? russos.

i declarou a O JORNAL o ernhaíxa

Os soviéticos dominam to- dor Fritz Oellers, a proposito das

das as bases aéreas da Po- negociações que se processam en-

dos

Uma nacional
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Belissima festa juni realizará. o
Grêmio .. F�miniuo �as· Hortênsias
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Constítuirá
social dos mais

Arnér ics,
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Mini�.tro, JD�é L�i�lla,.es:, o �TF, já atino.in o seu grãu máximo· deRIO, lJ,IM�rld,o�lttll - �.omcn- rnmgos, A medtda atual de proces-lmstro Lirtharus - que o ante rctarra problemas ele dificiUma so.·,tel:\ .um "to ii", ��p,;t"g;\ll. contra 50S representa o maximo de e�fo,,�, projeto impugnado nãq pretendOe

!IUÇãO'
e, a par. disso, agravarta a

o Tnbunnl FeueraI roucna atr',o co, recebcnrlo cada ministro qtrín- t transferir ao Supremo 'as íncum- sítuacão de seu Tribunal. COInpUÍl' a vitoria dc urr, �nle-pro,ié- t zc processos por semana, num �o-' bencías elo Tribunal S�lPerü:i.r do ei'cita. podendo-se 'con.sidl:,rar oto ;:tue. cm ,ultHn" analise. rerturi- i tat, portanto, <te sessenta pOI' Ines. Tral>alho_ Mas, mesmo que assim Supremo 'l'dbunll,! Federal cOlho'dnrln no uumcnto dos Ill"OC'..eSf-tOS Entreta.nto. cerca de dois mil pro". o r(1,se� seria igualmente -.désacon- � est.anclo praticanH�ntc 'cru dia, a
com que já' ':;'!'! vê én:-:obcrbadc o C:�5S0S tr��lnifam pc�o Supres:no• ;:.[!lhn�ei. já q1.1C lcgi!Uza.ria aquele f alteração' proposta. ao Congrefl5oSTn - declarou f, i'''portaflcl'n (>' Ora - continua, o mínistro Jo- tlll1l1111,o, ref'erido por Edgaxd' d" I teria co�o, consequencia fatal, soministro Jo,<ó Linh,,,·cs, l'rcsidcn- sé Linhares - 5e aqueles dois'mil Oliveira, Lim3. e de que, se não ,I frer ele lilS criticas dc que estáte daquela COl't� de Justiça, a pro- ,iuntasSCn105 os três mil que aguar� poderiam IhTar os Tribunais Re'-':Sendo alvp' no momento o TST,"osilo do ante-projcto de emcnda dam paut!! no Tribunal Superior gionais do Trabalho. ! ,Finalizando as su'as declarações, ..ii ConsUtuiçiio dprcscntado pejo do Trabédho. evidentemente teria- Ponderou, ainda, o. n1Ínistro Jo-! disse o ,!l,inlstro ...losé Linhar{!!õ;'deputado Lucia Bittencourt (Í C;,- {nos um numcro fabulosO de ')?!'(J- -5& Linhares que a .Justiça. do Tra-: ({!lC' n, citinçiió do"Tribunal S�i)e-'mara. vis:-ndo â extinção do Tri- cessas. com tendl;l1cla para' au- 'I

.

"unal 'Sup"ríor do Tn,halho. O sr,. mentar <linda mais, com graves
balhf>. cfetivanlcnic, n50 };Iode dci- (':ior do T"abalbo implicaria, lót:i-'

José Linhares não quis relir a prejuízos, não. só para o Tdbunal
x"r (la ser rápida, pois, "comida se

I
ea e c�nsequCl1tcmente, na futura

parte técnica do projeto. pois, se- como tambem 'para as partes in-
dá quando alguem tem fome",

I
supressao .do Supremo

mas " solução está longe elo ante-: I F,edcral; porque este jágundo acentuou, o ministro Edgar
projeto Ludo Bittencourt que, ao, rla oar

de Oliveira esgotou <) assunto em

cstudo publicado pelo ",TlJrnal do
invés de solucionar a questão acar- daí lhe

Commercio" e com o. qual está de
acordo. qualqueio; intromissão, no seu me-

Como Se sabe, justificando a canismo, ,de outras finalidades es

sua medida o parlamentar minei- tranhas 'i,quelas quo. por demasia,
ro acentua serem deSnCCeS8aril,g estão expressas" na Constitui�ão.
três.. instancias numa só Justiça, Muitas delas, aliás. já deviam ter

quando ainda existem os reCurSU" sido reUr"das da sua competcn
extrao.rdinários parll o. STF. • da pilra a de outros Tribunais; de

Segundo o ministro José Linh,,-· tal sorte ê" indiscutível que qual
r,as. O Supremo Tribunal Federal

_ quer alargamento, de sua, éompe
,já atingiu o seu gráu máximo dc tencia julgadora não só traria em

produção. baraço.s. ao seu mecanismo, co.mo

- No ano passado, o STF jul- tambem, á sua quase ínutilidade.
gou, em dez, meses, 4,098 proce,,- porque lhe seria materialmente
SOS, e atualinente as IsessôelJ Se impossivel resolver todas àS ques
reàlizsram por assim dizer diaria- tõ'es que a supressão do TST
mcnle, pois o Tribunal rtão se reu- ,periosamcl,te lhe tranferiria.
ltr- rü�ellnF, tlft� i:nb�Hlu;. f!' ao;:; {In.. N:"tO ��C' üi�n --- Ob!iêl'VnU v

dos pelo ministro do COmercIo,
estão envidando todos os esforços

I
para que seja reduzida a taxa

alfandegaria so.bre o café ainda no

pcriodo das sessões atuais do Par
lamel1to de modo. que se espera

({'onclH, UZI ? ,. júJ;, iI'fr:t Cl
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