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Para Senador:
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Celso Ramos 124)1

Irineu Börnhausen 7921

Carlos Gomes de Oliveira 2.626

Para Deputado Federal:
DEPUTADOS MAIS VOTADOS:

Aristiliano Ramos 
Celso Ramos Branco 
Doutel de Andrade

10.585
6.431

2.048

t o  a b em h ia  Is j is fc
DEPUTADOS MAIS VOTADOS:

Osni de Medeiros Regis 5.190 
Laerte Ramos Vieira 4.960 
Antonio Edu Vieira 3.858 
Evilasio Nery Caon 3,127 
Rubens Nazareno Neves 2.144 
Orli Furtado 444

Capote para
PSD

UDN
PTB
PDC
PL

a Camara h iip a l:
10.068 
6.370 
3.100 
1.961 

1.0 35
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UDN 4 

PTB 2 

PDC 1
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Por 180 dias não há nomeações
0 Presidente Jusceli- 

no assinou decreto que 
prorroga por mais 183 
dias, o de mi nero 43.716 
de 13 de Maio de 1938, 
que veda nomeações e 
admissões no serviço 
publico federal e autar
quias.

0 aovo decreto, que 
tomou o nú nero 44.63 5 
di nova redação no ar
tigo 3o do decreto n°

43.716, que passa a ser 
o seguinte:

“Art. 3o - Emcasosres- 
peciais para assegurar 
a continuidade dos ser
viços públicos, poderão 
ser feitas nomeações, de
signações ou admissões 
para cargos em comis
são, funções de confian
ça ou órgãos de delibe
ração coletiva; para car
gos de juizes, ministros

flOEMAR com esptamonío neivoso
0 pràticamente derrotado 

caadilato a governador do 
Estado de Sxo Paulo, o pre
feito Adem ir de Barros. 
chefe nacionil do ’SP, in
ternou-se, numa cl nica de

repouso na prau de Sao Vi
cente. Seus familiares disse
ram que o sr. Ademar de 
Barros está co n esgotamen
to nervoso.

do Tribunal de Contas, 
procuradores junto aos 
Tribunais superiores e 
ao Tribunal de Contas, 
diplomatas ou membros 
do magistério; para re
condução ou substitui
ção sem aumento de des
pesa, de extranumera- 
rios contratados ou ta
refeiros e de pessoal de 
dotações globais; aten
der em carater excepcio
nal, a relevante interes
se público, em serviços 
julgados essenciais ou 
inadiáveis; possibilitar o 
aproveitamento de can
didatos devidamente a- 
provados em concurso 
ou em prova de habili
tação” .

Quanlo custou as elei
ções ao governo

, Segundo
impr

da. ------- informações
©prensa Nacional, cerca de 

toneladas de papel foram 
consumidas no preparo de 
17 ©ilhõe3 de folhas de vo- 
fÇão, 19.121.400 sobrecartas, 
4-700.0()00 folhas de impugna- 

10 milhões de senhas, 
•UIO.OOO mapas totalizadores 

c ©ais dezenas de milhares

jp fórmulas, mapas de apu
ração “ tas de apuração atas 
finais’ mapas, boletins de a- 
"  „V.rT ' envelopes, mstru- 
puraçao, jcandidatos,

cédui“ s
etc.

n custo total dêsse mate
rial foi Crf 21.226.876,60.

leitor
Aguardem para o pro

ximo número um comple
to relato das eleições de 
3 de Outubro em Lajes, 
com a votação mumeri- 
ca de todos os candida
tos aos vários postos e- 
letivos.

Leonel Brizola do PTB eleito 
governador d « Rio G. do Sul

O Senhor Leonel Brizola, 
candidato trabalhista já tem 
assegurada a sua eleição ao 
governo do Rio Grande do

Coronel Walter Peracchi Bar
celos.

Os serviços de apuração no
Sul, pois está com uma van- vizinho Estado, deverão no en- 
tagem de mais de 150 mil tanto ser encerrados no dia 
votos sobre o seu opositor o I de amanhã.

Sindicato dos Trabalhado
res nas Industrias da Cons
trução e do. Mobiliário de

Lajes
2. CONVO :;.çÃO

Edital n 3
Pelo presente edital e, em 

cumprimento ao disposto no 
artigo 6,° da Fortaria n.° 146, 
de 18-10-57, ficam convocados 
deste Sindicato para as elei
ções da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Representantes no 
Conselho de Federação e res
pectivos suplentes que serão 
realizadas no dia 24 do cor
rente em sua Séde Social, à 

j  Praçs João Costa n.°42 2- An
dar onde funcionará a única 
mesa coletora, iniciando-se a 

; votação as 16 horas e encer
rando-se as 22 horas.

Sómente terão direito a vo
to os associados que atende

ram todos o« requisitos le
gais e estatutários, sendo 
condição para vali ade do 
pleito o comparecimrnto de 
n i mínimo 2/3 dos que pre
encherem aqael. e requisitos,' 
cujo total é de 249 sócios 

Ao se apresentarem para 
a votaçã» deverão 08 asso
ciados, exibir documento há
bil di identificação.

Para outros quaisquer < s- 
darecimentos poderão os as
sociados se dirigir à Séde Jo 
Sindicato.
I aj^s, 28 de Setembro de 1 958 

Presidente
tpitasio da Silva Borges
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1.500 Aviões para o Trá
fego Aéreo Comercial 

do Mundo
Emprêsas brasileiras realizam encomendas 

de grandes aeronaves

Utn total de aproximada- 
nente 1.500 aviões foi enco- 
nendado às fábricas de ae- 
•onaves pelas companhias de 
nn>portes aéreos de todo o 
nundo p ira entrega no pe
ludo entre 1957 e 1963. Aoe 
[.200 aparelhos que haviam 
lido e omeDdado* até junho 
le 1057 foram acreacidos no 
ms pedidos, num montante 
le 300 aviões, de d* aquel 
laia ué meados lo corrent 
mo .

Is o é o que informa re- 
:ent estudo e h rado pela 
ublicação especializada “Es- 

io Eir Worid, que ; usinai» 
[ue as obrigações financei 
as para todos os aviões en 
mm^ndados e entregues du- 
ante o >no pagado totali 
am mais de ijSS 5,06 bilhõ- 
s, sendo que nada menos de 
J3$ 2,38 bilhões const tuem 

montante das ordens para 
viões comerciais a jato,
De acordo com o estudo, as 

ompanhias brasileiras Loide 
téreo Nacional, VAKIG, Pa- 
air do Brasil ReM Aerovias, 
Iruzeiro do Sul e VASP e- 
etuaram encomendas num 
jtal de 49 Hviões, dos quais 
0 já foram entregues e os 
estantes previstos para o 
orrente ano e pira 1959, 
960 e 1961.

Is encomendas efe
tuadas

As preferências das em- 
resas refletidas nas enco- 
lenuas efetuadas segundo o 
s tu dod i“ Esso Air W orid” . 
sri >m desde os aviõ s de 
iDgo percurso acionados a 
mbolo até os aparelhos a 
no. de médio e longo al 
ance.
Por categorias são os se- 

uintes os totais das eQco 
lendas de aviões no 'período 
157/1963, ordenadas eatre 
lerdos de 1957 e o primeiro 
ínaestre do corrente ano:

—  Aviões de longo percur
so acionados a êmbolo: total 
d" 397 sendo 263 já entre
gues 1957 e 134 para 0 
corrente «no,

— Aviões de alcance médio 
acionados a êmbolo; total de 
107, sendo 78 entregues em 
1.957 e ?9 para entrega em
1958.

—  Aviõ*s de alcance mé
dio a turbo-hélice: total de 
3,9 s<*ndo 91 entregues em 
1957, 140 para o corrente ano 
e 88 psra entrega em 1959

—  Aviões de longo alcan
ce, o turbo-hélice: total de 
247, sendo 18 entregues em 
1957,45 para êste ano 113 
para 1859, 61 para 1960 e . 10 
pa-a 1961.

—  Aviõet a jato, de médio
e longo alc. nce: total de 493 
sendo 14 para entrega em 
1958 124 para 1959, 270 em
1960, 26 em|196l e 59 em 1963 
As Empresas Brasilei

ras
Dentro das categorias dos 

grandes transportes acionados 
a embolo a turbo-hélice e ja
to ao que adianta o referido 
estudo da publicação acham- 
se incluídas as varias enco
mendas das emprêsaa brasi
leiras de navegação aérea. 
Um total de 10 aviões sendo 
4 da classe dos de longo al
cance acionados a êmbolo e 
6 dos de alcance médio tam
bém de motor de êmbolo já 
foram entregues no decurso 
do ano pass <do. Para o cor
rente ano estavam previstos 
as entregas de 3 da catego
ria de longo alcance de mo
tor a êmbolo 11 da classe" de 
alcance médio de motor ae 
êmbolo e 5 da classes de al- 
canc médio de turbo-hélice.

As entregas de aviões a ja 
to médio e longo |alc nce, en
tão previstas para 1959, 1960
e 1961. Dessa categoria cons
tam 12 aviões encomendados 
por empre«as brasileiras.

NOMEADO JURANDIR MAMEDE
D Presidente da República 

ssinou ato nomeando o Co
mei Jurandir Sizarri Mame- 
e para chefe do Grupo

Combinado do Núcleo d 
Comando da Zona de Defes 
Sul, subordinado ao E-tad 
Maior das Forças Armadas,

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças 
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Sabias Q u e ...Tu
... o maior mamifero que 

hoje vive sôbre a terra é o 
elefante, e nas águas a ba 
leia?

x o x
... a palavra alfabeto pro

vém do nome das duas pri
meiras letras gregas — o
alfa e o beta?

x o x
... o avestruz pode atingir 

a velocidade de 120 quilô 
metros por hora?

x o x
... na Cidade de Haya, na 

Holanda, existe a «Palácio 
da Paz», majestoso edifício 
para a construção e orna
mentação do qual concorre
ram quase todos os países 
do mundo?

x o x
... a constribuição do Bra

sil para o «Palácio da Paz» 
foi o rico madeiramento de 
que são revestidas as pare
des de algumas salas e de

que foram construídos seus 
bancos?

x o x
... em oito minutos e qua

torze segundos a luz pode 
percorrer a distância do Sol 
à Terra?

x o x
... o menor mamifero que 

existe é a musaranha, que 
vive na África e pesa ape
nas seis gramas?

x o x
... a Tôrre Eiffel, em Paris, 

tem 300 metros de altura e 
8.000 toneladas de pêso? 

x o x
... muitas enfermidades in

fecciosas são transmitidas 
às crianças pelos brinquedos 
de outras. As gaitas, corne
tas, apitos, só devem ser u- 
sadas pelos próprios donos, 

x o x
... Paulo Afonso, que foi o 

descobridor da Cachoeira 
que tem o seu nome, era

ium sertanista português do 
I século XVI.

x o x
... alguém perguntou à 

Rainha Cristina da Suécia 
qual era o pior dos defeitos 
e a soberana respondeu: «A 
mentira, que envilece aque
le que a diz e engana quem 
a ouve».

x  o x
... a magnólia, cujas gran

des flores, todas brancas, 
têm um aroma estranho, é 
originária da América e tem 
êsse nome honra de Pedro 
Magnol, célebre botânico 
francês. Alguns naturalistas 
dão esta planta como origi
nária da China, onde existe 
em abundância.

Edição de hoje 8 
páginas

CULTURAS 
^  FARTAS

NA0 IMPORTA 0UAL SEJA A CULTURA' 
OU A QUALIDADE DA SUA TERRA,POIS 0 

PROBLEMA DE ADUBAÇÃ0 SERÁ SEMPRE 
RESOLVIDO COM 0S PRODUTOS DA& B A

ADUBOS

CONSULTEM NOSSOS TÉCNICOS 
E UTILIZEM NOSSO LABORATÓRIO 

DE ANÁLISE DE S0L0,  UM DOS 
MAIS BEM APARELHADOS  

DO B R A S I L

MATRIZ: PRAÇA PAROBE,130*12 A * E N D . T E L .H Y P E R
PORTO ALEGRE
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Produtos da CR A  também agora em San 
ta Catarina, distribuindo em Lajes a  A s
sociação Rural a  qual mantem um esto

que permanente.
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Conheça as Vitaminas

Bjonío «intetjza e que í “® °  ° rgan'8'
Sao também chamadas de microalirnlrtíf * minimas*
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varia- 
vitaminas de

por ação

em

O organismo que recebè\l“mentacaT«t rS'i

*  <S iE 3 L * ‘ “ p:ovi8to

fspeciaimente de certos p ^ e ^
lhau, O m^ro e o tub.rao. K gema do o v n i  o P ,° baCa’
bem sfto ricos em vitaminas A. a maateiSa tam-

A carência iu  a falta de vitumin««. „  j 
ca conhecida vulg.,mente eotu., cegueira'nnuína“ “ “  doe° '

É muito indicado nee mfecçSÃ reepíaw la. como .  
gripe ou a bronquite. s como a

bacalhau1“ '111'”  ‘  enC0D,r‘ d«  «® olho de ligado de
O organismo também se provê de vitamina 

dos Tdios ultravioletas da luz si lar.
A falta ou a carência da vitamina B pode resultar 

raquitismo entre outras.
A vitamina B é muito encontrada no trigo, nas ver

duras, gema de ovo, no leite, tomates e em quaze todas as 
frutas

A carência ou a feita do vitamina B pode resultar na 
conhecida doença que ficou celebre o Beri-beri' Isto noifins 
do século passado.

A sua carência pode ainda ocasionar perturbações di
gestivas. fa lt. de apetite e constipação como também altera
ções para o lado do coração.

\ vitamina C é muito encontrado na'laranja, no limão 
e no cajú,

E-ta vitamina é muito importante para a respiração.
A falta de vitamina C produz o escorbuto, doença co

nhecida desde muitos sécules,
Hoje está comprovado o emprego e a importância des

ta vitamina, nos processos de defesa contra as infecções
Ai está» noçoes rudimentares para que o público saiba 

dar o devido valor as tão faladas ‘ ‘vitaminas’.
Digo porem que o seu emprego deve ser sempre a cri

tério do medico,
Procure uma alimentação variada e melhorada quer 

em quantidade como em qualidade. Produtos comerciais só 
em último recurso.

Dr. Inaldo Mendonça

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te

lefone n. 268

"Déficit" no 
Comércio Ex
terior Brasi

leiro '
De acôrdo com dados es

tatísticos fornecidos pelo Mi
nistério da Fazenda, o co
mércio exterior brasileiro, no 
primeiro semestre, continua
va apresentando «defie t» em
bora consideravelmente me
nor em relação ao mesmo j 
periodo do ano passado, Isto,' 
porque, ape6ar das importa
ções terem diminuído em 
124,7 milhões de dólares, as 
exportações também cairaiu1 
em 40,8 milhões.

Segundo ainda os mesmos 
dados, nos primeiros meses 
de 1957. a balança comercial 
apresentou um saldo negati
vo de 87 686.588 dólares e o 
primeiro Semestre do corren
te ano um «déficit» de 3,8 
milhões de dólares.

t e ^ O C I A L
ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje:
A  sra. Maria José Fur

tado Ramos.
O Sr. Antonio de Sou

za Filho.
NO DIA 9:
O Sr. João Maria Xa

vier.
NO DIA 10:
A sra. d. Antonisca,

Aprovado o Plano do 
Ministro da Saude 
sobre Psiquatria 

Hospitalar
Apreciando o processo do 

Ministro da Saude, em que 
apresentava ura plano para 
a aplicação da importância 
de 20 milhões de cruzeiros, 
destinada a manutenção dos 
serviços psiquiátricos das 
unidades hospitalares dos 
Estados e Territórios, o 
DASP opinou pela sua apro
vação, com ressalva constan
te do item 9 da respectiva 
exposição.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD” legí
timos.

esposa do Sr. Houdrino 
Delecki;

O Sr. Martinho Campos 
Netto, funcionário da A- 
gencia local do Banco 
do Brasil.

A todos 
riantes os 
primentos.

os amversa- 
nossos cum-

Uma Criatura
Friamente contempla o desespêro e o gôzo,
Gosta do colibri, como gosta do verme.
E cinge ao coração o belo e o monstruoso.

Para ela o chaçal é, como a rola inerme:
E caminha na terra imperturbável, como 
Pelo vasto areal um vasto paquiderme.

Sei de uma criatura antiga e formidável.
Que a si mesma devora os membros e as entra

nhas.
Com a sofreguidão da fome insaciável.

Habita juniamente os vales e as montanhas::
E no mar que se rasga, à maneira de abismo. 
Espreguiça-se tôda em convulsões extranhas.

Traz impresso na fronte o obscuro despotismo, 
Cada olhar que despede, acerbo e marioso, 
Parece uma expansão de amor e de egoismo.

Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo 
Vem a fôlha, que lento e lento se desdobra,
Depois a flôr, depois o suspirado pomo

Pois essa criatura está em tôda a obra:
Gresta o seio da flôr e corrompe-lhe o fruto;
E é desse destrair que as suas forças dobra.

Ama de igual amor o poluto e o impoluto;
Começa e recomeça uma perpétua lida.
E sorrindo obedece ao divino estatuto.
Tu dirás que é a Morte: eu direito que é a Vila.

Machado de-Assis

a qualidade 
distinção

a  Doa lo u p a  puniu p*.»*

orM M FR tem tudo nue V. deseja: Belos padrões, talhe mo- 
A roupa B M «  „^DU RABILIDADE RENNER.aeruu a n ------

- ainda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
C asa  RENNER * Dispõe, ainda, a d0S) chapéus. qualidade E distinção

r E n n E R  - ves ,e  ° cava lheir0  dos pés à  cabeça  com  °  máxirr‘ ° de qu a lidade e dia,inção!
_____________—.—. r- —^ i  r-i-, i— —u—i r-ii—\ r—I n r v —i D r v i  cru —i c i n n  c m  cu—m—i c . n
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Jipe 4 portas
ccm ou sem capota de aço PEÇAS GENUÍNAS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇO

Oficina Provisória: Federal <lad° d° Serrano Tenia

Instalações em construção: Avenida Mal. Floriano

Consultem
. n

novo piano de financiamento

Caminhonelas Perua

Com prazer apresentamos a nova linha VEMAI
DKW • SCANIA V A B IS  - M A S S E Y  HARR1S - FEGURSON 

Automovel SEQAíVI Turismo 4 portas
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Caminhões 10 tons.

SCANIA-VABIS

Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina

Implementos agrícolas

Massey Harris

Tratores

REVENDEDORES AÜTORiZADOS:

.  P A R  A -

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Geral de Peças e Máquinas Lida
Rua Cel Otácilio Costa 28 - C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina
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Assistência Social a Agricultura
Mais uma Iniciativa acaba 

de ser tomada visando esten
der ás populações rurai« be
neficio» no terreno da saúde 
e no da educação. Trata-se 
de um projeto apresentado 
pelo Deputado Luiz Tourinho, 
à Jâmara doa Denutados, se
gundo O qual. «oa Institutos 
do Açúcar e do Álcool, do 
P'nh>, do Mate, do Café e do 
Sal.ldestinarã n .a seus or
çamenta anu .is, obrigatória- 
meDte. 20% la receit* esti
mada. aa melhoria das con
dições de 88ÚI- e de edu a 
çã '» das referidas oopulaçõ-s,

Louvando embora os cu - 
dados do ilustre parlamentar 
em aten ler à nossa desampa
rada gente do campo, não 
podem >8 fugir á afirmação 
de que tal iniciativa é mai» 
uma pmva da desor entaçã » 
em que se afundam os negó
cios púb icos do país, seja 
nesse, seja noutms muitos se- 
t> res.

Parece-nos que os recursos 
(e que pcl - projeto do Depu
ta lo T urinho não serão pe
quenos) não contarão com 
um órgão que especificamen
te os tenha de aplicar e, a 
nosso ver, aí está uma d i< 
falha» do projeto- Seriam as 
própria» autarquias as exe
cutoras dos beneficio» pre
vistos ou dos acordos com os 
Estados e Municípios e res
tabelecimentos idôneos»?. Em 
tal caso, seriam criados ór
gãos nas comunas e nas uni
dades federativas, onde se-, 
riam prestados tais serviços? 
Sem nos aprofundarmos no 
exame do projeto, pelo me
nos se vê que existe uma 
preocupação, gerai, dominan

te, seja no Executivo ou no 
Legislativo, nas Entidade» 
privadas, no seio da própria 
Sociedade, visando dar am
paro e assistência ao nosso 
homem rural Numerosas rea
lizações e ioiciativas de há 
um tempo a esta parte vi
sam a solução da importante 
matéria. Recentemeote foi 
criado o Serviço de Endemias 
Rurais, subordinado ao Minis
tério da Saúde; o Serviço de 
Informação Agrícola, do Mi
nistério da Agricultora dis
põe de uma dotação orça
mentária para h educ* <ção aa- 
populações rurais; a Sunerin- 
t udência do Ensino Agríco
la do mesmo Ministério, tam 
bém conta com recursos par., 
aplicação em cursos pré-vn 
cacionais e de educação do
méstica, além da C.B.A.R., 
que manipula vultosos recur
sos, destinados à educação 
das populações rurais sob 
várias formas,- temos ainda 
no Ministério da Educação e 
Cultura a Campanha Nacio
nal de Educacão Rural, cu
jo enunciado coloca êste ór
gão na mesma linha do setor 
de que tratamos: e por fim c 
Serviço Social Rural, recen- 
tement regulamentado e cu
ja ação abrange tôdas essas 
e outras faces do complexo 
problema do alevantamento 
social e econômico das nos
sas populações interiores.

Uma grande profusão, como 
se vê, de órgãos ou entida 
de tendentes a um mesmo 
objetivo —  quando, a nosso 
ver, muito mais prático seria 
reunir esforços, o que tem 
em vi*ta é melhorar as con
dições dêstes 80% da popu

lação brasileira, espalhados 
pelo ootso imeuso território.

Teríamos recurs >*. mais 
amplo», maior uni i de de 
comando e de açfto r, poi», 
mais eficiente direçio. Evita
ríamos diretoria» multiplica
das, numerosos quadros de 
funcionários e, com tôda 
certeza, alcanç iriamos m/iior 
objetividade nos planos de 
trabalho e de aplicação doe 
recursos, que já h je, soma 
dos, dariam educação, ves
tuário, habitação, saúde e 
b^m-estar a algu is milhões 
de patrícios nossos.

DIA DA 
CRIANÇA

Será comemorado no proxi
mo domingo dia 12, o dia 
consagrado á Criança, data es 
ta instituída pelo Govêrno, 
para alertar todo o povo bra
sileiro para o complexo pro
blema fisico e mental da çri 
ança.

A criança é a doce alegria 
de um lar, deleitando-nos com 
suas brincadeiras, e onde quer 
que estejamos, devemos sem
pre oferecer uma ação de ca
rinho afim de contribuir para 
o aumento de suas alegrias.

É dever de cada cidadão, 
nesse dia, doar um presente a 
cada criança, afim de tornar 
falizer e resolutas para a sua 
melhor formação fisica e mo
ral.

Controlados os equipa
mentos e a montagem 
da maior termoelétrica 

brasileira
O equipamento e a monta

gem da maior usina termoe
létrica brasileira, a carvão, 
acabam de ser contratados 
pela SOTELCA com um con 
sórcio teuto-suiço, para o 
inicio imediato dos trabalhos 
desta usina, que terá uma 
potência instalada de 100.000 
kw, em plena bacia carboní
fera de Santa Catarina.

A Sociedade Term oelétri
ca de Capivari (SOTELCA) 
é uma empresa de economia 
mista, criada pelo Govêrno, 
no ano passado, com o du 
pio objetivo de ampliar o 
parque gerador de energia 
elétrica, no país, e de apro 
veitar os carvões secundá
rios que resultam do bene- 
ficiamento do carvão meta
lúrgico utilizado na industria 
siderúrgica, notadamente em 
Volta Redonda.

Para o fornecimento do e- 
quipamento e montagem des
ta usina foi aberta uma con-

corrência, à qual se habili
taram cêrca de 60 firmas de 
renome internacional. Saiu 
vencedora a proposto do 
consórcio Masci menlabrik 
Augaburg, da A ,emai.ua e 
Brown Boveri, da Suiçt, por 
suas melhores conr. ções 
quanto ao materia: pra o de 
entrega e financi ient< Os 
contratos celebradas ei e o 
presidente da SOTELCA e 
os representantes do con
sórcio montam a 10 mi hões 
de dólares.

A  primeira unidade da Usi
no, de 50.000 kw, deverá en
trar em operação experimen
tal em outubro de 1959 e a 
segunda, de igual potência 
três meses depois. A Ter
moelétrica de Capivari, por 
outro lado ja está construin
do linhas de transmissão em 
direção ao Norte de Santa 
Catarina, numa extensão de 
200 quilômetros, a fim de 
fornecer energia a Floria
nópolis e ao Vale de Itajai.

JÍ/rOS

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
*  inserção regulável e automática do papel
*  libertador de tipos 
v' mesa d papel
v  estrutura blindada monobloco

(2o/7/x2Çc9 c //r*g

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
"«Organização Lida. » J

RUA CORONEL CORDOVA 108 —  Caixa Postal 35 — LAJES, S.C.

Rio, (Agência Nacional) — 
Em um Seminário realizado no 
Clube de Engenharia, repre 
sentantes da indústria automo
bilística em nosso pais de di 
versos Ministérios e outros or- 
gãos governamentais, além de 
membros do Grupo Executivo 
de Indústrias |Automobilistica - 
CEIA, - do SENAI e da CA
PES debaterem os problemas 
gerais ligadas a mão de obra 
especializada que êste parque 
industrial necessitará até 1961.

Segundo os cálculos efetua 
dos por peritos no assunto, 
nossa industria de veículos pre
cisará no minimo de mais qua 
renta mil operários até 1961, 
total êste destinado a fazer 
frente ao avanço no ritmo de 
produção que o Brasil está im
primindo a êste campo de a 
ção. No momento, pelos levan 
tamentos feitos, nosso país pos 
sui sete fábricas de veículos 
auto motores em funcionamen
to e 968 outras destinadas ao 
fabrico de auto peças, co gre- 
ga^do um operariado da or
dem de trinta mil pessoas.

Preparação de pessoal
Como as necessidades de 

mão de obras especializada 
crescem de ano para ano, os 
responsáveis pela formação pro
fissional do pessoal de nível 
superior e médio que envolve 
técnicos, especialistas e artífi
ces de boa qualificação deli
beraram cuidar do problema 
desde agora organizando estu
dos e reuniões que propiciem 
a maneira de ser planejado um 
programa de formação e trei
namentos de equipes tão ne
cessárias quanto indispensáveis

ao desenvolvimento normal da 
industria automobilística.

Na reunião os membros das 
diversas organizações industri
ais e governamentais trataram 
dos seguintes pontos: a analise 
da necessidade de mão de o- 
bra neste setor industrial; b) 
estabelecimento de areas de 
treinamentos; c) treinamento 
de equipes no próprio local 
de trabalho, d) preparação de 
supervisores industriais: e) pla
no de aproveitamento e trei
nam. nlo do pesso 1 de nível 
técnic s de direção de emprês- 
sa dêsse iamo no Brasil.

B A N C O  N A C IO N A L  
C O M E R C IO . S .A .

EP

L I M I T E
200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

Vende-se
Vende-se um terreno s 

tuado na rua São Joaquii 
logo abaixo da Igreja Sã 
Judas Tadeu, medindo 15 m 
de freete por 50 m2 de fur 
dos.

Tratar nesta redação.
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Pretendendo contribuir dei votiva 
modo eficiente, com o seu m  Á .

,u4; ± “ lr„e . « ^ M  Que bem
***  . , A —“ v OCU
público ledor, um dos pres
tigiosos jornais publicou, na 
sua edição de domingo últi 
mo. o resultado de um in
quérito feito pelos repórte
res parlamentares através do 
qual, ficaram classificados 
entre 327 deputados os que 
melhor serviram durante a 
legislatura que agora termi
na.

É realmente, um trabalho 
de alta valia e significação 
política, demonstrando que 
os profissionais de imprensa 
vivem apreciando, acompa
nhando de perto o compor
tamento parlamentar de ca
da um dos representantes do 
povo. O inquérito feito à ba
se de inseção, sem partida
rismo, livre de simpatia pes
soal, mostra quais os Depu^ 
tados que devem voltar pe
la votação conseguida, e os 
que nada fizeram, por isso 
nem mereceram a conside
ração de qualquer cotação

çãoÜ°dSe legislador Vada ÍUQ'
Já apreciamos em outro 

comentário que muitos dos 
elementos que disputam vo- 
ios e conseguem vencer, fa
zem-no apenas, pela vaidade 
a posição, pela imunidade, 

pela facilidade de negócios 
administrativos e a constan
te preferências devidas á si
tuação de relevo e as van
tagens que o cargo oferece.

Não há, forçoso é admitir- 
se> nenhuma preparação psi
cológica para a função, nem 
de qualquer modo acendrado
espírito público. Reclamam, ----------------------
exigem e gozam de todos os -já não sendo possível evitar
privilégios, mas não cuidam 
nem se lembram dos seus 
deveres. São assim como fi
guras decorativas coladas á 
parede; sómente caem com 
o soprar do vento ou se al
guém as retira do lugar.

E uma lástima, mas ver
dade que não pode deixar 
de ser dita e muito menos 
escondida. O resultado pro
missor dêsse inquérito devia 
ter sido divulgado há mais 
tempo e por todo o territó
rio nacional, de maneira que 
o eleitor de cada região ti
vesse tempo de meditar, 
perguntando ao seu preferi
do quando éste se lhe pedis
se votos o que havia feito 
durante tanto tempo que 
gozara as macias poltronas 
do Paládio Tiradentes.

Louvamos francamente, es
sa feliz idéia dos rapórters 
da Câmara, e aconselhamos 
que essa medida seja repe
tida constantemente, porque

Modernização da Olin- 
krafí S. A.

a volta de alguns dos De
putados a publicação perió
dica, pelo menos os convida
ria ao trabalho para o qual 
foram levados com o voto, 
além de lembrar que entre 
êles e o eleitorado há um

Foi anunciada hoje por H. 
A. Arnold. presidente da 
Olin Mathieson Internacional 
Corporation, a conclusão da 
primeira etapa de maderni- 
zação da Olinkraft S. A. Ce
lulose e Papel — a mudança 
de processo semi-químico de 
fabricação de celulose para 
o processo Kraft.

A Olinkraft, localizada em 
Canoas, neste Estado, é uma 
filial da Olin Mathieson. As 
instalações, de muitos milhões 
de dólares, em Canoas, foram 
adquiridas em março dêste 
ano, e incluem fabricação de 
celulose e papel usina hi
droelétrica, florestas e par
que residencial.

Afim de dirigir os traba- 
lhqs e as fases subseqüentes 
da modernização, a Olin Ma
thieson designou Joseph W.

compromisso cívico e de or 
dem moral. Acreditamos que 
essa medida daria resultado 
benéfico.

áf-, «UK?

TjO D Ê L O
LP-321

D lIà S k x .

Líder absoluto em econom ia!
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O  novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E mais...
• líder em conforto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
M( técnica alemã em caminhão* braúlouot I

Gorman para Gerente de 
Fábrica das instações de ce- 
luloce e papel da Olinkraft.

Mr. Gorman substitui Jack 
Noble, chefe de um grupo 
de quatro técnicos, tempora
riamente designado para o 
empreendimento em Canoas 
pela divisão de Produtos 
r lorestais da Olin Mathieson. 
também fabricante de papei 
kraft e produtos de papel 
com séde em West Monroe’ 
Louisiana.

Mr. Gorman, outrora assis
tente superintendente de fa- 
cação na West Monroe, é 
perito no campo de produção 
na América Latina. Em 1954 
foi designado para uma fá
brica unificada de papel e 
papelão em Montevideo, Uru
guai, pela companhia prede
cessora da Olin Mathieson 
Division em West Monroe.

Os projetos exigem o me
lhoramento das instalações, 
a fim de auxiliar o Brasil a 
reduzir sua dependência de 
importação e ajudar o País 
na economia de divisas.

Conforme opinião de Mr. 
Arnold, os projetos da Olink
raft indicam que o consumo 
de papel no Brasil aumenta- 

de 670.000 toneladas mé- 
; ‘ cas em 1956 para aproxi- 

idamente 955.000 toneladas 
étricas em 1960 e para 
ém de 3.000.000 toneladas 

uiétricas em 1980.
Acrescentou êle que os 

planos a longo prazo da 
companhia exigem um au
mento substancial na produ
ção de celulose e de papel 
kraft a serem produzidos da 
madeira de fibras longas das 
matas brasileiras. A fim de 
coadjurar éste programa a 
longo prazo, a Olinkraft em
preenderá um extenso pro
grama de plantação de flo
restas e de reflorestamento, 
em sua área de atividades 
sul do Brasil-

É  O FJOVO LÍDER IVAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
Fatfires  de « e a e m l t ,  
conforto  e  •e g w ra n ç a i

Motor Olesdl OM321, de 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por antecâ
mara dp alimentação continuo.

Câmbio de 5 marchas, totalmente sin
cronizado. MafS fórça no orranque e 
maior capacidade nas subidas.

Cabine com novo desenho ■ tão confor
tável como um carro de passeio I Pc-ssul 
ampla jonela traseiro, cinzeiro, porta- 
luvas com tampa, gonctoos cabide, etc

JIIERCEDES-BEIVZ DO BRASIS. S.A. ,
I A B N IC A & T Í  DO D  CAM INHÃO BNASUEINO PANA AS f STNADAÈ B N A S IU IN A S /  i

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO«

Mercantil  della r o c c a  broering  s . a .
Rua Manoel Thiago de Castro, 516 -  Fone 253

LAJES — Santa Catarina

Aumentado 
de 12 para 16 
bilhões o Ca
pital da Pe- 

trobrás
Numa assembléia ex

traordinária dos acionis
tas, presidida pelo Coro
nel Janary Nunes, a Pe- 
trobrás teve, por unani
midade, o seu capital 
elevado de 12 para l(i 
bilhões de cruzeiros, me
diante subscrições de 
ações ordinárias.

Dessa Assembléia par
ticiparam, também, re
presentantes da União e 
dê todos os Estados e 
Territórios.

Edição de hoje 8 
páginas
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Ronda Policial
Novo assalto sofrido pela Relojoaria Speck

Foi assaltada pela segunda 
vez, na madrugada de se
gunda-feira última, a conhe- 
cidissima Relojoaria Speck, 
sita à Rua Correia Pinto e 
de propriedade do sr. Herwin 
Speck. Segundo dados que 
nossa reportagem colheu, os 
«amigos do alheio» arro aba
ram uma parede lateral do 
referido estabelecimento, re
tirando os tijolos com pica
reta.

Após a constatação do fa
to. que se deu sómente após 
as primeiras horas do dia 
mencionado, verificou-se que 
os larápios roubaram grande 
quantidade de relógios finís
simos anéis de ouro, bombas 
de chimarrão, canetas, cor
rentes de prata, relógios em 
conserto, chaveiros, estojos

para bomba, muitas alianças 
de ouro e diversas joias, 
causando um vultuoso pre
juízo.

Interessante se torna frisar 
que, há tempos atraz, a refe
rida relojoaria já tinha sido 
alvo de outro roubo mons
truoso, cujos prejuízos foram 
calculados em aproximada
mente um milhão de cruzei
ros, tendo a policia sido mo
bilizada para descobrir os 
ladrões e trancafia-los no xa- 
dres, sem conseguir, entre
tanto, concretizar sua in
cumbência.

A policia tomou conheci
mento de fato, tendo sido en
carregado o investigador 
Carlos Couto para efetuar 
uma serie de investigações.

Menor perece no Rio Cará

Sra. Auta Cas
tro Silva

Completará amanhã 
mais um aniversario na
talício, a senhora d. Au
ta de Castro Silva, vir
tuosa esposa do Sr. João 
Gualberto da Silva Filho.

D. Autinha, como é co- 
mumente denominada, 
pelo seu espirito altruis- 
ticamente caritativo, tem 
merecido a consideração 
de todos os que lhe são 
caros.

Como Presidente da 
Sociedade Beneficiente 
Seara do Bem, vem se 
destacando como uma 
madame protetora da 
classe menos favorecida.

Apresentamos á feliz 
aniversariante os nossos 
votos de um porvir ven
turoso.

Segunda feira última, quan
do trafegava despreocupada- 
mente pela Avenida 3 de 
Outubro, o menino Rogério 
Córdova, com 11 anos de i- 
dade, filho do sr. Orival Cór
dova, funcionário do Centro 
de Saúde local, e de sua es
posa dona Santinha Córdova, 
caiu no rio Cará. que fica 
próximo da referida artéria, 
permanecendo n’agua cêrca

de quinze minutos. Embora 
tardiamente, ao tomar conhe
cimento do fato o sr. José 
Peron Filho retirou o corpo 
do inditoso menino em esta
do gravíssimo. Conduzido i- 
mediatamente ao |Hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
Rogério veio a falecer às 12 
horas e 5 minutos ao dar 
entrada naquele nosocômio

Destruída pelo fogo uma residência nas 
proximidades da rua São Joaquim

Ontem por volta das 21 
horas, um violento incêndio 
irropeu na residência do 
Sr. Wolney Cesar de Sá, si
ta nas proximidades da Rua 
São Joaquim, destruindo-a 
completamente.

Os bombeiros do 2.° Bata
lhão Rodoviário estiveram no 
local, mas nada puderam sal
var, poquanto as chamas a- 
lastraram-se rapidamente.

Os prejuízos foram totais, 
não havendo vitimas.

Quinto Aniversario da 
Petrobás

Completou no dia 3 do cor
rente, seu quinto ano de e- 
xistencia, a Petrobrás por 

j  força da lei n- 2.004. 
j Durante este espaço de 
tempo, tem essa organização 
sofrido injustamente, as mai
ores e mais tenazes campa
nhas por parte dos que cus 
tam acreditar naquilo que é 
nosso, pois sempre se acham 
prontos a duvidar nas efici
ências do nosso trabalho.

O povo brasileiro, com in
teira justiça guarda ainda 
bem vivo na memória o 
empolgante acontecimento, 
quando o Congresso Nacional 

.aprovou in totum a iniciativa 
; do saudoso Presidente Var- 
gas, como monopolio estatal 

I para salvar a nossa grande 
1 fonte de riqueza.

O 3 de outubro, é pois u- 
! ma grande data, porque tem 
! reservado para os grandes 
acontecimentos nacionais e 
dentre êles, incluímos a fun
dação da Petrobrás que sem 
favor algum marca o rumo 
para a emancipação econo 

m ica de nosso país.

o melhor,
o m a is  b e lo ,  

o m a is  útil
presente a uma dona de c a s a

Uma fanv e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar ror oa

r  I

m

économat!
u

Reserva gerai quanto a 
cura do Câncer com 

um Antibiótico
Médicos Brasileiros esperam mais esclareci
mentos sôbre a anunciada descoberta de um 
cientista japonês — '  Cromomicetina o nome 

da nova droga

• “As pesquisas relativas à a 
ção de agentes quimico-terapi- 
coo e de alguns antibióticos u- 
tilizados na terapêutica do 
câncer vem se sucedendo ulti
mamente” foi o que decla
rou o professor Ugo Pinheiro 
Guimarães, diretor do Serviço 
Nacional do Câncer a propó
sito da noticia ontem divulga 
da e procedente de Tóquio se
gundo a qual dois cientistas 
niponicos teriam descoberto 
um antibiótico com germes en
contrados na terra c capaz de 
destruir as células do câncer 
em animais.

— ‘No 7.° Congresso Inter
nacional do Câncer, realizado 
em Londres — prosseguiu o 
professor Ugo Pinheiro Gui 
marães — tive oportunidade 
de assistir a apresentação de 
vários ensaios terapêuticos re 
alizados. As conclusões a ti 
rar ficaram limitadas à apre
ciação de alguns efeitos bene 
ficos transitórios ou paliativos. 
Não se pode> á luz das verífi 
cações feitas, falar ainda em 
agente seguro capaz de deter
minar a cura definitiva dos 
processos malignos (câncer).

Parece me que à japonesa 
— finalizou o diretor do Ser 
viço Nacional do Câncer se 
inscreve nesta linha de traba
lhos e devemos aguardar mais 
esclarecimentos”

Desacho procedente de Tó
quio informa que os químicos 
Sueo Toteoski Kajiwara, do 
Instituto de Pesquisas da Com
panhia de Produtos Farmacêu
ticos Takeda, relataram em 
nssemléia cientifica que des
cobriram a droga ao cabo de 
três anos de experiencia em 
ratazanas.

O antibiótico, denominado 
‘ cromomicetina” foi injetado 
em ratos portadores de tumo 
res cancerosos, verificando que 
nos estágios iniciais o antibió 
tico havia destruído os tumo 
res malignos numa proporção 
de 30 a60 por cento de rata 
sanas.

Revelaram, ainda que, nos 
casos mais adiantados as inle- 
ções dos antibióticos só fizeram 
prolongar de alguns dias a vi 
la dos roedores e que a ‘ cro
momicetina” foi obtida com 
com germes encontrados no 
solo na cidade de Toyonaka; 
perto de Osaka.

Aceitar com reservas
— Como médico, especia- 

ista em câncer, há já alguns

anos dedicado ao tratamento 
dessa doença, desejo que a no
ticia seja veidadeira — decla
rou o cancerologista Reynato 
Sodré Borges.

Segundo acrescentou por 
falta de maiores detalhes a 
descoberta deveria ser aceita 
com reservas, “ mesmo porque 
durante a realização do 7.° 
Congresso Internacional do 
Câncer, realizado em Londres, 
em julho último, não foi rela
tado o êxito dessas pesquisas 
japonesas”.

Para que a experiência 
dos químicos japoneses seja a- 
ceito —  finalizou é neces 
sário que outros pesquisado
res comprovem o método”.

O cancerologista Osolando 
Machado também é de opinião 
que a descoberta japonesa de
ve ser recebida com reservas.

—  Acaba de haver um con 
gresso internacional de câncer 
em Londres — disse nos — e, 
como essas experiencias estão 
sendo realizadas há três anos 
como informa o telegrama al
guma coisa deveria vir à luz 
na Capital britânica. Assim, 
prefiro aguardar maiores de
talhes para opinar”.

Demissionária a Di
retoria da Liga Ser

rana de Desportos
Em oficio dirigido ontem a 

Junta Disciplinar. Desportiva 
e a todos os clubes locais, 
os Srs. Névio Fernandes e 
João Carlos Leão Filho, so
licitaram os seus pedidos de 
demissões em carater irre
vogável dos cargos de Pre
sidente, e Vice-Pres. respec
tivamente da mater dos es
portes locais.

Motivou o pedido de demis
são daqueles dois altos es
portistas lajeanos, a pouca 
cooperação demonstrada pe
los clubes filiados e esportis
tas em geral aos interesses 
do futebol lajeano.

Com isto ficou criado uma 
grande crise no futebol la
jeano, crise que dificilmente 
será contornada nestes pró
ximos dias.

Até o momento nada sabe
mos qual a atitude a ser to
mada pela J.DD para solu
cionar este delicado proble
ma no futebol lajeano.

Íoaíheria Mondadon
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Keve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29 

Condições especiais de venda com pequena entrada
Cr$ 1.6SL20 por mês

e APENAS

r suas alianças, procurem a JOA-
LnhKlA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
elogios.

Praça Joâo Costa (Edifício Dr. Acacio) — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa Catarina


