
PTB ELEGEU CINCO 6 jVERHaOORtS
Rio Grande, Esiado do Rio

O Partido Trabalhista Bra- tes 
sileiro concorreu ao pleUo 1 
de tres de outubro com seis 
candidatos próprios á chefias 
de Executivos Estaduais Per

Piaui e Amazonas

* '-p o  l í o U U I U J J j g  P a n .  p j f , . I n

deu apenas em Espirito San- J s  R ^ S l  ™ ? a"á: Cha

Rp«™,gOVernadore9: Leonel Brezola^ no Rio Grande do
tarin H0bDrto Silveira> no Es- :a.d° Elo de Janeiro; Par-

to, vencendo nos demais 
com o que elegeu os seguin-

ruKR̂ dri»gue8> no Piaui c 
Gilberto Mestrinho, no Ama
zonas.

Ale;n desses triunfos . o 
PTB foi deciso com seu a- 
poio para a eleição de Cid 
Samoiio, em ’ernambuco, 
derrotando as forças do can
gaço do sr. Etelvino Lins e 
do governador Cordeiro de 
Farias. A bancada federal

trabalhista foi aumentada em 
trinta por cento, devendo fa
zer perto de 83 deputados. 
Em diversos Estados o tra- 
balhismo avançou, vencendo 
as eleições para o Senado.

Os observadores politicos 
indicam a posição do PTB

como definitivamente conso
lidada, e o 3 de outubro re
presentou ao sr. João Gou
lart não sómente uma vitória 
eleitoral, como sobretudo po
lítica, já que assim se cre
denciou para disputar a pre
sidência da República.

JANGO
passou por Lajes
Guiava a sua caminhonete Wolskswagen — 

Contatos políticos
Conforme fora divulgado, chegou quarta-feira última à 

nossa cidade o Dr, João Goulart. Procedente de Camboriú, 
onde havia pernoitado, aqui chegou às 21 horas, sendo re
cebido pos um grupo de correligionários do PTB que o 
conduziram ao Grande Hotel Lajes. Ali permaneceu por 
duas horas am cordial palestra com as pessoas que o fo
ram cumprimentar, enquanto seus familiares repousavam.

Acompanhavam o Vice-Presidente da República: sua es
posa D. Maria Tereza Goulart, que foi recebida pelo Co

mitê Femenino do PTB 
local, dois filhinhos do 
casal, uma senhora, um 
motorista e uma empre
gada.

Em viagem de recreio 
o Dr. João Goulart par
tira do Rio tres dias an
tes e, atravessando os 
Estados de São Paulo e 
Paraná, deu entrada em 
Sta. Catarina pelo Vale 
do Itajai. O automóvel 
em que viajava sofreu 
um desajustamento a- 
quém de Rio do Sul e o 
Presidente Nacional do 
PTB interrompeu por 
algum tempo a viagem, 
aproveitando para jantar 

na localidade de Encruzilhada, neste Município. Dali para 
cá seu motorista passou para o carro e o Vice-Presidente 
da República tomou a direção de uma caminhonete Wolsks-
"  lse“ - dét;a d0 lider trabalhista surprendeu até mes- 
m. .eus companheiro i políticos quando o viram desembar
ca • em tr Ge esport.v ■ daquele veiculo que ele proprio 
co iduzia. Vliás o Dr. »oão Goulart vinha dir^ l.nd°o de8d^  
o lio de fneiro. Bera disposto, abraçando a todos com 
al i  o sucessor político de Getulio Vargas, manifestou- 
se sobre a atual conjuitura política e em especial sobre o 
êxito alcançado pelo PTB no Brasil.

Desoeiindo às 23,30 o Dr. João Goulart seguiu para o 
Ri, Grande do SÍ?, aproveitando a noite para sua vagem.
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O Presidente da República 
assinou decreto dispondo so
bre concessão integral dos 
respectivos salários a con
tribuições aos asegurados do 
IAPM e do IAPETC, no caso

de incapacidade permanente, 
resultante de acidente de 
trabalho.

Segundo o decreto presi
dencial, em caso de morte 
por acidente de trabalho, os

institutos garantirão aos be
neficiários dos segurados be
neficio complementar ao da 
peasão igualando o valor 
desta ao salário percebido 
na ocasião do acidente.

Poderá o PTB ser majoritário 
no Senado

Multa para os 
motoristas que 
desobedecerem 

o sinal
Em palestra mantida 

com a nossa reportagem, 
o titular da Delegacia 
Regional de Policia de 
Lajes, major Amintas 
Melo, declarou estar to
mando severas providen
cias no sentido de punir 
aos motoristas que de
sobedecerem a orienta
ção das sinaleiras insta
ladas nas principais es
quinas da cidade. Já 
estão designados alguns 
agentes da lei para essa 
tarefa e começarão agir 
tão logo as circustancias 
o permitam.
Edição de hoje:
8 paginas

Segundo observadores po
líticos, a bancada do PTB no 
Senado Federal poderá ain
da ser majoritária, caso se 
completem com êxito, as ar
ticulações que o Sr. João 
Goulart vem promovendo, no 
sentido de atrair novos ele
mentos ao partido dentre os 
antigos senadares e os elei
tos no pleito de 3 de outubro.

Para êsse objetivo, o PTB

Dia 21 do corrente, foi uma 
data de grande revelância 
para a imprensa lajeana, pois 
completamos o nosso 19.“ a- 
niversario de fundação 

São 19 anos de lutas, to
dos êles dedicados ao bem 
público, pois sempre foi o 
nosso ideal, difundir com 
clareza e honestidade, atra 
vez de uma imprensa sadia

teria que conquistar cinco 
senadores alguns sem legen
da — e outros eleitor por 
alianças, mas ainda sem de
finição partidária. E’ o caso, 
por exemplo dos Srs. Zaca
rias de Assunção, Lino de 
Matos, Miguel Couto Filho, 
Leònidas de Melo, Silvestre 
Péricles, Auro Andrade e 
Coimbra Bueno.

e dentro dos princípios de
mocráticos que regem a li
berdade de imprensa em nos
so paiz.

l ’m único objetivo procu
raremos cultivar que é o de 
respeitar os nossos co-ir- 
mãos de labuta e desejamos 
ser respeitados também pelos 
mesmos.

0  Nosso Aniversario

I Maraioara apresenta Amanhã, domingo, às 4, 7 e 9,15 horas grande produção da Paramount em 'VistaVision

'O SEGREDO DO PADRE"
Com: John Derek e Paul Douglas

T. . u r ivAuiEer de duas Caras" com Elza Aguirre -  Quinta-Feira —: “O Caliça Sagrado" Cinemascope
rça-heira — A f*“ _ .  “p^aaram com o próprio Sangue" CS. e Technicolor — domingo —: "Sangue ardente 
Tchnicolor — Sabac • y CinemaScope e Technicolor
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Fazem anos hoje:
O Dr. Dario Pereira de Je

sus, Cirurgião Pantista; a era. 
d. Leocadia, esposa do Sr. 
Tulio Fiúza de Carvalho, o 
sr. Sebastião Coelho Wal- 
trick, residente em Capão 
Alto.

No dia 26:
O Sr. Outubrino Vieira Bor 

gea.
No dia 28:

O Sr. Avelino DalmoliD.
A todos os aniversariantes 

os nossos cumprimentos.

>ônica Médica
Orientação as m ães

Alimentação nat irai é a constituída S o m e n t e  de leite 
materno. Ë o aposto da alimentação a r t i f i c i a l ,  feita com 1er 
te de vaca, de cabra etc. A vantagem a a dimentação natu
ral isto é, da alimentação materna é porqie é de facil di- 
gestã ) e timbérn porque possui fermentos digestivos que 
auxili im a digesta». Alem diss > fornece a» corpo do bebê 
a quantidade de calor indispons ivel para o seu rápido cres
cimento.

Assim, todas as mães tem a obrigação de amamentar o 
filho ao seio, por ser mais econo nico e mais nutritivo o 
leite maorno.

O leite materno ainda ate certo limite pode defender a 
criança de infecções como a difteria ou empe.

Ao nascer a criançà deve ficar em repouso alimentar 
por 12 horas a 24 horas após o parto.

Durante estas primeiras horas dá-se ap:nas agua pre- 
viameote fervida ou chá fraco levemente adoçado.

Portanto geralm^nte é util começar a alimentação da 
criança aproximadamente 24 horas depois de seu nascimen
to.

A mãe ao amamentar o filho deve ficar em posição 
confortável, porque ela vai dar de ma nar ao filho pelo es- 
piço de 20 minutos, 6 vezes ao dia, durante 6 meses.

Em primeiro lugar é importante que a criança respire 
com facilidade durante a mamad».

Ü horário das matnaduras deve ser de 3 em 3 horas, 
duraate o dia.

Nlo deve a mãe dar de mamar ao bebê todas as ve
zes que ele chora. Isto é um êrro, um mau hábito que pode 
trazer péssimas ccnsequencias.

De um modo geral o bebê não deve mamir durante • 
noite, para que êle e a sua mãe possam descançar.

O tempo de mamadura deve ser de 20 minutos
Aos 6 meses de idade nenhuma criança deve contiDuar 

a ser alimentada somente com leite.
De 3 para 4 meses a mãe deve iniciar o desmame do 

filho para que este goze mais saude, tenha bom crescimen
to, boa dentição e boa resistência às infecções.

Garante a saúde de seu filho lendo com atenção es
tes conselhos e procure aplicar estes conhecimentos de 
utilidade para todos,

Dr. Iaaldo Mendonça

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças 
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Prossegue o programa de naciona
lização da indústria auiomobilisiica
Assinados contratos de financiamento e °  „ F ® ?  e a

Cobrasma para a produção de eixos para caminh pais
préstimo estrangeiro destina- lhões de dólares.Rio, (Agênci« Nacional) - O 

programa de nacionalização 
da indústria autamobilistica 
recebeu mais um impulso cotr 
a aisinaturc, no BNDE, de 
dois contratos de financiamen
to e aval que permitirão às 
empresas Cobrasma e Co- 
Cobrusma Rockewel a produ
ção de eixos dianteiros e tra- 
zeiros e diferenciais pará ca
minhões.

Duas operações distinta fos- 
ram realizadas pelo BNDE; 
uma de aval no valor apro
ximado de um milhão e 600 
mil dólares, à empresa Co
brasma, que lhe permitirá a 
ampliação da forjaria colo
cando-a em condições de for
necer á Cobrasma Rocwéll pe
ças «m bruto dos componen
tes dos dois eixos. Para esta 
última firma concedeu o BNDE 
empréstimo de 80 milhões de 
cruzeiros e um aval de 6 mi- 
jhões de dólares para em-

do a importação de equipa
mento para fabricação da ei
xos diferenciais. Os investi- 
meotcs toiais do projeto, em 
moeda nacional e e«trangei 
ra, ascendem a quase 900 
milhões de cruzar. 8 dos 
quais participará o BNDE 
com pouco mais de 40%.

Importância do em- 
prendimento

O programa de produção 
da Cobrasma Rockwell que 
se especializara na usioagem 
e tratament > térmico das pe- 
ças e montagem de axos p 
fabricação de diferenciais 
prevê a produção no pais de 
60 mil conjuntos de eixes pa
ru caminhões. 48 mil cubos 
de roda e 120 semi-eixos. Ês- 
se volu.ii« de produvão ense
jará uma economia anual de 
divisas da ordem de 20 mi-

Por ouiro lado, a iniciativa 
é imprescindível para que se 
atinja, om 1960, o coeficiente 
de 90% de nacionalização do 
pêso do veículo, como esti
pulou o decreto 39.568, de 12 
ne julho de 1956, que criou o 
CEIA. O empreendimento 
contribuirá, assim, de manei
ra eficaz, para a çonseciçáo 
dos objetivos fixados no Pla
no Nacional da Indústria Au
tomobilística, cuja realização 
propiciará ao país economia 
de divisas superior a 200 mi
lhões de dólares.

Vende-se
Vende-se um terreno si

tuado na rua São Joaquim 
logo abaixo da Igreja São 
Judas Tadeu, medindo 15 m2 
de frente por 50 m2 de fun
dos.

Tratar nesta redação.

SPRINGER
V

porque deslisa sôbre qualquer piso

com

r
dispositivo adaptado na pró

pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com pafente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

9,S pes cubico»
Interior em c6r azul logo 
poria oproveitâvel 
novo tècho de engate suave 
S ano» de garantia

•  preço bam mais em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova S-N. — LAGES — Santa Catarir
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* e, aPrô moção Cooperati
vista entre o Brasil. Argentina

e o Uruguai
M ensagens dos Ministro da Agricultura daqueles dois países

ao Ministro do Brasil
O Ministro da Agricultura

já recebeu as duas primeiras 
adesões ao Congress.» Ame
ricano de Cooperativismo que 
se reunirá no Brasil no am> 
de 1959. Essas adesões estão 
contidas nas mensagens do 
Ministro da Pecuária e Á"ri 
cultura do Uruguái, Sr. Joa
quim Apsricio, e do Ministro 
da Agricultura e Pecuária da 
Argentina, Sr. Bernardino C 
Horne.

O Congresso Americano de 
Cooperativismo tem o propó
sito de incrementar as rela
ções ecoDÔmicas entre as or
ganizações cooperativistas do

no aso País e daquêlas duas 
Kepublicas meridionais nos 
moldes da política de coope
ração pan americana propos- 
ta pelo Presidente Juscelino 
Kubitsch-k.

,̂a fuensagem que enviou 
o Ministro Mário Meneghetti 
aqueles seus colegas, através 
do Sr. José Smith Braz, dire
tor do Serviço de Economia 
Rural, acentuou que tal in
cremente, além de patentear 
a pujança dessas organiza
ções, reforça em um campo 
novo e amplo os laços cul
turais, econômicos e sociais 
que unem o Brasil ao Uru-

guai e à Argentina. Expres
sava, finalmente, o seu dese
jo de que essas relações ca
da vez mais se ampliem e]se 
consolidem.

Er* sua resposta, o Ministro 
uruguaio diz que «recebia 
com verdadeira emoção a 
preocupação do Govêrno bra
sileiro por temas de singular 
gravitação no interêsse co
mum cos povos irmãos. O 
Ministro argentino assinalou 
em sua resposta a coincidên
cia dos pontos de vista entre 
o Brasil e a Argentina, na
quele terreno.

A V I S O  D E  F L O R I A N O P O L I S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n. 52 — Sala 4 

Teleí. n 27-13 — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECO'’ 

Florianópolis Santa Catarina

« CoibilidÉ em Geral»
Junta Comercial — Ministério do Trabalho — Imposto 
de Renda — Imposto de Vendas e Consignações Regis
tros de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores — Mi
nutas de Estatutos, Contratos, Requerimentos, etc. Anda
mento de Papéis nas Repartições Públicas.

ATENDE AO INTERIOR DO ESTADO

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» leg í
timos.

Seguros

JULINHO
Edifício! MARAJOARA

1» ANDAR

Rio — O Ministro Fernan- 
ndo Nobrega, titular da Pa t̂.i 
do Trabalho, Indústria e Co
mércio, lógo após Hssumtr es
sa Secretaria de Estado deter 
minou que se fizessem estu- 
tudos para tornar menos bu 
roerática a ação ministerial 
em todos os setores de suas 
atividades. Assim, deverão 
sofrer reformas o Conselho 
Superior de Previdência So
cial (órgão de revisão de be
nefícios da previdência so-

cial (entidade quê administra 
os Institutos), v 

Cogita, também o Ministro 
do Trabalho, de medirias vi
sando reexame do anteproje- 
io de lei sôbre os Escritórios 
Comerciais do Brasil no ex
terior, bem como solicitar ao 
Congresso Nacional seja a- 
provado o projeto que reor
ganiza as Delegacias Regio
nais do Trabalho, já em tra
mitação no Poder Legislati
ve .

Prêmio Esso de Reportagem
Encerra se no próximo dia 

15 de novembro o prazo pi
ra inscrição ao “Prêmio Es 
so de Reportagem” de 1958.

Graade número de repor
tagens tern chegado diária- 
mente à sede da ABI, pre
vendo-se que So número de 
concorrentes dêste ano ultra
passe o dos anos anteriores, 
não só pelas modificações 
introduzidas no concurso mas, 
sobretudo, pelo interêsse qu 
o mesmo vem despertando 
entre os pr ficionaie de im- 
preDsa de todo o país.

O autor da melhor reporta
gem e6colh'da por uma comis 
sãc de jornalistas indicada 
pela Associação Brasileira de 
Imprensa, além dos 100 mil 
cruzeiros que lhe serão con
cedidos pela Esso StaDdarl 
do Brasil, receberá também 
uma passagem de ida e volta 
a Nova Iorque, qela VARIG. 
O vencedor do “Prêmio Esso 
de Reportagem” do ano pas
sado, jornalista Márcio Alves, 
do “Correio da Manhã’’, en- 
contia-se preseutemente nos 
Estados, desfrutando do prê
mio a que fez juz com a sua 
reportagem ‘'Morte em Ala
goas”’.

Os prêmios adicionais, que

té o ano passado em apenas 
dois. foram aumentados para 
três, assim distribuídos; 1 pa
ra a região Norte-Nordeste 
compreendendo os Territórios 
- os Estado do Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piaui. O arâ 
Rio Crande do Norte; Paraí
ba, Petnimbuco e Alagoas; 
outro para a região Leste- 
Centro Oeste, integrada pe
tos Estados de Sergip*, Bahia, 
Vlinas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Distrito Fede
ral, Mato Grosso e Gois, e 
finalmente o terceiro para a 
região Sul, compreendida pe
los Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Cat irina, Para
ná e São Paulo.

A cidade que houver sido 
contemplada com o prêmio 
maior de 100 mil cruzeiros 
estara automaticamente afas
tada de participar dos prêmios 
adicionais.

Para concorrer a êsse prê
mio basta que o interessado 
encaminhe a ABI, rua Araú
jo Pórto Alegre. 71 - 7.° an
dar, seus trabalhos, no má
ximo trés e em duplicata, 
publicados no período de ja
neiro á 15 de novembro do 
corrente ano.

Jânio não quer Lacerda 
como vice

Porque dura mais! 
Porque custa menos!

As máquinas de escrever Sicmag possuem: Porque rabaiha melhor!
v regulador de toque 
v régua de marginadores 
v- ajuste de fita em 4 posições
v proteção de tipos 

apôio de papel
v inserção regulável e automatica do paĵ el 
v libertador de tipos 
v* mesa d,. papel 
v estrutura blindada monobloco

úor?/?Q Ç â c/rr* 9

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
Hélio Ltda.»''

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

Durante uma reunião realizada nos Campos 
Elísios, entre o governador Jânio Quadros e al
guns líderes políticos, o governante bandeirante 
teria declarado que não aceitará o Deputado 
Carlos Lacerda como companheiro de chapa, nas 
próximao eleições presidenciais.

O Chefe do Executivo Paulista teria afirmado, 
ainda, que há divergência entre êle e o líder ude- 
nista, devendo suas relações continuarem idênti
cas às que eram em 19õ5, quando ambos apoia- 
o mesmo candidato, embora separados por incom
patibilidade definitiva.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te
lefone n. ?66
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
D K W - S C A N I A  V A B IS  - M A S S E Y  H A R R IS  - F E G U R S O N

Jipe 4 porias
com ou sem capota de aço PEÇAS GENUÍNAS • ASSISTÊNCIA E SERVIÇO

Oficina Provisória: Federei (lado CO Serrano Tênis

Instalações em construção: Avenida kMaL Floricno

Consultem o novo piano de financiamento
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Caminhões 10 tons-

SCflNIfl-VABIS

REVENDEDORES AUTORiZADOS:
PARA

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy
Bom Reiiro

Pioneira da indústria auto
mobilística na 

Latina

Motores “Motaí
Diesel de 5 - 7 e

12 H. P.

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Lida
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina

1

■
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Se me derem recursos, farei a Revolução Agrícola Brasileira!
O Sr. Mário Meneghetti vo l

tou de sua viagem de estudos 
à Europa e viu, de fato, nos 
países do Velho Mundo, muita 
coisa interessante que pode 
com algumas modificações, lo
gicamente impostas pelas con 
dições peculiares do nosso cli 
ma, ser aplicada ao meio bra 
sileiro. Dentre as muitas que 
pôde observar algumas impres
sionaram mais ao ministro da 
Agricultura. Por exemplo: a 
inexistência de latifúndios. Na 
Itália, o maior lavrador de tri 
go não possui mais de 80 hecta
res' para trabalhar. ^Na Ale
manha e na França, a média 
das propriedades agrícolas não 
vai além dos 25 hectares. Na 
Itália, chamou lhe a atenção a 
ENTE M/\RE\lA organização 
para-estatal encarregada da di
visão das terras públicas pelos 
lavradores semelhante ao nos
so INIC, com a diferença que 
funciona. Nessa organização, o 
agricultor parte do nada e che
ga amparado por ela, a sua

posição de bem-estar e con
forto.

De um modo geral, viu o 
ministro nos países visitados 
que cada propriedade rural é 
um organismo autosuficiente, 
produzindo tudo! cerais, legu
mes, frutas, hortaliças flores, 
além da criação de gado leitei
ro e de pequenos animais do
mésticos. A fertilidade das ter
ras de cultura é mantida há 
longos anos pelo estrume dos 
animais. O ministro sentiu uma 
certa desolação e mesmo uma 
certa revolta — conforme con
fidenciou aos jornalistas que o 
ouviram — ao comparar êsse 
quadro vivo dinâmico, da la
voura européia; baseada na po 
licultura, com o que oferece a 
nossa agricultura rotineira, es
tática. práticamente limitada 
ao café, á cana de açúcar, ao 
algodão e ao cacau “A mone- 
cultura é a nossa desgraça”, 
desabafou para os seus entre
vistadores.

Referiu-se ainda o sr. Mário

Meneghetti a um fato interes
santíssimo que observara na 
Itália: visitando uma organiza 
ção que possui maquinas para 
colher e beneficiar tomates, 
viu que cordéis de sisal faziam 
parte da engrenagem de uma 
delas. Indagando de sua pro
cedência, foi lhe respondido pe
lo gerente da organização que 
se tratava de sisal brasileiro 
adquirido. . . nos Estados Uni
dos. E acrescentou o gerente: 
“Tentamos por varias vêzes 
comprá-lo diretamente no Bra 
sil mas as dificuldades (oram 
tantas que tivemos de desis
tir’’. . .

Meneghetti entrou em en
tendimentos com a fábrica de 
tratores “Hanomag”, da Ale
manha Ocidental, para a fa
bricação em série dessas má- i 
quinas, entre nós, uma vêz 
que ficou comprovada sua efi
ciência em solos de natureza 
acidentada, como são os nos- , 
sos via de regra.

No tocante aos orçamentos

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
t a r a  de í é m í s  « o  Biiatim 1 . 1,

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

Cr$ 1.881,20 por mês

para a Agricultura, informou o 
ministro que os informou o 
ministro que os governos^ dos 
países que percorreu destinam, 
todos êles grandes verbas aos 
serviços agropecuários: na Ita- 
lia, 30% do orçamento geral 
da República; na França e na 
Alemanha, 25%; na Holanda, 
20%; a Suiça, 15%, contra 6% 
apenas no Brasil 6% que mal 
dão para pagar os serviços 
própriamente burocráticos do 
Ministério.

— “Se me derem recursos 
— declarou, pondo ênfase em

suas palavras — farei a revo
lução agrícola brasileira!»

E, completando o seu pen
samento, adiantou que estava 
disposto a empreender a re
forma agrária, com o concurso 
da Igreja, começando pelo Nor
te e o Nordeste, com |o apro- . 
veitamento das terras perten- 
centes à União. Para isso iria 
convocar uma reunião com os 
bispos daquelas regiões, a fim 
de acertarem, juntos, um pla
no de trabalho nesse*sentido.

«O Semanário»,

l l n l i l  H a  l i r a ,  I r o r i i j  1 . 1 .
A ssem bléia Geral Estraordinária

Edital de Convocação
Convidam-se os senhores acionistas desta sociedade afim 

de. reunidos em Assembléia Geral Extraordinária a n  alizar se 
no dia 14 de novembro de 1958, às nove hor s em sua sede 
social à rua Cel. Manoel Tiago de Castro, 156, deliberarem 
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

I - Assuntos de Interesses Sociais
Lajes, 21 de outubro de 1958 

Pedro Delia Rocca - Dir. Presidente 
Mario Vargas - Diretor Gerente.

W olley Bali Feminino
Funil 2 X Internato Santa Rosa 1

Foi realizado domingo pela 
manhã na cancha MuDicipal 
da Praça Jonas Ramos o en
contro voleiholistico entre as 
equipes do Funil e do Inter
nato Santa Rcsa, considerada 
duas das maiores equipes 
deste esporte em nossa cida
de.

O encontro encerrou-se com 
a justa vitoria do Funil por 
2 á 1. com sets de 15 á 2, 
11 á 15 e 16 á 14.

Aa duas equipes atuaram 
assim constituídas: Funil: Iel-

v», Zilda, Marlene, Cora, Ane 
Marie e Laura.

Internato S. Rosa: Tereza, 
Nilze, Eni, Devair, Leida e 
Ma î,

Como arbitro funcionou o 
Sr. Antonio Paulo Ramos de 
Ataide.

Assim o esporte feminino 
em Lajes, está dando mos
tras de seu progresso, capa
citando-se para influir no 
crescimento do esporte ama
dor em nossa cidade.

re qua
' JUSTO.. .

Estas
marcas

ALTA QUAUDAD" 
E DISTINÇÃO

PREÇO
comprando R E N N E R

a boa roupa ponto por ponto
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo" 

derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.
Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports calça /  '  WÜ? * -o*

dos, chapéus. * ’ v ~■*—"* ‘ I
QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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M E RCE D E S - BENZ

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A
lA B R iC A N T E  DO l 8 C AM INHÃO  BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BR ASIIE IR A% I

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADOs

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 — Fone 253

LAJES — Santa Catarina

/

Refloresta-
mento: Apelo
às Associa
ções Rurais
Circular do coorde

nador da Campanha 
Nacional de Educação 
Rural neste sentido.

RIO (AGÊNCIA NACIO
NAL) — Utn apêlo. em for
ma de circular, foi dirigido 
aos responsáveis por tôdns 
as associações rurais munici
pais do Brasil, pela coorde
nador da Campanha Nacional 
de Educação Rural, no senti
do de que essas entidades a- 
tivem em suas áreas de tra- 
bilho os programa- d * re- 
florestamento e mostrem nos 
homens do campo o valor da 
árvore, como elemento bási
co para evitar a erosâ e a 
exauS'âo dos mananciais.

0 objetivo é despertar a 
consciência de iodos para 
êste problema que poderá 
tomar proporsões cal mitos s 
se nã > preparam s o espírito 
dos jovens e daqueles que 
hoje respondem por entidades 
de classe, estudantis, e, mes
mo, is autoridades municipais. 
Felizment , esta se conse
guindo obter algum êxito já 
lôram recebidas muit s re-- 
poslftS e sugestões interes 
santes para os planos de in
centivo ao plantio d  ̂ árvores 
no interior.
Melhorando as condi

ções de vida
Fruto desta primeira cam

panha que estitnos encetando 
— esclar sceu o coordena
dor da CnLR — é o interes
se demo; str do peG Campa 
nh"Naciona de E^radic-çã 
do A ‘alfabetismo, que reali
zará uma s ria de comemora
ções a usivas à árvores em 
tôd - as suas escolas de e- 
mergência, nos municípios de 
leop Idma 1 ’ias). Ti nbaú- 
bt (Pernambuco) e Catalão 
(Goiás).

Um adesão que nos satis
faz sobrema >eir — concluiu 
o p o. Colombo Arrêguv — 
foi a relativa à adesão ao 
noss i trabalho por parte da 
Campanha Nacional de Edu- 
caniários Graturos (CNEG), 
que congrega 216 estabeleci- 
mnto- de ensino médio, com 
quase trinta mil ^lunos Noa 
colégios na CNEG haverá pre- 
lf-çõ-s sôbre reflore tamento, 
composições e co nemorações 
relativas à árvore, no seu 
dia, qup s^rá eomem ir >do no 
terceiro domingo do mês em 
curso.

L * t »Mais uma descoberta..
s-in . aPeríe*Çôameatos de que hoje desfrutamos. 
antaceSU tad°s melhoramento de descobertas 

enores, a exemplo do que observamos na en
genharia, medicina, quimica.. .

Ideais novas devidamente amadurecidas pelo 
tempo, experiencias.. .

De um antigo e grande Iaboratorio alemão 
nos vem, Cetiol um novo e maravilhoso produto 
que estimula as funções naturais da péle, base 
excelente de ação dermatológica apreciável evi
tando o aparecimento de rugas. Conserva a ju
ventude da péle.

Os médicos especialistas em péle conhecem e 
usam em suas formulações Cetioi.

Esse produto básico junto a outros está sendo 
usado no Créme de Barbear Colibri, que antes de 
ser lançado foi comparado com os existentes. O 
Creme de Barbear Jjlibri alem de apresentar as 
propriedades dos melhores crêmes de limpesa pa
ra a péle, lhe oferece o seguinte; micro espuma, 
muito mais cremosa, suavidade uo barbear. .. e 
observe bem sua péle nova onde o sangue cir
cula melhor.

A venda nas, Farmacias Pilar, Farmacia Fi
gueiredo, Farmacii Jentral, Farmacia N. Sra. das 
Graças e em todas is bôas casas de perfumarias 
do Brasil.

1 * Geral t a n  L u i  ü
Convocação

Convidamos os senhores acionistas a se reu
nirem, em sua Sede Social, à av. Mal. Fioriano, 
n° 373, nesta cidade de Lajes, Estado de Sta. Ca
tarina, às 14 (quatorze) horas, do dia 29 (vinte e 
nove) de outubro de 1958, para em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, deliberarem sôbre 
a seguinte,

I o)
2o)

3o)

ORDEM DO DIA
Reforma dos Estatuto? Soei tis;
Eleição para p re  ti3hioi3nto ias vagas 
dos diretores demissionários;
Outros assuntos de interesse social;

Lajes, 20 de Outubro de 1958 
ARY WALTRICK DA SILVA 

Dir. Gerente
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Líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir drastica
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
i i  : técnica alemã em caminhões brasileirosI

F e ltre*  d e  econ o m ia , c o n ltr lo  o sogvran ça I
(D M oto r Diesel OM321, de 120 HP(SAE), 

com sistema de combustão por antecâ
m ara de o lim entação contínua.

Câm bio de 5 marchas, tota lm ente sln- 
cronizado. M ais fórça no arranque •  
m aior capacidade nas subidas.

( 3 )  C abine com n o /o  desenho 1 tão confor
tável como um carro  de passeio I Prssul 
am pla janela trase iro, cinzeiro, porta- 
luvas com tam pa, goncfcoe cab ida, etc

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS f



Décimo Aniversario do Cine Tamoio
No proximo dia 29, o Cine 

Tamoio completará o seu de
cimo aniversario de ^ativida- 
des em nossa terra.

O Cine Tamoio oriundo de 
um movimento popular, vem 
hoje se destacando como u- 
mà das melhores casas de 
diversões de nossa cidade, e 
jamais se desviou de sua íi-

Realiza-se hoje o enlace 
matrimonial do Vereador Ar
naldo Borges Waltrick, Con
tabilista aqui residente e Di
retor do jornal A Voz do 
Povo, filho do Sr. José Wal
trick Vieira e de sua exma. 
esposa d. Anatólia Borges 
Vieira, com a distinta senho
rita Liane Luiza Franklin da 
Silva dileta filha do Wences- 
lau Franklin da Silva e de

Quarta feira última, no Ins
tituto de Educação, foi proce
dida a escolha da Rainha de 
Lajes, em 1958. A Comissão 
Julgadora, integrada pelos srs. 
Dr. Clovis Gama, Dr. José Pe 
dro Mendes de Almeida, Dr. 
Olinto Campos, Dr. Evilasio N. 
Caon, Afonso Simão, Major 
Olavo Estrela e Dr. Galileu

Em visita de inspeção as 
novas instalações da concei
tuada firma lajeana, Geral de 
Peças e Maquinas Ltda. este
ve durante alguns dias em

Após algumas diligencias e 
investigações efetuadas pela 
policia local foi presa a mu
lher Almira Moreira, casada, 
de côr preta e residente nesta 
cidade por ter furtado, nestes 
últimos dias, um relógio de 
ouro, um relógio cronomado 
um anél com pedras de péro
la e Cr$ 1 400,00 em dinheiro 
da residcncia do sr. Eduardo 
Valter.

Felizmente, graças aos es
forços da policia, as joias fo
ram todas elas apreendidas en 
quanto que do dinheiro furta
do foram encontrados em po
der da mulher desonestas ape
nas 215 cruzeiros.

Almira Moreira permanece 
no xadrês, esperando o pronun
ciamento da Justiça.

Menor quasi perece 
eletrocutado ontem
Ontem, aproximadamente as

nalidade, que é o de servir 
condignamente o seu seleto 
público.

O Cine Tamoio acompanha 
o progresso de nossa cidade 
e a sua dedicada Diretoria, 
no intuito de melhor servir 
os seus simpáticos frequen
tadores, fez instalar recente
mente os mais modernos apa-

sua digna consorte d. Jose- 
fina Busnelo da Silva.

Os distintos nubentes são 
muito relacionados na socie
dade lajeana razão porque 
serão muito cumprimentados 
no dia de hoje.

Enviamos ao jovem par os 
nossos votos de constantes 
felicidades, extensivos aos 
senhores paes.

Amorim elegeu a srta. Neiva 
Bianchini, para Rainha, e Prin 
cesas as sritas. ^Maria Apare
cida Sampaio, Maria Lucia 
Vieira Ena Krebs e Carmem 
Souto Maior A coroação da 
nova Rainha de Lajes será fei
ta em grande baile por ocasião 
dos festejos da Exposição 
Agropecuária

nossa cidade, o Sr. Wolfgang 
Bertog, Iospetor Técnico da 
importante firma Minuano S/ 
A, sediada em Porto Alegre

13 horas, quando brincava des- 
preocupadamente nas proximi
dades do cemitério um menor 
de côr preta, residente no 
Morro Grande, quasi morreu 
eletrocutado naquele local. Se
gundo informações que nos fo
ram prestadas, o referido me
nor encontrava-se a beira de 
um barranco, perto da ligação 

' da luz que vai dar em um 
«stand» de frutas quando, em 
dado momento foi atraído pe
los fios. Não fôra a pronta in
tervenção do sr Carlos Mala- 
quias Barroso. que passava 
pelo local e, ao ver o menor 
em apuros, foi direta e ime
diatamente em seu soc orro, 
por certo o mesmo teria pere
cido eletrocutado naquela oca
sião. Conduzido pelo seu sal 
vndor ao Hospital Nossa Senho
ra dos Prazeres, lá foi medica
do convenientemente e se acha 
fora de perigo de vida.

relhos de projeção, com os 
aperfeiçoados sistemasScope 
e Tela Panoramica.

Ao ensejo de mais esta fes
tiva efemeride do Cine Ta
moio, enviamos as nossas 
congratulações a sua digna 
Diretoria, representada pelo 
seu Diretor Presidente Sr. 
Mario Augusto de Souza e 
seu Diretor Gerente Sr. Cons 
tantino Bertuzzi, e fazemos 
ardentes votos, para que este 
Cinema se coloque sempre 
no lugar que lhe é devido, 
como contribuintes do pro 
gre8so 7a arte em nossa urbe.

Clube de Caca ei

Tiio Luiz Ramos 
Borges

Estamos informados de que 
no Stand Armando Ramos, 
propriedade do Clube de Ca
ça e Tiro “Luiz Ramos Bor
ges nesta cidade, vem sendo 
alvo de atenções, a probabi
lidade de construção de uma 
piscina.

De capacidade e dinamis
mo de seu presidente Sr. 
Dante Marotto, tudo é justo 
esperar. Sua simpatia e ha
bilidade em conduzir seus 
associados, é algo de im
pressionante. Ele tem feito 
daquela séde, um recanto 
maravilhoso. Plantando ar
vores que serão amanhã, 
uma verdadeira floresta. 
Construindo duas canchas de 
bochas, cobertas e bem tra
tadas. Uma criação de pom
bas. Uma dependencia com 
sala de estar, instalações 
sanitarias, pequena mobília 
etc, que já dão aos associa
dos, prazer e satisfação em 
lã passar uma tarde.

Entre os motivos que nos 
levam a comentar essa idéia, 
praseirosamente destacamos 
o fim de levar ao conheci
mento de todos, essa feliz 
iniciativa, na espectatíva de 
que encontre por parte de 
seus associados, o apoio que 
merece, e porque não dizer, 
da certeza de que com isto 
aumentará em muito seu qua 
dro social.

Ao sr. Dante Marotto, nos 
sos votos de que se realise 
esse tão importante melho 
ramento, que será no grupo 
das Associações de Lajes a 
primeira a possuir uma pis 
cina, modalidade de esporte, 
tão necessário, principalmen
te á petisada e que dará a 
esse Clube e à sociedade 
Lajeana, mais um brilhante 
feito de sua administração, 
já tão digna de louvores.

Jango vai o exterior
O Plenário do Senado 

aprovou o decreto legis
lativo que concede auto
rização ao vice-presi
dente da República para 
ausentar-se do País. A 
proposição será agora, 
submetida à apreciação 
da Câmara Federal
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C O N S O R C I O
ARNALDO — LIANE

Sr. Wolf Gang Bertog

Ronda Policial
Furto em Residencía Particular

D. Helder Câmara

Prematura a previsão da 
possibilidade do Brasil 

ganhar o novo Cardeal
Rio, 23 (Meridional) - 

Dom Helder Câmara dis
se que não pode fazer 
nenhuma previsão sôbre 
a possibilidade do Brasil 
ganhar novo cardeal com 
a eleição do Papa.

- «Isso é absolutamen
te prematuro^ No mo
mento, cuida-se da elei
ção daquele que ocupa
rá o lugar de Pio XII.

Só após as ' eleições é 
que poderá ser prenchi- 
do o Colégio Cardinalí
cio levando em conta as 
necessidades"do mundo» 

Informou ainda D. Hel
der Câmara que o novo 
Papa terá informações 
sôbre as atividades de 
todos os bispos o que 
possibilitará escolher no
vos cardeais.

Ije  a estala
Iniciam-se hoje as votações 

para a escolha do sucessor de 
Pio XII. Acredita-se que o 
Conclave dos Cardiais respei
tará a tradição de 136 anos e 
indicará um italiano para o 
Trono de São Pedro. Os prin 
cipes da Igreja deverão optar 
entre a escolha de um Papa 
‘politico». e no caso o apon
tado seria o Cardeal Roncalli, 
ou de um Papa «evangélico»,

talvez o Cardeal Mimmi. Cin
co italianos são considerados 
favoritos: os Cardeais Aloisi 
Masela, Giocomo Lercaro, Er
nesto Rufmi. Angelo Roncalli 
e Marcelio Mimmi. O único 
Cardeal não italiano que é a- 
pontado com alguma possibili
dade de ser eleito é Peter 
Agagianiam, da Arménia So
viética.

Prémio Nobel a um Russo
A Academia Sueca outor

gou o prémio Nobel de Lite
ratura de 1958 a Boris Pas- 
ternak, escritor russo dissi
dente. Pasternak, que conta 
67 anos de idade, é descen
dente de familia de artistas 
e estreou nas letras eml919. 
Conhecido como tradutor es

tá proibido de publicar as o- 
bras que escreve há dez a- 
nos. Sua obra prima “Dr. Zhi- 
vago” é comparável, segun
do a critica, a ! “Guerra e 
Paz”, de Totai. O prémio No
bel este ano é de 41.260 dó
lares.

—  f u t e b o l  —
Pelo certame da 2.a Divisão da Liga Serrana 

de Desportos serão realizados amanhã cedo no 
Estádio Velho de Copacabana, os seguintes jogos:

As 8,30: Palmeiras x Fluminense 
As lo,30: Cruzeiro x Flamengo

Classificação atual:
Io Fluminense 3 pp
2o Popular e Atlético 5 pp
3o Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo 7 pp

_____  _____  _____ \________ _
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Joaíheria Mondadori
Exclusivista ^os Elogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relcgios famosos .

NOIVOS
t »?í?Prarem suas alianças, procurem a JOA-
LHEKIA 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 João Costa (Edifício Dr. Acacio) — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa intarina


