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- Lott disposto
a aceiiar sua candidatura à presidência
Repercutiram intensamente 

em todas as camadas políticas 
do país as declarações do

Lott, prestadas*1' !  T e'xeira 1*0 a aceitar sua 'candidatura 
carioca, naS nii  T ® nsa à sucessão de Juscelino. Co
que está íirmempntn .̂Çclara 1 mo se sabe, o marechal Lotl 

mente dispôs até há pouco vinha relutan-

da República

r
L
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Sucessão

amos Candidato
Conforme 

do e amp] 
la imprensa 
mingo-último 
Convenção do

tava programa- 
ente noticiado pe- 
catarinense, do- 

teve lugar a 
Partido Social

vencionais, os. srs. Vidal Ra 
mos Júnior, Oscar Schweitzer 
Valdo Costa Avila e Viário 
Teixeia Carrilho os quais to 
maram parte ativa nos í ab - 
lhos.

Desta maneira o st. Celso
PSD

ao governo do Estado, preven 
do se pOr isso uma batalha 
renhida entre o mesmo e o sr. 
Irineu Bornhausen que breve 
mente será lançado em Con 
venção da UDN para tão hon
roso e elevado cargo.

Democrático para a escolha do 
candidato ao governo do Esta
do. Presentes 268 convencio- Ramos é o candidato do 
nais, o conclave teve inicio às 
14 horas, encerrando-se à noi — — — —— -  —— — — — — — — — —
te no veterano Teatro Alvaro ^  ,  -d. carvalho d, capitai barri Faleceu o Ex Secretario dos
ga verde. Nessa ocasiao, apos « n  TTTT T 1 t h  « ^  i i
escrutínio secreto foi aclamado E E .  U U .  J O l l I l  J" O S t ô T  D u l l 0 S  
o sr. Celso Ramos candidato o-
ficial do PSD ao executivo de Faleceu domingo ultimo no pelo câncer e por pneumo- 
Santa Catarina, com 239 votos Hospital Militar Walter Reed, nia. 
sendo que o er. Osmar Cunha 0 ex Secretario de Estado 
também em cogitações para o dos EE UU Sr. John Foster
cargo obteve pouco menos de 
trêz dezenas de votos.

Estiveram presentes nessa 
reunião pessedista, como con-

ãs
suas

ordens com tradição •••

Jßanec da jßai'cura 
de<Jiituu>(jemiA,

• bo

Dulles, uma das figuras de 
maior projeção na política 
internacional.

Dulles contava 71 anos e 
há vários dias os médicos 
haviam perdido as esperan
ças, debilitado que estava

John Foster Dulles foi um 
dos mais tenazes combaten
tes contra o comunismo, es
tribado em sua profunda fé
cristã.

O governo norte america
no decretou luto oficial em 
todo o paíz e em todas as 
embaixadas do mundo.

Convenção Estatal do P l t  Dias 10 a II
No oroximo sábado dia 30,) .

o Partido Trabalhista Brasi No domingo dia 31U apos a 
leiro realizará a convenção eleição do novo diretono, 
estadual para renovação do .haverá reunião para eleição 
esiaauai F N 0Dor-1 da comissão executiva, sa-diretono estadual. Na opor ge que ^  ha’ endo
tunidade, se muni- um movimento no sentido da
tar todos os »  reeleição do Sr. Acacio Ga-
pais, com 2 delegados e 1 . ^  gan Tia
suplentes.

do em aceitar a indicação 
do seu nome para concorrer 
às eleições presidenciais de 
1960, o que vinha fortalecen
do as forças políticas que 
apoiam a candidatura do ex- 
governador de São Paulo Jâ
nio Quadros. Agora, entre
tanto, o titular da pasta da 
Guerra, em entrevista con
cedida ao vespertino O Glo
bo declara que aceita sua 
candidatura à sucessão de 
Juscelino, acrescentando co
mo justificativa: «Eu não sou 
candidato de mim mesmo. O 
problema não é meu. Dese
jaria não ser candidato. E 
só o serei se os partidos a 
charem necessário que eu 
seja». Diante de uma per
gunta do repórter, o mare
chal Lott frisou que o Exér- 
citou nada terá a ver com 
sua candidatura, como ocor 
reu com o marechal Dutra, o 
qual elegeu-se sem que se 
criassem casos militares. E, 
respondendo a outra pergun
ta do jornalista Alves Pinhei
ro, a respeito do seu acata
mento à decisão das urnas, 
declarou o entrevistado: 
«Quem elege é o povo e, 
portanto, quem decide. Meu 
ponto de vista é sobejamen 
te conhecido. No caso, seria 
simplesmente candidato e 
não poder. Portanto».

Continuará as metas 
do atual governo
Mais adiante, afirmou o 

marechal Lott que, se eleito, 
manterá as metas do presi
dente Kubitschek, inclusive 
a construção de Brasília De
clarou a propósito. «Seria 
um absurdo que pretendesse 
modificar uma orientação 
que eu mesmo apoio, como 
membro do governo. Eviden 
temente, prosseguirá na me
dida das possibilidades eco- 
nomico-financeiras do país. 
Com menor intensidade ou 
com intensidade ainda maior 
conforme essas possibilida
des. Quanto a Brasília, não 
pararia. Lamento, sim, é que 
uma decisão de tantos anos 
da nossa primeira Constitui
ção só agora comece a ser 
cumpHda. Brasília não po
derá mais parar».

Evocação ao nome de
Vargas

Alem disso a ministro da 
Guerra disse, ao decorrer de 
sua entrevista concedida ao

O Globo, que não se julga 
traumaturgo, nem se consi
dera um salvador, um ho
mem providencial. Detesta o 
messianismo. Possui suficien
te senso de auto-critica e, 
por isso mesmo, niguém me
lhor que ele conhece a si 
próprio. Após outras consi
derações, o marechal Lott 
declarou que sempre consi
derou Getulio Vargas à dis 
tancia. Nunca teve oportuni
dade de conviver com o fa
lecido presidente. Apesar de 
detestar todos os regimes de 
força, no seu entender Getu
lio Vargas foi um ditador 
benigno, afastado dos figu
rinos da época áurea das 
ditaduras, homem bom, de 
seatimentos generosos e que 
por isso mesmo é merecedor 
de toda sua admiração.

Admirou Prest93 até 
sua adesão ao comu

nismo
Depois de afirmar que 

admirou Luiz Carlos Prestes 
até que o mesmo resvalou 
para o Comunismo, e con 
frontando o seu nacionalis
mo com o do lider verme
lho, explicou o marechal 
Lott que a sua luta «consiste 
em colocar em primeiro pla
no os interesses do Brasil e 
o de Prestes em criar difi
culdades aos Estados Unidos. 
Não há nenhum enxofobia 
em minha atitude. Apenas 
quando estão era jogo, si
multaneamente, o interesse 
do país estou legitimamente 
com os nossos próprios in- 
terêsses».

O marechal Lott não es
conde seu entusiasmo à so
lução que o Brasil pretende 
dar ao problema do petró
leo, através da Petrobrás, e 
explica:

«As Companhias estrangei
ras não têm nenhum interes
se em explorar o nosso pe
tróleo, mas apenas dispor de 
nossas jazidas. No momento, 
o que lhes importa é a ex
ploração do petróleo no 
Oriente, onde se acumulam 
dois terços das reservas 
mundiais, a fim de torná-lo 
cada vez inacessíveis à Rús
sia. Mas veja bem, os pró
prios Estados Unidos inter 
vem em favor do seu ouro 
negro, estabelecendo o regi
me de quotas, a fim de que 
as importações da Asia não 
afetem a industrialização das 
jazidas do seu subsolo».

A G U A R D E M
DIA 7 , de JUNHO-

S I S S I
no Cine T A M O I O

,
\
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Poucos técnicos e livros caros
O Brasil é o únic-' 3 ás 
jjo Mundo onde ?xis-

1 M i s
RIO — Violento incêndio 

irrompeu, cêrca das 4 horas 
da madrugada de sabado 
na Avenida Venceslau Brás, 
n.o 71, onde está situado um 
conjunto de prédios e nêle 
instalados o Centro Brasilei
ro de Pesquisas a Catedra 
de Tisiologia da Faculdade 
Nacional de Medicina, 0 Ins
tituto Psíquico, a direçáo e 
administração da Petrobrás 
e 0 Centro de Pesquisas 
Cientificas, provocando des
truição total de duas depen
dências.

Graças a rapidez com que 
acorreram ao local os bom
beiros do pôsto do Humaitá 
o incêndio não atingiu maio

res proporções. Circunscre
vendo as chamas apenas ao 
conjunto onde elas se inicia
ram, os bombeiros evitaram 
que fossem ati gidas as de
pendências principais dos 
imóveis, principalmente as 
do Centro de Pesquisas Cien
tíficas, onde estavam acon
dicionados elementos radio- 
tivos.

Destruídos
Microscópios

Segundo apuramos, cêrca

de 20 microscópios de pes
quisas, que se encontravam 
numa dependência do Centro 
de Pesquisas atingida pelas 
chamas foram inteiramente 
destruídos.

Outros objetos de alto va
lor utilizados em pesquisas 
científicas, foram igualmente 
destruídos. As dependências 
que mais sofreram a ação 
do fogo, foram as localizadas 
no Pavilhão Mário de Al- 
m eida.

Aguardem no dia 7 de Junho - no Cine Tamoio 

-------  S I S S I --------

V
>

Porque dura mais! 
Porque custa menos!

As máquinas de escrever Siemag possuem: Porque trabalha melhor!
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

C o/?/?G Ç c9 C //r&

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

"«Organização Hélio Lida.»"
Rua Cel. Curdova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

tem restrições alfandegárias
— para c

S. PAULO, (ABP) - -  
Ante uma verdadeira 
multidão de repórteres, 
fotógrafos e cinegrafis- 
tas e na presença de 
representante de prolis- 
sões liberais, o sr. Raul
Feffer, diretor-presidente
da “ Feffer & Simons, 
Inc.’’, de New York, foi 
“ bombardeado” , durante 
70 minutos, por dezenas 
de perguntas relativas a 
circulação de livros em 
todo 0 mundo.

Paul Feffer, mantém 
relações comerciais com 
cêrca de 78 nações, in
clusive a Rússia, a Chi
na e outros países situa
dos atrás da “ Cortina de 
Ferro” .

Ora, no Brasil, no ano 
passado, 0 ágio e outras 
despesas que incidem so
bre a importação de li
vros e revistas aumen
taram em mais de 145% 
e, em janeiro de 1959, 
tôdas as quotas em mo
edas conversíveis foram 
reduzidas à metade. “ Co
mo consequência dêsse 
fato — observou o edi
tor norte-americano -  
aquêles que, no Brasil, 
buscam um aprimora
mento intelectual e técni 
co, que contribuiria, de 
forma decisiva, para a 
melhoria do padrão de
vida brasileiro, viram-se, 
não sómente privados da 
satisfação de suas ne
cessidades em livros, 
mas diante de uma ele
vação pràticamente proi
bitiva do custo da instru
ção e auto-educação” .

A  uma pergunta da

> livro —
reportagem, esclareceu 
o sr. Feffer que “ 0 Bra
sil é o único país do 
mundo onde existem res
trições alfandegárias pa
ra o livro ” e que medi- 
das semelhantes sòmen- 
te foram observadas, “em 
curtos períodos, nas Fi
lipinas e em Cuba” .

“ Sabemos que os go
vernos de outros países 
em face de expansão 
econômica similar à do 
Brasil — continuou — 
estão assumindo uma a- 
titude mais liberal em 
relação às publicações 
importadas. Eles acham 
que, por dólar gastos em 
livros, economiza se, na 
realidade, o equivalente 
500 dólares consumidos 
com o pagamento de téc
nicos estrangeiros e a 
importação de peças e 
outros produtos, que pas
sam a ser fabricados no 
próprio país” .

Prosseguindo, afirmou 
que o Brasil se encontra 
em um ritmo de desen
volvimento industrial que 
é, provávelmente, 0 mai
or do mundo, e que “0 
mais barato investimen
to que se poderá fazer, 
visando o progresso, éa 
importação de tôdas as 
publicações” disponíveis 
em idiomas estrangeiros, 
“ livres de impostos diré- 
tos ou indirétos, de tal 
fôrma que o povo possa 
aproveitar os conheci
mentos avançados conti
dos nos compêndios ale
mães, inglêses, america
nos, franceses, italianos, 
japoneses e de outros 
países”.

C a m i n h ã o  F N M  0m e l h o r
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lages

PLATANO LENZI
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De todos os tiranos de que 
o homem se tem feito es
cravo, nenhum exerce so
bre êle mais poderoso domí
nio do que a moda. Sôbre o 
altar desta deusa exigente, 
mil!i >es de criaturas em todo 
o m ndo, tem deposto a for- 
tun.. a saúde, a própria dig- 
nid . ie humana muitas vazes.

Mas quando a moda se a- 
pre' mta em forma da vícios, 
com sucede com o hábito 
fem nino de fumar, eutão ela 
se torna incomparàvelmente 
mais deshuraana e c r ie i com 
su:> vítimas, porque is sub
mete ao seu dominio sobre 
dois aspectos, enganoso um, 
deplorável o outro.

Primeiro, a mulher se ima
gina mais elegante e distinta 
quando exibindo entre os 
dedos o tirano altar, peque
no e poderoso. Triste engano! 
Não se tornam as mulheres 
mais elegantes quando fumam; 
ao contrário, nada mais dig
no de lástima que uma mu
lher sofisticada e fumadora. 
A custo toleram os homens 
mulheres que fumam, e só

S a n r a deksmfum0dqUe lheSbém Amadores tam-
do "j^lhores ar&unientos
é ridínn n simplesmente
Acresce V  miUher fumar- , 8ce „ <lue’ enquanto os
sU° r „ Z fUmam por estul«cie 
ío h eDC0Dtrar "o cigar-
as r , l ? f riVa! 1V0 para tédi0 ' 1 mulheres fumam por imi
[açao, o que não é menos es-
f “ ’ 6. Porque se vai tornan-
< noda o hábito o feminino

d- tumar. Assim, com o ar
gumento destituído na verda-
ie de lógica e bom senso, a
moda faz dos homens, mas
principalmente das mulheres
dóceis escravos.

Segundo os malefícios cau
sados à saúde pelo cigarro, 
tornam se duplamente escra
vas sob o enganoso aspecto 
da elegância, e o aspecto de
plorável dos danos físicos 
qne o cigarro produz no or
ganismo humano, e no femi 
nino mais ainda.

Se você quer ser elegan
te, NÃO FUME.

Se você quer ter saúde e

Formado em Criciúma 
o bloco trabalhista 

do Sul

comunicar saúde a sua futu
ra prole. Não FUME.

Se você quer ser conside
rada virtuosa, recatada e dis
tinta,, Não FUME.

Escreveu Carlos Trezza 
para ‘O ATALAIA” São Paulo 
Divulgação do Serviço de 
Profilaxia da Maternidade e 
Hospital Evangélico).

Apreensão de 3 aviões 

norte americanos dm 

Rio Branco

RIO, (C. L.) — Continua 
sendo aguardados noticias de 
Rio Branco sobre a apreen
são de três aviões norte- 
americanos pertencentes à 
Missão Evangélica Mundial, 
cujas atividades foram pelo 
ex-governador José Maria 
Barbosa e pelo inspetor do 
Serviço de Proteção aos ín
dios, Tubal Viana. Este pos
sui abundante documentação 
de carater reservado, saben 
do se. todavia, que os cam
pos de pouso da Missão es
tão localizados nos lugares 
do Rio Uraricuera - 2, Rio 
Ururicuera - 1 e, finalmente, 
em Bonfim, séde da Missão.

Insignificantes os efeitos 
genéticos causados pel í 

garoa radiativa
WASHINGTON, O dr. Ja

mes F. Crow, especialista em 
Genética, declarou ante a 
Sub-Comissão Congressional 
Conjunta de Energia Atômi
ca que os efeitos genéticos 
em todo 0 mundo, como re 
sultado das provas já realiza 
das com armas nucleares, se
rão «muito insignificantes» e, 
provávelmente, não poderão 
ser detectados por nenhum 
sistema de medida predizível 

Salientou 0 dr. Crow que, 
embora o número atual das 
vítimas de males genéticos 
ascenda possivelmente a cen
tenas de milhares, êste cál
culo, quando comparado ao 
total da população mundial, 
de 2 bilhões atualmente e 
ainda maior no futuro, pode 
ser considerado uma parte 
extremamente insignificante 
das mortes, enfermidades e 
misérias mundiais.

O Grupo Especial de Estu 
do está realizando uma série 
de audiências públicas, a fim 
de atualizar 0 seu relatório 
de 1957 sôbre os perigos da 
garoa radiativa.

O Grupo Congressional

Tubal Viana confirmou à re
portagem que desde o ano 
passado denunciará as ativi
dades extra-legais da Missão, 
anexando à denúncia provas 
irrefutáveis.

também recebeu da Co uis- 
são Assessora Geral da 0- 
missão de Energia Atômica 
dos Estados Unidos u;n re
latório em que se declara 
que a média de radiação 
mundial consequente das 
provas com armas nucleares 
não chega a cinco por cento 
do total da radiação normal 
do ar.

O dr Crow declarou à 
Sub-Comissão que as inves
tigações que se realizam em 
todo 0 mundo aumentaram 
os conhecimentos básicos do 
homem sôbre a garoa radia
tiva, proporcionando consi
derável quantidade de dados 
novos e, em geral, reforçan
do conclusões anteriores.

Entre essas conclusões se 
encontra o pensamento ge
ral de que a quantidade de 
danos genéticos para as fu
turas gerações, como conse 
quência das provas nuclea
res já realizadas, «é uma pe
queníssima fração da misé
ria total da humanidade», 
disse 0 dr. Crow, acrescen
tando que «é quase certo 
que os efeitos não serão des
cobertos por qualquer siste
ma de medição predizível».

Aguardem no dia 7 de Junho 
no Cine Tamoiu

SISSI

Reuniram se dia 17 últi
mo em Criciúma, os Diretó 
rios Municipais do PTB do 
Sul do Estado, em número 
de 16, para deliberarem sô
bre a posição dos traba
lhistas do Sul, na próxima 
Convenção do partido a se 
realizar nos dias 30 e 31 do 
corrente mês. A reunião que 
foi presidida pelo sr. Hario- 
valdo Machado, presidente 
do PTB de Criciúma, 
contou com a presença de 
representantes de Imarui, 
Henrique Lage, Laguna, Tu
barão, Braço do Norte, Or- 
leães, Lauro Muller, Urussan- 
ga, Siderópolis, Nova Vene
za, Meleiro, Turvo, Araran- 
guá, Sombrio, Passo do Ser
tão além da própria cidade 
patrocinadora; Criciúma.

Destacamos os itens da 
agenda que constituiu a Co 
misslo Organizadora do Blo 
co do Sul, a escolha do lí 
der e dos vice líderes do 
Bloco junto à convenção a 
indicação do candidato à pre
sidência da Comissão Execu 
tiva do partido e o critério 
da representação no Diretó
rio Estadual a ser eleito.

Deputados Presentes
Compareceram, também, à 

reunião préviamente marca- 
da.os 8rs. Deputados do PTB: 
Rvilásio Caon (líder), Paulino 
Búrigo, Walmor de Oliveira 
e Walter Roussenq, além de 
°utro6 elementos do partido 
e convidados 'especiais.

!Deliberações
Além de aprovarem a com- 
Posisão do “ Bloco trabalhis- 
^ do SUL” decidiram os Di
retórios trabalhistas fixarem 
■jrientação com respeito \ a 
.. t̂erminados assuntos do par
tidouo no âmbito Estadual, mu-
nicipal e interno, a fim de 
plhor poderem coordenar
°̂nvencionais do PTB. em 
a Próxima reunião.

Orientação e Declara
ção de Princípios

Dentre outros pontos, os 
Diretórios do PTB fixaram 
também a sua orientação po
lítica com respeito a disputa 
das eleições de 30 de agos
to vindouro para 28 prefeitu
ras Municipais Ficou assen
tado que o PTB indicaria tan
tos candidatos a prefeitos 
quantos fôsse possível, abi in
do sempre conversa, 
para composições oom outras 
agremiações partidárias. Lm 
tôrno das composiçoes das 
prefeituras municipais é que 
o PTB deverá fixar sua po
sição para o pleito de 960, 
com relação ao Governo do 
Fstado” — foi esta a decisão 
mais importante da reunião 
sulina no que diz respeito ao 
problema político Estadual 

Uma “ Declaraçao de Pnn-

cipios" fól aprovada, reafir
mando a disposição dos tra
balhistas de marcharem com 
candidato próprio ao Governo 
Estadual. Se tal posição não
for alcançada nas conversa^
ções com os demais partidos 
politicos.

St *** -
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0 Presidente do I. B. C.
virá a Florianópolis

Fabrica de borracha 
siniéiica no Brasil

O Governador Heriberto 
Hülse na recente visita à 
Capital da Republica, avis 
tou-se, também, com o dr. 
Renato Cosi i Uma, Presiden
te do-Instituto ^
de Café, debatendo, na ‘ oca
sião, o assunto relativo ás 
medidas que aquela autar-

qnia vem de pôr em prática 
em Santa Catarina qual seja 
o do aproveitamento do café 
de outros Estados, para o 
consumo interno, ficando es
tocado por falta de mercado 
o qtie é produzido neste Es 
tado, o que está criando sé
rias dificuldades aos cafeicul-

Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem 16* Distrito 

Rodoviário Federal
E D I T A L

O Engenheiro Chefe do 16' Distrito Rodoviá
rio Federal do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem, com $éde nesta capital, à rua 
Frei Caneca n 152, torna público que, a partir 
da data da oresente publicação, correrá o prazo 
de noventa (90) dias, improrrogáveis, para que as 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, estabelecidas no Estado de Santa 
Catarina e que exploram o serviço nas estradas 
de rodagem federais, no referido Estado, compa
reçam seus proprietários ou rnepreestantes legais, 
no endereço acima, afim de satisfazerem as exi- 
ências impostas pelas Instruções aprovadas por 
despacho do Presidente da República, de 26 de 
Maio de 1946, publicado no Diário Oficial da Uni’  
hão de 14 de Junho do mesmo ano e pelo Código 
Nacional de Trânsito.

Outrossim, faz saber que ás empresas falto
sas serão aplicadas as penalidades previstas nas 
mencionadas Instruções e no Código Nacional de 
Trânsito. . i ■ •i|  I 1 . , -

Florianópolis, em 12 de Maio de 1959.
- : t 1 '
Anthero D' Almeida Mattos

. . • > l t ‘ ’ '

tores, sabido como é que 
Santa Catarina é um dos Es
tados da Federação que con
corre com grande parcela 
para a exportação dêsse pro
duto. >

O Governador de Santa 
Catarina pleiteou tratamento 
igual para êste Estado, e. ain
da, que 3üo/o seja para a 
venda do consumo local a 
1 6 *0 cruzeiros a saca para 
o IPC;o/o para a exportação 
pelos portos catarinenses, de
vendo ser incluído o pôrto 
de São Francisco do Sul pa 
ra a exportação de café e 
lQo/o, que é considerado pe
la Junia Deliberativa do Ins- 
titute Brasileiro do Café co
mo “ refugo” para a venda 
a 100 cruzeiros a saca.

Também pleiteiou o Gover
nador Heriberto Hülse a in
clusão de um representante 
dèste Estado na Junta Deli
berativa do Café, uma vez, 
que se vem verificando é 
que a Bahia tem o seu ele 
mento de ligação como Espi
rito Santo e que Santa Cata
rina muito embora faça par 
te dêsse bloco não tem tido 
a designação do elemento 
que a represente permaüen- 
ternente.
Finalmente, dessas conversa
ções ficou assentada a vin
da, a convite do Governador 
Heriberto Húlse, a Florianó
polis, do dr. Renato Costa 
Lima) Presidente do Instituto 
Brasileiro do Café, tão logo 
regresse êle do Uruguai, a 
fim de que, aqui mantenha 
contácto com as autoridades 
interessadas no assunto e a- 
presentação de fórmulas pa
ra a solução, em definitivo, 
das questões referentes ao 
café de Santa Càtarina.

Um convênio entre a Petro- 
brás e The Firestone Tire de 
Rubber vem de ser firmado 
para a instalação ds uma fá
brica de borracha sintética na
cional, com capacidade para 
produzir, inicialmente, 40 mil 
toneladas anuais, que trarão 
para- o Brasil uma poupança 
de divisas da ordem de nove 
milhões de dólares, ou seja, 
um bilhão e 200 milhões de 
cruzeiros.

O projeto da Petrobrás vi 
sou a construção de uma fá
brica juntp à Refinaria Duque

de Caxias, no município d0 
mesmo nome, no Estado do 
Rio, absorvendo o cap tai de 
seis milhões de dólares. S u 
contrato com a The Goodyear 
justificou-se pelo fato de >.er 
essa empresa a maior con-umi- 
dora de borracha do mundo e 
também a maior produto a de 
borracha sintética nos Estados 
Unidos.

O acordo foi firmado pel0 
coronel Idálio Sardenberg, em 
nome da Petrobrás e pelos 
srs Sullivan Kaffer e O. Por- 
teck, respectivamente, pela 
Goodyar e pela Firestone.

Casamento para toda vidi
E’ errada a idéia que certas mocinhas ou rapazes têm cie 

que “Ora, se não dér certo a gente sep ra.
Quem já com êste espírito não pode esperar muito em 

trôco.
, \ * s

O casamento é um passo extremamente sério em nossa 
vida, pois, afeta não somente a nós mas também a outras pes
soas. E’ preciso portanto estarmos CERTOS DE QUE VAI 
DAR CERTO.

Caso contrário é proferível não casar.
O casamento é a solução ideal para as moças e também 

para os rapazes, mis, não tenham pressa em casar-se. A vida 
hoje em dia é muito agitada e requer doses enormes de a- 
mor, compreensão e tolerância mútuas. Ambos devem ceder, 
ambos se devem ajudar. Ambos devem ter reservas inesgotá
veis de paciência »  carinho.

Isso de dizerem que “Casamento é loteria ’ e que “Casa
mento e mortalha no céu se talha" é asneira. Os noivos raras 
vêzes já não sabem de antemão qual a vida que os espera de 
pois de casados. A  não ser que o seu anseio por uma vida ou 
comum seja tão grande a ponto de ocultarem os seus defeitos, 
os quaia serão motivos de desgostos e decepções futuras. Se
jam sinceros é cautelosos! S» acham que amam tal e qual são 
e se estão dispostos a se “aguentarem" mutuamente — então 
casem.. . o sejam muito feliz!

UMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGAS!
o NOVO
LP 3
chassis pesado para:  

CAMINHÃO 
CAVALO -MECÂNICO 
BASCULANTE

■
. w

1

«É8

- B E N S
165 HP A 2.000 R.P.M.

Procure-nos poro obter todo, os especificações e detolhe, poro o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão. H máximo

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO: ,

Rua Manoel T. de Castro, 156 
- End. Teleg. Vargas ■

t u i  v i -
Fone 253 Caixa Postal, 27 

Lajes — S. Catarina
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CORREIO LAGEANO

0  Internacional virtual 
Campeão Lajeano de 1959

Continuou sabado á _____ .

Página 5a.

Continuou sabado á 
tarde o certame lajeano 
de futebol, referente a 
temporada de 1959, com 
o jogo entre as equipes 
do Internacional e doPi- 
nheiros.

Demonstrando maior 
coesão dentro da can 
cna, o Internacional lo 
p ou  uma sensacional vi
toria sobre o seu opo
nente pelo escore de^ái 
com gols de Tulio e Chim-

a
Com os resultados da segunda rodada do 

campeonato lajeano, ficou sendo a seguinte 
classificação dos clubes disputantes:

lo  Internacional 0 p
2o Independente 2 p
3o Lajes e Pinheiros 3 p

Derrotado o Cruzeiro
Amistosamente prelia- 

•ram na manhã de do
mingo no Estádio Muni
cipal da Ponte Grande,

os elencos do Fluminen
se e do Cruzeiro, Cuja v i
toria sorriu para os tri
colores por 2 á 1.

Federaiizacãò da Policia
RIO, - 0  general Arau- 

ry Kruel, chefe de Polí
cia, disse á imprensa 
je, que o projeto de fe- 
deralidade da Polícia, de 
autoria do deputado Car
los Lacerda, com substi- 
tutivo do deputado Rai
mundo Padilha vai tor
nam-se uma realidade. 
Explicou que o Departa
mento Federal de Segu
rança Publica já prestou

à Câmara todos os es 
clarecimentos necessári 
os sôbre o assunto. 0 
projeto permitirá à Po 
lícia promover investiga
ções, em qualquer ponto 
do território brasileiro, 
com relação á certos de
litos que afetam a segu
rança e a tranquilidade 
pública de mais de um 
Estado.

Não dê esmola contribua para à SLAN

biquinha para o colora
do e Pilila para o Pi
nheiros.

Com este resultado o 
Internacional tem prati 
camente assegurado o 
titulo de campeão da 
temporada de 1959, bas
tando para isto im era 
pate no jogo de domin
go contra o lndepeudente.

* "A ..

O Lages arrancou um pre
cioso ponto do Independente

O Lages se redimiu em 
parte do seu ultimo jogo, 
contra o Internacional, 
ao empatar em 1 gol 
com Independente. Com 
este resultado o quadro 
de Curitibanos perde mais 
um precioso ponto neste 
campeonato, vendo bas
tante remotas as suas 
possibilidades de con
quistar o cetro máximo.

Eri de panalti marcou 
para o Independente, ao 
passo que Luizinho con-

signou o tento de honra 
do milionário.

E’ 0 M A I O R
E. C. Nacional de (Cruz Alia (RS)
Lançou recentemente seu tradicional sorteio, cujo Clube conta em nosso 
meio grande numero de fans, pelo seu procedimento, lisura e pontua

lidade em suas realizações

----- - Agora um F O R D  1959 ------

Apressiltaçfio dos prémios na cidade de Pelotas - RGS.

FORD FAIRLANE 500 — VICTORIA 1959
ATRAENTE PLANO: l.o UM FORD 1959. 2.o UMA VOLKSWAGEN 

(Kombi).3.0 UM REFRIGERADOR. 4.oUMR\D10. o.oUMAMAQ. COSTURA 
E 40 Canetas Slieaffer’s para os portadores da centena dp l.° prémio.

Sensacional — Carta Patente - 163 - Federal 7/10/53

V , '  «

o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG 
Jóias Cristais e porcelanas

\rUv** -

- A  ß

relogios 
canetas

nacionais e extrangeiras
’1» * *

G a r a n t e  o q u e
■ * -

'  A . V . Rua*Marechal Deodoro 
n. 23

LAJES — S. Catarina
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A exemplo do que aconte
ceu com a CEERG, mandada 
encampar pelo engenheiro 
Leonel Brizola, governador 
do tio Grande do Sul, o de
puta I > estadual Andrade Li
ma lo PTN de Pernambuco, 
api asentou um requerimento 
à Assembléia Legislativa pa
ra a encampação da “ Tran- 
ways" de Recife, sendo bem 
aceito pelos deputados go- 
vermstas. O mesmo não a- 
conteceu com os da oposi
ção, e que consideram o a 
pele pura iemagogia. Alega
ram os op asicionistas que a

ba eada governista estava 
,da o seu apoio ao requeri- 
mei > para não desgostar o 
aut da idéia, unicamente, 
poi sabiam que estavam fa- 
zen lo um apelo destinado ao 
v tzio. Entretanto tudo indica 
q te o requerimento do depu- 
t iu ) em referencia alcance 
o 11 lis absoluto exito, numa 
demonstração eloquente de 
que o nacionalismo está cri 
ando raizes mais profundas 
em todos os recantos do país 
e assim alcançando mais u 
ma das suas já inúmeras vi
tórias

M H »  l AGEANO
Ano XIX Lages, 27 de Maio de 1959 137

— Crônica Semanal
Escreveu: EDSON N. UBALDO

No dia 22 p. p. tivemos a 
honra e a satisfação de ou
vir o Pe. Milton Valente um 
dos grandes expoentes filo
sóficos da atualidade.

Pe. Milton é catarinense, 
tendo feito em Lages seus es
tudos primários; segundo su 
as próprias palavras, foi a- 
qui que êle nasceu para a 
vida intelectual.

Sentimo-nos orgulhosos dis
so, pois todos sabem da sua 
assombrosa atuação na Sor- 
bona e na Academia Francê- 
sa, onde foi o lo estrangeiro 
a ganhar o prêmio daquela 
casa, pela excelência de sua 
tese.

Foi deveras tocante ouvir 
êste homem, pirotótipo do ver 
dadeiro sábio, onde a mo
déstia cresce com o saber.

Merecem louvores as A- 
cademias Literárias de Rui 
Barbosa e Fr. Veloso, pela 
feliz iniciativa de prestar jus
ta homenagem a êsse homem, 
orgulho de nossa terra.

A organização dessa noi
tada deve servir de exemplo 
aos que patrocinam home
nagens congeneres 03 nume
ros musicais e literário mui 
to agradaram: foram poucos, 
mas bem escolhidos. 0 Cine 
Marajoara ficou literalmente 
tomado por uma distinta pla
téia composta de pessoas ae 
responsabilidade que lá foram 
seriamente interessados. Os 
curiosos e perturbadores, que 
geralmente concorrem para 
o fracasso de muitas festivi
dades, não tiveram, felizmen 
te, margem para se manifes
tarem.

Frei Cipistrano, diretor do 
G.D. e E.r.C. S.A., com seu 
já conhecido espírito de ob
servação, perguntou admira
do: “Mas, como vocês conse
guiram encher êste recinto? 
A resposta está no tato e no 
trabalho dos srs. Evaldo Henk 
maier e Murad Mussi, que con
seguiram organizar aque
la noitada com tanto sucesso

Que tal fato constitua um 
incentivo para os estudantes, 
mormente para os membros 
da Academia Fr. Veloso on
de a falta de responsabilida
de demonstrada últimamente 
vem desvirtuando o tradicio
nal conceito daquela casa

Segundo nos disse o D.re- 
tor da mesma, é sua intenção 
convidar outros homens de 
cultura para nos dirigirem a 
palavra.

Mas para fazermos isso, fri
sa êle, é preciso que os a- 
cadêmicos colaborem.

Sem dúvida alguma, de
vemos cooperar mais comas 
sessões acadêmicas, em o 
nosso próprio interesse e 
proveito

Pois nós, estudantes do 2o 
ciclo, já devíamos ter o sen
so de responsabilidade for
mado e se não o temos pro
curemos formá-lo o quantos 
antes. Se não o adquirirmos 
agora como desempenhare
mos a nossa carreira, que em 
breve iniciaremos?

Lutemos e nos esforcemos 
para que possamos ouvir ou 
tras grandes mentalidades, 
se não tão grandes como o 
Pe Milton  ̂ pelos menos se
melhantes.

Visitam Lajes altos funcionários do 
Ministério da Agricultura

Estiveram em Lajes, na se
mana que se findou, vários 
funcionários técnicos e ad 
ministrativos do Ministério da 
Agricultura entre os quais 
mencionamos os Srs. Drs. 
Henrique N. Vaz, Mauricio 
Hennig, do Serviço de Caça 
e Pesca, e o professor D . 
Manoel Alves de Oliveira, 
Catedrático de Fitopatologia 
Agrícola da Escola Agrícola 
“Elizeu Maciel’’, do Rio Grau 
de do Sul.

Os dois primeiros vieram 
inspecionar as obras de a 
çudagem de tanques para a 
criação de truias e outras es 
pecies adatáveis às tempera 
turas frias e temperadas.

Como se sabe, os tanques 
de criação o recriação dos 
peixes das especies BLCK- 
BASS e BLUE-GILL que se 
pretende criar nêste Municí
pio, deverão ser construídos 
numa pequena bacia hidro 
grafica situada nos fundos 
da séde da Fazenda da Cri
ação de Lajes

Estes trabalhos já foram i 
niciados há 3 anos e só a- 
gora com a vinda desses i- 
lustres técnicos e mais a co
operação do atual Chefe da 
Fazenda de Criação de Lajes 
ficou resolvido que a sua 
conclusão terá o seu fim 
ainda êste ano.

Povoados os tanques a se
rem construídos, é intuito da 
Divisão de Caça e Pesca po
voar os rios que banham o 
planalto serrano.

Trata-se, como se vê, de 
um trabalho de grande im
portância para o desenvolvi
mento da picicultura no Es
tado, justamente em nossa 
região, onde o pescado se

torna cada vez mais escasso. uize r  aos tnticultores de La-
jes, seguindo diretamente à 
porto Alegre, onde outros a- 
fazeres mais urgentes o es
peravam.

Em face dessa circunstân
cia tôda fortuita, não tivemog 
oportunidade de ouvir a pa
lestra dêsse abalizado pro. 
fessor fitopalogista do Insti
tuto Agronomico do Sul e 
professor, como já dissemos 
da Escola Agrícola “Elizeu 
Maciel’’.

e caro. ., n
0 Dr. Manuel Alves de U 

liveira, Catedrático da Esco
la Agrícola “Elizeu Maciel 
leveria pronunciar uma pa 
lestra na Associação Knr»- 
desta cidade sôbre o trata 
mento preventivo do trigo. _ 

Entretanto, a sua excursão 
pelo Oeste Catarinense lhe 
tomou todo o tempo disponí
vel que trazia para esse fim, 
razão porque não pronunci
ou a palestra que pretendia

O PTB elegeu 14 Prefeitos 
no Rio Gründe do Sul

O Partido Trabalhista Bra 
sileiro elegeu 14 prefeitos, 
segundo os resultados obti
dos das eleições em 18 dos 
22 municípios do Rio Grande 
do Sul, em que se realizaram 
eleições no ultimo domingo.

Foram os seguintes os mu

nicipios, em que o PTB ele
geu prefeitos: Barra do Rj. 
beiro, Campinas do Sul, Cha
pada, Faxinai do Soturno, 
Feliz, Herval Grande, Muçum! 
Santa Bárbara, Viadutos, No- 
naí, Bom Retiro e Guarani 
das Missões.

Promoções do pessoal do D.T.C
RIO; 25 (Meridional) — Em face das provi

dências solicitadas pelo deputado Adylio Mdrtins 
Vianna, o diretor-geral do DTÜ, ten-cel. Everardo 
Kelly, informou aquele representante gaúcho que 
a demora nas promoções do pessoal decetista não 
depende do seu departamento, mas do Ministério 
da Viação e da presidência da República.

Em vista disto, o deputado trabalhista dirigiu 
veemente apêlo ao titular da pasta da Viação e 
Obras Públicas, bem como ao presidente da Repú
blica, acrescentando que jamais se verificou o a- 
trazo que se registra no momento.
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C o m u n i c a ç ã o
A S/A. AGENCIA MARÍTIMA E COMERCIAL “ S AM ARCO” 

tem o prazer de comunicar aos senhores possuidores de veículos 
“ W ILLYS” , aos seus distintos Amigos e Freguezes e ao Publico 
em geral, que a Oficina que instalou à Avenida Getulio Vargas, n.o 
1898, em Lajes, embora ainda não totalmente concluída, já se en
contra em condições de atender sua distinta clientéla, pois já dis
põe de pessoal competente e maquinaria adequada.

Outrossim, comunica que mantém em sua Loja um varia
do estoque e péças “ JEEP aprovados, a preços da tabela de Fá
brica, e sentir-se-á honrada com as visitas que receber dos sen
hores interessados, colocando-se, ainda, a disposição dos mesmos, 
para quaisquer mtormições adicionais, pelo telefone N.o 444.

V e n d a  d e  L o i e s  e m  B r a s i l i a
Terrenas da NOVACAP - Dentro do plano pilôto da nova Capital

Representante Credenciado para Santa Catarina: T R  T T* ^  Cc J A I R O  R A MO S
Esc. ; Rua Pres. Nereu Ramos, 10 3 - Sala 206 LAGES S C *
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