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B IL H E T E
Boa tarde, Edú:

Sempre foi minha intenção 
permanecer calado ao ler em 
teu jornal críticas à minha 
pessoa. Escreveste muitas to
lices, e até mesmo inventaste 
um apelido para mim: o de 
DEPUTADO. Para apelido des
ta natureza seria necessário 
que mantivéssemos relações 
muito íntimas, o que felizmen
te não acontece. Tua intenção 
principal é a de me gosar, di
minuir minha personalidade, 
menospreza-me e, enfim, des- 
lustrar-me. Custa a crer que 
um moço que se diz bem edu
cado possa insistir nessas le
viandades, tão maldosamente 
estudadas, desrespeitando as
sim a minha pessoa e as mi
nhas cans. Creia, Edú, que eu 
considero isso um acinte; mi
nha tolerância esgotou se e se 
queres me fazer de mascote 
ou de palhaço enganou-se e 
deves baixar noutro centro. 
Poderías muito bem se diver
tir com o seu «espirito santo 
de orelha» que é ator e até 
talvez já tenha trabalhado em 
circo. Pode ser também que 
faças essas coisas por despei
to, motivado pela tua frago- 
rosa derrota nas urnas quando 
das eleições para a vereança à 
Câmara Municipal de Lajes. 
Não obstante os títulos e car
gos de responsabilidade, bem 
como na qualidade de «lider 
operário», «chefe político por 
vinte e quatro.) horas», «cé
lebre discursador do Centro 
Operário» (história a ser con-

Realizar-se-á, nos dias 1, 2 
e 3 de maio próximo vindou
ro, a tradicional feita de Santa 
Cruz, levada a efeito anualmen
te nesta cidade e que conta 
com a presença de elevado nú
mero de pessoaa. Além de no
venas, procissão e missa cam
pal haverá tômbém, como ê 
uiual, quermease, leilOea, chur
rasco e inúmeras outras diver
sões, abrilhantadas pela banda 
da Policia Militar, de Floria
nópolis, cedida pelo governador 
do Estado para esse fim.

tada futuramente), diretor do 
«Jornal das moças» ou «san
gue novo», o «grande home
nageado» de Bocaina do Sul 
por ocasião das festividades 
religiosas naquele distrito on
de tomou parte no grande 
banquete que originou o jogo 
do «Quem pagará o pato»? - 
apesar disso tua derrota foi 
uma amarga realidade e, por 
isso, indubitavelmente queres 
desabafar me escolhendo, por 
razões que desconheço, como 
vítima. O fato, porém, é que 
apesar de eu não possuir mui
tas das qualidades acima des
critas - inclusive não ser fi- 
lhinho de papai rico - meu 
nome foi sufragado nas urnas 
em 3 de outubro de 1956 e, 
em consequência, tenho assen
to na Camara Municipal de 
Lajes e tú não podes fazer 
isso. . .

Terminando essse bilhete, 
quero informar-te que não 
conseguí Cadilac por falta de 
apôio dos meus pares e fui 
mais infeliz que os teus corre
ligionários que receberam ji
pes do governador do Estado 
como sendo lavradores, médi
cos, padres, etc., com ou sem 
Assembléia; posso até citar um 
médico que puseram no Diário 
Oficial como sendo padre (dr, 
Marcos Sppretzer, de Curiti- 
banos). Que confusão dos dia
bos, doutor!

Sem mais por enquanto, a- 
deus e até outra vista, To- 
tonho.

DORVALINO FURTADO

Esteve em visita á nossa re
dação, acompanhado do seu so
gro vereador Dorvalino Furta
do, o 1° Sargento do Exército 
José Correia Francisco, que 
serve atualmente cm Ponta 
Grossa, Estado do Paraná. O 
sargento José Correia Francis
co, que desfruta de elevado 
circulo de relações e amizades 
em nossos meios e naquela ci
dade, veio à Princesa da Ser
ra durante suas férias acom
panhado de sua digna esposa 
a fim de rever seus amigos e 
familiares, já tendo regressado.

cobertores
Está marcada para a próxi

ma semana a distribuição gra
tuita de duzentos cobertores 
aos pobres fichados na Socie
dade Lageana de Assistência 
aos Necessitados, numa louvá
vel iniciativa de sua eficiente 
e zelosa diretoria. Adquiridos 
com verba arrecadada pela 
SLAN na contribuição mensal 
de sócios e doações, 
êsse duzentos cobertores a se
rem distribuídos vêm, por cer
to, ser de grande utilidade aos 
pobres fichados nessa entidade 
de assistência e que não po
dem compra-los por falta de 
recursos. É uma iniciativa lou
vável e que merece os aplau
so de todos.

Ampliação de direi
tos políticos aos bra
sileiros naturalizados

Foi encaminhada à Mesa da 
Câmara, pelo deputado Casti
lho Cabral, uma emenda à 
Constituição, assinada por mais 
de um terço dos deputados, 
permitindo que o brasileiro 
naturalizado, depois de cinco 
anos de cidadania, goze de 
todos os direitos do brasileiro 
nato, salvo o de ser eleito 
presidente e vice-presidente da 
República, governador e vice 
governador do Estado.

Dia is
A data de ontem assinalou a 

passagem do Dia dos Conta
bilistas. Em virtude disso, os 
srs. Roland Hans Kumm e 
Bernardino Gevaerd, respecti
vamente presidente e vice-pre 
sidente da Associação dos Con
tabilistas de Lajes, encabeça
ram um movimento no senti
do de ser comemorada a data 
com um jantar hoje de con
fraternização no Grande Hotel 
Lajes, já que é pensamento dos 
dirigentes da referida Associa
ção transforma-la brevemente 
em sindicato. Tomarão parte 
no banquete, além de quasi 
todos os contabilistas de La
jes, autoridades locais e gran
de número de convidados es
peciais. Em uma de nossas 
próximas edições daremos no
ticias pormenorizadas a res
peito do acontecimento.

Está próxima a festa I Sargento José Correia
de Santa Cruz Francisco

Amanhd em Lojes errando 
GÍNKANA automobilística

O ' forme estava eendo am 
plamente anunciado, ieali 
zar 6tí á amanhã, domingo, 
grande e sensacional «Gin- 
kana» automobilística, pro
movida pelo Aero Clube local, 
oferecendo magníficos prê
mios aos vencedores.

As festividades referentes 
à ginkana iniciar-se-ão às 9 
horas, quando será celebra
da uma missa campal, oficia
lizada por D. Daniel Hostin, 
bispo diocesano <ie Lajes; 
em seguida os concorrentes 
dessa prova partirão da Rua 
Mal. Deodoro (em frente ao 
prédio da casa A Capital), 
com o itinerário seguime: 
Praça João Costa, Rua 15 de 
Novembro, Praça João Ribei
ro. Rua Frei Gabriel e A e 
roporto. A entrega dos prê

mios aos vencedores está 
maicada para ás 12 horas do 
mesmo di„ quando será rea 
lizada grande churrascada. 
As condições e>tabelecidas 
para o- volantes e respecti
vas acompanhantes são di
versas, sendo que deixamos 
de publicar o programa com
pleto p<>r absoluta falta de 
espaço.

Destas colunas, registran
do o acontecimento, felici
tamos o Aero ( lube de La
jes por tão brilhante iniciati
va, assim ccmo louvamos a 
atitude das diversas firmas 
comerciais e industriais de 
nossa cidade patrocinando 
essa festividade em homena
gem a Santos üumont, o fes
tejado e glorioso «Pai da A- 
viação».

-  EDITAL -
Levamos ao conhecimento dos senheree acionist s 

que, por motivo de fôrsa maior, fomos obrigados a trans
ferir a data da realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDI
NÁRIA pare 15 DE MAIO DE 1957. no mesmo local e Or
dem do Dia. constantes d< s Editais publicados, no Jornal 
«Correio Lajeano» de n°s. *9. 30 e 31, de 10, 13 e i7 do 
corrente mês, respectivamente.

Lajes. 27 de abril de 1957.
Antonio Gill Ra nos Lucena.
Lrnani Rosa.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Secção de Trânsito

A V I S O
Comunicamos aos interessados que o Sr. PREFEITO 

MUNICIPAL recebeu do advogado RUBENS A. RAMOS o 
seguinte telegrama.-

«Prefeito Vidal Ramos Júnior - Lages.
Florianópolis, 26 - Prazer comunicar lhe Relator Se

gurança concedeu pedido liminar determinando suspensão 
quaisquer medidas até decisão mandado. Abraços RUBENS».

Fitou assim sem qualquer efeito o EDITAL de 14 de 
março de 1957, da Inspetoria de Veículos e Trânsito do 
Estado e Delegacia Regional de Policia de Lages, que de
terminava a apreensão de veículos emplacados por esta 
Prefeitura.

Comunicamos ainda aos Srs. proprietários de veículos 
e motoristas que, no caso de qua quer arbitrariedade por 
parte de Autoridades Estaduais, dirijam se ao Serviço de 
Trânsito Municipal para que 6ejam tomadas a- providên
cias necessárias junto ao Tribunal de Ju6tica do Estado.

Lages, em 27 de abril de 1957 
A es, FELIPE AFONSO rsIMÁO 

Encarrego do Serviço de Trânsito.

CINE TEATRO TAMOIO apresenta domingo às 16 - 
19 e 21 horas em C1NEMASCOPE o sensacional íime 

de aventuras de capa e espada

0 ladrão do Rei
Com An Blyth - Edmunü Purdom - David Niven e 

Geoi ü and- rs

Aguardem para quarta feira dia Io de maio
a gozadissima comedia nacional

com Oscarito. Cyll Farney. Francisco Carlos, Inalda 
Margot Louro e Afonso Stuart em

Colégio de brotos
Aguardem dia T de medo
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O motorista esperto <io Bra
sil já percebeu que o cami
nhão Mercedes-Benz - Diesel 
representa uma economia pa
ra o seu bolso # uma econo
mia preciosa de divisas para 
o seu pais.

Economizando três vêzes 
mais combustível, Mercedes- 
Benz - Diesel faz o m  que 
você pague um quilômetro e 
ande três, numa conta fncil 
de calcular e comparar. O 
Consumo médio de um ca
minhão a gasolina de 5 a 6 
toneladas, em 100 quilôme
tros, é de 35 litros de com
bustível, enquanto um ca
minhão Diesel, Mercedes - 
Benz, de igual potência, con
some nos mesmos cem quilô
metros apenas vinte litros de 
óleo.

Faça no papel a compara
ção do quanto custa aos dois 
motoristas o quilômetro roda
do, ao preço atual neníe co
brado pelo litro de gasolina e 
pelo litro de óleo Diesel, e 
verifique pessoalmente se o 
motorista ma s esperto e mais 
patriota não economiza três 
vêzes mais em cada quilô
metro, deiendendo o s e u  
dinheiro e as divisas que o 
pais esbanja no consumo de 
gasolina.

Com característica* aperfei

çoadas em 70 anos de expe
riência, propiciando man>ji. 
fácil e rápido, insensibilidade 
s água (o que nã'> acontece 
no c.»minháo a gasolina), pro- 
t ção oito vêzes maior contra 
o f 'go, trabalho três vezes 
mais rendoso sem » necessi
dade de retifica e um motor 
que não pode fundir, Merce
des-Benz Diesel é o caminhão 
brasileiro que as estradas 
brasileiras pediam.

Equipado com o mais re
sistente e econômico motor 
Diesel já fabricado, sem sujar 
ou fazer fumaça, Mercedes- 
Benz - Diesel reduz *  um 
terço os gastos de combustí
vel, triplicando os lucros de 
qualquer motorista.

No seu interêsse particular 
e no interêsse da economia 
nacional, todo motorista bra
sileiro deve ser um defensor 
intransigente da fórmula Die
sel para as estradas nacio
nais.

Lembre-se de que o Brasil 
precisa de mais caminhões 
brasileiros e que o motor 
Diesel è o nosso grande alia
do na batalha dos transpor
tes e do escoamento da pro
dução .

Somente lUSTRÊKÍ i »  .

ENCERADEIRA
ELÉTRICA

LU STRÊNE
V
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Possuirá o 3rasil po
derosa Fôrça Aérea 

em 1961
O ministro da Aeronáutica, 

brigadeiro Henrique Fleiuss, que 
atualmente se encontra nos Es- 
ados Unidos, declarou à im- 
uensa norte-americana que «c 
Brasil terá em 1961 uma força 
érea suficiente para defender 

adequadamente suas costas» 
Por ocasião de sua chegada em 
Colorado, a fim de inspecionar 

Comando Continental da De
fesa Aérea dos Estados Uni
dos, epicentro do sistema aé
reo de pais, o brigadeiro Fleiuss 
disse que o Brasil considera a 
defesa de seu território como 
«problema próprio», mas acres
centou que seu pais está dis
posto a participar do progra
ma de defesa interamericana.

Aniversário
Fesíejá mais um anivarsá- 

no natalicio, na data de 
•e^te. a exma. sra. Ondina 
ocas, digna consorte do sr. 

Guilherme Socas, do alto 
comécio desta praça. A dis- 
tinta aniversariante, pelos 
seus inúmeros dotes, defruta 
de largo circulo de amiztfíev 
na sociedade local motivi 
porque sem duvida algumi 
.erá truito cumprimentad; 
nessa data.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O  

de 22 de març » de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De scôrdo com o art. 95, § 1 ■ *
da Lei n°71. de 7 de dezembro de 1949: 

A LUOIANA DA SILVA do cargo isolado de provimen
to efetivo de PROFESSOR. Pud'io A, constante do gu i-  
dro Oníco do Município (Escola Mista Municipal de SEKKA- 
R1A PANTF, no distrito de CAPÃO ALTO)

Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de março de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R -T  A R I A 
de 26 de março d 1957 

O Prefeito Municipal ae Lages, res'-lve:
CONCEDER LICENÇA; em prorrogação:

De acòrdo com o art. 156. c-mbinado Com os arts. 
162, alinea a, e 164, da Lei n° 71, de 7 de dezem
bro de )S49:

A N1CANOR BATISTA RIBEIRO, ocupa"te do cargo 
isolado de provimento efetivo de Fl CAL AJUDANTE, Pa
drão S, constante do Quadro Único do Município, de trinta 
(30,) dias, sendo 7 com vencimentos tntegr.JS e 23 com 2/3 
dos vencimentos, 8 contar de 25 do corrente.

Prefeitura Munic nal de Lages, ein 26 de marco de 1957 
Assinado: - Vídal Rimos Júnior —  P f ito M ini ipal.

Perdeu-se
Uma caderneta da Caixa Eco 
nômica Agência de Lajes, sob 
n* 33.364 da la. série perten
cente a Sra. GECY OLIVEI 
RA, quem a encontrou é fa
vor entregar na CAIXA ou 
á proprietária.

VFam osa pe la sua  pureza  
desde  
1836

• Faz sabão 
aconômicamente I

• Limpa totalment» 
pisos, azulejos e pias

• Desinfeta chiquei
ros e galinheiros I

• Remove tintas 
e vernizes I

SODA (gg

« s *

6
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i
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EDITAL

Keor«fén>«n -*
SEVERO SIMÕES 
Coixo csial, 104
Fio âNÓ 011

"o. g  ̂ 9uanct ü

Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi 
ciul do Registro Civil e Escrivão 
dè Paz do primeiro distrito, mu 
nicipio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
TELV1 CASTKO CANFILD’, solteiro, 
nascido em Erebango, Estado do 
Rio G. do Sul, mecânico, filho de 
Fioresnal Canfild’, e de dona Ara- 
cy Castro C*nKld\ e ELY WOLFF 
LUIZ, solteirtt, nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filba de 
João Gaudencio Luiz, e dona Alber- 
tina Wolff de Oliveira.

Lajes, 23 de abril de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, 
solteiro, nascido ex  Lajes, pedrei
ro, filho de Alfredo Luiz dos San
tos, e de dona Joaquina Urbano 
dos Santos, e IZARINA ROSA so)- 
teira, nascida em Lajes, de ocupa
ção doim stica, filha de Pedro Rosa 
e de dona Lídia Dias da Rosa.

Lajes, 23 de abril de 1967.

Faz saber que pretdndem casar 
ANDRÉ WENDHAUSEN ROCHA, 
solteiro, nascido em Jaguaruna, 
marcineiro, filho de Manoel Cardo- 
zo Rocha, e de dona Braulia Wen- 
dhausen Rocha, e MARIA QUERU- 
BINA FURTADO, solteira, nascida 
em Lajes, de ocupação domestica, 
fi>ha de João Ribeiro Furtado, e 
d ■ dona Maria Madalena da Silva 
Furtado.

Lales, 26 de abril de 1957.

Para o transporte de suas cargas 
----------------prefira o --------------------
EX PR ESSO  LAGEAN0

Que se caracteriza por sua eficiência e rapi
dez, graças à competência do corpo de fun

cionários que possui

AGENCIA EM LAJES:
Rua Correia Pinto, 272 —  Fone 264 - Cx. P. 264

e mais as seguintes, localizadas nas cidades e 
endereços abaixo:

Rio de Janeiro São Paulo
Rua Sacadura Cabral, 197 Rua: Sacramento Backe, 82

fone 9-3 6-88fone23-42 50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins, 71 

. Fone lo-31 
C
Joinville

Av.: Gctulio Vargas, 1.295 
Fones 246/63o

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajai
Rua, Hercilio Luz, 68 — Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



8,5 pés cúbicos de espaço útil

• Garantia do funcionam ento

• Garantia do construção

• Garantia da "U n id a d o  Solada Esfora Polar**

Veja as sensacionais vantagens de sen

Gabinete exclusivo "Frio Tota l" -  com
espaço refrigerado até o chão.
Conge lador "Largura Tota l" -  capacida
de para 18,5 quilos de alimentos. 

Compartimento para m anteiga oa porta
— conserva a manteiga fresca sem endurecè-la. 

Prateleiras - de fino acabamento, com bor- 
das douradas -  à prova de ferrugem. 

Vita llzador -  para conservar legumes e 
frutas úmidos como se tivessem sido colhidos 
na horo.
Prateleiras na porta -  para garrafas, ovos, 
miscelânea que se quer ter sempre à mão. 

Banda|a de carne -  com capacidade poro

9,5 quilos.
Unidade Selada "Esfera Po lar" -  Econô
mica, silencioso. Garonrido por 5 anos I

tASRICADO HO BRASIL M L *  MAVEROT SOCIEDADE INDÚSTRIAS FB GORlFICAS UDA. -  DISTRISUIÇÍO EXCLUSIVA DA COMPANHIA CO«E.CIA l BRASILEIRA

C O N C E S S IO N Á R IO  fÚKzta^uMLcm&oJm. A U T O R IZ A D O

fone 331 LAGES, Sta. CatarinaRua Cel. Cordova s/n
Conheça •  verifique pessoalmente em exposição e vendas na A E L S T R O  L A N D J H  o seu REVOLU

CIONÁRIO plano de vendas.

27-4-57 > I O 3 página
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Ei com os «burros o'op o
Não é de hoje que o Cor

vo do Lavradio, vulgo Carlos 
L.icerda, dá « mostra do pa
no. Inconsequente por instin
to e por vocação, expulso do 
Partido Comímista brasiUiro, 
elemento de maus bofes que 
é, não pode viver sem que 
periódicamente faça um dos 
seus costumeiros «sohws». Em 
tão má hora eacolhido como 
lnler do partido da «Eterna 
Vigilancí ». o diretor da T ri
buna da Imprensa que nas 
horas vag s também é depu
tado bancou o quetxo duro e 
divulgou, para quem quisesse 
ouvir, um Código Secreto 
do Itamarati simplesmente por 
Interesses politicos pessoais, 
na qualidade de inimigo gra
tuito do vice-presidente da 
República, ar. João Goulart.

Inafiançável e exige 
prisão preventiva seu 

crime
A lei que define os crimes 

contra o Estado e a Ordem 
Politlca e Social não é, como 
poderia parecer aos mais de-

savisados, ura estatuco cadu
co e que não pudesse ser a- 
plicado nos dias que correm. 
Bem ao contrário, sancionada 
no dia 5 de janeiro de 1953, 
foi longamente discutida, du
rante uma legislatura quase 
inteira, pelas duas casas do 
Congresso, recebendo dezenas 
de emendas. O presidente da 
República vetou o artigo 38. 
obrigando o Congreiso a no
vo pronunciamento, s e n d o  
mantido o veto. Dessa manei
ra, Caries Lacerda infringiu o 
art. 27 da lei n° 1802 que re
za textualmente: «Utilizar-se 
de qualquer meio de comuni
cação para dar indicações que 
possam por era perigo a de
fesa nacional. Pena de reclu
são de 2 a 6 anos, se o fato 
náo constituir crime mais 
grave». Já o artigo 29, da 
mesma lei, estabelece uma pe
na mais rigorosa para o Cor
vo do Lavradio, marcando 
uma pena de 6 a 15 anos de 
reclusão, de acôrdo com o seu 
delito praticado contra a se
gurança nacional. Durante o 
processo para a punição do

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n* 266

Éj
m

m
m
m
m
m

Dr. Mário Costa Filho
(Ex Residente no Hospital das Clinicas de 

São Paulo)

Ortopedia e Traumatologia
(Deformidades das mãos e pés, fraturas e 

paralisias)

Atende no Hospital Nossa senhora 
Oliveira em VACARIA

m

£< 
T<

!§

deputado, conforme o artigo 
43, a autoridade que vigia a 
sua formação poderá a reque
rimento do Ministério Público, 
decretar a prisão preventiva, 
náo sendo oermitida fiança, 
nem suspensão condicional da 
pena, sendo que também a 
|ustiça Militar, de acôrdo com 
o que preceitua o artigo 42 
da lei n° 1.302, pode tomar a 
iniciativa do processo, já que 
Carlos Lacerda infringiu os 
artigos 27 e 29 dessa lei.

Vemos, por conseguinte, 
que o deputado udenista, elei
to por um equivoco do elei
torado carioca, está com os 
burros n’agua, graças isso à 
sua desmedida ambição pes
soal e à sua conhecida e la
mentada Inconsequencia.

A g r a d e c i m e n t o
Romalino Garcia e Terezinha Arruda Garcia ainda 

profundamente consternados com a perca de seu iilnxnm> 
Raul Arruda Garcia, trógicamente falecido no dia lo  ao 
corrente, quando, ao sair da aula em frente a Igreja i 
Sra. do Rosário, foi colhido por um caminhão Ford 46, de 
Mafra, estando o mesmo sem freio; nessa ocasiao, o dito 
veiculo pegou o menino matando-o instantaneamente e ao 
receber essa triste e dolorosa noticia seus país achavam- 
se no hospital.

E, por intermédio deste, externam seus profundos a- 
gradecimentos aos amigos e demais pessoas de suas rela
ções que se fizeram presentes nos atos de encomendação 
e sepulíamento, aos que enviaram flores, cartões ou tele
gramas e ainda aos que compareceram pessoalmente ou 
de qualquer forma trouxeram suas confortadoras palavras 
de sentimentos e que acompanharam o féretro até sua úl
tima morada, agradecem também; 6en6ibilizados, aos dojs 
padres da Igreja de N. Sra. do Rosário, ao 2o Batalhão 
Rodoviário e à Empreza Auto Viação Lajeana pelo precio
so auxilio que lhes prestaram espontaneamente naquela 
dolorosa ocãsião.

A todos os seus sinceros e penhorado6 agradecimentos.

Lajes, 20 de abril de 1957

Senhores fazendeiros e agricultores
Tratores e máquinas agrícolas financiadas para pagamento

em 3 (três) anos

Comércio c Representações G. Socas S.A.
CONCESSIONÁRIA DA

International Harvester Máquinas, S.A.
A INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS S/A., está financiando aos srs. F A 

ZENDEIROS E AGRICULTORES, para adquirirem seus Tratores e máquinas agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantadeira, semeadeiras, automotrizes para trigo, etc.), com o pra
zo de pagamento de 3 (três anos,) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n- 40.260. de 11 /11 de 1956

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR, seja registrado ou se 
registre, no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, para poder comprar a sua maquinaria a- 
gricola ftrator arado, plantadeira. etc , pagando a sua compra, SÓ D EPü iS  DE RECEBER 
O MAQUINARIO, em tres anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.

Acresce esclarecer, que o preço do máquinário, está reduzido à quase a metade 
do custo, que sairía se fosse comprado pelas atuais taxas de importação (liberação de 
agios).

Logo, os srs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, pela nova modalidade de fisan- 
ciamento, que está apresentando a INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S/A., 
poderão adquirir os famosos tratores da marca INTERNATIONAL, com seus implementos 
e demais maquinas, por preços reduzidos, à quasi 50% (cincoenta por cento), dos preços 
anteriores.

A firma COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A.. na qualidade de con
cessionária da International Harvester Maquinas. S.A.. néste Município e na região ser
rana, comunica que está aceitando os pedidos IMEDIATAMENTE, pois. os que fizerem 
seus pedidoe em primeiro lugar, 6erão naturalmente os primeiros a receberem 6uas má
quinas e implementos.

Srs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, procurem, imediatamente, a firma C. e 
R. G. SOCAS S/A.. à rua Cel. Cordova. 290 a 302, na cidade de Lages, n/ Estado para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

Lages, 2 de Abril de 1957

A B R I L
i

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Mês da boa compraAB R I L

CASA
(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.

QUALIDADE E DISTINÇÃO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



27-4-57 CORREIO LAGEANO

Transportes Aéreos Catarinense S.A
Séde em Florianópolis S. C.

E*SB S O S  la r . ^ - ' •■̂gffMgnsagar

fJvt¥-y.í

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS
SEGUNDAS

chegilas às 14:30 De 
saidas às 14:5) Para

Ri.o - oio Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Viirira - Ioa;aba e Cíiapscó
Chapscó - loaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - 3uritíba - São Paulo e Rio 
Rio - Sxitoi - Paranagií  - Curitiba - Joiarile - Itajai 
e Floria a 5 polis

saidas às 15,39 Para Porto Alegre

chega ias às li,55 D* 
sai las às 12,15 Pira 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 00:20 De 
saidas às 00:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09: n5 De 
saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

ehegadas às 09:55 De 
saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Floria a 6 polis - Itajai - Joinvile 
- Santos • Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - J o in r i le  
• Florianópolia
Videira - Joaoaba • Chapscó

Curitiba - Paranaguá

Itajai

Curitiba - Paranaguá
Chapecó - Joaçaba e Videira 
Florianópolis - Itajai - Joinvile
- Santos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinrile - Itajai
• Florianópolis
Videira * Joaçaba • Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai * Joinvile - Curitiba - Paranagna
- Santos e Rio

T A  C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
A G S N C IA  S M  LA G Eá : - Hua 15 de N ovem bro  - Fone: -214

. . \

—  T A C às suas ordens —

V t
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. . . com pequena entrada,
. . . e por mês quase nada 1

4

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira 1

Rádios a luz, bateria e bateria e luz !
Eletrolas de mêsa!

Eletrolas de alta fidelidade 1 (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark 
Eis o que lhe oferece neste mês de Abril,

F E R N A N D E S  & CIA.
Comércio e Representações 

Quintino Bocaiuva 80

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO!

i * t: mira m
Dentre a 

roentável d< n >■ 
ocorrido n.i 1 
ener ntrava .-»e 
Ros». pre icl<'i ' 
dos Trab. Ih : 
tri i da Construe 
bíliário daquela 
membro do Con

s do 
de avtA , 
de fcb‘ge. 

sr. Nícoiau 
.t> SindlVat 

na Indú-- 
e do Mo- 

ocalidade e 
lho de Re

CHURRASCO DA 
RADIO CLUBE

Conforme < st v programa
do, realizoo-sc dm 14 do cor
rente, domingo u ia churras- 
cada de funcionários da Ra
dio Clube de L je-, no apra
zível Bairro Gu ujá, motiva
do pela inaugur, cão dos no
vos traními.-8or< > dessa po
pular emissora. Comparece
ram ao local ; proximadamen- 
te 70 pessoas, compreendendo 
funcionários da W -3 e suas 
familiar. Durante o ágape rei
nou a mais completa alegria 
com danças, show e músicas.

oresentantes da respectiva 
Federação e da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria. Lamentando o 
fato e a perda dêsae dirigente 
sindical gaúcho, a diretoria 
ta CNTl enviou telegramas de 
oeear ás citadas entidades do 
Rio Grande do Sul.

Adquira uma IH “sêco-earregada” 
e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tòda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

i

I

A bateria IH "  sèeo-carregada” é 
mantida séca e selada até o mo- i 
mento de entrar em uso. Vinte I 
minutos depois da simples adição I 
do líquido ativante, a bateria está 
pronta para entrar em ação, isto é, | 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veiculo.

Sua bateria asada tem \4tor. Entregue-a 
como parte d o  pagamento, qaando 
adquirir s u a  nova bateria IH  “ t i c o -  I  
ca rre g a d a '

A ronda no i concejj/onónot IH em Laja*

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A
Rua Coronal Cordóva, 439

40007 - hl i?

Juizo de Direito da 
Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

EDITAL DE 
PRAÇA

O Doutor Clovis ayres Ga
ma, Juiz de Di eiio • i PM- 
meira Vara da Com rca ne 
Lajes, Estado Santa Ca- 
tariDa, na form > da lei, t tc.

FAZ saber a t dos « s que 
0 presente Edital de Preça, 
Com o prazo de vinte dias, 
virem, delo conhecimento u- 
verem ou intereasar possa que 
no dia quatro do mês de maio 
do corrente ano (4-5-1957), às 
dez (10) horas. n>> saguão do 
Edifício do Forum. destB cida
de. o porteiro dos auditórios, 
ou quem luas vezes fizei, !e 
vará a público piegão de ven 
da e arrematarão, por quem 
mais der e melhor lance afe- 
recer, acima da avaliação de 
vinte e oito mi! cruzeitos 
(Ci$ 28.000.00), feita neste 
Juizo, o seguinte imóvel pe- 
"horado i  GENll F MOREIRA 
BRANCO, nos autos da exe
cução que lhe move Luiz Ca- 
semiro de Freitas, a sabet: 
UM TERRENO, situado nesta 
cidade, à Rua São Joaquim, 
confrontando, de um lado, 
com vinte metros, coin terre
nos de Eliaiário Alves de Tal, 
na linha lateral á direit.» de 
outro lado, com vinte metros, 
com João Maria de Tal, na 
linha lateral a esquerda, nos 
fundos, com dez metros, com 
lerreoos de Ari-toteliao Mo 
reira e terreno» do executado, 
r  na frente, com dez metros, 
com a mencionada Rua São 
Joaquim, terreno es8e adqui
rido pelo executado Genipe 
Moreira Branco, por compra 
feita a Prefeitura Municipal de 
Lajes.- E, quem quizer arre- 
maí ir oimovel acima descrito, 
deverá comparecer, no diti 
hora e local acima menciona
dos, sendo ele entregue a 
quem mais dér e melhor lan
ce oferecer acim., da aludida 
avaliação, e dep. IS de pa
gos, no ato, em moeda cor- 
r<nt*‘, o preço da arremM i- 
çáo, impostos e custas judj- 
c is. E para que chegue i-o 
conhecimento de todos, pas

se o presente ^ditai que 
rá publicado e afixado a 
«na da lei.-Dado e passado 

n t . cidada de Laje», Estad0 
d Santa Catarin , aos dozP 

do mês de abnl de mil e 
n< centos e cineoenta e setP 
1 57). - Eu, Waldeck Au_

aropaio, Escrivão do Ci_ 
datilografei, subscreví e 

otn assino.- 
Clovis Ayres Gamo 
de Direito da la. Vara 
*eck Aurélio Sampaio 
crivào do do Cível

r
v
t
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Comércio e Representações 6. Socas S/A
RELATORIO DA DIRETORIA

Srs. Acionistas:
Em conformidade com as exigências legais e estatutárias, a Diretoria desta sociedade, submete a apreciação dos srs. acionistas, o rela

tório, balanço geral, demonstração da conta lucros e perdas parecer do consêlho fiscal e demais documentos referentes ao exercício de 1956. Pe
los documentos em referência, que evidenciam os resultados obtidos no exercício- decorrido, os srs. acionistas terão todos os elementos necessários 
para julgarem os atos da diretoria, que permanecerá, no entanto, a disposição, para quaisquer esclarecimentos solicitados.

Lajes, 31 de março de 1957.

Dr. Newton Ramos - Dir. Pres. Guilherme S- Socas • Dir. Gerente Lourival Lisboa - Dir. Secretário

R E S U
ATI VO

DISPONÍVEL
Caixa Matriz 394 213 60
Banco Nacl. do Comércio S.A.-Cta, Dep, Disp 15.822.80
Banco do Brasil S.A. Cta. Dep. s/ Juros 45.20
Banco Inco S.A’ Cta, Dep. a Dispôs 116.676,60
Banco Inco S.A. Cta. Dep. Especiais 60.000.00

587.511,50Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. Dep. 7 53,39
REALIZÁVEL: a curto prazo:

Devedores Diversos 217.764,60
Devedores por Titulos Diversos 2.021.130,40
Mercadorias. Veiculos, Peças e Acessórios.
Maquinas agriculas, etc. 3.135 321.80 5.374.216,80

PENDENTE:-
Estampilhas, Taxas e Sêlos V ’ & Consig 696.00
Material Escritório Matriz 10 500,00
Material Consumido em Serviços-atoque 23.500.00

Despesas antecipadas com: 34 696.00
Despes-as Viagens Matriz 35.000,00
Anúncios e Publicações Matriz 15.000,00
Seguros Gerais Matriz 6 574,70
Despesas com Veiculos à Veada 60.000,00 1. > • Jf-
Serviços Executados Fóra-Oficiua Intern. 20.100,00 171.370,70

IMOBILIZADO:
Maquinas e Equipamentos Matriz e P. Texaco 510.663,00
Moveis e Utensílios Matriz e P. Texaco 144.092,70
Ferramentas 4.327,50
Participações 10.000,00
Adicional Lei 1474 55.868,50 724 951,70

COMPENSAVEL:
Caução da Diretoria 60 000,00
Bens e Valores Segurados 2.550.000,00
Abertura de Créditos Vinculados 50.000,00

2.838.974.60Bancos Contas de Cobranças 178.974.60
Soma do Ativo 9.697.025,30

Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 1956
Demonstração de ATIVO E PASSIVO

M O
P A S S I V O

em

curto prazo:
1.193.268.10 

Trânsito 601.802.60 
234.834 40 
787.718.60 

i 480.000,00

166 124,90 
352.000,00

EXIGÍ VEL: A)
Titulos a Pagar 
Bcos Cta. Cheques 
Impostos a Pagar 
Titulos Descontados 
Financiamentos a Pagar 

B) - a longo prazo:
Credores Diversos 
Letras a Pagar 

INEXIGÍVEL:
C APITAL
Fundo de Reserva Legal 
Fundo para Depreciações 

TRANSITÓRIO:
Lucros e Perdas à disposição da Assembléia Geral 

COMPENSA’VEL:
Ações Caucionadas 
Contratos de Seguros
Contratos Empréstimos c/ Penhor de Titulos 
Duplicatas em Cobranças

Soma do Passivo

3.297.623,70

518.124,90 3.815.748,60

2 .6 (10.000,00
154.639,00
185.091.20

60.000,00
2.550.000,00

50.000,00
178.974,60

2.939.730,20

102.571,90

2838.974,60
9.697.025,30

Dr. Newton Ramos - Dir. Pres.

Lages, 3l de Dezembro de 1956

Guilherme S. Socas - D i r . -G e r e n .e ^ ^  ^ u r iv a l^ s b o a ^  Dir. Secrei.

Demonstração da conta «LUCROS E PERDAS», coniorme encerramento em 31/12/1956:
D é b i t o C r é d i t o

LUCROS LÍQUIDOS:
De Veiculos • caminhoneta F. Loja 
De Mov. e Utensílios - venda móveis F. Loja

- idem maquinas escritório 
De Resultado Exercício - Matriz: lucro liquido 
De Resultado Exercício Posto Texaco - idem 

RETORNOS:
Fundo pa. Devedores Duvidosos 

DESPESAS E PREJUÍZOS:
Juros e Descontos Gerais
Prejuízos endossos à Socas, Andrade & Cia., rei. à venda n/ ril. rua 
O. Pinto 133
Resultado Exercício F. Loja - prejuízo 
Resultado Exercício Oficina Internacional - prej.

SALDO-: Lucros à disposição Assembléia Geral
Somas:

DR. NEWTON RAMOS - Dir.-Presidente
,ajes, 31 de Dezembro de 1956 

j GUILHERME S. SOCAS - Dir. Ger.

85 319,00 
16.650.00
13.873.40 

175.964,50 
568.048.10

74.067.40

230.240,60

65.707.00
359674,20
175.728,70
102.571,90 _
933.922,40 93392240

LOURIVAL LISBOA - Dir. Secr. 
e Contador registrado no C.R.C. s.c sob n. 057!)

—

Parecer do Conselho Fiscal
x  *  . *  , T 7  . n . „ „ 0„ n t » A . s  (5. Socas S.A., tendo examina

-  <* F

Os abaixo assinados, membros do Í S S m S V S » .  d e ^ '^ ^ o n s u m r e m ^ ^ u l 0 o S ^ ^ í i d í s S f d l ^ p a ^ e r C e

—  --------- -------  ‘

MARIO NABUCO CRUZEIRO
BERNARDINO GEVAERD

HUGO BRASCHER - Suplente
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Churrasco no Centro 
Cívico Cruz e Souza

Com a presença de autorida
des locais, convidados e eleva
do números de sócios, teve lu
gar domingo passadc suculen
ta churraseada no Centro Cívi
co «Cruz e Souza». Tal festi
vidade, promovida pelo seu 
presidente sr. Celso Silva, fai 
realizada cm beneficio do clube 
e teve o exilo almejado.

Previdência Social
Em face da exposição de 

motivos do miniatro do Tra 
balho, o presidente Juscelino 
Kubitichek autorizou o médi
co da Caixa de Aposentadoria 
dos Ferrcviários e Empregados 
cm Serviços Públicos, Iseu da 
Almeida e Silva, a ausentar-se 
do país, pelo prazo de cinco 
meses, a fim dt, na Europa, 
realizar estudos sobra a pre
vidência social e seus aspectos 
ligadoi à medicina.

Aniversário
Viu passar sua data natall- 

cia, dia 19, a srta. Elga Batis
ta, dileta filha do r«r. Sebastião 
Batista e de aua esposa dona 
Maria José dos Santos. A pre
zada aniversariante, que é lo- 
cutora e eficiente funcionária 
dos escritórios da Radio Clube 
de Lajea, apresentamos os nos
sos cumprimentos.

Quem não anuncia se esconde

O Senhor Ten. Cel. Jubal Coutinho, Delegado Regional de 
Policia de Município de Lsjes.

CONVIDA a comparecer nesta Delegacia Regional, as pes
soas que desejarem prestar declarações no inquérito instaurado 
referente ao acidente de automovel. havido dia 16 do corrente 
m*i, que resultou a morte do menor a'uno da Escola N.b. <lo 
Rosário.

Ten. Cel. Jubal Coutinho 
Delegado R. Policia

Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 
refrigerador BRASTEMP em dois tamanhos diferentes

I M P E R A D O R

10,5 pés
Quem adquire um Brastemp

IMPERADOR
ou

CONQUISTADOR
- adquire o mais 

moderno e perfeito refrige
rador fabricado no Brasil.

BRASTEMP IMPERADOR
Atende, com requisitos máximos de 
beleza, luxo, espaço e utilidade.

Permite conservar.em tempera
tura ideal, uma quantidade 
muito maior de alimentos, com 
distribuição adequada.

É uma autêntica jóia que será o or
gulho do seu lar.

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEMP,
absoluta garantia em vossos lares

-----Concessionários exclusivos nesta praça -------

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A
Rua CeL Manoel Thiago de Castro, 158 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES . S.

A

T
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CLÁSSICO FLA-FLU EM NOSSA CIDAOE Torneio Inter 
Sindicai

Sensacional encontro fute
bolístico teremos amanhã a 
tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, cora a rea
lização de um interessante 
choque, que reunirá as equi
pes do Flamengo e do Flu
minense, reeditando um gran
de clássico do futebol cario
ca

O quadro do Fluminense, 
novel agremiação local, e s 
tará fazendo o seu debut em 
nossas canch pois este ano 
disputará a segunda divi6ão 
da LSD.

É um combate que vem 
sendo aguardado com incre

mentado interesse, pois o ru
bro negro procurará reabili 
tar-se do seu ultimo insuces
so frente ao Cruzeiro, e por 
sua vez o tricolor lajeano 
vai envidar todas as suas 
energias em busca de sua 
primeira vitoria no futebol 
lajeano.

O inicio deste sensacional 
cotejo está fixado para às 
15,30 heras.

Até o momento não foi es
colhido o arbitro desta con
tenda. e que por certo 6erá 
escolhido no proprio local 
da luta.

No proximo dia I o de Maio, 
data consagrada ao traba 
lhador. teremos pela tarde 
no Estádio Municipal da Pon
te Grande, a realização de 
um interessante torneio inter- 
siudical, reunindo quatro e- 
quipes representativas dos 
nossos meios industrias e co
merciais.

No primeiro encontro mar
cado para as 14 horas joga
rão 06 quadros dos Cnmer- 
ciarios e dos Barbeiros.

No segundo jogo da tarde 
estarão frente a frente os 
conjuntos do Banco do Bra
sil e da Fabrica União de 
Oompeusados Ltda.

Para o cotejo finalissimo 
deverão atuar os vencedores 
dos dois primeiros encon
tros.

Ao vencedor deste torneio 
caberá a taça Presidente 
Vargas, a qual foi oferecida 
pelo Sindicato dos Emprega
dos no * omercio de Lajes.

Por nosso intermédio fi- 
cam convidados ’ todos os 
esportistas, bem como o po
vo em geral, afim de comoa- 
recerem dia 1° ao Estádio 
Municipal, com o intuito de 
incentivar o nosso esporte 
sindical, e ao mesmo tempo 
homenagear os bravos ope
rários do nosso Brasil.

Cruzeiro e Atlético 
farão preliminar

Como choque aperitivo do 
clássico Fla-Flu, teremos o 
encontro entre as equipes do 
Atlético e do Cruzeiro, em 
mais uma rodada pelo T or
neio Extra da Segunda Divi 
são.

Em caso de uma vitoria 
do Cruzeiro neste embate, o 
Independente sagrar se-á 
campeão da referida compe
tição, em caso contrario ve
rificando se uma vitoria ou 
empate o Torneio extra fi
cará pendente numa decisão 
de um jogo Independente x 
Atlético.

Levando-se em considera
ção as ultimas performances 
dos dois quadros, optamos 
por um leve favoritismo do 
estrelado, tendo em vista as 
suas ultimas boas apresen
tações em canchas de São 
José do O rrito  e em Lajes.

Fatani! lÉr-
ic ío ü I a i t e
Tendo por local o Estádio 

Municipal da F’onte Grande, 
teremos amanhã cedo a e fe 
tivação de um cotejo amis
toso, reunindo os elencos do 
Internacional e do Palmeiras, 
o qual servirá de te6t para 
aquilatarias pos-ibilidades de 
ambos os contedores no Tor
neio Estímulo, que terá ini
cio no proximo dia 5 de 
Maio.

Será um bom choque, na
da se positivando quanto a 
um possível vencedor, ja que 
as duas equipes atravessam 
no momento uma otima fase, 
quer fisicamente como tècni- 
camente.

Este match amistoso está 
com seu inicio previ6to para 
as 9 horas.

Comércio e Representações G. Socas S /A
A V I S O

Acham-se à disposição dos srs. acionistas na 
6ede social, à rua Cel Córdova, 290 a 304, na 
cidade de Lajes, o relatório, o balanço e a con
ta de lucros e perdas, referentes ao exercício 
findo de 1956, apresentados pela Diretoria, e o 
respectivo parecer do Consêlho Fiscal, como tam
bém, toda a documentação inerente às opera
ções sociais do periodo decorrido.

Lages, 31 de março de 1957.
Dr. Newton Ramos Guilherme S. Socas

Dir. Pres. Dir. Ger.
Lourival Lisboa 

Dir. Secret.
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Beneficiamento em
Organização especializada em beneficiamento de

SERRARIA PRO'PRIA

Cia. Ltda.
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Beneficiamento em 

geral de madeiras 

aplainadas, para as
soalhes, forros e pa 

redes, madeiras bru 

taspara construçções 

de todos tipos e bitola.

madeira

Uma importante e eficiente circular automatica fabricada pela 
FUNDIÇÃO LAGEANALTDA, a serviço do beneficiamento local.
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bolsas de estudos con
cedidas este ano pelo 

Rotary Clube
Segundo comunicarão que 

recebemos, o Rotary Interna
cional vem, desde longa data, 
fomentando a compreensão in 
ternacional danda oportunida
de uara moços e moças de 
muitas nacionalidades, para 
viver, estudar e viajar em ou
tros países dura ate um ano 
por intermédio de bolsas de 
estudos que concede anualmen
te. Desde que o programa da 
bolsa foi instituído, em 1947, 
825 jovens de 61 países estu
daram, com bolsas, em 40 paí
ses numa média de 2.500 dó
lares. Êste ano, segundo ainda 
a publicação oficial do Rotary 
Clube de Lajes, o número de 
bolsas eleva-se para 948 e o 
total para 2 milhões e quinhen
tos mil dólares, tendo sido 
contemplada com uma bolsa 
de estudos da Fundação Rotá- 
ria a distinta jovem Inezita 
Ramos Neves, natural de La
jes.
Em contato direto com 

rotarianos
Conforme ainda a referida 

publicação, um dos caracterís
ticos do programa das bolsas 
é que com o elevado número 
de 9.330 Rotary Clubes do 
mundo livre cqda estudante 
está cm contato direto com 
rotarianos e suas familias no 
país onde está estudando. A- 
presentados pelos Rotary Clu
bes dc suas cidades, os j o- 
vens são selecionados peios

altos níveis escolares, capaci
dades dirctivns, interesses pe
los assuntos mundiais e habi
lidade para fazer amizades; 
devem ter entre 20 e 29 anos, 
ter uma graduação universi
tária c saber a lingua no país 
onde estudarão.

Em estudos o novo sistema eleitoral
Segundo noticiamos há 

alguns tempos, foi cons
tituída uma comissão de 
senadores, eda qual faz 
parte o sr. Carlos Gomes 
de oliveira, para Elabo
rar o novo Código Elei
toral e a Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, 
consagrados os se min-

E d i t a l  de P r o t e s t o s
CÉLIO BATISTA DE CAS
TRO, Oficial de Protestos
em Geral da Comarca de
Lajes, Estado de Santa Ca-
tarina. na fórma da lei, etc.
FAZ saber que estão em

seu Cartório para serem pro-
testadas por falta de acite e
pagamento os seguintes títulos;

1°) Uma Duplicata na im
portância de Cr$ 3.289,50, 
vencida em 5-11-56, emitida 
por CONTINENTAL AUTO- 
PARTES, contra o Senhor AR
TUR FURLANI, e apresenta
da a êste Cartório pelo Banco 
Nacional do Comércio S.A.

2 ) Uma duplicata na im
portância de Cr$ 860,00, ven
cida em 30-11-56, emitida por 
RADIOELETRA LTDA., con
tra o Senhor AURELIANO 
KLOOCK, e apresentada à ês
te Cartório pelo Banco Indús
tria e Comércio de Santa Ca
tarina S.A.

3U) Uma duplicata na im
portância de Cr$ 2.606,70, ven
cida em 29-11-52, emitida pela 
DISTRIBUIDORA COMER
CIAL LAJEANA LTDA., con-

Edital de Convocação
Por este meio convida-se todos os trabalha

dores nas indústrias de siderurgia e fundição, de 
material elétrico em geral, e em oficinas mecâni
cas em geral, para uma reunião a ser realizada 
no próximo dia I o de maio. às 10,00 horas, na 
séde do Ceotro Operário de Lajes, afim de de
cidirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Fundação de uma Associação Profissio

nal enquadrando todos os operários men
cionados no quadro do art. 577 da Con
solidação das Leis do Trabalho, no 14° 
grupo.

2 - Aprovação dos Estatutos e eleição da
primeira Diretoria.

Lajes, 12 de abril de 1957 
A  Comissão Organizadora

tra o Senhor ARNOLDO RO
DOLFO, e apresentada à êste 
Cartório pela Firma credora.

4o) Uma duplicata na im
portância de Cr$ 23.096,00, 
vencida cm 31-1-57, emitida 
pela firma B. GOMES SAT- 
TLER, contra o Sr. DARVINO 
ZANELATTO, e apresentada à 
êste Cartório pelo Banco Na- 
nional dó Comércio S.A.

5U) Uma Nota Promissória 
na importância de Cr$ . . . .  
65.000,00 vencida em l°-4-57, 
emitida pelo Sr. ODILON DE 
OLIVEIRA COUTO contra o 
Sr. JOÃO RIBEIRO DE FA
RIAS, e apresentada à êste 
Cartório pelo credor.

6o) Uma Nota Promissória 
na importância de Cr$ 5.000,09, 
vencida em 3-4-55, emitida pe
lo Sr. LUCINDO RAMOS 
FURTADO contra o Senhor 
BELIZÁRIO RAMOS, seus a- 
valistas LAUZINA R A M O S  
FURTADO e o endossante 
LUCINDO RAMOS FURTA
DO. Sendo a referida Nota a- 
presentada à êste Cartório pe
lo Senhor Dr. ELISIÃRIO DE 
CAMARGO BRANCO.

7") Uma Nota Promissória 
na importância de Cr$ 5.000 00, 
vencida em l ',-4-57, emitida 
por ODILON DE OLIVEIRA 
COUTO contra o Senhor JOÃO 
RIBEIRO DE FARIAS, e apre
sentada a êste Cartório pelo 
credor.

8") Uma duplicata na impor
tância de 1.898,00, sendo para 
ser protestada apenas pelo 
saldo dc Cr$ 898,00, vencida 
em 18-2-57, emitida por W IL
SON CASTRO & IRMÃO 
contra o sr. DIMAS FREITAS, í 
e apresentada á êste Cartório 1 2 3 
pelo Sr. Jarbas Castro.

Pelo presente «Edital» inti
mo os senhores ARTUR FUR- 
LANI, AURELIANO KLOOCK, 
ARNOLDO RODOLFO, DAR- 
VINO ZANELATTO, JOÃO 
RIBEIRO DE FARIAS, BELI- 
ZÃRIO RAMOS, seu avalista 
LAUZINA RAMOS FURTADO 
e o endossante LUCINDO RA
MOS FURTADO, e DIMAS 
FREITAS, a comparecerem em 
meu Cartório, afim de paga
rem o valor de seus respecti
vos títulos, ou darem as ra
zões de recusa, notificando os 
desde já do Protesto caso não 
compareçam no prazo legal.

Lajes, 27 de abril de 1957 
CÉLIO BATISTA DE CASTRO 

Oficial de Protestos.

tes pontos: a) - conven
ção prévia fias secçoes 
estaduais dos partidos, 
oresididn p e l a  Justiça 
íleitoral, e eleição, da 
lista de candidatos, por 
voto secreto, coni a ur
na das listas depositadas 
no Tribunal Eleitoraljb) - 
a céduia conterá apenas 
os nomes dos partidos 
concorrentes e o voto 
consistirá na sinalização 
do nome do partido es
colhido, o que possibili
taria a adoção das má
quinas de votar; - reali
zada a eleição e proce
dida a apuração, as ca
deiras conquistadas pe
lo quociente partidário e 
pelas sobras seriam dis
tribuídos na ordem que 
tivesse obtido maior nú 
mero de votos na elei
ção prévia convencional 
do partido.

Nesse sentido, o da ela- 
boraçio do novo Código

Eleitoral, o juiz Gomes 
Neto, comentando o ar
tigo 131 da: t onstituição 
Federal, que nega' aos 
analfabetos o direito do 
voto, adverte que se. ne
ga à maioria o direito 
do voto, por não sabe
rem ler e escrever os 
seus componentes, en
quanto isso, t s-a mesma 
maioiia levaoa pelo so
frimento da vida que lhe 
é imposto pela minoria 
votante, está cada vez 
mais ultrapassando as 
próprias elites, mesmo 
nas questões fundamen
tais da política. O dr. 
Seabra Fagundes, ex-mi
nistro da justiça e hoje 
Ministro do Tribunal Su
perior Eleitoral, mostra- 
se inclinado a que se dê 
ao analfabeto, no plano 
municipal, o direito ao 
voto onde êle está apto 
a bem discernir os ho
mens e os problemas de 
sua terra.
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Edital de Convocação
Na conformidade das disposições legais e es

tatutárias, convoca-se os membros da Associa
ção para a reunião da Assembléia Geral Extra
ordinária, a ser realizada no próximo dia 1' de 
maio, às 9,30 horas, na séde do Centro Operário 
de Lajes, a-fim-de deliberarem sòbre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1° . Preenchimento de cargos vagos na Dire 

toria.
2o - Designação de data para a reunião de 

Assembléia Geral para transformar a 
Associação em Sindicato.

3o - Assuntos diversos.
Lajes, 12 de março de 1957.

A  DIRETORIA
AVISO - As deliberações serão tomadas pelos membros da As

sociação, porém poderão comparecer à reunião todos os trabalhad^- 
res nas industrias da construção civil, de olarias, de ceramicas dê ser 
radas, de carpintarias, de marcinarias. de móveis de madeira em 
ral. e enfim todos aqueles enquadrados no 3o grupo mencionado no 
art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho/ P nado no

Amanhã, domingo. - às 4, 7, e 9.15 horas — no — MARAIOARA —
Um grande e sensacional espetáculo de cinema ! 
Um romance estupendo de grandes aventuras!

Sob a lei  da c h i b a t a
Excepcional produção da RKo 
Filmada em TECN1COLOR!

com um elenco de artistas consagra
dos, destacando se:

CORNEL WILDE e YVONE DE CARLO
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