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Regularizada a profissão 
de caixeiro viajante

Telegramas de agradecimentos enviados pe
lo delegado presidente da Sociedade União 

dos Caixeiros Viajantes de Lajes
A regulamentação da profissão de caixeiro viajante c de 

representante comercial era, desde há muito tempo, uma justa 
aspiração dos membros dessa numerosa e dinamica classe que 
tanto tem contribuído para o progresso do Brasil. Os anos fo
ram passando, porém, sem que os caixeiros viajantes e repre
sentantes comerciais vissem concretizado seu anseio, sem con
tudo deixarem de pleitear junto aos poderes públicos a efeti
vação do mesmo.

Nestes últimos dias, porém, graças aos esforços do presi
dente Juscelino Kubitschek. de vários parlamentares e da So
ciedade União dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul 
a lei que regulamenta a profissão foi promulgada, conforme 
telegrama recebido pelo delegado-presidente da Delegacia e 
Propaganda de Lajes, sr. Altino Valmórbida.

Agradecendo, o mesmo enviou os seguintes telegramas 
de agradecimentos ao presidente da República e vários parla
mentares pelos esforços realizados em prol da promulgação da 
lei:

Dr. Juscelino Kubistchek
M. D. Presidente da República

É com grande satisfação que em nome da Classe dos via
jantes comerciais aqui radicados vg e em nome desta Delega
cia e Propaganda Social vg que agradeço a vossa excelencia 
promulgando ato que regulamenta velha e justa classe dos 
vanguardeiros de nosse progresso pt

Senador Julio Leite 
Senado Federal

Representando nesta cidade a classe dos viajantes co
merciais aqui residentes vg na qualidade de presidente da De
legacia e Propaganda Social da União dos Caixeiros Viajantes 
do Rio Grande do Sul vg em nome destes e em meu nome vg 
venho agradecer a vossa senhoria sua justa e eficiente colabo
ração junto aos orgãos que regulamentou a classe destes até 
então trabalhadores anônimos pt.

Deputado Silvio Sansson 
Camara dos Deputados

É com grande contentamento geral que esta Delegacia e 
Propaganda Social da União dos Caixeiros Viajantes do Rio 
Grande do Sul vg acaba de receber comunicação que o exce
lentíssimo snr. Presidente da Republica promulgou ato que re
gulamenta tão debatida aspiração dos viajantes comerciais vg 
diante tão grande beneficio não podíamos silenciar e agrade
cer ao nobre deputado pela sua atuação justa que vae bene
ficiar milhares de servidores da Classe dos viajantes pt

Fernando Ferrari 
Camara dos Deputados
A Delegacia e Propaganda Social da União dos Caixeiros 

Viajantes do Rio Grande do Sul nesta cidade vg por meu in
termédio vem agradecer' ao ilustre deputado seu inesque
cível esforço para que o ato do excelentíssimo presidente da 
Republica regulamentado a classe dos viajantes comerciais ti
vesse pleno exito pt

8 religiosos de
Conforme publica o nosso 

confrade JORNAL DO POVO, 
de Itajai, no lugar chamado 
Luiz Alves, daquele municipio, 
acha-se novamente em festa a 
família Schweitzer, pela orde
nação sacerdotal do último dos

seus filhos, Frei Bento Eliseu 
Schweitzer, franciscano. Seus 
pais, já falecidos, tiveram um 
abençoado lar, porquanto seus 
oitos filhos todos seguiram a 
vida religiosa: 3 sacerdotes e 
5 religiosas. A família Schwei-

uma só família
tzer, que conta também entre 
os seus parentes numerosos 
sacerdotes e religiosas, descen
de dos primeiros colonizadores 
alemães no Brasil (1829) achan
do-se atualmente muito difun
dida pelo Estado.

Luiz Alves, com 12.000 ha
bitantes, é um dos lugares 
brasileiros que mais vocações 
tem produzido para a Igreja 
Católica. Dali se formaram 24 
sacerdotes e mais de 60 reli
giosas e freiras em mais ou 
menos 30 anos.

O cei Jubal nào reassumirá
É voz corrente nos meios políticos ligados ao governo do Estado que 

o cel. .Jubal Coutinhu não mais reassumirá a Delegacia Regional de Poli
cia, (omo se sabe o Cel. Jubal passou o exercício de suas funções ao sr. 
Alcides Alegretti e viajou para Horiauópolis. As informações por nós co
lhidas d ao como retirada estratégica do cel. Jubal a inesperada viagem em 
objeto de serviço de sua repartição, de vez que o sr. Alegretti ganhou a 
parada na luta que desenvolveu contra aquele militar.

Calinadas do deputado Laerte Ramos Vieira
O deputado Laerte Ra

mos Vieira vem deixan
do estourar em suasmãos 
as piores bombas do go
verno J o r g e  Lacerda. 
Constautemente volta-se 
contra a sua terra natal. 
Não faz muito comba
teu na Assembléia Le 
gislativa um projeto de 
lei, que por sinal foi a- 
provado, criando o cur
so colegial noturno, ane
xo ao Ginásio V i d a 1
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Ramos, nesta cidade. 
Tal projeto surgiu de um 
apelo dos estudantes la- 
geanos, contra os quais 
se voltou o lider ude- 
nista.

Outra calinada do de
putado lajeano foi a 
tentativa de torpedea- 
mento contra o projeto 
de reajustamento dos 
vencimentos do funcio
nalismo do Tribunal de 
Justiça. Incompatibilizan- 
do-se com a classe aque- 
e parlamentar quebrou

lanças para que a pro
posição não fosse apro
vada.

Para completar o de
putado Laerte Ramos 
Vieira apresentou um 
projeto de lei despojan
do o Secretário da Edu
cação de numerosas a- 
tribuições que passarão 
aos inspetores de ensi- 
uo. Visa com isso aniqui
lar o deputado Rúbeos 
Neves, já que não o pou- 
de derrubar da Secre
taria.

— Coordenação política —
Prosseguindo sua coorde

narão política, o Atinistro da 
justiça reuniu em seu gabi
nete os dirigentes do bloco 
nacionalista da Câmara, aos 
quais anunciou sua disposi
ção de coordenar as fôrças 
majoritárias a partir das po 
sições doutrinárias dos di
versos grupos.

A declaração contentou aos 
representantes nacionalistas, 
presentes à conferência com 
o sr. Nereu Ramos os srs

Beuto Gonçalves, Hermoge- 
nes Príncipe, Dagoberto Sa
les e Josué de Castro

O sr. Nereu Ramos disse 
estar convencido de que a 
maneira de conciliar os in- 
terêsses do bloco majoritá
rio era conhecer as reinvin- 
dicações dos grupos e alas, 
à procura de um denomina
dor comum, em tôrno do 
qual pudessem ser assumidos 
compromissos positivos.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se moça para o cargo acima, fir- i 

me em cálculos, com noções de contabilidade 5 
e boa datilografa. j

Cartas de próprio punho para a Caixa j 
Postal, 6 - Lajes.

«Ônibus entre Porto Alegre e Curitiba»
O Expresso Lajes de Transportes Ltda. e o Expresso Curitiba 

Lajes Ltda., levam ao conhecimento de seus clientes e passageiros em 
geral, que no dia Io- de julho do corrente ano, inauguraram conjunta
mente uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PÔRTO ALEGRE, 
perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha tem seu ponto de almoço nesta cidade, partindo 
simultâueamente para Pôrto Alegre e Curitiba às 13 (treze) horas, 
diáriamente exceto aos domingos.

Partidas de Curitiba às 4 horas e de Pôrto Alegre ás 3,15 horas.
Êstes serviços estão sendo feitos em nóvos e luxuosos Ônibus, re

centemente adquiridos pelas emprêsas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Thiago de Castro, 77, 

fone 248.
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Horizonte deserto

HELIO C. TEIXEIRA

Noiíe vazia! Nado o olhar cansado 
contempla neste frio desconforto, 
sentindo-me no horizonte abandonado, 
sem vela alguma de longíquo pôrto!

•

Se, no entanto surgiase do pastado 
reminiscência do meu sonho morto 
a sombra esquiva do teu vulto amado 
seria, nesta noite, meu conforto !

Mas tudo em vão! Nenhuma luz renasce 
com novo brilho neste céu desfeito 
pelo tédio que pesa em minha face!

Nenhum clarão neste horizonte estreito!
A6a nenhuma que, fremindo, passe 
pela amplidão vazia do meu peito!

Movimento Bancário Nacional
Segundo foi apurado no 

Serviço de Estatística Eco
nômico e Financeiro do Mi 
nistério da Fazenda, o movi
mento bancário brasileiro, ao 
encerrar-se o primeiro qua-

drimestre do ano em curso 
acusa, em suas_ principais 
contas, ou 6ejam emprésti
mos em caixas, em_ moeda 
corrente e depóeuos, trezen
tos bilhões e os saldos res-

Aniversário
Verá passar mais uma da

ta nataücia, dia 29 deste, o 
sr. Juvelino Teles, escrivão 
em Correia Pinto e elemento 
muito conhecido e benquisto 
naquele próspero distrito.

Nossos cumprimentos ao 
prezado aniversariante, com 
votos de perenes felicidades.

Lar em festa
Com o nascimento do ro

busto garoto, que na Pia Ba
tismal recebeu o nome de 
Paulo Roberto, aeha-6e em 
festa, desde o dia 17 do cor
rente, o lar do sr. José Ge
rente, proprietário do concei
tuado Restaurante Brasil, e 
de sua exma. esposa dona 
Maria Rosar Gerente.

O pequeno Paulo Roberto 
veio à luz na residência do 
casal, sita a Rua Aristiliano 
Ramos e, aos muitos cumpri
mentos que seus progenito- 
re6 receberam por tào grato 
acontecimento, juntamos os 
nossos.

Curiosidades
Lembre-se

Que na índia matar uma 
vaca é considerado crime 
maior que matar um ser hu 
mano.

X X X
Que a jararaca é respon

sável pela metade das mor
deduras de cobras produzi
das no Brasil, e isto devido 
ao seu habito de procurar 
picadas e estradas quando 
na caça aos roedores.

X X X

Que certas especies de 
formigas australianas só cons
tróem seus formigueiros na 
orisntação norte-sul.

Para seu carro

use peças

legítimas FORD

C o n v i t e - M  i s s a
A UNIÃO LAJEANA DE ESTUDANTES, profundamente 

consternada, vem por êste intermédio convidar seus associados, 
bem como os estudantes e o povo em geral, para assistirem a 
Santa Missa de 7o dia, que será celebrada no Altar Mor da 
Catedral, pelo Reverendo Pe. Afonso Thielemann, segunda-fei
ra, dia 29, às 8 horas, em sufrágio da Alma de jseu membro 
do Dep. de Publicidade e colaborador, estudante ‘«PLÍNIO NI- 
COLELI«, tragicamente desaparecido em Curitiba. Antecipam- 
se agradecimentos à todos os que comparecerem à êsse ato 
de religião, amizade e união.

J o a l h e r i a  W o l n y
de Paulo Wolny Broering

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
g a r a n t e  o  q u e  v e n d e

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES. Santa Catarina

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1' pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

pectivos de 11,6 bilhões e 277 
bilhões.

Em confronto com os regi - 
trados em idêntico p-riodo 
de 1956, acusam esses saldos 
acréscimos relativos de 21%, 
6 .9%. 23,8% respectivamente, 
nas contas de empréstimos, 
encaixes e depósitos

A distribuição dos emprés
timos de acôrdo com os be
neficiários, no ano em curso, 
acusa as cotas de 28,7% pa
ra a indú6tria, 25 8% para os 
poderes públicos, governos 
fedtral, estaduais e muoici- 
psis, 25% paru o comércio; 
9.1% para a lavoura; 4,6% pa 
ra particulares, 3% para a 
pecuaria; 2,3% para os ban
cos e 1,5% para as autar
quias.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

BENPIX
— a mais moderna lavadeira automática do mundo

fr

rui / >

M

Assista a orno d s m o n s -  
tra çã o sem  c o m p ro m is so

•  A um simples toque de seus 

dedos BENDIX lavo 4 kg de 

roupa por apenas 40 centavos.

•  Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a vida útil do* 
tecidos — economiza uma 

fortuna em roupa.

•  Bendix é conforto e 

economia comprovada em
mais de 3.500.000 lares 

no mund -> inteiro.

•s

Adquira a sua Bend x por:

d a 7^ ' t fl v W r,10v ,Pr?(? t a ç 5-e 8 í e  3-170-°°  CCT aa A vista bonificação de Cr$ 1.000.00

agentes autorizados bendix

56 o

---------  o  c r*  LM A  —  -

Comercio de Automóveis João BuatimS.A.

Rua Mal. Deodoro. 30S - fone 255 C.p. 34

—  Autorizado Bo d , , „ o . „  a  J L * *
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INACREDITÁVEL!
Você verá a partir de

i
i

f  DE A G O S T O

0  lançamento do maior e mais sensacional plano de vendas
de

Maquinas de costura v

pe F iüií

«Crediário mais elástico da cidade»...
que v. já sabe onde é !

I «WBTWWTT' I SETSE2
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Os prefeitos colaboram no 
alistamento eleitoral

O Tribunal Regional Eleito
ral vem tomando uma série 
de providências com o fim 
de intensificar o alistamento, 
tendo em vista que os títu
los eleitorais antigos perderão 
a sua validade a partir de 31 
de dezembro do corrente ano.

Nesse sentido o Presidente 
do T.R.E. dirigiu uma circu
lar aos prefeitos municipais 
solicitando que os mesmos 
cooperassem com os juizes 
eleitorais, principalmente no 
que diz respeito às fotografias.

Vários prefeitos já respon
deram atendendo ao apêlo,

sendo que o de Timbó se 
prontificou a fornecer as fo
tografias para todo o eleito
rado do municipio à razão de 
quinze cruzeiros (Cr$ 15,00) 
por alistando.

Outros prefeitos como os 
de Blumenau, Bom Retiro, 
Campos Novos, Canornhas, 
Indaial, Jaraguá do Sul, Lajes, 
Mafra, Palhoça, Rio do Sul, 
São José, Timbó, Ituporanga 
e Palmitos se prontiticaram a 
fornecer transporte e estadia 
aos fotógrafos, quando em 
serviço for das sedes dos res
pectivos municípios.

I Dr. Humberto Doria
Encontra-se em nossa ci
dade, aguardando o re- 
estabelecimento de sua 
esposa e filhos - vitimas 
do desastre ocorrido na 
altura do quilômetro L;2 
que noticiamos em nos
sa edição de 17 do cor
rente - o dr. Humberto 
Doria. médico-veterinário 
com curso de especiali
zação nos Estados Uni
dos e que, em virtude 
do bom acolhimento que 
teve do povo la- 
jeano, pretende radicar- 
se na Princesa da Serra.

O sr. Franklin R Hall as 
«umiu a gerência da Região 

da Esso Standard do 
Brasil com sede em São 
Paulo e compreendendo os 
F.stados de Rio Grande do 
Sul, Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Mato Grosso Goias 
e Triângulo Mineiro. Substi
tui nessa posição ao sr. Ro- 
bert J. Owen, que deverá se 
retirar da Companhia por mo
tivo de aposentadoria. O sr. 
Hall vinha exercendo as 
funções de assistente da ge
rência da Região, para on 
de havia sido transferido após

ter desempenhado, na Matriz 
da Companhia, entre outras *̂ 
as funções de geronte do 
Departamento de Relações 
Públicas e de Tesoureiro.

O novo gerente da Região 
Sul ingressou na Standard 
Oil Company (New Jersey) 
em agôsto de 1946. É forma- 
mado pela Universidade de 
Princeton, nos Estados Uni
dos, e portador de grande 
experiência nos diversos se
tores da distribuição de pro. 
dutos de petróleo no Brasil, 
acumulada em 10 anos de 
permanência no país.

F0GA0 A  GA5 LIQUIDO ENGARRAFADO

•  O novo fogão a gás 
ê um com plem ento i 
m odernas e conforta

•  O novo fogão a gãs 
um a expressão de ec

•  A palavra GERAL re 
<3, garantia; E, econôn 
L, linha

a virtude de um  fogão: 
resistência; A, acabam ento;

DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

B E R T U Z Z I ,  R I B A S  & CIA
COMERCIO -  ATACADO _  VAREJO — ------ ‘  W  I

Rua 15 drNovem bro 306 7 L A G E &
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Projeto de reforma submetido 
ao presidente da Republica

Rio, (Agência Nacional)- Na 
Mensagem que encaminhou 
ao Congresso Nacional, quan
do da abertura da presente 
Sessão Legislativa, referiu-6e 
o Presidente da República ao 
problema do menor desam
parado, acentuando a neces
sidade de um amplo movi
mento no sentido de melhor 
se aparelhar o Estado para 
que êste passe a oferecer 
uma eficaz assistência à in
fância e à adolescência en
tregues à sua tutela. Com 
êsse objetivo, o Ministro da 
Justiça, através de técnicos 
do Serviço de Assistência a 
Menores (SAM), realizou um 
estudo circunstanciado do 
assunto e elaborou projetos 
de Regimento e de decreto, 
nos quais se consubstancia 
a reforma que as condições 
da época anual reclamam 
para aquele Serviço. Ambos 
os projetos, aprovados pelo 
ministro da Justiça, foram 
encaminhados ao Poder Exe
cutivo, juntamente com uma 
exposição de motivos.

Cresceram os encargos
Data de 1944 o Regimento 

do SAM ainda hoje em vigor. 
Como frisa a exposição que 
acompanhou os projetos ci 
tados, era o SAM, na época, 
organismo em formação 
criado para atender ao pro 
blema tal como então se a- 
presentava Dispunha de es
cassos recursos, era redu 
zido o seu número de assis 
tido» e também o dos estabe
lecimentos desti nados a rece 
bê-los. Com o decorrer do 
tempo, cresceram os encar
gos, ampliaram se os recur
sos e o número de educan- 
dários. Assim, o esquema es
tabelecido já não^permite, a 
gora, a coo denação das aii 
tividades do Serviço, «irn- 
pondo-se consequentemente, 
sua modificação, a fim de 
torná-lo compativel com o 
desenvolvimento verificado». 
O projeto de Regimento é o 
resultado de observações e 
pesquisas», em tôrno das pe
culiaridades de problemas, 
bem como das técnicas mais 
aconselháveis na tentativa 
de sua solução.

t i

Revendedor Autorizado:  
MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING

S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 - 

Caixa Postal 27 LAJES, S.C.

I
. . . com pequena entrada,

. . . e por mês quase nada I

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira !

Rádios a luz, bateria e bateria e luz 1 
Eletrolas de mêsa 1

Eletrolasde alta fidelidade! (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 Julho

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

Quintino Bocaiuva 80

C I A

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO!

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
-  RUA CEL. OTACILIO COSTA -

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegr. INDU

L A J E S
Peças em Geral de:

---- - Sta. Catarina
Peças de Tratores: Material p/ pedreia:

Allis Chalmers 
Caterpillar 
Hanomag 
Oliver 
Fiat

Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURATEX - para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

Scania Wabis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim
Dodge
Ford

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes
Explosivos
Brocas

BARREIRO S FILHO

O 8r. Jorge Lacerda reaol- 
v«u para surprêfa geral vetar 
a lei aprovada unanimemente 
pela Assembléia Legislativa e 
que mandava criar o Conse
lho Estadual de Contribuintes 
fruto de uma produção do de
putado Orlando Bertoli.

Necessidade inadiável para 
a boa marcha dos negócios 
adminisirativos do Estado, o 
Conselho de Contribuintes se
ria o óigão técnico indispen
sável à discussão dos litígios 
fiscais, cujo tratamento, entrv 
nós, atualmente, é devéras las
timável, confuso e eminente
mente ditatorial.

Vetando um projéto que 
seus representantes no Legis
lativo aprovaram por oportuno 

sr. Jorge Lacerda mostrou 
de como e com que métodos 
governa Santa Catarina. Ar
gumentando desastrada e in- 
censequentemente, opôs-se ao 
projeto do deputado Bértoli 
porque êste, viria colocar en- 
treva» a sêde alucinante e e- 
leitoreira de certos fiicais. A- 
firma, que o Govêrno, no Con
selho, conforme a proposição, 
não podería influir!

Tanto não leu siquer, o Go
vernador, aquela proposiç3< 
lefislative, que assim relacio
nando esqueceu-se de que a 
lei em eiusa prévia, no fun
cionamento daquele órglo, 
maioria de representantes do 
próprio govêrno!

Eis em que dá a proclama
da “seriedade" do Govêno. A- 
legando que a lei vetada pro
movia a “invasS'' de poderes 
esquceu-se o Governador de

que já foi deputado e que é 
atribuição específica do Legis
lativo propor, sugerir, lembrar, 
legislar. E faz pouco que dei
xou a sua cadeira na Câmara.

Este govêrno não quer. de 
fato a solução d >s nossos 
problemas. Ele quer, é a con
fusão das nomeações diárias, 
dos aumentos que roubam a 
bôlsn do povo, da pantomina 
qu# representa a propaganda 
paga e règiamente recompen
sada. da discurseira que já 
nSo convence nem ao portei
ro do palácio!

O sr. Jorge Lacerda que é 
o signatário de tôdas as leis 
aumentista* dos últimos dois 
anos e que já é apelidado, 
pelas esquinas, como o “Go
vêrno do Imposto’’, vai tã* j mal 
que os homens que o a ses- 
soram nem sequer leem os 
trabalhos que lhe são remeti
dos pdo nosso Legislativo.

Eis em que dá a demagogia 
de um nooiem sequioso de fo- 
dos fatos SPnsacionais e 
telegramas de encomenda.

Triste situação essa criada 
pela inépcia do um honr m 
desacostumado ao trabalho 
oig.mizado, objetivo e harmô
nico. Incômoda posição essa 
gerada pela falta de disc i 
monto de um g-ivernante que 
não pl neja. não raciocina e 
não gerencia como seria do 
seu dever.

Continue o sr. Lacerda a se 
'•m lg ir pelos próprios elogios 
e verá no que vai dar a f lto 
de um bom pulso na chefia da 
nossa administração.

(Transcrito de “Q Estado”)

Apartamento para alugar
Atenção! Atenção! senhores interessados: aluea-se um 

ótimo apartamento na rua Emiliano Ramos n° 004 Cn m u  
peças, tratar no local com o proprietário ’
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Brastemp Conquistador, tamanho mé
dio, foi projetado e executado com todos 
os detalhes aperfeiçoadíssimos que fize
ram da Brasmotor uma das indústrias 
mais altamente especializadas do país.

O Brastemp Conquistador é um autênti
co prodígio de aproveitamento de espa
ço interior, com linhas externas do mais 
impecável bom gôsto.

P R Í N C I P E
6,5 pés

BRASTEMP IMPERADOR

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

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

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

Dinastia da qualidade B R A S T E M P
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes
l

C O N Q U I S T A D O R  i m p e r a d o r

8,5 pés 10,5 Pés

Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, CONQUISTADOR ou 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado

no Brasil

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

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

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 15S - Fone. 253 - Caixa Postal 27 - LAJES. S.C
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— Por CANEDO FILHO —

A nota da semana
Causou vivas simpatias em nossos meios a 

atitude da Base Aérea, de Curitiba, enviando aga
salhos para o frio destinados à população des
protegida da sorte da cidade de São Joaquim. 
Tal atitude, que demonstra de maneira eloquente 
o elevado sentimento cristão do povo paranaense 
tem merecido (e com razão) destaque por parte 
da nossa imprensa falada.

Além disso, comenta-se em Lajes:
— que em certo clube recreativo local sabado passado 

não houve o Baile da Neve justamente por causa da neve;
— que o mercadinho do “seu” Chico, ao lado da Cititex, 

é um ótimo ponto de aperitivo onde diariamente se reune uma 
turma de gente que gosta da malvada; . . .

— que o Centro de Cultura de Lajes, com sede provisó
ria em a Sua Livraria, de propriedade do João Rath, tem tra
balhado bem em benefício dos meios culturais lajeanos, toman
do diversas iniciativas dignas de aplausos;

— que muita gente ainda pensa que está nevando em 
Lajes porque, verdade seja dita, ainda continua a tomar a “pu- 
rinha” com a justificativa de “se aquecer”. . .

— que vou dar de vez em quando algumas puchadas em 
alguém para, como diria o Menezes, ver se rende alguma “ja- 
baca” ; . . .

— que qualquer diz destes teremos, no auditório da Es
cola Normal, um concerto de clarinetista húngaro refugiado, 
graças à ação do Centro de Cultura de Lajes que vem toman
do todas as providencias nesse sentido;

— que o Camilo não mais viu “elefantes” nestes últimos 
tempos, como vinha acontecendo quase todas as noites com o 
dito cujo;

— que (pedido meu) escrevam-me a respeito desta sec- 
ção, dando opinião sincera a respeito da mesma. Se gostaram 
eu continuo; mas se, ao contrário, ela não despertou a simpatia 
dos leitores eu . . . continuo do mesmo jeito;

— que por hoje é só; quarta feira tem mais . . .

Associação Rural de Lajes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente e de acordo com os es
tatutos sociais, em seus artipos 21 e 32, convoco os Srs so- 
cjos para a reunião de Assembléia Geral Ordinária a  r e a 
lizar se em primeira convocação, a 4 de Agosto do corren 
te ano, aa 14 horas afim de tratar se dos seguintes assun
tos;

a) tomar conhecimento e relatório do Sr. Presidente.
b) discutir e votar o parecer do conselho fiscal sobre o 

balanço do exercício findo,
c) eleição e pos6e da nova diretoria,
d) discutir e resolver quaisquer assuntos de interesse 

da classe.

Não havendo número legal de associados para a rea 
lização da mencionada reunião, ficará marcada segunda 
convocação para dia 11 do mesmo mês, funcionando a as- 
oembléia com qualquer número de socios.

Lajes, 10 de Julho de 1957

HORY ROSA RIBEIRO 
Io Secretário

II é l  k o M  Leal n  Co im I o Econãmico t  a n i j
Viajou para Europa, 

em avião da Panair, o 
nosso ilustre conterrâneo 
Deputado Leoberto Leal, 
que vem de ser distin- 
guido pelo Presidente da 
República com a sua de
signação para integrar 
a Delegação do Brasil 
no Conselho Econômico 
e Social da O.N.U.

O mencionado Conse
lho realizará sua sessão 
em Genebra, no «Palais 
des Natiows», quando se
rão debatidos importan- 
teá questões a cargo da
quele organismo inter
nacional.

O com satisfação que 
assinalamos a feliz esco
lha do Governo em dis
tinguir, mais uma vez, 
o dinâmico lider catari 
nense, cujo prestigio 
junto ao Senhor Presi
dente da República vem 
sendo reafirmado por 
constantes provas de con
fiança e apreço.

É sumamente grato, a 
todos os catarinenses, 
acompanhar a carreira 
política do Deputado 
Leoberto Leal, cujo pres
tigio está pôsto a servi
ço do progresso de seu 
Estado natal, através de 
contínuos esforços em a- 
teDder as reivindicações 
de seus inúmeros amigos 
e correligionários e de 
canalizar, para Santa Ca
tarina, vultosos recursos 
financeiros da União.

Desejamos ao ilustre 
representante do povo 
catarinense uma feliz via
gem e um completo êxi
to na missão que lhe foi 
confiada, onde saberá 
honrar, por certo, a tra
dição dos homens públi
cos dêste Estado que 
tantos serviços prestaram 
ao Brasil.

Comísre baterias
«FOIt D» comple-
tamente carrega-

das

CLIRt{EliDlLAI iiN0
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Edital de Protestos
CELIO BATISTA DE CASTRO, Oficial de Protestos
em Geral da Comarca de Lajes, betado de ^anta Ca
tarina, na forma da lei, «tc.
FAZ saber que estão em seu Cartório, para serem 

protestados os títulos discriminados, sendo os quatro pri
meiros por falta de aceite e pagamento e os dois ultirnos
sòmente por falta do pagamento:

1*1 Uma Ficha de Registro com as características de 
um .ítulo - sob n°. 506, vencida em 30-3 57 na importân
cia de Cr$ 16 307,20, emitida por produtos Químicos Alpa- 
ca Ltda, contra os Senhores VIEIRA & SbRRATINE, desta 
praça, e apresentada à êste Cartório pelo Banco da La
voura de Minas Gerais S A.

2o) Um protocolo de Apresentação com as caracte
rísticas de um título sob n°. 12743, vencido em 15 4-37, na 
Importância de Cr$ 11.615,00 emitida por M. B. Toledo & 
Cia. contra o Snr. MINORO SANADA, desta praça, t  a- 
presentando à ê6te Cartório pelo Banco Inco.

3o) Duas Duplicatas n°s 200 B e 200 C, vencidas em 
15-11 56 e 15-12-50, na importância de Cr$ 5.000,00 cada u- 
ma, ambas emitidas por Indústria Copai contra os Snrs. 
IRMÃOS ZANCHETTIN. estabelecidos em Passo do Socor
ro. E apresentadas à êste Cartório pelo Banco INCO.

4o) Duas duplicatas n°s 2 4-15 e S/ 15 574, vencidas 
em 27-12 56 e 29-12-56. nas importâncias de CrS 5.020,00 e 
Cr$ 3.970,00, emitidas respectivamente por Mercantiliport 
K A. e por Raimann & cia. Ltda., ambas contra CARRO- 
CERIAS AGUIA LTDA., de6ta praça. E apresentadas à ê s 
te Cartório pelo Banco do Brasil S. A.

5o) Uma Nota Promissória vencida em 18-7-56, na im
portância de Cr$ 102.000,00 emitida pelo Senhor Alfredo 
José Fernandes coutra o senhor ANDkÉ SCHUMACKER 
e seu avalista Sr. JOSE’ MARIA SCHUMACKER, ambot 
desta praça. E apresentada à êste Cartório pelo credor.

Pelo presente intimo os senhores Vieira & Serratine, 
Minoro Sanada, irmãos Zanchettin, Carrocerias Aguia Lida. 
Audre Schumacker e seu avalista José Maria Schumacker, 
a comparecertir, em meu Cartório afim de pagarem o valor 
de seus respectivos títulos ou darem as n  zões de recu
sa, notificando-os desde já do protesto caso não compare
çam no prazo legal.

Lajes, 27 de julho de 1957.
Célio Batista de Castro 
Oficial de Protestos

t i  Enrslooisla Prinra jj S m
EDITAL

Concorrência do Bufet
De ordem do Sr Presidente levo ao conhe

cimento dos Srs. sócios quites com a Tesouraria, 
que está aberta a concorrência para a arremata- 
ção do Bufet dêste Club.

Outrossim, aviso que as propostas devem dar 
entrada na Secretaria até às 15 horas do dia 4 
de agosto próximo.

Serão recusadas todas as propostas que não 
satisfizerem as exigências da Diretoria.

Lajes, L’5 de julho de 1957 
Anstotelino Moreira 
1’ Secretario
Plinio Silveira - PresidenteViSto:

Amanhã, domingo às 7 e 9,15 horas no M a r a j o a r a  .1
Um dos mais belos e emocionantes filmes mexicanos do an o1 

Uma história profundamente humana, embora dramática e chocante em seu realismo!

com: Miguel Torruco,
A manda Del Lha no,

AnaLuiza Peíuffo 
~ ____  e Ariadna Welter

V E S P E R A I S :  R  f £ 5  r  ®  » M»«r.

----- ------—— r.a.u.mumcmc numana, ei

I  I L E t í l i M I
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Prossegue amanhã o torneio Estímulo
Tendo por local o Estádio 

Municipál da Ponte Grande, 
teremos amanhã a tarde o 
prosseguimento do Torneio 
Estimulo, com a realização 
de duas pelejas.

No primeiro match da tar
de, estarão frente os esqua-

drões do Internacional e do 
Atlético, num confronto em 
que o conjunto colorado sur
ge com as honras do favori 
tismo.

Como cotejo principal da 
rodada, teremos o prazer de 
assistir o clássico entre os

quadros do Vasco da Gama 
e do Pinheiros, num embate 
decisivo para a sorte do Es
timulo.

Considerando as ultimas 
boas atuações dos dois ele- 
vens, este prelio não oferece 
qualquer favoritismo, deven-

do os dois baudos empenha
rem todas a3 suas forças pa
ra a obtenção de um resul- 
todo satisfatório.

Os dois quadros es ão pra
ticamente escalados e deve
rão formar assim:

Vasco da Gama: Daniel,

Neizinho e Ná, Boanerges, 
Elno e Roberto; Carlinbos 
Joham, Eustalio, Edú e Tulio

Pinheiros; Wipi Polenta e Po- 
cai; Moisés, Pedrinho © Wilton; 
Leão, Zeca, Dezinho, Negri- 
nho e Pão de Milho.

As u l t i m a s do escl or te  l a i e a n o
1 - Amanhã a tarde no Es

tádio Velho de Copacabana 
terá sequeucia o campeonato 
varzeano da atual temporada 
com a efetivação de dois jo
gos .

Na preliminar estarão fren
te a frente os quadros do Co- 
rintians e do America, ao 
passo que no prelio de maior 
envergadura da rodada, due- 
lerão os conjuntos do Az de 
Ouro e do Juventude Opera
ria Católica.

— x —

2 - 0  quadro do Flamengo 
que atualmente está cum

prindo uma campanha regu
lar no Torneio Estimulo, de
verá excursionar amanhã a 
cidade de Rio do Sul, onde 
dará combate ao quadro lo
cal de Juventus.

A embaixada do rubro ne
gro deixará a nossa cidade 
amanhã cedo em automóveis 
especiais.

— x —

3 - Outro conjunto que a- 
manhã estará se exibindo fo 
ra de nossas plagas, será o 
onze da S E Palmeiras, que 
estará se confrontando com 
o Brasil em Vacaria no Rio 
Grande do Sul.

—  X —

4 - A localidade de Urupe- 
ma, deverá receber amanhã 
• visita de Coringa F.C, no
vel agremiação varzeana de 
nossa cidade, e que nesta o- 
casião estará lutando contra 
um combinado local.

— x —

5 - Está em franca ativi
dade, o Torneio Especial de 
clubes da 2a Divisão, que se 
rá disputado no proximo mes 
de Agosto no Velho Estádio 
de Copacabana.

Devera concorrer a este

certame os Clubes Palmeiras, 
Cruzeiro, Flamengo Flumi
nense, Atlético e possivel
mente o Az de Ouro.

Será um torneio indepen
dente da LSD, porquanto es
tes clubes não deverão mais 
disputar a primei a divisão 
este ano.

— x —
6 - Segundo o que a nossa 

reportagem conseguiu apurar 
os players Celio e Juba de
verão retornar ao onze do 
Flamengo, após alguns meses 
de ausência ao rubro negro.

Juba atuava pelo S.C. Cru

zeiro, enquanto que Celio mi- 
lita no America F.C. da var- 
zea. ,

— x —

7 - No proximo dia 11 de 
Agosto, deverá 6er inaugu
rada solenemente a sede so
cial do S C. Cruzeiro, a qual 
contará com umavultado nu
mero de f stividades. Até o 
momento o estrelado não to
mou qualquer decisão relacio 
nado com o litigio com a LSD

Provavelmente o Cruzeiro 
solicitará licença por alguns 
meses à mater do futebol lo
cal .

ADVOGADO
Praça João Costa, 10 - Sala - 9 

2.° Andar
Santa Catarina

Comercial Auto Capas
Guzzatti & Merkel

Plásticos para automóveis, estofamentos para veículos, fábrica de 
móveis, estofaria, peças e acessórios

Rua Baependi s.n. — Telefone 338
LAJES Santa Catarina

M A D E I R E I R A  A R C O - I R I S
D E

Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Madeiras brutas e beneficiadas
Organização especializada em beneficiamento de pinho

SERRAIRA PROTRIA

VENDAS NO VAREJO E ATCADO

Serviço rápido e eficiente

H Casas desarmadas para construções, aplainadas, para assoalhos, forros e paredes, madeiras brutas de
todos tipos e bitolas.

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SENAI) —
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARC0IR1S» Santa Catarina

J-
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