
Resultados do plei
to em todo o  pais

Inaugurada as sinalei
ras em nossa cidade

Para Governador
Amazonas

Gilberto Mestrinho 
(PTB-PST) 35.414

Paulo Néri (UDN-PSP) 33.934
Bahia

juraci Magalhães 
(UDN-PDC) 269.596
pedreira de Freitas 
(PSD-PTB) 190.961
Vieira de Melo (PDC) 97.132

Ceará
parsifal Barroso 
(PSD-PTB)
Virgílio Tavora 
(UDN-PSP)

229.842 

205.944 
Espirito Santo

Carlos Lindemberg
(PSD) 95.278
Eurico Resende (PSP) 54.967

Goias
Feliciano Ferreira  
(PSD)
Cunha Bastos (UDN- 
PSP-PTB)

219.288

197.419

84.787 
47 255

45 986

141.827

111.720

Piaui
Chagas Rodrigues
(PTB) 76.574
Gaioso Alexandre (PSD) 64.328

Pernambuco
Cid Sampaio (UDN- 
PTB) 287.429
Jarbas Maranhão 
(PSD-PDC) 199.737

Rio de Janeiro
Roberto Silveira 
(PTB-UDN-PSP) 326.270
Getúlio Moura 'PSD) 257.296

Rio Grande do Sul
Leonel Brizola (PTB- 
PRP-PSP) 661.019
Peracchi Barcelos 
(PSD-UDN-PL) 489.605

São Paulo
Carvalho Pinto
(UDN-PSD) 1.312.017
Ademar de Barros 
(PSP) 1.105.161
Moura Andrade (PST) 170.627

Sergipe
Luis Garcia UDN) 56.698 
Robmberg Leite (PSD) 52.402

Para Senador

(PSD)

(UDN) 4e 0!1’ ™

Distrito Federal
Lutero v i “ 08 (UDN) 393.896

T) 40.132

Espirito banto

?PSD)SOn de AgUÍar 
José Amaral (PSP)

(prp-udn*?08 San,os

Goiás
Tarciano de Melo
r >SDl  o 115.214Coimbra Bueno (UDN)
PTB-PSP) 9782o

Maranhão
_ - .. JK
Eugenio de Barros "»'
(pSD> %  90 764
Cunha Machado (UDN) ^60.477

Minas Gerais
Milton Campos (UDN) 463.934 
Bernardes Filho (PR- t 
PSD) 245.818

Mato Grosso
Correia da Costa (UDN) 60.280 
Bonifacio Nunes PSD) 49.867

São Paulo
Padre Calazans (UDN) 982 536 
Frota Moreira (PTPJ 835.534

Santa Catarina
Irineu Bornhausen 
(UDN 216.744
Celso Ramos (PSD) 190.994 
Gomes de Oliveira
PTB 55.557

Dentro das festividades a- 
lusivas á entrega da carta 
Constitutiva ao Lions Clube 
de Lajes, que se deu no úl
timo sábado á noite no Gran
de Hotel Lajes, foi processa
da domingo pela manhã na 
Praça João Costa a solene 
inauguração das sinaleiras 
colocadas em nossas vias 
públicas, por iniciativa dessa 
socielade de serviços.

Presentes nesta ocasião as 
autoridades civis, militares e

eclesiásticas, falaram diver 
sos oradores todos inaltecen

do a grande obra 
prestada pelo Lions Clube 
aos interesses da nossa terra.

Estas inovações no transi
to, vieram senar uma lacu
na á muito existente em nos
sa urbe, isto graças ao Lions 
Clube de Lajes, com o apoio 
irrestrito dos nossos poderes 
constituídos e do comercio e 
industria de nosso Município

r
L

Amazonas
Alvaro Maia (PSD- 
UDN-PSP)
Vivaldo Lima Filho 
(PTB-PST)
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199.522

32.940

34.967

A lagoas
Silve8te Péricles (PST) 50.080 
Arnon de Melo (UDN) 49.052

Bahia
OtAvio Mangabeira
Cf-PL) 
guardo Catalão 
(PTB-PSP)

Ceará
^®neses Pimentel

Pará y IS
Zacarias Assunção 
(UDN-PTB) 65.601
Agostinho Monteiro 
(PSD) 47.225

Piaui
Joaquim Parante 
(UDN-PTB) 77.856
Mendonça Clark 'PSD) 61.094

Paraiba
Rui Carneiro (PSD) 
prpg) lol.oo4
José Américo (UDN-PL 107.957 

P e r n a m b u c o  

Barros Carvalho (PTB- 

ApolitatoSalM (PSD; 186.134 

Paraná
Souza Naves (PTB) « f  
Munhoz de Melo (PSD) 188,400

Rio de Janeiro
M C Filho (PTB-UDN 247 5oo

Amaral Peixoto (PSD) 223.681

Rio G r a n d e  d o  Norte
Dix Huit Rosado 59577
(UDN-PTN-PR) 45,02
José Varela (PDC)

Rio Grande do Sul
Guido Mondim

Deverá chegar em nossa 
xidade, hoje aproximadamen
te às 19 horas, o sr. João
Goulart, vice-presidente da jant,0 Melegari; José Wolff; Joaquim Melim Filho Ind. e Com ; 
República e chefe naciona jjejjos Moreira Cezar e Cia.; Liborio Schmaeerteck & Ci?, Wer-

341.373

187.867

fPTB-PSP-PRP)on 
£}♦« Velho (PSD-Brito T1 
UDN-PU Sergip®
Heribelto Vieira 

S b?  Leite (PSD-PBi

607.185

479.391

55.993
50.463

Recebemos do Lions Clube de Lajes, 
cujos dizeres transcrevemos abaixo:

o seguinte oficio.

Da Secretaria do Lions Clube de Lages,
Ao snr. Diretor proprietário do Jorna! Correio La
jea no.

Nesta:
(Saudações cordiaes)

Tendo o Lions Clube de Lages, promovido a «Campanha 
das Sinaleiras» e respetivamente suas instalações nos princi- 
paes cruzamentos de ruas desta cidade vem desta maneira 
tornar publico os seus sinceros agradecimentos as Firmas ln- 
du'lriaes e Comerciaes Casas Bancárias, Prefeitura Municipal 
e Comandante do 2o Batalhão Rodoviário pelo rranco apoio 
que recebemos nesta iniciativa de Bem Servir a Coletividade. 
Damos abaixo a relação das Firmas patrocinadoras desta Cam
panha:

Mercantil Delia Rocca Broering S A.; Emilio F. Batisttela; 
Prefeitura Municipal de Lages; Firma Carlos Hoepck S.A.; Co
mércio de Autamoveis J Buatim S A.; S. A. Moinho Cruzeiro; 
Geral de Peças e Maquinas Ltda.; Banco Industria e Comér
cio S A.; Banco Nacional do Comércio; Industria de Madeira 
Pratense Ltda.; ShWeitzer e Koeche Industria de Madeira 
Ltda.; Armindo Schmidt; Armindo Schmidt & Cia Ltda.; In
dustrial e Comercial de Maquinas Ltda ; Sibisa Sirotsky Bir- 
man S.A; Waldomiro Vieira de Souza; Expresso Lajes de 
Transporte Ltda.; Estação Rodoviária, Associação Rural de La
jes; Letti & Cia Ltda.; Comercio Araldi Lida.; Dante Marotlo 
Cia.; Lidio Silva; Organização Farmacêutica Lajeana Ltda., Em- 
preza Mario A. de Souza Ltda'; Iared & Provenzani Ltda ; Or-

do‘Partido Trabalhista Bra
sileiro. Sua Excia , que viaja 
de automóvel em companhia 
de sua esposa, dirige-se a 
São Borja, Estado do Rio 
Grande do Sul, onde deverá 
repousar por alguns dias da 
intensa campanha política 
em que participou.

Seimndo estamos informa
dos o ilustre visitante deve
rá pernoitar em Lajes, onde 
entrará em contacto com 
seus correligionários da 
princesa da Serra, prosse
guindo amanhã em seu tra
jeto.

Edição de hoje 
8 páginas

ner Carvalho S.A.: Socas Andrade & Cia.; Comercio e Repie 
sentações G. Socas S.A.; Wily João Brun Ind e Comercio; Ce- 
lio Batista de Castro; Restaurante Napoli; Achiles Marin e 
Cia. D’Agostini Ferrari & Cia. Ltda.; Irmãos Luersen; Panifi
cadora Cinelandia Ltda.: Abastecedora Bleyer Ltda; Carroce- 
ria Aguia Ltda ; Bcrtuzzi Ribas Cia; Aterino e Cia.; Transpor
tadora Araldi Ltda ; Padaria e Co feitaria Natal; Irmãos Sems; 
Madeireira Metalúrgica Arcoiris Ltda.; Industria Guidali Ltda ; 
Irmãos Ribeiro; Coletivo Santos de Transporte Ltda.. Churras 
caria Brasilia; Waldomiro Koeche; Irmãos Gamborgi & Cia;. 
Madeireira Sei Ltda ; Irio Sarto; Dr Indalecio Arruda. Emilia - 
no Ramos Branco; Lojas Reunidas Danúbio; Joaci Ribeiro; Ni- 
canor Andrade; Paulo Wolny Broering; Carlos Celso Benthien; 
Aldo Ramos Martins; Fernandes & Cia; Osny Tolentino de 
Souza; Aderbal Neves; Mario Grazziottin; João Vieiro; Pedro 
Van»ni; Posto de Molas Brasil; Farmacia N S. das Graças; 
Farmacia Popular; Restaurante Léo; Aristeu P. Rodolpho; Gra
fica Wilso i Ltba. Gabriel Oltramari. Teimo Ramos Burger; 
Urgel Camargo; Nelsom Machado Araujo; Arlindo Silva.

Lajes, 14 de Outubro de 1958 
Hugo N. de Freitas - l u Secretario
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iS I P|| Juizo de Direito da 2a. Vara da Co-
lJ 1 u/ T s t í a c  Çirrntrf Grrterrinfr

Dedicado ao Si\ Arli Mortari

Como habitualmente o faz, o Cronista Esportivo (sic) 
Arli Mortari, não sei se por falta de assunto ou por não 
confiar na minha humilde facha la, vem seguidamente in
serindo através de suas linhas mal coligidas, ataques á 
minha pessoa, principalmente com as minhas últimas ati
tudes no esporte local

Inicialmente, desejo esclarecer ao Sr. Ar'.i Mortari, 
que sou senhor absoluto nas minhas decisões e jamais 
fui coagido por quem quer que seja.

Solicitei a ninha demissão da Presidência da Liga 
Serrana de íesportos, unicamente pela falta de coopera
ção que ven i) r cebendo dos clubes filiados e esportis
tas de nossa terra.

O esporte e n Lajes, no setor disciplinar, não terá 
mais salvação, enquanto contar no seu seio com esportis
tas perniciosos ao m is.no, com os fuchiquciros, os desor
deiros dos estádios os caluniadores que entravam o seu 
desenvolvimento

Fui caluniado por alguns maus esportistas, mas suas 
acusações foram logo repelidas quando procurei-lhes es
clarecer as verdades dos fatos. Estes que me caluniaram, 
hoje são os primeiros a invocar o meu perdão.

Perdoei-lhes porque a minha personalidade como ho
mem honrado e conscio do minhas obrigações, permitem- 
me fazer isto.

Simplesmente não tolero as asneiras do leigo cronista 
Arli Mortari, porque as suas acusações são desconexas e 
cheias de ciúmes, porquanto o Sr. Arli Mortari nunca 
passou de um rabiscador de linhas mal articuladas e um 
simples jogador de varzea, nunca chegando e creio não 
chegará a postos de destaque no esporte lajeano, já que 
lhe faltam predicados para tanto.

Jamais ocupei a LSD como cavalo de batalha em 
minha campanha política, realizei a mesma dentro dos 
meus princípios de honradez sem ao menos siquer usar 
a Entidade que presidi como armadilha de minha candi
datura á Camara Municipal.

Governei a LSD, por 10 meses, dentro dos princi- 
pios sadios do esporte, como governei o DVF e o S. C. 
Cruzeiro, ambos por duas vezes.

Fora de minhas atitudes como dirigente esportivo, 
tive oportudade de fundar o Departamento Varzeano de 
Futebol, prestei serviços como atleta ao S. C. Cruzeiro e 
S. E Palmeiras, alem disto fui coadjutor na fundação de 
varias equipes de futebol de nossa cidsde.

Encerro a minha atividade no esporte lajeano. com 
êste, à ficar-me devendo muitas obrigações, e saio dêle 
convicto, que soube cumprir com a minha obrigação, 
com a cabeça erguida, a alma limpa, ciente de que pres
tei os mais relevantes serviços ao esporte de irinha ter
ra.

Como preço da minha desilusão pela falta de apoio 
que recebi dos esportistas e clubes nos meus humildes 
esforços em prol dos mesmos, afirmo meu caro amigo 
Arli Mortari, que nunca mais servirei o esporte lajeano 
inclusive clubes de futebol embora conserve a minha a- 
mizade reservada com alguns desportistas

Encerrando êste breve manuscrito quero renovar ao 
Senhor Arli Mortari os meus votos de sincera amizade, 
e solicito que sejas mais esclarecido em suas opiniões 
não escreveüdo asneiras ou babozeiras a cerca de minha 
modesta pessoa, se não do contrario irás ter o grande 
prazer de travar comigo algumas polemicas esportivas 
(do qual espero a sua opinião).

Solicito o obséquio de aprimorar o seu pobre por
tuguês, já que o mesmo é bastante falho (com isto não 
desejo equiparar-lhe a um SEMI ANALFABETO) e só 
mesmo resta a aguardar as suas respostas a respeito das 
nossas longas polemicas, porque o meu repertório já te 
espera.

NÉVIO FERNANDES

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te
lefone n. 266

marca de Lajes, Santa Catarina
Edital de Citação

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na fôrma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar possa e conhecimento 
deste tiverem que com o pra
zo de 30 dias contados da 
primeira publicação deste na 
imprensa local, que  ̂ estando 
sendo executado JOÃO FRAN
CISCO PADILHA, residente 
no distrito de Painel, desta 
Çomarra, para pagar incon
tinente a quintia Cr$ 114,00 
(cento e quatorze cruzeiros) e 
msia zelos e custas da exe-

cução que lhe move á Fazen
da do Estado.
Z, porque com cumprimen

to ao mandado de citação do 
referido executado tenha o 
Oficial de Justiça, encarrega 
do da diligencia, certificado 
não haver encontrado o refe- 
r id t executado, passou-ae o 
presente edital com o prazo 
de trinta dias, por meio do 
qual hca citado o mesmo, Da
ra comparecer e pagar o seu 
debito, e não o fazendo, ser- 
lhe-ão penhorados bens tan- 
ios quantos bastem para o 
referido pagamento.

E, para que ninguém pos
sa alegor ignorância, se pas-

FUTEBOL
Atlético 2 X Fluminense 3
Palmeiras 2 X Popular 2
Az de Ouro 1 X Frei Rogério 0
Olaria 5 X Juventude 0

W olley bali feminino
Funil 2 X Internato S. Rosa 1

bou o presente edital em tres 
víhs, uma para ser publicada 
na imprensa local, outra pira 
ser ifixada no local de <os- 
tumes, ficando ainda cópia 
nos autos respectivos, Dado 
e passado nesta cidade de 
L ajes  aos vinte dias do mês 
de Outubro do an > de mil no
vecentos e ciucoenta e oito, 
20/10/1958). Eu, Helio B<-sco 
de Castro, Escrivão dos Eei- 
tos da Fazenda, que o dati
lografei, subscievo e também 
assino.

José Pedro Mendes de Al
meida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da 

Fazenda

Mendes de Morais 
quer a Prefeitura 

Carioca
V

RIO — Comenta-se nos 
bastidores, políticos que 
o General Mendes de 
Morais, um dos eleitos 
para a Câmara Federal 
pelo PSP, em face da 
sua pouca votação, es 

_ taria coordenando uma 
j campanha visando a Pre
feitura do Distrito Fede
ral, cargo que já ocupou 
no govêrno do marechal 
Eurico Dutra.

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

<2o /? /7 g ç£  c /m g

Porque dura mais1 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor’

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

«Organização Hélio Lida.»*'
RUA CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Postal 35 __ LAJES SC



r  NAQ IMPORTA QUAL S E JA  A CULTURA 
OU A QUALIDADE DA SUA TERRA,POIS O 

PROBLEMA DE ADLIB AÇÃO SERÁ SEMPRE 
l RESOLVIDO COM OS PRODUTOS D A £  R  A

ADUBOS

LAGES, 2210-58

Crônica Médica
-----  S a ú d e  - __
Para a posse de bons atributos 

dições naturais e adquirida» aa saude existem con
formação de hábitos e atitude- „ u 

rir e a aplicar. ®s conhecimento a adqui-
Par i tudo Isto é necessário o onnh 

individual. nhectmerito da higiene
Quanto a hereditariedade sabem B • 

dominantes ou recessivos prejudicial ° 8eus atr*butos
dade da saúde. H J c,a,s> d«pende a cootinui-

As precauções higiênicas,com os . a 
8 partir dos primeiros di«s da concer,ea^U ' ados médicoe, 
«m - pré-nu .ei .1 permitirão 1» •>-
naicimento feliz. g dez regular e um

S<1" ,U8,<; b" »  ««'■»««■ * ludiapensa-

, , , c ™ e é ° 0c m ^

” °Wo°r°,rt,r  8' mP,e um,varKla>i9 ie  »lim em « rA‘ ie „ w

l rl V f e « Uo”“  ' , q “ecer ° ,eit*' ° " *  -  rruiee. ee ver-
Est.-s te n .bng .to rle i .de diária a „ , e „  do. que de- 

sejam no bom índice de sauie. Os horários das refeições 
devem ter h >ras certas com os seus devidos intervalos e 
descanç .

Aind fator importante para a manutenção de bom ín
dice de s úde c a regulam mtaçã ) de ativi l«de muscular (e 
xercicios naturais, gi .astica, brinquedos* jog >s): regulamen
tação do ass*i > inlividual corporal, d» trabalho intelectual 
da higiene men ál.

0 asseio diário exige, escovar os dentes duas vezes «o 
dia, manter as m u s  litnoas e as unhas cortadas.

A higiene mental se fará desde a infancia como» pri
meiros hábitos a criar a se afirmará o controle e’motivo, na 
confiança própria, na vi ia sexud normal, no ajustamento do* 
grupos sociais. u i alegria de viver servindo bem a si e aos 
outros .

Pelrt instrução e ducação bem orientados e realizados 
ficarão conhecidos todas as coidiçõjs, determinadas as ati
tudes, fixados os hábito« que darão a saude o indispensável 
fundamento.

Dr. Inaldo Mendonça
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Iuizo de Direito da 2a. Vara 
da Comarca de Lajes, 

Santa Catarina
Edital de Citação

Edital de Praca
0  Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da 2a. Vara da Co 
marca de Lajes, Est tdo de 
S«nta Catarina, na fôrma 
aa Lei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar possa, aos que o pre- 
sent- edital virem ou deh- 
coniv cimento tiverem, que, 
com o prazo de trinta dia-, 
eont i los. du pri neir-t publi
cação de6te na Imprensa Lo
cal, que as dez hor^s da m-- 
nhã no saguão do Edifício do 
Forum, ne-ta cidade de Lajes, 
o ü f ciai de Justiça servindo 
de Porteiro dos Auditórios, 
trará a publico o pregão de 
venda e arrematação, a quem 
mais dér e maior lanoe ofe- 
rec. r além da avaliação, o 
seguinte imóvel: - Uma oarte 
de campos e matos, com a 
area superficial de 210 0(P 
ms2, mais ou m -nos, em co
mum, situada na Fazenda

São Joio. distrito de Campo 
Belo do Sul. confrontando a 
c ’munhão com terras de Si- 
zanando Chave', com José 
Francisco Borges, com Ata 
nazio Pereira de Jesus, havi
do em herança de s us pais. 
pertencente ao« herdeiros 
netos d" Amélia da Silva 
Motla, conforme mnnd do re
tro, e avaliada pela quantia 
de Cr$ 4.2000,00 (quatro md 
e duzentos cruzeiros), penh - 
;a a HERDEIROS DE AMÉ
LIA DA SILVA MOTTA.para 
pagamento de impostos s< 1 s 
e cust ê da execução que 
lh move a Fazenda dor|  Es
tado.

E. para que chegue a 
conhecimant» de todos e pa- 
a que ninguém p ssa alegar 

ignorância, se rass .o o pre 
-ente edit 1 em t-es vi is, ume 
para ser pablic d < na impren 
se local, outra p ra er afi 
xada no local do costume, !

cando ainda cópia nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesta cidade de LsjíS, aos 
vinte e um dias do mês de 
Outubro do ano de rod no
vecentos e ci coenta e oito, 
(21/ 10/195H). ! i, Hilio Bosco 
de Castro,' E *r vão dos Fei
tos da FszeD a que o dati- 
lagrafei, subscrevo e também 
a-sino.

J se P dro M ndes de
A l r u e i d a

Juiz de Doe to da 2a. Vara 
Hélio Bcsc de Castro.

Escr vão doe Feitos da Fa-
z nc

BANCO NACIONAL 
COMERCIO, S.A

DEPÓSITOS/
POPÜLAI

1
RET

C r . J t  ZUU.UUU.VU
IRADAS SEM AVISO.

ERRAS CULTURAS 
FARTAS

0  Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2*. Vara da Co
marca de Lajes, Es a 1o de 
Santa Catarina, na fórma 
dr. Lei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar pussa e conheci mente 
<L8ia tiverem, que com ° Pra ‘ 
zo de 30 dias contados da 
p im ira publicação de-te r,a 
iirprenia local, q>.e »••»t«ndo 
sentlo executado CÂNDIDO 
SILVEIRA ü ÜNÇa LVES, re- 
s lente no distrito de C ireià 
PiQtu, np6ta Comarca, pam 
pagaLento meontiner. • da 
quantia de Ct$ 1.-143,81) (Hum 
D >1 quatrocentos e qunrentá 
e tfr*- e oitenta) e mai- selos 
e tistas da execução que he 
®ove ,i Fazenda do Estabo.

L, porque em  cumprimento
®o mandado de citação do 
referido executado tenh« ° 
OficLl de Justiça, encarraga-j 
. da diligencia, certificado 

J1®0 haver encontrado o re 
lendo executado, passou-se o 
Poente edital, com o pf«8°

• de trinta dias, por meio do 
qu&l fica o mesmo citado, Pa" 
^ comparecer e pagar o seu 
a'bito, t „ao o fazeodo, ser- 
r'e*âo penhorados bens tau- 
0s quantos bastem P®rft 0

referido pagamento
E, para que ninguém pos

sa alegar igncr.tncia, se pas 
sou o presente edital em treis 
vias, uma pira ser publicada 
na imprensa local, o ítra para 
ser afixada no local de cos
tumes, ficando ainda cópia 
nos autos respectivos. Dad« 
e passado nesta cidade <
L <j s. aos vinte dus do me» 
le Outubro do ano de m
,„ ve , entos e Ciocoenta e oi-

h a z s ü  r JS ;
a'j()sé Pedro Mendesjde Al

meida

]ait â o ^ ^ rEscrivão dos leito»
F ..zeada

Siga o símbolo de 

valor!
Peças e A c e s s o

rios «FORD» leg> 
timos.

CONSULTEM NOSSOS TÉCNICOS 
E UTILIZEM NOSSO LABORATÓRIO 

DE ANÁLISE DE SOLO.UM DOS 
MAIS BEM APARELHADOS 

DO B R A S I L

* * « * « * £

produtos da CRA também agora em San 
ta Catarna, distribuindo em Lajes a As 
sociação Rural a qual manL n um esto

que permanente.
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMÂG
DKW • SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonetas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PEÇAS GENUÍNAS -  ASSISTÊNCIA E SERVIÇO

O ficina P ro vis ó ria : clube ° Federal (Iado do sentmo Tem-» 
Instalações em co n stru ção : Avenida Mai. noriano

Consultem o novo plano de financiamento



CORREIO LAGE ANO
LAGES. 22 10-58

cr pagina

Caminhões 10 tons.

SCANia-VABIS

REVENDEDORES AUTORiZADOS:
- P AR A -

Lajes
S. Joaquim

Urubicy 
Bom Re*iro

Pionei da indúsi ia auio- 
mobi siica na America 

Laiina

Motores “ Motal 
Diesel de 5 - 7  e 

12 H. P .

Tratores

Geral de Peças e Máquinas, Lida
V A X  „  no frtno OOR - LAJES -  Sta. Catarina

L . Rua Cel.
Otácilio Costa 28

C p. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina
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De um deputado petebista em 1946
a quinze em 1959

Majoritária a bancada gaúcha do PTB na próxima Câmara Fede
ral — Victor Issler explica as razões da vitória — Brizzola,

candidato excepcional

O Presidente Juscelino Ku- 
bitschek será ~ primeiro a 

receber o "Mérito Industrial'
A honraria foi instituída pelo Sr Lídio 

Lunardi, presidente da Confederação Nacio
nal da Indústria, na opojtunidade do seu 
20* aniversário de fundação“A constante preocupação 

do PTB em resolver os pro
blemas dos seus companhei
ros em dar-lhes assistência 
permanente em não esquecê- 
los e trabalhar sempre pelas 
soluções desejadas pelos tra
balhadores é que nos garan
tiram a vitória triunfante com 
que salmos das urnas, não só 
no Rio Grande do Sul como

em muitos outros Estados do 
Brasil” — cot) estas declara
ções falou ontem o Jornal, o 
deputado trabalhista gaúcho 
Victor Issler para explicar os 
resultados do ultimo pleito 
naquele Estado.
Candidato uma causa

Expondo mais detalhada
mente o seu ponto de vista, 
o >eniv»r Issler disse que fa

tor preponderante na vitória 
trabalhista foi em primeiro lu
gar a excelência dos candi
datos com que concorreu ao 
pleito. E afirmou:

— “Vencemos no Rio Gran
de, primeiro porque tinhamos 
um candidato excepcionai; em 
s- guudo lugar porque a com
posição das fô ças  eleitorais 
que o apoiaram já nos asse- 
g irava uma vitória tranquila 
por pelo menos 50.000 votos

Crescimento do P.T-B.
“A con8agradora diferença 

de 200.000 votos que obtivemos 
piosseguiu — foi em virtu ie, 
como disse da excelencia do 
caudidato e também do ex 
traordinário aumento do PTB 
que se verificou não só 
Rio Grande do Sul como tam
bém em todo o país’’.

E explicou:
— “O aumento do PTB es 

tou ab-olutamente convencido 
tem a -ua erigem princip «1- 
meole na preocupação cons
tante gue tem opetebista, des
de o mais humilde ao noss 
eminente presidente João 
Goulart, de solucionar o p ro 
blema que aflige os compa- 
nh iros ou em solucion ar pro
blemas economicos qu** inte
ressam a municípios regiões 
ou até m^smo Estados a fim 
de possibilitar melhores con
dições de vida. E sobretudo, 
em que atrás dessas nossas 
preocupações existe sempre 
o interesêsse do trabalhador, 
o iDterêsse oela melhoria das 
suas condições de vida”.

Aumento da bancada
Referindo se depois à ban

cada gaúcha na Gamara Fe
deral na próxima legislatura, 
disse o senhor Victor Issler;

— “A bancada gaúcha terá 
em 1959 quinze deputados pe- 
tebistas cinco pessedistns dois 
libertadores e dois republica
nos progressistas. Quero fri-

RIO (AGÊNCIA NACIONAL) 
Na oportunidade do 20% an*_ 
versário da Confederação Na
cional da Indústria, aquels 
entidade tendo à frente o Sr, 
Lidio Lunarni, instituiu a con
decoração «lo »Mérito Indus
trial», que d.-vera ser confe
rida a personalidades nacio
nais e e-trangairas que, pOr 
seus 3erviços relevante-, pres
tados  à indústria nacional, se 
tenham feito merecedores da 
distinção.

A primeira personalidade 
braRileirj a ser agneia  la com 
o »Mérito Industrial» será o 
presidente Juscelino Kub - 
tschek pelos seus serviços no 
sentido do desenvolvimento 
ecc nômico do Brasil- ass m 
c mo pela ’-ua atuação em 
piol dos interêsses da indús
tria,

O 'Mérito Industrial» cons
tará de três gráus, ten lo in- 
ignia», sob a forma de pal

mas. Os titulares serão em

-ar nesta oportunidade qua 
também aqui se fez sentir o 
nventavel crescimento do meu 

partido na primeira legislatura 
em 1946 tinhamos ap°nas um 
leputado fedèral enquanto o 

PSD fazia dêzessete h >je é o 
reverso da medalha; temos 
oos quinze enguaoto eles fa 
rão apenas dois’i.

RIO, -  O Senado empregou, 
Dia 14 pela primeira vez. o 
seu sistema eletrico de vota
ção. O ato revesiiu-se de al 
guma solenidade com os re
petidos esclarecimentos do ar. 
Apolonio Salles, que se acha
va na presidência. (Js sena
dores, prontos para compri
mir >'8 botões "sim” ou “não”, 
porque se votava um vet 
do prefeito, pareciam pas
sageiros de uma nave inter 
planetaria, »guardando o si
nal de partida. A primeira 
tentitiva, no entanto, como 
acontece muito no c mpo dos 
teleg,dados, foi um insucesso, 
pois senadores, tom <dos de 
nervosismo, deixaram de a 
perlar os botões. A repetição 
do ato desta vez «certada 
mente, também não surtiu 
br'DS resultados, porque o 
placar luminoso acusou falta 
de “quorum’*, Cementava-se, 
depois, que o novo sistema

número de dez para a pri
ai-ira classe, de vinte para a 
segunda e de quarenta para 
a terceira.

F«*i escolhido o dia 18 de 
fevereiro de ceda an >, data 
no nascimento do gr nde m- 
<u,tri»l Roberto Simonsen 
para ns nomeações de per>o- 
nalidades nacionais. A entre
ga das condecoiações setá 
feita feita em solenidade pú
blica, no dia 25 de maio de 
cada a io, Dia Nacional da 
Indústria. Para as persona í- 
dades estrang-ir s, a distin
ção poderá ser atrib lida em 
qua'quer época do ano.

Exame periodico 
dos Pulmões

Segundo nos informa o 
SNES, a tuberculose pulmo- 
nor pode ser totalmente si
lenciosa, evoluir sem dar 
sinais, ou dá-los tão disfar
çados que o doente não se 
aperceba da moléstia. Nesses 
càsos, estão as lesões mudas, 
dificilmente notadas, só des
cobertas no exame pelos 
raios X. Faça examinar os 
pulmões pelos raios X, ao 
menos duas vêzes no ano.

dificultará a tarefa legislati
va, uma vez que a imediata 
publicação do resultado das 
votações impede o recurso 
á ‘ aritmética liberal’', de qnc 
-e vale a Mesa em certas o- 
portumdades, para apressar a 
tr-mitacão de projetos de 
menor importância.

SUBSTITUIÇÃO
O processo eletrico de vo

tação vem substituir as tra- 
licionais bolinhas brancas e 
negras que eram e .ípregadas 
em escrutínio secreto. Em 
bora se ache instalado há 
quase um ano, si-me^te pôJe 
entrar em funciouamento, em 
virtude de ter sido n cess ina 
a reforma do Regime to In
terno para o seu emprego. A 
inauguração d > novo sistema 
não estava com dat i marca 
da tendo a decuã . da sr. 
Apolonio Salles surmeendido 
té mes.no os senadores.

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

A V I S O  DE F L O R I  A N O P O L I S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n, 52 — Sala 1 

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

Florianópolis Santa Catarina

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

ATENDE AO INTERIOR DO ESTADO

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economatl
Comércio k l É i m t i s «  M im  í  1.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.631,20 por mês

Ten. Agenor Flores e Sra.
Participam a seus parentes e pessoas 

amigas, o nascimento de sua filha

MARILENE DE CÁSSIA
ocorrido na Maternidade Teresa Ramos 

dia 10 do corrente.

Moderníza-se Senado
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Juizo de Direito da P^ ~ T ~
Vara da Comarra h f ' ll?1eira 

E«T»L0mD| rf e\ÿ 0 Lajes

C O R R E T O  T .A O E A ^ O

O Doutor Clovis Ayres Ga
nis. Juiz de Direito da p rj~ 
meira Vara da Comarca d» 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz Saber a todos que 0 
presente edital de leilão, com 
o prazo de vinte dia«, virem 
dêle conhecimeDto tiverem 
ou interessar possa, que, Da 
dia sete de novembro do cor 
rénte ano (7-11-58), ás dez 
hora*, no saguio do edifício 
do Forum de«ta cidade, e 
port-iro dos auditórios, ou 
quem sua? vezes fizer, leva
rá à público pregão de ven
da e arrematação, por quem 
mais der e melhor lance ofe- 
recér independente da ava
liação de Cr$ 190.000,00, feita 
neste Juizo, e seguinte imó 
vel penhorado á lRiNEU 
PR.ADA e sua mulher, nos 
autos d-i execução que lhes 
move João Theodoreto An
drade Barbosa, a sabêrUMA 
GLEBA de terras, o. camp<>B 
e tn tosi com a area superfi 
ciai de um milhão de mê- 
trns qu idrndos (I,000.000m2). 
próprias para as indústri e 
pastoril e agrícola, contendo 
gangas, banhados, vertenh s, 
pedra ferro, etc., situada no 
iugrr denominado «Peráu».
Fazenda Figueiredo, no dis 
tnto de Bocaina do Sul, des
ta Comarca de Lajes, em co
mum, sem fechng, tendo dita 
c munhão, as seguintes con
frontações: com terras de 
Jião Bernardino da Costi; 
com terra6 de herdeiros de 
Otacilio Vieira da Costa; 
com terras de herdeiros de 
Abilin Pedro de Oliveira Car- 
v.lho; com terras de Emiiia- 
Do Rosalino da Costa, ou 
que foi dêste, até encontrar i 
as terras de João Bern*rdinu j 
da Costa, ponto d^ partida. ] 
0 imóvel acima descrito fo i! 
adquiri to pelo executado Iri- 
neu Prad i e sua mulher, por 
compra feita de Emiliano Ro- 
salino da Costa e sua mulher 
Vmha Souza da Costa, con
forme escritura pública la 
vrada em 17 de dezembro de
1942, no Cartório do Segundo 
Tabelião de Notas, e trans
crita sob o n° 8.629, folhas 
36V. a 37, do livro n° 3-N,

data de 15 de janeiro de
1943, no Cartório do P rim ei
ro Oficio de Registro de 
Imóveis e Hipotecas, desta 
cidade, E quem quizer arre 
matar o imóvel acima o*s-

Seguros

JJLINHO
Edifício: MAR AJO ARA

1» ANDAR

Crito, dtvprá
dia, hora e 6,oca ,m»P',irPcer »o 
cionados, sendo i .eC,11nat m*D-á 9uetn mais d „ 1 6 ''ptregue 
ce oferecer i n ^  C mainr la«- 
al“dida avaliaÇàoPenp enHe da

ao ' «onh.cimenatoqUttd chê e 
P»'8ou-8e n t0 de lo '°8. 

-erá p u b K o ' ’ f 4“ *1-

A S :  €«;!:
, 0 *->vel, o datiloerafeí

subscrevi e assino. ’
lovis Ayres Gama 

J ‘i'Z d * Direito da Ia Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio

Repercussão da Mensagem Presi
dencial propondo a Siderúrgica

Catarinense
Congratulações recebidas pelo Sr. juscelino Kubitschek

Rio, (Agência Nacional) —
or motivo do encaminha

mento de Mensagem ao Con
gresso, pelo presidente 
da Republica, relativamente à 
criação d i Usina Siderúrgica 
em Santa Catarina, numero- 
s"8 telegramas de coogratu- 
laço s têm sido dirigidos ao 
sr. Juscelino Kubitschek. En
tre os recebidos últim-mente
pelo Ch fe do Govem >, in
cluem-se os do presidente do 
Iribiinil Regional Eleitoral, 
de Florinópolis, e do presi- 
d nte da Federação de Co
mércio de Santa Catarina, ês- 
te traduzindo o apoio do ro- 
comércio daquele Estado. Slo 
os seguintes os textos dessas 
mensagens:

‘ Exmo. Sr. Presidente Da 
R púbüci — Tenho a satisfa
ção de cong-atu'ar-me com

V. Excia pela assinatura da 
mensagem ao Congresso Na 
cioaal referente à criação 
Usina Siderúrgica de Santa 
Catarina, que representa mais 
um grande serviço prestado 
por seu Governo à libertação 
económica de nossa Pátria. 
Cordiais saudações. Desem
bargador Alves Pedrosa, Pre
sidente do Tribunal Regional 
Eleitoral”.

“^residente Juscelino Ku
bitschek. E nome do Comér
cio catarinense tenho a honra 
congratular-me pela mensa
gem criando a Silerúrgia cn- 
t .rinense. justa arpiraçáo de 
nosso Estado, e que elevará 
ainda mais alto o nome do 
Brasil. Respeitosas saudações. 
Charles Elgar Moritz, Presi
dente da Federação d? Co-

mercio d > Estado de Santa 
Catarina,”

M E R C E D E S -  B E N Z

MODELO
L P - 3 2 1

Leia, assine e 
ivulgue este 
ornai

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

E mais...
•  líder em conforto
•  líder em segurança
•  líder em todos os serviços

t6cnlca alomã em caminhões brasileiros I

7a . p á a i n u

Os derrotados seriam 
aproveitados em car 
gos de coníiaça do 

Govêrno
RIO — O Govêrno conti

nua preocupado com a si
tue, çio  dos líderes pessedis- 
tas derrotados no pleito de 
3 de ou.iib:o, não podend > 
contar com a colaboração 
mais eietiva desses próceres.

Sabe se que o Presidente 
estaria pensando aproveitar 
em outros setores de admi
nistração federal os Srs. A- 
maral Peixoto, Viei.a de Me 
lo, António Balbino e outros, 
que ficaram sem cargos, com 
os resultados das eleições.

É  O t'JOl'0 LÍDER /VAS ESTRADAS ERASILESRAS /

©

©

F a tô rc s  d« e co n o m ia , 
conforto e  se g u ra n ça  t

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

Câmbio de 5 marchas, totalmente sin
cronizado. Mais fôrço no arranque t  
maior copacidade nos subidoi.

• II

Cabine com no *o desenho: tâo confor
tável como um corro de passeio I Prssul 
ompla jane'a traseiro, clnreirc, perta- 
luvas com tompo, g a re * d  «06. 0«, «fc.

M E R C E D E S-B E N Z  D O  BRASIS. S.A.
t A B M C A N TE  DO 1 *  C AM IN H Ã O  B R A S IL E IR O  PARA AS  EST R A D A S  B R A S I L E IR A S /

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADOs

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

— Santa Catarina
lajes

f



e o novo
com | que obteve 448 sufrágios.

Nos postos subsequentes 
oloearum-se Norberto Gelirc

Como havíamos divulgado 
em nossas edições anteriores 
foram efetivadas na tarde do 
último sabado no Clube 14 
de Junho, as eleições para a 
escolha da nova diretoria da 
União Lajeana de Estudantes, 
entidade esta que muito tem 
batalhado pela classe estu
dantil em nossa cidade.

Estavam concorrendo as 
referidas eleições cerca de 
4 chapas, todas elas fortale-

cidas em seus seios 
grandes nomes do estudanta- 
do lajeano.

As eleições da ULE des
pertaram o mais vivo interes
se entre os estudantes locais, 
que acorreram em grande 
maioria, pois votaram 1.02b 
estudantes.

Saiu vencedora a Ala Li
beral coligada com a Alian
ça Independente Estudantil 
liderado por Wilson Sandrini

< t Frente de Representação
Uudantil com 279 votos, íris 

K urtz Albuquerque da Fren 
e Lajeana Estudantil com 

178 votos, e em último lugar 
colocou-se o Sr. Antonio 
Paulo Ataide da Ala Progres
sista com 107 votos.

Assim está de parabéns a 
União Lajeana de Estudantes 
por efetuar uma eleição den 
tro dos princípios democrá
ticos, e parabéns merece 
também o estudante Wilson 
Sandrini pela sua espetacu
lar vitoria, colocando-se com 
uma grande margem sobre 
os seus mais diretos concor
rentes.

Aumento fun
cionalismo ci' 
vil: julho de 

1959
O aumento do funcionalis

mo só poderá ser concedido, 
em julho de 1959. Quanto ao 
critério de prioridade, para ci 
vis ou militares, isso é sobre
tudo uma decisão política, da 
qual é juiz o presidente da 
República. Os presentes a 
reunião foram concordes, po
rém, em que os civis tenham 
a preferência.

As bases do aumento, se
gundo sugestão do sr. Lucas 
Lopes, oscilam em tôrno de 
30% de um modo geral. (J 
P lsnode  Reclassificavão que 
está em curso na Câmara, e 
que continuará sua tramita
ção normal, prevê um au
mento de 40 a 42%, AS6im, 
pedindo em mensagem à Câ
mara um aumento de 30% 
para o funcionalismo, o Go- 
vêrno poderá, postenormente 
reajustar os proventos do 
funcionalismo, de acordo com 
o Plano de Reclassificação, 
com um impacto menor no 
Orçamento, que poderá; in
clusive, ser absorvido pela 
própria elevação da receita.

Ne9sa parte de sua exposi
ção, o sr. Lucas Lopes foi a- 
parteado por alguns dos de
putados presentes que exter
naram suas dúvidas quanto à 
possibilidade de congelar o 
Plano de Reclassificação até 
e data em que o sr. Lucas 
Lopes considerar o Tesouro 
em condições de comportar 
êsse aumento da despesas.

c m a o  im a n o
AnoXVI Lages, 22 de Outubro de 1958 80

Professor Deibán
SEJA FELIZ

A Vitória ao seu Alcance

Prof. Deibán — o maior clarividente vivo da 
atualidade, famoso astrólogo que tem obtido o 
maior êxito nas ciências ocultas e derivados, 
como nenhum outro neste ramo.

-/ As maiores re
ferências dos gran
des periódicos do 
Brasil e do estran
geiros. Conhecedor 

■ profundo do pre- 
jff sente, passado e 

futuro.
Os mais sérios 

|  problemas de sua 
\iüa serão escla
recidos e solucio- 

I nados.
BOLA DE CRIS

TAL: V i d ê n c i a  
transporte mental 
a qualquer distan
cia. Venha ver.

Os trabalhos a- 
travez do alto o- 
cultismo - Absolu
to segredo nas re
velações. Horário 
das 9 ás 20 horas.

Endereço: Grande Hotel Rossi — Apartamento 29 
Preço de consulta: Senhoras e Senhoritas — 

Cr$ 100,00 Homens — Cr$ 200,00 N.° 43.236

Joalhería Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA- 

LHERIA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
elógios.

Praça Jofto Costa (Edifício Dr. Acaciol — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa Catarina

LAR EM 
FESTA

Encontra-se em festa 
o lar do Sr. Danilo Thia- 
go de Castro, operoso 
agente da TAC em nos
sa cidade e de sua ex- 
ma. esposa, com o nas
cimento de um robusto 
garoto, ocorrido hoje na 
Maternidade Tereza Ra
mos.

Ao lar em festa as 
nossas felicitações.

PTB proclama imparcia
lidade de Juscelino a 3 

de outubro
Declarações do sr. Souza N aves — PTB 

iriunfa no Paraná contra tõdas as coligações
_ '‘Daremos maior ênfase à organiçao

partidária"
Falando à reportagem de O 

Jornal o lo vice presidente do 
PTB nacional (eleito senador 
pelo Paraná com votação supc 
rior à soma dos dois outros 
candidatos), sr. Souza Naves 
declarou:

“O PTB foi à luta sozinho 
em meu Estado enfrentando 
coligações e os poderes estadu
al e municipal Felizmente ven 
cemos em tôda a linha. Fize 
mos o senador (suplente tam 
bém do PTB), o prefeito de 
Curitiba (general Iberê de M - 
tos) e possivelmente seis depu
tados federais em uma banca
da de quatorze”.

E continuou:
‘ Atribuo o triunfo espetacu 

lar do PTB no Paraná à coe
rência com que vem defenden 
do os melhores anseios popu
lares inclusive na oposição fir
me e construtiva ao atual Go
verno estadual”.

Imparcialidade de Jus
celino

‘‘É um dever de justiça —  
disse ainda — assinalar a ab 
soluta imparcialidade com que 
se conduziu o Governo federal, 
no pleito de 3 de outubro. O 
presidente Juscelino Kubitschek 
portou-se como verdadeiro ma 
gistrado equidistante das fac
ções em luta merecendo assim 
respeito e admiração de todo o 
eleitorado paranaense”.

Falando agora na condição 
de segundo dirigente máximo 
do PTB no âmbito nacional, as
severou o sr. Souza Naves:

"Quando terminarem as a-

purações em todos os Estados 
nalisando se com vagar os seus 
resultados verificar-se a que o 
PTB continua sendo o grande 
vitorioso de todas as eleições 
realizadas no Brasil desde 2 
cie dezembro de 1955

Próxima meta
"Eleitoralmente — aduziu o 

entrevistado — nossa próxima 
meta será a conquista do mai
or número de Prefeituras, em 
todos os Estados Com o pleito 
de 3 de outubro o PTB asse
gurou as municipalidades de 
Pôrto Alagre Curitiba Belo 
Horizonte e Manaus, entre ou
tras.

No Paraná, dirigimos no dia 
4 de ontubr último uma cir
cular a todos os Diretórios Mu
nicipais conclamando-os a pre
parar o Partido eom vistas às 
eleições do proximo ano. Essa 
é uma orientação de âmbito 
nacional. Conquistando /bs mu
nicípios. preparemos o PTB*pa- 
ra o embate do futuro”.

OrganizaçãoFartidaria
Acrescentou, em segnida, o 

sr. Souza Naves:
‘ De outra parte com o exa

me detido das lições oferecidas 
pelas urnas em 3 de outubro, 
o PTB corrigira possíveis erros 
dando a maior enface à orga
nização partidaria com a exe
cução de normas constantes do 
novo Estatuto da grei aprovado 
no último conclave nacional '.

Convocação
Convidamos os senhores acionistas a se reu

nirem, em sua Sede Social, à av. Mal. Floriano, 
n° 373, nesta cidade de Lajes, Estado de Sta. Ca
tarina, às 14 (quatorze) horas, do dia 29 (vinte e 
nove) de outubro de 1953, para em ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, deliberarem sôbre 
a seguinte,

ORDEM DO DIA
1°) — Reforma dos Estatutos Sociais;
2o) — Eleição para preenchimento das vagas 

dos diretores demissionários;
3o) — Outros assuntos de interesse social;

Lajes, 20 de Outubro de 1958 
ARY WALTRICK DA SILVA 

Dir. Gerente

Censo do Servidor Publico
Durante este mês, o IPASE está promovendo 

em todo o Brasil, o Censo do Servidor Publico 
Federal. f

Este trabalho tem como principal finalidade, 
conhecer em seus detalhes a massa dos segura
dos e de suas famílias.


