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Conferencia de Ferrari:
uma lição de nacionalismo e explicação dos problemas

brasileiros que o povo jamais esquecerá
Antes de ser visto, conhe

cido, auscultado e experi
mentado pessoalmente, Fer
nando Ferrari, lider do Par- 
tioo Trabalhista na Camara 
dos Deputados, já é conheci
do de norte a sul, de leste 
a oeste, em todos os quadran 
tes do país pelas suas idéias, 
pela sua luta constante e pe
las atitudes que tem tomado 
em todas as ocasiões em de
fesa do que é nosso, servin
do, principalmente, de escu
do às classes menos favore
cidas da sorte. Idealista des
de os primeiros tempos em 
que foi atirado ás lutas e 
aos embates da vida, hones
to e fi^me em suas convic
ções, Fernando Ferrari viu a 
compensação dos seus esfor
ços na confiança que o po
vo lhe depositou, elegendo o 
à Camara Federal como de
putado que mais votos ob
teve em todo o Brasil.

Em seu anseio de servir o 
povo lajeano, diretamente, o 
Partido Trabalhista Brasileiro, 
secção de Lajes, e o Dep. 
Evilasio Caon convidaram o 
deputado Fernando Ferrari a 
fim de pronunciar importan
te e oportuna conferencia ao 
altivo povo da Princesa da 
Serra sob tema de palpitante 
interesse, já que na terra de 
Correia Pinto existem defen 
sores intransigentes dos di
reitos do povo brasileiro e 
interessados pelos problemas 
nacionais.
Recepção ao ilustre 

visitante
Procedendo de Vacaria, 

Estado do Rio Grande do

Sul, o deputado Fernando 
Ferrari, acompanhado de sua 
exma. esposa doaa Elza Fer
rari e de sua caravana inte
grada pelos seu secretário 
particular e José Medeiros, 
da revista O CRUZEIRO e 
um cinegrafista, o lider do 
PTB na Camara foi recepcio 
nado nas proximidades do 
Rio Caveiras pelos represen
tantes da Executiva e do Di
retório do Partido Trabalhis
ta Brasileiro, secção de La
jes, além de aproximadamen
te três dezenas de admira
dores e correligionários seus.

Visita ao 2.o Batalhão 
Rodoviário

Chegando em Lajes, o de
putado Fernando Ferrari, a- 
companhado da caravana que 
o acompanha, foi convidado 
a'visitar as dependencias do 
2.° Batalhão Rodoviário, vi
sita essa a convite do tenen
te-coronel José Liberato Sou
to Maior, comandante interi 
no da referida unidade mili 
tar. Alvo da gentileza que 
muito bem caracteriza o co
mando e oficialidade do 2.0 
Batalhão Rodoviário, o ilus
tre visitante se inteirou de 
todos os detalhes da gran
diosa obra que se está rea
lizando nesta parte do sul 
do país, ou seja, a BR-2.

Jantar no Grande 
Hotel Lajes

Após a visita ao quartel 
do 2° Batalhão Rodoviário, 
quando o tenente coronel 
José Liberato Souto Maior, 
juntamente com os demais

Aniversaria hoje o deputa
do Evilasio Nery Caon

Cercado de alegrias dos seus familiares e do 
largo circulo de amigos e admiradores que pos
sui em quasi todo o Estado, festeja hoje mais um 
aniversario natalício o deputado Evilasio Nery 
Caon, elemento muito relacionado e conceituado 
em nossos meios. Empolgando desde sua juven
tude pela causa trabalhista, inspirada na doutri
na do inesquecível presidente Vargas, o dr. JEvi- 
lasio Caon iniciou a sua luta em pról dos traba
lhadores desde o seu tempo de estudante, vendo 
os seus anseios concretizados quando se elegeu 
vereador em 1954 por estrondosa votação. No le
gislativo municipal, o então vereador desdobrou- 
se em atividades, apresentando projetos que iam 
de encontro às aspirações do povo humilde de 
nossa terra e que até os dias que correm o es
tão beneficiando. . ,

Agora, neste último pleito, eleito deputado 
estadual, o dr. Evilasio Caon tem um campo mais 
amplo, mais vasto, para trabalhar em benefício 
da terra que já considera sua e do povo que ne
le depositou sua confiança, esperando melhoies 
dias num porvir bem próximo e promissor.

Registrando tão auspicioso acontecimento, 
CORREIO LAGEANO augura ao deputado Evilasio 
Nery Caon muitas felicidades no deconer de sua 
trajetória política, extensivas aos entes lhe sao 
caros.

membros da oficialidade des
sa corporação militar, puse
ram á prova todo o seu ca 
valheirismo, fidalguia, distin
ção e lhaneza de trato, o 
deputado Fernando Ferrari, 
juntamente com sua exma. 
esposa demais membros da 
caravana, foram homenagea
dos com um jantar no Gran- 
le Hotel Lages, jiniciada às 
19 horas. Á sobre-mesa, fez 
uso da palavra o dr. Helio 
Koeche Rosa, saudando o 
ilustre visitante, atravez da 
Diário da Manhã tendo o 
mesmo agradecido, penhora
do, as palavras elogiosas do 
seu companheiro de partido 
e de ideais e às homena 
gens que lhe haviam sido 
prestadas, bem como aos de 
mais membros de sua comi
tiva.
Abertura dos traba- 
lhos“no Instituto de 

Educação
Cumprindo o programa 

préviamenti estabelecido, lo
go depois das solenidades 
que tiveram lugar no Gran
de Hotel Lages o deputado 
Fernando Ferrari, em com 
panhia de sua exma. esposa, 
membros de sua caravana, 
integrantes da Executiva Mu
nicipal do PTB, correligio
nários e admiradores se di
rigiram ao Salão Nobre do 
Instituto de Educação, onde 
deveria se realizar a impor
tante conferencia. Inicial
mente, dirigiu os trabalhos o 
sr. José Pascoal Baggio, pre

sidente da Executiva local, 
do PTB que, usando da pa
lavra, transmitida pelas on
das da Radio Clube de La
ges, convidou a tomar parte 
na mesa, além do confe
rencista, os srs. Senador Sau- 
lo Ramos dr. Edézio Nery 
Caon, deputado estadual Evi
lasio Nery Caon, dr. Aristó
teles Soeiro Waltrick os ve
readores dr. Domingos Va
lente Júnior e dr. Aron Ki- 
pel. Em seguida, o presiden 
te da Mesa convidou o de
putado Evilasio Nery Caon 
para fazer uma ligeira apre
sentação do conferencista.

«Nacionalismo e pro
blemas da atualidade 

brasileira»
De maneira clara, simples, 

acessível e objetiva, o depu
tado Fernando Ferrari iniciou 
sua conferencia, ou melhor, 
sua palestra focalizando o 
tema acima mencionado. Sem 
fazer uzo de palavras fasti 
diosas e embora citando ci
fras, datas e lugares, o ilus
tre conferencista ' desde o 
inicio prendeu a platéia e os 
ouvintes pela argumentação 
sólida e objetiva usada de 
começo ao fim, fazendo ca
da assistente e cada ouvinte 
tirar conclusões semelhantes 
do orador. Além disso, cum
pre frisar que a conferencia 
teve carater apartidário, 
conquistando, por isso, a a- 
provação e a simpatia da 
maioria das pessoas que se

encontravam presentes, per
tencentes às mais variadas 
correntes politicas e ideoló
gicas.

Viagem a Bom Retiro
Conforme estava programa

do, o deputado Fernando 
Ferrari, juntamente com sua 
esposa e demais membros 
da caravana que o acom
panha nessa jornada, viajou 
ontem as 8 horas da manhã 
com destino a Bom Retiro e 
Florianópolis. De Lajes, em 
sua companhia, viajaram o 
deputado Evilasio Nery Caon 
e dr. Aron Kipel e exma es
posa. Na referida cidade da 
serra os caravanistas foram 
alvos de um lauto almoço, 
depois de animada concen
tração havida entre repre
sentantes dos municípios de 
São Joaquim, Urubici e Bom 
Retiro, quando foram trata
dos com o parlamentor gaú
cho de importantes proble
mas relacionados com as 
respectivas regiões.

Desta maneira, o deputado 
mais votado no Brasil, Fer
nando Ferrari, vem entrando 
em contacto mais estreito e 
mais sólido com o povo bra
sileiro, sondando as suas ne
cessidades mais prementes e 
que reclamam uma solução 
mais rápida e eficaz.

Para encerrar esta modes
ta reportagem, diremos ape
nas o seguinte: com dois ter
ços na Camara de homens 
desse quilate, o Brasil de há 
muito estaria salvo.
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30 de agosto: 
eleições em 
diversos mu
nicípios Cata

rinenses
Conforme decisão to

mada na ultima sexta 
feira 20, pelo Egrégio 
Tribunal Regional Eleito
ral, devei ão ser realiza
das no dia 30 de Agosto 
as eleições para a Pre
feitura de Florianopolis.

Esta medida deverá 
alcançar também a 26 
outros municípios recen
temente criados.

Em L i s  o Senador S ilo  Booms
Esteve alguns di

as em nossa cidade o 
Senador Saulo Ramos 
representante do P T B. 
no Senado Federal. S S. 
aproveitou as ferias par
lamentares afim de vir 
rever amigos em sua ter
ra natal, e ao mesmo 
tempo entrar em contato
com os seus correligio
nários de nosso municí
pio .
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Clare Booth embaixado
ra dos EE.UU.no Brasil

WASHINGTON — O presi
dente Eisenhower nomeou a 
Sra. Clare Booth Luce em
baixadora dos Estados Unidos 
no Brasil. A Sra. Luce subs
tituirá, no Rio de Janeira, o 
diplomata Ellis 0 ’Briggs, que 
será imediatamente transfe
rido para outro cargo.

A nova embaixadora já 
desempenhou o mesmo car 
go na Itália de 1953 a 1957. 
Retirou-se daquele pôsto por 
motivos de saude.

A senhora Luce, que com
pletará 56 anos dentro de 
pouco tempo, é a esposa de 
Henry Luce editor de «Ti
mes» e «Life» e outras revis
tas. A Sra. Luce, do partido 
republicano, serviu como de
putada pelo Estado de Con- 
neticut de 1943 a 1947. Resi
de em Rigefield, Connecticut 
e além de suas funções di
plomáticas ainda é escritora 
e autora de peças teatrais.

Circulavam noticias de qu ^

Briggs seria nomeado novo 
embaixador na Grécia, em 
substituição de James Riddle- 
berger que será o chefe da 
nova ajuda estrangeira.

A Sra. Luce segundo as 
autoridades do Departamento 
de Estado, desempenhou ex
celente trabalho em Roma. 
A enfermidade que a obri
gou a se demitir do cargo, 
foi atribuída à inalação de 
poeira arsenical que se de- 
prendia do teto do seu quar
to de dormir, numa antiga 
«villa», onde residia. Desde 
o seu restabelecimento, pro- 
nuncoiu numerosos discur
sos sôbre relações exterio
res e empreendeu diversas 
missões diplomáticas de que 
foi incumbida pelo presiden 
te Eisenhower. Representou 
o chefe do Executivo nos 
funerais do Papa Pio XII e 
na coroação do Papa João 
XXIII. A Sra. Luce é cató
lica.

n

1
Casa

Vende - S9 uma em frente ao 2.o 
Batalhão Rodoviário, com 10 metros

II por 8, toda envidraçada, pintada a
;

óleo por dentro, e por fora. p;

T R A T A R  EDIFÍCIO DR. ACCACIO S
Apt. N.° 9 m
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ANIVERSARIO
Transcorre hoje o aniversario natalício de 

Dona Clarinha, esposa do senhor Teodoro Poroscki, 
Agrimensor aqui residente.

Á aniversariante os nossos parabéns.

Rio — “Incinerei em pra
ça publica, em Maceió, a vis
ta de milhares de pessoas, 
quinze toneladas de macooha, 
num valor de mais de 30 mi
lhões de cruzeiros declarou à 
reportagem hoje, o governa
dor Muniz Falcão, atualmente 
nesta capital confirmando no
ticia de que havia dado co
nhecimento do fato à Comis
são Nacional de Fiscalização 
de Entorpecentes.

O sr. Muniz Falcão afirmou 
ainda que foi o primeiro go
vernador a ter a coragem de 
enfrentar o problema, quej re
cebe carga de influencias po
líticas ponderáveis’’.

Acrescentou que no Nor
deste, as plantações de ma- 
conhi, pelo poder economico 
que representam, “sfio guar
dadas zelosameute pelas ca
rabinas dos jagunços’,.

“Alertei me para o proble
ma — continua o governador 
de Alagoa — devido à entre
vista concedida a imprensa 
carioca pelo sr. Decio Barrei
ras, presidente da Comissão 
Nacional da Fiscalização de 
Entorpecentes.

O vicio se disseminava por 
todo Estado trazendo 
hoje as implicações mais ne
fastas. Decidi-me a combate- 
lo e fui apoiado pela unaai- 
midade da opinião publica. 
Criei, assim a base popular 
necessária para o combate 
aos poderosos plantadores da 
terrível erva. Êm seguida, or
ganizei o Serviço Especial de 
Repressão à Maconha e ini
ciou-se a destruição de todas 
as plantações.

A minha ordem foi a se
guinte; =  Destruam-se as 
plantações de maconha onde 
elaa existirem. Em consequên
cia da campanha o vicio de
verá estar em breve total
mente erradicado de meu Es
tado extinguindo-se em suas

fontes. Vale revelar que me 
articulei ^com o governador 
Cid Sampaio, de Pernambuco, 
para dar nqaior dimensão ao 
combate, evitando a 6aída de 
erva pelas fronteiras de Ala
goas e Pernambuco.

Com isto, não apenas lu
crarão as unidades nordesti

nas, mas todo o sul e centro 
do país, para onde a maco
nha saía em grandes quanti
dades. Por ultimo assinalou o 
governador Mudíz Falcão que 
foram aquelas quinze tonela
das de maconha a maior 
quantidade de entorpecentes já 
confiscado no Bjasil".

R e s f r ia d o : v e l h o  m is té rio  
q u e  d e s a f ia  a  m e d i c i n a

Médicos e pesquisadores não encontram so
lução para o resfriado comum considerado 

ainda um um verdadeiro flagelo
O Resfriado comum, consi

derado ainda o maior flage
lo para a saúde das nações 

i  e responsável por quase um 
décimo de tôdas as chama- 

; das médicas, continua a con
fundir os cientistas, que pro- 

, curam encontrar os meios de 
; preveni-los e curá-los. 
i O Centro de Pesquisas do 
Resfriado Comum da Grã- 
Bretanha, que vem desde 
1946 realizando trabalhos de 
investigação, acaba de fazer 
o seu apêlo mundial por vo
luntários, que desejem pas
sar dez dias de «férias», ser
vindo como cobaias.

Até o momento, seis mil 
voluntários já se apresenta
ram. E o mais curioso na 
etiologia do resfriado comum 
é que embora os voluntários

VACINA CONTRA 
GRIPE

Os cieastas britânicos des • 
cobriram uma vacina contra a 
gripe asiitica, anuncia o 
‘Britisb Medicai Bulletin’’, 
sus eiivel de proteger da 
gripe 60 a 80%  das pessoas 
vacinadas.

sejam sujeitos, a um bom
bardeio em massa de ger
mes, elês tém meDos de 55 
por cento de oportunidade 
de apanhar o resfriado.

Algum progresso, no en
tanto, vem sendo consegui
do. Cientistas britânicos, co
mo acontece com técnicos 
encarregados de pesquisas 
semelhantes nos Estados Uni
dos e Dinamarca, consegui
ram criar em culturas de 
organkmos vivos um certo 
número de virus que produ
zem alguma coisa Qiscrita 
como «resfriado fora do co
mum». Os resultados desses 
estudos podem-se revelar 
uteis na descoberta do virus 
ou dos virus que ocasionam 
a doença,

' Edital de Convocação
Associação Profissional dos Empregados Vendedores 

Viajantes do Comércio de Santa Catarina.

Assembleia Geral
Pelo presente edital ficam convidados todos os asso

ciados em pleno gozo de seus direitos sindicais para se 
reunirem em assembléia geral, no proximo dia 15 de Mar
ço, às 20 horas na séde da Associação Comercial à Rua 15 
de novembro. Ed. Ribas, 2o andar, para tomarem conheci
mento e deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1) Leitura, discussão e aprovação da ata da Assem
bléia anterior;

2) Discussão e aprovação de proposta da Diretoria 
para transformar a Associação em Sindicato;

3) Aprovar os novos estatutos.
Lajes, 20 de fevereiro de 1959 
Sebastião Pinto — Presidente

Grande Liquidação
Em iodo o seu estoque por motivo da reforma da loja

Joalheria Mondadori Esta torrando todos os seus artigos numa monumental li
quidação de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes

Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liaui- 
daçao nunca visia em nossa cidade ^

Redução nos preços mesmo de abafar.
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Mistela i  l,
-  AVISO

A\ibam°s aos snrs. Acionistas que, na sede 
social, a Avenida Marechal Floriano nr, 947, nes
ta cidade, acham-se á disposição os documentos a
3Ueop?a^e<Soe ° ,  \ rt‘ 99 do Decreto-Lei nr. 2.627 
de 1 94-, relativos ao exercício social encer
rado em 30 de novembro de 1.958.

Lajes, 18 de Fevereiro de 1959

Emillio F. Batisttella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

Lott vai aos EE. UU

Aconteceu •  •  ■

Ric — O vespertino '‘Tri
buna da Imprensa’’ publica u- 
ma noticia em que diz que, 
deve viajar para os Estados 
Ünidos, a tonvite das fautori- 
dades do Rentágono, para vi
sitar as instalações militares 
americanas, o marechal Tei

xeira Lott será substituído na 
pasta da Guerra pelo general 
Floriano Lima Brayner, chefe 
do Estado Maior do Exército. 
Fontes ligadas ao titular da 
pasta da Guerra desmentiram 
que êle estivesse sofrendo 
qualquer enfermidade.

Marilyn Bsll, uma jovem ca 
nadense de 16 anos de idade, 
foi isentada do pagamento de 
qualquer impô-to, como prêmio 
por ter conseguido para o pais 
um «grande e honroso titulo». 
Ela venceu uma prova de na
tação, atravessando o largo de 
Ontário em 21 horas, batendo 
inúmeros concorrentes. Uma 
multidão de 250 mil pessoas 
aguardava a sua chegada no 
lado oposto do lago, receben
do-a com enorme entusiasrro 
Ainda recebeu um prêmio de 
50 mil DoIlarS e diversas pas
sagens gratuitas pelo mundo.

o—o
Em Nilwaukee algumas frei

ras fundaram uma capela de 
músicas de dança. Tocam sa- 
xofon, corneta, etc., com von
tade e como novidade, um 
harmonium acompanha a or
questra. Quando consultaram o 
bispo a respeito, êle respon
deu: «Porque não deveriam to
car? Nos mais antigos quadros 
bíblicos aparecem anjos tocan
do corneta: além disto os ins
trumentos e as músicas não 
foram inventados pelo Diabo».

o—o
Em Seattle (USA) um an

cião de 106 anos de idade, de

nome James Andrew Smith, 
declarou que só o fumo sus
tenta um homem com saúde. 
Enquanto tiver dinheiro para 
comprar cigarros, acrescentou, 
ainda viverei alguns anos. 

o—o
No menu de um restaurante 

de Bristol lê se o seguinte o- 
ferecimento: Para sobre-mesa: 
Fios lactis gelidus cum essen-1 
tia vanillae et Furctibus». Em 
português: «Sorvete de bauni
lha».

o—o
Uma grande novidade apa

receu em Chicago. Uma dona 
de casa não necessita estar 
em casa para preparar um bi
fe. Ela deixa: a carne pronta 
na frigideira elétrica, vai a rua 
para fazer as suas compras, 
até uma distância de 15 kms. 
pode ligar e desligar o fogão 
elétrico, por meio de um pe
queno aparêlho, que carrega 
consigo. Só resta agora conse
guir que o bife, quando pron
to, venha voando pelo e»paço 
a procura da dona.

o—o
Durante 15 minutos voou o 

inventor do «Gyrokopter» so
bre o campo de aviação de 
Raleigh, USA. Trata se de uma 
bicicleta voadores e o seu in 
ventor é Igor Benson, que a- 
firma que o seu invento dará 
certo e qualquer pessoa, pos
suidora de uma bicicleta, po
derá voar para onde quizer. 
Você, caro leitor, poderá ima
ginar o que seria de uma cida 
de como Joinville, onde exis
tem mais de 20 mil bicicletas, 
se todos usassem o tal Cyro- 
kopter?

o—o
Os pobres da cidade de Pes- 

chover, no Pakistan, organi
zaram-se em um sindicato de 
classe, quando souberam que 
as autoridades haviam resolvi 
do acabar com o esmolar pe
las ruas, organizando e conse
guindo trabalho para êles. Co
mo acharam ridículo o ordena
do estipulado, o sindicato tra
tará do assunto.

|o—o
Fraz Lehar era pobre e mui

tas vêzes se encontrava em 
dificuldades. O compositor en-

IpQ q |[~d ÕÕ~1| cx)q Ifcxftq || |[ DQa] f p ó c j '|| p fro  || p ^q  ||pÇ a || D<>q][ c fo j |j~pfr3 1[ D<>a |

I

Novo advogado em Lajes
Dl .  0 M1 D  Mil C I E L  B E R E N D T

Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre —  Advoga no Civel —  Crime —  Comércio e Jus
tiça Trabalhista —  Inventários - Arrolamentos - Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializados 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 FONE — 233
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tão era mestre de uma banda 
militar. Certa vêz mandou o 
seu empregado a uma casa de 
penhores, dc Viena, com o seu 
relógio, a fim de conseguir 
algum dinheiro. Recomendou- 
lhe que não o desse por me
nos de 100 Shilings e, quando 
de Volta, levasse o dinheiro 
dentro de um envelope, para 
que os seus companheiros não 
descobrissem o seu «aperto». 
O criador da «Viuva Alegre» 
era pobre, mas orgulhoso De
veria ainda, ao entregar-lhe o 
envelope, dizer o seguinte: 
«Isto veio da Embaixada Bri
tânica com os melhores cum
primentos». Pouco depois o 
rapaz voltou. Encontrando 
Lehar no Bar, conversando 
com amigos, entregou lhe o 
envelope, dizendo! «O Embai
xador Britânico mandou com 
os seus cumprimentos, mas 
lamenta não poder dar mais 
do que'50 Shilings pelo re
lógio».

Sn. P ágina

ijuscelino visi
tará o Japão

Rio — O presidente Jusoe- 
lino Kubitscheck vai visitar o 
Japào. A viagem do presiden
te tem como objetivo contac
to retribuir a visita bá tem
pos feita ao Brasil pelo prin
cipe Mikasa, bem assim es- 
t eitar as reclamações co
merciais nipo-brasileiras. A 
data porém não foi fixada pre- 
vendo-«e entanto para breve 
a viagem do presidente Ku- 
bit8Chek.

J o a l h e r i a  WOLNY
DE !

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias Cristais porcelanas

Relógios nacionais e estrangeiras
Canetas

Garante^) que vende Rua Marechal Deodoro 
n. 23

LAJES — S- Catarina
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Espantosa estatística juvenil em Sáo Paulo

775 crimes práticos por menores em 8 mes js
Juizado de Menores realiza levantamento — Três homicídios — De 14 a 18 anos o mais

1.272 jovens transviados passaram pelo Juizado
elevado índice

S. Paulo — Resultado do 
esforço por parte de magistra
dos, curadores de Menores e 
funcionários lotados no Juiza
do de Menores desta Capital, o 
Índice de criminalidade infan- 
to-juvenil na Comarca de São 
Paulo baixou sensivelmente, 
sendo de se destacar, sobre
tudo, o beneficio trabalho de 
descentralização da Justiça de 
Menores. Ainda assim, através 
dos recentes dados estatísticos 
elaborados peia Secção Anexa 
do Juizado de Menores (Zona 
Leste), é possível aquilatar, a- 
través do movimento com
preendido entre os meses de 
maio e dezembro do ano que 
findou, a situação geral do 
menor infrator, sob o aspecto 
preventivo e repressivo: su
jeito à atividade daquels Jui

zado.
3 homicídios e 723 a- 
tentadosa propriedade

Durante os meses referidos 
menores em número dtí 1,272 
foram objeto das respectivas 
sindicâncias, sendo de se res
saltar que, das infrações come 
tidas, no que se refere a fur
tos e roubos, elevam se a 711, 
as agressões registradas, em 
número de 168, foram coloca
das em segundo lugar. Ao ín
dice de furtos e roubos pode
mos acrescentar mais 21 assal
tos e uma invasão de domici
lio. Três homicídios, 73 casos 
de toxicos. 53 infrações por 
vadiagem e 14 estelionatos fo
ram praticadas pelos jovens, 
sendo insignificantes os casos 
de uso de armas de fogo de

predação, embriaguez, falsa 
mendicância, jogo e outros de
litos.

14 a 18 anos: maior 
incidência

Das infrações consumadas 
pelos 1.372 menores que pas
saram pelo Juizado de Meno
res (Zona Leste), verifica-se 
que de 14 aos 18 anos de 
idade, é quando o menor co
mete maior número de delitos 
passiveis de penalidade impos
tas pelo Codigo de Menores 
vigente. Ainda, a proposito, as 
estatísticas da Zona Leste, a- 
centuam que 104 infraçees fo
ram efetuadaa por menores 
com 14 anos; 190, com 15 anos; 
242. com 16 anos; 400, com 17 
anos e 211; com 18 anos.

Diminutas as infrações 
dos menores 
paulistanos

Pela côr, 769 menores, bran
cos, passaram pelo Juizado de 
Menores (Zona Leste); 250 par
dos, 195 pretos e apenas 10 
amarelos; ao que sabemos, é 
quase nulo o número de infra-

ções priticadas pelos «nisei» c 
filhos de chineses, assim como. 
menores estrangeiroè qui re
sidentes; todavia, podemos in
formar com absoluta iseguian- 
ça, que. pratica, atual e Irelati- 
vamente, é diminuto em nos
sa Capital o número de infra
ções cometidas por menores 
aqui nascidos.

Alkmin diretor do primeiro jornal de Brasilia:

Um grande cargo para um granae homem - 
O mais novo membro da familia ' Associada

O «Correio Braziliense», o 
histórico jornal brasileiro fun 
dado por Hipolito José da Cos
ta, em Londres, no ano de 
1808, que será reeditado bre 
vemente em Brasília, como o 
mais novo membro da familia 
«associada», terá como diretor 
o deputado José Maria Alkmim. 
Retorna, assim, o bravo ex 
ministro da Fazenda e um 
dos seus mais votados depu
tados por Minas Gerais, à sua 
sua banca de jornalista, no 
timão de uma nave ilustre 
que teve seu batismo de fogo

nas lutas pela independência 
do Brasil, quando Hipolito Jo
sé da Costa, banido da terra 
brasileira, fundou no hospita
leiro solo inglês o jornal que 
seria o arauto das aspirações 
emancipadoras. Este é um 
grande homem. E os artigos 
diários do diretor do «Correio 
Brazilense» serão transcritos 
nos jornais «associados» como 
mensagens da Metropole, es
crita por um homem público 
que se destaca como dos me
lhores conhecedores dos pro
blemas brasileiros.

porque deslisa qualquer piso

com

dispositivo  adap tado na p ró
pria base do aparelho, 
aesliza suavem ente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, fac ilitando a lim pe
za e mudança de local. 
Provido de pró tico  sistema 
de fre io  para fixá-lo no 
loca l desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos re frigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER ap re
senta a inda:

*,5 pes cubico»
Interior om cór a iu l logo 
poria aproveilâvel 
novo fêcho ce engate suave 
S anos de garantia 
preço bem moí» em conla

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova s/n LAJES Santa Catarina

O mundo terá 6 bilhões de
habitantes no ano 2.000

Genebra, (IPS) — A Comis
são de Demografia, que ora 
sê reune nesta cidade, calcu
la que até o ano 2000, a po
pulação mundial será de 6 
bilhões de habitantes. A Co
missão está estudando o cres
cimento da população, inclu
sive a ajuda técnica do im
posto dos fatores econômicos 
e sociais na expansão demo
gráfica.

O sr. Roland Pressat, da 
França salientou a importân
cia do aumento da população 
na China. A Secretaria Geral

das Nações Unida calcuiaque 
a população da China Comunis 
ta aumenta anualmente em 10 
milhões de pessoas.

A Comissão também pre
tende estudar a extensão e 
distribuição dos recursos mun
diais. Observadores pe orga
nismo especializados das N.U. 
como por exemplo a Organi
zação para a Agricultura e 
alirndntação (FAO) e a Orga- 
utzação Internacional do Tra
balho (ILO), estão participan
do das reuniões da Comissão 
de Demografia.

— Pensão 
Soldatél i i

Cosinha de la. Ordem -  Quartos de 

qualidade -  Higiene comprovada

Ótimos Ponto de Refeirã,

( " O - ç
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Pela la. vez em Lajes um quadro de
do te r e m ^ n S f^ ^ ÍJ ? * -^ 0 esta reserva4<? Para amanhã a tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande, quanta p m , i P rui*eir.a vez e.m ,n03sa cidade, a exibição de um quadro de Mafra.
combntp rr ^  F o i  *ri * erroviario, considerada uma das grandes equipes da fronteira com o Paraná dará 
combate a b. E. Palmeiras, de nossa cidade, que atualmente atravessa uma boa fase técnica.
nrp^nri^r « se i°rej esP°rhstas, compareçam em massa amanhã a tarde no fortim da Ponte Grande, para 
de x Peri Ferroviário d e granc*e coteÍ° inter-municipal que reunirá as falanges do Palmeiras de nossa cida

O P" O  O m i v o i m  O Lajes em São Ioaquim
■ W, w l Ut CI I  U I a equipe do Lajes F. „„ ___

em marcha
A equipe do Lajes F. 

C. e s t a r á  se exi
bindo amanhã a tar
de na cidade de São 

.Joaquim.
1 Nessa oportunidade o

Contratado Niggemann
Na ultima terça feira o S. C. Cruzeiro, conquistou para 

suas fileiras o concurso do avante Niggemann, antigo defensor 
do Popular e do Atlético.

Ari do Flamengo um grande reforço
Uma das grandes contratações feitas pelo estrelado nes

tes últimos dias, foi a do meia direita Ari do Flamengo, con
siderado um dos melhores homens nessa p 'síção no futebol 
local. Ari já está participando dos exercícios físicos do seu no
vo clube.

Siqueira ainda vai decidir
/

O extrema direita Siqueira do Flamengo, pediu mais al
guns dias de prazo, para depois se pronunciar se assina ou 
não inscrição pelo Pó de Arroz.

Relação dos Atletas inscritos
Até o momento encoutran-se inscritos pelo S. C. Cruzeiro 

os seguintes atletas: Cláudio, José, Carlinhos, Nelson, Juarez, 
Juba, Deco, Jairo, Ozair, Wilsinho, Dico, Ari e Niggemann.

Deco Contundido
O medio Deco contundiu-se seriamente no choque de do

mingo contra o Palmeiras, estando ameaçado de não intervir 
nos proximos compromissos do alvi azul.

Em ação o Grupo Dramatico Cruzeiro
O Grupo Dramatico Cruzeiro, orgão subordinado ao De

partamento Cultural, encenará hoje as 20,30 horas em nosso 
palco, a monumental comedia ‘ O Tesouro do Corcunda’ o

1

ex Milionário dará com
bate contra o conjunto 
do S. C. Nevada, equipe 
de grande prestigio na 
Suiça Catarinense.

qual será acompanhado de um schow de skets e numeros de 
musica e canto

i Todas estas fertividades estão afetas ao Diretor de Cul
tura, Sr. Joel Sá.

Contratado um cobrador
O S. C. Cauzeiro já contratou um garoto para promover 

as suas cobranças de mensalidades de socios, os quais ate o 
momento ascendem ao numero de 183.

Á exemplo do que já realizou no inicio deste mês, abrin
do vagas para 10 socios sem o pagamento das joias, o S. C. 
Cruzeiro adotará idêntica medida em fins do mês de Março.

Será de camioneta a excursão a Urubici
A excursão que o Cruzeiro empreenderá a Urubici no pro 

ximo dia 8 de Março, será de camioneta. Isto foi o que deci
diu a diretoria estrelada em sua ultima reunião.

A viagem está determinada para as 2 horas da madru
gada daquele dia, e a delegação será composta de 16 pessoas.

Serão enviados oficios a Caçador e Antonio 
Prado
Serão enviados dentro de alguns dias. oficios para o Pra- 

dense de Antonio Prado, e Vasquinho de Caçador, para exi 
bições do Estrelado naqueles municípios.

Postal Telegráfico o adversário em Florianópolis
Já está confirmado que o adversário do Cruzeiro em 

Florianopolis, serà o Postal Telegráfico F. C. da segunda divi
são de amadores. No entanto a data deste jogo está ainda pa
ra ser confimada.

Campeonato
Varzeano

O campeonato varzea
no de futebol terá pros
seguimento amanhã ce
do no Estádio Municipal 
da Ponte Graude com os 
seguinte jogos: Juventude 
x America e Olaria x A- 
venida.

FILME AMERICANO 
ROGADO NO BRA

SIL
S. Paulo •= Um filme de 

longa metragem será rodado 
em São Paulo por uma gran
de empresa americana. U en
redo é baseado numa historia 
policial que tem iniplo Das 
ruas mais movimentadas de 
Nova Iorque e terminará nas 
ruas da pauliceia e ua vizi
nha cidade de Santos’ O cus
to da polícula será vultoso, 
bastando dizer quer o princi
pal ator receberá 15 milhões 
de cruzeiros quando viajar 
para São Pauio. tste é o sa
lário de um dos personagens 
do filme que será montado 
nos “studios” da Vera Cruz.

O filme será denominado 
“Deixa-me Só” e <seu princi- 
pai ator, Bryan Donlevy de
verá chegar a pauliceia na 
próxima semana. Richard Cu
nha será o diretor da produ
ção .

Estasmarcas

ALTA Q UA LID AD E  
E D IS T IN Ç Ã O

C o m p r e  q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO . .  .

comprando PENNER
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

talhe mo-

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus. QUALIDADE E DISTINÇÃO

IS RENNER -  veste o cavalheiro aos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

&
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CORREIO . . .  do povo
Por Vaz Kulha

Conforme jà tivemos oportunidade de frisar, em outras 
colunas deste bl-semanario, a vida nesta chamada Princesa da 
S^rra está encarecendo de dia para dia, sem que as autorida
des possam contar a alta desenfreada dos preços. Cai ne, pão, 
leite e outros generos de primeira necessidade estão tão caros 
que chegam tirar o sono do fregues. Isso sujere, ou melhor 
dizendo, exige a criação de uma COMAP o quanto antes, sem 
tardanças, para evitar que o povo estoure de uma vez por to
das contra os abusivos aumentos de preços que se verificam 
quasi que diariamente.

SALARiO MÍNIMO — Os 
novos níveis salariais entra
ram em vigor, por lei, a par
tir de lo de janeiro deste a- 
no da graça (ou desgraça) 
de 1959. Sabemos entretanto, 
de patrões que aumentaram 
o preço dasjmercadorias que 
vendem ou fabricam sem 
querer pagar o salário mini 
mo. Inegavelmente êsses são 
casos de polícia.

Causou profunda consterna
ção em nossos meios a notícia 
do primeiras horas da madru
gada de segunda feira última.

Elemento vastamente relaci
onado e conceituado em nos
sos meios o sr. Lauro Muniz 
Paes deixa a prantear-lhe a 
morte, além dos seus familia-

com (principalmente) as cri
anças que nelas perambulam 
despreocupadamente.

E, ainda comenta-se
— que o responsável pela 

secção O ROTEIRO DO GATO 
PRETO, da VOZ DO POVO, 
resolveu ajudar seu particular 
amigo Estevam Borges, viran
do noticia...

res, largo círculos de amigos.
Seu sepultamento teve lugar 

dia 23 do corrente, as 16 ho
ras. com grande acompanha
mento.

Registrando tão infausto a 
contecimento, CORREIO LA
GEANO envia à familia enlu
tada sinceras condolências.

O sr. Jânio Quadros, num 
evidente recuo estratégico, 
fez novas declarações à im
prensa carioca dizendo, em 
síntese: l.o — Não é neces
sariamente um candidato á 
Presidcncia, pode, i íclusive, 
não vir a sêlo; 2.o — Adver
te que não fe conformará 
com o afastamento, por “ma
nobras obscuras", de qual 
quer cidadão que pretenda 
concorrer à sucessão do sr. 
Juscelino Kubitschek; 3.0 — 
E’ favorável á reforma cam 
bial, conquanto ressalve que 
no momento, o pais não a 
suportaria sem graves riscos
4.0 — Embora sendo homem 
de livre emprensa, aceita a 
Petrobrás, como encaminha
ria, se ihe fosse proposto pe
los órgãos competentes, o 
monopólio da energia atômi
ca; 5.o — Desmentiu tivesse 
classificado a estrada de 
Belem-Brasilia de “uma rodo
via para onças" 6.0 — A seu 
ver, a Operação Pan-Ameri
cana, ainda que não tenha 
resultado prático, é um ato 
positivo do govêrno da Re
pública; 7.o -  Considera a 
Operação Nordeste perfeita:
8.0 — Aceitará a decisão de 
seu partido, o PTB, se fôr 
derrotado por um nome com 
melhores titulos em conven
ção nacional; 9.o — Nenhum 
presidente de República fô- 
ra mais atencioso com ele 
do que o sr. Getúlio Vargas, 
invocando a esse respeito o 
testemunho do sr. Osvaldo 
Aranha; lO.o — Acentuou que 
o govereador Leonel Brizola 
tem todo o direito de não 
gostar dele, Jânio Quadros, 
mas há pessoas que pensam 
de outro modo,

Quando a reportagem lhe 
perguntou se deixaria de ser 
candidato se fosse derrota
do na convenção nacional do 
PTB, o sr. Janio Quadros 
respondeu: — Esta pergunta 
tem muitas nuanças. Respon
do que me resignarei, se o 
candidato aprovado tiver 
maiores e melheres titulos. 
Sou um homem realizador, 
que, aos quarenta e dois a 
nos, tendo nascido em Mato 
Grosso, foi de vereador a 
governador de São Paulo.

Por último, o sr. Jânio Qua
dros afirmou considerar uma 
bobagem o temor de que o 
reatamento de relações com 
a União Soviética pvdesse 
comprometer a segurança 
nacional,

RUAS — Não obstante o 
rrovimento que 'se contempla 
pelas ruas da cidade com pe
dras, escavações, etc. etc., mui
tas artérias de nossa “urbs” re 
clamam maior cuidado com e- 
las pois, do contrário, irão dar 
maior cuidado a muita gente 
boa. As eleições vão se apro
ximando de dia a dia . . .

BICICLETAS — Até pare
ce que as autoridades com 
petentes não têm força para 
nada, nem simplesmente pa 
ra conter um dos inúmeros 
ciclistas que pelas calçadas, 
diariamente, fazem o seu 
trajeto de passeio moleque e 
libertino sem se importar

— que o Juca Krebs, assí
duo colaborador de aludida 
secção.«quando se refere aos 
seus escritos taxa-os de “bo
bagens" .. . Não é só êle quem 
assim o diz. ..

— que o deputado Fernando 
Ferrari, que ontem nos deu a 
honra de sua visita e nos en
cantou com o seu profundo co 
nhecimento dos problemas na
cionais, é amississimo |do co
nhecido jornalista Al Neto . . .

— que após alguma refle
xão, alguém afirmou, de súbito 
tomando uma séria decisão: 
“Nem só de pão vive o ho
mem; por isso, vamos à pin
ga" . . .

F a l e c i m e n t o

, , m u A n d e  Pública e órgão con-Declarada de utiM “ d0J.es  pub licos
sultivo a  p 0 oficio, Comunicando 

Transcrevemos ■» • dem)a Catarinense de 
»0 sis B.retor Geral da A Anse|m0 (D. da a 
Acordeon, SI. Joao M toria do Sr. Vereador 
provaçao cio projeto 
Dorvalino Furtado.

Camara M u n i c i p a l ^ Lajes Estado de Santa
Em 12 de Novembro, de 1958 

Senr. Diretor Geral
Tenho a honra e a satisfação de levar ao conhecimen

to de V S que esta Câmara, em data de hoje, aprovou e 
remeteu ao Poder Executivo, projeto de lei de minha att- 
torto tornando de utilidade pública. *  om jo oonaultivo do. 
Poderes Públicos Municipais a ACADEMIA CATARINENSE 
DF ACORDEON, tão sabiamente dirigida por V.&.

Nesta oportunidade apresento-lhes felicitações e cum-
primento-o Cordialmente

Dorvalino Furtado 
lo Secretário

E a seguir a lei sancionada pelo executivo mnnicipal :

Prefeitura Municipal de Lajes, Estado de San
ta Catarina

LEI No 184
de 13 de novembro de 1958.

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal. Faço sa
ber que a Câmara decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. lo — Fica considerada de útilidade pública e ór

gão consultivo dos poderes Públicos Municipaes a Acade
mia Catarinense de Acordeon.

Art. 2o — A presente Lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 13 de novembro de 1958

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretario •

Publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura, 
em 13 de Janeiro de 1958.

D A T A  FESTEJAD A
Aniversariou na ultima quarta feira oTen-Cel 

Souto Maior brioso e dedicado sub-comandantedo 
2c Batalhão Rodoviário com sede em nossa cidade- 

aniversariante desejamos nossas sinceras 
felicitações.

AMANHÃ, DOMINGO ás 7 e 9,15 horas o M A R A J O A R A  APRESENTA

Um romance espetacular 1 -  Aventuras sensacionais!

“P e r s e g u i ç ã o  sem T r é g u a s ”
com os grandes artistas: VICTOR MATURE, ANITA EKBERG, TREVOR HOWARD

U m  sensação nova e empolgante em ceda cana, em cada minuto deste drama real!

[
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