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Comemora-se na próxima 
sexta feira, dia lo de maio, a 
data magna consagrada aos tra
balhadores de todo o mundo, 
de todas as raças e cores e de 
todas as convicções políticas.

Deputado E Jaime trabalha por 
e Santa Catarina

latura anterior, como o mais eDpCipruoPHCial'ZHda,Kna .1,egi8' 
0 deputado Elias \daim^ nos h£ 0 * depu.ado brasileiro, 
•em hem acentua u°  d 8 que corrcm ainda man-
ve“  nelo Í Í Í h h hc0nr080 htulo, -trabalhando cada

d i n C i c o ^ L t SaDta ° atarina 6 8e“ “ »»<>
lhador, o parlamentar ca
tarinense tem a seu c ré 
dito inúmeros benefícios 
prestados às diversas re 
giões da terra de Anita 
Garibaldi nos seus mais 
variados setores Não se 
limitando apenas a um de
terminado município do 
nosso Estado, o operoso 
parlamentar sonda as ne 
cessidades de cada região 
procurando resolver-lhes 
os seus mais complexos, 
variados e urgentes pro 
blemas, motivo porque é 
benquisto e respeitado não 
sómente em Santa Catari 
na como em todo o terri
tório brasileiro Quem, por 
exemplo, não se recorda

das suas lutas, das suas campanhas e dos projetos apre
sentados em beneficio de uma classe e de outra, sem dis
tinção de posição social, crença e ideologia política? Foi 
exatamente por isso, pelas suas inegáveis qualidades, pe
la sua capacidade e pelo seu dinamismo que o deputado 
Elias Adaime conquistou o honroso titulo de «o 'parlamen
tar mais eficiente» dos anos de 1956 e 1957.

Lajes beneficiada
Como já afirmamos, a ação do Sr. Elias Adaime não 

se restringe a um determinado lugar. Ele procura, antes 
de tudo, corresponder às expectativas e às necessidades 
de cada povo e de cada região, num trabalho amplo e 
construtivo, independendentemente de ideologias políticas 
e partidárias. Ainda há poucos dias. o sr. Ari Waltrick da 
Silva presidente do Sindicato dos Madeireiros da Região 
Serrana, recebeu comunicação do operoso parlamentar das 
diversas medidas tomadas por êle em beneficio de diver
sas instituições de nossa terra, como vemos a seguir, em 
subvenção extraordinária: ... _ .

— Paróquia do Rosário (conforme publicação à pagi 
na n° 387 do Diário Oficial de n* 283 (suplemento), de 13
de dezembro de 1958; ... _ , ,
-  Colégio Diocesano (conforme publicação à pag. 351 do 

Diário Oficial n 283 (Suplemento), de 13 de dezembro de 
1958* Associação Beneficiente «Seara do Bem» confor
me publicação à página 650 do Diário Odcial

N'“senhora'L  pJ S .  (conlorme publi- 
cação à página 650 do Diário Oficial rr 283 (Suplemento),
de 13 de dezembro de 1958); pQH.nmnin cm

-C om issão  Pró Colégio N. S. do e™s x s - s a ?  í  « S M ® * »’iri.,:.:-
n- 351 do Diário Oficial ir 283 (Suplemento) de 13 de ae

Centro3Operário («on lonje puMieaçâo »  £
387 do Diário Oficial de n* 283 (Suplemento , de 13 de de
zembro de 1958); /conforme publicação do— Hospital Frei Rogério (co 9 de J3 de
Diário Oficial n 283. página 650 (Supiemem ),
dezembro de 1958), , Tpbus anexa ao Cen-— Soc. Beneficiente Berço de Jesus anexa 
tro Espirita Allan Kardec, (conforme publicação

Panterior^imo o? mai^eíiíipnt^H^^1̂ nda’Kna 1,egi9' l 351 do D*ário 0ficial n' 283 (Suplemento), de 13 de dezem Arfnin.rtf e“ .ciente deputado brasileiro, hro de 1938,:
A__  nos dias que correm ainda man-1 Orfanato N. S. das Graças (conforme publicação à

página 35i do Diário Oficiai ir 283 (Suplemento;, de 13 de 
dezembro de 1958);

Associação Beneficiente Santa Izabel (conforme pu
blicação à página oõl do Diário Oficial n' 283 (Suplemen
te). de 13 de dezembro de 1958);

— Asilo Vicentino da Velhice Desamparada (confor
me publicação à página 350 do Diário Oficial n 283 (su
plemento), de 13 de dezembro le 1859);

Soc. Lageana de Assistência aos Necessitados( con
forme publicação à página 351 do Diário Oficial n- 283 (Su
plemento), de 13 de dezembro de 1958).

— Instituto São João Batista Vianey conforme publi-' 
cação à página 351 do Diário Oficial ir 283 (Suplemencto), 
de 13 de dezembro de 1958);

— Maternidade Tereza Ramos (conforme publicação 
à página 651 do Diário Oficial n.u 283 (Suplemento), de 13 
de dezembro de 1958);

Colégio São José (conforme publicação à página 
351 do Diário Oficial n.° 283 (Suplemento), de 13 de de 
zembro de 1958);

Paróquia de Santa Bárbara (Conforme publicação à 
página 387 do Diário Oficial n.o 283 (Suplemento), de 31 de 
dezembro de 1958);

— Associação dos Escoteiros (conforme publicação à 
página 387 do Diário Oficial n.o 283 (Suplemento), de 13 
de dezembro de 1958);

— União dos Estudantes de Lages (conforme publica
ção à página 385 do Diário Oficial n.o 283 (Suplemento), 
de 13 dezembro de 1958);

Colégio Padre Antônio Vieira, de Anita Garibaldi 
(conforme publicação à página 387 )do Diário Oficial n.o 283 
(suplemento), de 13 de dezembro de 1958).

( omo vimos, Lajes e seu povo foram enormemente 
beneficiados com essa valiosa conquista do deputado Elias 
Adaime nos Ministérios da Saúde e da Educação. Sem dú
vida alguma, isso constitui uma eloquente prova de que o 
parlamentar catarinense tem honrado sobejamente o seu 
mandato, trabalhando sem medir esforços e sacrifícios em 
pról da terra barriga-verde e, consequentemente, bem es
tar e felicidade geral do seu povo onde qu^r ~ue habite.

Pessoa intimamente ligada ao deputado El ts Adaime, 
o sr. Arí Wallrick da Silva, também esforçauo trabalhador 
em prol das reinvidicações popu!ares, poderá prestar mai
ores esclarecimentos a respeito do que estamos afirmando 
em sua residência sita à Rua Caetano Costa, 64 neíta ci
dade. Qualquer pessoa interessada poderá se dirigir ao re
ferido senhor no endereço mencionado que obterá todos 
os detalhes a respeito desta monumental obra que o de-1 
putado Elias Adaime está fazendo em benefício de nqssa 
terra e nossa gente.

filosóficas e religiosas. Nas di
versas épocas em que a huma
nidade viveu, algumas vezes se 
rena e calma e outras vezes a- 
gitada qual um mai revolto, 
sempre predominou o ■ spírito 
da elevação da classe obreira 
ao lugar onde ela Sempre teví 
uma cadeira à parte: a cadeira 
destinada aos que, com o suor 
ho seu rosto, constroem a gian- 
diosidade de um rincão, de um 
município, de um Estado c de 
uma nação. Por isso fazvnd > 
côro às inúmeras manifestações 
que são pres'adas à classe tra 
balhadora em todos os países 
do mundo, :li igimos deslas co
lunas modesta uma sincera 
saudação à c!a;«e operária d 
nossa terra, do nosso Estado 
do nosso país, ilmcjando par i 
ela um porvir cada vez mai 
venturoso junto com suas dig 
níssimaS famílias.

Sr. Vidai Ra
mos Junior

Festejará seu aniversário 
natalício, dia I o de maio pró
ximo vindouro, o sr. Vida! 
Ramos Júnior, digno prefei 
to municipal de Lajes e pre
sidente do diretório munici
pal do Partido Social Demo
crático. Elemento dinâmico e 
trabalhador, o distinto ani
versariante desde cedo gran 
geou o respeito dos seus mu
nícipes pela orientação se
gura que tem dado à admi 
nistração lajeana.

Correio Lajeano, registran
do o acontecimento, envia ao 
sr. Vidal Ramos Júnior os 
seus parabéns, formulando- 
lhe uma existência feliz jun
to com os que lhe são ca
ros.

Salve T de Maio
O  Partido Trabalhista Brasileiro —  Dire

tório Municipal de Lajes
Sente-se altamente hon ado em saudar os 

trabalhadores de Laje«, na data universal do 
trabalho. E quer por êste meio, cumprimentar 
a classe laboriosa dêste Município, realçan
do a grandeza de suas lutas pela conquista de 
Direitos, testemunhando sua inestimável coope
ração na batalha da emancipação nacional e 
reafirmando a confiança no valor da classe.

Especulação em tôrno 
de mensagem enviada 
por De Gaulle a JK

RIO, — Círculos diplo
máticos ligados à Ar
gentina e ao Chile, nes
ta Capital imediatamçnte 
passaram a especular so
bre o conteúdo da men
sagem do presidente De 
Gaulle ao sr. Juscelino 
Kubitschek, dizendo que 
a mesma deve te? algu
ma relação com o esfor
ço do comércio livre na 
América Latina. A cria
ção de um comércio li
vre entre o Brasil, aque
les paises e mai< o Uiu- 
guai iria prejudicar sen 
sivelmente o comercio 
francês com esta parte 
do mundo.

Algumas fontes lem
bram que ha dias técni
cos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco- 
nomico caracterizam ta
xativamente êsse prejuízo
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Procure-nos para obter tôdas a: 
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CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
O Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz d* Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Sauta Ca
tarina, na forma da lei, etc.

jes, à Av. Marechal jFloriano, expôr e Requerer: 1 - Que,

K )o s iber aos que o pre
set) edital de notificação 
vi* n. dèl“ co íh^ci oeuto ti- 
v*t  n ou iuteressir possa 
qii) por pa te <i« «DI )CE- 
SE DE SANTA CATARINA 
D ' IGREJA CATÓLICA A- 
P ÍSTÓLICA BR vSILí IRA», 
p r sJu procured *r doutor 
Cid Jouto, me foi rigi ia a 
st quinto pet ção: «Exmo. Sr. 
D J hz d- Direito da la Va
ie desta Couarca..- A dioco- 
st de Santa Catarina da Igre
ja Católica Apostólica Bh - 
sil"ir , sediada nesta cidade 
de Lajes, à $v. Marechil Flo- 
riano, no «to representada 
por seu Bispo Dom vntídio 
José Vargas, brasiltiro. io- 
micüiado e residente qjn La-

junto ao prédio n° 388 (fun
dos) por seu procurador que 
esta subscreve|(doc.incl.), vem 
respeitotamente a V. Excia., 
co* fundamento nos artigos 
720 e s-güint-s do Código de 
Processo Civil, interpôr Pro
test ) Judicial, contra os atos 
oraticad >s por - Joâo Peliz- 
zoni, Abramo Domingos Sca- 
riot, I »ão Batista Busato, bra
sileiros, casados, industriais; 
Pí Iro Pereira dos Anj >s, bra- 
leiro, casado, comerciante; 
Silvio Godoy, brasileiro, ca- 
s i lo, c merciante, Jaime Li- 
baldi, brasileiro, casa i >. mo
to ista; Homero Lenbague, 
brasileiro, solteiro, m .rcenei- 
ro; Jacob C trios Scanot, br i- 
sileiro, solteiro, mirceueir i; 
Normelio Lenhague, brasilei
ro, solteiro, mecânico; Elza 
Veronnesie, digo, Elza Vero- 
aesse P-iizzoii, G ‘ma M:- 
negussi Scarioti, Irene Boldo, 
Natália B tido dos Anjos, bra
sileira-., • isadas, de oreidis 
lomésticas, pelo que passa a

às 20,30 horas do dia 13 de 
outubro de 1958 foi crimino- 
ssmente depredado e incen- 
diado o templo religioso da 
Igreja Católica Apostólica 
Brasileira, sito nesta cidade 
de Lajes, à Av. Marechal Flo- 
riaoo, sem número, junto ao 
prédio n° 388, sendo o prédio 
totalm-nte destruído, ocasio- 
naado relevantes estragos ao 
prédio da nova Igreja que 
estava sendo edificado bem 
como a destruição de todos 
os obj dos, Itares, imagens, 
móveis e obr,i8 de arte que o 
ju irneciam, fatos êstes pú
blicos e oiét os. 2 - A Su- 
ilicante qaer, como base na 

vitoria «ad perpetuam rei me
ai iriam» ( loc. incl.) e opor
tuno r'*i$arcimeut i dos d tn<>s 
causados, sendo que ao que 
tu I > indica, cabe respóhsabi- 
lilad» criminai sôbre o ato, 
às pessoas acima menciona- 
las den íociaudos pelo Exmo. 
Sr. Dr. Promotor Público da 
Comarca, como incursas uos

artigos 129, 163 § único, »n-
"  I i v  n 950 combina- cisos I e IV, e zw  .

dos com o artigo 25 e § “ ni 
co do artigo 48. tudo do Có
digo Penal (doc. incl.), P e 
tendendo a Suplicante poste
rior reparação civil, queren- 
, ______» ,acO;! 1/9 digo,do prover a resSEiVa, 
querendo prover a ressalva 
ie direitos e manifestar a sua 
intenção mediante protesto 
judicial. 3 - Para conhecim^n- 
o de terceiros e para que 

ninguém pnssa de Mturo a- 
legar de boa fé, ficam todos 
lesde logo cientificados «1a 
intenção da Suplicante, d 
promover a anuiaçã > opor u 
namente, de quaisquer at ► 
praticados pel >-. Suplicado-, 
que possam redundai em p 
juizo dos interesses do Supli 
cante, se ao trmpo da reoa- 
ção civil não existirem bens 
>ufíçientes p«ra ressarcimento 
dos danos causados. Isto Dos- 
to, requer a V. Excia., que 6e 
digne de mandar notificar por 
mandado, os Suplicidos, João 
Pellizzoni e sua mulher Elza 
Veronese Pelizzeüi, Abramo 
Domingos Scariot e sua mu

N
Mudas bem cuidadas, pomar bem formado

a formação de um]em elação do início de 
pomar deve-^e pre j pr*o que t ixert

ferir, sempre que qossi 
veí, mudas enxertada? 
em virtude das múltipla? 
conveniências que estas 
apresentam, em relaçã; 
ás mudas obtidas de se 
mentes. Estas, as chama 
das de pé franco, estão 
freqüentemente sujeitas 
a variações pelos cruza
mentos, que, em algu
mas espécies, se dão 
com certa facilidade.

Além da precocidade

ç >n k as fruteiras, 
pref -ên ua pelas planta 
enx ' p i ' s é, à> vêze . 
u n np ti vo para se 
o df r< istência a deter 
minada? moléstias ou 
pragas.

Vale a peua ressaltar, 
também, que as mudas 
para plantio devera 
ser vigorosas, de forma
ção adequada no viveiro 
e livres de moléstias, 
sendo dever de todos,

refugar as que se apre
sentem em más condi
ções, pois estas arão 
futuros prejuízos.

As mudas, cujas raízes 
vêm protegidas con- tor 
rão, podem ser conser
vados alguns dias na 
embalagem original, des
de q u e ‘fiquem ao abrigo 
do sol e recebam as re
gas necessárias, a fim 
de que não sofram as 
consequências do resse 
camento. As mudas de 
raízes nuas, que chegam

embaladas, não devem 
ser deixadas d o so í ao 
vento, nas estações fer
roviárias ou nos galpões 
das propriedades, ois 
poderão morrer fácil 
mente. Os encapado ' das 
embalagens devem ser 
abertos no dia do plan-
tio.

Este jornal cir 
cut i à q u a r *  
tas e sábado

ber Gema Menegussi Sei 
riot Pedro Pereira dos Anjo» 
e sua mulher Natalia Boldo 
dos Anjos, João Batista Mug- 
jato, Silvio Godoy, Jaime Li- 
baldi, Homero Leobague, Ja. 
cob Carlos Scàriot, Normélio 
Lenhague. Irene Boldo, aciau 
qualificados, todos domicilia
dos e residentes nesta cidade 
de Lajes, para que se abste
nham da prática de quaisquer 
atos que possam direta ou 
indiretamente desfalcar seus 
•atrimônios, requere do. am- 

bém, a notificação por meio 
de editais publicada s na 'or- 
ma da lei, para conhecimen
to de terceiros, inienção >ta 
Suplicante. - Requer, uu g. 
sim, que após as notifie*,ões 
jedi ias e cumpiid a as de
mais formalidades leg.f se
jam os autos entregue« a Su
plicante, indepen ente d «ras- 
lado. - L)í ao presente rro- 
ti-sto, o valor de Cr$ 2. 0>' 00 
(dois mil e cem ernzeiros), tia
ra eleito de pag-nry ato u 
Taxa Judie ária. - Termo a d 
que a. esta com os inclusos 
oeumentos. Pede Deíenme - 

io - Lajes. 20 de abrii « 
'59 (a.) Pp. Cid Ceuto».-
ESPa CHü ; A. como pede. 
ájet, 20 4-59 (a.) C. Gama. - 
i>ara que ninguém aleaue 
'Orância, quanto à intunção 

a Suplicante, passou.-e o 
iresente edital paia cuoheu- 
mento de terceiros, o qutl 

-rá publicado n.> fórraa da 
lei. • Dado e passauo nes s 
cidade de Lajes, Estado- de 

nta Catarina, «os vinte e 
dois. dias do mês de Abril do 
anc de mil novecentos e cio- 
•oenta e nove. Eu, Wsldeck 
\urélio Sampaio, Escrivão do 

viyel e Comércio, o datilo
grafei, subscrevi e também 
'ssino. Selos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escr,vão do Civel
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e V. recebe, ainda, um 
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Com prazer apresentamos a nova imna
D K W  - S C A N IA  V A B IS  - M A S S E Y  H A R R IS  - F E G U R S O N

Automovel SEDAM Turismo 4 po as

—

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuinas

Assistência e Serviço

• # . I» * • • r

Oficina provisória Estrada^ Federal (lado  do Serrano 

Instalações em construção: A ven ida  M alF loriano
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VEMAG Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina
Caminhões de 10 e 12 tons.

Geral de Péças e Máquinas Lida
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ionn n u .
Edital de Convocação
De acôrdo com deliberação da Assembléia 

Geral Extraordinária, de 26 do corrente, convoco 
os senhoros associados para a Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 29 do corren
te, com início às 19,30, em nossa séde social pro
visória, sita à praça Siqueira Campos, s/n\ com a 
seguinte ordem do dia.

1) Reforma dos Estatutos Sociais.
2) Outros assuntos de interesse do Clube.
A Assembléia funcionará em primeira convo

cação estando presente mais de dois terços dos 
associados, e em segunda convocação, meia hora 
após a primeira com qualquer número.

Lajes SC, 26 de abril de 1959 
Adolfo Luiz Nunes Martins 

Presidente.

CORREIO LAGF.ANO

A  V  í S O
A Repartição Alistadora do 

2o Batalhfio Rodoviário avisa 
aos cidadáos interessados 
que os [certificados de re 
servista de 3* categoria, la
vrados até dezembro de 1957 
e que não forem procurados 
até o dia 30 de maio próxi
mo, serão, após aquela data 
recolhidos á 16a Circunscri
ção de recrutamento, em 
Florianópolis, para icinera- 
ção.

Colabore com a  Im
prensa de tua terra, 
assinando o CORREIO  

L A G E A N O .

6a. Página

Clube 14 de Junho
Edital de Convocação -  C lube  14 de Junho

. . 4 . .. r í  TIBE 14 DE JUNHO, de a-
A Diret01™ p determina o artigo 23 capítu- c°rdo com o que det| ^  ENTIDADE, convoca 

lo IV dos bsTA l  ̂ comparecerem a AS.
SpMRmToERAL que será realizada ás 10(Dez)

o BIÉNIO

59/61b> Cutros assuntos de interesse geral
ASS Platano Lenzi

Vice-Presidente

R e g i s t r o  I n d u s t r i a l
Convocação

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: ,

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova, S/N. — Fone 331 — Lajes — S. Catarina

A Agência Municipal 
de Estatística de Lajes, 
por seu titular, convoca 
todos os senhores indus- 
trialistas do municipio, a 
comparecerem na séde 
da Repartição, no Edifí
cio Marajoara, afim de 
prestarem as informa
ções referentes ao movi
mento industrial de 1.958 
de acôrdo com a lei fe
deral n.o 4.081, de 1.942.

Assim ficam convoca
dos todos os proprietá
rio* de serrarias, bene- 
ficiamento geral de ma
deiras, móveis, atafonas, 
olarias, padarias, torre-

fações e moagem de ca
fé, tecelagens, curtumes, 
calçados, moinhos de ce
reais, etc., a prestarem 
os informes solicitados, 
comunicados a todos 
que o respectivo Boletim 
acha-se a disposição do  ̂
senhores industrialist^s 
nésta Repartição.

A lei prevê multas que 
variam de mil a vinfe 
mil cruzeiros aos que 
deixarem de comparecer 
cujo prazo expira-se a 
i0 de maio entrante.

Lajes, abril de 1.959 
Armando Taranto 
Chefe da Agencia

Novo calmante é empregado om  êxito 
no combate á gagueira

Resultados satisfatórios na 
redução da tensão muscular 
associada à gagueira estão 
sendo conseguidos por meio 
do emprlgo de uma nova 
droga tranquilizante denomi
nada «Meprobamate».

O dr. Audrey R. Holliday, 
professor de farmacologia da 
Universidade de Washington, 
fez essa comunicação à Fe
deração Norte-Americana de 
Sociedades Especializadas em 
Estudos de Biologia Experi-

mental.
O professor Holliday de 

fendeu ante seus colegas a 
seguinte tese: cos médico» 
especializados na fala huma
na acreditam em que as cau
sas fundamentais da gaguei
ra são na maioria dos casoí. 
a ansiedade e a tensão ner
vosa. O tartamudeio por si 
mesmo cria mais tensão e.
desse modo, estabelece-se um
círculo vicioso».

Cuiokãt FNM Onelhor
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lages
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Resultado oficial da pro- 
va ciclistiea do dia 

26-4-59
■pontos. V icePCam7eILoa]l 8 u íe s  Mota Cl F(,quipe “A” co“ : *7

t W -  Lajes Mbto Clube 5a volta ~  S41' i »  >ios San
1*1 VoitáB 30 km __ Tom'__', ( Tempo — 1.30,15*’

Classificação Individual e .luuai e prêmios ganhos;
Sálvio dos Santos — Campeão eeral a A .
? terno -  1 taça -  2 medalhas -  h da 5a , vo,ta 
Waldomiro, Cobren - 2o colocado - i ^ a ês Moto Clube 
_  Lajes Moto Clube e 1 X  de taçaw e 2 f a l h a s  
Wanderley Miranda - 3o colocado e ir» M°to Cjubte

t i t l e  ‘ L4mP4da d,i Ca’>eceir“ 1 " « •  -  u je l^

sr- íís s í e rrs °_  fasmag*paa-
jes’ Motcf cfube 5°  coloca^° ~  ' « t a « .  « « * 8 £ - U -

Í Í S d í H í f e - 80 colooad6' ~  1 p“lseira i * '“ **>»»■*
f e‘?ro P a «!« &  ,Silva -  7 colocado e lo colocado da e- 
quipe ,do Clube 3M - 1 medalha - caneta - 1 medalha 
José Inácio da Cruz 9o colocarfo e lo colocado de cor
redores avulsos — 1 mèdalhá
Amado Pereira -  10o colocado — t medalha — laies 
Moto Chíbe ^
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N ão  é inferior ao de’ qualquer povo o ní 
! vel mental Brasileiro
Quatro anos de pesquisas num exame a  cêrca de 30 mil pessoas

Rio, (Agência Nacional» - 
A pesquisa de nível mental 
da população brasileira, rea
lizada pela Comissão’ de Ní
vel Mental, em trabalho coor
denado pelo Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Co 
mfercíal (SENAC) - disse o 
professor Maurício Maga 
lhãeS de Carvalho. Diretor- 
Geral uo Departamento Na 
cional do órgão educacional 
dos comerciúrios - pode ser 
considerado como o mais in 
ten6o entVe to ti as as conge- 
neres levadas’ a? lerrno1 em

Nào houve jdgos no domingo
Devido as pesSimas condi

ções em que se encontrava 
o Estádio \íuriicipal da Pon
te Grande no ultimo domin

go, nSo foram realizados os 
jdgos Pinheiros x Palmeiras 
e Cruzeiro x Nacional prb- 
gfamadós para aquele dia.

x /  ás [
suas i

ordens..*

O  g A N C O  Q Ü E  

C O N H E C E  T O D O  O BRASIL |

LGj.es 3 x Fluminense 
t no sabado

Em cotejo1 a mistc o ruaíi- 
zado no ultimo sabado o La- 
jjes der. otou jespetaculur nen 
ta o Fluminense por i á 1, 
após um empate de 1 goi na 
primeira fase.

Galdino dé penalt1, Marino 
e Nelson para o alvi aiZul e 
Cefio de pênalti pari o Flu 
riiinense foranf o^ marcado
res desta partida,

Anianhã tefémos a realiza
ção de um monumental tor- 
néio Inter-Sindical no fortim 
da Ponte Grande, reunindo 4 
equipes extra oficiais de nos
sa cidade.

No primeifo jogo defron- 
tar-se-ão os conjütltos dos 
Barbeiros x COmerciarios. No 
segundo match jogarão os 
elencos do Banco Inco x 
Gráficos: êste cotejo está 
programado para ás 15 ho
ras.

Fihalménté nô jôgo de fun
do, deverão confrontar se os 
quadros vencedores dos dois 
primeiros jôgos.

tbdo o mundo’ não só pela 
área territorial abraugida co í 
mo pelos grupos- de idades 
tratados, abrangendo indiví
duos de 6 a sessenta anos».

I
Trinta mil pos3oaetes-j 

tadas no paia
Prosseguindo em1 suas- im ; 

formações a imprensa, acres- ] 
centou O’ prof Maurício- Car
valho' «A coleta de dados 
para a pesquisas foi inicia
da em 1955. Esses dados, 
tratados especiiicamente e 
interpretados serão apreseni 
tados em amplo relatório 
Dentre os objetivos da pes
quisa dèstaeam-se os seguin
tes: situar através de um 
teste nacional de nível men
tal, qua-lq-uen indivíduo em 
relação à média de popula
ção brasileira em geral,, de 
sua região geográfico e gru 
po cultural;, estabelecer a 
curva de evolução de inte 
ligência dos seis anos à ve
lhice, na população brasilei
ra; conhecer as diferenças 
de média e.itre vários gru
pos em função da profissão, 
zuna de moradia e côr. Per 
to de trinta mil pessoas fo 
rám testadas e os resulta
dos foram os mais "satisfató
rios e terão grande influên
cia para futuras realizações».

Conclusões positivas
«Da interpretação dos da 

dos disse ainda o Diretor e 
Geral do Departamento Na
cional do SENAC foi possível 
chegar a conclusões positi
vas, algumas das quais me
recem grande destaque por 
suas implicações de caráter 
sócio-econômico e sobretu
do educativo. Brasileiro e 
estrangeiros, por exemplo, 
estão em nível cultural equi
valente, o que vem contra
riar a teoria de muitos so
ciólogos que afirmam a in
terioridade do homem das 
regiões tropicais em compa
ração com o indivíduo eu
ropeu ou norte-americauo, 
Resultado semelhante foi o

encontrado entre os indiví
duos de côr, que ficam a 
dever aos de epiderme bran 
ca. O que acontece, no caso, 
é que geralmente, têm. me
nores oportunidades para es 
tudar, e adquirir instrução. 
O Relatório mostrará, deta
lhadamente, os conclusões a 
que chegou a Comissão, sen
do que alguns aspectos que 
delas ressaltam merecem es
pecial atenção por parte das 
autoridades educacionais 
brasileiras. Ehtre êsses po
demos indicar, por exemplo, 
a influência direta da esco 
laridade primária sôbre o 
desenvolvimento das ações 
lógicas que integram a inte
ligência.

Após os res iltados das par 
tidas de domingo Santos 
4 x São Paulo 3 e Vasco da 
Gama (i x Flamengo 0 — fi 
cou sendo a seguim. a clas
sificação dos dêz clubes que 
disputam o Torneio “Roberto 
Gomes Pedroza ’, p p o n t o s  
perdidos.
T — San.os 1
2' — Flamengo 3
3’ — Palmeiras, Vasco, Bo

tafogo e Fluminense ' 
4* — Corinthians 5
5• — São Paulo e América 7 
6- — Poituguesa de Des

portos 9

Próximos Jogos:
HOJE:
No Pacaembu—Portuguesa 

x Palmeiras.
No Maracanã América x 

Fluminense.
AMANHÃ
No Pacaembu —Corinthians 

x Santo*.
No M iracaná — Botafogo

x Vasco.

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BRGER1NG
Cristais e porcelanas

nacionais e extrangeirasRelógios
Canelas ‘V..

rante o que
Raa M arechal iDeodoro

n 28
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Homenageados no Forum local as figuras de Nereu e Lace da
J.11SJ.11C7J.-1-VAV4W ^  ____ : tod08 08 presentes e também

Presente as autoridades ci
vis, militares e eclesiásticas, 
vários convidados especiais 
e todo o corpo forense da 
Princesa da Serra, foi sole
nemente inaugurado na ma 
nhã do ultimo sábado dia 25, 
no Edificio do Forum, um

busto do extinto Senador 
Nereu Ramos e um retrato 
do saudoso Governador Jor
ge Lacerda, tragicamente fa
lecidos no desasire aviatorio 
do dia 16 de junho do ano 
passado.

Nessa ocasião fizeram-se 
houvir vários oradores, en 
tre os quais os Drs. Mario 
Teixeira Carrilho, Constan
tino Atherino e o Prefeito 
Vidal Ramos Junior.

Em todos os oradores tran-

.. mn todos os presentes e também 
pareceu a mais «Çntjda em , ^  geio da popula-ão local, 
ç-lo em suas «rações, rev anto >jcreu Ramos e
renciando a memória «e  Jorge Lacerda, ioram real- 
benquistas figuras aa . mente homens que muito fi-
brasileira. pm que zeram por Lajes, Santa Ca-

Foi uma homenagem q tarÍQa e 0 BrasU.
calou fundo no coraçao

Novo Coletor Federal
Acaba de assumir a Cole- 

toria Federal desta cidade, o 
Sr. Ormano Fraga que ante
riormente exercia as mes

Caçador, neste Estado.
Noticiando êste aconteci

mento, enviamos ao Sr. Or
mano Fraga feliz exito em

mas funções na cidade de sua nova repartição

CORREIO LAGEANO
\no XíX I Lacras, 29 de Abril de 1959

Continua em Lajes o problema 
dos menores abandonados

130

0 Centro Operário
Homenageará os Operários de Lajes

0 Centro Operário de La
jes, comemorará amanhã dia 
30, o seu trigésimo aniversa
rio de fundação, e nessa o- 
portunidade grandes festivi
dades serão realizadas, num 
preito de homenagem aos 
seus socios fundadores, fale
cidos e benemeritos.

Amanhã as 20 horas em 
sua sede social, sito á Rua 
Hercilio Luz será realizada 
uma sessão solene, com a 
entrega de diplomas de Hon
ra ao Mérito a todos aqueles 
que prestaram serviços va
liosos ao Centro Operário de 
Lajes.

Deverão ser contemplados 
com diplomas os seguintes 
socios já falecidos: Antonio 
Koeche, Agostinho Maliverni, 
Alberto Schlemper, Brasilia
no Paes de Farias, Celestino 
Manoel Leite, Cândido Antu
nes de Oliveira, Custodio Goss 
Dorval Subtil de Oliveira, E- 
milio Burguer, Guilherme 
Cari, Hilário Cum, João Dias 
Batista, João Dias Brascher, 
João Felipe Kirchner, João 
Batista Barros, João Nerbass, 
Governador Jorge Lacerda, 
Luiz Menezes, Leoncio Fur 
tado, Max Beims, Manoel Ri
beiro Zanaga, Martins Nerbass 
Dr. Nereu Ramos, Paulino 
Saldanha do Amaral, Pedro 
Conceição, Sebastião Fernan
des, Serafim Rodrigues Feli- 
cio, Vergilio Castelo, Vicen
te Ferraz, e Vergilio José Ra 
mos. '

Também serão homena
geados os seguintes socios e 
benemeritos vivos: Antonio 
Batista Dias, Agenor Waltrick, 
Arnoldo Carstem, Atilio Flo- 
riani, Alfredo Floriani, Anto
nio Lang, Dr. Armando Ra
mos de Carvalho, Dr. Aristó
teles Soeiro Waltrick, Celso 
Ramos, Dr. Domingos 
Valente Junior, Eurico Dias 
Batista, Ernesto Floriani, Ero- 
tides Godinho Muniz, Eurico 
de Liz, Francelizio Lopes de 
Liz, Glicerio Pereira da Sil
va, Henrique Alves de Cha
ves. João de Liz Souza, João 
Maria Waltrick, João Pearo

Daum, Dr. João Pedro Arru
da, Joaquim Rodrigues Feli 
cio, Joaquim Leonel de Sou
za, José Albino Reller, José 
Cavalheiro do Amaral, Ju- 
vencio José Godinho Jorge 
Silva, Jacob Walter, Luiz Vi
cente Scoss, Luiz Floriani So 
brinho, Luiz Floriani Junior, 
Laudelino Rosar, Lauro Ara
újo, Leopoldo Webber. Otávio 
Rafaelli, Odilon Wolff de A 
taide, Dr. Orli M. Furtado, 
Paulo Hasse, Pedro Westarb, 
Rodolfo Floriani, Romano Ra 
faeli, Romualdo Pilar, Rafael 
Garbelotto Sebastão Ramos 
Schmidt, Sebastião Muniz dos 
Santos, Sebastião Pessoa, T i
to Varela Ramos, Vitorio Ber- 
telli, Vicente Debetio, Vidal 
Ramos Junior, Waldomiro 
Pereira dos Anjos, e Wal- 
mor Barros Ramos.

No dia l.° de Maio em sua 
sede social será realizado o 
tradicional churrasco de con 
fraternização, oportunidade 
em que estarão presente al 
tas autoridades civis, milita
res e eclesiásticas.

Com a extinção das me 
sas redondas que se realiza
vam todas as segundas fei
ras, sob a direção do sr. Ma
rio Augusto de Sousa, re- 
credesceu ainda mais o pro
blema dos menores abando
nados de nossa terra. Apesar 
dos seus esforços, os comis
sários de menores tem se 
mostrado impotentes paia 
conter a onda de menores 
que perambulam pelas ruas 
da cidade pedindo dinheiro e 
comida, numa afronta elo 
quente aos nossos foros de 
povo e nação civilizada. Qua- 
si diariamente são detidos 
dois ou tres garotos autores 
de furtos e roubos praticados 
em estabelecimentos comer
ciais e residenciais particu 
lares de nossa cidade. Em

t  Fale cimento
Senhora Aurestina 

Sabatini

Faleceu segunda feira ul
tima ás 18 horas, a benquis
ta sra. d. Aurestina Sabatini, 
virtuosa esposa do Sr. Pom- 
peu Sabatini, Juiz de Paz da 
Comarca.

A extinta senhora era mui
to relacionada em nossos 
meios catolicos, pois era Ze
ladora do Apostolado da O 
ração.

Ontem as 16 horas foi ofi 
ciada missa de corpo pre? 
sente na Catedral Diocesana 
e em seguida realizou se o 
feretro com grande acompa
nhamento para o Cemiterio 
Cruz das Almas.

Profundamente consterna
dos enviamos a família enlu
tada as nossas sentidas con
dolências.

virtude de não dispormos de 
um estabelecimento adequa 
do, que sirva de abrigo aos 
mesmos, os pequenos me
liantes são postos em liber
dade logo após sua detenção 
para voltara roubar e a 
furtar poucos dias ,) >s. Ur
ge, pois, que as i oridades 
competentes, o comércio a 
industria e o povo em geral 
deem inicio a uma campanha 
que tenha como objetivo 
principal construir um abrigo 
para os menores, evitando-se 
assim o triste [espetáculo de 
os mesmos andarem esmolan
do pelas principais artérias 
da cidade ao invez de estar 
na escola ou desempenhan
do outra tarefa decente, de 
acordo com sua idade.

Automóveis Brasileiros 
da MERCEDES BENZ

Tendo em vista a retração 
que se vem verificando por 
parte dos compradores de 
automóveis, pelos seu pre
ços elevados e falta de fi 
nanciamento, a Associação 
Nacional de Maquinas, Veí 
culos, Acessórios e Peças 
promoverá ainda este mês — 
no Rio, uma importante reu
nião, na qual serão fixadas 
medidas práticas para en
frentar a situação. Será pe
dido ao governo financia
mento para facilitar as ven
das sem o que a nossa in
dustria automobilística brasi
leira poderá entrar em crise 
não por falta de veículos, 
que a produção está em no
tável crescimento, mas por 
incapacidade financeira dos 
compradores.

Registre-se, a propósito, que 
já saiu da fábrica Mercedes 
Benz em São Bernardo do 
Campo, o caminhão número 
20.000 ali produzido. Essa ci 
fra fala eloquentemente do 
magnifico ritmo de produção 
atingido pela Mercedes Benz

do Brasil, cujos caminhões 
estão a ponto de dominar, 
hoje, o tráfego nas estradas 
paulistas.

Sem o financiamento aos 
compradores, porém, de na
da valerá à industria auto
mobilística nacional a inten
sificação dos trabalhos em 
suas usinas havendo, inclusi
ve, o perigo de encalhe da 
produção. Por isso mesmo, 
reveste-se de grande impor
tância a reunião na Capital 
do pais.

M ercedes Benz 
produzirá tam bém  

automóveis
Ao ensejo do lançamento 

do caminhão n.J 20.000 dire 
tores da Mercedes Benz adi 
antaram aos jornalistas pre 
sentes à solenidade, que a 
emprêsa lançará, dentro de 
poucos meses, no mercado 
brasileiro, o seu carro de 
passageiros Mercedes 190 a 
gasolina ou óleo Diesel’ o 
primeiro com 84 cavalos e o 
ultimo com 55.

Associação Profissional dos Empregados no 
Comércio Hoteleiro e Similares de Laip>q 

EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O  J
De acordo com as determinações legais e 

convoco a todos os srs. associados para r r*nn?í * i ári.as’ 
sembléia Geral, a ser realizada dia 8 do Í L f  a da A s ' 
ximo vindouro, nos salões do Clube FxJn «i def mai° pró' 
da Serra, a Km de resolver sobre a segeS e  PrinceBa

ORDEM DO DIA

Sindicato de° cLisU^ transr° rmaÇâo da Associação era 
2» - Modificação dos [Estatutos;
3 - Outros assuntos de interesse geral

Pela diretoria-JRÒsEUN R  CRUZ,"presidente

Pastor Eny Luz de 
Moura

Tivemos o grande pra
zer de receber ontem em 
nossa redação, a visita 
do Pastor Rev. Eny Luz 
de Moura, da Igreja Pres
biteriana de Lajes, com 
quem mantivemos agra- 
davel palestra. Nessa o- 
portunidade fomos dis
tinguidos com um livre- 
to intitulado “ Comunhão 
com Deus”  e de uma 
foto-planta da futura Ma
ternidade e Hospital E- 
vangelico de Florianó
polis.

Nossos sinceros ag a- 
decimentos pel t v

Aconteceu
S i m . . .

Conforme averiguação í *i- 
ta no Estado de Geórgia, um 
dos mais pobres da América 
do Norte, ficou constata io 
que se gasta mais para a 
manutenção do automóvel, 
do que para a própria vida. 
Alí, de cada Doliar gasto. 
0,35% foi para o carro e 
0,23% para o sustento do 
corpo.

X X X

Joe Ward é um menino 
americano de 8 anos de ida
de, possuidor de uma voz 
maravilhosa. Dêle existem 
muitos discos com canções 
infantis. Ultimamente os jor
nais noticiaram que êle já 
ganhou 3Ü0 mil Dollars, can
tando em estações de rádio. 
Na escola recebeu uma gran
de manifestação dos seus 
colegas, que vieram felicitar 
a pequena «estrela». Quan 
do o Professor perguntou 0 
que pretendia fazer com tan
to dinheiro, respondeu: «As- 
sim que tiver bastante di
nheiro, comprarei a escola 
e mandarei fechá-la».

X X X

Turistas estrangeiros 
visitam Paris viajando ^  
automóveis próprios, sao jr 
tados com luvas de Pf‘ l 
pelas autoridades de tran 
to. Por qualquer transgress 
que cometem, recebem :ll , 
nas um aviso delicadissi _ 
no qual são tratados 
«amigos estrangeiros’- . 
assim: «Não os queremos»  
tar, nem molestar, _ aPp r. 
chamar a sua atenção, v
que estamos interessados
sua segurança».

ui
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