
O tradicional Clube 14 de Junho tr msformat o aum antro de jogatina
Fato dos inais depri

mentes e até quasi sem 
titulo a ser dado é o que 
estamos assistindo em 
missa cidade e ao mes
mo tempo em nossa so 
ciedade.

Ninguém está esqueci
do do que presenciava 
mos diariamente em nos
sos cafés, restaurantes, 
b ires, mercadinhos, pa
darias, enfim quasi que 
em todos os pontos de 
possível reunião, quan- 
d »éramosabordados com 
os célebres e noçivos 
U lõezinhos.

Com algumas provi 
dências que foram to
madas ern tôrno do ca 
so as coisas tiveram um 
pouco de recuo naquela 
investida que tinha to
mado conta da Cidade. E 
sem dúvida alguma ao 
que tudo indica tei ia bai
xado um pouco aquela 
fabulosa renda que dia
riamente era extorquida 
dos otários cuja família 
éra grande em beneficio 
de uma turma de pi tretas 
que nossa popul -ão de

via colaborar, repudian 
do todos êstes métodos 
aplicados por êstes v i
valdinos, evitando de 
qualquer maneira a par
ticipação nesses métodos 
que êles descobrem afim 
de saquear o povo.

Como o negócio de 
rua estava se agravan 
do. consequentemente 
caindo sua arrecadação, 
estudaram outro meio 
para continuar seus a- 
vanços sempre peio ca 
minho da corrupção, so
mente que agora com 
aspecto muito mais gra
ve para a nossa socie
dade que, talvez aiuda 
não se tenha dado con
ta das consequências que 
isso poderá trazer.

Vejamos por exemplo 
o que está ocorrendo 
em nosso tradicional e 
garboso Clube 14, pois 
com a iustalação daque
la jogatina que lá se 
processa abertamente 
num espirito de absolu
ta conivência de todos os 
seus responsáveis, o grau 
de devassamento que o

mesmo está sofrendo, é 
enorme pois lá tem aces
so todos aqueles que ti
verem uns jabulês para 
para fazerem sua fezinha.

Ta lvez a intenção da 
atual diretoria seja até 
digna de louvores vizan- 
do rendas para fazer 
frente ao reenicio das 
obras que estão paradas, 
mas num caso como es 
se os meios põem por 
terra as boas intenções, 
pois somos de opinião 
que tratando se de uma 
sociedade que deva ser

utilizada exclusivamente 
por seus socios, ela de 
forma a'guma poderá ser 
alienada sobre nenhuma 
justificação, fazendo co
mo ela se preste a ou
tros interesses que não 
sejam de seus socios. 
Deve-se evitar que ela 
não se veja infdtrada 
muitas vezes por elemen
tos noçivos a sua sobre
vivência, lutando com 
todas as armas e meios 
afim de evitar que em 
seu bojo sejam praticados

atos que venham frontal
mente contra a lei.

Destas colunas faze
mos um apêlo a essa 
valorosa e seleta dire
toria, no sentido de que, 
com a cabeça fria ecom  
os olhos voltados para 
a nossa sociedade refli
ta e até medite sòbreês- 
te aspecto que muito nos 
enche de vergonha, dan
do um exemplo nãomui- 
to digno a seguir pelos 
nossos filhos e nem mes
mo para as futuras ge
rações.
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Calçadas de lossa c'ded- necessi-

Coni îrências

Rev. Dr. Miguel Rizzo Jr. .ii- 
nisl.ro Presbiteriano e Dir -lor 
d instituto de Cultura Reli
giosa que patrocina estas 
Couíerências.

O Rev. Miguel Rizzo dr 
estará nesta cidade esta se
mana p u a iniciar uma série 
de coaferências, abordando 
os seguintes assuntos:

Dia 29- Amanhã - (no sa
lão nobre da Escola Normal 
e Ginásio Vidal Ramos)"

Inteligenc a e Mentalidade. 
N » templo da Igreja Presbi
teriana (Rua Cel. Fausto de 
Souza 14 J):

Dia - 30 Valores Prima
ciais.

Dia - 31 Originalidades do 
Cristianismo.

Dia I o Nov. Rejeição da 
Vida.

As Conferências terão 
inicio às 20 horas, sendo a 
entrada franca.

Um dos problemas que 
nossos poderes públicos 
devem encarar c *m a 
maxima urgência, é sem 
dúvida alguma o qu * 
está a ex igir as nossas 
calçadas, que em alguns 
pontos da cidade oferece
rem um aspecto quasi ver 
gonhoso, sendo que por 
outro lado traz sérios 
inconvenientes para os 
que por ali passam.

Vejamos por exemplo 
a nossa principal artéria 
da cidade que é a rua 
Marechal Deodoro tre
cho compreendido entre 
a praça João Costa e o 
inicio da Marechal Flo- 
riano, sj  passarmos por 
essa rua com certa ur
gência, num dia que o 
tempo esteja bom que
braremos uma perna; se

lam reraros
o dia estiver chuvoso 
poderemos morrer a fo
gados ou nos depa ar
mo-; com alguém tazen- 
do uma pese ria nas 
proximidade^ do Cine 
Tamoio, ou então se 
nenhum desses casos a- 
contecer encontraremos 
nessa rua em dias chu
vosos faltas de tacos em 
nossas, calçadas que fa
zem com que os que por 
ali passem estejam com 
seus calçados e roupas 
sempre em péssimo es
tado, provindo isto das 
poças de agua existen
tes por faltas desses con
certos.

Esse exemplo foi ape
nas para citar um, mas 
nossa cidade quasi em 
toda ela exige provi
dencias imediatas nesse

sentido, afim de que, 
ofereça maior conforto 
a sua população sendo 
por outro lado uma ne
cessidade afira de que a 
mesma não ofereça um 
aspeto de abandono aos 
olhos dos que por aqui 
passam diariamente.

Assim aqui fica o nos
so apeio aos nossos p >- 
deres no sentido de que, 
este caso seja atacado 
com toda a urgência pe
lo aspecto desagradavel 
que oferece, pois ao nos
so ver trata-se de um 
caso que com um pou
co de boa vontade e um 
esforçosinho dos respon
sáveis pelos nossos des
tinos, êle será resolvido 
em definitivo.

O CINE TAMOIO em comemoração ao seu 11° aniversario
Tem orgulho em oferecer amanhã ás 20 horas a espetacular película

O Mercador de Almas
Protagonizado por Paul Newmann, Joane W oodward, Anthony Franciosa, Orson W elles e tantos outros

Mais um autentico sucesso da 20th Centary Fox
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NOTAS EM ARQUIVO (18)
Do Museu Histórico “Thiago de Castro”

O artigo, ou melhor, a nota de hoje, foi ex 
traida do jornal “ A AURORA’', n" 3 (ano I) de < 
de Outubro de 19 Nos mostra que nos tempos 
antigos, pois são decorridos 53 anos, também rea
lizou-se em Liges, um concurso de beleza fe
minina. Com esta transcrição desejo homenagear 
as que ainda estão vivis, apesar de pequeno 
numero; algumas, com os cabelos prateados, en
contram-se a braços com o probiema que nunca 
muda: a eterna maratona da vid i, a entrega do 
bastão ás geraçõis que se sucedem. . . nétos e 
netas. Outras, talvez sozinhas, vivendo a terrivel 
fase da vida. . . as reminiscências! Aquelas, a 
maior pirte, que somente vivam nas lembranças 
e na angustiante saudade dos seus, que ficaram, 
a raiiha sincera homenagem de carinho e 
respeito.

D. T. CASTRO

C O N C U R S O
Publicando hoje o resultado do concurso de 

belleza feminina, cumpre-nos declarar que elle não 
foi tão brilhante como esperavamos.

Ha moças que seriam mais votadas se os 
eleitores tivessem dado seus votos consciencio-! 
samente.

Obteve o primnro lugar a senhorita Alice 
Schmidt, a quem enviamos sincéros parabéns.

Eis o Resultado da Eleiçào:
Senhoritas Votos

Alice Schmidt 75
Honorina Costa 65
Guilhermina V. Schmidt 55
Ernestiua de Castro 55
Maria C . Schmidt 40
Mathilde Amaral 30
Etelvina Godinho 25
Paulina Castello 25
Maria A .  Ramos 25
Anna Souza 2 5
Aurora Bráscher 25
Alraerinda Ramos ‘25
Guilhermiua Nerbass 20
Adelaide Baptista 20
Herminia Pereira 20
Julieta Cassuly 20
Mercedes Stüpp 15
Rachel Ramos 15
Bernardina Ramos 15
Maria dos P. Ribeiro 15
Emilia Paes 10
Maria Andrade 10
Josina Godinho 10
Zulmira Neves 10
Maria Benta Vieira 5
Maria C. Xavier 5
Emilia Ramos 5
Paulina Cordova ft
Cecilia Furtado 5
Ernestina Furtado
Candida Ribeiro 5

30  m ilh ões  p a ra  a C. E . A .
0  Banco  do Bras il  fo i autori-
zado  p e lo  m in istro  da Fazen - Ensino P r im á r io ’ ’ a im portân -
da, a c o lo c a r  á d isp os ição c ia  de  Cr$ 30.000.000,00 para
do M in is tér io  da Educação , a C am panh a  de E r ra d ic a çã o
na con ta  ’ ’Fundo N a c io n a l  de do A n a l fa b e t ism o .

2a. P á g in a

Composição Vencedoa
"O que significou para a j^ J q is o N” '

invenção da lâmpada

A luz eletrica das nos
sas casas foi invenção 
do maior inventor que 
existiu — Thomás Alva 
Edison, nascido na pe
quena cidade de Milan, 
Ohio, nos Estados Uni
dos, e falecido em 18 de 
Outubro de 1931.

Entre as suas grandes 
e pequenas invenções 
existem mais de setenta 
(70)! Dai o nome de 
“ Wizard” ou Magico, 
que lhe deu o povo d  ̂
América.

Edison foi um menino 
pobre, que começou a 
vida vendendo jornais 
nos trens.

Um dia o professor da 
escola que ele frequen
tava levou-o á mãe, di
zendo que não podia tê 
lo mais lá. “ Por que?” 
Porque é muito burrinho 
e não aprende nada” , 
explicou esse graade 
professor.

Edison, em menino, 
não cessava de fazer 
travessuras que já eram 
começo de iuvenções.

Certa vez, quando ven
dia jornais nos trens, 
escondeu-se num carro 
de bagagens, afim de fa 
zer travessuras nos mo
mentos de folga.

pegou

veio
E tais fez que 

fogo no carro!
O chefe do trem 

de lá e pregou-lhe wm 
tremendo tapa no 
do que o pôs surdo p
ra sempre. .

Mesmo assim nao de
sistiu de praticar suas 
experiências o que ie- 
sultarem em grandes in
venções! . ,

Thomás Edison, sim t 
o verdadeiro tipo do 
grande americano que 
devemos venerar.

Enquanto os celeberri- 
mosreis e generais faziam 
guerras e se destruíam, 
Edison criava um mun 
do inteiro novo.

Foi quem iluminou a 
terra com a luz eletrica. 

Foi quem inventou o
fonografo.

Foi quem aperfeiçoou
o cinema.

Depois disso, graças 
ao grande inventor, con
tinuamente a humanida
de vem realizando no 
vos s >nh >s de conquis
ta, corno radio, televi
são etc.

Lajes, 13 de Outubro 
de 1959.

Renato José Bittencourt
Aluno da 3a| série

Escola Normal “ Vidal 
Ramos’'

Eleições na ULE
Foram processadas sábado ultimo as eleições 

para a nova diretoria da União Lajeana de Es
tudantes, entidade que rege os destinos do estu- 
dantado de nossa terra.

Por 13 votos de diferença, foi eleita a chapa 
encabeçada pelo estudante Hélio Zanetti, perten
cente a Liga Unida Estudantil.

A posse da nova diretoria da ULE será den
tro de alguns dias.

Um fato bastante interessante ocorreu nestas 
eleições, é que o popular “ Morô” , vendedor de jor
nais de nossas ruas, conseguiu uma soma de 49 
votos, no entanto os mesmos foram anulados 
por não ser candidato registrado.

As máquinas dc escrever Siemag possuem- 
v' regulador de toque 
v régua de marginadores 
** aiuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
*  apòio de papel
v  inserção regulável e automática do panei 

libertador de tipos papel
^  mesa c papel 
v  estrutura blindada monobloco

ryrKkS)
S7&

Porque dura mais! 
Porque cusia menos' 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
"^Organização Hélio Lida.»

Rlia Cel CnrHnvci mo . ~ — __Rua Cei. Cordova 108 -
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R O AJL L c i
S O C I A  L I N O C O M E N T A

Foi realizado no ultimo sá- 1 Devidos á motivo de for 
bado nos salões sociais do [ ça maior, o Clube 14 de Ju- 
veterano Clube lo de Julho, nho, não realizou no ultimo 
uma soirée do Clube do Fu sábado, o Baile da Asa, no 
nil, transcorrendo a mesma qual seriam homenageados 
em ambiente bastante con- diversos aeronautas visitan- 
corrido, num clima de muita tes e o Aero Clube de Lajes, 
musica e alegria. pelo transcurso da semana

da Asa
X  X  X

Nesta mesma oportunidade, 
foi encerrada com grande 
brilhantismo, o concurso pa
ra a escolha da Rainha 
dos Estudantes de 1959 que 
teve como vencedora a gen
til Srta. Neilza Terezinha A- 
raldi com 18.130 votos. As 
demais candidatas, que são 
em número de cinco, tive
ram as seguintes votações: 
2o) Srta. Carmen Branco, 
com l 11.630 votos; 3o) Srta 
Miriam Athaide com 8.640 
votos; 4o) Srta Eloisa Ra 
mos, com 4 720 votos; 5o) 
Srta. Leni Heidrich com 70J 
votos; 6o) Srta. Miriam Avila, 
com 23J votos.

X X X

A soirée de coroação da 
Rainha dos Estudantes de 
1959, será realizada no pro- 
ximo sábado, dia 31, nos sa
lões do Clube 14 de Junho, 
com a abrilhantação do Con
junto Melodico Sincopado.

X X X

Num ambiente de muita 
concorrência, o Centro Civi- 
co Cruz e Souza, que tem 
na presidência a figura dina 
mica do Sr. Constancio de 
Oliveira, fez realizar no ul
timo sábado, em seus salõ 
es sociais, o Baile da Moei 
dade, que transcorreu ani 
madissimo, sendo abrilhanta
do pela moderna Orquestra 
de Danças Guanabara

X X X

Também a novel sociedade 
S.C Cruzeiro fez realizar no 
ultimo sábado um animado 
baile, que foi abrilhantado 
pelo conjunto de Darci Mu- 
niz. Para meados do mês de 
Novembro está designado o 
“ Baile da Juventude" orga
nizado por uma comissão de 
Senhoras e Senhoritas daque
le Clube.

X X X
X  X X No proximo sábado, no

] Clube Recreativo Juvenil, fc 
rá realizado o baile come
morativo ao dia dos Garçons, 

i organizado pelo Sindicato 
dos mesmos. As danças serão 
abrilhantadas pela Orques
tra Guanabara Nessa mesma 
noite será escolhida as can
didatas que concorrerão ao 
titulo de Rainha dos Garçons 
de i959.

X X X

O Clube Recreativo lo de 
Maio, sociedade sediada á 
Avenida Presidente Vargas 
no Bairro Coral, fará reali 
zar no proximo sabado o Bai
le da Flâmula acontecimen 
to social inédito, e cuja or
ganização está afeto a uma 
comissão de socios daquele 
clube

X X X

Com referencias a estes 
dois últimos bailes, recebe
mos dois atenciosos convites 
os quais muito agradecemos, 
e prometemos, que em edi- 
dões posteriores daremos 
amplos detalhes á respeito.

X X X

Segundo noticias que nos 
chegaram de Porto Alegre, 
constituiu se em sucesso ab 
soluto o famoso Baile do Per

Ç 0 ®

Pino da
Alongo do Eixo

COM A GARANTIA DA

BH^E2CS3E3ES - B E IV Z

® 0 ®

Para seu caminhão, ex ija  sempre peças 
que tenham fund ida  a estré ia de 3 pontas.
A Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 
inteiram ente pe la  qua lida d e  dessas peçasl

Tôda peça com a marca fund ida  e numerada 
em código já passou por nossos labora tó rios 
e 6 ap rovada . Sem isto, é peça fraca , 
não serve. Para sua g aran tia , só compre 
peças com a marca Mercedes-Benz I

Procure peças M E R C E D £ S  B E 1V Z  legítimas. 
Concessionário A u to rizad o

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T de Castro, 253 — Caixa Postal, 27 — End 

Teleg. Vargas — LAJES — Santa Catarina

fume do Clube do Comercio 
daquela capital.

74 meninas-moças dança 
ram a primeira valsa, numa 
festa de sonhos, com 5 or 
questras, 4 salões e decora
ção espetacular.

X X X

Entre as debutantes encon
trava-se a Srta Miriam Bian 
chini Avila filha do Casal 
Sr. e Sra. Valdo Costa Avila 
que se apresentou muito bem, 
ornaoo com um belíssimo 
vestido, tendo sido muito a- 
plaudida por ocasião do des
file .

X X x

Conforme as noticias que 
recebemos, a Orquestra Ta- 
bajara de Severino Araújo 
do Rio de Janeiro, esteve 
presente nessa ocasião, en
quanto que as demais or 
questras foram as seguintes:

A Sinfônica, tocou a Valsa 
das Flores; Norberto Baldauff,

animou a noite de Cristal, A- 
ristide8 Villas Boas movi
mentou o segundo andar e 
Aderbal D’Avilla, comandou 
a musica no novo restauran
te do Clube do Comercio.

X X X

Assim Lajes, por intermé
dio da Srta. »Miriam Bianchi- 
ni Avila, soube representar 
condignamente a graça e a 
belesa de nossa terra, num 
acontecimento social deg . n- 
de projeção, cuuio foi este 
Baile do Perfume do Clube 
do Comercio de Porto Alegre.

X X X

Em regosijo á passagem do 
Dia do Comerciário, o Sinúi 
cato dos Empregados no Go- 
m^r°io de Lajes, ef tiv rá 
no proximo sabado, dia 31, 
no Clube lo de Julho, o Bai 
le dos Comerciarios, ocasião 
em que será também esco
lhida a Miss Comerciaria de 
1959.

Completaram Aniversários
Registramos com muito prazer os aniversários natalícios 

das seguintes pessoas:
No dia 21: O menino Antuliu1*, filho do Sr. Danilo Thiag) 

de Castro, operoso agente da TAC  e nosso assíduo colaboiador.
No dia 24: O ■>- Raland Kunn, esforçado contador d j  

importante firma Industria e Comercio de Madeiras Batíislella 
S. A.

No dia 20: O Sr. Outubrino Vieira Borges, pessoa muito 
relacionada em nossos meio sociais e políticos

Ainda nesta mesma data, a galante menina Anita Maria 
dileta filha do Casal Sr e Sra. Dimas Muniz

A  todos os n.italiciantes enviamos as nossas felicitações.

A dvogados ap laudem  a 
cond e n açã o  de B ra s ilia

Por proposta do sr. 
Júlio Melo, lo  vice presi
dente do Instituto dos 
Advogados, os membros 
dêsse Instituto aprova
ram por unanimidade u- 
ma moção de aplauso 
aos ministros Luís Gal 
lotti e Ribeiro da Costa, 
por haverem protestado 
na última sessão do Su
premo Tribunal Federal 
contra o fato de êste não 
ter sido consultado sòbre 
a mudança de suas pró 
prias instalações e pes-

mal para Brasília, cuja 
construção açodada con
denaram formalmente e 
atinge “ as raias da in
sanidade” ," segundo e x 
pressão do ministro Ri
beiro da Costa.

Também por unanimi
dade, decidiram os mem
bros do Instituto dos 
Advogados que ao pre
sidente do Supremo Tri
bunal Federal, ministro 
Orozimbo Nonato, sed< s- 
se conta da aprovação 
dessa moção de aplauso 
e de seus termos.

Atenção Assinantes
Estamos procedendo a cobrança de assi

naturas dêste bi-senianario. Esperamos a vossa 
proverbial boa vontade, no intuito de saldá- 
las.
Colocando-se em dia com a vossa assinatura, 
estarás colaborando decisivamenot não só pa
ra o vosso interesse, como também estarás 
ajudando na boa manutenção do nosso De
partamento de Circulação. Gratos.
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S e c ç ã o  F e m i n i ' i3
Como tratar as Crianças

[cTo cia Vida
LAMENTÁVEL engano 

cometem os pais que jul
gam indispensável as 
medidas disciplinares ri
gorosas e os castigos 
severos para que seus 
filhos se tornem bem 
edu idos.

P ra êsses pais, os 
descuidos, as teimas, 
as desobediências e 
faltas de modo à mesa, 
devem ser punidos de 
acordo com a gravidade 
da falta cometida ou, o 
que é muito pior, da có
lera de que se acham 
possuídos. Uma boa «so
va» é o corretivo prefe 
rido por alguns: outros, 
porém, dão preferência 
à privação de brinque
dos, das diversões ou 
passeios prometidos, de 
ocupações agradáveis 
como a leitura, ou ainda 
quando as faltas são co
metidas à noite, mandar- 
os culpados para a ca
ma, ás vêzes mesmo sem 
comer.

O julgamento tem que 
ser severo e o juiz. im 
placavel, só se abranda
rá quando, a seu crité
rio, julgar a criança su
ficientemente punida.

Desconhecem os pais 
que agem dêsse modo, o 
êrro que estão cometen
do. O excesso de puni
ções e de castigos con
duz, frequentemente, a 
resultados negativos. As 
crianças que vivem dia 
e noite sob o terror das 
punições duras, tornam- 
se emotivamente doen
tes e as suas reações po
dem se apresentar de 
diversos modos. Umas 
lançam mão de mentira 
para se proteger dos so
frimentos; outras deixam 
de alimentar-se regular
mente, porque dêsse mo

do contrariam seus pais: 
a desobediência e a re
sistência são preferidas 
por outras; e, finalmente, 
algumas passam a uri
nar na cama.

Do que foi dito con- 
clue-se que o rigor ex 
cessivo na punição das 
faltas cometidas pelas 
crianças, longe de serem

benéficas, são na verda
de nocivas. As normas 
da educação não preci
sam ser aplicadas com 
rigor e sim com perse
verança. A afeição, a 
compreensão e a tole
rância tornam as puni
ções raramente necessá
rias.

S E J Ã  B E L A
Um dos cuidados mais 

importantes para a bele
za das mãos consiste em 
não submergi las, alter
nadamente, em água 
quente e fria, pois isto 
afeta a epiderme.

Não deixe de usar, 
constantemente, cremes 
nutritivos ou vaselinas 
boricada.

Para lavar as mãos, 
diariamente, empregue

um sabão espumoso, evi
tando trocar de marca, 
constantemente.

O resultado será fa
vorável em pouco tem
po, não tendo você na
da do que arrepender-se, 
ao verificar como é fá
cil tratar das mãos e 
embelezá-las, sem pre
juízo ou dano para as 
tarefas domésticas.

O Poeta Sergipano Do
nizete Monteiro, residen
te em nossa cidade, a- 
caba de escrever um in
teressante livro de poe
sias, denominado «Uicio 
da Vida», o qual segun-, 
do se comenta, alcança
rá grande sucesso em 
nossos meios literários.

O novo livro do Poeta 
Donizete Monteiro ofe
rece ainda os seguintes 
quesitos: Prefaciador.
Santos Souza; Impresso
ra do Livro: Editora do 
ulobo; Distribuidora era 
Lajes A Sua Livraria; 
Dezenho da Capa: Gali- 
leu A morim.

Num prazo estipulado 
de aproximadamente 30 
dias, Ciclo da Vida, já

Uma rece ita  para você
INGREDIENTES: 2 xí

caras de salsão fresco; 
1/2 xicara de migalhas 
de bolachas salgadas; 2 
ovos levemente batidos; 
2 colheres de sopa de 
margarina; 1 colher, das 
de chá, de sal; 1 cebola, 
pequena, picada' l xica

ra de leite.
Picar o salsão e co

zinhá-los. Fater os ovos 
adicionar a margarina, 
os temperos, o leite, as 
migalhas de bolachas e 
o salsão. Por numa for
ma untada e assar em 
forno moderado.

Como passar a ferro
CETIM: Passar pelo avêsso prjtegido com pa

no fino e úmido. Ferro quente.
LINHO: Passar bem molhado, com ferro bem 

quente. Sómente pelo avêsso quando se quer que 
e tecido fique sêco; em ambos os lados, quando 
se quer que fique brilhante.

MUSSELIsA: Deixar secar bem após engomar. 
Enrolar um pano molhado, e passar pelo avêsso 
com ferro bem quente.

'estará sendo distribuí-
Ido nesta praça.
I O Poeta Donizete Mon
teiro iá colaborou em
diversos jornais do nor
deste e do sul d«» pais, 

ie é autor dos seguintes 
livros: Cidade Subterrâ
nea (Poesia) Ode Orfica 
(Poesias), Trem Noturno 
(Romance), Caderno de 
Elegias (Poesias), (. ader
no de Sonetos (Poesias) 
e Crônicas (Ensaios).

Noticiando este acon
tecimento literário, cum
primentamos o poeta Do
nizete Monteiro, augu
rando que a sua nova 
obra Ciclo da Vida, al 
cance grande repercus
são entre todos os a- 
mantes da literatura.

Aconteca por este mundo afora
O Prefeito de Panambi exerce a função 

gratuitamente
Um caso digno de registro, está ocorrendo n > 

município de Panambi, no Estado do Rio Granoe 
do Sul, é que o atual prefeito daquela comuna rio 
grandense, Sr. VValter Faulhaber, está exercendo 
o seu mandato sem receber um centavo.

Num curto espaço de 4 anos, executou um 
programa notável de realizações, principalmente 
na setor urbanístico.

ü interessante ainda a esclarecer é que o Sr. 
Walter Faulhaber, custeou de seu proprio bolso 
muitas obras no inicio de sua administração.

Na época atual, um caso como este é dificil, 
principalmente os atuais governantes, que pensam 
primeiramente em seus bolsos, e depoisa a dminis- 
tração. . .

Confie as suas cargas ao

Expresso Joinvi- 
lense Lida.

Transporte de Rio, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Lajes, Por 
to Alegre e demais praças do Sul do Brasil.

Rapidez e garantia só no
EXPRESSO JOINVILENSE LTOA.

Morreu na fila do açougue

No fim da ultima semana no Rio de Janeiro 
um pobre homern morreu á porta de uni açougue 
quando estava na fila aguardando para comprai 
carne.

Rubens, o Marujo como era conhecido, apre 
sentava 40 anos de idade, de cor morena, fa lecei 
fulminado por um colapso cardiaco.

Picadas de Vespas devolveram a audição 
ao agricultor

Ura agricultor do centro da França, Charles 
econey sofrendo de surdês desde 1917, recobrei 

completamente a audição. No dia lõ  de setembn 
ultimo, quando cortava grama, atingiu um vesoei 
ro. As vespas furiosas precipitaram-se sôbre êie 
e picaram-no fortemente por detrás da orelha es, 
queida. No dia seguinte, calçando seus tamancas 
ele ouviu seus proprios passos. Sua mulher nãc
teve necessidade de gritar para se fazei ouvir
Mtamente ' r s l h ? “ 1;  h aud'ÇSo e escutava pe ■ 
fx íraorditóriò C'dade teSlemunh<>“  êsse cas,

Você Sabia
em HvU,eos? gaSta' em um a "o. C,

ra v o o t Â ,  fo ta d ” eUnWos°? ^  1
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O CRUZEIRO psrdau precioso ponto
Colocação por pontos perdidos
r  Cruzeiro e Fluminense 1 pp
2' Palmeiras 3 pp
3' Nacional 5 pp

Ataque mais positivo
1" Cruzeiro 14 gols
2' Palmeiras 8 «
3' Nacional 6 «
4- Fluminense 3 «

Defesa menos vasada
1' Fluminense 3 gols
2’ < ruzeiro 4 »
3‘ Palmeiras 8 »
4' Nacional 16 «

Artilheiros
r  Muniz (Palmeiras) 5 gols; 2' Rui (Cruzeiro) 4 gols; 

3* Nigemann e Raimundo (Cruzeiro); 3 gols; 2- Dico (Cru
zeiro), Godoi (Nacional) e Farias (Fluminense) 2 gols; 4‘ 
Grilo, Deco (Cruzeiro), Ivandel, Chico, Carliuhos, Pinochio 
(NacionaP, Eseron, Isidoro e Geli (Palmeiras) 1 gol.

Artilheiro negativo
1" Moacir (Palmeiras) 1 gol

Taça eficiência
r  Cruzeiro 10,5 pontos
2- Palmeiras 1,5 «
3- Fluminense e Nacional 0 5 «

Arqueiros menos vazados
r  Ozair (Cruzeiro) 1 gol
2' Clan lio (Cruzeiro) e Orival (Flu.) 3 gols 
3' Buck (Nacional) 6 «
4‘ Waldemar (Palmeiras) 8 «
5’ Sebastião (Nacional) 10 «

Arrecadação

O S C. Cruzeiro, lider in
victo do atual certame da 
segunda divisão, peruou um 
precioso ponto, ao empatar 
em 2 gols contra o Nacional, 
numa jornada bastante infe
liz, pois que o Nacional a 
tuando somente com u ho
mens, rubricou uma de suas 
melhores atuações anulando 
completamente as peças prin
cipais do onze estrelado

O escore da partida foi to
do construído no período ici 
ciai, na fase derradeira por 
mais que as duas ofensivas 
arrematassem as metas con
trarias, não foi concretizado 
nenhum tento.

Pinochio aos 14’, Carlinhos 
aos 23’ marcaram para o

O Pinheiros venceu 
em Igarras

Foi realizado domingo 
ultimo na localidade de 
Igarras, neste Município, 
o prélio amistoso entre 
as equipes do Olinkraft 
local e do Pinheiros de 
nossa cidade.

Após um cotejo dos 
mais disputadissimos o 
Pinheiros levou a melhor 
pelo escore de 3 á 2, u- 
ma vitoria das mais sen
sacionais conquistadas 
pelos companheiros de 
Dezinho.

Nacional, enquanto que o 
Cruzeiro em rápida reação 
empatou a partida por inter 
medio de Dico aos 38'e Rui 
aos 42’.

As duas equipes jogaram 
assim constituídas: Cruzeiro: 
Claudio (5), Zé (7), e Car
linhos (9,3); Tenebre (8,1), 
Deco (4,5) e Juba (6); Rai
mundo (5,5), Nigemann (4,7>, 
Rui (6,2), Dico (5) e Grilo 
(5.8).

Nacional: Buck (í),i). Rei- 
naldo (7,2) e Pinheiro (6A 
Cartola (6 4), Zuza (6) e Or
lando (8,5); Evaldo (4), Car
linhos (6,3) Gino (7) e Pino
chio (6,1)

Na arbitragem esteve o Sr. 
Juarez Garbelotto, com uma 
boa atuação, bem secundado 
nas laterais por Basilio Tkac 
e Osvaldo Costa.

A renda foi fraca, Cr$ 
326,00.

Resultados do certame estadual
Teve prosseguimento domingo ultimo o campeonato, 

estadual com a realização dos seguintes encontros:
Em Florianopolis: Paula Ramos 4 x Carias 0; Em 

Joinville: America 5 x Comercial ü; Em Tubarão: Hercilio 
Luz 4 x Independente 2; Em Brusque: Carlos Renaux 1 x 
Atlético 1 .

Após os jogos de domingo ultimo, ficou sendo a se
guinte a classificação do campeonato estadual:

1. Paula Ramos 1 pp
2 Caxias 2 pp
3 Carlos Renaux 4 pp
4. Atlético, Hercilio Luz e America 5 pp
5. Independente 8 pp
6 Comercial 10 pp

Comércio e Indústria João 
Duarte Silva Junior S/A.

Assembléia Geral Extraordinária
1- Nacional 
2' Palmeiras 
3' Cruzeiro 
4‘ Fluminense

CrS 685,00 
CrS 610,00 
CrS 380,09 
CrS 135,00

Arbitragens

1* Juarez Garbelotto 3 vezes
2' Osvaldo Costa e Antonio Souza

Filho 1 vez

Proxima rodada
Palmeiras x Fluminense

200.000,uu
.RKTmAfrAS-SEM" AVISO,

BANCO NACIONAL 
COMÉRCIO/S.A

Ficam convidados os senhores acionistas p t- 
ra a Assembleia Geral Extraordinária desta so
ciedade, a realizar-se na sede da mesma á Praça 
Vidal Ramos, 32, nesta cidade, ás 18 horas do 
dia 31 de Outubro de 1959, para deliberarem so
bre a venda de um imóvel desta sociedade á Rua 
Padre Roma, 101 em Florianopolis.

Lajes, 26 de Outubro de 1959

João Duarte da Silva Junior

Diretor Presidente

Produtos ip ira n cfcx
O R G U L H O  D E  N O S S O  N A C IO N A L IS M O

Caro amigo consumidor
Você naturalmente já notou o rendimento e conservação do seu carro com óleos e gasolina iFlR AN- 

GA, mais octanas — 10 PONTOS MELHOR — refinada ali no Rio Grande do Sul.
Continue assim a prestigiar esta marca- E o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo con

ceito sobre a solicitude e a atenção com que costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil.

POSTO IPIRANGA
AVENIDA MAL. FLORIANO LAJES

O PIONEIRO EM SANTA CATARINA
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



Cacaréco em evidência
Será candidato á Presidência da República

Secundo noticias oriundas 
do Rio e São Paulo, já estão 
circulando boatos naquelas 
capitais, para o lançamento 
da candidatura do popular 
Rinoceronte Cacareco á pre
sidência da Republica em 
1960

Outras versões dizem ain

da que o bode fedegoso, po
pular animal que recebeu 
estrondosa vot ição nas elei
ções para vereador em Re 
cife, no ano de i9õ5, seria 
lançado candidato á vice 
presidência.
Os lançamento-, dessas can

didaturas é uma verdadeira

Ano XX j Lages. 28 de Outubro de 1959 N. 3

Agrava-se o caso Ferrari
Com a recente raunião do diretório nacional 

do P. T. B. para a eleição de sua executiva na 
cional os atritos que vinham tomando vultos en
tre o deputado Fernando Ferrari eleito na legen
da do PTB, que por sinal o mais votado do Bra 
sil e a alta direção do partido, tiveram agora 
seu desfecho com a renuncia daquele parlamentar 
de membro do diretório nacional do partido.

Desde a muito vinha o sr. Ferrari discor
dando de uma série de medidas tomadas, visando 
algumas delas censurando aquele parlamentar de 
ter o desejo de concorrer na próxima convenção 
de seu partido ao cargo de Vice-Presidende da Ke- 
pública, em alguma composição que seu partido 
viesse fazê-la.

Acreditamos mesmo que com esta atitude a- 
quele parlamentar deixará o PTB, não sabendo 
se porem qual a nova camizeta que vai envergar.

—  B R A í
O deputado Elias Adai- 

me solicitou uma comi- 
são de inquérito para 
averiguar os fatos que 
estão ocorrendo na cons
trução da nova capital 
de nosso país.

Diz aquele parlamen
tar que diversas irregula
ridades lá estão se pro
cessando tendo até, soli
citado que a Camara 
dos Deputados se reunis
se em carater secreto

> I L 1 A ------
para poder contar e dis 
cutir os casos graves 
que lá ocorrem, sendo 
porem esta medida re
jeitada quanto ao aspecto 
secreto, pois um grupo 
de deputados desejam 
que a mesma seja rea
lizada com as portas a- 
bértas para que o povo 
saiba o que lá se está 
processando; desse modo 
vamos aguardar o estou
ro da boiada.

í  CONVITE MISSA
A familia do inesquecível 

. SEBASTIÃO FERNANDES

Convidam aos seus parentes e amigos 
para assistirem a Santa Missa de 2o aniver 
sario de seu falecimento, que mandam cele
brar Dor intenção de sua alma, no dia 3 de 
Novembro, ás 7,30 horas, no altar Mór da 
Catedral Diocesana.

Antecipam agradecimentos a todos que 
comparecerem a êste ato de religião e 
amizade.

Lajes, Outubro de 1959.

ifronta á moral de nossos 
politicos, muitos deles ja 
desprezados pelo eleitorado, 
que procuram votar num 
irracional, do que colocar o 
seu voto á toa num candida
to, que muitas vezes depois 
de eleito, esquece-se com 
pletamente dos compromis
sos assumidos com ô  povo I 
no periodo pré eleição.

É necessário que os nos
sos homens públicos depois 
e eleitos pensem mais nos 

problemas que afligem á co 
letividade afim de não cai- ■ 
rem no descrédito do povo, 
que depois de bater em tan
tas t< elas, votando em can
didatos que não correspon
dem á espectativa, são obri 
gados a apelar para votos 
em animais. Estes ao menos 
não fazem nada, mas em 
c itnptnsação não comem na
da. . .

O Brasil precisa de ho 
mens de brios, de vergonha, 
que trabalhem em prol das 
reivindicações do seu povo 
[ue tão expiou, do, a mercê 
le alguém que venha salvá 
lo. mas êste salvador ou sal
vadores nunca aparecem.

Todos os personagens i- 
nesqueciveis, criados pela i- 
maginação de Faulkner em 
“O Mercador de Almas”, es 
tão contidos neste maravilho- 
o filme, tão torpe em auda 

cia e franquesa.
Protagonizauos por Pa a 

Newmann, d a.iue Woodwar l, 
Anthony Frunciosa o vete
rano Orsou Welles, armam 
o corpo principal desta pe
lícula que sera inesquecível 
aos olhos de todos os espec
tadores.

Encontramos ainda o e 
lenco de “O Mercador de Al
mas” os nomes de Richarcd 
Anderson, Vai Avery, Wiln- 
am Walker, Mabel Albertsoii, 
e Sara Marshall.

“O Mercador de Almas”, 
será mais um autentico êxi
to da 20 th Century Fox, pa
ra esta temporada, que ve
remos amanhã na tela do 
Cine Tamoio, ao eusejo do 
seu lio  aniversario de ati
vidades em nossa terra.

Candidato
insiste

Encontra se em mãos do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul, a sor
te de um candidato á verea 
dor do Partido Social Pro
gressista, que deseja de 
qualquer maneira ser votado 
como rinoceronte, descrente 
que está da possibilidade de 
ser eleito, como gente mes 
mo.

O TRE gaúcho irá se pro
nunciar nestes proximos dias 
sobre o assunto.

Taiá aiaa3 l i  TfflB
o  Cine Tamoio com

pleta amanha o seu 
aniversario de pã 
des em nossa cidaa

Provindo de um movi
mento popular, o cm 
Tamoio vem se desta
cando como uma a is 
melhores casas de espe
táculos de no sa terra, 
sempre procurando ma.n- 
ter a sua gloriosa traje
tória de bem servir aos 
seus distintos frequenta
dores, exibindo filmes se
lecionados e do agrado 
;eral.

A sua diretoria forma- 
la por homeus abnega- 
los, e que tudo fazem 
>ara o seu progresso, 
ião têm poupado esfor 
;os, para que o Cine 
Tamoio se coloque na

?Jt
li

Tiesma linha de progres-
> de seus co-irmãos do

sul do país.
Constantemente suo 

introduzidos melhora
mentos eni suas depen
dências, quer sejam em 
aparelhos projetivos, ou 
em acomodações inter
nas. tudo realizadas m 
teiramente para o bom 
conforto dos seus dis
tintos habitués

Noticiando este grato
acontecimento. hipote
camos os n issos efusi
vos parabéns à uiretoria 
do Cine Tamoio, pelo 
transcurso do seu 1! ’ 
aniversario, e que e ta 
data seja um paradigma 
para riuvos progressos 
da 7a arte em nossa

Igreja ..■'resbiieriana
Encontra-se em Lajes para proferir uma serie 

de conferências o Rev. Antonio Elias, pastor da 
Igreja Presbiteriana de Niterói.

As conferências serão pronunciadas no tem
plo da rua Cel. F^austo de Souza, 142 ás 29 horas.

Tendo o Conferencista falado ontem sôbre: 
«Você e seu problema» hoje tomará como tema 
assunto de palpitante e atual interesse.

A entrada é franca
Todos benvindos

Vinde Adoremos ao Senhor!

Não é fe riado dia 3 0
Segundo informações 

que pudemos colher jun
to aos poderes compe 
tentes dia 30 data dedi
cada aos comerciarios 
não é feriado municipal.

Trata-se apenas de u- 
ma homenagem que ca
da firma se assim dese
jar poderá proporcionar 
aos seus funcionários na 
parte do comércio ir a 
um churrasco que se 
realizará dia 30 sexta 
feira no local Caça e 
Tiro nos arredores de 
nossa cidade.

Como esta data somen

te atiuge aos comercia
dos, as outras categori
as nada tem a ver cora 
o assunto, pois estamos 
informados que os ban
cos darão expediente 
normal, bem como as 
repartições publicas e 
também a industria fun
cionará normalmente.

Assim é que somente 
fechará seus estabeleci
mentos dia 30 quem as
sim o desejar, pois não 
estão sujeitos por lei al
guma que os obrigue a 
fechar seus estabeleci
mentos.

Composição vencedora
Na segunda pagina desta 

edição, encontra-se a compo
sição” O que significou para 
a humanidade a invenção da 
lâmpada eletrica” , de auto
ria do estudante Renato José 
Bitencourt da 3. serie ginasial

vldal <Ramo8°rmal e Uinaslü 
O mesmo fez jús a uma re

plica da primeira lâmpada de 
Edison, em concurso realiza
do por este jornal, em cola- 
boraçao com a General Ele-

tric S. A.
Como o citado prêmio 
. níio chegou as nos 

maos, o mesmo ser-lhe á 
tregue dentro de alguns c 

A conposição vencet 
sera enviada ao Rio de 
neiro, para concorrer cor 
demais vencedores de ou 
cidades brasileiras, a i 
viagem com todas as dei 
sas pagas á Capital Fed' 
tudo por conta da 
Eletric S \

S
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