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candidatura 'IP 11*® / es

tomo é do conheci
mento público, o sr. Emi- 
lio Battistella é um dos 
altos próceres da politi-

r erran
Emilio

o

ca local, tendo seu no
me por diversas vezes 
sido lembrado para a 
Prefeitura Municipal de

indispensáveis a um bom 
administrador. Militante 
no Partido Democrata 
Cristão há vários anos, o 
sr. Emilio Battistella o- 
cupa lugar de destaque 
na referida agremiação 
política na qualidade de 
ura dos seus vice presi
dentes.

Em face disso tudo, e 
dando prosseguimento à 
serie de entrevistas po
líticas que está promo
vendo, a nossa reporta
gem dirigiu-se aos escri
tórios da poderosa firma 
que o sr. Emilio Battis
tella tão eficientemente 
comanda, entrando em 
c o n t a c t o  diretamente 
com ele.

Embora no momento 
não pudéssemos entre
vistar o sr. Emilio Battis

Lajes, pois o mesmo reu- tella, conseguimos, con
ne todas as qualidades tudo, saber que o mes

mo hipoteca inteira so- 
lidariedade à candidatu
ra do sr. Fernando Fer
rari à vice-presidente da 
República, tanto pelo fa
to do ex lider do PTB 
na Camara Federal es
tai- \ legenda do seu

partido, como por re
conhecer nele diversas 
qualidades inerentes a um 
bom administrador.

Após o regresso de 
sua viagem a diversas 
cidades e capitais bra
sileiras, que empreende

rá brevemente, o sr. 
Emilio Battistella conce
dera imporiante entiev,:- 
ta a este bi semaná; * 
sobre a política local, 
estadual e federal e tam
bém sobre o pleito que 
se avizinha.
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Homologada por unanimidade a cha
pa Loü-Jango na convenção do PTB

Acompanhado pelo sr. Eu
rico Carvalho, técnico da 
Confederação das Industrias 
e supervisor dos seminários 
sócio-economico8 que estão
sendo realizados nas diver 
sas cidades do Estado, che
gou ontem a Lajes, pelo avi
ão de carre ira  da Varig, o
sr. Celso Ramos, presidente 
da Federação da Industria de 
Santa Catarina e candidato 
ao governo do Estado nas

Foi adiada por 60 dias a 
execução do famoso escritor 
presidiário Caryl Chessman, 
que deveria m orrer na câ
mara de gaz no dia de ontem.

A execução de Caryl Ches 
sman vem polarizando as 
atenções de todo mundo, por
quanto a sua m orte, vem so
frendo consecutivos adiam en
tos.

A Sra Roosevelt, viuva do 
ex Presidente Franklin De-

eleições que se aproximam.
Em palestra mantida com 

o ilustre visitante, nossa r e 
portagem foi informada que 
o sr. Celso Ramos viajará 
hoje para Rio do Sul, onde 
t a m b é m  será reali
zado um Seminário Sócio-E- 
conomico, devendo reg res
sar a Lajes ainda em tempo 
de tomar parte no importan
te conclave similar que terá 
lugar amanhã na Escola Nor
mal Vidal Ramos.

lano Roosevelt, já  fez um a 
pelo á Suprema Corte de 
Justiça da Califórnia, no sen
tido de ser concedido indulto 
á Caryl Chessman.

Apelos como estes não só 
se tem verificado nos Esta
dos Unidos, como em diversas 
partes do mundo, e até aqui 
no Brasil indenticas campa
nhas tem sido movimentadas 
por grandes personalidades 
de nossa Pátria.

Apesar de sua relutância, 
vastamente noticiada pela 
imprensa do país, de aceitar 
sua candidatura para vice 
presidente da República o 
sr. João Goulart teve seu 
nome homologado como com
panheiro de chapa do mal. 
Henrique Teixeira Lott na 
convenção do Partido T ra
balhista Brasileiro, iniciada 
dia 17 e encerrada solene
mente quinta feira última.

Sob a presidência do go

vernador Roberto Silveira, 
convidado especialmente pa
ra tal fim, os trabalhos se 
desenvolveram num clima de i 
entusiasmo e compreensão, 
tendo nas diversas sessões 
verificadas usado da palavra 
vários oradores, todos êles 
solidários com a chapa Lott- 
Jango, respectivam ente para 
presidente e vice presidente

Adiada a execução de 
Caryl Chessman por 

sessenia dias

O Cine Marajoara^apresen^ahoie «  grande produ

Bandeirantes das Fronteiras
Para amanhã ás 7 e 9 horas a Imperial Filmes apresenta 

a fenomenal produção alema

TUA PARA SEMPRE e°0 Ŵ̂Fischer

da República.

Encerramento do cer
tame

O encerramento da Con
venção Nacional do PTB ve
rificou-se quinta feira última, 
com a presença dos dois 
companheiros de chapa. Em 
cerimonia solene, os srs mal 
Henrique Teixeira Lott e Jo 
ão Goulart foram proclama
dos candidatos por aquele 
partido sob os aplausos ge
rais de todos os convencio 
nais que se encontravam pre
sentes. Após o ato da procla
mação os dois candidatos fi
zeram uso da palarvra, dis
correndo sobre a sua plata
forma política e também sô 
bte a situação brasileira a- 
tual, levando-se em conta 
que o discurso do sr. João 
Goulart era interrompido a 
todo o instante pelos presen
tes, visto seu conteúdo, pois 
era realmente uma belíssima 
peça oratoria. Entretanto a- 
pezar de aceitar sua indica
ção deixou claro que se não 
for atendidas as reviudica- 
ções feitas pelo seu partido 
junto ao Partido Social De
mocrático e ao presidente e 
da Republica sr. Juscelino 
Kubsteck, poderá reestudar o 
assunto, quanto ao seu con
curso na chaqa do Mal. Lott. 
Ao findar seu discurso on 
de uma multidão calculada 
em mais de trinta mil pesso 
as irrompeu num verdadeiro 
delirio alem da enorme quan
tidade de fogos de artifícios 
que se faziam ver e ouvir 
nas proximidades Da Camara 
dos Deputados onde se rea 
lizava a 12 Covenção Nacio
nal do PTB.

O fato mais interessante foi 
um dos presentes naquele 
momento de verdadeira emo
ção chamava a atenção do 
Mal. Lott dizendo lhe que 
aquele tiroteio era feito pe
los soldados do sr. João 
Goulart.

Encerrando aquele con
clave falou o canaidato quo 
acabava de ser homologado 
Mal Henrique Teixeira Lott 
que, num discurso bem fun
damentado e com toda a pon
deração, fazia uma verda
deira profissão de fé em tor
no de nosso nacionalismo 
dizendo que o mesmo deve 
ser preservado e intocável 
em sua soberania.

Logo a seguir fez uma es 
planação de sua plataforma 
de governo, fazendo um re
lato completo de todas as 
nossas necessidades e que 
exigem imediata solução.

Concitou ainda que o Con 
gresso Nacional lhe propor 
cione medidas que possam 
ser postas imediatamente em 
execução, desde quo as ur
nas lhe sejam favoráveis.

Seu discurso apezar de 
mais sereno e com menos 
calor do que fez o sr. João 
Goulart, foi sem duvida mui
to bem recebido por todo* 
os presentes naquele concla
ve, pois ouvia-se constante 
mente ser o mesmo inter
rompido por calorosas pal 
mas dos pn ser.it s.
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Do Mu eu Histórico Particular “ THIAGO DE CASTRO,

—  Escreve: D.T. CASTRO  —

Fio de Cabelo: t
Em todos os tempos a care

ca foi sempre problema para 
quem a possuía. Os futuros 
carécas, sempre na vã espe
rança que um cientista des
cubra um dia o ‘ Infalível’’ e a 
marcha dolorosa do pente a se 
fazer pelas manhãs, trazendo 
fios ou fiapos para o desespe
ro das vitimas.

Antigamente as perucas da
vam alivio e tapeavam muita 
gente, hoje seu uzo é quazi i- 
nexistente: á guisa de peruca, 
muitos calvos de hoje, deixan 
do crescer os restantes cabelos 
que ainda ficam impertinen 
tes um pouco acima das ore
lhas, num malabarisma digno 
de apreciação, constroem um 
paliativo de ‘ Tôca”, vivendo 
felizes até o fim da vida.

O uzo de cavaignacs. nota 
chic de uma epoca. já 
desapareceu ha muito- anos, 
ficando apenas o registro foto
gráfico nos clássicos ai 
buns de família a enfeitar me
sinha de centro.

Basta cabeleira ou luzidia 
caréca, peruca de cabelo natu
ral em cortinado ou cavaignacs 
foram e continuam sendo estes 
anexos da masculinidade, alvo 
de anedotas, criticas e versi- 
nhos. Lages não poderia fugir 
á regra, razão pela qual a “RE
GIÃO SESRANA" de 60 anos 
atraz, em n° 147, datado de 25 
de março de 1900 nos conta 
em versos, os nossos carécas.

Cavaignacs e carécas | Te"»»*01,0 *•!*> fErn Lages) Icon, „ do Affonao
Vamos caros leitores,
Fallar nos propagandistas;
Digo, nos cavaignacs e carécas 
Começando por Floriinistas.

Primeiro os cavaignacs 
Depois os pellados;
Quando n’estes chegarmos 
VoS sereis avisados!

Pois temos em Lages,
O do Santos dentista 
E o do João Costa 
D'este grande capitalista;

Depois o do Bclizario 
Igual o do Juca Cidade,
E o do João Luiz Junior 
Todos da mesma idade;

Ë couza moderna;
Igual é do Thiaguinho 
Com o do Moreira Gomes 
Junto com o do Custodinho;

Pois até o Zé Castello 
Para ser dar importância, 
Imitou o do Caetano 
Com toda elegancia;

Olhem a do v lho Baptista 
Em quem também falíamos, 
Depois o do Luiz Cândido 
Com o do Manéco Ramos;

E mais o do Gischkow  
Com o do velho Emiliano 
E o do Zéca Doutel 
Com o do Maximdiano;

Ribeiro
O primeiro advogdo 
E o segundo fazendeiro;

E mais o Antonio Ribeiro 
Com o velho Batalha,
Que são dois perigos 
Que ninguém atalha;

Temos o velho Schmidt 
Com seu filho Rodolpho 
Que por este puchará 
O seu primogénito Adolpho;

Finalmente leitores 
Temos o do Venturinha,
E mais o do Pedro Amorim 
Com sua escassa barbiuha;

— Em cavaignacs bastando, 
Faltando uns manécas;
Abaixo substituímos 
Fallando nos carécas!

Primeiro o Victor de Brito 
Que é o mais pclladinho, 
Parece um dos Muniz 
Que é o . . . Antoninho;

Depois o Manéco Ramos 
Que é o mais perpléxo;
E a do João Muniz 
Que deita bom refléxo;

Deixe está que o Rambusch 
Sendo bem rapadinho,
Não pode ir ao portão 
Por causa do Vidalsinho;

E a do Juca Cidade

-- ■r-

Distribuidor nesta praça

A ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova S/N Fone 331 LAJES, Sta. Catarina

Do Henrique do Mercado, 
Fiscal d’este edificio.
Parece queijo furado;

E a do Zéca Muniz 
Com Anacleto Baptista 
Que com a tal caréca 
Ficou até egoistaj

Temos a do velho Moyzés, 
D’este'respeitavel ancião 
Que tem perigo em casa 
Por cauza do Sebastião;

Também a do Rath 
D’este propagandista,
Que me fez lembrar 
A do velho Baptista;

Si não fosse minha pessoa 
Ter nome de mexeriqueira 
Eu contava mais uma 
Que tem cabelleiraj

Isto, é b«m, leitores,
Por ter despeza baratinha', 
Pois até o Abilinho 
Tem Sua entradinha;

Vejam mais os leitores,
A do Belizario Ramos 
E a do Horacio Gomes 
Que ainda não falamos

Desculpem leitoras,
Sc a memória me falhou.
Pois o Manéco Ezequicl 
D'esta vez quasi escapou;

Também ia escapando 
O bom Julio Cosia 
Que d’estes versinhos 
É Homem que gosta;

Caspité . . . .  ! Caramba, , i 
Onde estou com o nariz?
Pois não ia passando 
A do . . . Antonio Muniz? ».

Vejam só como estou . . . 
Parece um financeiro;
Pois ia também passando 
A do Affonso Ribeiro.

Não cito mais leitores,
Pois uns gostam, outros não; 
Si d’esta vez salvar o pello. 
Logo mais pegarei mão.

Zé

Corrigenda
Nas Notas em Arquivo n' 

40 de 13/2/60, no assunto 
EXAMES NAS ESCOLAS, on
de saiu Dezembro de 1921, 
leia-se Dezembro de 1911.

Ronaldo escreve ao presi
dente do STF e tem crise 

nervosa
— cassio Murilo tão 

logo complete a maiori
dade deverá ser enviado 
a Colonia Agrícola, on
de poderá cumprir pena 
até 30 anos de reclusão, 
se for reconhecida pelo 
juiz de menores a cir
cunstancia de não ter e 
le se recuperado. Cassio 
responderá a um proces
so a parte segundo de
clarou o juiz Cândido Oli
veira Neto.

Enquanto isso Ronaldo 
Castro enviou uma lon
ga carta ao presidente 
do Supremo Tribunal Fe
deral protestando contra 
o rigor da pena que lhe 
foi aplicada, citando vá
rios argumentos. Ao ler
ciência de que sua ge
nitora estava internada, 
gravemente enferma. 
Ronaldo foi acometido 
de forte crise nervosa.

Industria e Comércio de Ma
deiros Battistelia S.A.

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas 

na séde social sita a avenida Marechal Florian •> 
947, na cidade de Lajes, Estado de Santa Catari
na, os documentos de que trata o artigo 99, do 
decreto-lei n' 2.627 de 26/9/1.940.

Lajes, 16 de fevereiro de 1.960.
Emilio F. Battistelia — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

Aero Clube de Lages
a Tv * .Edital de Convocação

. 1 íretoria do Aero-Clube de Laies com funda
dos ^ c T ; 808 20 e, cloe Estatutos sociais, convoca
íal SrdTnárf. C.‘°8 d,esta «"Ciedade para a Assembléia rai urdinaria a reahzar-se no dia 6/3 A« iç hnras nos
a°eeoufnte“/ordemd„e * p íapt'JoâoTosta
Diretória e /rn o /L a  d,la* \ » )  Tomada de cootas í  ■

n o ^ e L s r ^ ^ ; s r “al; ■b) ueivá0
Lages 6 de Fevereiro de 1960 

au io C. indalencio Presidente
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na Norte da  (faravcma ■ Suas Excelências vão comer
de integração Nacional

No ultimo domingo, apro
ximadamente ás 14 horas 
chegou a nossa cidade, a Co 
luna Norte da Caravana de 
Integração Nacional, que di
rigia-se á Porto Alegre numa 
viagem de confraternização 
com o povo sulino.

Como se sabe á dias reu
niram se em Brasília, as Ca
ravanas de Integração Na
cional das diversas regiões 
do pais, numa homenagem 
toda especial ao Presidente 
Juscelino Kubstchek, ao en
sejo da passagem  de mais 
um aniversario do seu go 
verno, e também numa de
monstração da pujança da 
nossa industria automobilís
tica pois que todos os v e í
culos que compuzeram estas 
caravanas pertencem  á in

dustria automobilística na
cional.

A Coluna Norte da Cara
vana de Integração Nacional, 
que teve oportunidade de de
morar se por duas horas em 
nossa cidade, estacionando- 
se na Praça João Costa, era 
integrada por 20(1 pessoas 
ocupando õ0 jipes da Willys 
Oyerland do Brasil, 2 fur
gões de Volkswagen, 5 ca 
minhões Mercedez Benz, 1 
ônibus da mesma fabrica, 
diversos jipes da Vemag, 
peruas da General Motors e 
1 «p;ck-up» da International, 
todos de fabricação nacio
nal.

Entre os caravaneiros, e n 
contravam-se diversos jo r
nalistas, cinegraíistas, ho
mens de negocios e letras.

Josué GUIMARAES — de “A  Hora’ P. Alegre 13/2/60
Ura senhor quesecha- 3')U litros de creme de 

ma José Fernandes fa- leite, e para a cassata 
lou aos jornais do Rio, de abacaxi, 5U0 dessas 
no Museu de Arte Mo- cheirosas frutas que são

Ética Profissional para 
servir nos ônibus

Na cidade de Natal, 
capital do Rio Grande 
do Norte, só poderá tra 
balhar como motorista
ou trocador de ônibus, 
quem haja concluído 
ura curso de “etica pro
fissional”.

O decreto nêsse senti
do, aprovado e promul
gado pela Camara de 
Vereadores de Natal, vi
sa evitar os constantes

conflitos surgidos entre 
os empregados dos ôni
bus e seus passageiros, 
alguns com gra \e ; con
sequências.

Idêntico exemplo de
veria ser adotado em 
Lajes, porquanto cons
tantemente há trocas de 
“palavras amaveis”, prin
cipal mente entre trocá- 
dores e passageiros de 
nossos transportes cole
tivos.

Entrarão em dissídio os 
comerciados cariocas

Os comerciados cariocas querem um aumen
to de cinquenta par cento. F para tanto, em la
ce da resistência patronal, entrarão com um dis
sídio coletivo ainda êste mês.

Checou a 3K dose de vacina Salk

C oaform j conseguím os apu
rar, o Centro de Saúde desta 
cidade, acabou de receber a 
3a dose da Vacina Salk, estan-

r i

do assim  em condições de ser 
aplicada na criançada lajeana, 
como preventivo á paralizia 
infantil.

derna, revelando os pre
parativos do banquete a 
ser oferecido ao presi
dente Eisenhower. E as
sim como quem fala do 
feijão com arroz de to 
dos os dias, o feliz Jo
sé contou que o ltama 
rati já encomendou 1.200 
perdizes. Não disse o nú
mero de caçadores mo
bilizados. Da minha tor
ça, seriam 1.200 caçado
res. 700 quilos de peru. 
300 quilos de*camarão. 
200 quilos de peixe. 50 
quilos de caviar russo 
legítimo importado legal 
mente. Ora, 50 gramas 
de caviar custam 200 
cruzeiros. 100 gramas, 
400 cruzeiros. Um quilo 
4.000 cruzeiros. 50 qivlos. 
200 mil cruzeiros. Salvo 
êrro ou omissão, expli
cável pela super produ
ção de suco gástrico, só 
de falar nessas coisas. 
E mais, haverá 960 gar
rafas de uísque, o que 
nos dá pelo câmbio a- 
tual três milhões de cru
zeiros. E 1.200 garrafas 
de champanha, coisa que 
daria uma borracheira 
numa pequena cidade da 
França. E 10.000 garra
fas de refrigerantes o 
que, convenhamos é ura 
exagêro de bebida sem 
álcool.

Mas não ficou aí o 
belo José do Itaraarati 
na sua ingrata missão 
de embasbacar os mo 
radores de tôdas as fa
velas nacionais. Contou 
que o banquete contará 
com mais 700 quilos de 
carne, 60 quilos de sal
mão, 400 quilos de man
teiga, 200 litros de óleo,

um símbolo vivo dêste 
país.

Os faisões, informa o 
José, serão apanhados 
na granja dos Guinle, 
em Teresópolis. Os sal
mões virão do Canadá, 
O caviar, da Rússia. Os 
convidados dos Estados 
Unidos, os quais serão
adrede misturados com 
os nacionais." 460 gar
çons servirão suas exce
lências 22 “maitres” 
ditarão culinária na noi
tada 70 cozinheiros me

xerão nas panelas e en
feitarão os pratos.

Mas houve uma séria 
discordância no que t i n
ge à sobremesa: a me
tade dos técnicos opma- 
va pelo “marron glacé”. 
A outra metade se agar
rava na cassata d? ah°- 
caxi. O impasse ganha
va fôros de luta interna
cional e divergência di
plomática. Então surgiu 
o Barão do Rio Branco 
das cozinhas nacionais e 
como Salomão, decidiu a 
querela com habilidade: 
a sobremesa será 
“marron glacé de cassa
ta de abacaxi”.

E nós aqui, os bestas.

Motor para qualquer tipo de combustível 
Acaba de ser aperfei- Quando emfuncionamen-

çoadonos Estados Unidos 
um dos novo tipo de mo
tor que usa ar quente
como fôrça motriz. Esse 
motor poderá usar qual 
quer tipo de combustível 
é virtualmente silencio
so e pode funcionar du
rante dois anos sem ma
nutenção. Seu tamanho 
é o de um telefone.

to gera ar quente, que é 
usado para forçar um 
“gás operacional” a se 
expandir. O gás é então 
resfriado, depois nova- 
mente aquecido e assim 
por diante. As modifica 
ções rápidas de pressão, 
causadas pelo processo 
de aquecimento e res
friamento acionam 
pistão do motor.

Julie Joy e Gardai dos Santos em Lajes

Contratados pela Radio 
Diário da Manhã de La
jes, para a ^inauguração 
do Restaurante e Boite 
do Clube 14 de Junho, 
deverão se apresentar 
hoje em Lajes, os consa
grados artistas da Ra
dio Nacional do Rio de 
Janeiro, Juiie Joy e 
Gerdal dos Santos.

Ela é a rainha do ra
dio brasileiro, ostentan
do grande cartaz era to
do o Brasil. Gerdal dos

Santos é o famoso galã 
de radio teatro daquela 
popular emissora cario
ca.

As apresentações de 
Julie Joy e Gerdal dos 
Santos liojp no Clube 11 
de Junho serão irradia
das para o sui do pai 
pela Radio Diário da 
Manhã, emissora que 
sempre tem procurado 
patrocinar as apresenta
ções dos maiores azes 
da radiofonia nacional.

m
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PROCURE A MAIOR E MAIS CO M PLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar
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S e c c ã o  F e m i n i n a
Direção de CIOI

Bronzear sem queimar Uma receita 
para você A  m u l h e r

Bronzear a cútis no ve
rão tornou-se um hábito 
quase obrigação, em nos
sos tempos e principal
mente entre as mulheres. 
Procuremos, pois fazê-lo 
de maneira proveitosa

de mais nada devemos 
sempre ter em mente 
que “bronzear não quer 
dizer queimar”. Convém 
renovar com frequência 
a camada de óleo ao 
tomar banho de sol a 
fim de alimentar bem a 
cútis e evitar que rugas 
e pele ressecada ao re
gressar das férias. Isto 
nunca será bastante re
petido, é erro pensar que 
o óleo ou qualquer pro
duto gorduroso de bele
za, impede a pele de 
bronzear. (J que êle faz 
é filtrar os raios solares. 
Aliás, certos produtos de 
beleza para limpar a pe
le, também protegem con
tra os raios demasiados 
fortes.

Lembremos que as pes
soas que sofrem dos rins 
não devem ficar muito 
tempo imóveis ao sol.

o —o

Existe, agora, ura cre
me especial para o ve
rão que alimenta a cú
tis e torna dispensável 
o uso do pó de arroz 
pois não é lustroso.

e propensas às sardas. 
Tempos atrás, os salões 
de Beleza tratavam as 
sardas depois que estas 
apareciam nas alvas ou 
rosadas cútis.

Encontram-se, agora, 
cremes especiais para 
as pessoas que já sabem 
que devem temer estes 
fenômenos. É melhor e- 
vitar as sardas já que 
temos a possibilidade de 
fazê-lo do que tratar de 
tirá-las depois, pois è is
so bastante complicado.

Isto lhe pode servir
Para cobrir as falhas do 

assoalho esfregue um pouco 
de sabão nas brechas e de
pois passe o pano para en
cerrar.

Os restos de carne, mistu
rados com vegetais, moidos 
servem para fazer deliciosos 
sanduiches.

Bolo rápido de queijo
1 envelope ide gelati

na (qualquer sabor) — 1 
colher (sabor — 1 colher 
(sopa) de suco de li
mão — 1 casca de limão 
ralado — 1/4 xícara de 
açúcar — 2 gemas — 
250 gramas de queijo 
creme (tipo requeijão) — 
1 xicara de gêlo moido 
— 1 xicara de creme de 
leite — 1/2 receita de 
crosta de biscoito. Colo
que primeiro, no liquidi
ficador, gelatina, casca 
de limão e suco de li 
mão. Derrame sôbre êles 
o leite quente, cubra o 
liquidificador e bata, em 
alta velocidade, durante 
um minuto. Junte o açú
car, gemas e queijo. Cu
bra e bata 1/2 minuto. 
Junte o gêlo e creme, 
cubra novamente, bata 1 
minuto. Ponha numa fôr
ma lisa de 1 litro de 
capacidade, forrada com 
metade da crosta de bis
coito. Derrame rápida
mente o creme, polvilhe 
com o restante do bis 
coito e gele até ficar du- 
rinho. Sirva puro ou 
com compota de amei
xas ou pêssegos.

A Mulher representa 
grande energia, pois ela 
é o lar, quer dtzer, oca- 
ráter, a escola, o espíri
to de tôda a humanidade

A. Austregesilo

A mais perfeita das 
criaturas, porque foi _a 
última que caiu das mã
os do Eterno, quando ê- 
le quis completar o Qua
dro variado e magnífico 
das suas maravilhas 
com a maior de tôdas e- 
las .

Gonçalves Dias

A mulher, quando a- 
ma, tem heroísmo e ab
negação do que o ho
mem — o ser mais ego
ísta no reino animal —

é incapaz.
C.C. Branca

A mulher é uma flor 
que se estuda, como a 
flor do campo, pelas su
as côres, pelas suas fo
lhas e sobretudo, pelo 
seu perfume.

José de Alencar

Ultima criatura na or
dem da existência, é e- 
la a primeira maravilha 
de Deus na ordem da 
perfeição e da beleza! 
Quem não vê, quem não 
distingue na formação 
da mulher um carinho 
especial do Criador?
Pe. Valdivino Nogueira

Publicações recebidas
Muito agradecemos ao Major Pedro Nogueira 

de Castro, ex-Delegado Regional de Policia, atual
mente residindo em Florianopolis, pela remessa 
de diversos jornais do Estado do Rio Grande do 
Norte e do interior do Estado de São Paulo, os 
quais virão enriquecer ainda mais a nossa já vas 
tissima coleção de jornais.

para a saúde assim co-
Cuidado, louras e rui

vas! Há peles particular-
mo para a beleza. Antes mente sensíveis ao sol

mu
U M

O  E ^ O V Q
LP-331
chassis pesado para: 

CAPrtINHÃO  

CAVA L C -M E C Â N IC O  

BASCULANTE

165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalho« 
aproveitamento dêste notável caminháo. pa a °  max,mo

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

Rua Manoel T. de Castro. 156 Fon« orq n  ■ 1 ^
s *  v « « »  -
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R o n d a o c 1 a
O Clube 14 de Junho, e sta 

rá em festas no dia de hoje, 
com a inauguração oficial de 
sua boite-restaurante, um 
empreendimento que pela sua 
construção virá enriquecer 
ainda mais o patrimônio da
quele tradicional Clube da 
Rua Correia Pinto.

Para comem orar festiva
mente esta inauguração, ha
verá hoje um grandioso bai
le que será abrilhantado pe 
lo Conjunto Melodico Sinco
pado.

Como atração maxima des
se baile, será a presença 
dos consagrados artistas Ju 
lie Joy e Gerdal dos Santos 
da Radio Nacional do Rio de 
Janeiro, que aqui virão es
pecialm ente contratados.

Portanto o baile de hoje a 
noite no Clube 14 de Junho, 
está fadado a amplo sucesso 
nao só pela presença desses 
renomados cartazes do cast 
da Radio Nacional, como 
também pela inauguração em 
si da Boite-Restaurante, que 
e um empreendimento que 
muito irá beneficiar os asso
ciados daquele clube.

Conseguimos apurar que a 
Rainha do Carnaval do Clu
be 14 de Junho, será a Srta. 
Suzana Sbruzzi, garota que 
alcançou grande destaque na 
temporada social de 1959.

Como princesas dos pró
ximos festejos de momo, fo
ram escolhidas as encanta
doras srtas. Beatriz G. Bran
co e Sandra R. Lisboa.

X X X

Carnaval de 1980
Clube Primeiro de Julho

À Diretoria do Clube lo  de Julho tem a satisfação de 
convidar os Senhores socios e exmas. familias, para toma
rem parte nos bailes carnavalescos de 1969, com o seguin
te programa:

Dia 28/2 — Domingo — As 21,30 horas — grandioso 
cortejo carnavalesco pelas principais ruas da Cidade, con
duzindo SM a Rainha e Princezas do Clube lo de Julho a- 
té a séde social.

As 22 horas — Abertura do baile com a coroação da 
Rainha e entrega de faixas às princezas.

Dia 29/2 — Segunda — As 15 
com concurso da melhor fantasia.

horas - baile infantil

Dia 29 as 22 horas — inicio do 2o baile carnavalesco.

Dia 1/3 — te rça  — as 16 horas — Desfile dos blocos 
carros pelas ruas da Cidade.

as 22 horas — baile de encerram ento do carnaval de

A Diretoria
1960.

Menção: Leia, é de vosso ioleresse !
Temos para venda 1 Locomovei Roby 
1 Locomovei Marshal 50 HP;
1 Locomovei Wolf 45 H.P.- 
1 Locomovei Radenia 45 HP -  
1 Conjunto Caldeira e maquina 

de 200 HP;
X X X

150 H.P

tipo maritima

Motores Diesel de diversos tipos e forças etc. etc. 
Vende-se pneus usados em bom estado 10,00x20, 
900x20 - 8,25x20 - 7,50x20 - 7,00x20 e 6,50x20

X X X
Tratar: EMPORIO DOS CARROS E MAQUINARIA U- 
SADA — Av. Farrapos N' 1883 - Porto Alegre.

Enquanto isso no Clube lo 
de Julho, os festejos momis 
icos pretendem superar aos 

dos anos anteriores. Alem 
de um desfile monstro de 
carros alegóricos e blocos 
carnavalescos, haverá três 
grandiosas soirées.

Como rainha do carnaval 
de 1960 dêsse simpático clu
be foi escolhida a Srta 
Nilda Heiden Rodolfo.

X X X

A novel sociedade S. C. 
Cruzeiro também já escolheu 
a sua Rainha e princesas pa
ra o proximo carnaval.

Como Rainha foi escolhida 
a simpatica Srta. Terezinha 
Godoi, uma garotinha de a- 
penas 15 anos e mui graciosa.

Como princesas as eleitas 
foram as srtas. Inacia Pinto e 
Luci Correia.

Conseguimos apurar que o 
S. C. Cruzeiro vai desfilar 
com as suas magestades pe 
lo centro da cidade com um 
bonito carro alegorico.

O Clube Recreativo lo  de 
Maio promoverá 3 grandiosos 
bailes carnavalescos em a 
noite de 27, 28 e 29, sob a 
abrilhantação da grande Or
questra de Danças Guana
bara.

Como se recorda no ano 
de 1959, este clube foi o lí
der dos festejos momisticos.

Vamos aguardar este ano, 
se esta liderança será man
tida.

X X X

O Bloco Bola Preta, com
posto de jovens, filhos de 
gente bem, deverão fazer 
grande sucesso neste carna
val .

A mais de dez dias, o re 
ferido bloco vem ensaindo, 
principalmente desfilando pe
lo centro da cidade .

X X X

O Bloco Bola Pretç, apre
senta um vestuário original 
que é constituído da seguinte 
maneira: Camisa branca, com 
uma bola preta nas costas; 
calça far-west preta, meia 
escocesa avermelhada e sa
pato 7 vidas.

É composto de cerca de 
30 jovens, todos ostentando 
instrumentos carnavalescos 
como sejam tamboretes, cuí
cas* frigideiras, apitos etc.

X X X

Durante o mês de Janeiro 
e nestes primeiros dias de 
Fevereiro as praias de Cam- 
boriú e mesmo de Florianopo 
lis, foram assaltadas por uma 
grande quantidade de fami
lias lajeanas, que para lá fo
ram passar umas deliciosas 
ferias.

Sabe-se que durante os fes
tejos carnavalescos, são inú
meros os lajeanos que dei 
xarão a nossa cidade rumo

5c. p á g in a

Socíalino comenta . . .

as belas praias de Camboriú, 
que por sinal é uma das 
mais atrativas do sul do 
pais.

X X X

A Editora Musical Inspira
ção de São Paulo, acaba de 
editar a Valsa Princesa da 
Serra, letra e musica do nos
so conterrâneo Prof. Eneo 
Ribeiro da Silva, atualmente 
residindo em Curitiba.

Como se sabe esta musica 
alcançou grande sucesso em 
nossa cidade, e é um dos 
lançamentos do Prof. Eneo

Ribeiro da Silva em home
nagem ao I o Centenário da 
cidade que transcorrerá no 
proximo mês de Maio

Quanto ao dobrado ’’Lajes... 
meu torrão”, de autoria do 
mesmo Professor, já se en
contra em fase de editação.

Fomos obsequiados gentil
mente pelo Prof. Eneo Ribei
ro da Silva, com um exem
plar da letra e musica da 
valsa Prinsesa da Serra, o 
qual muito agradecemos e 
desejamo-lhes muitas felici
dades em suas atividai33 
musicais.

Você sabia que...
O urso polar, erguido 

sôbre as patas trazeiras 
é mais alto que um ho
mem?

X X X

O hipopótamo sente-se 
mais à vontade dentro 
dágua, que fora dela.

X X X

Os flocos de neve não 
são igualmente e sem
pre têm seis pontas?

X X X

A anta é o maior qua 
drúpede da fauna carac
terística do Brasil ?

X X X
O ôvo de avestruz é 

de côr creme claro e tem 
a casca bastante espês- 
sa e pesa de 900 a 13á0.

X X X
O ornitorrinco e a e- 

quidna são mamíferos

ovíparos?
X X X

Na Ilha do Marajó, no 
Norte do Brasil os va
queiros cavalgam em 
bois nas épocas das chu
vas, por acharem-no ma
is seguro para atraves
sar as terras alagadas.

X X X
O Havai faz parte do 

Estado, sendo 50° dos 
Estados Unidos.

X X X
No México a civiliza

ção espanhola foi pre
cedida pelos maias, eaz- 
tecas.

X X X
O Instituto Butanã tra

ta de antídotos contra 
veneno de cobras no Bra
sil .

X X X
Os chifres do veado 

da Virgínia caem duran
te o inverno.

A V I S O
A Direção do Grupo Escolar Modêlo Vidal Romos, co- 

nunica aos Senhores pais, que as matriculas para o refe- 
•ido estabelecimento, estarão abertas a partir do dia 26 do 
jorrente, iniciando se ás 8 horas da manhã.

Comunica ainda que, até aquela hora, 8 horas d i 
nanhã, será mantida a preferência reservada aos alunos 
lue vinham cursando aquele estabelecimento e que tenham 
sido aprovados.

Aberta a matricula, êsses alunos não estando presentes, 
jerderão o direito á preferência, sendo então mat; culaco; 
iquêles que tenham se apresentado, respeitando se a ordem
ie antecedência.

Lajes, 13 de fevereiro de 1.960.—• - - * “ ” TAiuníai»L14 A lo a i *  T a mna

S E R R I L
Dispõe para pronta entrega, nas construções 
para qualquer quantia.

Depósito em Serril
Representante nesta cidade; Lirio Campe s 
Rua João de Castro, 525,
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Indústria e Comérc
Relatório da Diretoria

Senhores acionistas npo. j . pSn 0 balanço geral, a demonstração da conu
De conformidade com os dispositivos legais e estatutários, vimos submeter a^vossa apreciaçau,

Enio Mario Marin - Diretor

de Novembro de 1959

U C  UUl l lUlUl lUttUC DDUI VO u i o p u o i U Y v o  v  ^ ~  ------------------’ . . --------. . n - n

de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social de 19í>9.
Lajes, 30 de novembro de 1959

Emilio F. Battistella - Diretor

Balanço Geral encerrado em 30
A T I V O

IMOBILIZADO
Imobilizações Técnicas 
Veículos e Tratores 
Reserva Florestal 
Vinculações Sociais 
Imobilizações Financeiras
DISPONÍVEL

29.253.369,70 
53.579.238,50 
51.992.289,80 

155.0(H),00 
2.514.102,60 137.494.000,60

Caixa
Bancos Contas Disponíveis

111.786,30 
698.332 80 810.119,10

REAL1ZAVEL A CURTO PRAZO
Devedores 
Titulos a Receber 
Contas de Estoque 
Diversas Contas

524.696,30
37.186.304,00
86.377.453.70

541.228,00 124.629.682,00
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE 
Seguros, Selos, Impostos e Taxas 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.964.781,30

Bancos Contas Cobranças
Bens e Valores Segurados
Seguros de Responsabilidade Civil
Abertura de Crédito Bancário C/Gar. Hip.
Abertura de Crédito Bancário P/Financ.
Ações Caucionadas
Bancos Conta Titulos Caucionados

6.832 920,50 
85.004 900,00 

2 700,000,00 
27.030.100,000 

17 618.125,00 
400.000,00 

23.725.261,50 163.311.307,00

P A S S I V O
NÃO EXIGÍVEL

Capital
Reservas e Provisões

70.000.000,00 
53.132.701,10 *123.132.701,10

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

Credores
Bancos Contas Credoras 
Bancos Contas Titulos Descontados 
Titulos a Pagar 
Obrigações Diversas

53.724.470,00
16.841.217,10

2.507.655,4(1
5.339.124,00
8.036.623,4(1 86.449.089,90

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Credores 
Titulos a Pagar 
Bancos Conta Financiamentos 
Bancos Conta Empréstimos

27.595.080.00
11.785.712.00
13.482.000. 00
3.454.000. 00 56.316.792,09

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos em Cobrança
Contratos de Seguros
Contratos de Créditos em C/Correntes
Cauções da Diretoria
Duplicatas Caucionadas

6.832.920,50
87.704.900,09
44.648.225,00

400.000,00
23.725.261,50 163.311.307,00

Emilio F. Battistella
Diretor

Cr$ - 429.209.890,00
Lajes, 30 de novembro de 1959

Roland Hans Eumm
T.C. Reg. no CRCSC sob n. 1.

Cr$ - 429.209.890.00

.477
Enio Mario Marin

Diretor

D é b i t o C r é  d i t o
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19

20
21
22
23

Compras
Gastos Administrativos 
Gastos Técnicos Exação e Controle 
Impostos e Taxas 
Rendas Passivas
Despesas com Veículos e Tratores 
Fretes, Seguros e Decorrentes 
Gastos de Produção Serr. Sta. Catarina 
Gastos de Produção Serr. São José 
Gastos de Produção Serr. São João 
Gastos de Produção Fábrica de Caixas 
Gastos de Produção Oficina Mecanica 
Gastos de Produção Serr Sto. Antonio 
Gastos de Produção Serr. São Miguel 
Despesas com Depósito Rio 
Despesas com Depósito Encruzilhada 
Gastos de Produção Serr. Sta. Izabel 
Despesas com Depósito Curitiba 
Operações Diversas 
RESERVAS E PROVISÕES 
Provisão para Depreciações 
Provisão para Devedores Duvidosos 
Fundo de Reserva 
Lucros a Disposição da Assembléia

82.204.695.80
13.218.825.90 
2.503.562,20

14.566.433,00
15.703.522.10
18.383.783.90
49.475.011.10

5.809.983.30 
2.169.974,60 
4.299.620,90

13.316.336.80 
930.306,70

2.102.051,50
1.881.906.30 
2.768.885,7o

307.434 50 
1.218.240,40 

220.321,00 
327.046,10

5.556.113,60 
3.770.529 30 
1 011.090,20 

19.210,714,00
CrS

1 - Vendas
2 - Rendas Ativas

255.274.082.50
2.478.274.90

RESERVAS E PROVISÕES 
Valôr que se reverte, a saber:

3 - Provisão para Devedores Duvidosos 3 204.031.50

Emilio F- Battistella - Diretor

260.956.388,90

Lajes, 30 de novembro de 1959
Enio Mario Marin - Diretor

t > ,  _  R o la n d  H a n s  K u m m  • T.C. Reg. n o  CRCSC sob nr. 1.477
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do conselho fiscal da Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S.A, abaixo a s s in a i  
retoria e procedido ao exame do balanço e demonstração da conta de lucros e perdas, referentes ao íe0do verificado o relatório da di-
ordem e são de parecer que os mesmos devem ser aprovados, também, pela assembléia geral o r d i n á r i a 1<M° de 1059- acharam  tudo em perfeiw

Lajes, 29 de dezembro de 1959
Mario Vargas Ervin Marks Bernardino Nelson Gevaerd - Reg CRCSC sob

nr. 1.205

j
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Assumiu cí nova
diretoria da LSD

LAGE P NO /a .Fagma

Em solenidade que rea
lizou-se na manhã de 
domingo, foi empossada 
a nova diretoria da Li
ga Serrana de Despor
tos encabeçada pelos 
Srs. Osvaldo Costa e Ar- 
noldo Rosa.

Estiveram presentes ao 
ato todos os represen
tantes de clubes, com 
excessão do S.C. Cruzei
ro, que inexplicavelmen 
te nao se fez represen- 
tar .

Eleita a nova Diretoria do 5ão Paulo A .C

Paulistas tetra cam
peões brasileiros

Derrotando os cario
cas domingo ultimo no 
Estádio Municipal do Ma
racanã, por 2 á 1, os 
paulistas sagraram-se te
tra campeões brasileiros 
de futebol.

Os gols dos bandei
rantes foram anotados 
por intermédio de Russo 
(contra) e Servilio, ao 
passo que Decio Esteves 
anotou o gol de honra 
dos cariocas.

Noticias cochichadas ao 
ouvido do leitor

Comenta-se que o Cruzeiro ingressará na pri
meira divisão.

Foi eleita recentemen
te a nova diretoria do 
São Paulo A.C., que rege
rá os seus destinos no biê
nio de 19G0/I961, e cuja 
composição é a seguinte: 

Presidente de honra: 
Dr. Azevedo brilha; Pre
sidente: Mario Athayde 
Correia; Vice Presidente: 
Lilito Castro Santos; lo 
Secretario: Sebastião A- 
tbayde; 2o Secretario: 
Moacir Santos; Tesourei
ro: Sérgio Vargas; Ora
dor: Vicente Hari da

Silva; Departamento de 
Esportes: Aloisio Silva,
Rogério Silva e Waldir 
C. Santos; Massagista: Se
bastião P. da Silva; De
partamento de Publicida-

de: Camargo Filho e Mo
ta Ribeiro.

Desejamos a novel di
retoria do São Paulo A. 
C. muitas felicidades no 
decorrer desta tempoia- 
da .

O mau tempo impediu a realização do jc - 
go do Lages em Curitibanos

Devido ao mau tempo 
que se fez sentir duran
te todo o dia de domin-
go, não se realizou em 
Curitibanos, o amistoso

programado para aquele 
dia entre o Independen
te local e o Lages £. C . 
desta cidade.

Comenta-se que o Sr. João Carlos Leão Filho 
Secretario da Liga Serrana de Desportos está in-i 
cumbido de organizar a seleção daquela entidade 
para futuros jogos amistosos

Comenía-se que o centro avante Roque assi
nará contrato com o Cruzeiro, mas o Pinheiros 
também está interessado no mesmo jogador.

Comenta-se que Florisvaldo ingressará no S. 
C. Pinheiros.

Comenta-se que a S.E.R. Olinkraft se filiará 
na Ia divisão da Liga Serrana de Desportos.

Comenta-se que para as festas do Io centena- 
rio, deverá jogar em nossa cidade a famosa e- 
quipe do Grêmio de Porto Alegre.

Torneio de Dominó
Foi realizado no ultimo domingo, pela manhã, no Bar Avenida sito á 

Kua Marechal Deodoro um torneio de dominó, entre as equipes daquele es
tabelecimento comercial e o Bar Ponto Chie.

Esta partida era terceira de uma serie, já que nas duas anteriores hou
ve vitoria de ambas as partes. A partida de domingo foi veDcida com am
plos méritos pelo Bar Ponto Chie pelo escore de 6 á 4.

Eis como decorreram as partidas:
Bar Ponto Chie x Bar Avenida

Glicerio e José da Silva 
Faustino e Cilico 
Schwinden e Lindolfo 
Edvi e Osni 
Helio e Zeno 
Quineira e Osvaldo 
Andrino e Cidoco 
Fischer e Tonico 
Pedro Garcia e Arlindo 
Dorival e Marcelino 

Total de pontos:
Bar Ponto Chie 
Bar Avenida 
Diferença
Após a realização desses jogos, foi oferecido um churrasco aos ven

cedores na uhacara do Sr. Aurino Delia Rocca, tendo lá comparecido a- 
lem dos vencidos e vencedores, diversos convidados.

Conseguimos apurar que o Bar Ponto Chie, está interessado em dispu
tar outros jogos com agremiações locais, devendo os interessados dirigirem- 
se ao citado Bar na Rua Marechal Deodoro.

838 X Aurino e José Mendes 279
333 X Juarez e Dorval 210
331 X Lauro e Nereu 293
318 X José Pequeno e Gilberto 141
307 X José Mecânico e Geronimo 195
301 X Augusto e Agostiuho 120
216 X Julico e Agenor 304
193 X Herminio e Jora 307
153 X Genesio e Nequinho 315
109 X Raul e Agnello 303

2.599
2.467

132 pontos pró Bar Ponto Chie

H

Estas 
marcas c fm 3 0
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u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO.

Comprando R E N N E R
ÈÂcO

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO a boa roupa ponto por ponto

a muna RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe A roupa H tH M tn  & tradicl0^al DURABILIDADE RENNER.
mo-

- ninHQ hp variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça —Casa RENNER dispõe, ainda, de vanado so^i ' auAUOADE E distimcao

RENNER " veste ° cavalheir° doS péS “ cabeça com ° máximo de qualidade e distinção!
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0 vereador Pr. t ra  llptl apoiará Fernando Ferrari
Dentro de poucos dias aquele prestigioso político petebista dará ini
cio a campanha em favor da candidatura Fernando Ferrari a vice

presidência da República

Em declarações feitas 
a reportagem da Rá
dio Diário da Manhã, dia 
16 do corrente, terça fei
ra última, o vereador 
Aron Kipel afirmou que 
apoiará a candidatura do 
deputado Fernando Fer
rari à vice presidência 
da República, adiantan
do ainda que brevemen
te iniciará a campanha 
em prol da referida can
didatura, organizando co
mitês, etc.

Ciente disso, nossa re
portagem procurou o dr. 
Aron Kipel para obter 
maiores esclarecimentos 
a respeito e. assim, tra
zer nossos leitores bem 
informados a respeito da 
política local, como vera 
fazendo todas as sema
nas .

Médico abalizado e 
humanitário, político de 
prestigio da região ser
rana e elemento vasta
mente relacionado em 
nossos meios, o verea
dor Aron Kipel concor
dou em prestar-nos os

esclarecimentos neces
sários o que definem 
sua posição no pleito de 
8 de outubro proximo. E 
necessário se torna frisar, 
sua palavra é uma das 
mais abalizadas na a-

gremiação política a que 
pertence, já que conta 
com o apoio de elevado 
número de lajeanos, t in
to da cidade como do 
interior do muuicípio, 
pelos inúmeros serviços

prestados a coletividade, 
quer como representante 
do povo, quer como 
profissional.

Em palestra com a nos
sa reportagem o verea
dor Aron Kipel confir
mou que realmente está 
com o sr. Fernando Fer
rari, devendo brevemen
te iniciar intensa cam
panha em favor da can 
didatura do mesmo, or
ganizando diversos co
mitês de propaganda e, 
enfim, trabalhando de 
“mangas arregaçadas" 
para garantir a vitória 
do sr. Fernando Ferrari 
em Lajes. Justificando 
sua atitude, o vereador 
vron Kipel disse que 

votará e trabalhará era 
prol da candidatura Fer
rari tanto pelos laços de 
amizade que o 'unem ao 
mesmo como em reco
nhecimento da inteligên
cia, da cultura, do di
namismo e da combati
vidade que o caracteri 
zam na defesa dos in
teresses do povo.

Leite adulterado vendido na cidade
Existe, nesta mui bela e 

hospitaleira Princesa da Ser
ra, um órgão chamado Cen
tro de Saúde e que, como o 
próprio nome indica, tem 
por finalidade proteger a saú
de do povo usando dos mei
os que dispõe. Nêsse órgão, 
dirigido por um médico, tra 
balliam diversos cidadãos 
chamados fiscais e a quem 
cabe executar as leis de hi
giene que vigoram no Estado 
e no país.

Pois bem. Êsses cidadãos, 
ao contrário do que era de 
se esperar, não cumprem 
com o seu dever, com a sua 
obrigação, deixando que o 
barco corra ao deus dará e 
que a saúde do povo seja 
prejudicada. Já  por diversas 
vezes, destas colunas, fize
mos apelos frequentes ao 
pessoal do Centro de Saúde 
a começar pelo seu diretor, 
para que tomem providencias 
a respeito de muitos abusos 
que se verificam constante
mente em nossa cidade. Os 
homens, entretanto, fazem

ouvidos de mercador às nos
sas denuncias, continuando 
tudo como está, na mesma a- 
narquia, na mesma desordem. 
Acreditamos que o diretor do 
Centro de Saúde tenha toma 
dos algumas providencias no 
sentido de corrigir as falhas 
existentes Essas providenei 
as, entretanto, não têm apa
recido, talvez por falta de 
colaboração dos funcionários 
do Centro que apenas que
rem sombra e água fresca.

Ainda agora, nêstes últimos 
dias, têm surgido diversas 
reclamações a respeito do 
leite que estaria sendo adul
terado, isto é, vendido com 
água. Diversas pessoas tem 
chegado em nossa redação 
a fim de relatar o acontecido. 
Ora, além de ser conduzido 
e entregue aos revendedores 
de uma maneira anti-higieni- 
ca, êsse precioso produto 
sofre mais essa transforma
ção, reduzindo o seu valor 
nutritivo. Urge, pois, que os 
fiscais do Centro de Saúde 
tomem providencias enérgi-

cas a esse respeito, dando 
de quando em vez uma bati
da nos leiteiros para exami
nar-lhes o produto e tomar I 
as medidas que o caso re 
quer. Que isso, entretanto, 
seja cumprido fielmente, ao 
contrario do que vinha acon
tecendo até agora, isto é, 
completo descaso ao cumpri
mento do dever que lhes es
tá afeto e que tem por finali
dade proteger a saúde do 
povo contra os inimigos da 
higiene.

Destas colunas fazemos um 
apelo a essa equipe de fis 
cais do Centro de Saude pa
ra que produzam afim de fa
zer jus ao que percebem, 
deixando essa moleza de vi
ver nas esquinas batendo um 
papo, ou fazendo outras vi
rações. ou até deixando as 
rodinhas de aperitivo, e sim 
com seu trabalho possam ze
lar mais por uma população 
que vive completamente a- 
bandonada por elementos fal
tosos com seus sagrados de
veres.

i í m -
LAlES. 20 de Fevereiro de ÍSEO

Noias & Comentários
De Estevam BORCEE

*  ̂ rip \id a  Cury, dois dêles foram 
, ° 9  ̂ . o i  de reclusão, isto é. 37 para

condenados a < DOrteiro Enquanto isso Cássio
S  „uéf oi  hóspede de Lajes por alguns tempos, 
nem entrou em julgamento por ser menor, ou seja.

mal Eng?açadoC Que0 eu saiba é a prim eira vez que 
um “bebê” frequenta o curso ginasial, tem uma bruta 
capacidade pam namorar, dirigir com habilidade uma 
lambreta jogar brilhar como um campcao e além 
dTso uma eipécie de lider da juventude transviada. 
É muita precocidade. . .

o 0  o

A partir de hoje o restaurante do C lubí 14 de 
Junho estará vestindo uma fatiota nova, sapatos, meias, 
camisa, lenço, gravata e. .idem. Evpl.co: nesta data o 
novo restaurante deverá ser inaugurado c com todas as 
honras, graças aos esforços da atua» diretoria da referidi 
sociedade e dos proprietários do mc^mo.

Parabéns.

o O o

Até ^há alguns tempos atraz a gente te r de utili 
zar-se da “circular” para dar uns bordejos pelas zo 
nas mais afastadas da cidade era um verdadeiro mar
tírio. Condutores briguentos, que não usavam papas na 
lingua, horário incerto, pontos de embarque e desem
barque exatíssimos e outras coisas mais eram  as ca
racterísticas desses ônibus de transporte coletivo. Com 
o aparecimento das “andorinhas”, porém, a coisa mu
dou. O pessoal da emprêsa transformou-se completa
mente, trocando sorrisos com os passageiros ao envez 
de desaforos. Acontece que o povo começou a pre 
ferir mais as tais “andorinhas” pela sua rapidez de 
locomoção, pela educação 'dos seus empregados e por 
outros diversos motivos.

O pior de tudo, entretanto, é que as “andorinhas” 
andam sempre lotadas e a gente tem de pegar a cir
cular mesmo . .

o O o

A data daS eleições (3 de outubro) está se aproxi
mando e os candidatos já estão se enfeitando, meio a 
medo no principio e ostensivam ente depois, p á  se nota, 
embora muito de leve, sorrisos mais largos dos ditos 
cujos, com palmadinhas nas costas, “olás” m ais alegres e 
mais dispostos, etc

Com o pronunciamento das convenções, porém, mui
tíssimos dêles amarram a cara e adeus doce amistosi- 
dade. . .

Seminário Sócio Econômico Regional de Lajes
Dia 21 de Fevereiro às 14 horas no Salão Nobre da Escola Normal Vidal Ramos

Coopere para o êxito dêsse importante conclave que visa colher elementos para o aperfeiçoamento social 
Ele será a voz autêntica do povo catarinense.

Patrocínio da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias de S. Catarina

O Ex Prefeito de Porto Alegre, Sr. Sucupira Viana, 
numa atitude que causou surpresa nos meios políticos dc 
Rio Grande do Sul, rompeu com o PTB gaúcho ingressan
do no Movimento Trabalhista Renovador.

Motivou a saida do Sr. Sucupira Viana do PTB, as se
rias divergências surgidas com altos próceres daquele par
tido, sendo «ma delas a sua exoneração da Executiva Es
tadual. Assim o Sr. Ferrari, acaba de ganhar mais um» 
bandeira no Rio Grande do Sul, pois que o Sr. Sucup'r»
íiH o ^H ^P T o ^  trabalhar de rijo para a candidatura do ^  
líder do PTB á Vice Presidente da Republica.
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