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Churrasco de confraternização

rali 71 Pi]jhu-'|l
M u i ,  t ( o D I U  n  T R f l B A L í ^ y

A poderosa organização 
Olinkraft S/A Celulose e Pa
pel, comemorou festivamente 
no dia 1' do corrente, a pas
sagem da data consagrada 
ao Trabalho.

A festividade alusiva àque
la data, constou de um farto 
e suculento churrasco, o qual 
foi oferecido a todos os seus 
operários, comparecendo ao 
mesmo a alta direção da 
Olinkraft S/A, bem como con
vidados especiai6 desta cida
de e dos distritos de Palmei
ras e Otacilio Costa.
Num gesto de reconhecimen
to por tudo que os seus ope
rários vçm dedicando em 
pról desta conceituada indús 
tria, a direção da Olinkraft 
S/A doou um farto e gostoso 
churrasco a cada operário, 
o qual posteriormente reco-

dí»a ? ^ « ! U8 operários —  Convidados especiais às solenidades — Coopera  
ae consum o um exemplo de orcj-nização — Outras notas

crPFAntJ f r ' DErwin Marcks, gerente do Banco Nacional
2° C °“ érc,o S.A., Sr. Berna r-

B a n c o ? »

to-ra6co, que maravilhou a 
dos os presentes.

Nessa oportunidade ficou 
oaiioo industria » patenteada a grande fidalguia
de Santa fat^rira 6 Comércio e ° fmo trato que osdirigen-

°  Dr te8 * »  Olinkraft S.A. tribu-J°rge Barroso Filho,o sr Dor 
valide Macêdo, da Transportes 
Perin S.A., o Sr. José P. Bag- 
gio, diretor dêste bi eemaná 
no, o Padre Vigário de Ou 
cílio Costa, e convidados es
peciais dêste último distrito 
e Palmeiras.

Ao chegarem à Igaras, a 
caravana desta cidade foi 
condignamente recepcionada 
pela alta administração da
quela poderosa organização, 
sendo em seguida conduzidos 
à casa especial de recep
ções sociais, onde foi-lhes 
servido um apetitoso aperi-

lheu-se às suas residências tivo que se constituiu numa 
para saboreá-lo juntamente avant-première do farto chur

rasco que a 6eguir seria o- 
ferecido aos presentes, e con
tinha uma grande variedade 
de bebidas escolhidas à de 
do pelos altos dirigentes da 
Olinkraft S.A.

com os seus familiares.

Convidados especiais  
presentes ao  churrasco

Com a finalidade de parti 
ciparem do referido churras
co, em que a alta direção 
da Olinkraft S/A homenagea
ria os trabalhadores daque
la emprêsa, estiveram pre
sentes ao mesmo, o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, o 
Cel. Floriano Möller, Coman
dante do 2o Batalhão ,Rodo-

Em seguida na séde social 
e esportiva da Sociedade Es 
portiva e Recreativa Olin 
kraft, foi servido a todos os 
senhores convidados e a to
da equipe administrativa da 
quela gigantesca indústria, 
um farto e suculento Chur-

Governador C l o Ramos 
p ro fe riu  p a le s tra  em 

São P au lo
Com a finalidade de pronunciar 

palestra a respeito dos priblemas 
de Santa Catarina, seguiu para 
São Paulo na manhã do dia pri 
meiro último, o Governador C< i 
•so Ramos, que se fez acompanhar 
de sua exma. esposa d. Edite G i 
ma Ramos, Major Aylton Sp 
ding de Souza, chefe da Casa Mi 
litar, Dr. Alcides Abreu, presi 
dente do Banco de Desenvolv 
mento do Estado e o Sr Fulvi 
Vieira, chefe do gabinete d<* Re 
lações Públicas do govêrno l 
Estado.

0 Governador Celso Ramos p 
sua comitiva prosseguirão viagem 
para o Rio de Janeiro e Brasilia, 
onde o chefe do Executivo cata-
inense tratará de importantes assuntos ligados àadminis- 
ração estadual.

A palestra que o Governador Celso Ramos proferiu 
a noite de hoje, fez p irte da propaganda para a reunião 
os Governadores do Centro Sul do país pelo Instituto 
acionai de ERudos Superiores, e foi retransmitida para 
iido o Brasil por uma extensa cadeia de emissoras dt 
adio e televisão.

RE nega registro à co- 
issão reestrutura dor t

do PDC
O Tribunal Regional Eleitoral reunido nestes- 

mos dias na capital do Estado, negou registio 
Comissão reestruturadora do Partido Democra- 
Cristão, composta dos Srs. Waldemar Rupp, 
)erto Matta, Martinho Callado Junior, Hélio 

eira e Nereu do Valle Pereira.

taiam a todos os convidados, 
evidenciando assim as suas 
excepcionais qualidades de
anfitriões.

Após o encerramento do 
churrasco, os senhores convi
dados acompanhados pelos 
dirigentes da Olinkraft foram 
c- nduzidos à conhecer todas 

- dependências e instala
ções daquela poderosa em
presa, que é um verdadeiro 
rgulho para o nosso muni 

cipio e para o Estado 
Depois de visitarem detida 

meute todas as dependências 
e instalações desta verdadei
ra organização gigante, os 
senhores convidados for»m 
> ovamente conduzidos à sa 

especial de recepções on- 
de foi lhe6 servido um novo 
*■* farto aperitivo.

/ xsita às instalações 
da Cooperativa

Os convidados especiais a- 
lendendo a um gentil convite 
formulado pelos diretores da 
Sociedade Cooperativa de 

onsumo dos Funcionários 
da Olinkraft S.A. Celulose e 
Rapei de Respensabilidade 
Ltda, foram visitar as mona- 
mentais instalações da mes 
ma, a qual maravilhou intei
ramente os olhos dos visi
tantes, não só pela sua orga
nização como pela grande 
variedade de artigos nela e-

xistentes. A referida Coope
rativa atende a todos os fun
cionários daquela poderosa 
industria, em todas as con
tingências e ao alcance de 
todos êles, pois adquire os 
produtos da fonte de produ
ção por preços acessíveis e 
revende a todos os seus as
sociados por preços razoá
veis, sem onerar as suas fi- 
oança8. ContaDdo com diri 
gentes de alto valor profun
dos conhecedores sobro êste 
género de : ociedade,?* Coope

se servem dela em t- > •< as 
oportunidades.

Papel prepon'- . te 
da alta adminiat. ção 

da Olinkraft
Em todo o transcorrer da 

festividade comemorativa ao 
Dia do Trabalho, to-l < a <lta 
direção da Olinkraft s<- fez 
presente, quer na recepção 
aos senhores convidados, 
quer no suculento churrasco, 
bem como nas visii = * «-fe-

rativa de Consumo dos Fun- tuadas às suas monumentais
cionários da Olinkraft, tem co
mo seu diretor presideute o 
Sr. Ivo Neubarth, como dire
tor tesoureiro o Sr. Frederi 
co Trogisch, como diretor 
secretario o Sr. Johan Stel- 
zeneder, e como gerente co
mercial o Sr. Karl J. Vogler, 
além de outros valorosos au
xiliares desta organiz ção li
gada à Olinkraft S A.

Como gerente comercial da 
Cooperativa, o Sr. Karl J. 
Vogler, tem sido de uma de
dicação à toda prova, colo-

instaiações.
Tendo como responsável 

pela gerência desta podero
sa firma, o Eng Residente 
Stuart Lang, homem de larga 
visão um verdadeiro capitão 
de Industria, como chefe oe es
critório o Sr.Renato Pisaneschi, 
e como encarregados da alta 
direção os Srs. Stanislau I itz 
e Renato Pizza, êstes ho-ucas 
representam verdadeiramen- 
te o grande papel que a Ohn- 
kraft S.A vem desenvolven
do em pról do crescimento 
i n d u s t r i a l  d e

eando na mesma todos os;nosso município, levando es-
seus extensos conhecimentos 
comerciais, cooperando deci
sivamente com os seus de
mais colegas de diretoria na 
expanção de suas atividades.!

ta poderosa industria no ca
minho qut a mesma deve se
guir, como uma das maiores 
do país no seu gênero.

Verdadeiros baluartes ad-
Por tudo que foi dado a | ministrativos, aqueles dirigi u- 

ver aos senhores convidados, tes acima enumerados pri
a Cooperativa de Consumo 
dos Funcionários da Olinkraft 
é um exemplo a seguir por

maram pelo fino trato de
monstrado a todos os senho
res visitantes, cativando-os

outras emprêsas de nosso em todos os sentidos, procu- 
municipio, pois a mesma es-Irando assim alicerçar cada 
tá servindo de estimulo a to- vez mais a amizade àqueles 
dos os seus associados que | que os visitam

J c
m

ORGÃO INDEPENDENTE E NOTICIOSO

c
L

Ano XX f D.RETOR
JOSÉ P. BAGGIO

KEDATOrt CHEFE 
NEVIO FERNANDES I . na Marífli»1 OxoJsr 2°4 Fone H97

Cr$ 10,00 LAGES, 2 de M aio  de S? N 124 —

O cliché fixa o momento c m que o Governador Celso Ran. s fazia entrega de um 
cheque de dez milhões de crs. ao Prefeito Dr. Wolny Delia Roei i, para a implantação do 
serviço de esgoto em nossa cidade, proveniente do convênio assinado entre a Prefeitura 
Municipal e o PLAMEG. Presente ao ato está também, o Eng. Annes Gualberto, Secre
tario Executivo do Plano de Metas do Govêino.
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

EDITAL DE LEILÃO
0 dr Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei,etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
com o prazo mínimo de dez 
dias, virem dele conhecimen
to tiverem ou interessar pos 
só, que, no dia dez (10) do 
mès de maio do corrente ano, 
às dez horas, no saguão do 
edifício do Fórum desta cida
de de Lages, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de vendi e arrema
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer inde
pendente da avaliação de 
cento e dez mil cruzeiros, 
feita neste Juizo, o seguinte 
veículo penhorado à firma 
“Stella Maris Ltda.’’, desta 
cidade, nos autos da Ação 
Executiva movida pela firma

“Focai &  Cia.", a saber: - 
UMA CAMINHONETE marca 
“De 'Oto’’, ano de fabricação 
1952, de côr amarelo-alaran
jada, carroceria de côr ver
de, estando em máu estado 
de conservação a lataria, os 
quatro pneumáticos e o estu 
famento; não tem radiador, 
dinamo e nem bateria; sem 
vidros nas portas, e foi ava
liada pela quantia de cento 
e dez mil cruzeiros podendo 
ser examinada, por quem se 
interessar, na firma “Pocai 
& Cia", onde se encontra de
positada. - E quem quizer 
arrematar dito veículo, de
verá comparecer no lugar, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo êle entre
gue a quem mais der e me
lhor lance oferecer indepen
dente da aludida avaliação, 
depois de pagos no ato o 
preço da arrematação, des
pesas e custas legais. - E pa
ra que chegue ao conheci 
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica-

Lageano!
0  teu município necessita de mais estradas 

e mais pontes. E isto só será concretizado se 
tú pagares os teus tributos pontualmente na 
Tesouraria da Fazenda Municipal.

çào na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa 1 atari 
na, aos vinte e seis dias do 
mès de abril de mil novecen
tos e sessenta 1 
Eu, Luiz Cario Si 
vão do Civel, o datilografei, 
subscrevi e f ntbétn assino. 
Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito la la Var 

Ci vel
Luiz Carlos Silva

Escrivã i d > (

V . a  paaina

IATE Clube deCamboriu
Aviso ao F r e q u e n ta d o r e s

Aos Srs. A ^ ^ c ^ f ^ l ^ g a r e m T ^ o i o r i  
ras sociais, o .°^ éQ" d ® da Exma Esposa - afim de serem

confeccionada^as c a b ra s  -J  “ <*’ -presentan,

na ZÜAnvisae^oSfrosim, achar-se à disposição dos intere8sa. 
dos os úftimos tituíos de sócios proprietários, ainda ao 
preço de Cr$ 10.000,00, em prestações.

Para qualquer informação procurar o sr. Délio Mira„. 
da no fone  n" 567 ou Rua Mateus Junqueira, esquia* 
Rua Tiradentes, em Lages.

Fábrica de Móveis e Esquadrias
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOÃO PELLIZZONI
& CIA. LTOA

R u a  J e r o n i m o  C o a lh o ,  •/« 

Calia Poalai, «26 - T«i#gr. “LEÃO*

LAGES - Sta. Catarina

—  D E -

João Pelizzoni & C ia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s/n - C- Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina

Agora com suas uovas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais paM 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

VOCE MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 
ÚLTIMO T IP O - 
DE MIAMI 
A NEW YORK!

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

g mensais
EXCURSUS

Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.
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L A G E A N O  CO REIO 3a p igina

Conquista de Montese
No dia 14 de abril próximo (findol os Fsia 

be ecimentos Escolares desta c idaderea lizaram  
palestras e alocuções a propósito da dWa aniver 
sana da conquista de Montese pela Forca Exne 
dictonána Brasileira, em ação conjunta com ou' 
tras Grandes Unidades do 5' Exército Americano 
Na oportunidade, foi enaltecida, entre outras »  
figura do bravo Ten A ry Rauen, natural de Ca 
noinhas, neste Lstado. ae La ‘

No Ginásio Estadual e Escola Normal “ Virial 
Ramos , por determinação da Excelentíssima Sra 
Diretora D. i.eo uda K riig í- D í e i s ,  o Professor 
Evaldo Pereira Herakemaier, perante os alunos 
daquele educandário, pronunciou de improviso 
expressiva alocução, encerrando-a com patriótica 
poesia que reproduzimos a seguir:

A o s  H e r ó i s

UCES beneficia Uniões em Cr$ 700.000,00
Florianópolis, (Pelo 

correio) - Prestando um 
benefício na ordem de 
Cr$ 7oo.ooo,oo, com a 
venda de 25 ooo cader
nos padronizados tipo 
UCES, no valor de crS 
717.52o,oo através do 
Banco do Livro Didá
tico, aentidade estadual 
secundarista beneficiou 
nada menos de 14 cida 
des do Estado.

As entidades estudan
tis que receberam mais 
de perto essa assistência 
da UCES foram: Laguna, 
Tubarão, Criciúma, Ur- 
leães, Blumenau, Floria
nópolis, Itajaí, Joinville, 
Canoinhas, Capinzal, Con
córdia, Videira, Tijucas 
e Brusque.

Vale ressaltar que es 
sa assistência foi direta 
ao estudante. Não con-

tou com um centavo de 
cobertura por parte de 
qualque governo.

Somente <m Florianó
polis, mais de 2.ooo es
tudantes secundários, 
universitários e primários 
contaram com es a as
sistência da UCES.

A venda de cadernos 
alcança até agora o seu 
5* mes, o B. L. D. funcio
nando das 6,30 as ’4 
horas, atende todo o 
Estado de Santa Cata
rina.

Prof. Evaldo  Pereira Hem kem aier
Fumaças negras borrifando os ares,
Destroços de navios sulcando os mares,
São rastos de guerra que irrompeu. . . ’
E, depois dos rugidos da metralha,
Cheio de sangue um Camdo de Batalha,
Que à humanidade inteira comoveu! . . .

O silêncio fatal de quem não fala,
E, a convulsão final de quem se abala, 
Gravam na Pátria um punhal de dor. . .
São primaveras tantas enlutadas! . .
São esperanças verdes arrancadas 
Das ilusões, dos sonhos e do amor! . .

É um pai aflito de expressão sumida;
É o pranto em profusão da mãe querida. . .
É a amizade forte de um irmão. . .
— Por que, meu Deus, tamanha crueldade? 
Brada à noiva com dor e com saudade.
. . . Um mundo de ideais ruiu ao chão. . .

Quantas dores era pról da liberdade? ! . . . 
Quantas vidas ceifadas sem piedade? ! . . . 
. . .  A história friamente o relatou . .
Mae, quem morreu também sonhou na vida, 
Na liberdade procurou guarida,
E. por nós outros se sacrificou. . .

Ó Soldado da Pátria e do dever,
Morreste para o nosso alvorecer 
Duma felicidade universal!
Na alvorada das novas esperanças,
Tu serás, nos sorrisos das crianças,

Um sol de liberdade nacional!

Lajes, 14 de Abril de 1962 

(Dedicada ao TEN ARY RAUEN)

Florianópolis, (Pelo Estudantes, 
correio) — A União Ca-
tarmense de Estudantes 
Secundários realizará 
nêste mês, na cidade 
de Caçador, o r  Semi- 

• nário de Estudos da Re
gião Oeste.

O conclave, que con
tará com a presença de 
representantes estudantis 
secundaristas das cida
des de Capinzal, Con
córdia, Caçador, Chape- 
có, Joaçaba, Canoinhas, 
Lages, Videira, Curitiba- 
nos, será patrocinado pe
la União Caçadorense de

O deputado pessedista, 
Mário Tamborindegui, 
apresentou um projéto 
na Câmara instituindo o 
seguro obrigatório aos 
passageiros dos trans
portes coletivos, contra

Ainda esta semana se
guirá para o oeste um 
membro da UCES, com 
a finalidade de coorde
nar os trabalhos prepa
rativos do 1* Seminário.

A exemplo de idêntico 
conclave que realizou-se 
em Joinville, os estudan 
tes estudarão problemas 
relacionados com a eco
nomia do oeste, previ
dência, sindicalismo, ca
sa própria,agrarismo, in
dustrialização do oeste, 
energia elétrica e etc..

acidentes ou danos de 
qualquer espécie.

Os seguros serão fei
tos pelas companhias na
cionais e abrangerão 
também as emprêsas de 
transportes marítimos.

Anúncio
Afirma URGEL CAMX^t- 

GO, sediada em Lajes, Esta
do de Sta. Catarina, para dar 
cumprimento a que estabe
lece o art. 2<>2 do Regula
mento Geral de Contabilidade 
Pública,anuncia, para fins <1e 
caucionamento que o recibo 
n. C-66 correspondente ao 
adicional do art. 3 ’ da Lei 
1474/51 foi destruído pelo 
incêndio ocorrido em s.;u 
estabelecimento em data de 
11 de julho de 1959.

Lajes, 29 de abril de 1962.
(URGEL CAMARGO)

Quem não anun
cia se esconde

P a r a  s e u s  anúncios pro
cure CORREIO LA G E A 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

LAGEANO

Colabore na 
campanha da LBA

Seguros obrigatorio aos 
passageiros

/EM AG oferece agora a camioneta que você tanto desejou!

Ç
Para  prestar grandes serv iços. . .  — Preço acessivel (muito menos do que você im agina)

3XTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
NTFRNAMFNTE você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW-VEMAG. As qualidades técnicas

u ftS consagraram os veículos DKW: tração dianteira, proporcionando excepcional estabi
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra 
reforçado, com tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

Sr. p rop rietário  d e  ^ ^ J ^ ^ i ^ r X f ^ r e S a d o - l h e s  bons serviços, por um longo tempo, e fazendo-se necessária 
uma íeform a escolha a SOLUÇÃO CERTA: procure o REVENDEDOR OU OFICINA DKW - VEMAG 
mais proximo e troque-o^por^um Q E N U IN O  D K W _  V E M A G

por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obra.

Adquira a sua CAIÇARA
No Revendedor D K W -V E M A G  nesta região: _ . _ . _

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAQUINAS
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 —  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  — ________ Santa Catarina
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a única nova -a  única moderna a única

Nova Super F-100 —  Camioneta

com maneabilidade e confôrto dos carros de passeio: 

cabina mais espaçosa, com assento e encôsto de espu

ma de borracha. Para transporte rápido na cidade e no

campe, cem capacidade para uma tcnolada dc carga.

Nôvo Super F-350- R.o„.,
maneabilidade e a rapidez de uma camioneta a uma 

elevada capacidade de carga (2.760 kg). Ê 0 único 

caminhão médio fabricado em nosso Pais.

% Nôvo Super F -600
-(  rT)0,0r a ^solina ou Diesel, é o caminhã°tor a gasolina ou Diesel, é o caminhão 

| econômico, mais rápido e mais durável em qua 

í» sorviço, em qualquer percurso.

I

I

|

I
i
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Nôvo Super Cavalo-
Mecânico — Chassis curto, d« 148"

Capacidade de tração até 12 toneladâs. Equipado com 

motor a gasolina ou. Diesel, permite escolha adequada
poia catia tipo. especifico de transporte.

Construído para trabalhar melhor em todo
o Brasil! Examine cuidadosamente o Super Ford, olhe-o por 
fora e por dentro. Verifique como é robusto de ponta a ponta, como 
o seu chassis é  solidamente reforçado para suportar os serviços mais 
pesados, em qualquer tipo de estrada. Analise suas inovações e aper
feiçoamentos na mais completa linha de veículos nacionais de trans
porte. V. concordara que o Super Ford é a solução exata para o 
seu negócio de transportes: para viagens curtas ou longas, no campo; 
e na cidade, trabalhando com cargas leves ou pesadas. E mais uma 
prova da capaçidade Ford de produzir veículos possantes, duráveis 
e lucrativos: caminhões que dão a V. Economia G loba l! Visite 
o seu Revendedor Ford, em qualquer ponto do território nacional T

* ’ ■ L ■ •
r< * t ' * .» I .

M í  ■
m o  D U T 0 9  DA FO R D  M O TO R  DO 0 * A S H  S  A .

Estas são algumas características do nôvo Super Ford:

IO  T.A Ï.V ;* wr
5a pcç na

Chapas q u im ica m e n te  
proteg idas —  As chapas
metálicas recebem trata
mento especial contra a 
ferrugem e a corrosão. De
pois de estampadas, pas
sam por 4 processos de 
preparação e proteção: 1.°) 
banho quimico-detergente; 
2.") fosfatizaçào; 3.") apli
cação de “ prim er” , tinta 
protetora de base; 4.“) tinta 
sintética, de alta resistência' 
á açào dos agentes atmos
féricos.

Cofre m ais am p lo  —  A
amplitude e desenho do no
vo cofre, juntamente com as 
tomadas de ar da grade e 
as adicionais do capô, pro
porcionam melhor ventila
ção e, consequentemente, 
perfeito arrefecimento do 
motor. O amplo espaço per
mite fácil acesso a qual
quer 3>*ft9 ,do motor, para 
sua rj)anuténçá*r

Cabina super-espaçosa- -
A ampla abertura e o ta
manho das portas, bem 
como a posiçáo do assento 
em relaçáo à coluna de di
reção e volante, facilitam 
a perfeita movimentação 
do motorista. A forma e as 
dimensões do assento e 
encòsto (1,40 m de compri
mento) oferecem grande 
confôrto ao motorista e 
passageiros.

Bom ba de gasolina afas
tada do calor —  A bomba 
de gasolina, colocada na 
linha do cárter e localizada 
em área mais ventilada, 
perm ite  funcionam ento 
perfe ito, sob quaisquer 
condições climáticas.

Lubrificação  forçada — A
lubrificação, forcada auto
maticamente pelo funcio
namento do motor, garante 
maior durabilidade às pe
cas móveis, qualquer que 
seja o regime de rotacào.

F iltragem  in teg ra l do 
óleo O filtrodeõleo"Full 
Flow”  evita que resíduos da 
combi£tâo e outras subs
tâncias abrasivas entrem 
novamente em contato com 
peças vitais do motor O 
óleo permanece limpo para 
nôvo ciclo de lubrificação, 
prolongando a vida útil do 
motor.

Pedais suspensos Sua
nova localização propor
ciona maior comodidade e 
menOr esforço ao motoris
ta Não há mais aberturas 
no piso. permitindo uma 
perfeita vedação contra a 
entrada de pò. umidade e 
água.

is5 o “k? 
TiCi , , f . ’ q 3

linha completa de caminhões nacionais
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28 de fevereiro

ira Mumi
Estado de Santa Catarina

LEI N 65
de 27 de fevereiro de 1962

Autoriza o Executivo Municipal a abrir cre
dito especial para pagamento de móveis 

adquiridos pela Câm ara Municipal de Lages
Wolny Delia R>cca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes dèste Município, 

nue a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte 
M LEI:

Art. 1' - Fica o Executivo Municipal, autorizado a 
abrir um crédito especial na importância de setenta e 
oito mil cento e sessenta e um cruzeiros (Cr$ 78.161,00), 
para pagamento de móveis adquiridos pela Câmara (GA 
BINETE DA PRESIDÊNCIA) à Firma Bertuzzi Ribas & Cia 
Ltda., estabelecidos nesta Praça.

Art. 2‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Muaicipal de Lages, em 27 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei, na Secretaiia 
da Prefeitura aos vinte e sete dias do mês de feverei o;do 
ano de hum mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Prefeitura Municipal de Lagos, em

de 1962. W o l n y  Delia Rocca
Prefeito Mun’CÍpal

O nresente Decreto na Secre- 
Registrado e Pub'ir\. . 1 oi,„ f)e fevereiro de hum

taria da Prefeitura, em vinte e o.io
mil novecentos ♦ S| „g0

Secretário

DECRETO

de 28 de fevereiro de 1962
O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:
Elevar para a Referência X, da Tabela de Extranu- 

merários Mensalistas e Contratados do Município, os ven
cimentos do Motorista, Senhor JOÃO ROGÉRIO FLORIANI.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Sfinão 
Secretário

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:

Elevar para a Referência X, da Tabela de Extranu- 
merários Mensalistas e Contratados do Município, os ven 
ciment08 do Tratorista, Senhor JORGE BACKS DA LUZ.

A Geral Auio Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a  preços baixos

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1962 

O Prefeito Municipal de RpfoLVF:
Flevar nara a Referência X da Tabela de ^ r a n u -  

merâros Mensalistas e Contratados do Mumclpio os e 
cimcntos do Enfermeiro da Assistência Mumcipa,, Senhor 
FERNANDO VON LASPERG fevereiro

Prefeitura Municipal de Lages, em -
de 1962. ^ „

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em vinte e oito de fevereiro de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Lages participará dos III Jogos Abertos de 

Santa Catarina

-  DE -
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos -  Fone , 319 

Lages -  Santa Catarina

6a p a 'jin a

G r a n d e  v i t ó r i a  
do Olinkraft so
bre o Cruzeiro

Em prosseguimento a0 
campeonato citadino, de- 
frontaram-i-e sábado à 
tarde ro  E ladio Munici- 
pal Vidal Kamos «Junior, 
as equipes da S. E. R. 
Olinkraf. e do S.C. Cnn 

‘ zeiro.
Este jogo que teve um 

desenrolar apenas rogu. 
lar. encerrou-se com a vi- 
toria do Olinkraft por 2 
a 0.

Ambos os tentos do 
caçula^ foram anotados 
por intermédio de Bo- 
dinho.

Desta maneira o Olia- 
kraft que vem cumprin
do uma boa performance 
no atual campeonato 
manteve a sua previle- 
giada posição de vice 
lider, com duas vitorias 
e uma derrota.

Internacio
nal venceu

Dando continuidade ao 
campeonato citadino do 
corrente ano,o Internacio
nal derrotou o Pinheiros 
por 1 a 0, gol de Osval 
do cobrando um penal.

N-

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 

tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen 
tos e ferramentas em geral.

Praça João Cosia, 4 - Fone, 489
LAGES

bri
Sil
bo.

mu 
doi 
me 
K*
net 
pai 
res 

‘•Go
do 
pre 
Pai 
çâo 
Far 
ra 
fedi 
fim 
çâo 
que 
com 
kilic

A 
cori 
rice 
Side 
Her 
fe d 
oem 
ier( 
iav 
or 
rime 
Silvi 
Podi 
iam 
fern 
»pre

Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal 73 . AGFo Q , _
Transportes em geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens ein ~ , n,a Catar,na-

Agencias Ü S Ä S U S ? =*• «.«• W Ä Ä
Servindo ainda as seguintes localidades de Santo rv,tori„d-
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho. R e s i d è n _  ° U n i C [  t ^ a l C i r i n a *
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Ja Assembléia Legislativa:

n  mm ia a
Na Sessão de 25 de a- 

,ril p p. o deputado Ivo 
lilveira, líder do Govêr 
o, após ler da tribuna 
a Casa a carta da Cia 
liderúrgica Nacional co 
lunicando ao Governa 
or Celso Ramos o au- 
iento de Cr$ 3,5546 por 
[wh da energia for- 
ecida por aquela com- 
lanhia ao Estado, e a 
esposta do Chefe do 
rovêrno, não concordan- 
lo com o aumento, o re- 
iresentante do PSD de 
»alhoça requereu a cria- 
ão de uma Comissão 
'arlamentar Externa oa 
a dirigir-se aos órgãos 
ederais competentes a 
im de sustar a majora 
ão de tarifa, de vez 
[ue estudos realizados 
oncluiram pela irrazoa 
ãlidade da pretensão.

A leitura da troca de 
jorrespondência entre o 
vice-presidente da Cia. 
Siderúrgica Nacional, sr 
leriberco Hülse, e o Che- 
e do Executivo catari 
íense causou enorme re- 
)ercussão no plenário, 
íavendo êste apr va do 
)or unanimidade o r-que 
imento do deputad Ivo 
Ülveira. Desta forma, o 
^oder Legislativo, secun- 
lando a atitude do G o
vernador Celso Ramos, 
ipresta-se a movimeatar

no sentido de que a pre 
tensão da empreza for
necedora de energia elé 
trica não venha prejuui 
car os interêsses e a e- 
conomia de Santa Cata 
rina.

Energia  para  Lajes é 
objetivo do Govêrnc  

Na oportunidade, o li

der governista, respon 
dendo crílicas da oposi
ção, demonstrou, com 
bise em elementos téc 

ícos, o interêsse do a- 
tual governo catarinense 
e;u servir Lajes, o mais 
breve possível, de ener
v a  elétrica para o la
borioso município serra
IV.»

Mais escolas no interior do Estado
O Secretário de V rção e Obras Públicas, Enge

nheiro Celso Ramos Filho, vem colaborando ativa- 
mente com o Governador do Estado, na sua Cam
panha “ Nenhuma criança sem Escola” ; é o que se 
comprova pela recente canclusão, e posterior en
trega do prédio da Escola de Sanga da Toca ao 
Sr. Munir Rocha, Inspetor Escolar daquela regino.

ao
Foi aprovado, mensagem do Governador Cel- 

60 Ramos concedendo auxílio de trezentos mil cin
zeiros ao congresso sindical catarinense, que rea
lizou-se em Joinv.lle.

Símbolo do sucesso

Novas còres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

Se você deseja ganhar

=  1 milhão de cruzeiros — =
Exija  do seu íornecedor °  N O T A  n S C A L ^ e s p o n d e n .e  às suas compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
n ____A l  P Á n r l  A t r o  T \® 8 0

Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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ilfilCH
m io Sr.

PLAMEG

'I ior
A melboria do seto 

estradas de rodagem dei 
xa de prontidão o oa-
binete de Planejamento 

Como já tivemos oportuni- do pjan0 de Metas cm 
dade de noticiar, transcorreu p do Estado,
no dia Io do corrente, a passa- moraP as UOSSaS
gem do aniversário natalício Aprimora nnvas
do saudoso Sr. Vidal Ramos rodovias, abril ,c
Junior, tiàgicamenle falecido {pentes de COnUllUCaÇOt s 
em setembro do ano passado. ^ meta coiilliada por a- 

Reverenciando a sua me-1 o ( Gabinete. Ainda a- 
mória, o diretono municipal I B a v, nllhli
do PSD, ao qual o extinto foi 
o seu chefe polilieo nesta re
gião prestou lhe uma ho
menagem póstuma naquele 
dia, com a colocação de uma 
coròa em seu túmulo, no Ce
mitério Cruz das Almas.

Naquela oportunidade com
pareceram quisi todos os 
membros d > diretono 
municijal do PSD, bem 
como inúmeros amigos e cor
religionários do extinto, tendo 

o Dr. Jorge t. < • Pilho pronunciado à beira doseutú
mulo as seguintes palavras:

Meu caro Vidal
Aqui estamos, os teus amigos, para trazer te o nosso 

preito le homenagem, na data do teu aniversário.
Há sete meses que nós estávamos desejando falar 

contigo, dizer-te do que nos vai na alma.
E, em cada dia que passou, neste longo vácuo que 

assinalou a tuu ausência do âmago da tua família, do seio 
dos teus amigos e do coração da tua terra, nó» te procu 
ramos àvidamente nos costumeiros locais que frequentavas 

Não te encontramos, òbviamente.
Contudo, nunca pudemos e nem quizemos aceitar a 

crua realidade dos fatos, numa tentativa desesperada e vã 
de enganarmo-nos a nós mesmos, buscando reencontrar-te a 
cada instante, querendo ainda uma vez ouvir a tua voz 
cálida e amiga e sentir o pêso de teu braço repousando 
em nossos ombros.

Hoje, Vidal amigo, já Dão mais podemos protelar 
sufocar o desabafo que transcende para o espirito.

£ porisso que aqui estamos junto a ti para dar-te um 
pouco do nosso calor material, porque em espirito nunca te 
afastastes do nosso convivio, jamais deixaste de e6tar 6empre 
conosco nas horas de alegria e nas horas em que necessita 
mos ouvir tua palavra arguta e experimentada.

Queremos te dizer, caro Vidal, que temos procurado sei 
dignos de ti na espinhosa tarefa de dar melhores dias à 
gente da tua terra honrando as tradições que tu deixaste 
E podes ter certeza de que haveremos de continuar êste 
trabalho aurindo energias na fonte da tua memória

Descança em Deus Vidal amigo, e recebe, neste dia 
triste e melancólico, marcado pela separação, esta singela 
lembrança que te ofertamos, simples como tu o eras e comi 
tu gostarias ju ? ela o fòne porque ela traz a 
mensagem do nosso aprêço, da nossa gratidão e tôda a 
imensidão de nossa imorredoura saudade

Noticias do Barbicacho Cobrado

teresse g o v e « 8“ ®"*®! 
pm introduzir melhora 
mentos há i n u i t o  reclama; 
dos pelo povo catarmeu

SP\  concorrência será
aberta no dia 25 de maio 
do corrente ano, na í

Te
nente Silveira, EdifJ' 
das Diretorias, 8' andai 
Os serviços compreendej
também obras de 
corrente, de alvena., 
metálicas, de madeira 
de concreto, etc.

arte
'aria,

gora, vem de ser publi 
cado no ‘Diário Oficial 
o edital de concorrência 
pública n- 2 62, para a 
construção do trech'» In 
daial-Rio do Sul e sub 
trecho Lontras-Rio do 
Sul da rodovia Rio ú< 
Sul Blumenau.

Serão empregados na
da menos de 80 milhões 
de cruzeiros, uma opera
ção que diz bem do in

'entro de Tradições Gaú
chas do Planalto

n PFNTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DO PLANAL. 
t o  I AGEANO no objetivo de congregar a classe rural, 
T  o n t h a r  as lides do laço, resolveu promover uma fe„a 
Z  ̂e n c e r ra m e n to  onde Haverá diversas provas gauchewai. 

íôximo domingo, dia 6 cujo programa é o segu.nte: 
8,30 horas - Desfile

Ensino: Mais Escolas 
Isoladas

Mais oito municípios 
catarinenses foram be 
neficiados com a criação 
de escolas isoladas, ü 
fato tornou se rotina no 
üovêrno Celso Ramos.

Eis a relação das lo
calidades contempladas:

Fazenda do Potreiro, 
listrito e município de 
Mafra;

Sertão de Siqueiro, dis
trito de Pescaria Brava, 
município de Laguna;

Rio do Norte, Chapa 
dão da Bela Vista, Ga 
bireta, Freguesia de Bai 
xo e Caçador Dona Lui
za, tôdas no município 
de Ituporanga;

Quebradente, distrito 
de Urupema, município 
de São Joaquim;

Vargem Grande, muni 
cípio de Santa Cecilia;

hím 6 cuio programa e o seem 
Z  P8°3XÒmhoras - Desfile doe quadros de laçadores 

tantes,
q horas - Bênção dos quadros e laçadores,
9 30 horas Competição de laço entre os quadros:
9,í Barbicacho Colorado e Repontando t

Tradição. , .
11 horas - Concurso Je rédea, com participação d» 

2 elementos de cada quadro.
12 horas - Churrasco.

Às 13 30 horas - Competição de laço. entre os quadros
Querência do Campeiro e Rincão da Es
perança

Às 15 30 horas - Competição de laço entre os quadros 
vencedores nas duas primeiras rodadas. 

Às 16 30 horas - Entrega de medalhas aos vencedores 
As 17 horas Domação, contando com um representants 

de cada quadro.
Às 21,30 horas - Baile da Tradição.

LOCAL: Escola Agrícola Caetano Costa

À s

À s

À 8

As

O Barbicacho Colorado fará a apresentação de sua 
grande invernada artística no Baile da Tradição, que terá
lugar no domingo, seis de maio, no Hub 14 de Junho. Al Faxinai dos Ferreiras 
apresentação obedecerá ao seguinte programa: > Passo Fundo p FavonH*

1. “Ranchera do Barbicacho Colorado”, cantada e dan- T °  _  e 
çada por toda a Invernada Artística. UOS^LUCianOS,  ̂município

2 “Versos Colorados”, da autoria do Capataz Mor do 
Quadro, Deusdeth Velho Ramos, recitados por Alfeu Sch- 
listhting.

3- ” 0 Pézinho” dançado por toda a Invernada Artisti-
ca.

4. ‘‘Nossa Senhora Gaúcha'*, de Pimas Costa, recitação 
de Yara Ramos,

5. “Malambo” , dança folclórica apresentada pelos Pós
teros de Porto Alegre, Ednan Cesar Salgado e Hilário Bor- 
toluzzi.

6. “Sinha Maria, de Clebor Mercio, recitação de Ednan 
Cesar Salgado.

7. “O Manzanico, dança folclórica apresentada por to
da a invernada Artística.

8. “Versos Lageanos”, de Affonso Alberto Ribeiro Neto, 
recitados por Julieta Waltrick Ramos e Walmor Ribeiro 
Neto.

9. “SchottÍ8h de Duas Damas, extravagancia folclórica 
apresentada pelos Posteros de Porto Alegre.

10 ‘ Terra Criola, de José Lemos, recitação de Candi- 
da Lemos.

11. “El Pericon” grande baile gaúcho, apresentado pe
la primeira vez em Lages, por toda a Invernada Artística.

X X X
CoDtinua a batalha eleitoral para a eleição da PRIMEI

RA PRENDA do Barbicacho Colorado. As tres primeiras 
colocadas são Candida Lemos,Mariza Ribeiro Ramos, e Yete 
Ramos Aipjraçãa finil sj: i n n io ,  cinoj di  miio.

de São José do Cerrito.
Foram igualmeute a- 

tingidos os municípios 
de Nova Trento e Taió.

Aprovação de Plano 
Rodoviário

O Governador Celso 
Ramos referendou o Pla
no Rodoviário do Esta
do elaborado pelo De 
partamento de Estradas 
de Rodagem. Ficam fa
zendo parte integrante 
do decreto que aprovou 
os Doze Mapas Base e o 
Mapa do Plano Rodoviá 
rio do Estado, autentica
do pelo presidente do 
Conselho Rodoviário do 

Estado.

Funcionário de Esciitorio
Firma madeireira '-ecessita de um funcionário co» 

conhecimentos em cálculos de madeiras e com depart* 
mento pessoal

Os candidatos deverão dirigir-se à Caixa Postal 211 
Lages-SC, indicando: a) idade estado civil, empreg s oco- 
pados; referência etc.

Não serão consideradas as (artas que Dão trouxerea 
tôdas essas informações. _

Entre duas co isas^  p r e f i r a  z m e lh o r

Consórcio T  A C -  Cruzeiro do Si
..... ás suas ordens

DiàxiHmente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita-
c ‘  ■ f  #

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Ri° 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 

SUL, sem preocupação das passagens, utili

zando-se do C R U Z E I R O  A  PRAZO* 

o mais revolucionário sistema de viagens aé j 

reas. Você viaja agora e paga a passage® 

em suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO DO SUL, servindo cado 
vez melhor.

Para reservas e compras de passageIlf 

Procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 21*
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