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®?oV' V elso, Rarnos presente às festividades do 
50 aniversario do Grupo Escolar Vidal Ramos

Conforme noticiamos em 
uma de nossas edições ante
riores, o Grupo Escolar Vi
dal Ramos, modelar estabe
lecimento de ensino de nos
sa cidade, estará completan
do no dia de amanhã, o seu 
50° aniversário de fundação

Fundado em 20 de Maio de 
1912, pelo então Governador 
daqiela época, Cel. Vidal Jo
sé Oliveira Ramos, um dos 
varões mais proeminentes da 
vida pública barriga verde, o 
Grupo Escolar Vidal Ramos, 
tem -ido o alicerce da forma
ção moral de nossa juventu
de. guindando-o mais tarde à 
vida social politica e admi
nistrativa de nosso municí
pio de nosso Estado e do
pul:.

Tendo à frente, como sua 
diretora, a ilustre professora 
d I dita Luz Ribeiro e coadju- 
vad i por um corpo de com
petentes mestras, o Grupo

S n 0lar Vidal Ram°s é hojeconsiderado um dos educan- 
dános mais conceituados d- 
nosso Estado, adjetivos éster 
que o fazem ser credor d 
estima de nossa aborios ■ 
população. 1031

Governador Celso Re
mos presente às 

solenidades
Prestigiando ao máximo àt 

festividades do 50° aniver 
8ário de fundação do Grup< 
Escolar Vidal Ramos, ben: 
como as homenagens que se 
rão tributadas ao seu digno 
progenitor e patrono do re 
ferido educandário, o Gover 
nador Celso Ramos, acom 
panhado de vários Secreta 
rios de Estado e outras auto
ridades administrativas esta 
dual, estará presente às mes
mas, dando assim um cunho 
todo especial ao vasto pro
grama de comemorações.

Amigo que sempre foi do 
Grupo Escolar Vidal Ramos 
nada mais significativa é a 
presença do chefe do Exe 
cutivo catarinense às Bodas 
de Ouro daquele renomado 
estabelecimento de ensino, 
quando inclusive será home
nageado com a inauguração 
do seu retrato numa das suas 
dependências.

O Governador Celso Ra 
mos e sua ilustre comitiva, 
que procedem da cidade de 
Rio !o Sul, onde participou 
de um encontro regional na
quela comuna, deverá chegar 
à Princesa da Serra, hoje

por volta das 20 horus.
O inandii irio máximo de 

nosso Estado e a sua luzida 
caravana, .erão recepciona-

D r  Renato Ramos da Silva na Secretaria 
da Agricultura

Em virtude do licen- tario sem Pasta do atual 
ciamento do Deputado govêrno Estadual.
Atilio Fontana, Secreta

dos momentos antes, na Pon
te do Kio Canoas na divisa 
lo nosso município com o de 
Curitibanos, por parte das 
AUtorjipiiies locais e comis 
ão o> j inizadora dos festejos 

do Ciuquentenário do Grupo 
Escolar Vidal Ramos.

Programa d e  F e s t iv id a d e s
Elaborado pela sua digna diretora professora lolita 

T,uz Ribeiro e pelo seu corpo de mestras, o programa de 
festividades comemorativas do cinquentenário do Grupo 
Escolar Vidal Ramos, constará do seguinte:

-ia 20 - Amanhã - às 9 hora6: Missa Campal no páteo do
estabelecimento.

: Festa escolar, com números 
variados, contando com a 
colaboração especial da 
Sociedade Musical Lap na 

: Inauguração do retra ■ do 
Exmo. Sr. Governador do 
Estado.

: Inauguração da galeria de 
retratos dos Diretores.

: Coquetel oferecido ao Exmo. 
Sr Governador do Estado 
e as autoridades.

: Marche aux - Flambeaux, 
com a participação de di
versos estabelecimentos es
colares.

: Distribuição de doces e re
frigerantes aos alunos do 
estabelecimento.

: Banquete de confraterniza
ção dos professores do edu
candário.

às 10 »

às 15 »

às 15,30 » 

às 16 »

às 19 »

Dia 21 - 2“ Feira - às 9

às 12
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rio da Agricultura, que 
seguiu para os Estados 
Unidos e Europa em via 
gem de núpcias, assumiu 
interinamente aquela Se
cretaria, o Dr. Reuito
Kamos da Silva, Secre- Agricultura.

Assim o Dr. Renato 
Ramos da Silva deverá 
acumular aquelas duas 
importantes Secretarias 
de Estado até o retorno 
do titular da pasta da

O TRE negou registro à candidatura 
Martinho Callado Junior ao Senado

Conforme despachos 
procedentes da capital 
do Estado, o Tribunal 
Regional Eleitoral por 
votação unâmine dos seus 
uizes, negou registro à 
candidatura do Sr. Mar
tinho Callado Junior, nas

eleições do próximo dia 
3 de Junho.

Desta maneira, e de
pois desta decisão do 
TRE, não há até o mo
mento nenhum candida
to registrado para o cita
do pleito.

Articula se a  queda do 
Gabinete

Está sendo articulada 
a derrubada imediata do 
Conselho de Ministros, 
através da aprovação da 
moção de censura ao 
Chanceler San Tiago 
Dantas.

A maioria dos líderes 
da Câmara sempre foi 
favorável à permaoên 
cia do atual Conselho 
até depois das eleições, 
para evitar uma even 
tuai crise capaz de agi’ 
tar o pleito. O compor 
tamento do Sr. Tancredo 
Neves e seus compaohei 
ros convenceu, porém, 
alguns setores da Câma 
ra da conveniência de 
ser mantida a exigência 
da inelegibilidade.

Cel. Paulo de Andrade
Esteve durante alguns 

dias em nossa cidade, o 
Cel. Paulo de Andrade, 
residente no Rio de Ja
neiro, inspetor da Fabri
ca Nacional de Motores, 
conceituada organização 
automobilística de fama 
internacional.

a  finalidade da vinda 
do Cel Paulo de Andra 
de a Princesa da Serra, 
foi o de efetuar uma vi
sita a seus revendedo 
res nesta cidade, a po

derosa firma Rodo Pinho 
S/A e que brevemente 
abrirá as suas portas ao 
público de Lages e da 
região.

Durante a sua estada 
em nossa cidade, o Cel. 
Paulo de Andrade, sem
pre acompanhado do Sr. 
Lugindo DalPAsta, dire
tor da Rodo Pinho S/A, 
esteve em visita à vá
rias entidades públicas, 
inclusive no 2 ‘ Batalhão 
Rodoviário.

apresenta amanhã (domingo) 
# ás 7 e 9,15 horas

a grandiosa produção da M.U.M.

— T e n t a ç ã o  -
com Ava Gardner, Dick Bogarde, Joseph Cotten, Vittorio de Sica

e Aldo Fabrizzi

Pagamento dos dividendos relativos co  
exercício de 1961.

Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, avisa que, 

a partir de 14 5-62 e até 30 de junho vindouro 

efetuará, aos acionistas residentes nessa cidade, 

por intermédio do Banco Indústria e Comércio de 

Santa Catarina S/A, o pagamento dos dividendos 

do exercício de 1961, relativos às ações preferen

ciais, na base de 15% sôbre o valor nominal das 

mesmas.
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Prefeitura Municipal
ESTADO DE SANTA C A T A R IN A

1962
PORTARIA 

de 1' de março de
O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:
Por a disposição do Grupo Escolar São José, desta cidade, Maria 

Antonieta Ramos Rosa. ocupante do cargo isolado de provimento efeti 
vo de Professor, Padrão E, do Quadro l nico do Município, sem nenhum 
onus para a Prefeitura e com as garantias de outros direitos e vanta
gens que o cargo lhe assegura.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1' de março de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, na Secretaria da 
Prefeitura, em 1 de março do ano de 1962.

Felipe Afonso -Minão 
Secretário

;.o

zembro de 19*9. Fjgca, de FazeDda Padrão j 
Ylton Maehado. do carg e de Fiscal de Fazenda pâ

Quadro Único do Muni P i de feverejr0 de 1962.
M criado pela Lei n 48, t e - j. de março de 1962.

’ Prefeitura
Prefeito Municipal

Registrado e 
feitura, em primeiro 
dois.

Dublicado o presente Decreto na Secretaria daPre. 
puonca de^hum mji novecentos e sessenta -de março

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de r  de março de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve.

O

PORTARIA 
de I' de março de 

Prefeito Municipal de Lages,
196 í

RESOLVE
Por a disposição do Grupo Escolar São José. desta cidade, Ma

ria do Patrocínio Chaves de Matos, ocupante do cargo isolado de pro
vimento efetivo de Professor Padrão E, do Quadro Único do Município, 
sem nenhum onus para a Prefeitura e com as garantias de outros direi
tos e vantagens que o cargo lhe assegura.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1' de março 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Muuicipal

Registrada e Publicada a presente Portaria, na Secretaria da 
Prefeitura, em r  de março de 1962.

de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Termo de prorrogação de Contrato celebrado em dois 
de janeiro do ano de hum mil novecentos e sessen
ta, entre a Prefeitura Municipal de Lages e o Snr. 
Dr- Mário Teixeira Carrilho, para o fim que nêle se 
declara, com as seguintes alterações:

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia primeiro de 
março do ano de hum mil novecentos e sessenta e treis (1-3-1963) o 
prazo previsto na cláusula quinta do contrato celebrado entre esta Pre
feitura e o Senhor Dr. Mário Teixeira Carrilho (registrado a fls. 23 do 
livro registro de contratos n' 10).

Transferir:
De acordo com o artigo 69, alinea d da Lei n 71, de 
7 de dezembro de 1949.

João Rodrigues da Costa, do cargo isolado de provimento efetivo 
de Fiscal Auxiliar Padrão H, do Quadro único do Município, para o de
Fiscal da Fazenda, Padrão M. _ n hp iqk?

Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de março de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre- 
de hum mil novecentos e sessenta e

Registrado 
feitura, em primeir i 
dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

I

O

d da Lei n' 71,

Fica alterada a Cláusula Segunda do referido contrato que 
passará a ter a seguinte redação: O Contratante obriga-se a pagar ao 
Contratado, como retribuição aos serviços, o salário mensal de déz mil 
cruzeiros (Cr$ 10.000,00), a contar de 1 de janeiro de 1962 (primeiro 
de janeiro do ano de hum mil novecentos e sessenta e dois).

Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de março de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Contratante
Dr. Mário Teixeira Carrilho 

Contratado

O

DECRETO
de r  de março de 1962 

Prefeito Municipal de Lages, resolve:
Promover por Merecimento:
De acordo com o art. 54, da Lei n- 71, de 7 de de-

DECRETO
de 1 de março de 1962 

Prefeito Municipal de Lages, resolve:
TRANSFERIR:

De acordo com o artigo 69, alinea 
de 7 de dezembro de 1949.

O Funcionário Mário Ramos Lucena, do cargo isolado de provi 
mento efetivo de Encarregado dos Serviços de Fiscalização, Padrão Z2, 
do Quadro Único do Município, para o de Fi6cal de Fazenda Padrão P 

Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de março de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura, aos primeiro dias do mês de março do ano de hum mil no
vecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário 

DE' RETO N 6 
de 1- de março de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições.
DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exer
cício um Crédito Especial de treis milhões de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00), 
A~~í ■- a atender as despesas decorrentes da Lei n’ 60, de27 de fe-

SÉ
Çt
di
çá

C0I
inei 
ave 

N 
vice 
taci. 
pagí 
mini 
ques 
pertÉ 
íituei 
de di 

Me 
curso

Com

destinado 
vereiro de 1962.

Art. 2 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica 
çao, revogadas as disposições em contrário 

Prefeitura Municipal de Lages, em i 
Wolny Delia Rocca — Prefeito 

Registrado e publicado o presente 
Prefeitura, em primeiro de março do 
sessenta e dois.

1962
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Felipe Afonso Simão — Secretário
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CORRETO LAGEA.NO

[
Dr. A  Zam brim

Entre os animais submeti
dos à exploração de deter
minadas funções como fontes 
de renda, as aves vêm ocu 
pando posição econômica 
muito aquém de suas possi
bilidades comparadas com as 
demais espécies.

Uma das causas desta po 
sição, que deixa muito a de
sejar perante a avicultura de 
outros países, é o alto índi
ce de mortalidade que aco
mete nossos plantéis.

Por mais aprimorado« que 
sejam os sistemas de instala
ções, escolhas, seleções me 
didas sanitárias e alimenta
ção, êsse índice desencora
ja, ainda, qualquer avicultor.

As causas mais freqüentes 
da mortalidade, por vézes de 
controle difícil, são: confina- 
mento e promiscuidade das 
aves.

No âmbito da indústria a- 
vícola, ambas oferecem maior 
facilidade de contágio e pro
pagação de germes coDta- 
minando as instalações, par
ques, ração, água e demais 
pertences, que assim se cons
tituem em fonte permanente 
de doenças e mortalidade. 

Mesmo com todos os re 
i  cursos disponíveis, o avicul

tor não tem podido separar- 
se dos prejuizos decor
rentes da mortalidade, por
quanto, procurando afastar 
todas as causas possíveis 
conhecidas, surge, de inespe
rado, uma origem desconhe
cida.

As pesquisas modernas, 
dentro e fora dos mais con
ceituados laboratórios, tèm 
dispendido grandes somas uo 
propósito de conseguir da
dos precisos sôbre produtos 
que venham de encontro a 
estas situações e que confi
nem ao mínimo as incidên 
cias desastrosas radicadas no 
seio da avicultura

Os dados ütatísticos des 
sas p esqui demonstra 
que, até o momento, os An
tibióticos de largo espectro, 
isto é, aqueles que atuam 
sôbre a quase totalidade dos 
micro-organismos causadores 
de doenças, situam-se em 
primeiro plano na redução 
da mortalidade das aves.

Desde que êstes antibióti
cos sejam aplicados corre
tamente far-se á o controle, 
)revenção e tratamento per- 
eito das doe :ças bacterianas 

mais comun- entre as aves. 
proporcionando ainda melhor 
conversão ios alimentos, au-

lffl

(Continuação d a  ulti 
m a p ag in a )

do o Estado para prestigiai 
a candidatura Henrique dt 
Arruda Ramos e na semana 
que passou, nesta cidade, 
realizou-se no Restaurante 
Barriga Verde um almoço 
que congregou o funciona
lismo da região e que mar
ca o inicio dos trabalhos em 
favor da candidatura desse 
inteligente conterrâneo.

Tendo residido durante al 
líum tempo em Joaçaba, on 
e fez numerosas e dedica 
ias amizades, a candidatura 
lo Sr. Henrique Ramos está 
epercutindo favoravelmentt 
io seio do funcionalismo e 
o comércio locais.»
Pelo o que estamos obser 
ando cresce dia a dia o nú 
ero dos partidários da can- 
datura Henrique de Arrudt 
unos em todo o território 
itarinense e estamos cer 
8 que em Lages berço dt | 
istre homem público, seut I 
diterrâneos, amigos e ad- 
ifadores sem distinção par
aria, lhe prestarão a mais 
‘nificativa das homenagens, 
ido-lhe a 7 de outubro 
•ximo o seu voto nas ur- 

contribuindo as6im, pa
la  vitória de mais um la- 
■no no pleito que se apro- 

ia. elevando cada vez 
. a terra que deu a Sta. 

n vultos da estirpe de
\ de Oliveira Ramos,
V| c zario Ram06, Nereu Ra- 

i Ari6tiliano Ramos, Cel
s o s  e o nosso saudo- 

querido amigo Vidal 
'8 Junior.
freio Lageano» cumpri
ndo o dr. Henrique lhe 
fetos de uma es‘a-

nós.

mentande a produção de o- 
vos e o pêso dos frangoN 
para corte.

Das nos-as observações 
colhidas em granjas moder
namente aparelhadas, dentro 
de um padrão técnico apri
morado, pudemos deduzir 
que produtos à base de Ter- 
ramicina são os que vêm 
proporcionando os melhores 
resultados.

Assim temos granjas onde 
o uso adequado da Terrami 
cina tem reduzido ao mini 
mo o índice de mortalidade, 
independente da idade e fun 
ção das aves, com aumento 
de 17 Vo na postura e 30 /„ 
no pêso de frangos para cor
te.

Para as nossas condições, 
êstes dados têm alto signifi 
cado, quando sabemos das 
lutas constantes desenvolvidas 
entre avicultores e produção 
avícola, onde quase sempre 
o avicultor insatisfeito é o 
de rotado. É costume do avi
cultor, procurar combater 
as doenças limitando-se 

exclusivamente às aves, quan
do estas já contaminaram 
todo o meio ambiente, prin- 
cipalmeute água e ração.

A ave. água e ração con
taminadas foram o trio da 
mortalidade, os agentes pro 
psgadores habituais das do
enças

A maneira fácil de contro
lar, orevenir e cura«* as 
lo viças, é através das aves

ta ibém da ração e água,

3a pagina

que devem ser conveniente- mortalidade, e colocando a
mente tratadas 

Se um dêstes 3 elementos 
não estiver sendo tratado 
corretamente, as doenças e 
mortalidade persistem com 
gastos e prejuizos 

Sabemos que no período 
agudo das doenças, o índice 
de mortalidade é mais eleva
do, enquanto no período crô
nico, baixa a mortalidade e 
a produção em geral 

Isto se deve a 4 fatores 
mais importantes:

- Falta de resistência or 
gânica das aves;

- Alto grau de contamina
ção das aves, ração e água;

- Baixa do consumo de ra
ção:

- Aumento do consumo de
água.
T“ mos assim que a ração tra 
tada com antibiótico vem pro 
porcionar maior resistência 
»rgânica, diminuindo o gráu 
le contaminação, reduzindo 
ao mínimo as perdas, aumen
tando a produção em geral, 
como citamos anteriormente. 

A água sendo consumida

nossa avicultura numa 
posição melhor.

Os avicultores encontram 
à venda, no comércio espe- 
cialisado, dois produtos à ba
se de Terramicina, conheci
dos pelos Domes de TM 3*f3 
e TM-10, para ser adicion; - 
dos na ração conforme re
comendação criteriosa dos 
fabricantes (PFIZER CORPO
RATION DO BRASIL!.

0 mesmo laboratório aca
ba de lançar agora, no Bra
sil, mais dois excelentes pro
dutos para ser adicionad s 
na água: TPS com Vitaminas 
para Poedeiras e TPS com 
Antigermem 77 para aves, 
sendo ambos produtos à ba
se de Terramicina. e cujas 
finalidades é o controle, pre
venção e o tratamento das 
doenças, o aumento e melho 
ra da produção avícola,

Todo avicultor não dcRCO- 
nhece a importância e ne
cessidade das Vitaminas, 
quando estas têm por objeti
vo regular e desempenhar 
funções vitais no organiimo

em maior quantidade por o-jdas aves. 
casião dos surtos de doen-iO antigermem-77, o mais po
ças ou em fases normais, | deroso desinfetante, tem por
quando tratada, é mais uma 
arma atuando dentro do

finalidade o tratamento !a 
água, eliminando a contami-

mesmo campo, reforçando os n ção e propagação das duen- 
efeitos que se aliam aos|ças.
da ração tratada. Combater o trio da mo 'ta-

Com ração e água trata
das, estaremos controlando, 
prevenindo e curando as a-
ves, exterminando o trio da vicultura.

lidade significa menos mor
talidade. maiores lucro e 
melhor posição da nossa a-

Símbolo do sucesso

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

«[murs)
On eroding da W lu rS -O V fR U ID
fabricante de fdcolos dt alta Qualidade
Sio Bernardo do Cameo 
[stado de S ie Paolo

- r / E / u r ^ ! uJ L L L y -

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

A g e n c ia  Planaltina de Veículos S /A
Avemáa Pres. Vargas, 1898- End. Tel. “ Planaltin, " - Fone, d H  - C. Pcstsl, 333

LAüKS Santa Catarina

«
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Justiça Eleitoral
O Dr. Osmundo Vieira Dutra Juiz Eleitoral da 21.a Zona. dos 

Municípios de Lajes, ADita Garibaldi, Campo Belo do Sul e São José do 
Cerrito, desta Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da 
lei e etc.

FAZ SABER a todos os interessados que, nos têrmos do artigo 20, 
letra «n», do Código Eleitoral, designou os seguintes locais para as 
mesas receptoras de votos na eleição a realizar-se no dia 3 de junho 
próximo:

Municipio de Lajes - Séde
Secção - Prédio
1. a - Forum - Sala de Casamentos.
2. a - Forum - Cartório da 2 a Escrivania do Civel
3. a - Assistência Municipal
4. a - Salão Paroquial - Fundos da Matriz
5. a - Centro de Saúde
6. a - Colégio São José
7. a - Cartório - Celio Batista de Castro
8. a - Agência Ford - Comércio de Automóveis João Buatim S/A
12. a - Centro Operário
13. a - Escola Normal (Instituto de Educação) - Knt. Lateral
14. a - Escola Normal (Instituto de Educação) - Ent. principal 
lõ.a - Galeria Dr Accácio - 1° Tabelionato
16. a - Galeria Dr. Accácio - Coletoria Estadual
17. a - Coletoria Federal
18. a - Clube 14 de Junho
19. a - Clube r  de Julho
20. a - G E. Beli8ário Ramos - Entr. Rua Frei Rogério
21. a - G. E Belisário Ramos - Entr Rua B Rio Branco 
22 a - Prefeitura Municipal
23.a - Prefeitura Municipal Câmara Municipal
9. a G.E Flordoardo Cabral - Copacabana
10. a - G.E. Flordoardo Cabral - Copacabana 
l l  .a - Salão Paroquial - Copacabana
124.a - Salão Paroquial Copacabana
125 a - Armazém Branco (Ivandel Soares Xavier) - Copacabana
126. a - Armazém Boldo - Copacabana
lOü.a - Deposito Emilio Battistella - Cemitério 
10! a Transporte Plinio - Cemitério
I02.a - Oficina Geral de Máquinas (H. Pascalli) - Cemitério 
103 a - Escola Municipal Morro do Posto
104. - Fazenda Experimental - Morro do Posto
127. a - Agência Rex (Oficina) - Morro do Posto
128. a - Salão Paroquial (E Frei Rogério) - Morro do Posto
105. a - Séde do Clube de Foot Bali - Varzea
106. a - Orfanato N.S. Graças - Varzea 
136.a - Orfanato N.^. das Graças - Varzea
107. a - Firma Samarco - Ponte Grande - Coral 
l()8.a - Clube 1‘ de Maio - Ponte Grande - Coral 
109.a - Clube r  de Maio - Ponte Grande ■ Coral
121. a - Vulcamzadora Santa Catarina - P. Grande - Coral
122. a - Oficina Feiber - Ponte Grande - Coral
123. a - Salão Paroquial - Ponte Grande - Coral 
138.a - Salão Paroquial - Ponte Grande - Coral
139 a - Colégio do .Rosário - Ponte Grande - Coral 
110 a - Dep. Serraria Waldemar Koeche - Conta Dinheiro 
11 la  - G E Trajano de Souza - Conta Dinheiro 
l32.a - G.E. Trajano de Souza - Conta Dinheiro
31. a - Casa Comercial Acacio Furtado - Coxilha Rica - S. Jorge
32. a E tfun Antonieta Barros - Coxilha Rica - Morrinhos
33. a - Escola Municipal - Pedras Brancas
112.a - Encruzilhada Salto Caveiras - Usina - Vota na 23.a Secção

Municipio de Lajes - Distrito de Capão Alto

5"ia Secção Vigia - Escola Municipal
131a Secção Vigia - Casa Residência Sr. Dorgelo R. Damasco 
54a Secção Encruzilhada - Escola Estadual 
55a Secção Sto. Antonio do Pelotas - Escola Estadual 
56a Secção Santa Terezinha - Escola Estadual 
57a Secção Séde - G.E. Emiliano Ramos

o * séde - G E. Emiliano Ramos58a Secção Séde u jljan0 Ramos
59a Secção Séde u

89a. Secção 
90a Secção 
91a Secção 
92a. Secção 
88a Secção 
152a Secção

Distrito de Correia Pinto

séde - Clube 7 de Setembro 
S é d e -G E  N S. do« Prazeres 
léde ■ G.E. N.S. dos Prazeres 
Séde - Cartório de Paz 

Farinha Seca - Escola Estadual 
Avençai - Antiga Escola Mun.c.pal

Distrito de índios

75a Secção Séde Escola Municipal 
76a Seccão Séde Clube Concordia 
74a Secção Macacos - Escola Estadual

Distrito de Bocaina do Sul

69a
70a
7la
66a
67a
68a

Secção
Secção
Secção
Secção
Secção
Secção

155a Secção

"2a Secção 
®3a Secção 
64a Secção 
65a Secção 
113a Secção

61a Secção 
l2oa Secção 
129a Secção 
130a Secção

95a Secção 
96a Secção 
97a Secção 
93a Secção 
94a Secção 
116a Secção

Séde - Salão Paroquial 
Séde - G.R. Campos Sales 
Séde - G.R. Campes Sales
Fachinal dos Lúcios - Casa Comercial Martinho Becker 
Piúrras - Escoia Rural 
Dois Irmãos - Canoas - Escola Estadual 
Pessegueiros - Casa das Festas

Distrito de Palm eiras

Séde - Escola Municipal
Séde - Escola Municipal
Séde - Clube Palmeiras
Séde - Escola Estadual
Igarra8 - Escolas Reunidas Elza Decke

Distrito de Octacilio Costa

Séde - G.E. Estadual 
Séde - G.E. Estadual 
Séde - G.E. Municipal 
Séde - G.E. Municipal

Distrito de Painel
- Séde - Clube r  de Maio
- Séde - G.E Correia Pinto
- Séde - G E Correia Pinto
- Lageado - Serraria Araldi
- Galafres - Serraria Tres Corações
- Casa de Pedra - Casa das Festas

Municipio de Anita G ariba ld i

34a
35a
36a
37a
38a
39a
4Ua

Secção 
Secção 
Secção 
Secção 
Secção 
Secção 
Secção 

153a Secção 
154a Secção 
41a Secção 
134a Secção 
142a Secção 
143a Secção

Séde - Prefeitura Municipal (Antiga Intendência)
Séde - G.E. Padre Antonio Vieira 

G.E. Padre Antonio Vieira 
Salão Paroquial 
Salão Paroquial 
Clube 9 de Março 

Lagoa da Estiva - Escola Estadual 
Rosário - Escola Estadual 
Cachoeirinha - Escola Estadual

Escolas Reunidas Prof. José Cesário Br 
Escolas Reunidas Prof. José Cesário Br 
Sao Pedro - Escola Estadual 
Entre Rios - (São José)j- Escola Estac

Séde
Séde
Séde
Séde

Celso Ramos 
Celso Ramos 
Celso Ramos 
Celso Ramos

Municipio de Cam po Belo do Sul ‘

42a Secção Séde - Escola Estadual 
43a Secção Séde • Salão Paroquial 
44a Secção Séde - Clube Camjobelense

(Continua na pag in a  seguinte)

T T a i  s p o r tã r t  o r T T  R e p T e s e i T l a l õ l f  M i O l m T l n f l
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 LAGE^

Transportesem geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc n i Catarm a‘

Agencias M T  Alegre’ SSoPâ R1» -
Servindo ainda as seguintes localidades de Sant« n * - „
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho. Residênrirr ç * ~  w Q I C i r i I l C Í
Alta do Sul. Campos Novos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê E ncruzilho^1*? 9 ecilia' Ponte A lta m  p ni
rito, Rio da Varzea. Painél, Urubici. Urüpema, Bocaina do Sul Btfm R ^ ° lm^ ras ^ »q u e ir ã o  ? ° rteVi
Lagoa  d ,  ^ H v q . Cerro N egro. AnUa Garibaldi, Celso a m o ^ do° sS

------=12!25_I_5Í° Negro, no Paraná
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Justiça Eleitora!
L A G E A N O  5a pagina

Retrait-'© noesp-lho da vida
46a Secção 
47a Secção 
49a Secção 
50a Secção 
51a Secção 
117a Secção 
118a. Secção 
H9a Secção

(Continuação da pagina anterior)
NoPsa Senhora dos Prazeres r  .
Morro do Chapéu - Escola Estadual Estadual 
Cerro Negro - Séde - Cartorlo de Paz 
Cerro Negro - Séde Escola Estadual

Cerro Neero " S tm  ‘ Ag^ncia do Correio 
cVrro ^f^gro^Serraria &?.ola Estadual 
Cerro Negro - São Jorge -

É no trabalho que nasce a alegria,
A graça de viver é gosar saúde a valer, 
O rico e o pobre laborão todo o dia 
E quem assim não fizer vai esmorecer.

Quem tenta fugir do trabalho não vive,
Vegeta como planta daninha entre a fartura,
É como o joio no meio do trigo semivive,
Sofre os revezes das palhas na queimadura.

M  micipio de ão José do Cerrito
82a Secção 
83a Secção 
84a Secção 
85a Secção 
86a Secção 
87a Secção 
79a Secção 
80a Secção 
81a Secção 
78a Secção 
144a Secção 
145a Secção 
146a Secção 
147a Secção 
148a Secção 
149a Secção 
150a Secção 
151a Secção

S. K- - Cartório de Paz
Seie - Clube 25 de Julho
Séde - G.E Prof. Siraplic-io
Séde - G.E_ Prof. Simplicio
Séde Salão Paroquial
Séde Salão Paroquial
Ermida - Escola Estadual
Ermida • Salão Paroquial
Ermida - Salão Paroquial
Capela São José - Escola Estadual
Corredeira - Salão Paroquial
Pinheiros Ralos - Salão Paroquial
Cerro Pelado - Escola Estadual
Sto. Antonio dos Pinhos - Salão Paroquial
Salto Mariano - Escola Estadual
S. João da Palmeira - Salão Paroquial
Santa Catarina - Casa Escolar
Rincão dos Albinos - Salão Paroquial.

Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos quatro dias do mês 
le maio de mil e novecentos e sessenta e dois (4/5/1962).

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz Eleitoral da 21a. Zona

E, assim vai vivendo enquanto tudo floresce, 
Vem a colheita, e logo a palha em si enleia,
O lavrador o separa, e o coitado o fogo aquece, 
E as labaredas em volta tudo lhes encedeia.

Quereis ser feliz sem magoar a felicidade,
Trabalhe para encontrar a grande ventura,
A ociosidade leva-nos a procurar a vaidade.

Atráz da vaidade, até o espelho de nós enfadonha, 
Çoloque-se diante dêle e lhe perguntt gostas de mim? 
Êle nada responde, podia falar, mas tem vergonha.

Veja o espelho dentro de si, escute o que está falando, 
Olhe nos teus olhos, êles retratam toda a verdade, 
Porque o espelhar vaidosamente, êle está chorando.

São Paulo, 17 de Março de 196-.

Lauro de Carvalho Cesar

vo c e  m e s m o
DIRIGINDO DM 
CHEVROLET 62 

■ÚLTIMO T1P0- 
DE MIAMI 
A NEW YORK!

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW YORK! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

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

Custo sujeito às alterações do câmbio.

ínscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURSH0 
DE sun VIDO 
n.°3
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou as lo|os da

mensais

V A  § 3 !  O
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Comércio e Indústria João Duarte Silva Júnior S/l.
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas . innto Com os demais documentos a que alude
De conformidade com as prescrições legais e estatutárias, apresento - vo s , j  on(jtínte ao exercício findo de I9fq

o artigo 99, do Decreto Lei n- 2.627, de 26 de setembro de 1940, o nosso Kelatono ■ rpRnectjvo balanço e demonstrativo 
As atividades sociais desenvolveram se normalmente, conforme se depreende do respectivo v iivo

da conta Lucros e Perdas. r o«nnômica desta sociedade, poderão VV. SS
Postos à vossa disposição todos os documentos reveladores da situaçao econo Diretoria a qual permanece

verificar os resultados obtidos durante o decorrer do ano de 1961, bem como julgar os atos da Diretoria, a q p uianece a
disposição dos senhores acionistas pira prestar quaisquer esclarecimentos que forem soi

Lajes, 20 de fevereiro de 1962.

Antonio Duarte da Silva — Diretor-presidente

Balanço Geral realizado

A  T I  V o%

Disponível
Caixa 240.746,00
Banco Brasil S/A 35.743,70
Banco Nacionai S/A. 4.602,10
Banco Inco S/A. 297.430,90 578.522,70

Realizável i
Participações 28 160,00
Titulos a Receber 673.408,50
Devedores 9.354,00
Empréstimo Compulsorio 126.639,20
Mercadorias - Estoque 1.052610,20
Madeiras Fita - Estoque 2.883.500,00
Madeiras Meação - Est. 75.201,90
Pinheiros 470.820,00 5.319.993,80
Imobilizado
Imóveis 888.000,00 .
Imóveis Reav 60c.000.00
Semoventes 51.500,00
Maquinas & Inst 2.262.173,2C
Edifícios Serraria 57.452,00
Veículos 2.137.680,00
Ferramentas 163.934,50
Instalações Elétricas 12.200,00
Moveis & Utensílios 167 700,60
Despesas Instalações 28.400,40
Benfeitorias 192.147,50 6.561.188,20
Compensado
Ações Caucionadas

P A S S I V O

Inexigivel
Capital
Fundo Indeniz Empr 
Fundo Depreciação 
Fundo Reserva

5 500.000,00 
79.366,80 

2.903.054,50 
436.780,40 8.919.201,70

40 000,00 12.499.696,70

Exigirei
Instituto Providencia 
Madeireira Douat S.A. 
Credores Diversos 
Titulos Descontados 
Titulos a Pagar

Transitório
Lucros Disposição Assembleia

Compensado

90.431,20
660.000,00

1.043.400,00
506.144,70
517.827,10 2.817.803,00

722.700,00

Caução Diretoria ■iP000'00 12.499.696,76

DOtí
abri
via
em
a cn
exat
forçfc

20 d< 
recor
giona

ção c 
F

k PEL

O presente balanço é cópia fiel do transcrito às folhas 218 e 220 do livro Diário n°0i roaiotraHn n«.*- • a ,
Estado de Santa Catarina, sob n° 15.154 em 15 de junho de 1956. 3’ re818trado no Cartono do Cível e Comércio de Lajes,

. , . „  t „  Lajes, 31 de dezembro de 1961.
Antonio Duarte da Silva - Dir. Pres _  . *
~ ... T Ä rv \ Evansto Duarte e Silva - Dir Ger
Galdino Joao Duarte - Dir. Indl , -, „

Jonas Spuldaro - Tec Cont 29/59 CRC SC

de - MERCADORIAS
Lucro bruto desta conta 675.327,10

de - MADEIRAS-FITA
idem idem idem idem 

de - MADEIRAS-MEAÇÃO
6.077.000,00

idem idem idem idem 2.875.190,10
de - RENDAS EVENTUAIS

idem idem idem idem 1.680,00
de - FUNDO DEPRECIAÇÃO

retorno p/ venda veículos 249.410,00
de - FUNDO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS

retorno saldo desta conta 212.895,40
de - JUROS E DESCONTOS

lucro bruto desta conta 83.637,70
de BENEFICIAMENTO

idem idem idem idem 22.101,00

Antonio Duarte da Silva-Dir. Près 
Galdino João Duarte-Dir. Indl.

10.197.241,30 

Lajes, 31 de dezembro de 1961

D E B I T O

PD 
Dir
Sec 
lim

I
retório 
Secção 
■I de a
partidár
SIartinih
Arlindo

a - GASTOS GERAIS 
a - PINHEIROS

p íín n D M P D u ? 8 p/ 8erragem em 1961
80.359,50 

535,30
a - FUNDO RESERVA 
a - FUNDO INDENIZ EMPR

9.053.529,50

340.117.00

a - LUCROS A DISPOSIÇÃO 
ASSEMBLEIA

_722.70Q.00 803.5948» 10.197.241.30

Jonas Spuldaro - Tec. Cont. 29/59 CRC SC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Evaristo Duarte e Silva - Dir. Ger. 

Salvio Duarte-Dir. Adjunto

Senhores Acionistas

praça Vidal R a m o ? ' S c l c , ! * 1°, diãpSLçlea e « «a rn S ílL '’ ^  DUar,e Silva « » b »  S/A cm  , eíp ,
da coam de lueroa e perda., eocoa.raado em perfeita ordem ,  ^ M a m a ^ S t ^ f emd0eJS5™

Lajee, 20 de fevereiro de 1962. 8ei“ m 08 ">««»<>■ »P rov,,d0,
Edvi da Coata Avila Ie|doro KoerJcb

Casemiro Colombo

/ +  ,

PDC.
Na I 

!fü Prov 
Kub

d.0i Lui
s:

Para 
Pinto 
Para 
ÿma
"ara
farac
"ara 
Dàncj(

S
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CORREIO LA G E  A N O
A PEDIDO

Partido Dem ocrata Cristão
Diretono Regional 
Secção de Santa Catarina

0 PDC está perfeitamen
Nota do Diretório Regional

Tendo o jornal «O  Estado» de Florianópolis 
noticiado cora destaque, em sua edição d" 29 de 
abril findo que o Tribunal Regional Eleitoral ha

™  S n  c 2 í ‘ °  Fartíd0 Democ“ c r ls « o  em banta Catarina e, como essa notícia se presta
a confusão no interior do Estado, no momen o 
exato em que o Partido se expande com grande 
força, declaramos aos correligionários, como ao 
publico em geral, que pelo Acórdão N' 1.410 de 
20 de março último, o mesmo oolendo Tribunal 
reconbeceu a vigência, até 1964, do Diretório Re
gional eleito em 30 de abril de 1960.

Assim, está perfeitamente legalizada e situa
ção do Partido em Santa Catarina.

Florianopolis, 8 de maio de 1962.

(a ) Martinho Callado Jor.
Presidente do Diretório Regional

(a ) Roui Hickel,
T Secretário do Diretório Regional

7a pagin^

A PEDIDO

Copia do Original
5 de maio de 1962

PDu
Diretorio Regional 
Sec. de Sta. Catarina 
limo. Snr. Gal José Pinto Sombra 

Cumpro o dever de lhe informar que o Di
retório Regional do Partido Democrata Cristão, 
Secção de Santa Catarina, em sessão realizada a 
30 de abril de 1962, decidiu excluir dos quadros 
partidários os Srs. Rubens Nazareno Neves, l.idio 
Martinho Callado, Luiz Fiúza Lima, José Zanin e 
Arlindo Bernardt Não possu in, pois, os referidos 
cidadãos, credenciais para falar em nome do 
PDC.

Na mesma sessão o Diretório Regional resol
veu prover as vagas abertas com a exclusão dos 
Srs. Rubeus Nazareno Nev -s, Lidio Martinho Cal
lado, Luiz Fiúza Lima e José Zanirij tendo sido 
eleitos:

Para o cargo de 5' Vice-Presidente: Gal. José 
Pinto Sombra
Para o cargo de Secretário Geral: o Dr. V al- 
demar Kupp.
Para o cargo de 2‘ Secretário: o Dr. Biase A. 
FâTclCO #
Para o cargo de 3‘ Secretário: Sr. Joãj  \e  
nâncio Nascimento.

Saudações Pedecistas 
(a ) Martinho Callado Jor.

Presidente do Diretório Regional

C r u z e i r o  
x Olinkrafi
Dando prosseguimento 

a o  c a m p e o n a t o  
citadino de futebol, tere
mos amanhã à tarde no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, o cotejo 
entre as representações 
do Cruzeiro e do Olin- 
kraft, jogo êste referen
te à la rodada *do re- 
turno.

O Olinkraft encontra- 
se atualmente na vice li 
derança da tabela, ao 
passo que o estrelado 
encontra se no úitimo 
pôsto com 8 pontos per
didos.

Analizando-se os eam- 
panhas dos mesmos e n 
jogos anteriores, o Olin
kraft é considerado fa
vorito desta cont nda, 
uma vez que o Cruzeiro 
ainda não se encontrou 
no atual certame. Vias 
como o futebol é pr di 
go em surpresas, poderá 
ocorrer mtrario. com 
uma vite.-j .ia enquadra 
alvi azul

In<^ a  e Comércio de 
Madeiras Battistella S*A.

-  A V ISO  -
De acordo com a resolução tomada pela as

sembleia geral extraordinária de 30 de abril de 
1.962 e de acordo com o § 2' do art. 111 jjo  D e
creto-lei nr. 2 627. de 26 de setembro de 1.91, 
convidamos os senhores acionistas para o exer
cício de seu direito de preferência na subscriç. o 
de ações do aumento de capital a ser realizado, 

1.» prazo de trinta dias a contar da dali: da 
ub ie ição dêste aviso.

Lajes, 17 de maio de 1962.
Enio Mario M; in - Diretor

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 2S4

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubo.:, 
rodas, cabines, latarias, molas, liferenciais para guin
chos e outros fins, carca as de diversos tipos. Venda 
e Consignações de earros usados.

Tudo a preços baixos

Quem na anuo- 
cia se ^scorrJe

P ara  seus anúncios pro
cure VO RR E l D LA G E A - 
N O . Rua Marechal Deo- 
doro, n 294

—  d e  -  
PEDRO VANONI

G a s o l in a  - O le o s  - L u b r i
f ic a ç ã o  e L a v a ç à o

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

perragem Mauá Ltda.
C o m p le to  sortim ento d e  fe rra g en s ,  

tintas, g r a x a s ,  o leo s , m a n c a is , ro la m e n  
tos e  fe rram en tas  em  g e ra l.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

I $

Se você deseja ganhar

=  1 milhão de cruzeiros ■
Exija do seu fora.codor -  NOTA HSCAL^orrespondenle às sua. compras

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suis notas à  rua Coronél Córdova n» 80 _________

e concorra
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Em visita oficial, acaba de 
percorrer o Vale do Rio do 
Peixe, o dr Henrique de Ar
ruda Ramos, Diretor do Ser
viço de Fiscalização da Fa
zenda, que desde alguns dias 
encontra-se entre nós.

Cora'> já noticiámos em e- 
dições passadas, sua senho 
ria é candidato a uma cadei
ra à Assembleia Legislativa 
de Sta. Catarina. Por ocasião 
de sua visita àquela próspe
ra região do oeste barriga- 
verde, recebeu > candidato 
pessedista diversas homena
gens de seus correligionários, 
amigos e admiradores. Em 
Piratuba, onde chegou dia 6 
do corrente mês, foi o dr. 
Henrique recebido à entrada 
da cidade pelo senhor Pre
feito Municipal que -e diga 
de passagem, foi eltilo na 
legenda da União Democrá
tica Nacional. Às 12 horas, 
foi lhe oferecido nm almoço 
do qual participarei 110 
pessoas, representam!, a d i
te dos meios polític os e -o 
ciais daquela prospera d ia- 
de. Dia 7 em Capi izil, nova 
manifestação era pn suida io 
visitante, num almoço que 
congregou as classes nmis 
representativas do município. 
Em Itá, a exemplo do que a- 
conteceu em Piratuba. o Di 
retório Municipal do Partido 
Social Democrático, também 
adotou oficialmente a candi
datura do ilustre filho da 
terra de Nereu Ramos prers- 
tando lhe, na oportunidade, 
grande manifestação de so
lidariedade, homenageando o 
num lauto almoço onde se 
fizeram ouvir diversos o.a- 
dores que enalteceram as 
qualidades do candidato pe
rante uma assistência de a- 
proxiroadamente uma ceote- 
na de pessoas. À tarde do 
mesmo dia, foi calorosameo- 
te recebido em Seára, via
jando no dia seguinte com 
destino a Abelardo Luz. on 
cie chegou no dia 10 do cor
rente. tendo naquele muni
cípio recebido as homena
gens dâ seus partidários, 
num jantar que se realizou 
às 20 horas. Em Joaçaba on
de desfruta de grande cir
culo deamizades, foi-lhe, pe
lo Diretório Municipal do 
Partido Social Democrático, 
oferecido um jamar, onde 
estiveram presentes as mais

destacadas personalidades da 
política local A respeito 
dêste importante aconteci
mento político social, publi
camos abaixo o comentário 
feito pelo nosso confrade 
‘Correio do Sul”, orgáo líder 
da imprensa udenista no Va 
le do Rio do Peixe, e que 
tem como seu diretor o dr 
Brasílio Celestino de Olivei 
ra, Presidente do Diretório 
Estadual da UDN catarinen
se.

«Candidato do PSD a 
Deputado Estadual en 
contra simpatia no va  

le do Rio do Peixe

O Diretório Municipal do 
PSD de Piratuba acaba de 
lançar a candidatura do Sr. 
Henrique de Arruda Ramos, 
atual Diretor da Fiscalização 
Estadual para deputado esta
dual.

Jovem e talentoso, Henri-

Declaração à Praça
Pela presente e pela melhor forma de direito, 

declaramos que o sr. JOSÉ ELMAR REGIS, resi- 
pente nesta cidade de Lages, não mais faz parte 
«lo quadro de funcionários de nossa empresa sen 
do que desta data em diante o mesmo não mais 
está autorizado a representamos, bem como prati
car qualquer ato de comercio quer em veudas 
quer em cobranças.

Lages, 8 de maio de 1962.

Abramo Bedin
gerente da Filial de Caxias do Sul 
da firma S.A. WH1TE MARTINS

A presente Declaração aeha^se com firma re 
conhecida no 2* Tabelíonato de NuUb do Sr Célio Batista de Castro.

que de Arruda Ramos se im
pôs entre os seus correli
gionários pela lisura do seu 
comportamento Político. Co
mo servidor do Estado, é uni
versalmente apreciado pela 
sua probidade e honradez, 
além de sua indiscutível com
petência profissional.

Os funcionários que ser
vem a Fazenda Estadual es 
tão se movimentando em to-

(Continua na 3a. página)

Noivado
Contrataram casamen

to no dia 12 do corren
te, o distinto jovem Ro
berto Soares, acadêmico 
de direito, filho do casal 
Sr. e Sra. Raul Soares, 
residentes na cidade 
de São Paulo, com a 
prendada srta. Maria A- 
oarecida Sampaio, dileta 
filha do casal Sr. e Sra. 
Waldeck A. Sampaio, re 
- dentes nesta cidade.

Xos dignos noivos, 
bem como aos seus ex 
mos. progenitores enviu- 
mos as nossas felici 
tações.

Crise no Estado do Rio 

pode ser reaberta

Conforme noticias proce
dentes de Niterói,a crise par
lamentar fluminense poderá 
ser reaberta, porque os de 
putados da anttga Assembléa 
não concordam com a refot 
titulação das Comissões Téc- 
hicas. como mand-t o proto
colo da pacificação.

la g e s , 19 de M aio  de 1962

A PEDIDO

D e c i a r a ç
üs abaixo assinados, membros do Diretório Regional 

do Partido Democrata C.islão, secção de Santa Catarina, 
co n fo rm e  acordão n° 4 410 de 20/3/62 publ.eado no Diário 
a íc ia l <lo Estado de 13/4/62, para definitivo esclarecimen
to, toruam público que:

Io - CONSIDERANDO QUE, para o atingimento de 
quaisquer propósitos d. ideologia partidária é indispensá
vel a identdade de pontos de vista e de métodos eni e os 
correligionários;

2o - CONSIDERANDO QUE, mesmo sem unanimidade, 
é imprescindível a harmonia democrática nos órgãos de 
direção de um Partido político;

3o - CONSIDERANDO QUE, as questões pessoais não 
só desviam e prejudicam como podem chegar a impedir a 
realização dos legítimos objetivos ideológicos;

4o - CONSIDERANDO, enfim, as profundas divergên
cias laraentávelmente sem solução no seio do Partido De
mocrata Cristão deste Estado, resolvem renunciar aos pos
tos que ocupam no Partido e deste se desligar em caráter 
definitivo.

Ao fazê-lo, sem ressentimento, esclarecem estar levan
do nesta data, ao conhecimento das direções Nacional e 
Estadual do Partido e do Tribunal Regional ,Eleitoral vesia 
sua decisão.

Florianópolis, 11 de maio de 1962

(as.) Deputado Rubens Nazareno Neves - 5o Vice Presidente 
Dr. Lidio Martinho Callado - .--ecretário Geral 
Deputado José Zanim Terceiro Secretário 
Luiz Fiúza Lima - Seguudo Secretário 
Raymundo Stanke - I o Tesoureiro - Supl. de Deputado 
Vicente Schaeffer - 4o Tesoureiro

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio T 1 C -  Cruzeiro do Sol
ás suas ordens -------

Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

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_ 

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

T A ^ -C R U Z l IRü  D O  SU„, servindo cada 

vez melhor.

Paia reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou peio fone 214.
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