
Ferrari fará comicio em Santa Maria
® Deputado Fernando Ferrari, candidato do 

* Trabalhista Renovador, ao govêrno do
í-aado do Rio Grande do Sul, fará realizar no dia 

ae no]e o seu primeiro comicio com vistas à su
cessão gaúcha.

O local do primeiro comicio do Deputado Fer
nando Ferrari, será a cidade de Santa Maria, lo
cai em que o “Homem das máos lim pas” , gosa de 
invulgar conceito.
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Altos próceres do P.D.C. locaFfln 
desligam-se dêsse Partido ü
Recebemos a seguinte comunicação:
Os abaixo assinadas, membros do Diretório Municipal 

do P D.C. de Lages, em v rtude dos acontecimentos politi
cos que os colocar m  em situação surpreendentemente in— j 
certa e desagradável, levam ao conhecimento das demais 
agremiações politic*) parti 1 »rias da sua decisão definitiva 
de desligamento do Diretório e das fileiras do P D.C.

Os mesmos declirain. outrossim, que se conservarão 
ao lado do Govêrno, *j nqu into houver, com o mesmo, har
monia política e simpati i dministrativa.

Lages, 25 de abril de 1962
ASSINADO: Otávio Rafaeli - Arlindo Bern t - Evaldo 

Pereira Henkemaie*' Le *.udi K. Dacüs - José Gerente - 
Edmundo Vieira de Figu * ■ ído José Suppi Luiz Barce
los do Prado - Vicente S u ie fe r  - Maria Paes do Amaral 
- Antonio Araldi - Clineu V. Vieira - Maria W. Rocha - 
Maurício Ribeiro de Oór iova - Anita Wagenfuhr - Jorge 
Augusto Neves Vieira Olivio Souza-Enio M Marin - L io 
nel Casagrande - José Aiitunes.

Bodas de Prata
Festejarão no dia de a - . 

manhã, 25 anos de uma feliz' 
união conjugal, o distinto ca- [ 
sal Dr. Orly Machado Furta-1 
do e Sra Nizia Lopes Furta
do, pessoas bastante relacio-) 
nadas nos seios sociais da 
Princesa da Serra 

Graças à estima geral que

gozam em nossos meios, o 
casal Dr Orly Machado Fur 
tado e Nizia Lopes Furtado, 
será bastante cumprimenta 
do pelo seu vasto circulo de 
relações e amizades, do qual 
nos associamos, enviando 
lhes as nossas afetuosas con
gratulações.

( om a finalidade de assis 
tir as festividades do cin
quentenário de fundação do 
Grupo Escolar Vidal Ramos 
e acompanhando a canvana 
governamental, esteve em 
noss i cidade, o Dr óilvio 
Luiz Vieira chefe d* ■ >b< 
nete de Relações Pú d*c s lo 
Palaoio do Govêrn**, o <de
mento bastante conc-ituado 
nos meios políticos ■■ tncíais 
de nosso Estado.

Sr. Nery Carvalho
Rodeado da alegria dos seus familiares e de 

eu largo circulo de amizades, vê passar na data 
ie hoie, o seu aniversário natalício, o Sr. rsei> 
Carvalho, pessoa que gosa de grande estima na
sociedade lageana. „

Ao feliz nataliciante enviamos as nossas feli
citações.

Michaelsen candidato ao 
govêrno gaúcho

0  Diretorio Regional do Partido 
Brasileiro do Rio O n in d e do Sul, em sua conve
Ção realizada ontem, em Ç.ortoM̂  h|ei ’ eQ a0 go- 
a candidatura do Sr. Egydio Michaelsen
vêrno daquele Estado.

Falcão censura 
Brizola

O Sr. Armando Falcão que 
foi ministro da Justiça n > 
govêrno do ex Presidente 
Juscelino Kubstschek, censu
rou veementemente o Go
vernador Leonel Brizola. a 
propósito da palestra que o 
mesmo pronunciou há dias, 
no Rio, no Centro Acadêmi
co Cândido de Oliveira.

A uma certa parte de sua cri
tica, disse o Sr. Armando 
Falcão: “Se no Brasil hou 
vesse govêrno e não conivên
cia com o esquema revolu 
cionario em curso, a es
ta hora o Sr. Leonel Brizola 
já estaria sendo processa
do, pois todo o dia afronta à 
Constituição e viola a lei de 
Segurança Nacional”.

R e p s s o ii de M a i í e i s  o
Regressou quarta feira 

última, dajcapital do Es
tado, o Sr. Ary Waltrick 
da Silva, influente indus- 
trialista neste municipio, 
e pessoa bastante rela
cionada nos meios so
ciais e politicos de La
ges e da região.

Em Florianópolis, o Sr. 
Ary Waltrick da Silva, 
participou na última ter 
ça feira, dia 22, de uma 
importante reunião no 
Palácio da Agronômica, 
da bancada federal e es
tadual do Movimento
Trabalhista Renovador com o 
Ramos.

0  Sr. Ary Waltrick da vi 
altos próceres do MTR lage-m 
de de participar itivament ■ 
referentes à política estadual, 
com o apoio dos trabalhistas 
vêrno do Sr. Celso Ramos be 
suntos pertinentes às eleições 
próximo.

Governador Celso

que é um dos 
t ve oportunida- 

l is conv rsMÇõ°B 
pie culminaram 

lovadores ao g> 
como outros as- 
Q 7 de Outubro

Pelo seu conteúdo, a refei .ua reunião da ban
cada federal e estadual do MTR com o chefe do 
Executivo catarinense e Secretários de Estado, in
vestiu se de grande importância pelas diretrizes 
nela traçadas, do qual o Sr. Ary Waltrick da Silva 
teve participação ativa e direta.

Conforme lei n 6'), de 15 de maio do corrente, vota
da pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, será construído um mausoléo, no Ce
mitério Cruz das Almas, onde se acha sepultado o saudo
so Sr. Vidal Rara )8 Junior, ex-Prefeito de nosso município.

Eis a íntegra da referida lei:
LEI N° 69

de 15 de maio de 1962
Autoriza o Executivo Municipal a construir 
um mausoléo, em homenagem à Vidal Ra
mos Júnior.

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que 

a Câmara Municipal Votou e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1‘ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir por conta da arrecadação do corrente exercicio um 
Crédito Especial até a importância de quinhentos mil cru
zeiros (Cr$ 500.000,oo), para construção de um mausoléo, 
no Cemitério “Cruz das Almas”, nesta cidade, no lugar on
de se acha sepultado o ex-Prefeito Vidal Ramos Júnior.

Art 2- - Na lápide, além do nome, data de nascimento 
e falecimento do ilustre morto, deverá conter a seguinte 
inscrição: - HOMENAGEM DE LAGFS AO SEU GRANDE 
FILHO E BENFEITOR.

Art. 3' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação revogadas as diepoições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de maio de 1962- 
Wolny Delia Itocou 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura em quinze de maio de hum mil novecentos ,e 
sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Leia na última página:
/ /  •Deputado ; Rubens Nazareno Neves desli
ga-se! do PDC e ingrsssa no MTR
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O Laboratório de Quí
mica Agrícola e Indus  ̂
trial, da Secretaria da 
Agricultura, iniciou no 
dia 28 de Abril, os tra 
balhos de Prospecção 
da jazidade Calcáre os de 
índios em Lages, para 
avaliação do Mineral e 
posterior industrializa 
ção.

Após os estudos d * 
reconhecimento e anál 
ses de Laboratório, foi 
constatado um Mineral 
de bom teôrde Cálcio e

Está sendo promovido em 
todo o Brasil, um concurso 
de composições escolares so
bre o tema «CRIANÇA CAL 
ÇADA CRIANÇA SADIA». 
Informe sua professora e 
concorra você também a 
uma formidável bicicleta, ou 
uma linda medalha. Basta a- 
penas que sua professora pe
ça para toda a classe prepa
rar composição sôbre o te
ma «CRIANÇA CALÇADA 
CRIANÇA SADIA». Depois 
ela escolhe as 3 (três) me 
lhores de cada classe e en 
via à CAIXA POSTAL 80 d - 
São Paulo. Haverá prêmios 
para todos os Estados do 
Brasil Portanto, todos têm 
possibilidades de ganhar: se 
6ão 21 primeiros prêmios, 21 
segundos prêmios e 21 ter
ceiros prêmios. Bastante, não 
é, mesmo? E avise sua pro 
fessora que ela também es
tará concorrendo, poib exis
tem 21 prêmios para profes
soras: UMA VIAGEM A BRA
SÍLIA COM DIREITO A LE
VAR UMA ACOMPANHAN 
TE. Recorte esta noticia e 
leve para a sua escola, poi6 
todos os alunos de curso 
primário, do 3' 4' e 5 ano, 
estão convidados a concor 
rer. Nãe esqueça: escreva 
uma composição sôbre 
"CRIANÇA CALÇADA CRI 
ANÇA SADIA” e . . . felici
dades!

TRIVELIATO S/A
ENG. IND. COM.

Semi-reboques 
Basculantes 
Furgões frigoríficos 
Tanques para combustíveis 
Tip-top para Transp. de 
maquinas.

Representante
Vicente Pascale 

Com. e Repres.
Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-288 - Cxa. Postal 28 
End. Telegráfico - INDU 

LAGES - Sent" fate«*iní»

Magnésio, próprio para 
aplicação como correti 
vo da acidez do solo.

O Laboratório de Quí 
mica Agrícola e Indús 
trial com auxílio da ver
ba do PLAMEG, contra
tou o tecn. Eng. Geólogo 
■íerpe Serporkrylow, que 
*stá realizando trabalhos 
em conjunto na jazida, 
com técnicos do Labora
tório.

O Govêrno, se confir
mar à ocorrência de Mi 
neral em bôas propor
ções, industrializará, com 
instalações de Moinhos, 
e fabricará corretivo Cal- 
cáreo, resolvendo um 
grande entrave da Agrí. 
cultura.

A supervisão dos tra
balhos está sendo feita 
pelo Diretor do Labora
tório de Química Agrí 
cola e Industrial.

Telescópio Norte - Americano ctesco- 
bre a menor estrela conhecida

MINNEAPOLIS, Minnesota, 
Uma astrônomo da Universi
dade de Minnesota anunciou 
a descoberta da menor es
tréia até agora conhccida-uma 
‘‘anã branca”de cêrca da meta 
de do tamanho da Lua e mui
to mais quente do que o Sol.

Disse o professor Willem 
J. Luyten, Chi fe do Depar
tamento de Astronomia da 
Universidade que a estréia 
se acha a uns 100 milhões 
de anos-luz e tem uma den
sidade de aproximadamente 
:l)0 milhões de vêzes a da 
água

A estréia, denominada anã 
branca por causa de seu tama
nho e côr branco azulada, 
pertence à constelação do 
Touro e não está muito a- 
fastada da conhecida conste
lação das Plêiades (Sete-Es- 
trêlo).

A estrela foi descoberta 
nas chapas fotográficas tira
das com o telescópio Schmidt 
de 48 polegadas do Observa
tório do Monte Palomar, na 
Califórnia.

Segundo se acredita, as 
anãs brancas são estréias 
moribundas. Conhecem - se 
cêrca de 500 delas.

Considerando sua grande 
densidade - disse o profes-

«oérôin nesará Isasse80 kg na Terra pesaria 
sor-, a nova W »  . cêrca de 500.000 toneladaspor polegada cub.ca, 3JKH) lo | je  Ja c8tré|a M
neladas. Um homem que pe

Conforme noticias pro 
cedentes de São Paulo, 
no mês de abril último 
a Willys-Overland atin
giu o maior índice de 
produção batendo seus 
próprios recordes men
sais anteriores e o de 
tôdas as demais fabricas

brasileiras de veicules.

A referida industi a 
produziu 4.884 veícul g 
sôbre um total de 14.773 
fabricados p las 11 jQ. 
dústrias, ou seja, unta 
produção equivalente a 
mais de 33%.

A  Geral Auto 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

Símbolo do sucesso

Novas cores selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho supertoret 
Sobno. elegante, resistente. O seu padrào de automóvel'

\miYs)
On mil Oto li WIIIYS-OVIRIIID
fabricam id rticolos It alta mandant 
Sia 8trotrdo do Cango 
btado dt SAo Paolo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:,

Agência Planaltina de Veiculo* q / a
Avenida Pres. Vargas^ 1898 - End. Tel. “Planaltina“ .p ? ®

LAGES s fn T V * *  - C  P^ía/. ôanta Catarina 333
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N A ASSEMBLEIA
(Continuação da última página)

3. ) — Considerando que, as 
questões pessoais não só 
desviam e prejudicam como 
podem chegar a impedir a 
realização dos legítimos ob
jetivos ideológicos;

4. ) — Considerando enfim, 
as profundas divergências la
mentavelmente sem solução 
no seio do Partido Democra 
ta Cristão, deste Estado, re
solveram renunciar aos pos
tos que ocupam no Partido e 
deste se desligar em caráter 
definitivo.

Ao faze-lo, sem ressenti
mento, esclarecem estar le 
vando nesta data ao conheci 
mento das direções Nacional 
e Estadual do Partido e do 
Tribunal Regional Eleitoral 
esta sua decisão.

Florianópolis, ll de maio 
de 1962.
(assi.) Deputado Rubens Na
zareno Neves - 5. Vice Pre
sidente.

Dr Lydio Martinho Callado 
— Secretário Geral,

Deputado José Zanim - 
Terceiro Secretário.

Luiz Fiúza Lima — Segun 
do Secretário

Suplente de Deputado — j 
Raymundo Sthanke - 1 Te
soureiro

Vicente Schaeffer - 4 Te 
soureiro.

Como Vossas Excelências 
ouviram, razões ponderáveis 
m iveram a minha decisão de 
renunciar ao posto que ocu
pava no Diretório Regional 
do Partido Democrata Cris 
tão e dêsse Partido me des
ligar definitivaraente. Se não 
renuncio também à cadeira 
que ocupo é porque a renun
cia neste caso, embora ato 
unilateral da vontade, impli
caria em traição aos que ele
geram e me acompanham

Embora desligado do P. 
D. C. não tenho o direito 
de me desligar dos compro
missos ideológicos que assu
mi para com meus eleitores 
e é justamente por isso, srs. 
deputados, que a cadeira de 
representante do povc nesta 
Casa, na realidade não me, 
pertence e nem ao Partido 
Democrata Cristão do qual 
me afastei, pois que partido, 
e parlamentares nada mais 
são do que forma de expres
são da vontade popular Per 
tence, sim aos 3.645 eleitores 
que na última eleição legis 
lativa sufragaram meu nome 
trazendo - me pela segunda 
vez a esta Casa. Comigo es
tão senhores deputados, nesta

T08 ,8upIente8de depu tados - José Zanin com 1 .7«.*
sufrágios, Raymudo Sthank 
com 1 i 9o, Luiz Fiúza Lima 
com 800, Falavino Ferre“ a
7«n  totalizado as im'811 votos dos 12. 874 que
rt.?r,f8entam a legenda total obtida pelo PDC, nas últi mas 
eleições para a Assembléia 
Legislativa.

Como bem vedes, srs. de
putados, quasi dois terços da 
votação pedecista nas últimas 
eleições de 1958, 6ão por 
nos representados.

E é essa parcela conside
rável da opinião partidária 
que devemos atender

E, se pelas razões que a- 
ciroa expús não foi possível 
a mim e a meus companhei
ros continuarmos sob a ban
deira pedecista, cabe-nos o 
dever de não abandonar a 
luta pelos postulados que 
levamos a esses 7.8 !l eleito
res em nossa campanha elei
toral em praça pública.

Continuar defendendo so
zinhos, esses postulados nes 
ta Assembléia, seria tarefa 
por demais difícil para um 
só deputado Era imperioso 
uma união que nos possibi 
iitasse arregimentor as nos
sas forças para consecução 
d"8 nossos objetos ideológi
cos.

Escolhemos, então uma 
bandeira. A bandeira de Fer 
nando Ferrari, hoje, um sím
bolo de abnegação e persis
tência. O deputado Fernan 
do Ferrari, mdiscutivelmen 
te um líder nacioml iate 
ligente, honesto e puro um ho- 
«iem que pelas suas ' jd tli 11- 
des pessoais, pelos programas 
que defendia foi escolhido 
pelotão, de todo o Brasil como 
seu candidato a Vice Presi 
dencia Ja República, no últi 
mo pleito. Êste mesmo homem 
criou neste país o ' ovimento 
Trabalhista Renovado,. Esse 
movimento, hoje partnlo na 
cional, vem floreeend • dia à 
dia pela pujança dos ideais 
defendidos e representa para 
mim, para meus companhei 
ros, e para todos esses qua 
si 8.000 eleitores que em nós 
confiaram, a única rota se 
gura, o único caminho coe 
rente, a única atitude hones
ta perante nossa conciencia 
que poderiamos tomar.

Lutando para que não fi
que nenhuma criança sem 
escola por motivo de pobre
za; nenhum lavrador sem 
terra ou recursos por falta 
de financiamento ou ajuda; 
nenhum trabalhador oprimi

do por falta de salário tíbm" 
pativel e de seguro social; 
nenhum funcionário público 
sem vencimento adequado e 
sem tratamento justo que 
são objetivos trabalhistas re
novadores, estamos ainda 
dentro do programa e dos 
objetivos que há tantos anos 
viemos procurando atingir 
sob a bandeira do Partido 
Democrata Cristão.

E’ justamente isto que 
constitue o principal do pro
grama do Movimento Traba 
lhista Renovador.

Se não há integral identi
dade de forma, aos regimtn 
tos partidários do P D.C e 
MTR, por outro lado é ine
gável a profunda similitude 
nos postulados que abraçam 
e nos objetivos sociais que 
procuram.

Eis porque, sr. Presidente 
e srs. deputados, ocupo hoje 
esta tribuna para declarar que 
doravante passo a pertencer 
a bancada d > MTR, nesta 
Ciivt bancada esta já cons 
tiluida de meus ilustres c m 
pauíieiros Walter Muller, vi
ce presidente desta Assem 
bléin, Frederico Kuerten 
primeiro secretário da Metae 
do deputado Querino Alfre
do Finch.

Recebi, ainda, a honrosa, 
incumbência dos deputados' 
Paulino Burigo e Francisco 
Machado de Souza, de opor 
tuuamente, declarar também 
08seii8 ingressos na mesma 
bancada.

A estes dois deputados 
nu vem quasi que as mesmas 
razões partidárias que me 
impulsionam. E' que partici
pando das Idéias de um tra- 
baihismo sadio orientado na 
mesma linha que do inesque 
civel Alberto Pasqualini leva 
a Fernando Ferrari, Dão se 
podiam conformar com as 
questões internas surgidas 
no seio de sua agremiação 
partidária

Continuam, assim, os ilus
tres deputados a serviço do 
trabalhismo na legenda do 
MTR que não é infensa aos 
compromissos ideológicos por 
eles assumidos.

Peço, pois, a V. Excia., sr. 
Presidente que comJdere 
os deputados Paulino Burigo, 
Francisco Machado de Souza 
e Rubens Nazareno Neves, 
como integrantes da banca
da do Movimento Trabalhis

ta  Reaovador, ne6ta Assem
bléia Legislativa.

Tenho dito.

-  DE -  
PEDRO VANONI

jrasolina " Oleos _ Lubri
ficação e Lavaçáo

i/lantém anexo uma oficina mecanica 
íara melhor atender aos seus amaveis 

clientes
lua Correia Pinto  -  Esquina Em ilianoRum os  -  Fone, 319 

Lages  -  Santa C a t a r , n a _______________________________

Kennedy interessado 
nos problemas do 
Nordeste do Brasil

O presidente Kennedy, dos 
Estados Unidos, manifes
tou desejo do conhecer pes
soalmente os problemas da 
região nordestina, quando de 
sua programada visita ao 
Brasil, em fins de julho pró
ximo. O chefe da nação a- 
miga mostrou-se interessado 
pelo Nordeste, após conver
sações que manteve com o 
sr. Celso Furtado, superin
tendente da SUDENE e de
pois com o presidente Gou
lart, quando este visitou os 
Estado Unidos.

O Governador Celso 
Ramos presidiu mais um 
Encontro Regional, cuja 
realização, na cidade de 
Rio do Sul, espelhou fiel- 
mente os propósitos do 
Chefe do Executivo de 
atender com justiça to
das as regiões de San ia 
Catarina. Este novo EN
CONTRO foi instalado às 
14 horas do dia 17. foram 
atendidas, sucessivamtn- 
te, as representações 
dos municipios de Rio 
do Sul, Taió, Ibirama, 
Vidal Ramos, Ituporan- 
ga, Trombudo Central, 
Pouso Retiond > e Rio d’ 
Oeste.

Dia 18. Sua Excilêncm 
tratou dos mterêsses d. 
Presidente Getúlio, Pr

em Rio do Sol
sidente Nerêu, Lontras, 
Salete e Kio do Campo.

Foram discutidos e a 
notados problemas rela
tivos à energia elétrica, 
estradas, escolarização, 
saúde pública, etc.

O Sr. Celso Ramos e- 
videnciou mais uma vez 
o seu desejo de contri
buir para o desenvolvi
mento de comunas às 
mais das vezes esqueci 
das pelo poder estadual.

Os Encontros. Regio
nais correspondem na 
prática à reiterada de
claração feita pelo eu- 
tão candidato Celso Ra
mos; “ se eleito, gover
narei sôbre o mapa in
teiro de Santa Catari
na” .

L o c o m o v e i s
VENDE SE UMA LANZ 1 0 HP, outra 7õ HP,e 35 
HP todas em p*Tfe io e«tado-Tr. em Porto Alegre, 
c/ ADAIL M. OLIVEIRA - Rua Vigário José Ig
nacio 30 Sala _ .

M a q u i n a r i a
Vende-se Maquinas a Vapor, Caldeiras. Motores 
Diesel todas a« forças. Faz-se instalações, financia- 
se TrADUL M. OLIVEIRA, Rua Rosario 3 ) Sala 25 

PORTO ALEGRE.

Co mp r a - s e
LOCOMOVEIS, ALDEIRAS, SERRA FITA, MOTO
RES, ETC Trat Adail M. de Oliveira Rua do 
Kosario 30 Sila 25. Porto Alegre.

Mais um ^adre Católico Brasileiro
Será ordenado Sacerdote, no próximo dia 10 de junho’ 

Festa do Espirito Saito, à estação da Missa Pontifical das 9 
horas da manhã, no Templo da Igreja Católica Apostólica Bra
sileira de Lajes, por S- Excia. Revma. o Snr Bispo Decano do 
Episcopado Na ional, o Revdo. Diácono Miguel Strauss, para o 
Clero Diocesano de S. Catarina

O candidato à sagrada Ordenação é filho legítimo do Snr. 
Sebastião Strauss c de dona Luiza Correia Strauss, residentes 
no visinho e próspero Município de Caçador e recebera a Or
dem Levítica do Diaconato, a 7 de setembro de 1960, festa 
máxima de nossa Independência. Deu ingresso no Curso da 
formação eclesiástica, a 7 de agôsto de 1954, após haver con
cluído os estudos preliminares na sua terra uatal, sendo que 
agora vê coroados de êxito c recompensados todos os seus 
esforços e sacrifícios na conquista do sublime ideal do Sacer
dócio. Parabéns e feliz apostolado !

Incentivo à Industria A e
ronáutica Nacional

O ministro da Aeronáutica enviou, há dias, exposição 
de motivos ao Primeiro Ministro, que foi por este aprova
da, dispondo sobre concessões às empresas fabricantes de 
material aeronáutico visando a incentivar a sua produção. 
A exposição, contida no projeto de resolução GEIMA n- 
2-62, estabelece facilidade, de ordem cambial, tiscaL.e fi
nanceira para as firmas que se sujeitam às normas e con
dições estabelecidas pelo Grupo Executivo da Industria de 
Material Aeronáutico.
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Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N° 7 
de 1' de março de 19Ô8

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 setenta e oito mil cento e sessenta e um 
cruzeiros (Cr$ 78.161.00), destinado a atender as despesas decorrentes da 
Lei n- 65, de 27 de fevereiro de 1962.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em V de março de 1962
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre
feitura, em primeiro de março de hum mil novecentos e ses
senta e dois.

Felipe Afonso Simão - Secretário

Termo de contrato de Locação de Serviços
de
na

Termo de Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal
Lages e o Senhor Dr. Alaor Oscar Schweitzer, para o fim e
forma que abaixo se declara.

Aas primeiro dias do mês de março do ano de hnm mil novecentos 
e sessenta e dois (1/3/1962), na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabi
nete do Prefeito Municipal, presente o Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Pre
feito Municipal, ora denominado Contratante e de outro lado o Snr.
Dr. Alaor Oscar Schweitzer e aqui denominado Contratado, foi concluí
do êste contrato na fórma e sob as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Contratante, usando de suas atribuições, contrata, neste ato, o 

Senhor Dr. Alaor Oscar Schweitzer, para na assistência Médica Munici
pal da Prefeitura Municipal de Lages, prestar seus serviços profissio
nais.

CLÁUSULA SEGUNDA
O Contratante, obriga-se a pagar ao Contratado, mensalmeníe, co 

mo retribuição aos serviços, o salário de déz mil e quinhentos cruzei
ros (Cr$ 10.500,oo), que será efetuado na pagadoria da Prefeitura MunL 
cipal e pela verba 4-44-1 do Orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Contrato terá sua vigência a partir de primeiro de ja

neiro do ano de hum mil novecentos e sessenta e dois (1/1/1962) e ter
minará dois anos após, podendo ser prorrogado de acordo com as par
tes contratantes, bem como poderá ser rescindido em qualquer tempo, 
por iniciativa de qualquer uma das partes, sem que caiba direito a in
denização ou reclamação judicial ou extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mandou 
o Senhor Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de 
Contrato, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
nartes contratantes e por mim, Felipe Afonso Simão, Secretário da Pre
feitura Municipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, em r  de março de 1962 
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Dr. Alaor Oscar Schweitzer - Contratado 
Felipe Afonso Simão - Secretário

| Para aquisição dos famosos Tratores Massey-Ferguson e imple 1 
mentos agricolas desta renomada marca, procurem a

Termo de Contrato de Locação de Serviços
„ ntro fn/em a Prefeitura Municipal de

Lages* e* o s " í 1orV,U CéMo BeLário Ramos, para o fim e aa tor-
ma que abaixo se declara c0 do ano de hum mil novecentos
Aos diaB Prinje«™ p*L?eitSra Municipal de Lages, no Gabi-

e sessenta e dois (1/3/1962), na o . p r Wolny Delia Rocca
nete do Prefeito Municipal. presentes d a ta n te  e de outro lado o Dr.
Prefeito Municipal, ora denomin.  ̂ (jcntratado, foi concluído ês- Célio Belisário Ramos, e aqui den°minado <ocnirai
te Contrato na forma e sob as cláusulas seg

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Contratante, usando de suas atribuições contrata neste ato o

Médico Diretor. CLÁUSULA SEGUNDA

O Contratado, obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 
funções na Assistência Municipal, prestando serviços profiss.onam ao. 
doentes reconhecidamente pobres, devidamente fichados naquela Assis
tência ou apresentados pelo Senhor Prefeito Municipal, atender os ope
rários da Municipalidade, fornecer os elementos necessários a apl.caçao 
dos dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Municí
pio de Lages (Lei n°7i. de 7 de dezembro de 194?), podendo para isso 
requisitar serviços de outros profissionais especializados quando lor o 
caso Dentro das possibilidades estipuladas pela Prefeitura, obriga-se 
ainda o contratado a dirigir e promover a aquisição de todo o material 
necessário ao perfeito funcionamento da Assistência Municipal, exercen
do controle e fiscalização na compra e aplicação dos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA
O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, mensalmente, co

mo retribuição aos serviços, o salário de quinze mil cruzeiros (Cr$ 
15000,oo), e a contar de 1 de janeiro de 1962.

CLÁUSULA QUARTA
O presente Contrato terminará em l - de janeiro de 1964 (primeiro 

de janeiro de hum mil novecentos e sessenta quatro), podendo ser 
prorrogado de acordo com as partes contrantes.

CLÁUSULA QUINTA
O presente Contrato poderá ser rescindido, em qualquer tempo, 

por iniciativa do Contratante ou Contratado, mediante aviso prévio de 
trinta (30) dias.

O presente termo de Contrato foi lavrado por mim, Felipe Afonso 
Simão, Secretário da Prefeitura Municipal de Lages, que depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Prefeitura Municripal de Lages, em 1 de março de 1962 
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Dr. Célio Belisário Ramos - Contratado 

Felipe Afonso Simão - Secretário

LAGEANO:
Colabora com o teu município, pagando 
teus tributos em seus vencimentos.

mmm
m
m
m

m

Serrana Ltda. -Veícu los e M áqu i nas í

Rua Coronel Córdova, 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  -  Santa Catarina
mMwmmwmmmmmmmmmmmmwm-—--------
m
m
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VOCE MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

-ÚLTIMO TIPO
DE MIAMI 
A NEW YORK !

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

wSSííí
cr $ ü i t l U U ,  mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!
Custo sujeito às alterações do câmbio.

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

! EXCURSÃO 
DE SUA VIDA 
n . ° 3
Saídas todos os domingos
de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou os lo|as da

V A R IG

CORREIO LÄGE ANO 5a páginc

-SC TInÇíA S DO 16° DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERALVisitas ac Distrito
Estiver. .. a visita ao 

16* DRF: 'ruf, Alberto 
Costa, Eng- Quilon 
cik, Deputado Dib Che 
rem, Deputado Afonso 
Ghizzo, Ecg* Sebastião 
Tenório de Oliveira.

gng‘ Jovaniro Borba 
ivuiz, coru o objetivo de 
tratar de assuntos liga- 

Bar I d^s à Seção de Conser 
vaçao do Distrito.

Rodovia BR 59
Continuam em anda

mento os serviços de 
terraplenagem e obras 

arte correntes, node
Viagens em Serviço

Esteve na Séde do 16'
DRE, tratando de assun 
to de interesse da Resi- -
dência de Lages, o Euç. ™ s ° c ia ç à °  Brasileira

trecho Biguaçú-Tijucas.

Luciano Presta, Chefe 
daquela Residência.

Viajará para Tubarão 
e Araranguá, na próxi- 
na s e m a n a ,  o

de Engenheiros Rodo 
viários

Acaba de ser instala
da à Avenida Presidente 
Vargas, 522-16’ andar.ua

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S.A.

-  AVISO -
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  do De
creto-lei nr. 2,627. de 126 de setembro de 1.940, 
convidamos os senhores acionistas para o exer
cício de seu direito de preferência na subscrição 
de ações do aumento de capital a ser realizado, 
pelo prazo de trinta dias a contar da data da 
publicação dêste aviso.

Lajes, 17 de maio de 1962.
Enio Mario Marin - Diretor

cidade do Rio de Janei
ro, a Séde da ABER.
Curso de Pavimenta 

ção
Teve inicio, na cidade 

do Kio de Janeiro, o 
Curso de Pavimentação 
patrocinado pelo Depar 
tamento Nacional de Es
tradas de Rodagem e

Il -lituto de 
Kodo\ iárias.

Pesquizas

t oriovia BR 36
A concorrência reali

zada para a pavimenta 
ção do trecho Joaçaba- 
Jacutinga, com 28 Km, 
tev»» sua anulação pela 
A l liiii Lí ação Central 
I ,»NER

Criação de Escritório 
de Fiscalização

O Diretor Geral do 
DNER, acaba de expedir 
Portaria criando um Es
critório de Fiscalização 
na cidade de Itajaí, o 
qual terá sob sua juris
dição todos os serviços 
do DNER naquela Re
gião.

Lages de ontem e de hoje
Tenho ainda na retina da minha vista cansada,
Procurava eu rever a velha cacimba de Santa Cruz,
Com sua áqua milagrosa, coitada agui jaz soterrada,
Não é possível tal sacrilégio, talvez seja a falta de luz.

Depois no dia seguinte voltei; o sol despontava no horizonte, 
constatei toda a verdade, ajoelhei me junto ao seu túmulo,
Tive saudades daquela reliquia com sua abençoada fonte,
Não culpo a ninguém, mas calar-me seria o cúmulo.

Lages cresce e agiganta-se para vindouras gerações,
Algo do passado não podem desaparecer, devem aí ficar, 
Para a história lageana mostrar à jovens cidadões.

Em breve, aqui e ali gigantes de ferro e cimento armado,
Já se vê entre o casario velho, alguns dêles crescendo,
Proteja Senhora dos Prazeres de Lage9 êste povo tão amado.

Lages, 19 de Abril d 1ú62.

Lauro de Carvalho Cesar
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D O  M EU C A N T O
A inquietação, o desassoce-| Escutamos, pelo radio, uma 

go que vimos presenciando - entrevista do deputado João 
de há muito em tôdas as ca -'Mendes acerca da nossa po-
madas sociais, pela instabi
lidade crescente de tôdas as 
utilidades de que necessita
mos para a nossa manuten
ção, é um prenuncio de dias 
sombrios que nos aguardam.

Essa indolência, esse fleu- 
gfhatismo essa inércia soler- 
te dos governos no sentido 
de coibir as manifestações 
anti-democratas, deixa nos 
perplexos diante dêsse jogo 
de dualidade entre a direita 
e aesquerdi.

lítica externa, protestando, 
energicamente, quanto à o- 
rieutação dada pelo nosso 
Govêrno ao Chanceler San 
Tiago Dantas, dizendo o De
putado que da maneira com' 
o Govêrno está agindo, põe 
em atrito a democracia com 
o comunismo, e sôbre a io.i 
do nosso Chanceler à Polo 
nia, o Deputado João Mendes 
se expressa da seguinte ma 
neira: “O Brasil está desem
penhando o papel de ama s< 
ca. Põe o Kruchev no colo

Presidente da Associação Beneficiente Sea 
ra do Bem agradece ao Vereador Dorva-

lino Furtado
Lajes, 23 de maio de 1962.

Exmo. Sr. Vereador 
DORVALINO FURTADO.
NESTA

Senhor Vereador: \
Os corações nobres e generosos que impulsionam 

gestos como o que tivestes - indo em uuxilio de uma ins 
tituição de amparo à criança pobre - dispensam qualquer 
agradecimento ou reconhecimento, sentem a maior satisfa
ção no proprio bem que realizam

Como toda Lajes 6abe, o Hospital Infantil SEÁRÁ DO 
BEM destinar-se á ao amparo da criança pobre, indepen 
dente de quaisquer outras circunstancias que não seja a 
necessidade do amparo.

Lajes, por seu povo generoso, tem auxiliado e esti- 
mulhdo a sua construção, porem o seu gesto, a sua inicia
tiva, em concedendo à SEARA DO BEM um auxilio paru 
prosseguimento de suas obras, cativam e emocionam aque 
les que porfiam pela sua realização, por ser esta a pri
meira iniciativa de um dos respeitáveis componentes des
sa nobre Câmara de Vereadores.

As iniciativas nobres não desmerecem aqueles que 
as seguem e as repetem, antes enobrecem e dignificam e, 
assim, tão somente pensando no socorro às crianças po 
bres, que merecem os nossos melhores esforços e dedica
ção, é que esperamos seja o gesto de V Excia. seguido e 
repetido, por ser digno de emulação de seus pares.

Os auxílios concedidos ao Hospital Infantil SEÁRA DO 
BEM não ficarão adstritos à rigidez de sua construção, não 
serão apenas mais uma importância lançada na sua conta
bilização, não, os auxílios se estenderão às criancinhas que 
serão socorridas no Hospital, que terão, mercê de Deus, 
sofrimentos miaorados e suas saudes restabelecidas, êles, 
no futuro, vibrarão nos corações das Mães cariciosas que, 
com o riso nos lábios, receberão em seus braços os filhi- 
nhos curados.

Sendo o Hospital Infantil SEÁRA DO BEM obra amor 
e de amparo a criança esperemos vê lo em breve funcio 
nando, como se o proprio povo de Lajes, por seu inter
médio, repetisse aquelas palavras enternecedoras e amo- 
raveis: - “ Deixai vir a mim os pequeninos’-.

Senhor Vereador, com o apoio de Lajes e de seus di-i 
gnos representantes, aquele chamamento, que ecôa nos 
corações generosos, em futuro breve será realizado, será e- 
fetivo, mais uma vez, atravez do Hospital que mereceu a 
sua atenção e o seu auxilio.

Atenciosamente,
AUTA DE CASTRO SILVA, Presidente da 

Associação Beneficiente “SEÁRA DO BEM”

segurando o prato de comida 
dado pelos Estados Unidos 

Diante deste emaranhado 
confusionista, devemos nos 
precaver, e estaremos aler
tas para na eleição que se 
aproxima, todo o eleitor de
ve agir conscientemente, não 
deixando se influenciar por 
compromissos pessoais ou 
laços de afetividades, tão 
’ uentes no coração dos bra- 
ileiros, escolhendo para vo- 

tar em candidatos que real 
mente sejam portadores de 
um passado sem nódoas e 
sem manchas e que, se elei
tos, serão uma sentinela das 
nossas r stituições e vão tra
balhar desassombradamente 
em prol da coletividade e 
em defesa do regime demo
crático que é o único com 
pativel com os nossos senti
mentos cristãos 

Aqui, em Lajes, apraz-nos 
saliotar a maneira condig 
na e merecedora dos nossos 
iplausoB, pela atitude franca 
e desassombrada dessa pleia- 
de de jovens que compõem 
a Diretoria da ULE. em se 
manifestando, em tudo que 
diz respeito e se relaciona 
com o bem estar da coletivi 
dade, sugerindo idéias que 
se efetivadas, trarão, por 
certo, benefícios para o nos 
so povo levando ao conhe 
cimento de todos as conse
quências funestas provindas 
desse regime de ódio e es 
cravidão desse monstro, cu
jos tentáculos distendidos sô 
bre o nosso Brasil, cercará 
de uma vez por tôdas as 
nossas liberdades, a que dão 
o horripilante nome de co 
munismo

Lajes, maio de 1962 
LIVINIO GODOY

Bolsas Escolares
Cêrca de 2 roil p rocessos de Bolsas serão en- 

cam inhados ao Senlior G overn ad or Celso Ramos,

Pa% % tu la rd0dad PaPsaia °da Educação Deputado 
Osni de Medeiros Rêgis, dentro de breves dias 
devirá remeter os citados processos que se 
S a l  em lace de conclusão por parte da S, 
cretaria de Educaçao e Cultura.

M aterial Escolar
A Secretaria de Educação e Cultura, dentro 

cie breves dias, irá distribuir aos estabelecimentos 
oscolares, farta quantidade de material didático.

A falta do citado material nos estabelecimen
tos escolares, foi motivada não por parte da Se- 
cretaria e sim por parte das .firmas que vence- 
rara a concorrência para a venda dos mesmos.

Escolarização
O Governador Celso 

Ramos vem de criar ura 
Curso Normal Regional,na 
cidade de vriciuma, com 
a denominação de “ El- 
pídio Barbosa” , que fua- 
cionará de acordo com o 
decreto-lei n* 257, de 21

de outubro de 1.946. Por 
outro lado, foram cria
das duas escolas isola
das. nas localidades de 
Serraria Nossa Senhora 
Aparecida e Rio dos 
Khul, ambas no municí- 
pio de Bom Retiro.

0  Sr. Celso Ramos a- 
provou o Regulamento 
da Diretoria de Fiscali
zação de Armas, Muni 
ções, Matérias Explosi

dutos Quimicos, Agressi
vos e Corrosivos. O re
ferido regulamento saiu 
publicado na edição de 
18 do corrente do “Diá-

vas, Inflamáveis e Pro- rio Oficial” .

ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 

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

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

T r a n s p o r t a d o r a  t  R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L U E S  1 I D 1 .
Avenida Marechal Floriano. 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal 73 . ( agíPq o * ^  in . , , , ’ - ^anta Catarina,

transportes em geral de cargas, lotaçoes, mudanças, encomendas, bagagens etc    i i ...............
A a e n c í a s  em Curitiba’ Caxias! do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro Curitiha °  ° Ca ldade °  palS H y c l lU I d o  Joaçaba, Rio Grande e Londrina. ’ ur,Bbanos, Sao Joaquim, Pelotas,
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Com o Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Ju
nior impraticável para a 
prática de futebol e sob 
uma intensa chuva, o 
Olinkraft derrotou do
mingo último, o Cruzeiro 
pelo escore de 2 a 0.

No primeiro período o 
quadro de Igaras já ven
cia por 1 a 0, e a sua 
vitoria foi merecida, pois 
foi o melhor dentro da

- se na vice
cancha.

Com êste resultado, o 
quadro do Olinkraft 
manteve sê  na segunda 
col mação «ia tabela, ao 
passo que o Cruzeiro a 
fasto use linda! mais pa* 
ra o último pôsto, agora 
com quatro pontos de 
diferença do seu mais 
próximo perseguidor que 
é o Pinheiros.

Depois do jogo de domingo, em que o Olin
kraft derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, a classifica
ção dos clubes concorrentes ao certame lageano 
do corrente ano. passou a ser a seguinte;

1" Guarany 
2 Olinkraft 
3' Internacional 
4 Pinheiros 
5- Cruzeiro

0 pp 
2 pp
4 pp
6 pp 

lü pp

Em atividades a Co 
missão Técnica

A Comissão técnica 
dirigida pelos esforç i t » 
desoortistas Prof. Hu-i t 
dei e ten. Plauto, vem 
realizando treinos inten
sivos do pessoal C mv » 
cado para representar 
Liges nos III Jogos A 
bertos.
Treinam os ciclistas
Muito embora o mau 

tempo reinante Domin- 
guinhos, responsável pe
lo setor de ciclismo, fez 
forçado treino com os 
ciclistas convocados. O 
treinamento foi feito na 
BR/2 em pistas de para 
lelepípedo, porquanto, as 
disputas se realizarão 
em pistas de igual qua
lidades.
No Futebol de Salão, 
B' abate Seleção 'A "

• Domingo, sob imper 
tiaente chuva, treinaram 
is equipes de futebol de 
silão, sagrando-se ven
cedora a equipe “ B” , 
composta por elemen <»s 
novos. A titulo de cola- 
b »ração foi cobrada en- 
tiada no Instituto e a 
renda alcançou a casa 
de mil cruzeiros e será 
destinada a compra de 
material.
Palestra do Ten Plauto

Perante regular assis
tência,- no Salão Nobre 
do Colégio Estadual Vi- 
dal Ramos, em sessão 
da Academia Rui Barbo
sa proferiu sua confe
rência, versando sob o 
tema JOGOS ABERTOS, 
o Ten. Plauto, Diretor 
Técnico da Representa
ção de Lages e respon
sável pelo setor de Bas 

iquete.
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Guarany em cariada dificil
Amanhã à tarde no 

Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, terá pros
seguimento o campeo
nato lageano da corren
te temporada com o co
tejo reunindo as repre
sentações do Guarany e 
do Pinheiros.

O bugr* por fôrça de 
sua excepcional perfor
mance no p imeiro turno 
ocupa a liderança da ta
bela, com nenhum pomo 
perdido, enquanto que o 
quadro pinheirense é o 
quarto colocado da tu-

0 E s ! »  j i f  em 
Braço rio I r o m M o

O Estei r.U. uma das 
melhore: equipes do
nosso fi.icb 1 menor, es
tará joga n d o  no d a de 
amanhã a localidade 
de Braço d Trombudo, 
contra o Tira dentes lo 
cal.

a equipe do Este r que 
jogará com a sua fôrça 
máxima, th i.v rá a nos
sa cidade >m tutomoveis 
especiais. nanhã, às 
10.30 hor «.

bela.
Por su melhor condi

ção atual, o elenco bu 
grino reuue algum favo
rita ! » nessa .contenda, 
mas terá uma cartada 
difícil pela frente, pois 
o 1 eirós consegue a- 
gigantar-se em cotejos 
contra as grandes equi
pes.

As duas equipes encon
tram-se òti 'amente pre 
ra das, < tudo farãt 
OP' realizar um gran 
dioso espetáculo tão a 
gôsto do nosso público 
it e.rtivo.

Caso consiga vencer

essa partida, o Guarany 
conseguirá dar o s< u 
primeiro passo rumo ao 
titulo máximo do corren
te ano, precisamente o 
bi-titulo.

Por outro lado, o i- 
nheiros que é um <1 g 
candidatos ao descenso, 
não deseja de frrma al
guma sofrer um rev z 
diante do seu opoi.en 
pois veria a sua posi
ção na tabela seriamen 
te abalada, razão por
que empregará todas g 
suas forças para a con
quista de um auspicioso 
resultado para as suas 
còres.

O popular e vete mo j, • ulor Eustalio que militava 
no Internacional, deverá fazi imanhã a sua estréia no 
conjunto do Pinheiro,' r.o ma i que êste sustentará contra
o tiuarany.

A estréia de Eu .1- > n nze alvi verde está sendo 
aguardada com gran vlt f -pe< uva.

Devido a ausência !e d > * jaizes efetivos na última 
quarta feira, não foram realiz dos vários julgamentos que
e6tavam em pauta ua JDD.

v a-sma ficou ui-iferiJ para a próxima quarta 
feira dia 30.

F á í É a  dc Móveis e E s p ú r ia s
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

J 0 Ã 0  P E L L I Z Z O N I
l  CIA LTOA.

Rua Jeronimo Coelho, */~ 

Celae Po*ut, «20 • T “LCAO"
LAGES - Sta. Catarina

— D E  -

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

L A G E S  - S. Catarina

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

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

■ ■■■

Se você deseja ganhar

__ -- 1 milháo de cruzeiros ■■ —
P .. do geu fornicador a NOTA FISCAL correspondante às suas compras e concorra 
“jXlja ao sorteio de Junho de

Seu Talão Vale um Milhão
___  n ____ a i r \A __i ___  «o  o n

T r o q u e  as suas notas à rua Coronél Córdova n°
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Na Assembléia Legislativa

Dep. M b  Neves desliga-se do PUC: 
ingressa no MTR com P. Burigo e

os
. de Souza

Na sessão de 21 do corren
te, o deputado Rubeus Niza 
reno Neves proferiu, da tri
buna da Casa, um discurso 
em que comunica seu desli 
gamento das fileiras da Par
tido Democrata Cristão e seu 
ingresso no Movimento Tra
ta ilhista Renovador, junta 
monte com os deputados 
Piulino Búrigo e Francisco 
M ichado de Souza. Pela im
portância de que se reveste

o pronunciamento, transcre
vemos nbiivi as palavras do 
deputado Rubens Nazareno 
Neves, onde expressa os mo- 
tívi. d sen afastamento do 
PDC. e as razões que o le
varam a integrar o MTR: 

Exmo snr. Presidente 
Kxmos srs. Deputados 
Oou io a tribuna da Assem- 

oIóm !, -gislativa na tarde de 
hoje para, em primeiro lu- 
gir, trazer ao conhecimento

C H I O  l A G E A i w
Lages, 2o de Maio de 1962

Colonos Japonêses para 
Curiiibanos

Estiveram em visita ao Instituto de Reforma 
Agrária de Santa Catarina, em Florianopolis os 
Snrs. Teruo Yamakawa, Con-ul do Japão, Nobu- 
masa Sato, Diretor da “ JAMIC” e Alfredo Yama- 
chita. Adido do Consulado, todos de Porto Alegre, 
com a finalidade de estudarem as possibilidades 
para a localização de uma colouia japonêsa ua re
gião de Curitibanos em nosso Estado.

Recebidos pelo Dr. José Felippe Boabaid, 
Conselheiro do IRASC, foi o problema posto em 
equação e imediatamente estudado os planos pa
ra a localização de 50 famílias imigrantes japonê
ses na referida região, afim de se dedicarem à 
exploração agríota de plantas frutícolas.

Desnecessário é ressaltar a importância de tal 
empreendimento, pois é por demais conhecida a 
capacidade de ribtlh> d> emigrante japonês no 
trato da terra, e o que representará, para a eco
nomia do nosso Estado mais esta fonte de riqueza.

“JAMIC” ê a sigla de uma importante organi
zação japonêsa de imigração e colonização, com 
séde em Porto Alegre.

Grnpo Escalar lliilal Ramas
Agradecimento

A Direção dêste Estabelecimento, penhorada- 
mente agradece em geral a todos os que de uma 
maneira ou de outra, prestaram sua valiosa cola
boração, por ocasião dos festejos comemorativos 
do cinquentenário de sua fundação.

Lages, 24 de maio de 1962 
Iolita Luz Ribeiro 

Diretora

de meus nobres pares a de
claração de natureza por 
mim e vários companheitos 
de partido assinada e já di
vulgada pela imprensa f ila
da e escrita desta Capital, 
cujo teor é o seguinte: 

DECLARAÇÃO 
Os abaixo assinados, me i 
bros do Diretório Region 
do Partido Democrata Cri- 
tão, secção de S. Catari i 
conforme, a c o r d ã o 
n- 4.410 de 20-3 62 publicado 
no Diário oficial do Estado 
de 13-4-62, para, definitivo 
esclarecimento, tornam pú
blico que:

1) - Considerando que, pa
ra o atingimento de qualquer 
propósito de ideologia parti 
dária é indispensável a in- 
dentidade de pontos de vista 
e de métodos entre os cor
religionários;

2) Considerando q u e ,  
mesmo sem unânimidade.é im
prescindível a harmonia de
mocrática nos orgãos de di
reção de um partido politico;

(Continua na 3a pagina)

Não quer ser primei
ro Ministro

Interpelado sôbre noti
cias segundo as quais 
substituiria o Primeiro 
Ministro Tancredo Neves, 
o Sr. Moreira Sales, ti
tular da Pasta daFazen 
da, disse que tais noti
cias são apeuas “ bonda
de de amigos que as di
vulgam” . “Nunca houve 
qualquer demarcbe nes
se sentido, nem aceita 
ria a função, mesmo se 
fôsse convidado” , salien 
tou o Sr. Moreira Sales.

Foram coroadas de invul 
gar sucesso as festividades 
do 50° aniversário de funda 
çáo do Grupo Escolar Vidal 
Ramos, realizadas domingo e 
segunda feira últ.ma

Muito embora o mau tem
po reinante naqueles dias o 
brigassem o cancelamento
d**" Marche-aux Fiambeau.
programada para domingo à 
noite, e que contaria com o 
comparecimento de diversos 
estabelecimentos estudantis
de nossa cidade, todas as 
demais solenidades foram 
cumpridas religiosamente.

As festividades tiveram um

brilho todo especial— —* p0jg
coutaram com a presença <j0 
Exmo. Sr. Governador c e|g0 
Ramos, convidado especial- 
mente para tal fim e qUe a. 
qui se associou às homena
gens que foram prestad .s ao 
eeu saudoso progenit r Cel 
Vidal José de Oliveira 
mos, fundador do rei ,rjj0 
estabelecimento.

Destas colunas felicitamoi 
à exma. sra. Professora i0. 
lita Luz Ribeiro, as abaeta
das mestras daquele e lu- 
candário e a todos os sem 
alunos, pelo feliz aconteci
mento, que encheu de júbilo 
a nossa população.

Cada Município recebera onze milhões e 
seiscentos mil cruzeiros no orçamento federal

de 1963
Segundo informações prestadas pelo Serviço 

de Divulgação do SENAM, cada município brasi
leiro. inclusive as capitais, receberão no orçamen
to federal de i963. onze milhões e sei-cento ii 
cruzeiros, em um total de trinta e cinco bii: >-5 
de cruzeiros. Essa informação foi prestada à â- 
mara Federal pelo Deputado Aniz Badra, com oa- 
se na proposta orçamentária enviada pelo Execu 
tivo.

Dizendo que está sendo dado mais um passo 
no sentido da autonomia efetiva dos municípios, 
frizou, ser necessário que o Ministério da Fazeo- 
da evite atrazos nos pagamentos. Para isso sug* 
riu a divisão dos totais em partes, pagas em 
lho. Setembro e Novembro. Por outro lado afirmou 
0 Deputado Aniz Badra, é importante que os pre
feitos estabeleçam planos concretos e exequiveis.

r candidat
ist

Em convenção realiza' 
da quinta feira úl
tima, em São Paulo, o 
Partido Social Progres
sista homologou a can
didatura do Sr. Ademar 
de Barros ao govêrno 
daquele Estado.

O Cine Mara j oar a. aprestn8ta, a7meaah1| h(*P[f g0)
a formidável produção da Bavaria Filmkunst em Agfacolor

Em I I
Com a nova dupla consagrada no Festival de Berlim - Claus Biederstaedt

e Susanne Cramer

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio I N C -  Cruzeiro óo Sil
ás suas ordens

Diariamente 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, 
0 mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. Você viaja agora e paga a passi 
em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passageD8 

procurem a Agência nesta cidade, à rua W 
sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214-

I
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