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Em que pese o máu tempo 
e a baixa temperatura que! 
se tem vemicado nestes úl
timos dia» em nossa cidade, 
o Prefeito Dr. Wolny Delia 
Roeca vem desenvolvendo 
uma produtiva atividade em 
vários setores de sua já d ig-' 
nificante administração

Uma das obras que vem 
se desenvolveudo conside-l 
ravelmente é o asfahamento 
da Avenida Presidente Var-I 
gas uma das principais ar I 
terias de nossa urde que 
ligao centro ao progressista* 
bairro Coral

O serviço de asfaltamento 
na referida viá caminha de 
vento em pôpa, pois o tra

balho que ali está se reali
zando vem surpreendendo to 
uas as espectativas 

Os caminhões da Prefeitu
ra Municipal estão trafegan
do noite e dia, conduzindo 
pedras britadas de uma dis
tancia de 60 kls, a fim de 
serem utilizadas no referido 
asfaltamento. É pensamento 
do ilustre edil nossa de terra, 
acelerar os serviços de as
faltamento da Avenida Pre
sidente Vargas, para que 
possa dentro em pouco ser 
entregue à população La 
geaua.
Iniciada a construção d :> reservatório da wai 

xa d'água

Inauguração da Pavimentação Asfáltica do 
Acesso Sul de Lajes à Rodovia BR 2

O Comandante do “ Batalhão Rodoviário tem 
a honra em convidar o povo de Lajes, em geral, 
para a solenidade de inauguração da pavimenta- 
tação asfáltica rio Acesso Sul de Lajes à Rodo
via BR 2, a realizar-se na praça pública logo após 
o Cemitério Municipal, às loOO horas da manhã do 
próximo dia 4 de junho, data em que se comemo
ra o 54‘ aniversário de criação do 2' Batalhão 
kodoviário.
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Conforme noticias que nos chegam da ca
pital do Estado, o Deputado Romeu Sebastião 
Neves, um dos integrantes da bancada da 
União Democrática Nacional na Assembléia 
Legislativa, será candidato à Câmara Tederal 
nas próximas eleições de 7 de Outubro.

A sua indicação para concorrer ao parla- 
mento nacional, partiu dos diretórios udems 
tas do Sul do Estado, Capital, oeste, vale do 
Itajaí, além do município de Urubici

Proveniente de ontrato 
assinado entre a Prefeitura 
‘•liF cipal, atravez do Prerei 
to Dr. Wolny Delia Roccae 
a firma R. Lunardi S/A - 
Engenharia, Industria e Co
merão de Caxias do Sul, a 
segunda já deu inicio aos 
trabalhos de construção do 
novo reservatório d’água no 
Morro Grande, que torá uma 
capacidade de 1 520.000 litros, 
que adicionada aos 700.000 li
tros já existentes, totaliza
rão 2.220.000 litros, estando 
assim em condiçõps de abas 
tecer toda a cidade.
Aliança para o Pro 

gresso
Conforme conseguimos a- 

purar junto ao Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, o mesmo 
está envidando esforços jun
to ao Governador Celso Ra
mos, para que o nosso Muni 

Vipio seja contemplado com 
o programa Aliança para o 
Prog.osso, como foram bene- 
neficiadas outras comunas 
brasileiras.

Caso o nosso municipio 
seja aquinhoado com o pro
grama Aliança para o Pro
gresso, o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca deverá estender 
a ré.le d’água à todos os bair
ros, sem distinção, resolvendo 
assim um grande problema 
dos moradores residentes nos 
mais longínquos arrabaldes 
de nossa cidade.

Regressa hoje o Sr. 
V a ldo  Costa Avila

Deverá regressar hoje da 
capital do Estado, o Sr. 
Valdo Costa Avila, presiden
te do diretorio municipal do 
Partido Social Democrático

Como se sabe, o Sr. Valdo 
Costa Avila havia viajado 
há poucos dias para Floria
nópolis atendendo a um cha
mado do Governador Celso 
Ramos, oportunidade era que 
foram debatidos ; importantes 
assuntos políticos e adminis
trativos.

. .  . . E agora um espetáculo de tara beleza ! !
Para amanhã, domingo o M ARAIOARA vai apresentar às 2,1,7 e 9,15 h.

A BELA E SUA MAJESTADE
com: Romy Schneider

em Maravilhoso Eastmancolor ! ! ___________
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Q u an d o  E x p lo d e m » *  P a ixões podestá

Conforme estava previsto realizou-se hoje às 13 he
ras, em sim séde provisória sita à Ru.i Coronel Córdova, 
uma importante reunião do Movimento Trabalhista Renova
dor, entre os membros da Comissão Credenciada dèsse par
tido em nosso Estado devidamente registrados no Tribunal 
Regional Eleitoral e os simpatizantes do mesmo, com a fi 
□alidade de elegerem o diretório e o comitê executivo, que 
regera os seu ■ destinos durante dois anos, cujo'diretório é 
formado de 25 membros no máximo e o comitê executivo 
de 9 membros no máximo.

Rodeado de entusiasmo por parte de todos os g#us 
simpatizantes, a sessão foi a barta pelo Sr José Paschoal 
Baggio, utn dos membros do diretorio regional do M.T.R. 
que detalhou aos presentes às finalidaues da referida reu
nião, encontrando entre todos os presentes o mais decidido 
apôio e o desejo de verem esta agremiação politica cres
cer em todos os recantos do nosso município e do Estado.

A seguir dentro de um ciima totalmente democrático 
e de franca camaradagem, foram processadas as escolhas 
dos membros do diretorio municipal e do respectivo conse 
lho fiscal, cuja escolha por escrutínio secreto, recaiu c 
seguintes nomes, todos êles pertencentes às mais variai 
classes 6ociais da Princesa da Serra, inclusive nomes £e 
nosso interior:

Ary Waltrick da Silva 
Aron Kippel 
José P. Baggio 
Névio Fernandes 
Adolfo Gilberto Toschi 
Dario Todeschini 
Enio Mario Marin 
João Scbau Antunes 
João Oneda 
Oscar Costa 
Olavo Domingues 
Bruno Luersen 
Silvio DairOglio 
Helio de Paris 
João Pellizzoni 
Abilio Barboza 
Rubens Nazareno Neves 
\lberto Werner 
Marco Bazzo 
Pedro Vanoni 
Ary Pereira Alves 
Verildo Dali’Azem 
Ubaldo Ivone de Oliveira 
Florindo Donato

Conselho Fiscal
Miguel Vieira 
Armando Vivan 
Flocisbelo Dias de Aguiar

Incontinenti, também por votação secreta dos mem
bros do diretorio, foram eleitos para o comitê exe
cutivo, os seguintes partidários:

Presidente 
r  Vice 
2- Vice
Secretario Geral - 
r  Secretario 
2- Secretario 
T Tesoureiro 
2 Tesoureiro

Ary Waltrick da Silva 
José P. Baggio 
Aron Kippel 
Névio Fernandes 
Oscar Costa 
Bruno Luersen 
Adolfo Gilberto Toschi 
João Pelizzom

Em nossa próxima edição divulgaremos as várias co
missões do Movimento Trabalhista Renovador de nosso mu
nicipio, bem como os seus respectivos membros, uma vez 
que são inúmeros os filiados no partido do eminente bra
sileiro Deputado Fernando Ferrari em toda a comuna la- 
geana.

Deputado Rubens Nazareno 
Neves assume a Secretaria 

de Educação e Cultura
Integra do telegrama enviado ao nosso Diretor: 
Jornalista José Baggio 
Lages — S. C.

Comunico eminente companheiro vg conforme acordo 
formado Rio vg assumi ontem Secretaria de Educação 
Cultura em nome MTR pt Na gestão da pasta vg propug
narei programa nosso partido sentido melhores bases en
sino catarinense pt sd Renovadoras Rubens Nazareno Never.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



2a pagina
C O KhE IO  LAG E A .N O

P re fe i tu ra  Mun ic ipa l  d e  L age s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Têrmo de Contrato de Locação de Serviços que entre 
si íazem a Prefeitura Municipal de Lages,e a Srta. Cris
tina Kamos Oriente, para o fim que nêle se declara.

Aos pnmeiro dias do mês de março do ano de hum mil noveccn- 
tos e sessenta e dois (1-3-1962), na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Lages, presentes o Snr. Dr. Wolny Dell t Rocca, Prefeito Municipal, 
cra denominado Contratante e, de outro IjJo a Srta. Cristina Ramos O 
riente, nêste ato denominada Contratada, foi concluído êste contrato, na 
forma e sob as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contratante usando de suas atribuições contrata nêste ato, a 
Srta. CRISTINA RAMOS ORIENTE, para desempenhar nesta Prefeitura, 
as funções de Auxiliar de Escrita.

CLÁUSULA SEGUNDA

A tontratada obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 
fuações, em período normal de trabalho ou extraordinàriamente.

CLÁUSULA TERCEIRA

0 presente Contrato, começará a vigorar nesta data ( l - de março 
de 1962) e terminará um ano após, podendo ser prorrogado de acordo 
com as partes contratantes.

( LÁUSULA QUARTA

0 Contratante obriga-se a pagar a Contratada, mensalmente, como re- 
tribu ção ao(5, serviços, a importàicia de onze mil cruzeiros (Cr$ . ..
11.00 ,i,0).

l AUSULA QUINTA

O Presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, por 
iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, sem que caiba di
reito a indenização ou reclamação judicial ou extra judicial.

CLÁUSULA SEXTA

O Pagamento ao Contratado será efetuado, mensalmente, pela Pre
feitura Municipal dc Lages, correndo a despesa por verba que o orça
mento designar.

O presente têrmo de Contrat > foi lavrado por mim, Felipe Afonso 
Simão, Secretário di P efeitura M inicipal de Lages, e para firmeza e 
validade do que ficou e tabelecido em suas cláusulas e depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas teste
munhas abaixo declaradas.

Prefeitura Municipal de Lages, em r  de março de 1962.

Wolny Dalla Rocca
Prefeito Municipal

Cristina Ramos Oriente 
Contratada

Têrmo de Contrato da Locação de Serviços
Termo de Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal de 

Lages e o Senhor Dr. João de \raujo, para o fim e na forma que abai
xo se declara-

Aos primeiro dias do mês de março do ano de hum mil novecen
tos e sessenta e dois (1-3-1962), na Prefeitura Municipal de Lages, no 
Gabinete do Prefeito Municipal, presentes o Snr. Dr. Wolny Delia Roc-

r>mi 11 lo Contratante, e de outro lado 0 
ca, Prefeito Municipal, ora denom eaomioado Contratado, foi concluí- 
Senhor Dr. João de A »u jo. «  a* cláu9Ulas seguintes, 
do êste contrato na forma e soo

CLÁUSULA PRIMEIRA
j _ Sims atribuições, contrata, neste ato, o

O Contratante, usando de s s ; s3Í8tèacia Municipal da Prefeitura
serviços proüssionais.

CLÁUSULA SEGUNDA

„  s. „hrim, «p a Dagar ao Contratado, mensalmente, com»
O Contratante obriga sc 1 ~ Balário <je déz mil e quinhentas

retribuição a o s ser ç , efetuado na pagadoria da Prefeitura

s s a s (; * k ‘  <*" orç<‘ me“ ,° vigen,e-
CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Contrate terá sua vigência a partir de prirnelro de >  
. d« nnn rip hum mil novecentos e sessenta e doai (Ti 1962) e terminará dois anos após, podendo ser prorrogado de acor

do com as Partes contratamos, bem como poderá ser rescindido ea 
qSaíquer tempo. por iniciativa de uma das par es, sem que caiba d.reí- 

a indenização ou reclamação judicial ou extra judicial.

E para firmeza e validade do que ficou cima estipulado, mandou j  
Senhor Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de Col
gate que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas part* 
contrataates e por mim, Felipe Afonso Simão, Secretário da Prefeitura 
Vunicipal de Lages.

Prefeitura Miiicipal de Lages, em f  le março de 1952.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Dr. João de Araújo 
Contratado

Felipe Afonso Simão 
Secretário

S«-

Requerimentos despachados em 8-3-62
341 - Manoel D Evangelista - Requer documento de permuta - A

cretaria P/ informar
342 José Maria de Oliveira - Ligação d’agua - Sim
3Í7 - Caadido Vieira de Cordova - Transf. de terreno - Sim
348 - Irmãos Schweitzer - Baixa de impostos - Anexar alvará de licenç*
349 - Liberto Schafer - Lie. construir casa - Sim
350 - Nilza Silva Tavares Transf. de casa e terreno - Sim 
3õl - Hugo Delia Costa - Transf. de casa e terreno - Sim
352 - Ivandel C. Burigo - Transf. de casa e terreno - Sim
353 - Aparicio S. de Camargo - Transf. de terreno - Sim
3o4 - João Oliveira Branco Transf. de casa e terreno - Sim
355 - Francisco Campos Branco Ross - Transf. de terras - Sim
356 - José D. C. de Morais - Transf de. terras - Sim
357 - Laurindo Coelho - Transf. de terras - Sim
3o8 - Hercilio R. dos Santos - Transf de terras - Sim 
Sn ‘ í? 0minf°v8 * L Mar‘ ins Transf. de terreno - Sim 
36? ’ TpiT T r Sá T reÍJa '  Transf- de terreno - Sim 
368 * J S ?  pR 8 ATrruda ‘ Tran8f de terreno - Sim
36Q '  n i r L  Prp ° er '  Llc construir casa - Sim
Sn ', ? ° I a5y ° Í iave8 Silva - Dispensa de Cargo - Sim 37Ü -lima Arruda - Dispensa de Cargo - Sini

m
«

Pa,a aquisição dos famosos Traio,es Massey-Ferguson e impie- ! 
mentos agr: colos desta renomada marca, procurem'a 1

Ser rana L t da.-Veículos e Máqu inas
ira nara tolo o Migitii ‘

i
m
m
m
m
1
i
i
11 Rua Coronel Córdova, 294 à 302 — ri non

,  n  r  -  Í L ° ‘ °  • b “ °  * »  .  T e l é g r a f o s )  -L A G E S
* ........ .........  ..........  Sonfa Cqt et og
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Discurso pronunciado ...
(Continuação da última página)
renas num feliz congraça- 
mento, como se fôra um per
manente jardim florido, per
fumando e alegrando, com 
tanto encanto e explendor 
de mocidade, este abençoa
do e pitoresco pedaço da 
uo sa querida cidade.

Fui testemunha, presente, 
inúmeras vezes, do alarido e 
da alegria que orotavam da 
queles írrequiétos corações 
juvenis, quando descuidadas,

constante confirmação das 
nossas tradições de cultura e
7® para 0 bera estar da posteridade e para a 
grandeza da terra que o viu 
nascer.

Ahí, está êsse soberbo e 
imponente educandario, o 
primeiro e o mais belo de 
todo o Estado, numa série 
ininterrupta de outros mais, 
erguido, hoje das ruinas em 
que, ha bem pouco, se en-

, , - , . contrava, deformando a sua
na relva fresca, brincavam beleza arquitetônica 
de róda-cutia, - pirolito que venecido, agora, na ' raaees- 
báte bate, cantaudo-a dansa tade do seu pórte,e graças a

reju-

da Ciràudinha, é uma dansa 
6ingular, vamos pôr o joêlho 
em terra para a gente ficar 
palmada, bela tróva, que re
petiam, num vozerio ensur
decedor, próprio da idade e 
nesta praça, pitoresca, umas 
após outras, transitavam le
vando o sorriso nos lábios e 
a espe ança nos corações.

Jovens estudantes que me 
ouvis, meditáe, por um ins
tante, na grandiosidade do 
espetáculo, que estamos vi 
vendo, nesta hora festiva, 
confrontem o seu histórico 
significado. - Hontem. o pas
sado dos que aqui viveram 
embalando fagueiras esperan
ças, pisando a relva verde, 
em busca de instrução, na 
ânsia de um futuro promissor 
e no desejo de conquistar 
um diploma, nutrindo os mes
mos sonhos e os mesmos 
Ideais.-
Hoje, o presente, radiante e 
forte, na sua máxima expres 
são, nóva geração que des 
ponta, onúnda das mesmas 
fontes, plena de entusiásmo 
e de patriotismo, rebentos 
desta mesma geração que 
passou, concretizada naque 
les mesmos anseios de ou- 
tróra, após cincoenta anos de 
lutas e de sacrifícios!

Pois, foi, neste mesmo re- 
•anto, encantador, da nossa 
tidade que Vidal Ramos, 
de saudosa memória, cum
prindo a sua plataforma de 
governo,- Instrução e Viação, 
plantou aqui, o primeiro fa- 
ról de luz e de progresso, 
que ha de iluminar e ilustrar 
as gerações que passam, na

visão patriótica e construtiva 
do Governador Celso Ramos 
digno continuador da obra 
fecunda de seu venerando e 
benquisto progenitor

E, a antiga praça do Padre 
Antòuio, de tempos remotos, 
continua, ainda, como uai 
jardim florido, povoado pur 
essa irrequiéta e esperançósa 
mocidade estudantil do pre
sente, que, para aqui volve, 
em busca de saber

Bendita a óbra construtiva 
que, aqui se plantou e, ve
nerada, seja sempre, a me 
moria do seu fundador e pa
trono, cujo nome engrinalda 
o frontispício desta casa, de 
onde. jamais tirarão, porque, 
ele vive, mais que nunca na 
gratidão de todos, imprésso 
no relicário dos nossos co
rações.

Na plenitude das suas 
linhas, sóbrias e elegantes- 
ha lugar para todos, indistin
tamente, parodiando as suas 
próprias palavras, quando 
Governador do Estado, e 
quando da solene instalação 
deste Grupo, disse.-“Aqui 6ão 
todos iguais perante o Mes 
tre, aqui, todos têm os mes
mos direitos, porque, se os 
ornamentos que embelezam 
este edifício foram feitos com 
o ouro dos ricos, as paredes 
qu6 o sustentam foram ar
gamassadas com o suor dos 
pobres. -“Aqui, podem entrar 
o rico e o pobre, sem dis 
tinção, porque, aqui,só impé 
ra uma lei A Constituição da 
Rjpública, baseada nos prin 
ci pios liberais da igualdade 
e da fraternidade. Disse,

ainda, - “ A minha presença 
aqui, significa, não sòmente, 
uma homenagem que eu quiz 
prestar a terra onde nasci e, 
onde dei os meus primeiros 
passos na vidu pública, como 
também, o cumprimento de 
um dever do cargo que ocu 
po E. ao terminar, arrematou 
com estas palavras. “Salve, 
geração nova, para quem 
rompe a madrugada da vida.’ 

A sua palavra, firme « 
sincéra foi o tóque de reu 
nir na campanha que se ini 
ciava contra o analfabetis 
mo, dahí, para cá, o seu pro
missor desenvolvimento.

A semente estava lançado 
e a terra lhe foi fecunda 

Foram os seus primeiroí 
professores, nesta casa, ao 
início de sua memorável ca 
minhada: Dr Antônio Sel s 
tre de Campos, Diretor, João 
Antônio de Oliveira Henri
ques, Pedro Antônio Candi

L o c o m o v e i s
VENDE SE UMA “ LANZ UO HP, outra 75 HP,e 35 
HP todas em perfeito estado-Tr. em Porto A leg re , 
c/ ADAIL M. OLIVEIRA - Rua Vigário José Ig

M. F. - Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional 

Florianópolis S.C.
A Coletoria das Rendai- 
Federais em Lajes, pede 
p comparecimento da  ̂
seguintes pessoas ou fir 
mas residentes ou es
tabelecidas oa Jurisdi
ção desta Coletoria, a- 
firn de tratar de assun 
tos de seus interesses.

do. Fausta Soares Rath, So- 
phia Jovita iVforitz de Car
valho, Rosalina de Oliveira 
e Maria Helena Rosar.

Dos professores, do então, 
apenas dois sobrevivem.-João 
Antônio de Oliveira Henri
ques e Maria Helena Rosar, 
para eles, as nossas home 
iHgens, na data festiva que 
hoje transcorre, para os que 
já se encontram na Eterni- 
1 tde, o nosso profundo res
peito.

iuúmeros, foram os Direto
res e Professores que aqui 
e eeguiram todos eles pau- 
aram os seu atos com inte- 
igencia, carinho.dedicação e 
->abedoria, conquistando a 
stima e admiração de todos.
Desta casa, sahiram alunos 

lue. no transcurso da vida, 
venceram galhardamente. to
los os embates, honrando e 
lignificando o estabelecimen
to, onde aprenderam e se 
irmaram cavaleiros, dentre 
tantos, deixando de parte as 
invulgares capacidades inte
lectuais de um Milton Vaien 
te, de um Cesar Ávila e de 
tantos outros, quero citar, 
apenas, um exemplo, para 
que sirva de estímulo às 
mocidades estudiosas de ho 
je. Faço esta referência, não 
tanto como um justificado 
orgulho para a família que 
pertenceu, mas, como uma 
merecida honra a este esta 
belecimento de ensino

Quero referir-me a um alu 
do, que aqui matriculou-se.

cendo. galhardamente os seus 
competidores, alcançou, com 
notas honrosas, primeiro lu
gar. Cursando, êsse modelar 
estabelecimento de ensino 
superior, formou-se em Agr »- 
nomia também, com notas 
destacadas, conseguindo, ain
da, o Prémio de Viagem à 
Europa, onde matriculou-se 
Da famosa Faculdade de 
Enologia, em Montpellier, oa 
França e, dentro em pouco já 
se formara como Engenheiro 
Enólogo naquela tradicion. 1 
Escola Superior, substituindo, 
várias vezes, nas aulas o 6eu 
venerando mestre, quando de 
sua eventual ausência, o a- 
famado enologista Professor 
Esner.

Após um curso, tão bri
lhante, entregou a sua alma 
ao Creador, em pleno desa
brochar da vida. Esse aluno, 
a que me refiro, foi meu que
rido e saudoso irmão Arman
do Vieira de Castro, cuj b 
conhecimentos, adquiriu-os, 
parte nesta casa e os soube 
dignificar. Aí pois, o exem 
pio que me referí parn o 
vosso estímulo, jovens estu
dantes, não para dvstacá-l« 
dos outros mais, mas, com« 
um modêlo de perseverança 
e de dedicação aos estudos,. 
juDtando ao seu vasto cabe
dal de conhecimentos, d» 
então, com os que aqui conse
guira, prova insofismável a 
indiscutível do quanto era só
lido e construtivo os primei
ros alicérces que estrutura-

nacio 30 Sala 2.>.

Adames & Cia Ltda., Apo- 
linário Rodrigues Adames, 
Arlindo Lopes de Aguiar, 
Camilo Schmidt & Cia Jor
ge Ceccato, José Maria Vainl, 
José Sdveira do Amarante, 
Berres Eugênio, Gotardo 
Brocheto, Acyl Canalli, João 
Costin, lario Lino de Conto 
Walter Eduardo Deckert, Ze 
ferino P: ot  l Dias, José Fer-, 
reira, Luiz Di Domenico, Ro
berto de Campos Duhá, Aní
sio Duarte, Haroldo Perkins 
Duston, limo Ehrhardt, Os- 
waldo Fr >ro, Marcílio Leite 
Farias, Dnrvalino Favaretto, 
Avelino Favero, Alexandre 
Fernandes. Alceu Fernandes, 
António Fernandes, Aristeu 
Fernandes José Liberate Fer
nandes, Waldomiro Fernandos, 
Ohwaldo Ferreira Leopoldo 
Diebl, Vergílio, C a v a 1 I i 
Oswaldo Erig Coletoria da 
Rendas ■’ • i > ‘ i < > u ^
22 de Maiode 1962.

Visto
Ormano Fraga-Col Substituto 
Felippe Joaquim Simão Aux.

de inicio, e, que, como aluno ram a feitura deste notável 
que era, várias vezes serviu estabelecimento de ensino, 
como professor, na falta Ao Grupo Escolar “Vidal 
eventual de alguns deles. Ramos’’, pois, nesta data íee- 
Daquí partiu, tendo cursado tiva e a sua dedicada Dire- 
o quarto ano, em busca de tôra, a minha homenagem, 
novos conhecimentos, para na Vóz do Passado que, aqui 
Porto Alegre Lá, numa fer-! se levanta numa comovida 
renha competição entre 252 saudação, mui sincéra, à sua 
candidatos à matricula no nobre e fecunda caminhada, 
primeiro ano do Instituto

í “Borges de Medeiro*”, ven DISSE,

— DE -  
PEDRO VANONI

Gasoiin - Dieos - Lubri
ficação e Lavaçào

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

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

Lages  -  Santa Catarina

M a q u i n a r i a
le-se Maquinas a Vapor, Caldeiras,
el todas as forças. Faz-se instalações fin an c^
r ADAIL M. OLIVEIRA, Rua Rosário 30 b a la -o 
)RTO ALEGRE.

C o m p ra - s e
OMOVEIS, CALDEIRAS, SERRA^FITA, M01 a
, ETC Tratar Adail M. de Oliveira - R °,| 
a rio 30 Sala 25. Porto Alegre.

F e r r a g e m  M a u á  L t d a .
Completo sortimento de ferragens, 

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

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

S
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Prefeitura Municipal de Campo Bolo
Estado de Santa Catarina

do Sul
ICI'

Campo Belo do Sul, em 30 de abril de 1.962
. Oscar Ramos 

Rasp, pelo Expediente da Contadoria
Alfredo José Ribeiro 

Prefeito

Movimento d i Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Campo Belo dc Sul, referente ao mês de 

Fevereiro do corrente exercício

Movimento da Te30urari t da Prefeitura Munici 
P^i de vampo Belo do Sul referente ao 

mês de Março do corrente exercício.
R E C E I T  A

Imposto de Licenças Cr$ 133 165,00
Imposto sôbre 0 Gado Abatido 9oo,oo
Imposto de Transmissão de Propriedade (Inter-vivos) 121.435,4o
Taxa de Emolumentos 18.200,00
Taxa de Expediente / 4.0l2 OO
Taxa de Assistência Social 513,00
Taxa de Divulgação e Turismo 698,oo
Receita de Cemitérios 3o,00
Receita Diversas l00.000.00
Divida Ativa 6.oo7,oo
Multas em Geral 427,00
Depósitos Diversos 89.5oo.oo

Total da arrecadação de fevereiro Cr$ 474.887,4o
Saldo anterior CrS 125.866,6o
Total Geral da Receita

D E S P E S A
Cr$ 600.754,00

Administração Geral Cr$ 228.377,4o
Exação e Fiscalização Financeira 79 144,oo
Segurança Pública e Assistência Social 48o,00
Educação Pública 99

Saúde Pública I»
Fomento »9

Serviços Indústriais 9»
Serviços de Utilidade Pública 23.173,00
Encargos Diversos

1 m ,
8.4o2,oo

Total da Despesa de fevereiro 339.576,4oSaldo para 0 mês seguinte 261.177,6o
Total ^r> 000.754,00

RECEITA
Imposto Territorial (Rural)
Imposto de Transmissão de Propriedade (Inter-vivos)
Imposto de Licenças
Taxa de Assistência Social
Taxa de Emolumentos
Taxa de Expediente
Taxa de Divulgação e Turismo
Divida Ativa
Multas em Geral

Cr$ 3o6 980,00 
19.542,011 

4o 312,00
396.00 

6 500,00
800,06

3 632,00 
1.512,00

379.00

Campo Belo do Sul, 28 de fevereiro de 1.962,
Oscar Ramos — Resp. pelo Exp. da Contadoria 

VISTO: Alfredo José Ribeiro — Prefeito

I S  da. ; " e.cada' iS° de ■ » « ? »Saldo anterior 

Total Geral da Receita

Administração Geral D E S P E S A  

S ? .° . 1 5?í,alíza' a? Financeira

378.893.0P
26117LS2

Cr$ 640 070,60

Saúde Pública 
Fomento
Serviços Indústriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos a

Cr$ 2 1o  748,00 
l72oo,ofl 

200.0°

Total da Despesa de março

117 282.̂  
lo2.3<i°2

Saldo para o mès seguinte 
Total

Campo Belo do Sul 71 a« „
oul’ 31 de março de 1962.

Cr$ *4°

Oscar Ramos __p a
VISTO: Alfredo 8?A pel ° , ExP' da Contadoria 

lIredo Jose Ribeiro — Prefeito

CODIGO
LOCAL RECEITA

JL X A *

Anterior Do mês
•

Total Despesa Anterior ' Do mês Total

Receita Ordinária í
Tributária 1

0-11-1 
0-12-1 
0-16-1 
0-17 3 
0-18-3
0- 27-3

1 15-4
1- 21 4 
1-22-4 
1 23-4 
1 26-3

a) Impostos

Imposto Territorial (Rural)
» Predial
» Transmissão (Inter-vivos) 
» 8/ Industrias e Profissões 
» de Licenças 
» s/ Gado Abatido

bi Taxas •

Taxa de Assistência -ocial 
Taxa de Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e S. Div. 
Taxa de Divulgaçã > e Turismo

306.980.00 

200 430,40

197.747.00 
1.260,00

1.476,no
7.148.00

35.001,00 
228 00

4.672.00

43.328.00
7.331.00

89.464.00
124.056.00
159.960.00 

800,1 iO

1
3.444.00 

928; >0
8 512.00 

824,00 
1-212 <)0

350.308 00 
7.331 00 

289 894,40
124.056.00
357.707.00 

2.060,00

4.920.00 
'8 076,00 
43.513,00
1.052.00
5.834.00

0 - Administração Geral
1 - Exação e F. Financeira
2 - Segurança P. e Assist. Soc
3 - Educação Pública
4 - Saúde Pública
5 - Fomento
6 - Serviços Industriais
8 - Serviços de Ut. Pública
9 - Encargos Diversos

444 266 40
96 344,00 

830,00 
’ *

V

140.455,80 
110 743.50

60.395.00
17.200.00 

*”

”9

55.217.00 
11 610,00

504.661,40 
H3 544.00

83'í.l)0

>“

195.B'*180 
122.353,50

Receitas Diversas
4-12-0
4-19-0

Receita de Cemitérios 
Receitas Diversas

100,00
100.000,00

112 00 , 212,00 
100 > 0,00 C

Receita Extraordinária I
6-12-0
6-21-1

Cobrança da Divida Ativa 
Multas em Geral

11.528,00
806,0

950.00
177.00

12.4/8,00
081,00 1

! A

Saldo do exercício anterior
867.376,40 441.098,00 1.3' »8 4 / 4.40

29.. 1 0 1 Saldo para 0 mês seguinte
792.639,70 144.422.00 937 (‘61.70 f Ü 

400 633,70 1 t
867.376,40 441.098,00 ,1,337.695,40 « 792.639,70 144.422,00 1.337 695.10 F

lí
EiCi
M
Pr
J“
Ví

16
su

En 
toi 
Cr 
Pn 
Ch 
J Oi
g e :

Joi
Wc
pec
pa\
seu
le
BR

C

0 c 
segu 
nus 
tabe 
çio fim 
tos 1 

Wa 
feira, 
lio Fi 
gueir 
Pride

tana, 
Fores 
valdo 
ttick. 
, Coli 
°erai( 
de 19 
Felipi

°r©a
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io
»
n

40
,36

61.70
133.70

595.10

5 98o.<X 
9.542.0«
o3l2,*396,0«
6 500.0»
800.0«

3 6310«1.512,0*

78.893J
,61^

40 oî°'**

jlo 7^ 
1720«' 

200'

C ^ h T v E IO  v n r i F A N '

üolicias É  I f  flistrilo R^oviario Feta l
5a página

Visita ao Distrito *
Estiveram em visita ao 

16’ DRF. Eng- João 
Etrusco. Eng- Antônio 
Carlos Werner, Prefeito 
Municipal de Joinville e 
Prefeito Municipal de Ti- 
jucas.
Viagem em Serviço

Estiveram na Sede do 
16  DRF. tratando de as- 
suut is ligados aos seus 
S t̂ ires de trabalhos, os 
Engenheiros Antônio Dal 
ton Menezes, Rodrigo 
Cruz Vieira e Luciano 
Presta, respectivamente 
Chefe da Residência de 
Joaçaba. Tubarão e La
ges.

Viajou para Itajaí e 
Joinville o Eng- Miguel 
Wolk objetivando ins 
pecionar os serviços de 
pavimentação que estão 
sendo executados naque 
le trecho da Rodovia 
BR-5J
Rodovia 3K-3S

Coutiuu t n em anda
mento os se iv i ç is i* 
obi-as de arte correntes, 
cortes em roch i e re 

vestimento primário uo 
trecho Lages - Joaçaba.

Instalação do Labora 
tono

Encontra-se em fase 
iinal de instalação o 
Laboratório )o Solos ]■ 
Residência d 1 I aacaba 
Rodovia B d 59

Foram concluídos OS 
estudos geotécnieos do 
trecho Biguaçú. Tijucas, 
objetivando a pavimen
tação do refenM > trecho.

Designação de Enge 
nheiro

O Sr. Diretor Geral do 
DNER acaba de assinar 
Portaria designando o 
Eng' Mário Bortholono 
Press ni para Chefe do 
Serv iço de Trânsito do 
lii- P F.

> referido Serviço in- 
Ci ie i s Seções de Trans
port Estatística Polícia 
R ) «vi iria.

C o n v o c a ç ã o
j

Os abaixo assinados, membros da Comissão 
Credenciada pelo Movimento Trabalh ta Renova
dor, em nosso Estado, devidamente i gistrada no 
Tribunal Eleitoral, convoca todos os sii patizantes do 
M.T.R. para uma reunião que será aiizada dia 
2 de Junho, às 13 horas e u sua sé' 1 provisória 
sita à Rua Cel. Cordova 202, com a seguinte or
dem do dia:

1- Eleição do Diretorio do Movii nto Traba
lhista Renovidor do município de L, ;es.

2‘ Eleição do Comitê Ex mutivo.
3’ Assuntos gerais

Lages, 26 de Maio de 19 72 
José Paschoal Baggio 

Aron Kipel

Símbolo do sucesso

M. F. - Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacion.l 

Florianópolis S.C 
A Coletoria das Rendas 
Federais em Lajes pt de 
o comparecirnento das j 
seguintes pessoas ou fir- j 
mas -esidentes ou is- 
tabelecidas na Jurisdi-1 j 
ção desta Coletoria, a- 
fim de tratar de as-un 
tos de seus iateresses. ■ ,

Waldemiro Barnabá Fer- ' 
reira.Waldelírio Ferreira,Braú 
lio Fertig.Getúlio Antunes Fi
gueiredo, Amilcar Franzem, 
Orides Furtado,Joaquim Gollin( 
Ângelo Fontana, Ernesto Fon ’ 
tnna, Alcides Forest, Elizeu 
Forest, Mário de Freitas, Os
valdo Gasperin, Herbert Ha- 
mick. •

Coletoria das Rendas Fe
derais em Lajes, 2# de Maio 
de 1962
Felipe Joaquim Símão - Aux.

VISTO
O rm an o  Praga - Col. Substituto

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

I mm) Um  produto da W I L I Y S -0Y E R L I I D
fa b rica n te  de le lc o lo s  de a lia  g u a lld a d e  
S l o  Bernardo do Cam oo 
Estado de São Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltina de Veículos S /Ao __ ___ ... r- . . „
Avenida Pres Vargas, 1898 - End 

LAGES
Tel.

Se você de; ja g a n h a r
1 nilháo de cruzeiros

Pxiia do seu forne :»d>r a N JTA FISCAL correspondente às suas compras • c nco 
J ao sorteio de

Seu Taião V a le  um
Troque as suis n .tas à rua Coronél Córdova n° 80
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Integra do Acórdão. . .
(Continuação da última página)

cimento do pedido, por não 
e«tarem os delegados pro- 
movente8 munidos, para o 
registro da autorização es
pecial emanada da maioria 
dos membros do diretório 
regional, desde que as cre
denciais oferecidas não sa
tisfazem a exigência legal.

Com o pedido de dia para 
julgamento, houve dispensa 
da publicação de edital.ante a 
urgência decorrente do tér
mino do prazo para a con
clusão do processo.

2 -  As normas concernen
tes ao registro de candida 
tos estão consubstanciadas 
na Resolução n. 5.780. de 11 
de Junho de 1958,do Tribunal 
Superior Eleitoral.

O Art. 4‘ da aludida Reso
lução prescreve que o regis
tro dos candidatos será pro
movido por delegqdos dos 
partidos, que estejam devi
damente autorizados pelos 
diretórios partidários compe
tentes, em documento autên
tico, inclusive telegrama, 
com a firma reconhecida do

requerente e dos membros 
dos diretórios

A autorização ou creden
cial especial, firmada pela 
maioria dos membros do di 
retório, deve instruir o pedi
do de registro nostêrmos do 
§ 2 , letra b, do supra men 
cionado art- 4\
I
i A exigência tem origem no 
Código Eleitoral, em seus 
arts 48 e 137. O primeiro es
clarece quem pode promover 
o registro, mediante realiza
ção, em documento autêntico 
da direção partidária. E o 
segundo define os órgãos de 
direção partidária, que são 
os diretórios nacionais, re
gionais e municipais.

! Observa-se, assim, que a 
lei procurou assegurar aos 
atos de suma importância pa 

l ra a vida partidária, como o 
registro de candidatos, a ga- 

' rantia de que expressem real 
mente a vontade de seus ór
gãos dirigentes, após a con 
sulta aos integrantes do par
tido em convenção resguar 
dada das cautelas estatutá-

Das trevas vamos à luz
Temos os olhos e vivemos às cégas,
Tateando na vida, sem ver à Jesus,
E no entanto, Ele nos busca nas trevas, 
Indicando-nos o caminho certo da luz.

Cristicamente na direita, ao lado de Jesus,
A certeza temos, em trilhar no bom caminho,
De braços abertos, onde houver a Santa Cruz,
0  que vale é a fé, com dignidade e carinho.

Seitas e dogmas, nêste mundo está cheio,
Elas todas nos indicam, sua melhor estrada, 
Depois de andar um pouco, cansamos ao meio, 
Vidas e mais vidas, enfim a nova jornada.

Até que um dia, o pobre andarilho cansado, 
Escuta a vóz da razão, e reanima se a caminhar, 
Vamos, anima-te, êste é o teu caminho acertado.

Seja larga a estrada, ou tortuosa que andar 
Não procures o atalho, para chegares logo, 
Podes confiar em lua fé, Ela o faz chegar.

Trilhando a jornada do bem, da bondade,
Ela estreita é, e cheia de tropeços e curvas,
De ti afaste o orgulho, ódio e vaidades

Lages, 22 de Maio de 1962.
Lauro de Carvalho Cesar

rin», e não apenas a de um 
ou alguns delegados e com- 
ponemes dos órgãos de di
reção, normalmente aulori- 
zados para certos atos de re 
presentação do partido.

Na espécie, a autorizaçao 
ou credencial, exibida com a 
inicial, está subscrita tão so 
mente pelo titulur da Presi 
dêucia do Diretório Regional, 
que é também um dos can 
didatos interessados no re 
giSll'0.

Evidentemente, tal doeu 
mento não preenche a exi 
gência legal

Cônscios de uma falha tão 
flagrante, que não permitiria 
o atendimento de sua preten 
são, os delegados requeren
tes tentaram cobrí-la com a 
juntada uos autos do docu
mento de fls 24, contendo 
quinze assinaturas.

Entretanto, procederam in 
tempestivaraente, eis que já 
decotiera o prazo para o pe
dido do registro e, conse 
quentemeDte, a oportunidade 
para a satisfação de requisi
to fundamental à qualifica
ção dos piomoventes como 
repre«eni ntes autorizados 
para o ato

Admitida, porém, a tempes- 
tividade, verificar se-ia que 
os piomoventes não seriam 
melhor sucedidos E isto por
que a nova autorização tam 
bém não atende à prescri
ção legal.

A nommata de fls 27 con 
signa a existência de vinte e 
três membros no atual Dire 
tório Regional do Partido 
Democrata Cristão.

0 confronto da autorização 
de fls. 24 c un a nominata, 
revela que quatro subscritores 
daquela não são integrantes 
do Diretório Regional. Tra-

U.-M do Wa.l.iogto l Lute
I a Fã” 'Nerêu d» V .le Pe- 
t ir a  e Àdo-ni Pereira de A 
breu Restariam, então, onz 
aaaioaturae o que coa.
titui maioria sobre os vinte 
três membros efetivos do di
retório.
Há que ressaltar, ainda que o 
documento contém oitei «J «
naturas “por Proc“ ™ f  ° ’ 
sem que fossem exibidos os 
respectivos instrumentos dos 
mandatos, reduzindo a três 
,Rodi Hickel, Orion Platt e 
Martinho Callado Junior) os 
membros do diretório que 
real e efetivamente teriam 
autorizado o registro.

Nestas condições, merece 
acolhida a preliminar suscitada 
pela douta Procuradoria Re
gional, relativa ao não co
nhecimento do pedido. Real
mente os delegados promo 
ventes não estão devidamen
te qualificados para agir em 
nome do Partido Democrata 
Cristão, no tocante a regis
tro de candidatos. A preten

são só vingaria Re a j 
Eleitoral desprezasse ( 
tos legais para preferir

burlas e «ujej. 
HUStific*.tar se a 

ções#
3 — Ante o expôsto: 
Acordam os juizes do -r , 

bunal Regional Elei « nj 
unanimidade de votos e 
lhendo o parecer da pro °; 
radoria Regional, não conh*. 
cer da pedido, por ja|r. 
qualidade dos signatários d. 
inicial para agir em nume fo 
Partido postulante, no toc»iJ 
te a registro de candmat#! 

Publique-ee e registre «  
Florianópolis, 15 de 

de 1962
majo

(ass.) Ivo Guilhon Peregg 
de Mello presidente p. 0 , 
cordão: Ary Pereira Oliveirg. 
relator; Euclides de Cerque 
ra Cintra; Teimo Vieira R,. 
beiro; Paulo Henrique BIhq; 
Adão Bernardes; Altamire & 
Silva Dias

O julgamento foi presidi|o 
pelo sr. des Belisário Rann, 

I da Costa.
I (Ass.) Ary Pereira Oliveir».

[ndústna e Comercio d* 
Madeiras Battist ?lia SA

-  AVISO -
De acordo com a resolução tomada pela as

sembleia geral extraordinária de 30 de abril $ 
1.962 e de acordo com o § 2' do art. 111 do De
creto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1.944, 
convidamos os senhores acionistas para o e xe » - 
cício de seu direito de preferência na subscriçJo 
de ações do aumento de capital a ser realizado, 
pelo prazo de trinta dias a contar da data 
publicação dêste aviso.

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

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

J O Ã O  P E L L I Z Z O N I
4 CIA. LTDA.

Rem J e ro n im o  C o e lh o , •/„

Ceiaa Po*t»i, 12« . Tatag,. -LEÃO"

H f.. LAGES - Sta. Catarina

— D E -

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

L A G E S  - S. atarina

Agora com suas novas instalações, convida-os para uma visita
DISpÕe de ruóveis »nos e ç o L iu is  para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

T ra n s p o r ta d o ra  t  R e p re s e b t a ( ò lT T O T O T AGES L T D Í
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 L A G E 3  q

Transportes em geral do cargas, lotações, mudanças, encomendas, baaaaens ptr- ~ ,03013 Catanna'
Â n P n r m R  em ^ur*»»a' Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo Rio de Tan • 'P ® 0 <íuci quer localidade do porAgencias Joaçaba. Rio Grande e Londrina. ' K'°  de Janeiro. Curitibanos, São Joaquim. P e lo ta s

Servindo ainda as seguintes localidades de <írmi
Mafra, Canoinhas, Monte Castelo, Lageadinho, esidência Furlr <; ♦ «  ^ C l I l l C I  VsG ICH rinCJ
Alta do SuL Campos Novos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê EnrnfJííi,S^ntar>C,Gcilia' Ponte Ahn . Ponte
rito. Rio da Varzea. Painél. Urubici. Urupema Bocafna do nadab Pall“ eiras, Bouono' L  c -  N ?r*®' C «
Lagoa da Estiva, Cerro Negro. Anita d o ^ o ^ ^ Â ^ p 8“ 0̂  t  %

----------------------- í ! i 0tas e Rio Negro, no Paraná.
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Amanhã Inirrnacional x Cruzeiro
• Oebaix « le uma chu 
va impertinente, o Gua 
rany m a c e ro u  domn 
ao último no Estádio 
jyfunicipal Vidal Ramos

Junio ao quadro do 
Pinheiro- telo elástico 
parca dv“ oo 8 a 0.

Já na primeira etapa, 
o bugre vencia o * j

; £ ! ~ 0 C".n relativa 
, facilidade por 5 a 0 .
I tom  êste resultado o 
uuarany manteve a «ua 
nonrosa posição de lider 
invicto da tebela restan
do ih sòm-i u três com 
pi omissos pfc x concluir 
a sua série le jogos no 
returno.

Dando pros ceuirnent' 
ao campeonat citadin* 
agora em suo terceira 
rodada do returno d:

Class.. V cíÇcaO òo âmpeonato Lagsano
Após a estrondosa vitória do Guarany sobre 

o Pidhei’ os poi 8 a 0, o classificaçao do campeo
nato lag°ano pasSou a ser a seguinte:

1- Guarany 0 dd
2• Olinkraft 2 pp
3' Iuteruacional 4 pp
4- Pinheiros 8 pp
5' Cruzeiro 10 pp

A Gerai 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

Aliados vence Popula
Em continuidade ao 

campeonato da segunda 
divisão, o Aliados der
rotou domingo último a* 
Popular pelo alto escore 
de 6 a 0.

r*. m  \ I

/ i i

frontar-se-ão amanhã à 
tarde no Estádio Muni 
cipal Vidai Ramos Ju
nior, os conjuntas do 1i- 
tei],iacional e do Jru- 
-,e n>.

Muito embora, ambos 
os c o q  endores não atra
vessem boa fase no atu
al certame, o quadro ru
bro é considerado fran
co favorito desta pelej i.

Arco-íris venceu o aspi
rante do Guarany

ENG. I,\D. COM.
’  V  ; 3

Semi-reboqut-8 
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 - Santa Catarina

Como preliminar do 
jogo Guarany 8 x Pinhei
ros 0, o quadro do Arco 
íris, lider do campeona
to da segunda divisão, 
lerrotou o aspirante do 
Guarany pelo escore de 
3 a 2.

Esta vitória do Arco 
íris é de grande signifi
cado para as suas cores, 
pois o aspirante do Gua

rany é o atual lider de s a 
categoria,e superior à n ií 
tos clubes que integrai, a 
no-sa divisão princij l.

Compreendendo o v 
fôrço dispendido pe* 6 
seus atletas, a direto i  
do Arco íris distribuiu p 
bicho de cem cruzeir?f 
a cuda um por êste t- 
turabante triunfo alcr i- 
çado domingo último

LAGEANO!
Lages necessita de mais escolas. Co

labore com a Prefeitura Municipal, pa

gando os teus impostos na data exata.

VOCE MESMO 
OfRICINDO UM 
CHEVROLET 62 

-ULTIMO TIPO- 
DE MIAMI 
A NEW YORK !

\ VOCÊ MESMO FM 
I MIAMI, DAYTONA, 
j SAVANAH, FAYETTEVILLE, 

RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW YORK! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

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!

EXCDRSUO 
DE Süa VIDE 
n . '  3
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou os lojas do

'
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completa ta. 5i ans Is crip
Cercado dc júbilo por par

te de seu comando, oficiais, 
sardentos, cabos, soldados e 
funcionários civis, completa
rá o seu 54' aniversãr o de 
criação, na próxima segui ia 
feira, dia 4, o 2‘ Batalhão 
Rodoviário, gloriosa u li I ide 
militar aqui sediada desde

h i vários anos, e que rcle- 
viitos serviços vem pres
tai lo á Princesa da Serra, 
á reriáo e ao nosso Estado 

Rriiliantemente comandado 
ocI > irioso oficial do exerci 
r > mci mal, Coronel Floriano 
í  )U .• o 2 Batalhão Ro lo 

vi trio vem acompanhando o

progresso da nossa cidad c 
desde há algum tempo, e 
também cooperando-o com 
o seu ativo 1 jsenvolvimento 
industrial, comercial, social 
e cultunl.

Para come morar condigna- 
mente o tr necurso de tão 
gloriosa eíe méride, serão

Discu òo pronunciado p9,v) Sr. Thiago 
» 'l itã o  das solenidades do 50' aniv°

Escolar Vidal Ramos
ienhor GLivernador. 
Digníssimas autoridades 
Professoras e alunos. 
Minhas Senhoras e 
nhores.

Se-

O magnifico e festivo a- 
contecimenti que, com desu- 
sa1o brilho e solenidade, a- 
qui se comemora e, no qual

ranhados, na mais sentida e 
profunda saudade, as doces 
reminiscências da época, nas 
suas inegualáveis feições ca
racterísticas. Foi aqui, júst i- 
mente aqui, nesta mesma 
praça, onie hoje, se levanta, 
como sentinela, indormída e 
altaneira das nossas tradi
ções de cultura, êsse sober-

compartilho co n a al na bo monumento educativo,
juncada das miis justificadas 
alegrias, prêso, ainda de viva 
e enternecida emoção, fére, 
sobremaneira, a minha sen
sibilidade e. me tóca fundo o 
coração, este mesmo cora
ção abalado e já no declínio 
da vida, em marcha acelera
da para o seu término, pois, 
que, nesta feliz oportunidade, 
não me é possivel ficar in
diferente, tal o seu significa
do histórico, dahí o sentir o 
indeclinável dever, prenden
do a vossa preciosa atenção, 
para externar-vos, na imá- 
gem que me empolga neste 
instante, a visão retrospecti
va de um passado longínquo, 
do qual, conservamos, ainda, 
esta sombra fagueira e vibra- 
tíl, daqueles áureos tempos, 
que já se fôram, mas que 
guardamos, comnosco, ema-

fruto do pitrioti8mo e da vi
são progressista <1 e um no
bre filho desta ter, a, que eu 
passei os nelhoret» e mais 
alegres diis la minh i meni
nice.

Pois, foi, precisamente a- 
qui, na então praça da ri
sonha e modesta capelinha 
do Padre Antônio, como era 
conhecida, o palco predileto, 
a cancha aprazível e preferi
da para os nossos costumei 
ros folguêdos, para as nossas 
diabruras e correrias, fol
guedos e diabruras que, sis- 
temàticamente, terminavam 
pela guerra fria e implacável, 
no extermínio dos sapos que 
infestavam o velho Tanque, 
ou, num premeditado e bem 
forjado assalto ao pomar de 
Da. Maria Moritz, aqui, tão à 
mão e, pela variedade de ar-

acorri esi
■!:i í1

Calsiú lí i iÈ  ao $sæÉ
Acórdão N. 4 . 4 3 l prensa Oficial,qu^r ainda,er
Visto etc relação ao seu anúncio, qu

1 — O Diretório Regional to não fôra expe lid > c > n a ante 
Partido Democrata Cristão, j cedência mini na de déz dias 
por seus delegados Roiyi Os promoyentes falararr 
Hickel e Neréu do Vale Be- oportunamento sustentandi 
reira, requereu o registro que a lei eleit Tal não facul 
dos srs. Martinho Callado ,Ju- ta impugnação a registro d
nior e Biase Agnesi no Far a 
co como candidatos a sena-

candidato por parte do dire 
tório municipal, razão por

Vieira de Castro por 
rsano do Grupo
vore8 frutíferas que continha 
cujos fmtos, amadurecidos e 
saborosos, aguçavam a nossa 
irrefreável gulodice.

Como se me afigurara vivos 
na minha retina, aqueles épi 
eos e memoráreis feitos de 
ujtron e, quem ousaria afir 
mar q ie, meio século, mais 
11rd * iqui estaria o endiabra
do d iq teles tempos, vibran
do, ia mesma intensidade de 
clegria, ie então, comparti
lhando de uma festividade, 
cão sublime e histórica, como 
esta es naltaudo, na sua raag 
iiitu i i e significação, o pal
pável encontro àó Passado, 
remoto com o Presente pro 
gresnsta. na mais confortado
ra solidariedade e, no mais 
comovente e sincero de to 
dos os abraços.

Que miravilhoso espetácu
lo. tquí se vive, dir se-ía 
que o encontro de três ge
rações aqui, se solidarizam e 
se unificam, sacudidos a poei
ra dos anos que se amontoa
ram, para nos juntarmos, fra- 
ternalmente, tangidos pelos 
mesmos sonh h espostado 
os mesmos ideais

Naqueles tempos, risonhos, 
também, nesta mesma praça 
pública coberta de grama 
verdejante, ou pontilhada de 
vários pés de mál-me-quér,que 
se abriam, vermelhos e gra
ciosos ao sói ardente do ve
rão, ou comumente, ela, se 
apresentava coberta por ex
tenso lençol de geada, ou de 
néve, conforme os rigores da 
estação invernosa, aqui mes
mo, se fazia o recreio das a- 
lunas da benquista e popular 
educadora Da. Sophia Moritz 
de Carvalho que, aqui mes 
mo, defronte mantinha a sua 
bem movimentada escola fe
minina e, no tapete de grama 
orvalhada, se agitavam, em 
continua e alegre romaria, 
uma legião de meninas, ri
cas e pobres, brancas e mo-

( Continua na 3a. página)
dor e seu suplente, respecti- a oferecida deve ser liminar 
vamente, na eleição marca-I mente rejeitada admite, a 
da para 3 de junho próximo, seguir, que o edital de con 

A inicial está instruída1 vocação não foi publicada 
com uma credencial especial na Imprensa Oficial, escla 
para o registr >, firmada pelo recendo, porém, que as con
Presidente do Diretório Re
gional, e com cópia autenti
cada da ata d  ̂ conve nção 
que escolheu os candidatos, 
além dos demais documentos 
necessários ao processamen
to d ) pedido.

No prazo legal, um dire
tório municipal do Partido 
requerente, o de São Miguel 
d’Oeste, ofereceu impugna
ção por via telegráfica. Ale 
g i que a convenção de es- 
côlha dos candidatos reali
zou-se clandestinamente, des
de que sua convocação não

venções do Partido foram 
sempre realizadas com a 
omissão de tal formalidade, 
sem qualquer oposição dos 
convencionais e dos órgãos 
da Justiça Eleitoral.

A resposta à impugnação 
veio acompanhada de vários 
documentos entre os quais 
uma nova credencial especial 
para o registro, contendo 
quinze assinaturas.

Consignada nos autos, pe 
la Secretaria, a nominata do 
Diretório Regional do Partido 
Democrat i Cristão, raaoifes-

ohedecera aos dispositivos itou-se a Procuradoria Regio 
estatutários, quer quanto à|nal no sentido do não cunhe 
publicação dc edital na Tm- [Continua na 63. nájma)

■»
Rodovia BR-2

Destas colunas enviamosi ao 
Coronel Floriano Moller, ofj 
ciais, sargentos, cabos, ao 
dados e funcionáriosi civis 
desta briosa guarnição militar 
as nossas mais efusivas con
gratulações

A PEDIDO

ESCLARECIME 4 I )
O abaixo assinado, ex- Presidente em exerr i,  ̂

PDC local, avisa por este meio que na puolicaçai ò;ita 
em jornais locais, saiu por engano da prop.ua direção pif. 
tidária. •> nome do Senhor Lionel Casagraa le, em trocu lo 
nosso companheiro Leôncio Casagran e

Há também um engano oriundo de ' m  reportagem 
no «Jornal de Lajes», que devo e tenho g >*to em escU- 
recer, pois talvês só fosse mal explicado

Os signatários em pauta estão de fato desliga tos (o 
Partido e"outros mais que não assinaram p ir ausentes i\i 
não procurados, podendo se afirmar que a quase totalida
de do Diretório e Conselho aderiu. Esse r ísultado, d j  
conhecido antecipadamente pela Direção Regional, foi (ro
to da mesma, pela sua intransigência contr i o Or. t ijb e u  
Nazareno Neves, o qual procurava por todos os meioi 
possíveis a anulação de sua exolusão.ou a reintegração qo 
Partido que era o seu ideal. Não havendo possibilidide de 
acôrdo, se saimos por sua causa é evidente que iriamoi 
dificultar sua nova política com uma decisão tão drastic» 
e positiva.

Entretanto o que houve foi uma combinação entre 
nós, de ficarmos livres em acompanhar o Dr. Rubens em 
sua nova política, ou adotar cada qual seu critério parti 
cular, sem compromissos de blóco.

Crente de estar aqui explicada a acentuada diferên- 
ça, penhorado agradeço esta retificação à direção de voe- 
so conceituado Jornal.

Lages, 28 de Maio de 1962.
__ Octavio Rafaeli

Entre duas ccisas, prefira a melhor

Consórcio T A C - Crozciro óo Si

Dj r  cinco vetos con- 
i  um o TRE de 

x Paulo derrubou a 
ntervenção no P. L.

Por cinco votos contra um 
o Tribunal Regional Eleito
ral de S. Paulo derrubou a 
utervenção no diretorio. re- 
4‘°nal da secção paulista do 
Partido Libertador decretada 
pela direção nacional da 
agremiação. Dessa decisão, 
depois de publicado o res
pectivo acordão, o diretorio 
nacional poderá interpor re 
curso para o Tribunal Supe
rior Eleitoral, recurso, po
rém, que não terá efeito sus
pensivo e sim, meramente 
de rolutívo.

âs suas ordens
Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓ1CI0 TAC- 

j 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 v ia g e D S  aé- 

feas. Você viaja agora e paga a p assag em  

em suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO D o  SUL, servindo cada
vez melhor.

Paia reservas e compras de passagens 

Iiocurem a Agência nesta cidade, à rua Pre' 

sidente Nereu Ramos. 84 ou peio fone 214.
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