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Lages
Com a finalidade de homenagear as 

memórias dos eminentes catarinenses Dr 
Nereu Ramos e Vidal Ramos Júnior 
chegou ontem a esta cidade, por volta 
das 14 horas, o Proí Francisco Brochado 
da Rocha, Primeiro Ministro da Renúbli 
ca. A sua chegada no Aeroporto Correia 
pinto, o Presidente do Jonsêliio de Mi 
nistros foi festivamenb n ep *»onado ne 
lo Governador Celso Rauit» Prefeito Ür 
Wolny Delia Rocca e dem m autorida 
des civis, militares e eclesiásticas do mu 
nicipic, além de uma infinidade de po 
pulares e escolares H

Após ser acl.m ado no Aeroporto 
Correia Pi o to, o Primeiro Ministro Bro
chado da Rocha em companhia de sua 
esposa d. Jurema ' aiuso Brochado da 
Rocha, esta ladeada por damas de nos 
sa sociedade, dirigiu-'-»» ao centro da ci 
dad.. onde iam dar cumprimento as ho 
menagens em memória daqueles dois 
ilustres hom* ns públicos de nossa terra.

N.i Braça. .João Costa, no monumento

o Premi r Brochado da Rocha
Ministro Brochado da Rocha depositou
, u Pedestal uma artística corbeille

va,.no?S’ que íoi seguido pelo Go- veinador Celso Ramos.
Nessa oportunidade, falou em nome do 

po\o lugeano, agradecendo a esta home
nagem póstuma que havia sido conferi- 
n ?  .uni^dos seus filhos mais ilustres, o 
Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca. A se
guir fez uso da palavra, numa oração 
iepassaUa de grande entusiasmo, o Exrao. 
àr. Governador Celso Ramos.

Finalizando esta solenidade, usou da 
palavra o Primeiro Ministro Francisco 
Brochado da Rocha, que numa rápida 
análise perfilou as características do ho 
menageado.

res, dirigiram-se ao Cemitério Cruz -as 
Almas, onde dar-se-ia a homenagem pós
tuma ao saudoso Sr. Vidal Ramos Jú 
nior.

No túmulo do Sr. Vidal Ramos Jú
nior, o Primeiro Ministro depositou u ia 
corbeille de flores, e que foi também re
petido pelo Governador Celso Ramos.

Nessa oportunidade, em poucas pala
vras, falou o presidente do Consêlho de 
Ministros.

Após o encerramento das solenidades. 
o Primeiro Ministro Brochado da Rocha 
e o Governador Celso Ramos viajaram 
para Florianópolis, tendo no Aeroporto 
daquela capital, sido os mesmos rec p- 
cionados pelo Secretariado estadual e 
demais autoridades administrativas.

Encerrada êsta cerimônia, o Primei
ro Ministro Brochado d* Rocha, acom
panhado do Governador Celso Ramos, 
Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca demais 
autoridades e grande número de popula-

Por ocasião de sua rápida passag m 
pelo Aeroporto Hercilio Luz, o Premier 
Brochado da Rocha fez uma saudação ao 
povo florianopolitano, tendo regressado 
imediatamente para Brasília.
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atrcg, um boiipet de f ie s  à Sra. Brochado da Rocha
Acontecimento de lar 

ga significação social, 
deu-se ontem às 14 ho
ras, no Aeroporto Cor
reia Pinto, por ocasião 
do desembarque nesta 
cidade do Primeiro Mi 
nistro Brochado da Ro
cha e de sua exma. es
posa d. Jurema Caruso 
Brochado da Rocha.

Organizado por um 
grupo de senhoras rotá 
fias, será realizada no 
próximo dia 25, às 20 
horas, no Clube 14 de 
Junho, a Festa da Ami
zade, cuja renda será 
revertida em beneficio 
ho Orfanato Nossa Se-

Nessa oportunidade, a 
sra. d. Dolores Martins 
Delia Rocca, primeira da 
ma do municipio, acom
panhada das exmas. sras. 
Ada Valente, do Clube 
da Lady, Dra. Wilma 
Machado Carrilho, do 
Clube Soroptimista, Si 
bila Rupp e outras da
mas de nossa mais alta

nhora das Graças.
a  referida festividade 

constituirá de um desfi
le de modas e um gran
dioso sliow, e está fada
da a grande sucesso da
do ao sentido filantrópi 
co de que a mesma se 
reveste.

• cdade, ofereceu um 
• i ( uet de flores à ex- 
•h. sra. d. Jurema Ca

ruso Brochado da Rocha, 
como prova de carinho 

amizade que a mulher 
ligeana tributava à sra.

imeiro Ministro Bro- 
hndo da Rocha.
Este artístico bouquet 

le flores foi oferecido 
pelo Clube da Lady, Clu
be Soroptimista de La
ges, Sra. Sibila Rupp, 
ligna esposa do Tte. Cel. 
Heurique Rupp, Sub Co 
mandante do 2’ Batalhão 
Rodoviário, Sra. Dolores 
Martins Delia Rocca, dig
na consorte do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca 
e outras senhoras de 
nossa sociedade.

Durante a sua rápida, 
permanência em nossa 
cidade, a Sra. Jurema 
Caruso Brochado da Ro
cha,*foi alvo de signifi
cativas manifestações 
desapreço não só das 
senhoras e clubes acima 
citados, como de outras 
pessoas do nosso mundo 
social e administrativo.

m a q u in a s , m a t r iz e s  e  a p r e s t o s
Para forrar botões e fivelas

“FABRICA ARSA ’
Rua Leme da Silva, 162 - Tel : 03-5824 

Bairro da Moóca - S. Paulo 
Peçam catálogo e lista de preços 

apm enmDromisBO de compra.

FESTA ;d a  a m i z a d e

Banco te im ai do Comício S/E so s 
nodelasões em soas in s ta M t;
Dado ao seu avultado 

crescimento operacional, 
a agência local do Ban
co Nacional do Comér
cio S/A, está sofrendo 
algumas remodelações 
internas.

Assim é que, o Sr. Er- 
win Marks, dinâmico ge
rente desta conceituada 
casa bancária, em nos
sa cidade, em colabora
ção com a matriz de 
Porto Alegre, está cons
truindo mais uma caixa, 
que deverá ser inaugu
rada nestes próximos 
dias.

Por aí, os nossos lei
tores poderão notar a 
livre disposição do Ban
co Nacional do Comer
cio em bem servir a sua

Comenta-se nos meios 
políticos que represen
tantes das forças arma
das, entre eles o minis 
tro da Guerra, general 
Nelson de Melo, o minis
tro da Marinha, almiran
te Pedro Paulo Suzano e 
o general Osvino Ferrei
ra Alves, comandante do 
1- Exército, em encontros 
separados com os gover
nadores Magalhães Pinto 
e Carvalho Pinto, e tam
bém com os líderes par 
tidários, teriam reafirma
do a disposição do Exér
cito, Marinha e Aeronáu

distinta'clientela, o ue 
aliás sempre se con ti- 
tuiu na principal fir ili- 
dade do seu gerente Sr. 
Erwin Marcks e dos de
mais que o anteceder t n.

Com isto nota se que 
dentro de poucos d> is, 
o Banco Nacional do Co
mercio estará funcionan
do com dois guichêts, em 
locais diferentes de suas 
dependências, o que 
constitue um fato inédi
to nos meios bancários 
locais, e que grandes 
bpneficios trará a seus 
distintos clientes, pois 
poderão realizar as suas 
'perações b a n c á r i a s  

dentro de um espaço 
mínimo de tempo.

tica de permanecerem 
na estrita linha da lega 
lidade, desmentindo boa
tos correntes em contrá
rio.

Nas conversações rea
lizadas há dias, os mili
tares fizeram sentir, por 
outro lado, que as tor
ças armadas considera
ram útil para tôda a na 
ção que o problema da 
antecipação do plebisei 
to se resolva duma vez 
por tôdas, devendo o 
Congresso apreciar a 
matéria com urgência.
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Acróstico dedicado à Associação Coral 
Evangélica de Belo Horizonte

Escrito por Lauro de Carvalho Cesar 
A - ssociação Coral Evangélica de Belo Horizonte,
S - infoniaf divina, nas vozes da harmonia celeste,
S - inal dos tempos em as notas sonoras musicais,
0  - amor de Jesus bate na rocha ainda mais agréste,
C - ala nos corações e ezala o perfume dos madrigais,
1 - rmanando-os contra inundações, a fome e a péste,
A - leluia, Aleluia, são hinos em hozanas celestiais,
C - oral, mil vozes de norte a sul, de leste a oeste,
Ã - Cristo Rei, rodeando-o anjos querubins angelicais,
O - coração amantissimo de Jesus, é 80 homem celeste.

C - ordas vocais invocam a todos a grande clarinada,
0  - Senhor Jesus, matai-nos a sêde da agua da fonte,
R - eanimando-nos caminhar as tortuosas estradas,
A - bençoado é éste coral vocal de Belo Horizonte,
L - uzes divinais afaste-nos rudes e vãs caminhadas.

E - vangélica associação, unidos em Cristo Jesus,
V - anguardeiros a pregação em vozes e harmonia,
A - son tridade do conjunto eleva-nos para a luz,
N - as ondas sonoras no infinito de paz e alegrias,
G - era em nós amor aquele martirizado na cruz,
E - le que tanto sofreu, a todos afasta agonias,
L - ágrima8, suor, sangue no madeiro êle verteu,
1 - rmãos, meus, filhos meus, disse êle agonizante,
C - aminhe confiante aí o Evangelho, êle é teu,
A - ndai ao mundo, pregai a todos o viandante.

D - izer por mim, êste livro é a que os conduz,
E - assim pregando onde existem trevas haverá luz.

B - elo Horizonte, não só jorra ouro pelo mundo todo,
E - vangelho de Cristo espelha êste manancial de fé e amor, 
L - uzes divinais, afastarão de nós, o pecado e o lôdo,
O - lageano agradece neste “Coral Evangélico a fina flôr” .

H - orizonte onde começa o raiar de um dia a despontar,
0  sói com os seus raios, e a iluminar toda a huma

nidade,
R - ico coral continuem agradando-nos com vosso cantar,
1 - rás por êste mundo de Deus! Nasvózes da cristandade, 
Z - ás pelo astral superior, as almas aflitas e acalentar,
0  - s anjos cantam, são êles transportadores de bondades, 
N - ada os detém, os cânticos Jesus sempre aos escutar,
T - esouro inigualável, o Coral Evangélico de sonoridades, 
E - m as vozes cristalinas, Jesus está sempre a nos 

abençoar.
Lages, 20 de Julho de 1962.

Infiltração

O arcebispo de Olind* 
e Recife, Dora Carlos 
Gouvêa Coelho, em nota 
distribuída â imprensa, 
referiu-se à atualidade 
politica e ao dever dos 
católicos na conjuntura 
atual.

Disse S. Exa. Revma 
que “não comporta con 
testações que a infiltra 
ção comunista nos órgãos 
públicos é concreta, com

3

A distribuição de trig< 
aos moinhos será au 
mentada imediatamente 
em dez por cento, segun 
do determinou o minis 
tro da Agricultura ao 
Serviço^ de Expansão do 
Trigo. Êsse aumento se 
destina a atender às ne
cessidades das popula
ções enquadrando-se a 
providência no plano já 
aprovado de elevar as 
importações do cereal 
para três milhões de to
neladas poi ano-

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

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

Rua Jeronimo Coelho, •/- 

Caiu Poalat, 126 - Tategr. "LEÂO"

r.fâl». LAGES - Sta. Catarina

—  D E  —

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

L A G E S  - >ia. ata ri na

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

comtr istci os órgãos 
públicos

provada e progressiva, 
dentro de esquema em 
que não tem muita im
portância se as pessoas 
são ou não * o um>ins. 
bastando que, conscientes 
ou não, sirvam à estru 
üiração de áq lJr 
possa funcionar em be- 
íeíicio nos panos oe 

implantação do comunis- 
no, no Brasil'.

Disse ainda Dom Cur
iós Gouvêa Coelho: 

“ Cabe aos católicos a- 
perceberem se dessa si
tuação e agirem, diante 
das eleições que se a- 
proximam, no interêsse 
de uma pátria que pre- 
cisa. resolver seus pro
blemas pacifica mente e 
dentro de um clima de
mocrático” .

1 A i ...í vADOR
. j

D
r ~
IL..U -

D

I I  El mm RIOS
(NÉCO)

Pos
-  DE -

PEDRO VANONI
Gasolina ■ Oleos ■ Lubri

ficação e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros -
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às aurr.

ao sorteio de Dezembro dS c°mpras e concorra

Seu Talão Vale um Milhãó
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° sn

j
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(Continuação da última página)

Antes de finalizar, quero me dirigir ao 
nhor Governador do Estado, meu 'em in en t*« • 
10 Senhor Celso Ramos, a quem ^  deJÒ a Z  
palavra especial de simpatia, apreço e de ™ 
conhecimento pela forma como tem acolhido õ 
prefeito de Lages. ,ao 0

Temos recebido de Sua Excelência todo ». 
poio, sem o que jamais poderiamos realizar 
nosso programa de Governo ar

Sou agradecido também, a nossa Bancada 
na Camara de Vereadores, onde encontrei com 
panheiros dispostos a trabalhar pelo bem comum 
e que teem proporcionado a minha administra 
ção decidida e indispensável colaboração

Agradeço ainda, o apôio que tenho recebi
do por parte da Imprensa falada e escrita da 
nossa terra que tem tudo feito para pres
tigiar a nossa Administração.

E para terminar, devo declarar que aspiro 
unicamente chegar ao fim do meu mandato com 
a conciência tranquila e na certeza do devei 
cumprido com o meu partido, de quem eu tenho 
recebido manifestação de apreço e de estimule 
para esta caminhada que nos propuzemos 

Faço também um apelo para que nos unamos, 
em torno do nosso Presidente, este homem que 
como nós sab*-mos, em hora dificil para o nos 
«o Partido empunhou aquela bandeira de tradi 
ção e tem sabido conduzi la atravéz dos cami
nhos dificeis que tem cruzado nesta caminha
da cívica.

Realizações da D.O.V. — P.M.L. 
196i — Secção de Obras

em

a) MERCADO MUNICIPAL: foi pavimenta
do com concreto ciclópeco e simples o patiodos 
fundos numa área de 74om2. executado a pintu
ra total do mesmo.

bi ESTÁDIO MUNICIPAL: Serviços de ter 
raplanagem e macadamização, reforma total da 
drenagem e recuperação do gramado.

Cooperou na construção do novo prédio de 
vestiário da LS.D .

c) CALÇAMENTO: Foram executados
7.997,85 w2 de Calçamento novo a paralelepipedo 
regular e 1.594,3lm2 de reforma de calçamento, 
assinalando se em especial o rebaixamento e 
reconstrução de entroncamento da Av. Duque 
ue Caxias (Batalhão) com à Rua Correia Pinto.

Além disso foram executados 435,7 m2. de 
1/2 meio-fio diversos, na cidade.

d) MACADAMIZAÇÃO: Foram macadamizadas 
2 ruas da cidade, num total de 168 mil metros 
luadrados de área recoberta e 16.800 metros 
úbicos, aproximadamente de material espalha- 
lo e transportado, perfazendo 4.480 cargas de 
caminhões tombeira . . ,

e) FABRICAÇÃO DE TUBOS: foram fabri- 
:ados em 1961 1.668 usidades, aplicando-se 916 
ia cidade e 752 unidades nos distritos de inte 
rior.

f) AEROPORTO MUNICIPAL: conseguiu-se a 
liberação de uma verba federal de 1.000.000.00 
[hum milhão de cruzeiros), com a qual procedeu- 
te reparos gerais na pista, cercas, muros, pré-

to  iT n oÍ? '' ro0pò™“Lmun“ ?paaTeDt0 pr0ie‘
nizaçlo conclulu-se a arba-
Leoberto LealJardinamento da Praça Deputado

Secção de Saneamento e Urbanismo

Nio ? E TERRENO DO PVTRIMO
duas o™ ™ 0 1 — 1 f0ram vendidos 71 lotes em

M r e° Cla8 Públicas-
mPn AI* ROS: *oram maquinados e parcial-
v acadannzados. com retificação de diversas ruas.
tranna^ DÁGUA: foram efetuadas 74 li

povas. Foram construídas 475 metros dt
Mkp?  T f  di e reforçado o abastecimento da Av 
Marechal Flonano.

Secção de Estradas de Rodagem
ai MAQUIAMENTO E CONSERVA: furam 

patrolados 615 quilômetros de estradas munici 
pais e conservados à braço 1,427,9 quilômetros 
de estradas.

b) PONTES, ETC. . . : foram construidat 
em 1961 12 i pontes, 123 pontilhões, 225 boeiros 
e uma balsa.

Relação de 1932
a) CALÇAMENTOS. EÇCÃO DE OBRAS: fo 

' itn executados no primeiro semestre de 96: 
3.913,63 metros de calçamento novo á paralele 
pípedo regular e 360.63 metros lineares ue meios 
fios isolados em diversos locais, como o Hospi 
tal N.S. dos Prazeres, etc . . .

b) MACADAMIZAÇÃO: com a aquisição di 
um Traxcavator Catterpillar, de minto facilitou 
se este serviço, reduzindo o transporte de ma
terial de 11 kl para 1 kl. visto ter sido iniciadt 
a exploração de uma jazida própria localizada 
dentro do perímetro urbano da cidade (fundos d» 
Estação Agrícola), com material da mesma qua 
lidade de anteriormente trazido da Jazida Esta 
dual próximo a sede do distrito de índios. As 
sim foram macadamizados e recadamizados 11 
ruas num total de mais ou menos 45.00»» ra2 de 
ruas revestidas com 4.50o m3 de material trans 
portado e espalhado e 1.315 cargas de cami 
nhões - caçamba. Sòmente não foi maior a pro
dução no Io semestre, devido ao desvio de veí 
culos para a pavimentação da Av Presidente 
Vargas, e frequentes chuvas ocorridas.

c) FABRICAÇÃO DE TUBO sòmente há 
um mes reiniciou-se a fabricação de tubos com 
maior produção já de 150 unidades, isto por fal 
ta de energia elétrica e consequente mudança da 
fábrica de tubos.

d) PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA DA AV. 
PRESIDENTE VARGAS: em convênio com o Go
verno do Estado a Prefeitura Municipal reiniciou 
os serviços de pavimentação asfáltica da Av 
Preiidente Vargas, suprindo assim uma das mai
ores lacunas em nossa ligação com o Bairro 
Coral. Com assistência técnica do 2' Batalhão 
Rodoviário, está se executando um serviço obe
decendo os mais rígidos princípios técnicos. 
Sòmente ao precário fornecimento de material 
nos tem impedido uma maior celeridade dos ser
viços, porém não afetando a excelência dos
mesmos. , , x ^

Já foram depositadas naquela área 1900 
ms3 de pedra britada, totalizando a primeira

camada de base em 1250 metros lineares de pis
ta e 350 metros de base completa Assinale-se 
outro88im a completa recuperação da drenagem, 
dentro da mais rigorosa técnica.

Devemos acentuar que 1.000 ms3 daquele 
material foram trazidos de uma distância de 65 
kl, desde a 2a Cia do Btl. Já no próximo mês 
de Agosto devemos entregar ao tráfego os pri
meiros 350 ms de pista concluída.

Secção de Saneamento e Urbanismo
a) REDE CORAL-NORTE: em convênio com 

o Govêrno Estadual iniciou-se a construção des
ta importante obra, destinada ao abastecimento 
de nosso maior e mais progressista bairro.

J á  e s t á  em a v a n ç a d o  e s - 
tágio de construção o novo e necessário reser
vatório com capacidade para 1 525 ms3 de água, 
ontratado após concorrência pública com a fir 

ma R. Lunardi S/A  de Caxias do Sul
Com a devida tomada de preços, adquiriu- 

e na Industria Brasilit de Esteio os tubos ne- 
•essários à primeira etapa da rede, já estando 
niciados o vateamento para o respectivo assen- 
imento, em rápida execussão. Esperamos já em 
ins do mês de setembro, poder levar o precio- 
o líquido até o centro do Bairro Coral e a Av. 

Presidente Vargas em seu todo, concluindo as
ai a citada primeira etapa.

Em razão do andamento desse serviço não 
•i iniciado os meios fios e urbanização do cen- 
ro do bairro Coral devido a interferência que 
e verificaria entre as obras, porém uma vez 
incluída a colocação da tubulação e execus- 

ã » das necessárias ligações, pas6ar-se à àquê- 
serviço, já devidamente planejado e orçado.

b) CEMITÉRIO, já foi executado o levan- 
imento do terreno devido, e está em andamen

o projeto de um modelar cemitério, também 
o bairro Coral, obedecendo os mais recentes 
equisitos técnicos e urbanísticos da arquitetu- 

monumental e paisagística contemporânea 
>nr nosso Itécnico especializado. Arquiteto 
JOÃO A. PRETO DE OLIVEIRA, diretor de O 
bras e Viação da Prefeitura Municipal, suprindo 

*sira uma grande lacuna em nossa cidade e 
iaquêle Bairro.

Nota-se assim a preocupação da atual ad- 
uinistração em solucionar os problemas vitais e 
e maior importância daquêle bairro em bene- 
icio a uma ordeira e progressista população

c) ESTAÇÃO DE RE ALQUE: foi adquiri
do e devidamente instalado um potente motor Die
sel de 155 H P. na estação de recálque, o que 
possibilitou, apesar da acentuada falta de ener
gia elétrica o normal abastecimento de água da 
cidade.

d) PARQUE INFANTIL: instalou-se no Par
que Jonas Ramos um moderno Play Groundcom 
'3 aparelhos metálicos destinados a recreação 
de nossa população infantil, aprimorando o bio- 
tipo humano base do futuro e do crescimento ét
nico populacional de nossa cidade.

Secção de Estradas de Rodagem
Foram já maquinados a patrola no presen 

te ano 500 kl de estradas de rodagem munici
pais, conservadas à braço 753 kl, e construídas 
40 pontes, 35 pontilhões e 65 boeiros, devendo-se 
no 2‘ semestre, com novos recursos acentuar-se 
quantitativamente êsses serviços.

Lages, 28 de Julho de 1962 A.D.

------------  --------

A P F R O LA DE L A G E S
A maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade-----------------------------

. j ! _____j . _____i . _ i .  J . ____

Papelaria em geral -  Completo sortimento de material
Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES • S. Catarina

escolar
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/
Prefeitura Munic;paí de

ESTADO DE SANTA CATARINA

Movimento da Tesouraria durante o mês de Abril 
do corrente exercício

RECEITA
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e Rural Cr$ 2oo.355.oo 
Imposto Predial 1.518..151,oo
Imposto sôbre Transmissão de Propriedade Imobiliária 
«Inter-Vivo8» e sua Incorporação ao Capital de Sociedade 41*5 156,oo
Imposto sôbre Indústrias e Profissões 2 3o2.o74.oo
Imposto de Licenças 281.152.oo
Impôsto sôbre Jogos e Diversões 125.612,2o
Taxa Rodoviária 14 'loji.oo
Taxa de Assistência Social 415.7 < 5,4o
Taxa de Expediente 13.71 o,oo
Taxa de Emolumentos 8o-2uo,oo
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos l5,139.oo
Taxa de Estacionamento 15.85o,oo
Taxa de Limpeza Pública 2o4.484 oo
Taxa de Divulgação e Turismo 12.348,oo
Renda Imobiliária 21 19o,8o
Serviços Urbanos 8o.8l4,oo
Quota Prevista no Art. 15, § 2o, da Constituição Federal 
(Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Rodoviário Nacional) 2.461 2o6,oo 
Alienação de Bens Patrimoniais 5o 648,5o
Cobrança da Dívida Ativa 555.737,8o
Receita de Indenizações e Restituições 139 o79,lo
Multas em Geral 7o.375,6o
Eventuais 11.956,oo

Depósitos
SUB-TOTAL

TOTAL

Saldo do mês de março

DESPESA
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Cr$
Cr$

Cr$

Cr$

9.085.404,4o 
26.285,2o

9.111.749.60

2305.639.60 

11 417 389,2o

Cr$

Restos a Pa^ar
SUB-TOTAL

TOTAL
Saldo para o mês de m lio

Cr$
Cr$

269.224.70 
354.465,3o 
27.8oo.oo

1.189.076,00
210.593.00 

2 5oo,oo
365.615.70 

2.242.544,7o
165.533.00 

1.061.855 9o

5.889 2o8,3o 
12.ooo.oo

Cr$ 5.9ol.2o8,3o 
Cr$ 5.516.18o,9o

11.417.389,2o

Lajes, em 10 de maio de 1.962.
VISTO:

Wolny Delia Rocca Cláudio Ramos Floriani
Prefeito Municipal Diretor da Fazenda

Ivannyr M mtenegro 
Contador

LEI N° 69
de 15 de maio de 1962

Autoriza o Executivo Municipal a construir um Mauso- 
léo, em homenagem à Vidal Ramos Júnior.

F »°ç7saDb e ^ < S  Que a Ct a , „
Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte, _

o An* TTvíipntivo Municipal autorizado a abrir nnr 
Aa ’ 1 ' F lrtflefioPdo corrente exercício um Credito Especial até a 

conta da arr^ a^ f nah°e^ 08C°mn cruZeiros (CrS 500 000,oo), para constru-
importaucia de QUinhe Cemitério «Cruz das Almas», nesta cidade, no ção de um mausoléo. no L miterii . Vjdal Ram08 Júnior
iugar onde se aeba sep lt. d data de nascimento e falecimen-

doYluatre
DE ^ E| . A U ^ e ? e S ! m v ? g o Er aa /a ta  da sua publicado re. 

vogadas em **> <•<* maio de ,962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da
Prefeitura, em 15 de maio de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N° 70
de 15 de maio de 1962

AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL PARA PAGAMENTO 
DOS CRUCIFIXOS A SEREM COLOCADOS NAS SALAS DE AULA DO 
GRUPO ESCOLAR VIDAL RAMOS.

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. r  - Fica o Executivo Municipal auterizado a abrir um Crédito 
Especial de cinco mil cruzeires (Cr$ 5.000.oo), para pagamento dos Cru
cifixos a serem adquiridos e colocados nas saias de aula do Grupo Es
colar Vidal Ramos, por ocasião da comemoração do seu cinquentenário.

Art. 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de maio de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefei
tura em quinze de maio de hum mil novecentos e sessenta e deis.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N° 31 
de 23 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas a 
tribuições,

DECRETA.
Art. 1‘ - Fica aberto por conta da arrecadação do corrente exercí 

cio, um ( rédito Especial da importância de cento e vinte mil setecentos 
e cin menta cruzeiros (Cr$ 120.750,oo), para pagamento no corrente e 
xercicio de proventos ao Funcionário Oscar Amâncio Ramos, aposenta 
do por Decreto de 2 do corrente.

Art. 2 - E6te Decreto entrará em vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em 23 de maio de 1962 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefei 
tura, em 23 de maio de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

T r a n s p o r l a d o r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  RODOLAGES L I O A.
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 -  Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina " 

Transportes em geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens eto..para qualquer localidade do c a is

A g e n c i a s  S E ^ S u o ' Grandee Londrina0 A,egre’ SaoPau,°- Ri° de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

Servindo ainda as seguinies localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas» Monte Castelo, Lageadinho, Residência Fnrlr -v ^
Alta do SuL Campos Novos. Çhapecó, Xaxim, Xanxerê, Encruzilhada PalmeTras' RPonte Alta do Norte, Ponle 
rito, Rio da Varzea, Painel, Urubici, Urupema, Bocaina do Sul Bom Reti™ r  ’ ® °“ ffueirao. São José do Ser 
Lagoa da Estiva. Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramos. Pont* rL  p ? a,° Alto’ CamPo Belo do Sul,

----------------------- ----------- ---------------------- i!z - re iotas e Rio Negro, no Parana
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Adeus
de inverno, o sol se es 
condia por tráz das nu 
vens que corriam apres
sadas, deixando um rás- 
tr0 de lágrimas, prante- 
ando também o triste 
adeus.

Foi pesarosa a despe
dida. e de muitas lágri
mas. Lágrimas de paren 
tes. lágrimas de amigos, 
lágrimas de poétas, lá 
griinas de todos.

Lages perdeu u n gran
de ídolo e o perdeu p?»

sèr puro pela bondade, 
pelos exemplos e pelas 
açoes.

Leus em compensação 
a isto lhe concedeu a fe
licidade de partir para a 
eternidade junto com sua 
companheira que tanto 
tora um exemplo, um 
alicerce que sob as in
tempéries da vida soube 
suportar resignado e com 
paciência, até o último 
momento.

LUMARI
Lajes, 24 de Julho de

lí

com lágrimas nos olhos
E' " “  2 ? » -

s iv ^ l? 1’ nao me é pos- 
s,vel descrever tudo ou 
pequenas parcelas sôbre 
o grande e saudoso amí 
Ro INDALICIO PIRES 
pois como disse um poé’
Deus° escrever sôbre

Em palavra, jamais o 
descrevería, pois do ho 
mem sou divino escultor, 
e vez .. do homem sou 
mera fantazia”.

INDALICIO PIRES não
ra sempre, pois partiu foi um Deus, mas foi um 196'> 
para a eternidade, mas 1J)-
nanca será esquecido por 
aqueles que tiveram o 
ventura de seu convívio.

Mesmo que eu procu 
re no reino das palavras, 
não encontro as qu^ pos O Governador Celso Ramos acabí de criar I)e 
sam traduzir o lurbilhãr, ;|egacias de Policia nos novos municípios de Monte 
de tristeza, que n > fun- astelo ♦* São Ludgtro. 
do de meu âmago sr en ’ 
contra ativa.

Era êle apreciadoi e 
compu ha poesias, ama 

' va as flores como quem 
ama u ua mãe, era d . 
indigêneia um verdadeir • 
pai;trê-> virtudes graudi»- 
sas entre as raurt s 
que po-ísuia

A poesia em sua mag 
nitude traduz a sensibi 
lidade do sêr que a po^
?ue, bem como o amó 
As flores encarnam 
carinho, a bondade, .1 
veneração de quem â  
zela. A esmola encerra 
entre a poesia, as flores e 
as demais virtudes, o 
mais nobre dom conce 
bido a um sêr humano.

Sera necessário mais 
alguma virtude para que 
~e possa idolatrar a 
memória dêste símbolo, 
ialém de tantas outras, 
ue meu pouco talento 
'0 chegou conhecer, ou

CORREíq LAGRANO 5a pagina

â  m o r t e
Finda-se a vinda, cessa tudo 
A carne antes vida, então inerte 
Cerram os lábios, tornam-se mudos 

lagrima dos olhos, não mais verte
x 0 x

Do cérebro, afinal tudo se apaga 
Nos ouvidos, o som já não penetra 
O coração, já nada mais o esmaga 
O seu pulsar, a VIDA não soletra

x o x
No túmulo frio, ao pé se torna 
O corpo do homem perde a fôrma 
Entregando-se a eterna calma

x o x

Mas, ainda sofre ou gosa nas alturas 
O descanso eterno ou a amargura 
Alem do que passou, a pobre alma

VILE

Completou no último sábado, dia 28 de Julho 
p.p., o seu 7- aniversário de fundação, a Orques 
tra de Danças Guanabara, considerada uma das 
melhores de nossa cidade, e que relevantes ser
viços vem prestando à sociedade lageana.

Comemorando à passagem de tão significativa 
efeméride, foi realizado sábado no Clube Excur 
sionista Princesa da Serra, onde a Orquestra ani
versariante é exclusiva, uma suntuosa noitada 
dançante, que transcorreu animadíssima até o seu 
término.

Durante a referida soirée, foram realizadas 
várias solenidades, inclusive a escolha da ma
drinha da Orquestra de Danças Guanabara e a- 
presentação das flâmulus alusivas ao aconteci
mento

Destas colunas, enviamos aos dirigentes e 
componentes da Orquestra de Danças Guanabara 
as nossas sinceras felicitações.

Convênio entre o Estado e 
comunidade Evangélica

O Estado e a comunidade Evangélica firma
ram convênio para funcionar a Escola Particular 
Duque de Caxias. O ensino será inteiramente gra
tuito. As classes serão lotadas com um mínimo 
de cincoenta por cento de professoras normalistas.

Cirurgião-Dentista
Clínica-Cirurgia Buco-Maxilar-Prótese Dentária 

Atende com hora marcada 
das 9 às 12 hrs.

e
das 16 às 18 hrs.

Enderêço: Rua Coronel Córdova, 276 - Lages - SC.

Consultório montado com moderna aparelha
gem dotado com o novo super alta rotação 

(Airotor Dabi G 707; 300.000 r.p.m.)

j m b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b s b í  BBBSBBBBBBBBBBBBBBBBgBBBBBBBBg
BmSenhores Motoristas:

Fira os serviços de lavacão, lÉilicação e pulverização de seus veiculas procurem a
S e r r a n a  L t d a . - Ve í cu l os  e M á q u i n a s
ipp inaitnnpnH um OmT é IÉ t lidem SBPVtÇO eSpíAldO KIO 9 SUS É ii

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

L A G E S  — Sania Catarina
b b b b b b b b b c b b b b b b b b b b b b b b b b m bbbbbbbbbbbbbbbbbb i n s n i i i
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Líder sindical denuncia agitação das comunistas
“Todos os marítimos 

democratas em tòdas as 
organizações e estudan 
tis devem unir-se, a fim 
de poder enfrentar a in
filtração comunista nos 
meios operários e uni 
versitários” — advertiu 
o comandante Serapião 
do Nascimento, presiden 
te do Sindicato dos Ofi 
ciais de Náutica ria Ma 
rinha Mercante, a o  diri 
gir aos seus coiupanhei- 
ras de Sindicato, dando 
lhe conhecimento dos tu 
muitos e agressões pro

movidas pelos comunis 
(as, na reunião da Fede
ração Nacional dos Ma
rítimos, que examinou a 
proposta do govêrno so
bre o pagamento das di 
ferenças de salários.

“Há premente mecessi- 
dade de estatraos aler
tas e unidos — frisa o 
presideDte do Sindicato— 
para, atuando, neutrali
zarmos o domínio co
munista que ameaça os 
sindicatos e as institui
ções do país, pois — con
tinua o líder dos maríti

PARA VEREADOR

P

S

0

p

s

mos — os vermelhos 
constituem uma minoria 
atuante, cuja ação só se 
faz presente em virtude 
da acomodação e da o 
missão da maioria de 
mocrática” .

Acrescenta que, tendo 
repelido a manobra agí 
tacionista, visando à re 
jeição da proposta do 
govêrno, quando esta já 
fôra aceita pela maiorit 
dos representantes sindi 
cais, foi ameaçado «1* 
agressão física. E entã» 
o tumulto generalizou-st 
sendo necessário suspen
der a reunião, sem qn 
uma decisão fôsse to
mada. O comandante Se 
rapião Nascimento res
ponsabiliza por essas a 
gitações a corrente co- 
raum-ta que, declarou, 
domina a Federação Na
cional dos Marítimos.

D

RUY ZAPPELINI

TRIVELLAIO S/É
Eng. Ind, Com.
Semi-reboques

Basculantes

Furgões frigoríficos 
Tanques para combustíveis 
Tip-top para Transp. de 

máquiDas.

Representante
Vicente Pascale

Com. e Repres.
Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28

End. Telegráfico - INDU

LAGES - Santa Catarina

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CO R R E IO  L A G E A 
N O , Rua Marechal D eo- 
doro, n° 294

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 
tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen
tos e ferramentas em geral.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

LflGFS

INSTKUÇÃ0__288

O Ministro da Fazenda, 
Sr. Walter Moreira Sa
les, já tem pronto o ato 
de regulamentação da 
instrução 288, que res
tabeleceu o monopólio 
das transações cambiais 
para o Banco do Brasil, 
como primeiro passo pa
ra a renovação da ins
trução 204, principal me
dida do govêrno Jânio 
Quadro».

A questão foi discuti
da na reunião informal 
do Conselho da SUMOC, 
no gabinete do Ministro.

Círculos ligados à in
dústria e i > comércio

exportador brasileiro pa
ralisaram completamen
te as importações e as 
exportações, esperando 
que se defina completa- 
mente a orientação do 
gabinete com relação a 
política econômica. A 
regulamentação da ins 
trução 288 da SUMOC, 
regulando as transações 
cambiais, será medida 
decisiva para o incre 
mento das vendas do 
Brasil ao exterior, e pa 
ra as importações dos 
equipamentos reclama
dos pela indústria bra 
sileira.

Promotor pede o restabelecimento da 
pena de morte no Brasil

A Comissão de Direito 
Penal do Congresso Es
tadual de Promotores 
que se realizou em Sal
vador, estudou a tese do 
Promotor Carlos Alberto 
Andrade da Comarca de 
Lençóis, restabelecendo 
a pena de morte no Bra
sil. O autor justifica sua 
tése lembrando o núme

ro alarmante de crimes 
verificados no país, evi
tando o ressurgimento 
na Bahia do cangaço e 
do pistoleirismo.

Exemplicou a hegião de 
Vitória da Conquista e 
Serra Negra, onde estão 
imperando o crime e a 
desordem.

Pastor Eny Luz da Moura
Depois de ter estado 

no Rio de Janeiro, par 
ticipando da reunião do 
Supremo Concilio da 
Igreja Presbiteriana, es
teve em Campinas, no 
Estado de São Paulo, o 
Revdo Eny Luz de Mou
ra, Pastor da Igreja 
Presbiteriana de Lages.

Na terra do imortal 
Carlos Gomes, o Kevdo 
Eny Luz de Moura,partici
pou do X Instituto de 
Pastores Presbiterianos 
do Brasil, que realizou- 
se de 24 a 31 de julho 
p p. no Seminário Teo
lógico Presbiteriano de 
Campinas.

Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

pina A i ! ! ! 6 de m° t ° re8 Para caminhões e estacioná-
cai ’ Ha rel50(tuIe8 e truck, reboques completos
rodas eahinAoanç&, rolamentos, engrenagens, cubos,
chos e oiitrnn8Vlataria8’ molas’ diferenciais para guin-
e Pnnsirm - lf\8’ carca?a8 de diversos tipos. Vendae Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

LAGEANO!
Lages necessita de mais escolas. Co 
labore com a Prefeitura Municipal, pa 
gando os teus impostos na data exata
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urd», no Esta tio 1 . ,* l w /fV J J  1 11 -o
cioal Vidil üamo, 1 , 1 , equ i, ? , “  ' re

todústria s  C o m é tò T ~ d i
Madeiras Batistella S/A.

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta Em 
presa a ft n de se reuairern em assembléia gerai 
extraordinana. na sede social sita à AvetUdaRM» 
rechal Flonano, 947, nesta cidade de Laies' 
Estado de santa Catarina, às 14 (quatorze! h„r«ò 
d o  dia 18 (dezoito) de agosto do corrente narl 
tratar da seguinte ’ pdl<1

ORDEM DO DIA
1 ) - Tomar conhecimento e aprovar o bole 

tim de subscrição;
2 ) - Deliberação e aprovação do laudo ne- 

ia l; p
3) - Efetivação do aumento do capital social-
4) - Alteração do artigo 5* (quinto) dos Esta- 
- Sosí n*, e
5*) - Outros assuntos ie interêsse sociaL 

L^jes, 30 de julho de 1.952. 
í-v O MARIO M\RIN - DIRETOR

Jf nossa cidade e do 
rhniengo de Curitibanos, 
coiejo êste válido pelo 
cimpeonato estadual do 
orrente ano.

Este jogo marca h es
treia de ambos na refe 
noa competição, o pci 
m-n-o ostentando as hon- 

- d»* campeão da Liga 
Serrana de Despertos e o 
segundo, como vice c<im 
P  'ão da Liga ç uritiba- 
n cse de Futebol.

A ulizandose as pos 
sibi: d di‘s de ambos os 
contendores, notamos que

no
o quadro lageano está 
mais perto de conseguir 
o triunfo, visto as suas 
condições de dono da 
casa e tendo ainda a 
ajudá-lo o fator técnica 
e torcida

Não conhecemos o 
quadro do Flamengo, 
bem com<> a s  suas con 
(lições técnicas, mas a 
creditamos mais uma vez 
que o favortis mo est: 
pendendo para o lado bu 
g ino, que I -vera con 
quistar as d n a sua pri

mi vitória dentro do

Tabela da 4a Zona —
la. Rodada - Dia 5/8 
Guarany x F1 imengo 
Independente x Olinkraft.
2a. Rodada - Dia 12/8 
Flamengo x Independente 
Olinkraft x Guarany 
3a. Rodada Dia 19/8 
Guarany x Independente 
Fu ne ngo x olinkraft

Símbolo do sucesso

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

V
[m m )

k nM <a murs-omuiD
írtrluK (t racolK dt Ho «nlrtiit
Sii Bcnaria is C « »  
nulo le Sm  PiiiIs

campeonato estadual.
É esperado o coin- 

parecimento de uma 
grande assistência, pois 
enorme é a curiosidade 
do nosso aficeionado pe
la estréia do quadro bu- 
grino no certame máxi
mo de Santa Catarina.

Ila Grand 3 
Prova Monai- 
ck Cidade de

Lages
Como aconteceu no 

ano passado, será reali
zada no próximo dia 26, 
em nossa cidade, a Ila. 
Grande Prova Monarck 
Cidade de Lages, que 
terá a participação de 
ciclistas de todos os Es
tados sulinos.

A prova dêste ano se
rá de 60 kls., era pista 
le paralélepipedos, em 
uas do perímetro ur- 

Oano.
Esta grandiosa prova 

ciclista será patrocinada 
)ela Fábrica de Bicicle- 
as Monarck e seus re

vendedores, e como prê- 
nio ao campeão e vice 
campeão serão entregues 
bicicletas Monarck, além 
le pré uios aos coloca
dos até o 5 lugar, ofer
tas d i comércio e indus
tria de nossa cidade.

3uara,iy venceu o 
Operário de M afra

Em cotejo amistoso 
ealizado domingo últi- 
uo no Estádio Munici- 
jal Vidal Ramos Junior, 

Guarany conseguiu 
fácil triunfo sôbre o Ope
rário de Mafra pelo es
core de 6 a 3.

X
em

Complementando à pri
meira rodada do cam
peonato estadual da 4a 
zona, chave B jogarão 
amanhã à tarde em Cu
ritibanos, o Independen
te local e o Olinkraft de 
Igaras, êste último re
presentante da L. S. D.

O jogo de amanhã em 
Curitibanos está cercado 
de vivo interêsse pe-
lnu rtp̂ nnrt ifitnK SPrranflS.
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P^ecíação de contas do Prefeito Fr. V  In_' D©l\a ^
> ------------ í ?  —= — ; —  —  C o n v e n ç ã o  Mu ■ ' í c i p a l  d o  P S Dà seus correligionários na

Senhor Presidente do Di
retório Municipal do Partido 
Social Democrático.

Senhores Convencionais.
É motivo da mais alta sa

tisfação para mim estar aqu i 
participando da Convenção 
que realiza o meu partido 
para democràticamente, a 
pontar os seus representan
tes ao Senado da Republica - 
a Câmara Federal-a Assem
bléia Legislativa do Estado 
e a Câmara de Vereadores.

Congratulo-me com os di
rigentes do meu Partido pe 
la feliz escolha dos nom e. 
que foram apresentados par i 
representar Lages. São ho
mens que na Câmara dos

Deputados, na Assembléia 
Legislativa do Estado, tem 
sido infatigáveis defensores 
dos interesses da nossa terra 
e que por todos os títulos 
merecem o nosso integral 
apôio. É de se ressaltar tam
bém os nomes dos candida
tos para representação da 
Câmara Municipal, todos do 
maior gabarito moral e de 
relevantes serviços prestados 
ao Partido.

Não sou apenas um admi
nistrador, sou também um 
homem partidário, e nada me 
impede de que vá para Pra
ça Pública, prestigiar os nos
sos Candidal >s, porque co 
nheço períeil...mente a im-

Edital de concorrência pública para 
iornecimÉ dr carne verde à

u
A Comissão Municipal de Abastecimento e 

Prêços de Lajes (COMA ’), em reunião levada 
efeito no dia 25-7 62, r .»* Iveu p<»r à disposiç 
dos interessados, em caráter mteiramente gr c 
so, as instalações da Matadouro Municipal u 
pôsto de venda no Mercado Municipal.

A cessão será c mcedida ao propon mt qu 
maiores vantagens oferecer no fornecimento do 
produto à população desta cidade.

Os interessados deverão apresentar propost s 
escritas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Lages, até o dia 7 de agosto dêsteano, quando se 
rão apreciadas e discutidas pela Comissão.

As propostas que serão apresentadas em so 
brecartas fechadas, deverão conter os seguinte 
elementos indispensáveis, além de outros julgados 
convenientes pelos signatários;

a — preço do quilo de carne classificada 
com e sem osso;

b — prazo de vigência da proposta.
Dependendo do volume de vendas que se ve 

rificar, o proponente vencedor poderá, às suas 
custas, instalar quantos postos mais achar neces 
sários ao pleno desempenho de sua atividade.

A COMAP convida os proponentes e pessoas 
interessadas no assunto para comparecerem no 
local em que serão abertas e examinadas as pro
postas (Secretaria da Prefeitura Municipal) no dia 
14 8-62, às 20 horas, quando poderão apresentar 
sugestões para melhor solução do problema.

Dioclécio Viero 
José Baggio 

Ivo Bianchini 
Martinho Campos Netto 

Wolny Delia Rocca 
Ormano Fraga 

Oscar Schweitzer 
Raul dos Santos Fernandes

queportancia das eleições 
se aproximam.

Meus correligionários, nes
ta oportunidade é n; tural que 
venha eu prestar contas do 
trabalho que tenho alizado 
e que estamos realizando.

E, acredito, uma obrigação 
Democrática que d VO ao 
partido que me <1 u e que 
em mim depositou a ua con
fiança.

das ruas na cidade.
Adquiri para a Prefeitura 

maquinas e caminhões na 
importância aproximada 
quinze milhões de cru .eiros,

Temos enfrentado, com to
das as nossas possibilidades 
o importante problema do a- 
bastecimento de água na L1" 
dade. Neste setor, temos a- 
plicado grandes somas, para 
diminuir o sofrimento da 
nossa população pela falta 
de água.

Estamos construindo um 
novo reservatório que nos 
permitirá levar água para o 
bairro Coral, devo adiantar 
também que já temos com
prado toda tubulaçao neces
sária para rêde de água pa
ra o Coral, desejo cumprir 
dentro de um prazo razoavel

Estamos prosseguindo ati
vamente na construção qa 
Avenida Presidente Vargas 
e por outro lado apesar de 
seu alto custo, temos conti- 
uuado sem ore, o calçamen
to a paralelipípedos das ruas 
de nossa cidade. Macadami- 
zação de dezenas de ruas 
em todos os bairros.

Procurei fazer do Parque 
Jonas Ramos, uma Praçi de 
atração para a nossa petiza- 
da, instalando naquele local 
vários instrumentos próprios 
para Parques Infantis.

Temos ampliado os servi
ços de Assistência aos doen
tes sem recursos.

Estamos construindo no 
território do Município doze 
salas de aulas que conse- 

uimos atravez de Convênio 
ue firmamos com o Gover-I este importante compromis- 

so que assumí com a popu- no do Estado 
lação daquele bairro. (Continua na 3a pagina)

Dispendemos soma consi
derável na aquisição de má
quinas e equipamentos para 
atender com mais presteza 
os nossos serviços de Obras 
Públicas.

Reformamos completamen
te treis motoniveladoras que 
estão prestando grandes ser
viços na reconstrução de 
nossas estradas do interior do 
município e na conservação

Lar em Festa
Encontra se em festa 

desde o dia 28 de julho 
p. p., o lar do Dr Clau 
dio Ramos Floriani, Di 
retor da Fazenda Muni
cipal e candidato pesse 
dista à Câmara de Ve 
readores, e de sua exma. 
esposa d. Naide Martins 
Floriani, com o nasci
mento de um robusto 
garoto, que na pia ba
tismal receberá o nome 
de Sérgio.

Ao feliz casal, bem co 
mo ao pequeno Sérgio, 
enviamos as nossas aten 
ciosas congratulações.

O Cine Marajoara apre8àesnt4, (jj“mingo)
a infernal produção da Paramount Pictures

O Rabo de Foguete
na interpretação do im pagável

Jerry Lewis

.. m  LAGEANO
Lages, 4 de Agosto de 1962

Será criado o Instituto Federal de Produçã ), 
Transportas e Abastecimento

Informa-se que o anteprojeto de criação do Instituto 
Federal de Produção, Transportes e Abastecimento, com 
atuação em todo o território nacional, já está quase con
cluído. O nôvo órgão determinará a extinção de vária» 
autarquias, entre as quais a Cofap, Saps, Irga, • 
institutos do café e do sal.

Entre duas coisas prefira a melhor

Consórcio T I  - Cruzeiro u  $u.
às suas ordens-------

Diariamente V. Sa poderá se utilizar d' s 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre‘ 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214-

I
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