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8 Aniversário da Morte de Getilio Vargas
A data de ontem assinalou a nassaaAm

,;,:^vo aniversário de falecimento do PresWen tF Getulio Yargis. ic&iuen

U ilustre brasileiro, dando a vida em defe 
:a de sua honra e de seus :ideais, desapa'. 
ceu do cenário político, numa hora de grando 
n multo, deixaudo-nos no eDtanto, a sua carta 
t stamento, que ap >utou os caminhos seguros 
te uma pulilka justa e nacionalista e sobretu 
do de justiça social para os destinos de nosso 
país.

Decorridos oito anos de tão trágico acon
tecimento, o nome do Presidente Getulio Var
gas continua inesquecível, sendo hoje um pa
trimônio vivo da nação. H

Reverenciando à sua memória, justas e 
inúmeras homenagens foram lhe prestadas no 
oia de ontem, desde o mais simples cidadão 
até os mais altos poderes constituídos.
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O projeto do Senador 
Paulo Fender, que reduz 
a duração do trabalho 
da mulher, para seis ho
ras diárias, se converti
do em lei, disse o sr. 
Charles Moritz, presiden- 
le da Confederação Na 
cional do Comercio, pro
duzirá efeitos contrários 
aos que se pretende na 
realidade, o desempre
go. Desorganizará as em
presas que utilizam a 
mão de obra feminina e 
et ocorrerá para redrzir 
h produtividade na eco 
nomia nacional.

A proposição que tra
mita no Senado, repito, 
longe de proteger a mu 
lher ou fortalecer sua 
emancipação econômica

e social, vai fechar lhe 
a porta do trabalho or
ganizado, no comércio, 
na industria ou escrito 
rios. Provocará o de 
semprego de centenas de 
milhares de trabalhado 
ras e d ficultará a colo

cação das novas gera 
ções femininas pois com 
o regime de igualdade 
no salario, o emprega 
dor dará pr ferência ao 
trabalhador masculino, 
que lhe renderá mais 
duas horas diárias.

9 1  adota ii
Em nota distribuída à 

imprensa, o PresideDte 
do Tribunal Superior 
Eleitoral esclareceu que 
de acordo com normas 
legais vigentes, as esta 
ções de radiodifusão e 
televisão de qulquer po
tência, nos 60 dias au- 
teriores às 48 horas do

Dia do Soldado
Comemora se 

hoje, em todo o 
Brasil, a data 
consagrada ao 
soldado brasilei
ro, em reverên
cia à memória 
de Luiz Alves de 
Lima e Silva,
Duque de Caxias, 
patrono do Exer
cito nacional, no 
dia de seu nas
cimento.

Acontecimento 
de marcante sig
nificado para o 
nosso país, o Dia 
do Soldado, é co 
memorado efu- 
sivamente em to
dos os rincões de 
nossa pálria, como homenagem àquele que foi 
considerado uma das maiores glórias do nosso 
Exercito.

No 2• Batalhão Rodoviário, entidade militar 
que relevantes serviços vêm prestando ao nosso 
município e ao Estado, foram realizadas inúme 
ras festividades de cunho civico, social e militar, 
que prolongaram-se durante todo o dia.

Uma das festividades de maior destaque que 
se realizaram no dia de hoje, foi a solene inau
guração da Praça Ten. Ary Rauen, nas proximi
dades do Cemitério Cruz das Almas, no cruzamen 
to da Avenida Marechal Floriano com a Rodovia 
BR 2. em homeuagem àquele eminente militar ca
tarinense tombado na Campanha da Italia.

À esta festividade, compareceram autoridades 
civis, militares e eclesiásticas e inúmeros popula
res, que se locomoveram ao local.

Assim Lages, deu cabais demonst'- ções *'de 
aprêço e simpatia em honra do Dia do 
Soldado, por intermédio do 2* Batalhão Rodoviá
rio e autoridades constituídas do municipio, im
buídos de lutar cada vez mais i elo sentimento 
patriótico em nosso país.

até o dia 28 o prazo
O Juiz Eleitoral da 21a. Zona recebeu do Tri 

1 Kegiunal Eleitoral o seguinte comunicado.

Urgentíssimo - Tribunal Regional Eleitoral 
Juiz Eleitoral de Lajes S C
L - 115 - De Fpolis - 1834 91 - 22 - 17,30 h
Cicular nr 31 de 22 8 62 - Cumpre-me comu- 

car vossencia determinei remessa hoje copia 
■daçãofiual projeto nr. 4f68 • B vg ontem san- 
°nado sem votos vg que introduz seguintes al 
f«Còes d™positivoSg Lei nr. 4 109 bipt - prorroga

cinco dias vg isto é vg ate 28 .?01™atatrn í ?  
gistro candidato» vg ptvg- Permite 
ntos candidatos vg quantos forem os lugares a 
Encher mais um terço ptvg Dilata an
hzo para desdobramento <'un^ 0, , e'elS dpn 

eleitornis 1 1 SDS CDS. Ivo Guilhon Presiden- 
Triregelei

pleito de cada circuns- 
crição eleitoral do país, 
res* rvarão diariamente, 
duas horas para propa 
ganda p ditiea gratuita, 
sendo uma entre às 13 e 
18 boias outra às 20 e 
22 horas.

Essa propaganda será 
feita sob o critério de 
rigorosa rotatividade 
entre os partidos e dis 
tribuida entre os mes 
raos na proporção das 
respectivas legendas no 
Congresso Nacional, nas 
Assembléias Legislativas 
e t âmaras Municipais.

Congresso somente 
voltará a se reunir 

no dia 10 de 
setembro

A Câmara dos Depu
tados está em recesso e 
somente voltará a traba
lhar no próximo dia 10 
de Setembro, num pe
ríodo de esfôrço concen
trado para examinar e 
votar as delegações de 
poderes solicitadas pelo 
gabinete.

D e p u tai M i o  M a n a  inicia am a- 
n

Região Serrana
Conforme tivemos o- 

portunidade de informar 
m nossa última edição, 

Deputado Atilio Fon
tana, candidato pessedis- 
ta ao Senado, acom 
panhado do Dr. Renato

deral, iniciarão no dia de 
amanhã uma grande gi
ra pela região serrana, 
que será concluída na 
próxima terça feira à 
noite em nossa cidade.

Assim, no dia de a- 
manhã, o Deputado Ati
lio Fontana e sua cara
vana estarão ás 9 horas, 
em Alfredo Wagner, às 
12 horas, em Bom Reti
ro, às 14 horas, em Uru- 
bici, às 17 horas, em 
São Joaquim.

Na seguDda feira, às 
11 horas, visitarão Santa 
Cecilia, às 14 horas es
tarão em Lebom Regis, 
e às 20 horas, em Curi- 
tibanos, onde pernoita
rão.

Na próxima terça fei
ra, dia 28, o Deputado 
Atilio Fontana e sua 
ilustre comitiva, visita
rão Campos Novos, às 

Ramos da Silva, candi 9,30 horas, Anita Gari- 
dato à suplente de Se- baldi, às 13 horas, Cam- 
nador e o Deputado Os- po Belo do Sul, às 17 
ny de Medeiros Regis, horas e Lages, às 20 ho- 
candidato à Câmara Fe ras, onde pernoitarão.
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rua João Pinto n* o 12 
ao preço unitário de seis 
centos cruzeiros (Crí . 
600,00).

A venda dessa obra é 
feita atravós da Inspeto 
ria Regional do IBGE, 
era Florianopolis, sita à

Io Ten Rubens Fleury Varela
Cai a noite. No campo de batalha 
Tudo é silêncio. Às vezes um lamento.
Rouco grito de dôr, a calma talha,
Levado longe, logo, pelo vento.

A música sinistra da metralha 
Cessou. Só resta agora o sofrimento, 
Deixado pela bala que estraçalha 
e lança mais alguém ao esquecimento.

Geografia e Estatística 
stá editando a Enciclo

pédia dos Municípios Bra 
sileiros, monumental o 
bra em 40 volumes, dos 
quais o'XXXII se refere 
ao*Estado de Santa Ca- 
arma, valioso documen- 
ário da realidade barri 
ga-verde sob todos os as
pectos da ^vida coletiva.

da no Rio, provocando 
o imediato desmentido do 
diretor da Agência Na
cional, que sôbre o as
sunto declarou: “Não se 
trata de sintetizar a “Voz 
do Brasil” . É possível 
mesmo que o noticiário 
seja ampliado, utilizando- 
se utna hora em vez de 
aDenas trinta minutos.

A“Voz do Brasil” será 
m o d e r n i z a d a  

mas não se cogita de 
reduzir o seu tempo de 
irradiação” — informou 
o jornalista Josué Gui
marães, diretor da Agên
cia Nacional.

A notícia de que a 
“ Voz do Brasil” seria 
sintetizada, foi divulga-

E quando novamente o sol nascer, 
Gloriosamente, lá por trás do morro, 
Só se ouvirão os gritos de socorro;

Imprensa Oficial do 
Estado de S. Catarina

Recebemos seguinte 
omunicação:

Senhor Diretor;
Daqueles, cujo sangue ainda a correr, 
De peito aberto, numa só ferida,
Tudo ofertaram à Pátria, até a vida!

Valia, 7-VI-1945Coinunico-vos que as
sumi a Direção da Im
prensa Oficial do Estado 
no dia 8 do corrente, de 
acordo com nomeação 
feita pelo Exmo. Sr. Cel
so Ramos, DD. Governa 
dor do Estado.

Colocando me ao vosso 
inteiro dispor^das atri
buições nomeu cargo, a- 
presento vos minhas mais 

•  ̂ ■-&_ O
Cordiais, saudações 

Carlos Alberto Silveira

Símbolo do sucesso

Lenzi

Diretor

Disco de embreagem

GENNU1NE’

Retentores de tratores

Braços de direção 

Setores de direção

Pinos de caixa

RACO

wniYS,Produtos garantidos 
De alta eficiência

Vicente Pascale
Com. e Repres.

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

End Telegráfico - INDU 
LAGES -3 Santa Catarina

Para Deputado Estadual
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Governo Celso R
—  ”reVr l̂'ov!á™s ” »%*%?? lmPulsion 35.31 -ma rodoviário

i contratada noin ÍL ser|̂ a,Dento de Esíradas del<» GuVA; ■||(S r*;» tui inonso l 'npiini Torj»nA ,
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A Roda do Mundo
1 em °s a roda do mundo 
Todos devemos pensar '
Que ela tem quem a comanda 
Bem assim como ela anda ’ 
lambem póde desandar.

A realização e proje- Idoviários „  -------
ws de novos trechos ro-|cootrateda n“ , „ dL  ser !™ en .o de‘  Estradas de
------------------------------------------------ peto Depar- Rodagem, do Estado de

Santa Catarina. Assim, 
assentou se a construção 
da estrada Joaçaba Her 
cilíopolis, pela firma Ly- 
zimaco S/A - Engenha
ria, no valor de 100 mi
lhões de cruzeiros e pra
zo de 540 dias, trecho 
Veadas - Santa Catarina. 
Com a mesma emprei 
teira, foi firmado contra 
<o para estudos da ro
dovia Canoinhas Mafra, 
novo traçado de estra 
da D o n a  Fran 
cisca. O volor assentado 
no documento é de três 
milhões e ineio e o pra
zo de 220 dias, também 
consecutivos.

Finalmente, com a 
Construtora Aztto Ltda.

Não devemos nem em sonho 
De miséria alheia rir.
Desses que passam trabalho: 
Quando o céu troveja o raio 
Nã dá ponto onde cair.

Devemos penalizar-nos 
Daqueles que nada têm. 
Passam fome e sentem frios 
Uns são pobres por vadios,’ 
Outros á desordem vêm!

f i n a l

Quando chegar o momento,
Meu suspiro derradeiro 
Tu deves pedir primeiro 
Ao São Miguel bom Arcanjo 
Que mande o seu perfeito anjo 
Era seguida te levar 
Ao paraiso dos humildes 
E t o supremo tribunal,
Lá não entram Rothchildes, 
Nem fortuna e cabedal! . . .

ZÉ MARIA

ioVènto catarinense, Corupá - Jaraguá do Sul,
um . iuve8timento de 

<00 mil cruzeiros, acer 
ou a^feitura de estudos 

j projetos daj rodovia

da estrada São Bento 
Jaraguá do Sul.

Prazo para conclusão 
150 dias consecutivos.

Posto
— DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

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

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos • F one , 319 

Lages - Santa Catarina

SENAM inaugura De
legacia no Paraná
Foi soleuemente inau

gurada em Curitiba a 
Delegacia Regioual do 
Serviço Nacional dos Mu
nicípios do Paraná. Es
tiveram presentes o Di 
retor Ueral do SENAM 
Professor Araújo Caval
canti e diversas autori 
dades federais, estaduais 
e municipais Usaram da 
palavra, além do Diretor 
Geral d« SENAM, o Sr. 
Paulo Chuery. Delega io 
Regional do SENAM no 
Paraná, e o General ibe 
rê de Matos, Prefeito de 
Curitiba.

Quem não anun
cia se esconde

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

A p o s t o s
No páreo da Vereança,
Há co-cunhados na balança, 
Divergentes na opinião:
O Floriani que é peéssedista 
Mais o Muniz — brigadeirista, 
Com bem justa pretenção.

O industrial umbandista,
Tem sempre um voto em vista, 
Tendo o espírito no pão.
Já com o contador candidato,
' > pão do espírito é um fato 
E não comporta exploração.

Diz o Zé Wilson, enfático,
Que acha bem problemático, 
Ganhar votos com a instrução. 
Diz que o eleitor já não pensa 
No voto, sem recompensa: 
Biscoito, bolacha ou pão.

São prismas que se entrechocam, 
Guando ambos se colocam, 
Frente à frente com eleitor.
O que é certo e bem sabido,

\É que são homens de Partido, 
Ltom  gabarito e valor]

GERSON ANDRADE

Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
iodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin- 
cli( s e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de ;arros usados.

Tudo a preços baixos

A PÉROLA DE L A G E S
m

A maior e mais completa Livraria e Tipo0rafia da cidade

i r í n ''

5 P joalaria em geral — Completo sortimento de material escolar
Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - L \GES - S. Catarinar; ,

Se você deseja ganhar

_ =  1  m i l h ã o  d e  c r u z e i r o s  -
IT -  Ar, «PU fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra 
Exija do s ao a0rtej0 de Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troq .... sujs notas à rua C orcré ( (idova n° 80

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI V  77

de 23 de maio de 1962

Cria novos cargos no Quadro Único do 
Município

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lages. 
Faço saber a todos os habiiantes deste Municipio.que 

; Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1 - Ficam criados no Quadro Lnico do Munic - 
j ío, in6tituido pela Lei n- 48, de 27 de fevereiro de 1962, 
< s seguintes cargos isolados de provimento efetivo.

1 - Topógrafo Padrão O
l - Auxiliar do Mecânico Padrão K
6 - Auxiliar de Escrita Padrão J

Arf 2 - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir

o crédito necessário para ocorrer ao pagamento das 
pêsas decorrentes do artigo anterior, no corrente

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

Prefeitura Municipal de Lage6, em 23 de maio de 1962 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei na 

taria da Prefeitura em vinte e treis de maio do ano de nu 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário
LEI N° 78

de 23 de maio de 1962

Doa Terreno do Patrimônio Municipal
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages 
Faço 6aber a todos os habitantes deste Munici 

pio, que a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a se
guinte

LEI:
Art. 1' - Fica doado à Associação Espirita Dr. Cesar 

Sartori” um terreno d • Patrimônio Municipal, de forma 
triangular, com a área de um mil novecentos e oitenta e 
dois metros e setenta e cinco decímetros quadrados 
(1.982,75 m2 , sito à Praça Bande rantes. Zona A. urbana 
desta cidade, com as seguintes confrontações: ao Norte, 
rua Pedro Cândido, com cinquenta e um metros e cinquen
ta decímetros (51,5’ • mt); a Sueste. Avenida Marechal Flo- 
riano, com noventa e dois metros e cinquenta centímetros 
(92,50 mt): a Oet-te, rua Jeronirao Coelho, com setenta e 
sete metros (77 mts).

Art. 2 - 0  Terreno a que se refere o artigo anterior 
é destinado à construção de uma CRECHE, não podendo 
ser utilizado para fins diversos do mencionado na presen
te lei, e reverterá ao Patrimônio Municipal 6e a referida 
construção não for iniciada dentro do prazo de vinte e 
quatro (24) meses.

Art. 3 - Os serviços de terraplanagem, necessário à 
construção da obra, ficarã a cargo da Prefeitura.

Art. 4 - E-ta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Regis rada e publicada a presente Lei. na Secre
taria da-Prefeitura em vinte e treis de maio do ano de 
hum mil n ivecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Governador Catari
nense sugere apro
veitamento de trigo

O sr. Celso Ramos, de 
Santa Catarioa,na reuni
ão de Governadores 
com o Presidente Gou
lart e o primeiro- minis
tro Francisco Brochado 
da Rocha, sugeriu o a- 
proveitamento da safra 
tritícola do período 
1.962-63.

No importante encon 
tro, foram passados em 
revista os problemas 
mais angustiantes com 
que se debate o país, 
bem como um maior en- 
trosamento entre os Es
tados e a União. Cora a 
palavra, Chefes de Exe
cutivos estaduais propu
seram várias medidas 
de interêsse economico- 
financeiro, tendentes a 
aliviar as dificuldades 
do momento nacional.

Ten Cel Elvidio Peters
O governador Celso 

Ramos vem de designar, 
em ato publicado no Di
ário Oficial de 24 do 
corrente, o tenente-co 
ronel Elvidio Peters pa
ra Chefia da Casa Mili 

itar do Governo.
Militar da mais alta 

CM-reção, com brilhante 
carreira nos quadros da 
Fôrça Pública do Estado, 
passa ugora a ser inves 
tido numa função de 
mais alta importância e 
projeção, e onde esta
mos certos, correspon
derá inteiraraente a con
fiança do Chefe do Go- 
vêrno.

Estes trabalharão p o r  Santa Catarina

D

Para Senador

m

rsr

Para Suplente de Senador

Renato Ramos da Silva

■Sa

A T ÍL IO  F O N T A N A
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de aula para Santa CatarinaUma das grandes pre
ocupações do Governa
dor Celso Ramos é com 
n ensino, no sentido de 
|lZJrcom que Santa Ca
tarina volte a ocupar o

ugar de relêvo que iá 
teve entre as demais uni 

ades da Federação. 40
dntpr°Jlna? ?es d0 Chefe do Poder Executivo, nês
te sentido, são taxativas

C o n s o l o
Deixa rolar as lagrimas por teu rosto 
E que se forme um cristalino rio 
Que se escoam da alma teus desgostos 
E que sigam ao mar sem um desvio

E lá se umm com mais frutos de dôr 
Imensidão de lagrimas, já libertas 
Da agonia, do destino-e do amôr 
Da prisão, que em seu rigôr tão vil aperta

E que repousem sobre leito de esperança 
E que a natureza ao beija-las em aliança 
Forme um protesto contra tudo que tortura

Mas, ao mirar de teu posto a paisagem 
Não haverá nela somente a tua imagem 
Verás que é tão pequena tua amargura

V I L E

e constantes.

O Grupo Executivo de 
Prédios Escolares - GE- 
PE - orgão subordinado, 
ao PLAMEG, está reali
zando tarefa sumaniente 
meritória e que virá, de 
maneira objetiva, ajudar 
a resolver êste que é um 
dos nossos mais gru\er l 
problemas, o  plano dej 
escolarização de emer 
gência visa distribuir sa 
las de aula em todo o 
Estado, para atendimento 
imediato í população 
em idade escolar.

Nosso déficit ultrapas 
sava a cas i das 2U0 mil 
crianças sem escolas, < 
conforme está ampla
mente comprovado. E 
só um plano assim, ime 
diato, poderia resolver e 
grave problema, enquan 
to as medidas mediatas. 
definitivas que deman 
dam tempo, corrnçam a

ser postas em execução 
Com o Plano de Es

colarização de Emergên
cia, pràticamente todos 
os municípios catarinen
ses já foram atingidos. 
Até o momento, foram

contratrada 790 salas de 
aula, grande parte dela 
já concluída, outras em 
fase de acabamento, en
quanto outras são inicia
das, num trabalho con
tínuo.

FÁBRICA D E M Ó V E IS  E E S Q U A D R I A S
OE

JOÃO PELLIZZONI
& C IA . L T D A .

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

S. Calsa Postal. I2e . T#i«gr -LEÀO "

■ asca L A G t S  * S t a .  C a t a r i n a

— D E -
João Pelizzoni &  Cia. Ltda.

Rua Gerônimo Coelho, s/n - C. Postal, 126 

L A G E S  - Sta. Catarina

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

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

Ao Herói Ten Ary Rauen
(Prof. Evaldo Pereira Hemkemaier)
Fumaças negras borrifando os ares,
Destroços de navios sulcando os mares,
São rastos da guerra que irrompeu . . .
E, depois dos rugidos da metralha,
Que à humanidade inteira comoveu! . . .

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

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

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

Ó Soldado da Pátria e do dever,
Morreste para o novo alvorecer 
Duma felicidade universal!
Na alvorada das novas esperanças,
Tu serás, nos sorrisos das crianças,
Um sol de liberdade nacional!

Lajes-SC, 14 de abril de 1962.
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Aman a rande Prova Monarck Cidade de Lages
.'manhã is I prova aipn a

í,30 horas será realiz t locais’ 1 . . 1  dSs ♦ cllLbes sos 
,a a Ha. Grande Prov í i be, C lu b e r li- ‘\ ol° Clu‘ Ale
.i^nornlr CiÚRrlP Ha  ̂ IClisticO 3  M  Pa ,

^  __ _______________________________________________________________ ' “

Vonsrek Cidnrle de' L,‘ | T.S T 7 n  w í liC0 3 M 
»es, num percurso de iiO ver.i,“ egtir n » 4"?' de' 
gs. coüi 50 voltas e n Clistas d l M ent,es cl 
•ras d' nriar’ ’. calçadas Rnrto A?ecrre de
com paralelepipedos. São Paulo? e C aío^da

_ oa pitai bandeirante
para tao importante A presença de famo-

Kitii í!0
Será realizado na tarde 

ie atnanbã, ü; localida- 
(e de Inaios, um gran- 
tjnso torneio lutebolisti- 
id reunindo agremiações 
ie nossa cidade e da- 
tuele distrito.

No primeiro jogo da 
«rde, com início às 13 
horas e com em erramen- 
to às 13,40 hs., defronta- 
se-ão equipes do L) 
que de Caxias do 2 B ■- 
talhão Rodoviátio e do

corredores de Porto 
Alegre, Curitiba e São 
I aulo, é um atestado elo
quente de como ?erá 
sensacional a lia. G an  
de Prova Monarck Cida
de de Lages.

O sinal de partida se- 
sá dado pelo Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca 
ou pelo seu representin

te legal às 9,30 horas, e 
a prova obedecerá ao 
seguinte itinerário: Pra 
ça João Costa, Rua Cor
reia Pinto, Rua Fausto 
de Souza, Rua Quintino 
Bocaiuva, Praça Vidal 
Ranv s Sênior, Rua Mon 
te Castelo, Praça da San
ta Cruz, Rua Marechal 
Deodoro e Praça João 
Costa.

Ao 1- e 2- colocados 
caberão duas lindas bi
cicletas Monarck, oferta 
da Fabrica de Bicicletas 
Monarck, que é a patro
cinadora da prova, e aos 
colocados até o quinto 
lugar serão oferecidos 
valiosos brindes pelo co
mercio e industria de 
nossa cidade.

Az de Ouro do nosso 
11 utebol menor.

No segundo rnatcli da 
tarde, das 13,50 às 14,30 
horas, estarão se con
frontando as equipes do 

'Arariboia de índios edo 
Atlciico ce nossa cidade.

Finalmente, às 15 ho- 
, será. realizado o co 

'o de fundo, reunindo 
vencedores dos dois

jogos a ui riores.

Amanhã C ru ze iro  X Arco Íris
Amanhã, pelo primeiro 

jogo do Torneio da Mor
te, estarão se defrontan I 
do no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, as 
equipes do S. C. Cruzei 
ro, última colocada do 
certame da primeira di ( 
visão do corrente ano, e

a S. E. R. ulinkraft, cam
peã da segunda divisão.

O primeiro, não vem 
atravessando um perio- 
d i dos mais propícios, 
euquinto que o Arco 
I is, conseguiu ainda no 
último domingo uma gran 
de vitória em i apúizal, 
por 2 a 0, o que reve

la a sua atual boa fase.
Para o jogo de ama

nhã, em que pese os 
fatores acima enumera
dos, não há qualquer fa
voritismo, devendo ven
cer riq iele que reunir 
maiores méritos no de
correr dos 90 minutos de 
refrega.

• -»T« •T«v»T«- -•

PARA VEREADOR
v  S®

£ RUY ZAPPELINI

Guarony X 
Fiamengo em 
C aritibanos
Iniciando o returnodo 

campeonato estadual, da 
4a. zona, chave Abramo 
Scariot, teremos amanhã 
à tarde na cidade de 
Curitibanos, o encontro 
entre as equipes do Fla
mengo local e do Gua- 
rany, bi-campeão lage- 
ano

Êste encontro está sen
do aguardado com gran
de espectativa pelo pú- 

i blico esportivo da região 
pois que no primeiro tur
no o Flamengo venceu 
o Guarany em seus pró
prios domínios por 5 a 3, 
constituindo-se isso na 
grande surpresa daquela 
rodada.

Em razão disso, o bu- 
gre lageano vai à capi
tal da madeira, imbuído 
de todo o entusiasmo, 
com o propósito de ven
cer o seu oponente e vin
gar aquele revez.

Pu olic ^çào Recebida 
Recebemos e agradecemos o 3° Relatório do 

|Estádio do América F. C. de Joinville, apresenta- 
Ido pelo Dr. Sudalla Amin Glianem, grande bene

nériio daquele clube.

L Á G E A N i  1
Lages neces*ita de mais escolas. Co- 
h boie com a Prefeitura Municipal, pa
gando os teus impostos na data exata.

Olinkraft X Indepen
dente

Ainda pelo certame 
estadual, a S. E. R. Olin
kraft de Igaras, estará 
recebendo amanhã à 
tarde a visita do Inde
pendente de Curitibanos.

PARA DEPUTADO ESTADUAL

A

S
T
A

- ■ G

Henrique Arruda Ramos
ANTI

COMUNISTA

T r a n s p o r t a d o r a  R o d o l a g e s
Avenida « , « W  F lo r» » . 388 -  Fon., 380 - C .ix . P o.l.l, 73 - LAGES ■ S .n »  C .W „ .

lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
Aportes em geral de cargas. Porto Alegre São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

«vindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
i Laaeadinho, Residência Fuck, Santa Cecilia, Ponte Alta do Norte, Ponte 

?írc, Canoinhas, M^nte C ^teio, x  im Xanxerê. Encruzilhada. Palmeiras, Bouqueirão, São José do Ser 
° do Sul. Campos Novos. cema, Bocaina do Sul, Bom Retiro. Capão Alto, Campo Belo do Sul,

Rio da Varzea, Puinai, Uruo . ^jiribaldi, C *l^o Ramos. Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Paraná 
^ ___ da Fstivr, C > - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Minis+ro do Trabalho categórico

Comunismo não tomará conta do Fais
ministro do trabalho,I 

prol'. Hermes Lima, pre-1 
sidmdo, a uma cerimônia 
evi cativa da figura do 
e x  presidente Getúlio 
Va gas, junto a seu bus
to, i.o saguão do Palácio 
do Trabalho, afirmou 
cue os brasileiros mobi

lizados em tôrno dos 
ideais do estadista desa 
parecido podem ter a 
certeza de que o comu 
nismo não tomará conta 
do País.

0  ministro falou do 
desafio que é lançado à

CORREIO LAG EAN O
Lages, 25 de A gosto  de 1962

Ü & !S
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N- 86
de 23 de agosto de 1962

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal rá
Lages.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni
cípio, que a Câmara Municipal Votou e eu san 
ciono a seguinte

L E I :
Art. 1* - Fica denominada Praça Tenente Ary 

Rauen o atual largo existente nas proximidades 
do Cemitério “Cruz das Almas” , no cruzamento 
da Avenida Marechal Floriano com a Rodovia 
BR-2.

Art. 2* - A placa indicativa deverá conter os 
seguintes dizeres:

PRAÇA TEN. ARY RAUEN - Tombado em 
ção a serviço da Pátria na Campanha da Itália.

Art. 3* - Esta Lei entrará em vigor na data 
’.a sua publicação, revogadas as disposições em 
ontrário.

Prefeitura Muuicipal de Lages, em 23 de agôs- 
o de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na 
ecretaria da Prefeitura aos 23 de agosto de 196 .

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Nação pelos próprios 
problemas inerentes à 
sua emancipação econô
mica e cultural, dizendo 
que tudo, no*Brasil, está 
sofrendo o impacto do 
processo de uansforma- 
ção, provocando as mais 
variadas reações. Afir
mou, que, contudo, só 
poderá haver aquela cer 
teza se todos tiverem a 
coragem e a lucidez de 
transformar o País com

o objetivo de realizar < 
justiça social, de reali
zar uma democracia em 
que o verdadeiro não se
ja apenas o voto, mas a 
posição de cada ser hu
mano como parte inte
grante de uma sociedade 
profundamente democrá
tica. Disse, também, que, 
dentro dêsse processo de 
transformação, o que a- 
vulta é a conciência po
lítica que os brasileiros

já formaram em tôrno 
de seus problemas.
— Isso - acentuou • não 

quer dizer que o Brasil 
não deva aceitar os ca
pitais estrangeiros, e tam
bém não quer significar 
isolacionismo. A mobili- 
zação geral paia res. 
ponder ao desabo donos' 
so desenvolvimento re
presenta a tomada de 
consciência política dos 
nossos problemas.

A cusa Aliomar Baleeiro

Esquerdismo no País  ̂ é favorecido
pelo Governo

0  deputado Aliomar 
Baleeiro, disso perante o 
Conselho Diretor da As
sociação Comercial do 
Rio de Janeiro que “ o 
pleito de 7 de outubro 
será urna parada ideo
lógica, em que a demo
cracia manterá o seu 
domínio ou cederá às 
hostes esquerdistas com 
postas de pelegos, opor
tunistas e minorias co 

munistas.
Acrescentou que as es

querdas são beneficia
das com o govêrno fe
deral, “ solertemente em
penhado na sua e x p l o 
ração para fins eleito
rais e de pressão e pe
la fome de igualdade 
econômica do homem de 
hoje, já plenamente ga
rantido nas áreas de 
igualdade jurídica” ,

Entre duas coisas prefira a melhor

Consircin IH C  -  Crnzeiri do Sol
ás suas ordens

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

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

Para reservas e compras de passagens 
procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre
sidente Nereu Raracs, 84 ou pelo fone 214.

Importante providên
cia no setor de abaste
cimento,vem desertoma- 
da pelo Ministro da A- 
gricultura, com relação 
ao feijão.

Foi aprovada a con
corrência para a imediata 
importação de sete mil 
toneladas da Angola, 
para pagamento era moe- 
da-convênio. Por outro 
lado, foram realizadas 
demarches para a impor

tação de vinte mil tone
ladas do produto dos 
Estados Unidos. Do Mé
xico, o Brasil importará 
dez mil toneladas, para 
pagamento nas condições 
em estudo na Carteira 
de Câmbio. Outras de
marches foram realizadas 
para a aquisição de 55 
mil sacos de feijão pa
ra abastecimento do Rio 
e São Paulo e outros 
centros.

Subprodutos

Disse o sr. Aliomar Ba 
leeiro que politicamente 
o Brasil é governado pe
los mesmos homens de 
32 anos atrás “ embora 
tenham morrido os 
mais idosos, que sem de
mora foram substituídos 
por subprodutos.

Clubes e entidades 
oficiais não contri
buirão a Institutos

Os clubes poderão fi
car isentos das taxas de 
contribuições de provi
dência aos Institutos e 
Caixas de Aposentado
ria - desde que reconhe
cidos como de utilidade 
pública - tão logo entre 
em vigôr o projeto do 
Deputado Eloi Dutra.

O objetivo do aludido 
projeto é libertar as as
sociações do pagamento 
das contribuições, levan 
do-se em conta as difi
culdades em que vive a 
maioria de nossos clu
bes, sobretudo os de fu
tebol.

Projeto proilre Deputados faltosos 
de se candidatarem m o n t o

O Deputado Clovis Mo
ta, do PTB potiguar, a- 
presentou um projeto de- 
lei que proibe a candi
datura de titulares de 
cargos legislativos, à re 
novação do mandato, 
sempre que o periodo de 
registro da candidatura 
não for acompanhado de 
certidão que comprove 
o comparecimento do re
querente a pelo menos

três quintos das sessões 
realizadas na legislatura, 
contadas até 120 dias an
tes da eleição.

A proibição abrange 
também os suplentes que 
tenham sido convocados 
os quais terão que de
monstrar o compareci- 
mentx) na mesma pro
porção, durante o tempo 
do exercício do man
dato.

Brasil necessita maifl 
de 2,5 milhões de to

neladas de trigo
O ministro da Agricul

tura, sr. Costa Lima, as
sinou portaria fixando 
em dois milhões e 640 
mil toneladas a previsão 
das necessidades de abas
tecimento nacional do 
trigo em grão para ? 
corrente ano e autori
zando o diretor do Ser
viço de Expansão do 
Trigo a fazer a distribui
ção, neste exercício, de 
mais de 240 mil tonela
das de trigo em Srã 
importado.

O M a r a i o a r c r  a Pr©s©nta am an h ã (doming0^
à g 7 e  9 1 5 h o r a 8

a impressionante produção da Paramount
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