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Esteve em lajes o Deputado H o  Fontaoa'
Acompanhado de seus 

secretários, entre os 
quais o Dr. Olavo Rigon, 
chegou ontem a esta ci
dade, vindo do oeste ca
tarinense, o Deputado

do PartidoaSocia^nnÍdat° P ePutado Atilio Fontana,  ̂ Dtímo- foi homenafTParin nntpmcratico 
próximas eleições 
de Outubro.

Fm nossa cidede, o

Conforme despachos 
procedentes do Rio, no 
fechamento de ontem, o 
tnercado manual (transa
ções na base do papel- 
raoeda norte-americano) 
cotou o dólar a 700 cru 
zeiros e o estava ven
dendo a 720. Foi êste o 
mais alto prêço a que 
já atingiu od ó la rn oB ra  
sil, consequentemente, o

a Cr$ 720,00
pouto mais baixo da 
moeda brasileira em re
lação à noite-americana.

Â continuar assim, as 
previsões dos circulos 
financeiros,de que o dólar 
chegaria a 1.000 cruzei
ros até o fim do ano, 
irão falhar, sem dúvida, 
pois tal poderá aconte
cer muito antes de de
zembro próximo.

Sra. Bemariele Krtbs Neves

an ni homenageado oatem
, na® a noite.com um jantar no

eico de 7 Grande Hotel Lages, que 
lhe foi oferecido pelos 
seus correligionários de 
Lages, transcorrendo < 
mesmo num clima de 
franca camaradagen 
partidária.

Inicialmente, fez uso 
da palavra o Dr. Jorge 
Barroso Filho, que fez 
uma saudação ao Depu
tado Atilio Fontana, can
didato ao Senado, ao Dr. 
Usny de Medeiros Regis, 
candidato à Câmara Fe
deral, ao Sr. Aureo Vi- 
dal Ramos, candidato à 
Assembléia Legislativa,

Regressou há poucos 
dias de uma viagem de 
turismo à Europa, a ex- 
oia. sra d. Bernardete 
Krebs Neves, pessoa 
vastamente relacionada 
em nossos meios sociais, 
viúva do saudoso Sr. 
Eugênio Augusto Neves.

Durante a sua perma
nência no Velho Mundo, 
que durou cerca de 3 mê- 
ses, a sra. d. Bernardete

Krebs Neves visitou a 
Italia, Suiça, Alemanha, 
Holanda, Bélgica, França, 
Espanha e Portugal, on 
de teve oportunidade de 
manter contacto direto 
com os costumes e os 
aspectos turisticos dos 
referidos paizes.

Almejamos à sra. d. 
Bernardete Krebs Neves 
os nossos votos de boas 
vindas.

P A R A  V E R E A D O R
e aos candidatos à Câ 
rnara Municipal que se 
encontravam presentes.

Anuncia-se no Ministério da Guerra, que o 
titular da pasta vai nomear, em substituição ao 
general Oswaldo Araújo Motta, na chefia do Es
tado Maior das Fôrças Armadas, o general Gordei- 
ro de Farias Ao general Osvíno Ferreira Alves, 
estaria reservada uma embaixada no Exterior, em 
substituição ao general Justino Alves Bastos, que 
se encontra em Assunção, devendo ocupar o co
mando do II Exército, o general Artur Costa e 
Silva que ora se encontra em Pernambuco, ca
bendo ao general Humberto Castelo Branco subs
tituir Costa e Silva no comando do IV  Exército.

Comissão de inquérito 
para investigar a UNE

Já conta com perto de 150 assinaturas o pe
dido do deputado Raimundo Padilha de instaura
ção de uma comissão parlamentar de inquérito 
para investigar as atividades da União Nacional de 
Estudantes, o qual será apresentado no próximo 
período de “ esforço concentrado” da Câmara. O 
parlamentar udenista fluminense informou que das 
conclusões do trabalho da CPI poderão surgir pro- 
jetos-de-lei de natureza financeira, cancelando as 
dotações orçamentárias destinadas à UNE.

Com o trabalho da comissão - frisou - ficará 
esclarecido, duma vez por tôdas, até que ponto 
um organismo como a UNE é um disfarce do par
tido comunista.

A seguir em nome dos 
candidatos, falou o De
putado Osny de Medei
ros Regis, que agrade
ceu as manifestações de 
a prêço e simpatia que 
estava sendo alvo os

cand'í«m ln « T d e  Com o objetivo de evitar
orações falou o Deputa a exploração nos preços

ÇA*Tii« Fnntana airra- dos medicamentos a se
do Atj}'°  homenagens rera fabricados em labo deeendo as homenagens do govêroo e
recebida particulares, com capital

.r j-a hnip r»p. cem por cento nacional
^°Aà a AdtHin Fontana e vendidos a preços po-putado Atilio Eontana, , Conselho de

riocnpdni-se de nossa ci- r ,. . \ > , , ___ * ___

Politicos contra o uso da FAB 
pelos deputados

Em diversos partidos tem sido grande a rea
ção contra a interferência do presidente da Repú
blica, organizando uma ponte aérea para o trans
porte gratuito de deputados a Brasilia, em aviões 
da FAB.

Tomou posse o novo Se
cretario sem Pasta

No Palacio do govêrno, perante o Governador 
Celso Ramos tomou posse no cargo de Secretário 
Sem Pasta, o Sr. Ibraim Felipe Simão, nomeado 
recentemente para aquela importante pasta. Ante
riormente, o Sr. Ibraim Felipe 'Simão, vinha pres
tando serviços àquela Secretaria, oode dava o 
melhor de seus esforços e capacidade.

Govêrno intervirá na fabricação k
“ «

despediu-se de nossa ci 
dade, rumando para Blu 
menau, devendo amanhã 
estar em Joinville, onde 
estará dando continuida
de à sua campanha polí
tica rumo ao Senado.

Ministros baixará um de 
ereto na primeira quin
zena de setembro, efeti
vando a intervenção par
cial na indústria farma
cêutica. Esses medica

Faltas injustificadas seriam descontadas no
13° salário

As faltas nos serviços, 
não justificadas, serão 
descontadas do décimo 
terceiro salário. n 
Esta é a opmiao.do Con
sultor Juridico de vários

sindicatos operários 
São Paulo.

de

fal-Quem tiver quinze 
tas ilegais, perderá a 
metade da gratificação.

mentos serão mais os 
usados nos tratamentos 
de tôdas as doenças, 
desde o câncer.

Radio Clube 
de Lages ho
menageia o 

2°  Btl. Rv.
A Rádio Clube de La

ges, por motivo do trans
curso do “ Dia do Solda
do” , homenageou o 2* 
Batalhão Rodoviário, na 
pessoa de seu Coman
dante, Cel Eng Floriano 
Mõller, oferecendo uma 
significativa placa de 
prata, cuja entrega ocor
reu no auditório daque
la popular emissora, no 
programa das 20.30 ho
ras do dia 25.

ri'
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6" Congresso Nacional dos 
Municípios

Com a participação de 
cerca de 8 rail delegados 
de todos os Municípios 
brasileiros, será realiza
do no periodo de 4 a 11 
de Novembro próximo, o 
(j- Congresso Nacional 
dos Municípios, que terá 
por local a cidade de 
Curitiba.

Na mesma opoitunida- 
de, será realizada a Ex
posição Nacional de dor 
nais e Radio Emissoras 
do interior.

Deverão figurar na re
ferida exposição cerca 
de mil e quinhentos jor 
nais e oitocentas emis
soras e altos falantes.

Assembléia aprova criação 
de mais municípios

Lei Flors sial Brasileira

Na sessão de ^3 do 
corrente da Assembléia 
Legislativa,sob a presidên 
cia do Deputado Antonio 
Almeida e Walter Muller, 
foi aprovado por unani
midade a criação do mu
nicípio de São Bonifácio, 
homologando assim de

cisão da Câmara Muni 
cipal de Palhoça 

Na sessão do dia se 
guinte, foi terminada a 
votação, relativa à cria
ção do município de Im
buía, apresentado pelo 
Deputado Frederico 
Kuerten.

Está pràticamente con
cluído o estudo sôbre o 
problema florestal brasi 
leiro e que deverá ser
vir de base ao esforço 
do ante-projeto da Lei 
Florestal Brasileira. O 
trabalho oferece algumas 
alterações ao Código Fio 
restai Brasileiro, dentre 
elas as seguintes: res
tringe as referentes ca 
tegorias de florestas a 
apenas àquelas que não 
podem ser removidas, 
seja por sua função lii 
drogeológica ou anti 
erosiva, seja como fonte 
do abastecimento de ma 
deiras; ao invés de clas
sificar, indica minuciosa 
mente a> vegetações que 
não poderão ser removi 
das, não necessitando de 
nenhum decreto poste 
rior para declarar sua

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOÃO PELLIZZONI
A CIA LTDA.

Rua Jeronimo Coelho, •/- 

Cata* Postai. 126 - Tafegr. “ UEAO"

LAGES '  Sta. Catarina

— D E -

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

L A G E S  - Sía. Catarina

Agora com ". as n v s instalações, convida-os para uma visita 
ili, >-mif-so. 1 põe de móveis finos e coloniais para 

p ui t. entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

imprescindibilidade, onde
se encontrem. Basta, pa
ra tanto, confrontar-se 
as especificações da lei 
com a nutureza para ver 
se está diante de uma 
floresta indispensável, ou 
se a mata poderá ser 
removida, sem nenhum 
prejuizo para a terra.

Também atribui aos 
Estados e Municípios a 
tarefa de estabelecer 
reservas florestais, para 
garantir o abastecimento 
nacional de madeiras, fi
xando normas limitati- 
vus de exploração nas 
ireas que delimitar. Tra- 
a igualmente, de dar 

orientação realista em 
ila çã o  ao emprêgo do 
fogo.

Aliás sôbre
particular, recomenda 
estudo que seria íhpV  
abolição das queima J a 
r °m o está no 
atual. Entretanto 3 °  
a excessiva pobreza h 
certas regiões, onde Ü 
lavradores não pod̂
pensar no emprêgo 
quinas e devem valer sm 
fogo como instrumento 3!
amanho de terreno tran. 
fere ao critério dò j i - ' 
lador estadual a e s cX  
de melhor solução, S  
do, porem, um teto £ £  
o emprêgo do fOg0 
míte mínimo de sui jj 
fluência aniquiladora ria 
riqueza do solo. A fiSCa 
lização da lei entrega-sp 
ao povo.

HOM EM
Humem, fostes tu do pó formado 
Pó da terra, que foi doada a tí 
Esta terra que tens tu lavrado 
Com a dureza de um vero rubi

Criado fostes, pela mão divina 
Teu poder é imenso, sem rival 
A natureza aos teus pés se inclina 
Embora sejas tu um sêr mortal

Rasos rios em mares transformas 
Nos espaços fixas plataformas 
E conquistas o longínquo alem

Os sonhos em realidades tornas 
Todo o velho em novo tu reformas 
Maravilha que o mundo contem

V  I L E

Esta candidatura já esiá vitoriosa, 
pois é apoiada nos municípios 

de Lages, Campo Belo do 
Sul, Aniia Garibaldi, São 

Joaquim, Uiubicí, Bom 
Retiro e Capinzal.

Para Depu A

- v3  --- J Estadual
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Ccrgos de ccríicrça:

Ateüdendo a ponderações mi„ ,, 
paliadas. o dep. federal A M ^  v J he toFdm f°r 
apresentar projeto, assegurando r ^ / e m  d< 
,m dobro, também aos ^empregados lndeaizaÇã< 
odnvtidos para exercer cargo f e confiJí® fürau 

tarem mais de dez anos de s e ív io ‘an,ça e qu
aOUJ r ; »  cargo de pnnficL: ai
cortarem mais de dez anos de servinn ?a e qu 
sicão tem em vista os admitidos , L  A p:’opc 
csigo de gerente. para exercer i

ji B0™ e rce ir^ a co rd o^ p 08 assÍnarara no Itama ,ati o terceno acordo de empresti no do fundi
do trigo, pelo qual nosso país recebe Cr* r
bilhões para Obras de Energia Melborament.
dos Transportes. Construção d f  Armazéns lim
e Frigoríficos e Projetos de Suprimento de Agua (
MiniAio Afonso Annos disse que “ A ( Aliança i 

cwiUuenta?raVe n° S ídt:os da ^^tória diplomatici

Posto Fox
— DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina ■ Olcos ■ Lubri- 

í ccçõo e L ivaçõo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
peta melhor atender Co seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Eir.i!;aro Ramos -  Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

Sr. Laiz B a lM it i  candidato à

Ao aproximar-se cada 
vez mais o pleito de 7 
de Outubro, nota-se em 
todos os setores da opi
nião pública, a ampla 
receptividade que vem 
encontrando a candida
tura do Sr. Luiz Battis- 
totti á Câmara Federal.

Trata-se de um ho

mem conhecidissimo nos 
setores social e econô
mico de nosso Estado, 
profundo conhecedor dos 
nossos problemas, e que 
não está contaminado 
dos vicios e impuresas, 
da atividade política, sen
do por isso homem me
recedor de todo o res-

Símbolo do sucesso

Novas cõres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha- 
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
l°óbPr o elegante, resistente. O seu padrao de automovel.

w

\wniYS)

Um produto da W IL IY S - O V E R IM D
fabricante de veículos de alia Qualidade
S ío  Bernardo do Camoo 
Estado de S io  Paulo

JLlla/ , í

C n rr t i  UMA DEMONSTRAÇÃO EM: 
CONHEÇA-O E PEÇA UMA

r-i i „  I+ 1 i-i o  n p

Aren

EÇA UMA ----------------

piaraítinA de Veículos o /A
/A gên u  à  P *  ' “ p ia m ltm a ” - Fone, 94-1 - C. Postal, 313

, p es Vargas, 1898 - End. Tel. r  Santa catarina
d3 1 ■ LAGES _______________________________

Cântara Federal
peito e consideração por 
parte do eleitorado cata
rinense.

Madeireiro de renome 
na capital do Estado, ho
mem afeiçoado ao traba
lho, exemplar cidadão e 
dedicado chefe de famí
lia, o Sr. Luiz Battistotti 
reune todas as condições 
para representar com dig
nidade e eficiência o 
nosso Estado na Gamara 
Federal.

Não sendo um profis
sional da política, mas 
um homem que, pela con
vocação dos amigos e 
da sua legenda partidá
ria, vê se lançado à luta, 
em nome da urgente ne
cessidade de sua presen
ça no Congresso Nacio
nal, sáo conhecidos o 
seu espírito empreende
dor, a sua visão, a sua 
capacidade realizadora e 
o seu amor ao trabalho.

Não resta a menor dúvi
da, que a classe madei
reira, piincipalmente, te
rá um legitimo represen
tante na Câmara Fede 
ral, a defender os seus 
interesses em toda e 
qualquer circunstância.

Trovas
Há na vida decepções 
Que não dá pra acreditar 
O sangue foge das veias 
E o coração do lugar

Em a eleição passada 
\ petulância fez dó 
>o arrojo de um candidato 
Que virou em arigó.

Em eleição passada, 
Afirmam que foi dessidio, 
Não conseguiu eleger-se, 
Pois não era conhecido.

No pleito que se avizinha,
Até parece castigo,
Êle não será eleito,
*or se muito conhec do . .

Agosto de 1962.

G. VIDIO.

Versatilidade e alto! 
rendimento

TRATOR

FENDT
Um gigante no traba
lho

Especialmente projeta
do para as condições

Brasileiras, sob a ga- 
' rantia da famosa téc

nica alemã.

Vicente Pascale
Com. e Repres.

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

End Telegráfico - INDU

LAGES - Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N' 79

de 23 de maio de 1962

E leva  a com pensação conced ida  aos tesou
reiros, para  d iferença  de ca ixa

W dny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Fuç i sabor a todos os habitantes deste Município que 

: 1 finara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI .

Art. r  Fica elevada para lium mil cruzeiros (Cr$ 
1 00.Od) mensais, a compensação concedida a cada um dos 
Tcsi ureiros da Prefeitura, nos têrmos do artigo 185, da 
Lei n 71, de 7 de dezembro de 1 949.

Alt. 2' - Para fazer face às despesas decorrentes da 
presente lei, no corrente exercfcio, fica o Poder Executi
vo Municipal, autorizado a suplementar a verba 1-00 11 do 
orçamento vigente com a importaucia necessária.

sua

PARA VEREADOR

>

S

D

Art. 3- - Esla Lei entrará em vlgor da
publicação, revogadas as disposições cm 1962.

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

Registrada e publicada a presente L< 
da Prefeitura, em vinte e treis de maio c 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simao 
Secretário

na Secretaria 
ano de hum

LEI N‘ 80

de 23 de m iío de 1902

(NÉCO)

A u to r iza  o Poder Execu tivo a  p e g a r  sub v e  n 
ç ã o  à  A ssoc ia çã o  C atarinense d e  Cultura

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

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1- - Fica o Pod'*r Executivo Municipal autorizado 
a pagar à Associação Catarinense de Cultura, a importân
cia de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros1, a que tem 
direito essa entidade em virtude da aprovação pelo Poder 
Legislativo, da Emenda ol 60 ao Projeto da Lei n 24-60 
(Lei Orçamentaria 1961).

Art. 2‘ - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
abrir o crédito necessário à ocorrer ao pagamento das 
despesas decorrentes da presente lei.

Art. 3' - Esta Lei entrará em vigor r;a data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Reg strada e publicada a presente Lei, na Secreoiri;. 
da Prefeitura, em vinte e treis de maio do ano de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

ao Conselho da 3
O chanceler .V^U

----- V.

U chanceler a» 
Arinos considera íh !D,8° 
ta mente certa a 
ção do Brasil para n1Ca 
pôr o Conselho d e í0ln'

0NU- tendot
clarado que contai 
com o apoio dos 2 5 o- 
ocidentais, dos países c68 
cialistas, e dos iainSft° 
americanos. ‘a°-

Quanto ao bloco afro. 
asiatico, considera Z  
também dará apôio f  
sico, pois a vaga que *8' 
mos disputar é dos i«h 
no americanos. '

O presidente Goulart 
assinou decreto conce 
dendo 20 por cento de 
gratificação, calculados 
sôbre os vencimentos 
aos servidores do servi’ 
ço público, portadores 

diplomas de Univer 
sidade, ou com mais de 
cinco anos de exercício 
na profissão dc jorna
lista.

Lageano!
C o lab ora  para  o m aior p rog resso  
de teu m unicíp io , p a g a n d o  em  a c  
os teus im postes. na  T 
F azen da  M unicipa l.

l esou rcria < a

Fortuna de Marilyn 
Monroe

Segundo informação 
prestada pelo advogado 
da atriz Marilyn Monroe, 
tragicamente falecida há 
poucas semanas, os bens 
deixados pela mesma 
somam à cerca de 100 
mil dólares.

; « J5L/- _a stes d harâo anta Catarina
Para Senador

U

I ‘9(i D

Para Suplente de Senador

m D

Renato Ramos da Silva

1LIO FONTANA
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Empate
pada à facciosidade 

du arbitro da partida e 
oS seus auxiliares, o 

(íuarany deixou de ven 
,er o Hamengo dornin- 
,0 último em Curitiba- 
p(,s. limitando-se à co- 
tier um simples empate 
de 2 a 2, e que não re- 
■vfla a melhor conduta 
jo eleven bugrino deu 
f0 da cancha.
0 Guaranj teve um 

fnto legitimo anulado 
o crepúsculo da parti 
âi o que llie tirou a vi

L A U Ü A M U 5a pagina

ern Curitibanos
| 4 " M a dveaSdae s°euini^vor

<üH »entefri»rÍ0 que 08 
bps «  -de noss°s clu-
enUdad.Pr,nCÍpa,me^  a 
entidade raaxima de nos-
^w e? ülte’ l0ínem medi-
»s  n l J reveD' â>' contra Ptssimas aibnrawpns
em Curitibanos e^ o Je
vem .deturpando os bons 
andamentos dos seus pré- 

,1 Ci1 usando evidente 
piejuizo aos clubes que

PARA VEREADOR

á! i
[
» iM

***■'.v--t- *».í
* , . *  -  •.

■
V ■

0 visitam.
Com o empate de do

mingo em Curitibanos, e 
como o Independente so- 
tresse um sério revez 
em Igaras, o bugre e o 
mengo curitiban^nse es- 
tao liderando a presente 
competição com 3 pontos 
perdidos cada um

litorà É BMraH
Em prélio válido pele 

campeonato estadual.i a 
alizado domingo último, 
na localidade de Igai.m 
°  Olinkraft conseguiu 
uma surpreendente \ ró 
ria sôbre o Independí nU 
pelo escore de 4 a 0.

Com êste resultado, o 
Olinkiaít desbancou c 
Independente da co lide 
rança da tabela, e c n 
seguiu a sua p i  melra vi 
tória dentru do atual 
certame, e com ela a sua 
almejada reabilitação.

Arco Íris vence a pri
meira batalha

Foi realizado domingo 10 homens, devido à ex-
último,no Estádio Munici 
pal Vidal Ramos Junior,o 
confronto pelo Torneio 
da Morte, entre o Cru
zeiro e o Arco íris.

Dnpois de um prélio 
le um nível técnico a- 
Pmas regular, o quadro 
do Arco íris derrotou o 
estrelado por 1 a 0, ten
to conquistado por Ze- 
quini no segundo periodo.

Note se que o Arco 
íris jogou durante gran
de parte da partida com

pulsão de campo do seu 
eentro avante Roque lo
go nos primeiros minu
tos da luta.

Com êsse resultado, o 
quadro do Arco íris deu 
o seu primeiro passo 
rumo à primeira divisão, 
bastando para tanto pa
ra alcançar tal objetivo, 
vence r o segundo cotejo 
do Torneio da Morte, 
que possivelmente será 
realizado no próximo dia 
9 de setembro.

aniversário da LSD
Transcorreu domingo 

último, dia 26, o trans- 
mirso do 12 aniversário 
I i Liga Serrana de Des
portos, entidade contro- 
Iadora dos esportes cm 
nossa cidade.

Presidida pelo Sr. Jo
io Carlos Leão Filho e 
assessorada por um pu- 
íbido de bravos despor

tistas, a entidade aniver
sariante vem desempe
nhando magistralmente o 
seu verdadeiro papel den
tro do cenário esportivo 
lageano.

Ass senhores dirigen
tes da Liga Serrana de 
Desportos enviamos as 
nossas mais cordiais con- 

1 gralulações.

iiUY ZAPPEIIN I

l ‘ taácPitn M  Cidade dt Lages
Conforme foi amplo monte a nunciado, realizou se domingo último, com 

início às 9,30 horas da manhã, a 11a Grande Prova Monark Cidade de La
ges, num percurso de 6 ) kls, com 30 voltas por diversas ruas centrais de 
nossa urbe.

A prova em re ferê ic ii teve a participação de 20 ciclistas, inclusive 
atletas paranaenses, onolistie catarinenses, e dos corredores locais do 
Lagí s Moto Coi > >. J m  • C clistic» 3 M, S. C. Industriário e Atlético F. C.

Na classificaçra o r < qnipe, saiu vencedora o Ciclo Clube Monark de 
Curitiba, e em segunda lug u* classificou se o Lages Moto Clube, de nossa 
cidade. Individualmente, a .classificação final foi a seguinte:

l lugar,' itulhermè Bueno Franco - Caloi Esporte Clube - S. Paulo
2- lugai: D* j ;> ir Silva 
3‘ lugar: Antônio Corrêa 
4- lugar: R-t f mo Lundowski 
£• lugai: G ei a Ido Bagge 
0 lugai: Alaor Córdova 
7- lugar: Sérgio Plachi 
8‘ lugar: Y u m í j  Cirias Platti

- Ciclo Clube Monark - Curitiba
- Ciclo Clube Monark - Curitiba
- Ciclo Clube Monark - Curitiba
- Ciclo Clube Monark - Curitiba
- Lages Moto Clube - Lages
- Lages Moto Clube - Lages 
Ciclo Clube Monark - Curitiba

/
1

Para Deputado Estadual vote no

General José Pinto Sombra
/

i ^
Y  ‘e~ ^

P. S. D.

Nelson

p. s. D.
PARA v e r e a d o r  =
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M onum ento à Vidal Ra
mos Sênior em Fpolis

O Serviço de Relações 
Públicas da Secretaria 
de Educação e Cultura, 
irá lançar uma campanha 
em nosso Estado, no 
sentido de angariar fun
dos para construção do 
monumento em Florianó

polis, do ilustre e imor
tal catarinense Vidal 
Ramos Sênior, progenitor 
do Governador Celso Ra
mos, e que outrora foi o 
reformador do ensino em 
Santa Catarina.

Entre duas coisas prefira a melhor

Consórcio TAC - Cruzeiro do Sol
ás suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TA- 

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.

M a  de inspeção do Diretor de 
do Exército ao 2" B a la io Rodoviário

Esteve em Lajes, nos 
dias 22 e 23 do cor
rente, em visita de ins
peção aos trabalhos de 
construção do TPS, da 
BR-2 e da BR-3G, a car
go do 2' Batalhão Ro
doviário, o Exmo Sr 
Gen Mário Poppe de Fi 
gueiredo, Diretor de Vias 
de Transporte do Exér 
cito.

De sua Comitiva fa 
ziam porte o Eng Clau 
dio de Albuquerque, Che
fe da Divisão de Planos 
de Obras do D. N. E F., 
o Cel Bertoldo Derengo 
wski. os Teu Cel Alfredo 
Correia Lima e Wilson 
Rocha, Maj Dirceu R<> 
darte e Cap Carlos Geor 
ge Caparelli

Após percorrer todos 
os canteiros de trabalh • 
das importantes obras 
a cargo daquela Unida 
de de Engenharia de 
Construção do nosso 
Exército, teve o Gen 
Poppe oportunidade de 
ouvir uma exposição do 
Cmt. do 2- Btl. Rodoviário, 
Cel Eng Floriano Mõller, 
assistido por todos os 
seus assessores imedia 
tos, a respeito de proble
mas administrativos, prin 
cipalmente de natureza 
financeira, que afligem a 
Unidade.

Em a noite do dia 22. 
o Lion’s Clube de Lajes 
prestou uma homenagem 
ao Exército, na pessoa 
do Gen Poppe, por moti
vo do transcurso da "Se 
mana de Caxias’ ’, o fere
cendo, à Comitiva visitan

te e a oficiais do 2* Ba
talhão Rodoviário, um 
jantar no Hotel Lajes,

Executivo, do Judicia,• 
e do Legislativo de i 0 
jes, além de todos t  

que "contou "com a pre membros daquela sinJ
sença de autoridades do tica entidade.

EI0 LAGEANO
Lages, 29 de Agosto de 1962

O PL não transigirá
O Partido Libertador divulgou uma nota oficial, 

advertindo que a crise política nao está atenuada 
e que a luta recomeçará, certamente em condi’
ções mais dificeis.

O PL afirma que não transigirá a emenda 
constitucional para levar ao abandono o sistema 
pari»montar, dando inteiramente o caminho ao
exercício do poder pessoa).

Estado de Santa Catarina
PO RTARIA

de 24 de agosto de 1962 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
A Felipe Afonso Simão, ocupante do cargo 

isolado de provimento efetivo de Secretário, Pa
drão Z l, de quarenta e cinco (45) dias de licença 
a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de agos
to de 1962.

VVolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria 
na Secretaria da Prefeitura, em 24 de agosto de
1962.

Gisela Senise Brascher 
Pelo Secretário

Mt

0 passado de ambos é • ma garantia para o e.ieitor

licoi

■

Para Deputado Federal

Pcia Deputado Estadual

Desejo ie tem servir é
j  • v % j, »

'j |v

tt ÊlfeiitiuL J

Áureo Vidal Ramos (Nu»)

Osny Regis
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