
,jvT"+cnc^  diariamente grandes adesões 
a caíi i atura já vitoriosa do Dr. Luiz Benjamim

lareira para a Câmara Federal
A mesma é apoiada ofiriaimant^ „„„ . , . , _

FYsibureo, Lebon Reeis Valõss <?j„ ,ncs rnû lclPi°s de Cunttbanos. Caçador,Bom Retiro, Santa Cecilia,
íos municípios de nosso Estado Cemta Pe" ha' '««*». Camboriú, Itapema. Porto Belo e ou-. —iv J  t 
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o candidato à Deputado Federal r Dr ' Luiz 
Benjamim Pereira, do Partido Trabalhista Brasi
leiro, encontra se em gigantesca atividade em 
tôrno de sua candidatura, pois já conta com o 
apôio oficial dos diretórios do P T. B. dos se<*uin 
tes municípios catarinenses: Curitibanos, Caçador. 
Bom Retiro, Santa Cecília, Fraiburgo, Lebon Regis 
Valões. São -José do Cerrito, Penha, 1 bota, Cam 
boriú, Itapema, Porto Belo e além dê íes municí
pios muitos outros estão apoiando a Candidatura 
rio Dr. Luiz Benjamim Pereira, candidatura, aliás, 
muito bem recebida e simpática por parte2 da 
classe operária catarinense, dos j revidenciários, 
camponeses e desportistas catarinenses.

r s
Receberá grande votação nos municípios de 

Joinvile, Itajaí, Jaraguá, Guaramirim, Mafra, 1 a- 
jes, Campos Novos, São Francisco do Sul e Flo
rianópolis, através do trabalho que v^m desen
volvendo nestes municípios.

Sua candidatura é encarada com muita sim
patia. inclusive pelos adeptos dos demais parti 
dos, pelo alto conceito que goza, e pela elevada 
estima e acendrado aprêço em que todos o tem.

O Dr. Luiz Benjamim Pereira está promoven
do uma campanha de pregação e orientação, sem 
ataques pessoais, revelando-se portador de um 
elevado espírito político.

Sua candidatura está recebendo apôio maciço 
dos operários lajeanos em face do operariado en 
contrar no Dr. Luiz Benjamim Pereira um lídimo 
e autêntico representante da classe operária, se 
o!?: to, na Câmara Federal.
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Os dois Comitês Centrais em prol da can 
latura Luiz Benjamim estão instalados em 
es. à Rua Corrêa Pinto. 12i> - Telefone «oO 
>m Camboriú à Rua Cel. Benjam
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jndependente X Gua
nppois da espetacular atuar em 

.(ória obtida domingo frente ao 
.inimo diante do Olin- local, no nr

ficação assegurada para 
os demais jogos do cer
tame estadual, o Guara- 
ny deverá atuar mais 
tranquilo, esperando-se 
que mesmo assim ob
tenha mais uma vitória 
para as suas cores.
Oliukraft x Flamengo 

em Igaras
O Olinkraft que está fó- 
ra de cogitações para 
continuar disputando o 
certame estadual, dispu
tará o seu último jogo 
desta chave, com o Fla
mengo de Curitibanos, 
que por sinal é o outro 
classificado da 4a. zona, 
grupo B.

u  * v v u i ,  UU UI
) G. A. Guarany da rodada, 
próximo domingo Já  com a

Marcha carnavalesca para 1963, Letra e mú 
de

Lauro de Carvalho Cesar
O filhinho do papai (bis)
Vai, vai e vai (bis)
Si não fôr eleito (bis)
A casa cai

Lages, 30-8-62.

sica

Para Deputado Federal

Viloria do Az de Ouro
Alta do Sul, em disputa 
de dois lindissimos tro
féus.

Na peleja de aspiran
te, a equipe visitante le 
vou a melhor por 3 a 1, 
enquanto que no match 
de fundo, sob grande 
entusiasmo e com o 
comparecimento de uma 
grande assistência, o 
elenco do Az de Ouro 
conquistou uma magnifi- 
ca vitória por 4 a 0, o 
que vem atestar a supe 
rior qualidade de fute
bol desenvolvida pelos 
companheiros de Dori- 
des.

O quadro do Az de 
Ouro atuou com a se
guinte constituição:Valdo, 
Rogério. Célio e Dragão; 
Olavo e Odilon; Sérgio, 
Dorides, Voltinha, Sebas 
tião e Jango.

O arbitro da partida 
foi o Sr. João Ladir, que 
teve um regular desem
penho.

No Caminho da razão
Saltei sim, e sem fadiga 
Sobre obstáculos sem fim 
Eu saltei ouvindo a cantiga 
Que esta vida cedeu a mim

Saltei por sobre altas rochas 
De finas laminas de aço 
Por sobre fogos de tochas 
Sem ver o belo do espaço

Mil barreiras eu transpuz 
E andejo, procuro a luz 
Que nos dirige à ascensão

Quero ver a que conduz 
Quando nas costas há a cruz 
No caminho da razão

V I L E

L U IZ  BATTISTOTTI
legitimo representante da classe 
na Câmara Federal.

Para Deputado Estadual

Esta candidatura já  e s tá  vitoriosa, 
pois é apoiada nos municípios 

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

Uiubicí, BomJoaquim,
Retiro e Capinzal

Icdir  Cherubmi
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sA o P o v o  de  L a g e s
Votar em Manoel Antunes 

Ramos, para Vereador, é um 
dever de gratidão; já é bem 
conhecido na Câmara Muni
cipal, até os seus adversá
rios políticos o admiram e 
respeitam pela sua conduta 
de lealdade, sinceridade e 
honradez.

Vem procurando com gran
de dedicação atender e de
fender os interesses de todos, 
cuidando com bastante ca
rinho os desprotegidos da 
6orte, auxiliando os necessi
tados; a sua mão generosa e 
bôa está sempre pronta para 
dar sem ostentação e sem 
alarde, faz a caridade silen
ciosa que é a mais produ 
tiva.

Visita os pobres, levando 
a sua palavra de conforto e 
de consolação. deixando 
sempre um auxilio pecuniá

rio que suavisa e conforta.
Não se lembra do eleitorado 

sòmente em véspera de elei
ções, como fazem munos 
candidatos; sempre está en 
contacto com o povo, cola
borando em tudo que venl a 
beneficiar a coletividade; to 
dos já conhecem muito bem, 
quem é Manoel Antunes Ra
mos, porque já são muuos 
os que receberam benefícios 
seus. O candidato é ,uma fi
gura de alto relêvo na vida 
social de Lages, aureolada 
de grande prestigio que nunca 
empalidecerá, porque jamais 
desmerecerá da justa e vas
ta popularidade que desfruta 
pela sua destacante persona
lidade.

Foi por muito tempo um 
grande lider da bancada pes- 
sedista na Câmara Municipal, 
é atualmente presidente da

Somente Cr$ 657.9oo,oo  
T ra to r Novo 

URSUS
45 H. P. DIESEL

Com levante hidráulico - cap 1.000 kgs 
Polia motriz - 0, 50 ctms de diâmetro 

Tomada de força - 545 R P M.
Peso total 3.300 kgs.

Entrega imediata - posto São Paulo
Vicente Pascal© - Comercio

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

Erd Telegráfico - 1NDU 
LAGES - Santa Catarina

mesma Câmara, cargo que 
vem desempenhando com 
muita sabedoria e segurança.

Agora eleitor amigo - êle 
não quer pagamento por tu
do que fêz, pede sòmente 
um simples voto nas elei
ções de 7 de Outubro de 
1962, e todos darão com 
muita satisfação, porque ele
gendo-o para Vereador, dão 
prova cabal, que amam e

tros e nada para sí. Apela- 
! m is para o povo do Municí- 
!pio de Lages, que eabera 
i cumprir com o seu dever 
mais sagrado, votando em 
Manoel Antunes Ramos para 
Vereador Municipal; já foi 
eleito 3 vezes. Espera e 
conta porque tem absoluta 
confiança no brioso eleitora
do, que será novamente elei
to em 7 de Outubro de 1962.

desejara o progresso e o bem 
estar da sua terra e da sua 
gente.

Votar em Manoel Antunes 
Ramos, é saber votar; porque 
vota em um homem que já 
tem uma grande experiência 
da política, vem trabalhando 
há muito tempo e tomando 
parte saliente na política do 
Estado e do Município. Foi da 
escola de Vidal Ramos Junior, 
es egue a mesma direção polí
tica, fazendo tudo p3los ou-

Chegou a oportunidade do 
povo erguer-se em pêso pa
ra consagrar mais uma vez 
nas urnas unânimente o no
me de Manuel Antunes Ra
mos para Vereador; homem 
que tem sabido honrar o nome 
do seu saudoso amigo e

grande chefe, que"foi 'Vidui 
Ramos Junior.,' * ai

O povo ;do município (je 
Lages fará justiça, porque &, 
altivo e nobre, sabe respeitar 
e venerar, honrar as amiza- 
dae passadas; não se deixa 
enganar por conversas,conhe 
ce os seus verdadeiros ami 
gos e sabe dar valor a qUem 
merece. Votando em Manoel 
Antunes Ramos, para Verea- 
ior - vota para o progresso 

e felicidade de sua gente 
O eleitorado do Município 

vai em 7 de Outubro de 1962 
saldar uma divida de grati
dão e de justiça e prestigian
do Lages novamente com o 
nome honrado de Manoel 
Ai tunes Ramos.

Clube Excursionista Princesa da Sena
Edital de Convocação

De ordem do Senhor Presidente convoco os Senhores 
Aseociados para Assembléia Geral Ordinária, de acordo 
com os Estatutos Capítulo XIV, artigo 59, letra B, a rea
lizar-se no dia 30 de setembro, do corrente ano, em sua 
séde social provisória à Praça Siqueira Campos s/n\ para 
tratar da seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação das contas da Diretoria e 
p arecer do Conselho Fiscal.

b) Eleição da Diretoria para o biênio 1963-1964.
A Assembléia se reunirá em primeira convocação às 

09,30 horas, com o mínimo de 2/3 (dois terços) dos asso
ciados. Em segunda convocação 1/2 (meia) hora após com 
qualquer número de associados.

Lajes (SC) 29 de agosto de 1962.
VISTO:

Vicente Schaefer - Presidente 
Cicero Varela - Secretário

0 passado de ambos é uma garantia para o eleitor

Para Deoutado ' ederal

m

.« • ,y.

Para Deputado Estadual

■ • - ' iM

F : ’*■ T *» - I
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LEI N- S2

de 23 de maio de 1962

Jlutorlza o Exscutivo Municipal c  custear 
as despesas com a participação da deleaa 
cão de Lages, nos Terceiros Jogos A w S  
Santa Catarina gOS AÍ)ertos de

Wolo.v Delia Rocca, Prefeito Municipal de Latrcs
Faço saber a todos os habitantes destP 

í  Câmara Municipal VOTOU e„ sanciono a seguinte0’ QUe

Art L - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 
a dispender a importância de duzentos e cinquenta mn 
cruzeiros (Cr$ 250.000,00^ com a delegação de S ?  „“ í  
representará Lages nos Terreiros Jogos Aberlos de Santa 
Cafanna a realizar-se na Cidade de Blumenau no próxi 
mo mes de j^ho

 ̂ ’ 1 :ira atender as despêsas decorrentes desta 
lei. fica o Ecetut-vo Municipal autorizado a abrir um Cré 
dito Especí 1 v' ,c

Art. 3‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. rev^g-das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

da P r p E rada 6 Pu,bIicada a Presente Lei, na Secretaria da PreteuuTa, em vinte e treis de maio do ano de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N‘ 83
de 23 de maio de 1962

Declara de Utilidade Pública o “Clube 
aas Soroptimistas de Lages’'.

\Volny Delia Rocca Prefeito Municipal da Lages.
raço saber a todos os habitantes deste Município, que 

a ( amara Municipal VOTOU e eu sancioDo a seguinte 
. l e i .

Art. 1 - E declarada de utilidade pública e orgão 
consultivo dos Poderes Municipais, com direito a gozar de 
todos os benefícios outorgados por lei, o ( lube das Sorop- 
timistas de Lages.

Art. 2‘ - Esta Lei 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

Registrada e pulicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura, em vinte e treis de maio do ano de hum mil 
novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão — Secretário

PTmr r g,

A JUÍ«ÍJ * '• — ■
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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.

W
[tV/UYSl

Um produto da W n i T S - O V E R L M D
fabricante de veículos de alta Qualidade 
S io  Bernardo do Camoo 
Estado de S io  Paulo

L L L y -

Edital de Protestos

Célio Batista de Castro, 
Oficial de Protestos em ge
ral, da comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, na 
fórma da lei, etc.

Faz saber que encontra-se 
em seu Cartório para serem 
protestados os titulos abaixo 
discriminados.

1) Uma Duplicata n- 153 - 
D. Vencida em 30-1 1962, na 
importância CrS 3.000,00. 2 )
Uma Duplicata n- 153-E. Ven
cida em 28-2 1962, na impor
tância de Cr$ 3.000,00. - 3). 
Uma duplicata np 153-F. Ven
cida em 30-3-1962, na impor
tância de Cr$ 3.000,00, emiti
das pela firma Raul Goelzer 
Engelsing Ltda. contra o Sr. 
Antonio Nelson Antunes.

4 ) Uma duplicata n‘ 161. 
Vencida na apresentação, na 
importância de Cr$ 2 000,00.
5 ) Uma duplicata n- 161-A. 
Vencida em 23-12-1961, na 
importância de Cr$ 2.000,00.
6 ) Uma duplicata n‘ 161-B 
Vencida em 23-1-1362, na 
importância de Cr$ 2.000,00.
7 ) Uma duplicata n' 161-C. 
Vencida em 23-2-1962, na 
importância de Cr$ 2000,00, 
emitidas pela firma Raul 
Goelzer Engelsing Ltda., 
contra o Sr. Francisco Nunes 
da Silva, sendo que ditas 
duplicatas foram apresenta
das a este Cartório pela fir
ma Cred ira. Pelo presente 
intimo os senhores Antonio 
N e l s o n  A n t u n e s  
e Francisco Nunes da Silva, 
á comparecerem em meu 
Cartório á Rua (Jorcnél Cór- 
dova n 375, nésta cidade, a 
fim de pigarem o valor de seus 
respectivos titulos, ou darem 
suas razões de recusa, noti- 
ficando-os desde já do pro
testo, caso não compareçam 
dentro do prazo legal de 72 
horas.

Lages, 5 de Setembro de 1C62.
Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

f

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

— »Avenida Pres. Vargas, 1898- tn d . ;e  Santa Catarina
LAGES

«Vci estarre
cer a Naçáo»

O deputado Padilha 
afirruou que a comissão 
de inquérito por êle re
querida para investigar 
as atividades da UNE, 
irá descobrir coisas de 
estarrecer a nação.

Esclareceu que não 
está contra os moços 
nem contra os estudan
tes. mais que é preciso 
saber em que a UNE a- 
i lica as verbas recebi
das que êste ano vão a 
mais de dois bilhões de 
cruzeiros, e onde vai 
buscar suas raizes ideo
lógicas e doutrinárias.

I ' i M  f

>

PECU
Para Deputado Estadual vote no

General José Pinto Sombra
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PARA VEREADOR
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Ecos ia  “ Semana k Caxias”  em Lajes

^ i§ | Il

■

•rei para o Legislativo Municipal para 
resolver problemas e não criar problemas

ESPERA TEU VCT< >
A 7 DE OUTUBRO

Promovida pelo 2‘ Ba
talhão Rodoviário, foi 
festiva mente comemora
da em Lajes, a “Semana 
de Caxias”.

De 20 a 24 de agosto, 
realizaram se, diàriamen 
te, nas emissoras locais, 
palestras proferidas por 
Oficiais Superiores do 
Batalhão, cujos temas 
abordaram diversos as
pectos da figura insigne 

! de Caxias.
,

No dia 25 de agosto, 
“Dia do Soldado”, no 

'aquartelamento do Bata
lhão, após hasteamento 
da Bandeira e leitura 
do Boletim alusivo à da
ta, realizou se a entrega 
de condecorações a Ofi
ciais, Subten e Sgt. Re
ceberam a Medalha Mi
litar de Prata, por con
tarem mais de 20 anos 
de bons serviços milita 
res, o Gen R I José Li- 
berato Souto Maior, Maj 
Olavo Pereira Estréia e 
Antônio Antonacci, Cap 
Raul Hedeke, 1” Ten R-l 
Alfredo Jerônimo Sedrez, 
Subten Emílio da Silvei
ra Peixoto, Manoel da 
Silva Goulart, Mileto Ro 
drigues da Costa e Ubal- 
do Andrade. Receberam 
a Medalha Militar de 
Bronze, por contarem 
mais de 10 anos de bons 
serviços militares, os 
Cap Luiz Carlos de Sei
xas Queiroz e Mário

Manoel
Macedo
Blaese,
Nelson

soleni-

Moreira Leite, 1‘ Ten 
R-l Waldemar da Cunha 
Madureira, 1‘ Sgt Joao 
Francisco Leandro Mar 
ques e 2* Sgt Estevam 
Godoy, Jorge 
Pinto, José de 
Silva, Arthur 
Luiz Heinzen e 
Schweder.

Encerrando a 
dade militar, a Tropa des
filou em continência ao 
Comandante da Unidade, 
Cel Floriano Mõller.

Como parte recreativa, 
realizou-se, no estádio 
do Batalhão, ura jôgo de 
futebol entre soldados do 
1* e do 2* Turnos incor 
porados no corrente ano 
e, à noite, os soldados 
de bom comportamento 
foram contemplados com 
ingresso nos cinemas da 
cidade.

Como programação 
externa, realizou-se a 
inauguração da Praça 
“Ten Ary Rauen”, no 
início do Acesso Sul de 
Lajes à Rodovia BR 2, 
uma justa e merecida 
homenagem do povo la- 
jeano, através da Prefei 
tura Municipal e da Câ
mara de Vereadores, ao 
bravo catarinense tomba 
do heroicamente no com
bate de Montese, na 
Campanha da Itália. Na 
ocasião, usaram da pa
lavra o Prefeito Munici 
pal, o Frof Evaldo Pe
reira Hj nkemair que de
clamou a magnífica poe

sia de sua autoria «a0 
herói Ten Ary Rauen-’ 
e, finalmente, o Cel Fi0 
riano Mõller, agradecen 
do a homenagem, em 
nome do Exército.

À noite, nos Clubes 
dos Oficiais e dos Sub
ten e Sgt, realizaram-se 
reuniões dançantes de 
congraçamento da famí
lia militar rodo ferroviá
ria do Batalhão, com a 
presença de autoridades 
civis e pessoas da so
ciedade lajeaua, especi
almente convidadas.

Por estação de rádio 
local, foram irradiadas 
as peças radiofônicas 
“Caxias, a espada do 
Império” e “Ten Ary 
Rauen”, ambas de auto
ria do Ten Quintino Se- 
janes Dornelles, do 12- 
BE Cmb.

Associando-se às ho
menagens prestadas ao 
Patrono do Exército, o 
Lion’s Clube de Lajes e 
o Rotary Clube de La
jes homenagearam o 
Exército Brasileiro, nas 
pessoas, respectivamen 
te, do Gen Mário Poppe 
de Figueiredo, Diretor 
de Vias de Transporte 
do Exército, que transi
tou por Lajes em visita 
de inspeção ao 2’ Bata 
lhão Rodoviário, e do 
Cel Floriano Mõller, Co
mandante daquela Uni
dade de Engenharia de 
Construção do nosso 
Exército.

Estes trabalharão por Santa Catarina
Para Senador

P

cz~.

Para Suplente de Senador

D

Renato Ramos da Silva

ATÍLIO FONTANA
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Os bicheiros andam em mar de rosas
Nos últimos dias temos 

uotado que a turma da 
célebre papeleta anda nu 
ma atividade,coisa fóra de 
sua norma de trabalho.

Chegam pegar a tur
ma de otários e levar 
para qualquer canto que 
o vento não bata nas 
papeletas e ali fazem a 
operação mesmo sem a- 
nestezia.

O que será que anda 
acontecendo, pois em ou 
tras épocas êles anda
vam mais desconfiados 
da sorte, fazendo suas 
fézinhas, mas com cuida

do, pois a cana andou 
pegando uns pela cidade 
e os outros botaram a 
barba de molho.

Dizem êles, que correr 
a noticia pela cidade 
que o cidadão foi enca- 
nado por estar aplicando 
o talãozinho na turma, 
não fica bem perante a 
opinião pública, pois 
sempre depõe um pouco 
mal para esta categoria 
dc profissionais.

Assiin é, que hoje ape 
nas estamos enviando 
êste lembrete para as 
nossas autoridades

responsáveis, a fim de 
que elas entrem um pou 
co nêsse setor, para que 
ao menos êle não fique

tão chocante e ostensivo 
como anda. Caso contrá 
rio, então teremos que 
usar uma linguagem um

tanto áspera no casn 
até que alguém 8e »ni 
me a colocar as coisa* 
no seu devido lugar

Sr. Heitor Almeida Magalhães em viagem política

CORREIO LAGEANO
3  Lages, 5 de Setembro de 1962

Vera se projetando dia 
a dia na região serrana, 
e sobretudo no munici 
pio de São Joaquim, onde 
exerce as suas ativida 
des profissionais, a can
didatura do advogado 
Dr. Rubeu Furtado à 
Assembléia Legislativa 
de nosso Estado.

A candidatura do Dr. 
Ruben Furtado à uma 
cadeira no legislativo 
barriga Verde, é comple
tamente diferente das 
demais que concorrem 
aos vários postos eleti
vos, pois muito embcra

esteja ocupando a le 
genda do PDC.é um ho 
mem absolutamente a- 
partidário, sem compro 
misso com nenhum par 
tido politico.

Caso seja eleito, dese 
ja o Dr. Ruben Furtado 
permanecer completamen 
te independente. votand( 
a favor dos projetos que 
no seu entender, possam 
beneficiar o povo, os 
seus legítimos interesses 
e nu >.;;a se apegar à 
disciplina partidária ou 
injunçõos políticas.

E ntre duas c o is a s  prefira a m elhor

C o n s í r i  M C  -  Cruzeiro do Sul
____ âs suas ordens

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

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
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 peio fone 214.

Seguiu no dia de hoje 
com destino aos municí
pios de Curitibanos, Le- 
bon Regis, Caçador, Rio 
das Antas, Videira, Tan- 
gará e Ibian, o Sr. Hei 
tor Almeida Magalhães, 
candidato à Deputado 
Estadual, pelo Partido 
Social Progressista.

Naquelas cidades, o Sr. 
Heitor Almeida Maga
lhães, irá atender os eha 
mados que lhe fizeram 
os diretórios pessepistas

dos referidos municípios, 
quando manterá impor
tantes contactos políticos, 
onde o seu nome possi
velmente será apontado 
e votado nas próximas 
eleições de 7 de Outu
bro.

Empresta-se grande

significado a esta via 
gem do Sr. Heitor Al' 
meida Magalhães, visto 
que a sua candidatura 
está encontrando grande 
ressonância nos m e io s  
pessepistas não só de 
Lages, como de outras 
cidades de nosso Estado

tro Civ

O Sr. Walter Moreira 
Salles. que regressou hó 
ias d a  Europa, solicitou 

iemissão em carater ir
revogável, do cargo de 
vlinistro da fazenda. 
Anuncia se também que 
> Presidente João Gou 
arte aceitou a sua de 
mssão.

Nos meios políticos 
causou grand ' surpresa 
a renuncia do Sr. Walter 
Moreira Salles da Pasta 
da Fazenda.

Violinista 
Oc cilio 

Amaral
Acompanhado do Sr. 

Heitor Almeida Maga
lhães, alto prócer pesse 
pista em nosso Munici 
pio, esteve em visita à 
nossa redação, o violi
nista Octacilio Amaral, 
que vem de fazer vito
riosa tournée artística na 
Europa e está fazendo 
agora uma excursão ar
tística pelo nosso Estado.

Octacilio Amaral apre 
sentou se ontem à noite 
numa audição de carater 
particular no Clube 14 
de Junho, sendo muito 
aplaudido pelos elemen
tos da diretoria e alguns 
sócios daquele clube que 
se encontravam presentes

O nosso particular ami
go, Heitor Almeida Ma
galhães, candidato à De
putado Estadual, é con
terrâneo do festejado 
violinista, da cidade de 
Bagé, que demorou se em 
agradavel palestra cora o 
nosso diretor.

Ediial de Casamento
Lupercio de Oliveira Kõche. Oficial do Regis- 
?<ivil da cidade de Lajes, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições, etc.
Faz saber que pretendem casar em Vitória. Ca

pital do Estado do Espirito Santo, Cláudio Canuto 
Indalencio, brasileiro, viúvo, natural dêste Esta
do, industrial, domiciliado e residente nesta cida
de, filho de Joaquim Canuto Indalencio e de dona 
Emilia Schoondermark Indalencio, e Sonia Banha
rá Valls. brasileira, solteira, natural de Vitória de 
ocupação doméstica, domiciliada e residente em 
Vitória, filha de José Ferrari Valls e de dona Rn 
sa Barillari Valls.

Se alguém souber de algum impedimento 
oponha o para os efeitos da lei.

Lajes, 29 de agosto de 1962.
Lupercio de Oliveira Kõche 

Oficial do Registro Civil.

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

“FAB 1CA ARSA”
Rua Leme da Silva, 162 Tel. : 03.5824 

Bairro da Moóca S. Paulo 
Peçam catalogo e lista de preços 

sem compromisso de compra.
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