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h  versaria lioie o Sr. M o  Costa Atila
Luiz Ramos Borges.contecimento de lar- 

cgnificação social e 
♦jca. ocorre no dia 
hoje, com a passa
da data natalicia do 

Valdo Costa Avila, 
jdente do Diretorio 
inipal do Partido So 
I Democrático e abas- 

ruralista neste n u 
io.

i>moniorando tão eíu 
acontecimento para 

nossos meios sociais 
loliticos. um grupo 
idmiradores do í r. 
0 Costa Avila, o ho 
igeou hoje às 12 
g. com um churras- 
que teve lugar no 
| de Caça e Tiro

Falaram na ocasião. 
0 S r .  M a n o e l  
Antunes Ramos, presi
dente da Câmara Muni
cipal que saudou o ilus
tre nataliciaute, tendo o 
Sr. Valdo Costa Avila, 
logo a seguir, agradeei’ 
do a homenagem que 
estava sendo alvo

Estiveram presentes ao 
acontecimento, o Prefeito 
Dr. Wolny Delia liocca. 
Deputado Federal Os
mar Cunha, Deputado 
Rubens Nazareno Neves, 
Secretario de Educação 
e Cultura, Deputado Os

uy de Medeiros Regis, 
Cel. Floriano Mõller, Tte. 
Cel. Carlos Henrique 
Hupp, Dr. Osmundo Viei 
ca Dutra, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca, Vereador Ma 
noel Antunes Ramos, 
Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Lauro An 
tunes Ramos, represen
tando o Dr. Renato da R. 
Silva, Sr. Amadeu Olivei 
ra representando o Dr

,**1

gressou do Rio* de 
iro, ne última qub - 
ira, dia 6, para on- 
fcvia seguido, h i v,< - 
dias, o Sr. Áureo 
i Ramos, do alto 
■roio e industria

praça, e candida- 
ssedista à Assem- 

Legisiatlva nas 
mas eleições de 7 
utubro.

Rio de Janeiro, o 
‘Uieo Vidal Ramos, 
ssistir o nascimen- 
i sua filha Emilia, 
acorreu dia do

iciando êste acon- , ,
pnto, enviamos ao casal Sr. Aureo \ ida 
s e d. Teresa Furtado Ramos, bem como 
[ueca Emilia, as nossas cordiais congiatu

Regressou de uma gi
ra política nos municí
pios de Joaçaba, Herval 
do Oeste e outras cida
des, o Dr. Luiz Benja
mim Pereira, candidato 
à Deputado Federal.

Conforme despachos 
que nos chegam das ci
tadas cidades, a candida
tura do Dr. Luiz Ben
jamim Pereira está al
cançando êxito sem pre 
cedentes naquela região, 
esperando-se que o jo 
vem candidato trabalhis 
ta alcance na mesma 
um grande número de 
sufrágios, reforçando as- 
sim consid^ràvelmente a 
■ma já vitoriosa ascenção

Calirini! o Br.

à Câmara Federal no 
pleito de 7 de Outubro.

Não é somente naque
las duas cidades do oes
te catarinense, que a 
candidatura do Dr. Luiz 
Benjamim Pereira está 
alcançando ampla reper 
cussão política. Nos mu 
nicipios de Curitibanos 
mota Gecilia, 'Caçador, 

Bom Refiro, Fraiburgo, 
^bon Regis, Valões, 
ão José do Cerrito, 

Penha, ilhota, Camboriú, 
Tt;ipema, Porto Belo e 
outros municípios, cujos 
diretórios locais o a- 
poiara oficialmente, a 
sua candidatura já é vi
toriosa.

Magalhães *m
Camp nha

Depois de cumprir uma vitoriosa gira pelos 
mnicipos de C uritibanos, Lebon Regis, Caçador, 
>! da Antas, Videira. Tangará, Campos Novos e 
utros mumeipins, o m\ Heitor Almeida Maga 
iã s, candidato pessepista a Assembléia Legisla- 
iva. está realizando agora uma nova gira pelo 
•xtremo oe;-te catarinense e norte do Estado, com 
> f to de iacremeutt • • í l t  miisasua já vitoriosa 
;ampanha rumo ao legi-lativo barriga verde.

lUINAS MATRIZES E
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 

sem compromisso de compra.

a p r e s t o s

Celso Ramos Filho, Se 
cretario de Viação e 
Obras Públicas, e outras 
pessoas de grande relevo 
social e administrativo.

A presença de tão 
ilustres autoridades à 
h< menagem ao Sr. Valdo 
Costa Avila, revela quão 
é admirado o feliz na- 
taliciante em nossos 
meios.principalmente co 
mo máximo mandatario 
do pessedismo em nosso 
município, onde sua 
vasta visão administra- 
tivavem se fazendo sentir 
em todos os momentos.

Destas coluna? envia
mos ao Sr. Valdo Costa 
Avila, as nossas efusivas 
felicitações,almejando lhe
que o Creador conserve 
a sua preciosa existência 
por largos anos, para 
maior alegria de seus 
amigos e correligioná
rios. _____ ____

Com efeito, o Sr. Heitor Almeida Magalhães 
que na quarta feira última, deixou a nossa cida
de está efetuando uma visita aos municípios de 
Joaçaba, Herval do Oeste, Xaxim, Xanxerê, Porto 
União, Canoinhas e Mafra, devendo a qualquer 
momento regressar à Princesa da Serra.

Segundo noticias que nos chegam daquelas 
cidades, a candidatura do Sr. Heitor Almeida Ma
galhães'. está encontrando grande aceitação nas 
citadas comunas, onde o seu nome contará com 
grande número de votos.

ooa li i ç g g i S í í S I l ® 13 3 Ê S

, g p i i l ã d
Um  homem de princípios i
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. ■ Comentário. (2)

P rogram a A  H ora da S audade EscreveThiago Vieirade
Como não podia dei 

xar de ser, foi bom o 
programa da “Hora da 
Saudade” , de sabado 
ultimo, dia 25, fechado 
com chave de ouro, pois 
que, os ouvintes, sobre
tudo nós saudosistas, 
fômos surpreendidos cora 
a bela execução de uma 
mazurka, da autoria do 
conhecido e popular ar
tista - Brazil Varela, so- 
bêjamente apreciado co
mo autêntico artista do 
lapis, em magistraes re
produções de fotografias. 
Desta vez, salientou se 
como musicista compo 
sitor de uma harmonia 
perfeita e expressiva, 
que bem nos fala dos 
tempos de outróra, mag 
nifica composição inspi
rada na melodiosa e poé
tica sonoridade das mú
sicas do passado, cuja 
execução nos trouxe do 
ces e evocativas emo
ções.

Abraço te, efusivarnen 
te, Brazil amigo, por mais 
essa eonfôrtadora reve 
lação artística. Continue.

Interessante é que o 
compositor lageano re
velou se fóra das inspi
rações musicais do pre
sente que, nada têm, es
tas, de melodia e de ex
pressiva sonoridade, mui
to embora, tenham elas, 
inúmeros admiradores; 
as musicas atuais não 
encantam porque, desti
tuídas de um fundo poé
tico e sonoro, muitas

cópias extravagantes de 
músicas de outros povos, 
alheias ao expressivo 
encantamento da genuí
na música brasileira,mór- 
mente a do passado.

Ouvindo, atentamente, 
o fêcho do programa da 
“Hora da Saudade” que, 
o Conjunto Serenata nos 
proporcionou, espirítual- 
mente, fui transportado 
aos salões do veterano 
“ Primeiro de Julho” , ao 
tempo daqueles memo
ráveis saráus dansantes, 
onde pontilhavam figu 
ras respeitáveis do nos
so meio social, cada 
uma, exibindo os seus 
conhecimentos profundos 
no compasso das dansas 
que se sucediam. Entre
gue a estes devaneios 
emocionais, tive a visão 
retrospectiva de admi
rar, entre os inúmeros 
pires que se balançavam 
no salão, a figura aus 
téra e venerável do Cel. 
Antonio Ribeiro dos 
Santos, o Pai Ribeiro, 
como era conhecido, 
bisavó do a u t o r  
da mazurka, em apreço, 
metido na sua clássica 
sobrecasaca, porte alti
vo, cabelos brancos, ve
lho no físico, mas jovem 
no espírito, animador 
constante dos nossos sa 
lões, cujo exemplo que 
nos dava,não dando folga 
ás suas netas que se a 
chavam presentes, tra- 
zendo-as, constantemen 
t»1, nos volteios ritimados

para nós, confortante es- Julho piossigam, na^c, 
timulo na cooparticipa-

delas, rcveldin-se como,das contradanças, era

ção daqueles animados e 
contagiantes folguêdos.

Autoridade, conhecida 
que era nos nossos sa 
lões. o Pai Ribeiro, além 
de ser mestre nas qua
drilhas, nas valsas e 
shótes, sempre foi res
peitado como o Rei da 
mazurka, de vez que, 
tinha elegancia e gôsto 
especial nessa contra
dança.

Nada mais justo, por
tanto, que a bela mazur
ka que inspirou Brazil 
Varela, dando lhe, oca 
sionalmente o nome de 
Serraninha, venha, ago
ra, ser substituído por 
“ Pai Ribeiro” , numa jus- 
ficada homenagem ao an
tigo Rei da Mazurka e 
um dos símbolos vivos 
da passado, dess° passa
do que nos mrgulha e 
envaidece.

Terminado tque foi o 
programa da “Hora da 
Saudade” , voltei a mim, 
convicto de que, não po 
deria deixar de ser de 
outra forma, aceita a 
minha sugestão para a 
tua mazurka, Brazil ami
go, receba o nome res
peitável do teu bisavô, o 
saudoso Pai Ribeiro, fi 
gura inapagavel de uma 
geração que passou, mas 
sempre viva na recorda
ção daqueles que, na es
cola construtiva da so
ciedade lageana, de en 
tão, representada pelo 
tradicional Clube 'T  de

minhada da vida, a exal
tar os seus antepassados.

suas lições e 
pios.

2a

CO8tt0

8eU8 exej,

K U Y  Z A P P E L IN I

t s i e s  trabalharão por Santa Catarina
Para Senador

A T ÍL IO  FO N TAN A

P&»a Suplente de Senador

Renato Ramos da Silva
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tlK „  SONETO
XT A  VELHA CARTA”
* r ^ âf gUelS as cartas comovidas,
9 - 1 ^ueru chorando num adeus mandou
na nessas cartas de emoções sentidas 
outra emoção que o pranto sufocou.

Deixai as longo tempo adormecidas, 
qualquer coisa virá que não passou 
pois cada carta de emoções sentidas, 
guaida a saudade que êsse adeus deixou.

Numa noite qualquer distante e fria, 
ao abrirdes o cofre em que jazia 
vereis que a voz das cartas não morreu

j j j j ô s s  d " 'C * ü
reS o orça- 
Lnto previs 
16 da ONU  
para 1963

Eões Unidas. - O 
E t á r i o  Geral interino 
Vopt calcula cue 
Eionamento da ONU 

a custará ............
g49.500 dólares. I Então nova emoção de leve acorda,
gsta somai Que repre-[e sentireis que o coração transborda 

um aumento de . ao tocai des no nome que a escreveu!
‘ - aa AAIopoc c n h p p

o
PARA VEREADOR

”700 dólares sôbre 
fdotações de 1002, nao 
-pitende os gastos 
a Fôrça de Emer

ja das Nações Uni-

Os recursos da ONU 
veoientes de ativida- 

geomo a venda de se- 
*  e publicações são 
Amacies cm . . .  
aS.SUO dólares, o que 
azo total das despe- 
previstas a 71.825.700 
~es.

üedelha do 
pac íicadox"
b Gen José Libera 
to Souto Maior

Wilraar Cardoso

Reflexo da alta do dólar
Segundo declarações do diretor do Departa

mento de Economia do BVDE, economista Geni- 
val Santos, serão bastantes limitados à economia 
do país, os efeitos da elevação violenta do dólar 
no mercado manual, se ela for trausitória.

Acrescentou que, se o processo inflacionário 
continuar, haverá reflexos n3gativos em tôda 
economia do país.

uforme comunicação 
lada pelo Sr Gen Se 
tário d > Ministério da 

Wa ao 2' Batalhão 
loviário, foi agracia 
tcom a “Medalha do 
cilicador” , o Gen José 

"beratoSouto-Maior, que 
/viu na briosa Unidade 
Engenharia de Cons 
çâo Rodo-Ferrovia ria 
»* tem eede nesta ci 

«de.
(a Medalha do F>»cifi 
dor, nos termos 00 de 
Jo 37.745. de 17 de 
gosto ue 1955 e 45.949, 
de«brii de i959, do Sr 
Ndente da República, 
ptina-se a premiar a- 
íles que por suas ati 
ps, dedicação e capa 
'■“ade de ação tenham 
atribuído para elevar 
prestigio do Exército 
<ltie prestaram coope 
$0 eficaz em pról do 

J*tor brilho de solenida- 
r*alizid:is quando 

s homenagens glorifica
i s  do Duque de Ca- 
i*8- por ocasião do Ses 
,'centenário de seu nas- 
aento.

assim sendo, é de 
hça que ressalvemos

>a'uação do G^n José 
.“Cato Souto Maior e 

Honorário do 2 
jtalhão Rodoviário, 
jendo iniciado a sua vi- 

de Oficial de Exér- 
, 7 «esta Unidade, en 
,sr°u- aqui em Lajes, 
:|juSUas atividade de mi- 
vç1 (̂ a ativa, após ha 
o. 8ervido no seu mais 
^  8ontido e em todos 
t Postos do oíicialato.
Ih entrega da “ Meda 

°c ^acH‘icador” ao 
^outo-Maior, será 

V? Pelo 2 Batalhão 
\ cviá.rio, pròximamen-

Somente C r$  657 .9o o foo 
T ra to r  Novo 

URSUS
45 H. P. DIESEL

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

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

Entrega imediata - po»to São Paulo
Vicente Pascale - Comercio 

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

End Telegráfico - 1NDU 
LAGES - Santa Catarina

Irei para o Lag 
resolver prob em

ESPEftA
A  7 DE

) Municipal para 
n o  criar problemas

TEU VOTO 
OUTUBRO

Símbolo do sucesso

¥■

Nnvas côres selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do oara maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbr  elegante, resistente. O seu padrão de automovel.

[w iu Y S j

Um produto da W l l T S - O V E R U I B
fabricante d t  «eleulos de alta auilldede

S í o  Bem aido do Campo 
[stado de S í o  Paulo

jL L L y -

_ p peca uma demonstração EM: 
conheça-o e . |tjna de V eiculos S /A

^ B en  V)8 - End T el. ' 'Planalúna ' - Fone, J H  - C. Postal, 333
Avenida Pres. Santa Cutarina
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Para Deputado Federal

Juiz Eleitoral de Lajes SC.
1.402 de Fpolis. S. C. 198-37-4-16 h.

C Ó P I A

1.402 de 4 9 62 - Cumpre-me e: 
sia eleitores poderão votar dois 
uma vez que eleições se destinam 
•ços Senado Federal PT. SDS.

Pres. Triregelai.

Simpatica campanha, 
iriciou há poucos dias a 
Associação Beneficiente 
Seára do Bem, por in 
termedio de sua presi 
denle, a exma. sra d. 
Auta de Castro Silva e 
suas dignas colegas de 
diretoria.

A referida campanha 
que se destina angariar 
fronhas para o seu Hos 
pitai Infantil ora em fase 
de construção, está en
contrando desde o seu 

a mais ampla coo
Edital de Convocação

inicio
peração por parte de di 
versas pessoas genero
sas de nossa cidade.

Por nosso intermédio, 
a diretoria da Associa 
ção Beneficiente Seára 
do Bem solicita a cola
boração de nossa popu
lação, no sentido de que 
continue a prestigiar a 
dita campanha, pois se 
assim o fazendo, estarãc 
batalhando decididamente 
em pról do Hospital In 
fant 1 de nossa cidade.

De'ordem do Senhor Presidente convoco os Senhores 
Associados para Assembléia Geral Ordinária, de acôrdo 
com os Estatutos Capítulo XIV, artigo 59, letra B, a rea 
hzar-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:

n) Discussão e aprovação das contas da Diretoria e 
oarecer do Conselho Fiscal.

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

'9.30 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

LUIZ BATTISTOTTI
Será o legitimo representante da classe 

madeireira na Câmara Federal.

Esia candidatura já esiá 
vilcriosa, pois é apoiada  
nos municipios de :

Campo Belo do Sul, 
Aniia Garibaldi,
São Joaquim,
Uiubicí,
Bom Retiro,
Capinzal.

Ladir Cherubini
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" a r a  D e p u t a d o
S C  d o t e  e t t ^ . red ^ ^ ^ S í t o aekS S Í S ,S !Í i 0au-

F e d e r a l

Sua vitór a já está assegurada, 

pois conta com o apoio oficial 

dos diretórios trabalhistas de Curitibanos, 

Santa Cecília, Lebon Regis, Caçador, 

|  Joaçaba, São José do Cerrito, Penha. 

|  Ilhota, Camboriú, Porto Belo, Bom Reti- 

I  ro, Fraiburgo/ Itapema e; Valões.

— í'
i

Deverá r< ceber gran
de volaçâo nos muni
cípios de Joinville, Iia- 
jaí, G uaram irm , M a- 
fra, Lages, Cam pos No
vos, Sâo Francisco do 

Ü Sul e Floi ianópolis

. ■ I-.'

M

Or. Luiz M in  Pereira

Este moço pelo seu d inam ism o : :
0 caoacidade, muito íará em pról da co le tiv i
dade e m u ito  bem represen ta rá ! nosso

E stado na C âm ara  Federal.
_  i i r
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Quota de Exportação de Café do Brasil

De acordo com o Convênio Internacional do 
Café ora aprovado, a quota de exportação do 
Hrasil é de 18 milhões de sacas de 60 quilos,Jnum 
totui de 4õ.f87.183 sacas distribuídas por”;todos os 
)>i í es produtores do mundo.

Depois da quota brasileira, a maior é a quo
ta colombiana de 6.011.280 sacas.

CORREIO^ LAGEANO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Para Vereador

Em tino i i i

Para Deputado Estadual vote no

Gcncrãl José Pinto Sombro
Transformará o sen voto em delêsi da toa classe

PECUARISTA!

O Caon, da Previdência 
Gaúcho lá da querência 
Tem o nome alicerçado . . . 
Diz que areia, cimento e cal, 
Trunfos do Rui, no Coral, 
Não engoda o eleitorado!

Ausente o seu Ibraim,
O Felipe disse pTu mim:
Vou caprichar na eleição . . 
Nas lides eleitorais 
Meus cabos são maíorais:
O Afouso mais o Simão!

O Dr. Emani Rosa 
Aos partidos não dá prosa 
Alardeando independência. 
Imitar do Jânio, o gênio 
Sendo Lages o proscênio.
De uma outra irreverência!

Si há na vida, quimera,
Nem por isso desesperar 
O bom Julico, - confiante.
Trigo limpo não tem jôio 
E contar já com o apôio 
Do Samdú - o ambulante!

GERSON ANDRADE

Teim o R a m o s  A rru d a
Dinamismo e Capacidade

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

J0A0 PELLIZZONI* CIA LTDA.
R u a  J e r o n i m o  C o e l h o ,  •/„

Calia Potini, 120 • ~*EAO"

LAGES • Sta. Catarina

— D E  —

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

j-; A G E S - Sta. Catarina

se^ co^prom taso^ D lspõe^e^ ^óveis5011? ^ 3 ° S Para, “ ” a
pronta entrega e executa qualquer 'm óvel sob e T o m S

Ser Feliz
Ser feliz não é ter somente 
Sempre ao alcance o que deseja 
É também ver a semente 
Que hontera plantou e hoje viceja

É ser são e possuir amigo 
Que sincero nos conforta 
'ler amôr sempre consigo 
E sorrindo abrir a porta

Ter a hipociisia perdida 
É preencher a vasia vida 
Com ti oféus de um sêr valente

É ser puro e ser constante 
Nos atos, do mal distante 
É plantar nova semente

V I L E

L ageano!
Colabore para o maior progresso 
de teu municipio, pagando em dia 
os teus impostos, na Tesouraria da 
Fazenda Municipal.
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prefeitura municipal de lages
ESTADO d e  SANTA CATARINA ^  ^ G E S

ra pagina

LEI N- 84
de 23 de maio de 1962

:w , de Ulilidade Pública Municipal, o 
flube de Caça e Tiro Luiz Ramos Borges ’.

ffolny Delia Rccca, Prefeito Municipal de Lages,

Para Vereador

a Câmara Munlclpa?1VOTOU de8te Município’ Q™iMuuitipai v u i o u e  eu sanciono a seguinte

LEI.

Dal n^-ri!.k Fica dec ârado de utilidade pública munici-
dade nptnmH dC CaÇa * Tiro buiz Ramos Borges” , Socie- esportiva, com séde e fôro nesta cidade de Lages.
m, *  ' b8ta Le* 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 publicada 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

Ten Ccl

Ilaudio R am os Floriani
(Ná)

LEI N- 85
de 23 de maio de 1962

Nomenclatura de Ruas
Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal da Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI.

Art. V Fica denominado rua Francisco de Paula Ramos, 
a primeira rua transversal a direita após a esquina forma
da pelas ruas: Frei Gabriel e Lauro Miiller.

Art. 2' A placa indicativa terá os seguintes 'd zeres: 
Rua Francisco de Paula Ramos.jj- Capitão i.da/Guarda 
Nacional ‘ r„rT? £4 * r

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor fna data" da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitui a Muuicipal de Lages, em 23 de maio de 1962.

Wolny Delia Rocca  ̂ j .- ; / , *  
Prefeito Municipal

@3 r -
Registrada e publicada a..presente Lei 

da Prefeitira, em vinte e treis de maio^ do 
mil novecentos e sessenta e doio. rr ‘ f '

] el pe Afo't-0 Simão 
M cretário

na Secretaria 
ano de hum

Notícias chegadas ao 
2’ Batalhão Rodoviário, 
procedentes de Assunção 
(Paraguai), informam que 
0 Comandante em Chefe 
das Forças Armadas do 
Paraguai, outorgou ao 
Ten Cel Carlos Henrique 
Runp, digno Sub Cmt do 
2- Batalhão Rodoviário, 
a “Medalha de Engenha
ria” pelos relevates ser
viços prestados a En- , 
genharia Militar do país 
amigo.

A indicação foi de ini
ciativa do Gen Dom 
Juán Manuel Careaga, 
t omandante da Engenha
ria Paraguaia, que no 
ano findo esteve em vi
sita a esta Unidade, che
fiando uma Comitiva de 
Comandantes oe Bata
lhões de Engenharia das 
Forças Armadas do Pa- 
taguai.

O Ten Cel Rupp já é 
detentor, entro outras,da 
condecoração da Ordem 
Nacional do Mérito da 
República do Paraguai 
no Grau de Comendador

Ü passado de ambos e uma garantia para 0 eleitor

Para Deputado rederal
Para Deputado Estadual

M  .

■ r

Aureo Vidal Ramos (Nuta)

Osny Regis

P. S. D-

N elson

p. s. D.
n ,o * ,  VEREADOR —

C a s t r o
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Não é 'a  primeira vez 
que falamos do caso da 
higiene,! sem \ que até 
agora sentissimos algo 
de jpositivo sôbre êsse 
setor vital para a |nossa 
população. Agora, tem 
nos chegado inúmeras 
reclamações sôbre
o caso do leite. Alegam 
os queixosos que houve

ocasiões em que o leite 
comprado,vno . posto, de 
venda não suportou a 
viagem 5 até a casa do 
cliente, pois,'que o mes 
mo antes de chegar ao 
seu oestino já estava 
todo talhado.

Nós bem sabemos, o 
que representa para uma 
pobre criança tomar lei-

CORREIO LAGEANO
Lages, 8 de Setembro de 1962

Realizou se quarta fei
ra última, à noite, no 
Cldbe 14 de Junho, a 
audição do famoso violo
nista Octacilio Amaral às 
autoridades locais, im 
prensa e convidados es
peciais.

A referida audição, al
cançou êxito extraordi
nário, pois que o públi

co que lá compareceu 
não poupou aplausos à 
Octacilio Amaral,conside 
rado o virtuose do violão.

Êste bi-semanario este 
ve represe itado na au 
dição de Octacilio Ama 
ral, pela Srta. Shirley 
Donato, diretora social 
do Clube 14 de Junho, 
e fino ornamento de 
nossa sociedade.

Joaquim Canuto Indalencio José Ferrari Valls
e Senhora « Senhora

Convidam aos parentes e pessoas de suas re
lações para o enlace matrimonial de seus 
filhos

Cláudio Canuto Indalencio e Sonia Barillari Valls

cue se realizará no proximo dia 22, em Vito
ria, capital do Espírito Santo.

Lages, 8 de Setembro de 1962.

Entre duas coisas prefira a melhor

C o r e i s  1AC -  Cruzeiro i  Sul
_ ás 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

tr
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-
- ■r’ *

sidente Nereu Ramcs,284 ou p 3’n  forr* 3214.

te já em estado de de
terioração, pois o mes- 
no se torna um dos 
>iores alimentos, quando 
lão se encontra em 
condições.

Por esta razão, é que 
chamamos a atenção 
dêstes moços que estão 
enquadrados como fis 
cais dc higiene, para que

fazendo jús a êstes co 
bres que ganham, façam 
pelo menos de <5 em 3 
mêses uma batida nos 
postos de venda e nos 
vendedores ambulantes, 
para ver se as coisas 
andam em ordem.

Estas batidas devem 
ser realizadas de surpre
sa, tirando o leite que 
alí está depositado, e ía

realmente merece q 
Enfim, vamos 7elni. 

pouco pela saúde ' 
proximo, moçada \  
só andar com [n<\J  
táriade fiscal, ^  
solve o problema.

Cresce a candidatura do Dr. Erna 
Rosa à Câm ara Municipal

Vem encontrando 
grande receptividade no 
seio do eleitorado lagea- 
no, principalmente nos 
meios ligados às classes 
produtoras, a candida
tura do Dr. Ernani Rosa, 
à Câmara Municipal.

Representante do 
PLAMEG para a região 
dos Campos de Lages, 
Presidente do Sindicato 
do Comercio Varegista 
de Lages, Vice Presiden
te da Associação Comer
cial de Lages, além de

Sr. Nabor Vi
eira Lemos

Conforme entendimen
tos processados há dias 
em São Joaquim, o Sr. 
Nabor Vieira Lemos, aca- 
oa de ser registrado co 
mo candidato do Partido 
Social Democrático à Câ
mara de Vereadores da
quele município.

O Sr. Nabor Vieira Le 
raos, que é adiantado 
pecuarista naquela prós 
oera comuna de nosso 
Estado, é pessoa vasta
mente relacionada em 
nossos meios sociais, on
de dispõe de um vasto 
circulo de relações e ami
zades.

A sua candidatura à 
Câmara Municipal de São 
Joaquim, vem encontran
do grande aceitação tan 
to na cidade como no 
interior, onde por certo 
o seu nome será sufra
gado com grande mar
gem de votos no pleito 
que se avizinha.

outras atividades que de 
senvolve em nossa cida
de, o Dr. Ernani Rosa, 
que é bacharel em Ciên
cias Contábeis e Atua
riais, é Acadêmico de 
Direito, reune todas as 
qualidades para bem re
presentar na Câmara 
Municipal, o mandato 
que por certo lhe será 
conferido pelo eleitorado 
lageano.

Candidatura nase1 
há poucos dias e 
teriormente registr 
na Justiça Eleitoral 
nossa terra, está ganha 
do a cada dia que pa 
as preferências dos el 
tores da Princesa 
Serra, que veem no 
Ernani Rosa, um can 
dato capacitado e 
talhador.

S r . l U i d n  S i t i a i
A negocios particula

res, seguiu no dia de 
ontem para Florianópolis, 
o Sr. Alcides Stefani can
didato à Vereador no 
próximo pleito de 7 de 
Outubro.

O Sr. Alcides Stefani, 
que é pessoa bastante 
conceituada em nossos 
meios sociais, comerciais 
e esportivos, está desen

volvendo uma ativida 
intensa em pról de s 
candidatura a Câm 
Municipal, a qual es 
encontrando decidido 
poio em vários seto 
da Princesa da Serra.

Almejamos ao Sr. 
cides Stefani os noss 
votos de um feliz 
gresso da capital do 
tado.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LA G E A 
N O, Rua Marechal Deo- 
doro. n° 294

PARA VchEADOR

D
B IS

D

(NÉCO)

ia (doO Cine (Vlarajoara QPresen1a amanhã
C T -im  às 7 e 9,15 hon
«grande produção alemã da Imperial Filmes

“ “  Barbara Rü“i°g e Paul Dahlke 
para roenores de 18 anos
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