
rança que se desfaz ..
EsperançaSábado passado, 15 

do corrente, pela Radio 
Clube de Lages, foi pres- |  
tato expressiva homena-je inteligência, totaran* 
gem de carinho e dejdo-se em meio “ “ “ va 
saudade á memona do geração que passa como

redado nas lutas politi. 
cas e delas se houve 
com notável habilidade

saudoso e inesquecível 
homem público que foi

Yidal Ramos Junior, á 
hora do programa 
do Partido S o c i a 
Democrático, o n d e  
vários oradores focali
zaram a sua inconfundí
vel personalidade, exal
ando-lhe os méritos e 
s virtudes, que 0 faziam 

< uerido e estimado em 
<s nossos meios sociais

um autêntico lider, pela 
sua sólida formação cí
vica e acendrado amor 
ns coisas públicas, qua- 
hdades que trouxe do 
berço e a elas deu viva 
expansão construtiva pa
ra 0 bem estar da cole 
tividade em que viveu e 
amou com marcante pa
triotismo.

Amigo de seus amigos, 
correspondia, sempre so
licito, á altura, 0 concei 
to e a estima que 0 cer 
cavam, fôssem quais fos
sem as contingências e 
em cujo meio que atua
va se revelava 0 artífi
ce e 0 guia seguro ás 
grandes caminhadas cí 
vicas, nas quais nunca 
experimentou a humi- \ lhação da derrota. Co- 

1 mandou, com austerida
de, brilho e descortinio 
político, memoráveis 
campanhas eleitorais, 
conduzindo 0 seu parti
do com punho firme ás 
mais retumbantes e su
cessivas vitórias.

Governador do muni
cípio por vários anos,

pr gações cn icas e quan 
do a êle se dirigia, em 
palavras de carinho e de 
estimulo, mais o inflama
va e mais o arrebatava.

Na sociedade, foi sem
pre figura marcante, co
mo 0 era 11a devoção 
aos que lhe eram ca 
ros, jamais se descurou 
da sua posição como a 
moroso chr-fe de farailia, 
carinhoso, espirito réto 
e equilibrado no cuni- 
p imento de seus deve
res, de homem e cida
dão.

Eutre os humildes e 
desprotegidos da sorte, 
era o anjo tutelar para 
quem devotava a maior 
atenção e carinho.

Nêsse meio pobre e 
humilde, Vidal Ramos

tamento, verdadeira 
expressiva consagração 
popular, jamais aqui pre 
senciada, sentia-se a pal 
pitante vibração emocio
nal do povo diante 0 té 
trieo epilogo consumado 
e as palavras de ca
rinho e de saudades pro
nunciadas á beira de seu 
túmulo, esmaltavam nas 
lagrimas que rolavam de 
todos e no profundo pe
sar que a todos envolvia.

Desapareceu do nosso 
convívio material um 
grande amigo em toda a 
expressão da palavra. 
Na Eternidade colherá, 
por certo, a recompensa 
do bem que praticou, com 
justiça e equidade.

Nada mais justo, por-

surge...

i políticos.
Nunca é demais rea deixou, na sua passagem 

uvar, aqui, os seus tra-

tanto, reforçarmos, mais 
unior, o popular Tio!uma vez, as nossas ho- 

Yida, se impôs de tal menagens á figura ines- 
modo que nenhum ho- quecivel de Vidal Ramos 
mem público o sobrepu .Junior, nessa hora em 
jou. tal 0 conceito e a que nos aprestamos pa
veneração que ele des
frutava.

O seu decésso espa
lhou-se célere pela ci
dade, pelo município, por 
toda parte, além nossas 
fronteiras, causando pro

ra mais uma caminhada 
cívica que ele tão bem 
comandou, mandando pa 
ra 0 Legislativo Catari 
nense alguém que, pelo 
menos póssa represen 
tá lo na Casa do Povo

e dal Ramos Junior que 
com êle viveu, com êle 
aprendeu e comungou 
das mesmas esperanças. 
Êsse moço ahí está na 
fulgurância de sua inte
ligência e mocidade 
como uma proméssa e 
no ardor do seu civismo 
que se esboça, risonho 
e promissor, credenciado 
por todos os titulos co 
mo um autêntico aluno 
e continuador da óbra 
de Vidal Ramos Junior. 
Êsse moço, mais que 
niDguem, é Aureo Vidal 
Ramos. O seu fiél segui 
dor.

Com as nossas prefe
rências, a 7 de Outubro 
para fazermos nosso re
presentante na Assem 
bléia Legislativa Aureo 
Vidal Ramos, estamos 
prestando mais uma ho
menagem, justa e sincé- 
ra, ao grande filho de 
Lages, p )is êle, Vidal foi

ços biográficos, pois que, 
j 0 curto transcurso de 
sua passagem entre nós, 
cie tão bem soubera en
carnar os nossos ansê- 
ios, impoEdo-se á nossa 
crescente estima e admi
ração, pelas belas quali
dades m iiais e pelas

pela administração da 
nossa comuna, traços 
inapagáveis de trabalho, 
de dedicação e de probi
dade que o cred°ncia- ou no salão 
vam, pela sua habilida

fundo e sensível abilo como nosso represen 
em todos que se intei tante á continuidade da 
ravani da tiisti c iamen óbra fecunda e benemé-
lávcl ocorrência.

Duraot ■ todo 0 tempo
i\ta do nosso pranteado 
conterranêo, para que lá

em que seu corpo esteve fora a terra lageana, no 
exposto á visitação pú esplendor do seu valor 
Uiica, quer cm su 1 resi civico, prossiga a sua 
deucia, quer na Catedral nobre caminhada.

nobre da O imperativo do mo
mento nos indicou um__  (    Prefeitura Municipal, a

de è finura, a gratidão presença de amigos foi nome, ninguém 11a hora
de todos òs lageanos. I incalculável e a conster-' que vivemos melhor cor 
Nos comícios políticos! nação pública se gene- responderá ao nosso de 
em que se sobresahia,' ralisou em todas as ca sêjo para que, as nossas

vhtudesãiueo exaltaram ' díío raro era arrancado madas rociais e politi P f  fASuv" Ba”ri£
, n diírni i< a ra m  (da tribuna nos braços cas ra o Legislativo rsamga

Moçoohnca se viu e n -d o  povo, quando das No Uo do seu sepul- Verde um aluno de Vr

uma esperança que se 
desfez tão tragicamente 
e Aureo é uma esperan
ça que surge.

T. V. DE CASTRO
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“CorrigidcTa propa
ganda de Julião

Telegrama procedente 
do Recife informa q>’e 
por determinação do TRE 
todos os cartazes de 
Francisco Julião, líder 
das Ligas Camponesas, 
que tenham legenda “ Re 
forma Agrária, na lei ou 
na marra” serão apreen
didos e destruídos. A  de
cisão foi tomada, por 
unanimidade, pelo Tribu
nal Regional Eleitoral.

19 9-62
2a pagina

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Termo de prorrogação e alteração de Contrato cele
brado entre a Prefeitura Municipal de Lages ea  Sra. Laura 
Castro em 10 de junho de 1962,registrado à fls. 29 vs, 30 e 
46 do livro n° l l .

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia 10 de 
junho de 1963, o prazo previsto na Cláusula Quarta do con
trato celebrado entre esta Prefeitura e a Snra. Laura Cas
tro, em data de 10 de junho de 1961.

Fica alterada a Cláusula Terceira do referido contrato, 
que passará a ter a seguinte redação: O Contratante obri
ga se a pagar ao Contratado, como retribuição aos serviços 
prestados a importância de onze mil cruzeiros (Cr$11.000,00), 
mensalmente.

Cláusula Quarta
O presente contrato terá vigência a partir desta data vinte e cinco de maio do ano de hum mil novecentos e sessenta dois e terminará um (1) ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contratantes, bem como poderá ser rescindido em qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes, sem que caiba direito a indenização ou reclamação judicial ou extra judicial.E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado’, mandou o Senhor Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de Contrato, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e por mim Felipe Afonso Simão, Secretario da Prefeitura

W><nl/tinnl r\ <1 f n ffOQ

PARA
VEREADOR

Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de junho de 1962.

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Laura Castro 

Contratada
Felipe Afonso Simão 

Secretário

JOSÉ HÉLIO
G U ID A L L I

Termo de Contrato de Locação de Serviços
Termo de contrato de locação de serviços que entre 

si fazem a Prefeitura Municipal de Lages e o Senhor CE- 
LIO PERKIRA NEVES, para o fim e na forma que abaixo 
se declara.

I Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano 
'de hum mil novecentos e sessenta e dois (25-5 1962), na 
Prefeitura Municipal de Lages, no Gabinete do Senhor Pre- 

| feito Municipal, Dr. Wolny Delia Rocca, ora denominado 
Contratante e de outro lado o Senhor Célio Pereira 
Neves e aqui denominado Contratado, foi concluído este 
contrato, na forma e sob as Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições, contrata 

neste ato o Snr. CELIO PEREIRA NEVES, para na Prefei
tura Municipal de Lages, exercer as funções de Auxiliar 
de Mecânico e de Motorista.

Cláusula Segunda
O Contratado obriga se a exercer os serviços atinen- 

tes às suas funções, em periodo normal de trabalho ou ex- 
! traordináriamente.

VENDE SE
Uma chácara com 250.000 

m2, sito nas proximidades do 
Rio Caveiras, à 6 kls. desta 
cidade, de propriedade de 
Cesar Vieira de Araújo.

Os interessados devem pro
curar o Sr. Valentim (Pintor).

Cláusula Terceira
O Contratante obriga-se a pagar ao "  Con

tratado, mensalmente, como retribuição aos serviços 'pres
tados, a importância de doze mil cruzeiros (Cr$ 12 000,00), 
que 6erá efetuado na pagadoria da Prefeitura Municipal até 
o dia cinco de cada mêe, por verba que o Orçamento 
consignar.

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Célio Pereira Neves 
Contratado 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PARA VEREADOR

M U  ANTUNES R I O S
(NÉCO)

0 passado de ambos é uma garantia para o eleitor

Para D9putado Federal

Aureo Vidal Ramos (Nuta)

Osny Regis

f a e s l i M e

M a l h o

Desejo ie  bem servir é

Para Deputado Estadual
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Conforme aviso que 
publicanms em nossa úl- 
,iiua ediçlo, o Consórcio

BdoSnlii
t a c -c r u z e ir o  do  SUIínailirni-m, WOULl'

3a pagina

inaugurou 
feira, dia

Máquina — Vende
na segunda 

17, os seus

se
CTilório. marca “ CON^US?* -^ a b r ica ç^ ’ T a ?  eS' 
^ e s p a ço s , em perfeitas condições 'd e  futiona'.

Vêr e tratar no prédio da 
com o snr. Cardoso. Farmácia IARA

Atenção srs. madeireiros e proprietários de
terras

Temes mudas de pinus Elliot (pinheiro ame 
1 'cano) para o reflorestamcnto de suas terras. Por 
êr comprovada sua melb r adaptação no Brasil 

Mie em su i te ra de oi gem, a América do Norte 
Por seu rápido ciescimentc, é o pinho in 

t.içado para suas matas abatidas.
Adquiram sua mudas à partir do dia 15 de 

etembio, pelo telefone 231, ou, no viveiro situa 
o p ,uco além do Clube Caça e Tiro, em frente 
s bombas de agua em Lages, Santa Catarina.

vôos ligando Lages à 
Joaçaba, com partidas 
desta cidade todas 
às 2as, 4as e Gas Feiras 
às 14,30 horas e chega 
das na capital do oeste 
catarineuse as 15.50 ho
ras. As 3as., 5as. e Sá
bados às 7,00 horas par
tidas de Joaçaba e che
gadas à Lages às 7,40 
horas.

Com isto, volta o Con 
sórcio TAC CRUZEIRO 
Dü òUL a ligar a nossa 
cidade com Joaçaba, sa
tisfazendo assim os an- 
ceios de seus inúmeros 
cluntes residentes no 
oeste catarinense.

Centro Cívico Cruz e Sou
za com nova diretoria

Conforme oficio que recebemos, foi eleita à 
9 do corrente mês, a nova diretoria do Centro Cí
vico Cruz e Souza, que regerá os seus destinos 
no periodo de 1962 à 1964, assim constituída-

Presidente: Geraldo Pilar; Vice Presidente: Po- 
dalirio de Oliveira; l - Secretário: Joeci Nauri 
Campos; 2- Secretário: Gentil Vieira Pires; Tesou
reiro: Antonio Dalmo de Oliveira; Procurador: José 
Xavier; Orador: Renato de Oliveira; Conselho Fis
cal: Hercilio de Oliveira, Nicanor Antonio Cândi
do e Luiz José de França.

Enviamos à nova diretoria, do Centro Civico 
Cruz e Souza os nossos votos de um feliz man
dato.

Novos contratos firmados peio PLAMEG
O Plano de Metas do 

Govêruo do Estado vêm

Agr,cultores Ü3ponêses para Brasília
O Japão está interes-"' 

s- do in enviar contin
gentes de agricultores 
para o Brasil, notada- 
mente para a região de

de firmar contratos de 
empreitada para a cons
trução de um prédio des
tinado à Delegacia de 

o,.,, íi „ „ „ . A1; Polícia e Cadeia Públi-
Pac nn io Í S  * 1 í: ca da cidade de Taió e tes, onde deverão dedi- . t ahrip-ará
car-se à produção horti- n í}n p.uípif Mi-
granjeira. o Quartel da Polícia Mi

litar, em Pôrto União.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
Para Vereador

icra  Deputado Estadual

Líder Ademarista na região serrana

G E A N O
E e je  para teu braço forte o famoso 

M ICRO— 1RATOKTcbatta
t-v i J7C p f

. T/.í>nipa a Serviço da Lavoura 
m M ir.do de Eficiência cnl demais tratores
roduz o máximo - custando í /o

I m p lSu™a?eira '- Carreta - Enxada 
loçadeira de Campo S /u rej0 . Roda Anti Der- 
' Capinação - Roda Cônica

aPa°v !c e n te PpascaIe -  Comercio

? . cxa. Posta, 2S
“  correw pi" 'í  Te oeratico - INDU 

a g e s  - santa Catarina

P. S. D.

Nelson
p a r a  v e r e a d o r  —

Castro

Teimo Ramos Arruda
Dinamismo e Capacidade

■ ■
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P a r a  D e p u t a d o  F e d e r a l
Sufrague à 7 de Outubro o nome dêste batalhador pela cau

sa dos operários e humildes, dos desportistas e camponeses.

II'

Sua vitória já está assegurada, 

pois conta com o apoio oficial 

dos diretórios trabalhistas de Curitibanos, 

Santa Cecilia, Lebon Regis, Caçador, 

Joaçaba, São José do Cerrito, Penha. 

Ilhota, Camboriú, Porto Belo, Bom Reti

ro, Fraiburgo, Itapema e Valões.

Deverá receber gran
de votação nos muni- 
cipios de Joinville, Ila- 
jaí, Guaramirim, Ma- 
fra, Lages, Campos No
vos, São Francisco do 
Sul e Florianópolis

* • /i\ • Sa\**a\* /à% • á,
Dr. Luiz Benjamim Pereira

Este moço pelo seu dinamismo 
e capacidade, muito fará em pról da coletivi
dade e muito bem representará nosso

Estado na Câmara Federal.
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34a. Secção 
presidente 
1 Mesário 
2' Mesário 
Suplentes

„  . .  - ral da ? r
■ •á j  ,A n i t e
- Aurélio Panisson

Pedro Domingos de Souza
- Maurilio Marin
- Ari Salmoria
- Jorge dos Santos

Secretários - Janice Maria dos Santos 
- Plínio Guimarães

Zona -  Comarca ie L a g e s -S a n t a  Catarina
Garibaldi Relação dos Mesários

Suplentes - Livino Waltrick
- Lindolfo Gomes do Prado
- Ricardo dos Santos 

Secretários - Maria Oseas do Nascimento
- Antonio Godinho de Matos

35a. Secção 
Presidente 
r  Mesário 
2' Mesário 
Suplentes

Lourenço Luiz Varela PadrG Aatonio Vieira 
Ângelo Feltrin 
Etuina Lucas Chaves 
Almiro Sironi 
Gentil João Duarte

o ■ Francisco Assis Antunes 
Secretários - Delzira Grassi

- Maria lima Stefen

36a. Secção - Grupo Escolar Padre Antonio Vieir» 
Presidente - Mario Grassi amorno \ íeira
1' Mesário - Waldomiro Wolíf de Oliveira
2‘ Mesário - Samuel Feltrin
Suplentes - Francisco Rodrigues Machado

- Aristides Moreira Granzotto
- João Maria de Castilhos 

Secretários - Elza Santana
- Oraide da Silva Stoever

37' Secção - Salão Paroquial 
Presidente - Erotides Alves Kuster 
1 Mesário - Orestes da Silva Fagundes 
2' Mesário - José Afonso Zanoni 
Suplentes - Adriano Antonio Ribeiro

- Assis Rodrigues Machado
- Pedro Zampieri

Secretários - Célia Camargo Wolff
- José Francisco Varela

38a. Secção - Séde - Salão Paroquial 
Presidente - Wolny Aires Wolff 
r  Mesário - José Luiz Varela 
2‘ Mesário - Aldo Pedro Zimermann 
Suplentes - Meleis Canalli

- Ângelo Gentil Cantcfante
- Francisco Martins de Castilho 

Secretários - José Leopoldo Dutra
Guerino Varela da Silva

- Local Club 9 de Março 
Albino Luiz Varela 

Neo João José da Rosa 
Getulio Fletrin 
Aquiles Appio
Modesto Roldo

- Natalicio Scheuermann 
Secretários - Albino Luiz Varela

- Giovani Rogério Dutra

39a. Secção 
Presidente • 
1* Mesário - 
2 Mesário - 
Suplente

40a. Secção - Local - Lagoa da Estiva - Escola Estadual 
Presidente - Valencio Ortiz 
1‘ Mesário - Adão Ferreira dos Santos
2' Mesário - 
Suplentes -

Pedro da Silva Cabral 
Ari Ramos

- Vitor Soldatelli
- Carmosino Chaves da Silva 

Secretários - Nair de Souza Borges
- Maria Antonia Alves da Silva

153a. Secção - Local - Rosário - ^ c o la  Estadual 
Presidente - Aristides Pacheco dos Santos 
1‘ Mesário - Ivo Cosinho de Mat 
2' Mesário - José Corona

154a. Secção - Local - Cachoeirinha - Escola Estadual 
Presidente -  Mario Trancoso Pereira 
1' Mesário - Ataliba Varela Pain 
2’ Mesário - Pedro Pagliosa 
Suplentes - André Pagiosa

- Atilio Antonio da Costa
- Manoel Adolfo Stanck 

Secretários - Ana Maria Pereira Martins
- João Trancoso Pereira

118a. Secção 
Presidente 
1' Mesário - 
2' Mesário ■ 
Suplentes -

Secretários

- Local - Empresa Golin - Escola
- Adelino Luiz Finger
- Jacyr José Tomasi
- Mario Vinicio Daniel
• Henrique Nery Finger
- João Quinato 
José Arcaro

- Horacy Fernandes Mattos
- Erly Ribeiro da Silva

- i

158‘ Secção -  Local - Marmeleiros - Escola 
Presidente - Deoclecio Albino dos Santos 
r  Mesário - Ivo Balduino Goedel 
2‘ Mesário - Arides Francisco da Silva 
Suplentes - Adão Antunes dos Santos

- Juvelino Pinto Castelo
- Alzemiro Sutil Varela 

Secretários - José Zanoni
- Maria Clara da Silva

41a. Secção 
Presidente 
1‘ Mesário 
2' Mesário 
Suplentes

Secretários

Local - CELSO R\MOS 
Aurélio Branco da Rosa 
Afonso de Mattia 
Adolfo Maciel 
Mussulino Moro 
GaJdino Pelozzatto 
Hilda Hoffer 
João Hoffer 
Bruno Mazucco

Esc. Reunidas Prof. J. C. Brasil

134a.
rt

P M ário 
2" Me ário 
Suplen es

Secção - Séde - Celso Ramos - Esc. 
ente w- Aurélio Spagnolli

- \ntonio Grassi
>  Aristides Rodolfo 
[ -  Irio Mafioletti
> Aristides Rodolfo
- Gerce De Lorenzi 

Secretários - Vitor Spindola
- Orestes Paz Padilha

Reunidas J. C. Brasil

142a. Secção - Local 
^residente 
1 Mesário 
:{' Mee rio 
Suplentes

Celso Ramos - S. Pedro -  Escola Estadual 
Osvaldo Maia
Erotides Luiz Maia _  ..
Francisco Soares 
Abtino Barbosa 
Sebastião Ramos

- Edgar Sconardia 
Secretários - Santa Furlan

- Ivo Ribas de Matos

143a. Secção - Local - Celso Ramos - Entre Rios - Escola Estadual 
Presidente - João José Viana 
1’ Mesário - Silvestre Vilibaldo Yung
2‘ Mesário Hermes Maestri 
Suplentes - Atanagildo Domingos Padilha 

• Rodolfo Motta
- Giacomo Nernardo Ferrari 

Secretários - Carlos Maria da Rosa Matos
- João Maria Correia de Moraes

Para Deputado Estadual
3P*2j

H Euclides
Granzotto
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rmensi
Procedente do Vale do 

Itajaí, transito i por nos
sa cidadj, oS". Luiz Bat-

tistotti, candidatolHà; De
putado Federal no pró
ximo pleito de 7 de Ou-

PARA Dl PJTADO ESTADUAL
M

U
N

P
A
L
I

S
T
A

R
E
L
I

G
I

O

S
Ü

Henrique P. rruda Ramos
ANTI -

COMUNISTA

ITT • •» ftubro.
De Lages, o Sr. Luiz 

Battistotti seguiu para 
o oeste catarinense, de 
vendo visitar, os municí
pios de Campos Novos, 
Joaçaba, Caçador, Videi 
ra, Curitibanos, Tangará 
e outras cidades daque
la região.

Em seguida, o Sr. Luiz 
Battistotti, deverá seguir 
para as cidades de 
Porto União, Canoinhas, 
Mafra e adjacências, on
de também o seu nome 
será bastante votado no 
pleito que se avizinha.

Em fontes seguras, in
forma se que a candida 
tura do Sr. Luiz Batlis 
totti está encontrando 
grande receptividade em 
quasi todas as cidades* 
de nosso Estado, acre 
ditando se mesmo que 
será um dos candidatos 
mais votados em sua 
legenda.

Quem não anun
cia se esconde

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

A PEDIDO
Manifesto

Madeireiros:
Aproximando-se o pleito de < de outubro 

preparamo nos todos para exercer, como cidadãos, 
o grave direito do voto. Naquela data deverão 
ser renovados dois terços do Senado e tôda a 
Câmara dos Deputados. Se o ato de votar, por gj 
só, implica grande responsabilidade, muito maior 
significação adquire no momento atual, em que o 
país se vê assoberbado por tantos problemas eco
nômicos, políticos e sociais. Cumpre escolher bem 
Com êste manifesto queremos pedir o seu voto, 
amigo madeireiro, para um homem que, integran
do a nossa classe, tem sabido honrá-la. Trata-se 
de Luiz Battistotti. Nós o conhecemos, você tam
bém o conhece. Êle está identificado com os nos
sos problemas, as nossas dificuldades, as nossas 
reivindicações. Ninguém melhor do que êle para 
representar e servir a nossa classe. Ninguém me
lhor do que êle para defender nossos interêsses 
no Parlamento Nacional. Pois somos a maior clas
se do Estado e precisamos de um homem da 
nossa classe, honesto o trabalhador, para nos re
presentar na Câmara federal. Esperamos 
que todos os madeireiros catarinenses votem em 
Luiz Battistotti.

Em 7 de outubro temos que votar em alguém. 
Pois votemos em alguém como nós. Vamos eleger 
UM MADEIREIRO. Vamos eleger BATTISTOTTI.

ANIVERSÁRIO
Transcorreu na última segunda feira, dia 17, 

a passagem do aniversário natalicio da sra. d. 
Marly Hoffer Costa, digna esposa do Sr. Jayme 
Costa, funcionário do 2' Batalhão Rodoviário e 
pessoa bastante benquista nos meios esportivos. 

À nataliciaute enviamos as nossas felicitações.do B a i r r o  C o r a l

mm defender na Ci
os interêsses do leu 

é um homem de visão e

Faç.a urn ato de iustiç
elegendo-o em 7 de 

Outubro
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Para Deputado Estadual
* * * * * * * *
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l a d i r  c h e r u b i n i

—  Fste c o n t e  os tênis problemas de nossa região —

Belo do Sul,
Anita Garibaldi,

São Joaquim,
Uiubicí,

Bom Retiro,
Capinzal
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seguirá para Chapecó CORREIO LAGEANO
Lages, 19 de Setembro de 1962

Decretada a prisão do Pre- 
feito de Nonoaí

O Juiz de Direito da Comarca de Sarandi, no 
Estado do Rio Grande do Sul, decretou a prisão 
nreventiva do Sr. Jair de Moura Calixto, Prefeito 
de Nonoaí, como incurso em dispositivos da Lei 
de Segurança Nacional. O mesmo é acusado de 
haver ameaçado a vida do Juiz de Direito de Sa
randi do Prefeito da mesma cidade e de ter a- 
raeaçado invadir terras do mesmo Prefeito.

Meio Bilhão para as 
próximas eleições

Deverá seguir para 
Chapecó, o Sr. Heitor 
Almeida Magalhães, can
didato à Assembléia Le
gislativa do Estado, na 
legenda do Partido So- < ial Progressista, que 
naquela cidade deverá 
iuutar-se ao Deputado 
Wilmar Dias, que eneon-

'f AC CRUZEIRO DO
vez melhor.

tra se'naquela regi em 
campanha política.

Juntamente com o De 
putado Wilmar Dias, o 
Sr. Heitor Almeida Maga
lhães deverá visitar as 
cidades adjacentes à 
Chapecó, visitando pos 
teriormente as cidades

SUL, servindo cada

de Canoinhas, Mafra, 
Porto União, daí deman 
dando ao Vale do Itajaí, 
onde finalmente em Rio 
do Sul participará de uma 
grande concentração po 
litica do seu partido.

Como se sabe a can
didatura do Sr. Heitor 
Almeida Magalhães es 
tá encootrando grandes 
reflexos em várias ci 
dades de nosso Estado 
onde está obtendo fran
co apoio de inúmeros 
pessepistas locais, prin 
cipalmente nos municí
pios serranos e do oeste 
catariner.s \

Dap. Luiz 
Msneguzzi

Esteve em nossa cidade 
durante alguns dias, o Depu
tado Luiz Meneguzzi, que no 
próximo pleito de 7 de Ou 
tubro, concorrerá a reelei
ção na AssembléiaLegislativa.

Segundo conseguimos a- 
purar, o seu nome receberá 
estrondosa votação no muni
cípio de Curitibanos, onde re
side, e nas cidades de San
ta Cecilia, Fraiburgo, Lebom 
liegis, Campos Novos, Caça
dor, Videira, Tangará e ou
tras.

Com isto a sua reeleição 
está praticamente assegura
da, pois que a tua atua
ção na Assembléia Legislati- 

I va, foi de molde a agradar, 
| fazendo-se credor da confi
ança dos seus inúmeros elei
tores não *ó das fileiras 
trabalhistas como de outras 
facções partidárias, onde tem 
centena de amigos.

P A R A
VEREADOR

Felipe Afonso 
Simáo

O novo Conselho de Mi
nistros aprovou por unanimi
dade, a abertura do crédito 
especial de meio bilhão de

cruzeiros, ao Poder Judiciá
rio, para acorrer as despe
sas com o próximo pleito de 
7 de Outubro.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre- 

idente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

Professor Lidio Callado 
recebe valioso apoio

O Professor Lidio Martinho Callado recebeu 
do Deputado Fedeial Joaquim Ramos o seguinte
telegrama, que abaixo transcrevemos:

Guanabara 15-9 62 
Prof. Dr. Lidio Callado 
Rua Alv^s de Brito, 52 
Floria nopolis
Agradecemos ilustre amigo apoio e juntos 

marchamos vitória 
Joaquim Ramos

MAQUINAS MATRIZES E APRESTOS
Para forrar botões e fivelas

“FABRICA AR SA“
Rua Leme da Silva, 162 - Tel. : 03-5824 

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

sem compromisso de compra.

O novo Consêlho de Ministros que governará proví- 
sòriamente o país, assumiu no dia de ontem tendo a maio 
ria dos seus membros prestado o juramento de praxe.

Tendo como Primeiro-Ministro o Sr. Hermes Lima, o 
gal inete provisório ficou assim constituído:

Marinha - Almirante Pedro Paulo de Araújo Suzano 
Guerra - General Amaury Kruel
Aeronáutica - Brigadeiro Reinaldo Joaquim Ribeiro de 

Carvalho Filho
Viação e Obras Públicas - Hélio Almeida
Agricultura - Renato Costa Lima
Educação - Darci Ribeiro
Trabalho - João Pinheiro Neto
Minas e Energia - Eliezer Batista da Silva
Indústria e Comércio - Otávio Dias Carneiro
Saúde - Elizeu Paglioli
O Ministério das Relações Exteriores está sendo 

exercido provisòriaraente pelo Premier Hermes Lima e o 
Ministério da Justiça está sendo respondido pelo sub
secretário Cel. Carlos Ca roli. '3 .& Í

Falta assumir o Ministro da Fazenda, ora ocupado pel< 
sub-secretário João Calmo n.

I

Entre duas coisas prefira a melhor

[ « ó r c io L C  - Cruzeiro io Sul
às suas ordens-------

Diàriameníe V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
C LUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
j í, Joinvile, Curitiba. Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 Loras da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili
ze,ndo-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.
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