
Colhe o Pessedismo Local 
■tsmagadora Vitória

P e eito Dr. W olny Delia t
assessorados po*um o S  jCosta1 Avila 03 dois Generais da vitória,*  um grupo de valorosos pessedistas

pouco tentaram e volvê,Ap eleições de domin
go último, foi a prova 
oiais evidente de que 
dois fatos tiveram atua
ção destacada nêste e- 
pisódio, em que o Parti 
do Social Democrático, 
de 6 vereadores passou 
para 8..
Io- Sem dúvida êste re

sultado se deve à magis 
trai atuação que vem 
empreendendo em nosso 
município o jovem Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Hocca, moço que tem 
dado o seu esforço e 
sua energia em favor 
rias mais diversas inicia
tivas dignas de nota em 
possa cidade e em todo 
o interior do município 

Apesar dêste seu esfor
ço, tem sido duramente 
tfacado por razões de 
ser êle um baluarte do 
ptssedismo local, pois se 
tssim não o fôsse, teria 
escapado a todas estas 
investidas que os seus 
'-riversários graciosos 
têm procurado fazer com 
cue ele caia no despres- 
’ iuntn aos seus mu- 
nicipes, como ainda h l

lo no caso do arréz 
Porém, a tudo >o, ê 

1g tem sabido com

Prefeito Dr. VV. ln> ella 
Rocca, um dos responsáveis 
pela vitóiia do PSD local

galhardia e com be- 
ça fria não se preocu
par com êstes ataques,

em que êles têm um o 
bjetivo que é, exclusiva
mente um, procurar feri- 
lo em seu amôr próprio, 
para ver se com isso 
ele perde o fio de sua 
trajetória administrativa 
que aí está, para que to
dos vejam e volte-se a 
revidar os ataques mal
dosos que tem sido viti 
ma.

Se assim agiu e agirá 
é porque êle deseja o- 
lhar isso por um outro 
prisma, despresando ês 
tes ataques, dando se 
possível o perdão à ês 
tes que muitas vêzes es
tão á serviço de outros 
e ficar com o povo a 
quem êle dedica sua mo
cidade e toda a sua e- 
uergia.

Foi isso que sentimos 
nessas eleições realiza 
das domingo último; o 
uovo por intermédio das 
urnas, deram-lhe a maior 
prova que um homem 
público pode receber nu-

onde o Governador Leo 
nel Brizola não conse
guiu fazer o seu suces
sor, bem como no Esta
do de São Paulo, onde 
um dos candidatos opo
sicionistas venceu as e- 
leições estaduais.

O povo aqui em Lages, 
veio às ruas nêste pleito 
dizer com a arma que 
possue, que é o voto,

Grandiosa vitória obteve o pessedismo.lagea 
po. com a eleição do Sr. Áureo Vidal Ramot 
(Nuta), para a Assembléia Legislativa do Estado

Carreando para si a sim 
patia do eleitorado lagean 
e de outros municípios, o Si 
Aureo Vidal Ramos conse 
guiu lima esmagadora vota 
ção, que o credenciou cora< 
o candidato mais votado en 
todo o Estado de Santa Ca 
tarina, motivo de justo or
gulho para todos os seus 
correligionários e amigos.

Um dos motivos decisivos 
para que o Sr. Aureo Vidal
Ramos conseguisse essa es- der, pois julga o pov< 
trondosa votação, foi o seu que, sempre o poder, pi 
grande espírito de luta na blico. é o responsave 
campanha e o seu estafante por todos os atos e mo-

Sr. Valdo Costa Avila. pre 
sidente do p?ssedismo lagcam 
e um dos timoneiros da grand> 
Vitória.

ma época em que a ten 
dência de todos os povos 
principalmente em nosse 
Pátria, é votar contra cs 
homens que estão no po-

trabalho no pessedismo la-

Seano, onde vem se destacando como um dos 
baluartes máximos.

descendente de tradicionais famílias de nossa ter 
ra- o Sr. Aureo Vidal Ramos saberá representur 
c°ndignamente na Assembléia Legislativa as, glo
s a s  tradições oe nossa Lages e de seu povo.

tivos que impliquem n< 
encarecimento da vida, 
ou enfim que êle sej< 
sacrificado por esta cu 
aquela razão. Ainda a- 
gora, % tivemos exem
plos no vizinho Estadc 
do Rio Grande do Sul

O Cine Marajoara, ^ (domingo)
'As 16 horas — A 2 Passos da Fôrca — Filme far-west
As 21,15 bons -  A Moça do Quarto 13 - Technicolor - Nacional

ambas as sessões será apresentado no palco a famosa dupla humorística

Alvarenga e Ranchinho

Deputado Atilio Fontana, 
leito para o Senado da Repú
blica

lizer que está solidário 
mm o seu Prefeito, com 
êste varão de honradez 
i trabalho, que é o Dr. 
Wolny Delia Rocca, dau- 
lo-lhe com isso uma 
prova de confiança de 
ma atuação nos desti 
íos de nossa comuna.

Sem dúvida alguma, 
para êle é uma demons
tração e um verdadeiro 
•stimi.lo para continuar 
jm sua caminhada bri
lhante, podendo dizer

vidência conhecida para 
t queles que procuram 
arranjar votos na base 
da intriga e da malda
de. Mas o certo, éque ao 
invéz de revidar os ata
ques em que foi vitima, 
os seus muDicipes fos
sem os juizes soberanos 
e que julgassem os seus 
atos e sua conduta de 
homem público, dizendo- 
lhe atravéz das urnas 
que a-esmagadora maio
ria do povo lageano e 
mesmo outros que aqui 
labutam ombro a ombro 
com os filhos desta ter
ra, desejam somente que 
êle continue com sua 
caminhada garbosa que 
v e m  empreendendo 
em nosso município, pois 
se assim proceder, êle 
terá sempre o veriditum 
favoravel do povo.

2- - Nêsse resultado, 
também teve destacada 
atuação, a maneira feliz 
com que o Sr. Valdo da 
Costa Avila, presidente 
do pessedismo local con
duziu a parte política 
depois do falecimento do 
saudoso Vidal Ramos

Dr. Renato Ramos da Silva, 
eleito Suplente de Senador na 
chapa do PSD.

aos quatro ventos que. 
em todas as circunstân
cias que, o povo está 
com êle, e êle está 
com o povo, fazendo cair 
por terra todas as infâ
mias e calúnias maldo- 
samente enjambradas e 
preparadas para surtir 
e f e i t o s  políticos, 
nois elas surgiram as vés
peras de um pleito, pro-

Deputado Osn/ de Medeiros 
Regis, eleito para a Câmara 
Federal.

Junior.
Justiça se faça, foi êle 

um homem que não me
diu sacrific o de qual
quer natureza para a 
marcha do partido, con
tando para isso com uma 
equipe de valorosos com 
panheiros de diretório 
que, sempre lhe deram 
sua colaboração pronta e 
decidida, facilitando com 
isso a sua árdua tarefa.

Foi sem dúvida o Sr. 
Valdo Costa Avila, um 
verdadeiro mestre ao 
conduzir o seu partido 
de tal fórma que viesse 
a colher esta brilhante e 
insofismável vitória em 
nosso município e nos 
municípios que foram 
desmembrados de nossa 
comuna, por contagens 
expressivas.
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ÍTL Prefeitura Municipal

Estado de Santa Catarina
Térmo 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 ALDO FREITAS, 
para o fim e na fórma que abaixo se declara.

Aos vinte dias do mês de Junho do ano de mil novecentos e 
sessenta e dois t2u-6-62), na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabi
nete do senhor Prefeito Municipal, Dr. Wolny Delia Rocca, ora deno
minado Contratante e do outro lado o sr. Aldo Freitas e aqui denomi- 
n tdo Contrutado, foi concluído êste contrato, na fórma e sob ^as cláu
sulas segunitce:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições contrata nêste ato o 

sr. Aldo Freitas, para na Prefeitura Municipal de Lages, exercer as 
Junções de Motorista.

Cláusula Segunda
O Contratado obriga-se a exercer os serviços alinentes às suas 

funções, em perioJo normal de trabalho ou extraordinàriamente.

Cláusula Tercein
O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, mensalmente 

como retribuição aos serviços prestados, a importância de doze mil 
cruzeiros (Cr$ 12.000,00), que será efetuado na pagadoria da Prefeitura 
K unicipul por verba que o Orçamento consignar.

Cláusula Quarta
O presente Contrato terá sua vigência a partir de'vinte de junho 

do corrente ano (20 6 62) e terminará um (I) ano após,’ podendo; ser 
1 rorrogado de acordo com as partes contratantes, bem como poderá 
ser rescindido em qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das 
partes, sim que caibu direito a indenização, reclamação judicial ou 
extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, man
dou o sr. Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de 
Contrato, que depois de lido e aéhado conforme, vai assinado pelas 
parles contratantes e por mim Felipe Afonso Simão, Secretário da Pre 
leitura Municipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de junho de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 
Felipe Afcnso Simão 

Secretário
Aid j Freitas - Contratado

Têrmo de contrato de locação de serviços
Têrmo de contrato de locação de serviços que entre si fazem 
a Prefeitura Municipal de Lages e o sr. Walmor dos Santos 
Coelho, para o fim e na forma que abaixo se declara:

Aos vinte e cinco dias do mes de junho do ano de mil nove
centos e sessenta e dois (25 6 62), na Prefeitura Municipal de Lages, no 
Gabinete do sr. Prefeito Municipal, Dr. Wolny Delia Rocca. ora denomi
nado Contratante e de outro lado o sr. Walmor dos Santos Coelho, e 
t qui denominado Contratado, foi concluído êste contrato na forma e 
sob es cláusulas seguintes:

Cláu£:u’a Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições contraí i neste ato 

o sr.Wuhnor dos Santos Coelho, para na Prefeitura Municipal de Lages, 
exercer as funções de Auxiliar de Fiscal.

Clau&ula Segunda
O Contratado obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 

funções, em periodo normal de trabalho ou extraordinàriamente.

Cláusula Terceira
O Contratante obriga-sè a pagar ao Contratado, mensalmente, 

como retribuição aos 6eus serviços, a importância de doze mil cru- 
zeims (Cr$ l2.Ci (Y)(), que será efetuada na Pagadoria da Prefeitura, por 
veiba que o orçamento consignar.

Cláusula Quarta
O presente Contrato terá sua vigência a partir de vinte e cinco de 

junho de mil novecentos e sessenta e dois (25-6 62) e terminará um 
(!) ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contra- 
t mtes.bern como poderá ser rescindido em qualquer tempo,por iniciativa 
de qu lq ter uma das partes sem que caiba direito a indenização,i eclama- 
ção judicial ou extra judicial.

o- a vniiHíiHp do oue ficou acima estipulado, mana« 
E, para firmeza fosse lavrado o presente termo de r °U

o Sr. Prefeito Muniaj a _ q " conforme, vai assinado pei;i8 n°n'
{éíconWttDtSí' '  por mim Felipe Atonso Simão,Secretário da rret«ig£
Municipal de Lages,

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de Junho de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Walmor dos Santos Coelho 
Contratado

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Térmo de contrato de locação de £erviçc3
Termo de contrato de locação de serviços que entre si fazem 
a Prefeitura Municipal de Lages e a Snra. Anita da Silva Mu- 
niz, para o fim e na fótma que abaixo se declara.

/ o .  vinte e cinco dias do mês de junho do ano de hum m;i 
novecentos e sessenta e dois (25-5 1962), na Prefeitura Municipal de La
ges ne Gabinete do Senhor Prefeito Municipal. Dr. Wolny Delia RoCoa 
u r a ’ denominado Contratante e de outro lado a Snra. Anita da Silva Muniz, 
aqui denominada Contratada, foi concluído êste contrato, na fórma e sob 
às Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de 6uas atribuições, contrata nrste ato a 

Snra. Anita da Silva Muniz, para na Assistência da Prefeitura Municipal 
de Lages, prestar serviços como atendente

Cláusula Segunda
A Contratada obriga-se a exercer os serviços atinentPs as suas 

funções, em periodo normal de trabalho ou extraordinàriamente.

Cláusula Terceira
O Contratante obriga-se a .pagar a Contratada, mensa'n)ente, 

coroo retribuição aos serviços prestados, a importância do dêz mu 
cruzeiros (70 000 00), que será efetuado na pagadoria da Prefeitura Mu
nicipal até o dia cinco de cada mês, pela verba 4 44 7, do orçamento 
vigente.

Clcusula Quarta
O presente contrato terá vigência a partir desta data, vinte e cin 

co de junho de hum mil novecentos e sessenta e dois (25 6-1962) e 
terminará um 11) ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as 
parte contratantes, bem como poderá ser rescindido em qualquer tempo, 
por iniciativa de qualquer uma das partes, sem que caiba direito a ia’ 
denização, reclamação judicial ou extra judicial.

E. para firmeza.e validade do que ficou acima estipulado, man
dou o Sor. Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de 
Contrato que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas par
tes contratantes e por mim Felipe A Í o d s o  Simão, Secretário ('a r - 
feitura Municipal de Lages.

Ptefe tura Municipal de Lages, em 29 de junho de 1(62
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 
Anita da Silva Muniz 

Contratada 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

ís lra ia  Loitiras -1 do Sol: P I A ®
Prossegue a construção da Estrada SC - 23, ligan 

>°n ras a Rio do Sul. A obra, de valor inestimável para 
£eQf 'aQ0’ u.ma. das raai.s importantes zonas de produção < 

a nina, exigiu uma verba de 80 milhões de cruzeir 
PYpp„?fa r<?aiização do Plano de Metas do Govêrno, < 

]à execução esta a cargo da Construtora Lisymaco.
ximo ano COnclusao esla Prevista para 21 dè julho do pi

dos Drodntn«aaa°d0v!? facilitará sobremaneira o escoamer
vinha se naraJt rf^ui0.e 0 problema do transporte que 

c ando pela deficiência da antiga estrada.

Se você deseja ganhar

--------1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente

ao sorteio de Dezembro de* 8ua3 c°rapras e concorra

Seu Talão Vai
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80

ilhão
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onsagradora vitória obteve o
Par„f3:!?0 Social Democrático

--------u u  j j u ^ m u

PpUjíiDÇA

Ve.eadoreo que compõem o Legislativo Municipal o P. S. D. fez 8
)s clichês abaixo nos mostram os 8 Verp-, i
■o política obteve uma insofismável vitn^' aores eleit°s dia 7 último, pelo Partido Social Democrático quando esta 

i que o PSD mantém em nosso0 municíoi 6 Sem deixar Qualquer dúvida, pois esta maioria obtida demonstra b m
t representação pessedista é o.nnmnd, L ° u ____

que o PSD mantém em nosso munlcínf ̂  6 Sem deixar Qualquer dúvida, pois esta maioria obtida demonstra b m
representação pessedista é comDosta
>rn demonstra a preferência aue tivpr. • mens ílue.’ realmeníe muito poderão fazer pelo nosso município, pois sua 

pjr vereadores em nossa terra. 1 eram junto ao eleitor, cujas cifras de alguns são as maiores até hoje consegui-
ertai que cs suplentes da chapa pessedista, também são valores dign s da tradição lageana.

I

' W

Feüpe Afonso Si- 
o, efeito com 1.424 

xotos.

!r. Teimo Pamos Arruda, 
!l«to com 1.047 votos

Sr. Nilton Rogério Neves, eleito 
cora

M

H U

Sr. Manoel A. Ramos, e- 
leito com 911 vo

cr Ary Cândido Furtado, 
Sreleito com 625 votos

Sr. Cláudio Ramos FU íiani, 
eleito com 1.214 votos

Sr. Rui Zapelini, elei- 
t( com 687 votos

Sr,rT-  Evaldõ Henckmaier, 
eleito com 477 votos

l Sr; Êvai 
Jütini, 255 1 
B^to6- Sr.

,  ̂ o d e  V e r e a d o r e s
1 P  n  I  e  & 3^1 votos - Sr. Hilton Amaral, 274 votos Sr. PorapeuU P * g , Sr. José Hélio G 'dgr. ’jatir Ogibe Varela. 85 votos - Sr. Carlos Bello Wagner,

t Xavier Soares, 339 J ^ R ra s c h e r ,  -4Ü v0 0S
16 i BX e í ”daesüva.r 74 voto, ncisco Raiaei
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Assistência Educacional do 2* Btl. Rv. (Lages SC)
O 2- Batalhão Rodo

viário, juntaraente com 
us encargos de ini t u 

cão dos contingentes de 
conscritos anu dmente in
corporados e da constru 
ção e conserva de ex 
tensos trechos da BR 2,

BR-36 e TPS, no Estado 
de Santa Catarina, j os- 
sui outro encargo de 
grande importância, que 
surgiu como decorrência 
do problema humano: é 
o setor ( e Assistência 
Social, com vários sub

PROGRAMA COMPLETO DA FESTA DA 
PRIMAVERA, promovida pelo Barbicacho 
Colorado, e p-ra a qual são convidadas as 
c,utoridade3 e o povo em geral:

Sábado, di 13 de outubro:
às 10 horas, palestra do poeta Hugo Rarairez 

sobre Poesia Gaúcha, na Associação Rural; 
às 15 h >ras, conferência ilustrada cora musi

ca e projeções pelo Diretor de Turismo t’o 
Rio Grande do Su', dr. Nilo Ruschel, sobre 
Gauchismo, no instituto de Educação; 

às *1 horas, Grande BAILE GAÚCHO DA PRI
MAVERA, no Club 14 de Junho, com apre
sentação da Invernada Artística do Barbi-j 
cacho Colorado que interpretará A Noite do' 
Negrinho do Pastoreio. As ultimas mesas' 
estão à venda na Earmacia Popular, à rua! 
Coronel Cordova 210. !

Domingo, dia 14 de outubro:
ás 8 horas, os quadros de laçadores, peões 

e prendas do mo Grande do Sul, bem co 
rao do Painel e do Barbicacho Colorado, as
sistirão à Santa Missa na Catedral, 

à seguir, desfile de CTG’s e quadros para o 
Parque do Conta Dinheiro; 

às 11 horas, competição de laço entre os qua
dros Porteira Painelense e Barbicacho Co
lorado; no Parque do Conta Dinheiro; 

às 12 30 horas, churrasco de confraternização 
gaúcha;

és 14 horas, competição de laço entre os 
quadros Rancho Alegre, do Painel, e Ale
xandre Pato, de Lagoa Vermelha, Rio Gran
de do Sul;

às 15:30 horas, competição de laço entre os 
Vencedores das provas anteriores visando 
a conquista da Grande Taça Segundo Ba
talhão Rodoviário.

às 10:30 horas, entrega da Grande Taça Se
gundo Batalhão Rodoviário pe!* Patrão do 
CTG do Planalto Lageano ao Vencedor da 
Festa Gaúcha da Primavera promovida pe- 
io CTG do Barbicacho Colorado.

setores.
Nesta oportunidade, fo

calizaremos o da Assis 
tência Educacional.

O 2' B Rv. além dr, 
Escola Regimental pan. 
Alfabetização dos solda 
dos conscritos analíabé 
tosou semi alfabetizados 
possui, para atender à 
crianças fillios de civh 
e militares, 12 Escolar 
de Alfabetização, a< 
longo da sua faixa d< 
trabalho, e um Gru 
po Escolar, na séde d> 
Batalhão. Nelas é minis 
trado ensino primárn 
compléto, feito de acôi 
do com o programa oíi 
ciai adotado pela Secre 
taria de Educação d 
Educação do Esb.do d 
Santa Catarina

No corrente ano, f< 
ram matriculadas 1.2. 
alunos,incluindo-se, nest 
total, filhos de civis nâ 
funcionários, mas mora 
dores nas proximidades 
das escolas.

O corpo docente .é 
constituído por professo
ras normalistas, regiona 
listas e complemenlaris- 
tas do Estado e, ainda, 
por contratadas pelo Es
tado, na falta daquelas.

Além da romuneração 
dada pelo Estado, as 
professoras são gratifi
cadas pelo Serviço de 
Assistência Social; aque
las encarregadas de al 
fabtiezação dos soldados

-ão gratificadas pelo 
Exército.

Os alunos filhos de ci 
vis recebem material es
colar e a meienda diá
ria que é o grande atra
tivo para estimulara fre- 
juenc a, especialmente 
para as crianças menos

favorecidas.
O Serviço de Assi* 

tência Social do 2 B R 
dispendeu, no ano h! 
1961, 1.7 milhões de cr? 
zeiros com a Assistência 
Educacional, no corrente 
ano está estimada a des 
peza em 2 milhões.

Construtora Catarinense de
Estradas S/A- — COCESA

A ssem bléia Geral Extraordinária 
Primeira Convocação

Convidam se os snrs. acionistas a comparecer 
i séde Social da nossa Sociedade, sita à rua Ma 
eehal Deodoro, s/n°, Edifício Gamborgi, sala n° 7, 
ia cidade de Lages, Estado de S. Catarina, às 15 
toras, do dia 20 de outubro de 1962, afim de, 
•eunides em Assembléia Geral Extraordinária, de- 
iberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
Io - Aumento do capital social e consequente 

reforma dos estatutos sociais, no capitulo corres
pondente e outros, conforme proposta da Direto
ria.

Lages, 3 de outubro de 1962 

Dr. Newton Ramos — Diretor Presidente

Dr. Zeno Rizzo — Diretor Superintendente

Q u e m  n ã o  a n u n 
c ia  se  e s c o n d e

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAG EA  
NO, Rua Marechal Deo
doro, n° 294

Refloreslamenío já  iem 
solução

Torne rendoso terras inaproveitadas de sua gleba

Refloreslando-as
É um investimento lucrativo. Em 5 a 6 

inos tem renda.
O trabalho é simples e prático. 

viüDAS DE PINUS - em torrões de lâminas 
prontas para colocar no local definitivo.

Para aquisição de mudas, melhores informa
ções e orçamentos procure a Silvicultura 
Florescente, de Curt Wylf.
Horto Florestal em Lages, prolongamento da 
Avenida Io de Maio

â:

ratrab
ara negociar

-U M  MODELO 
PARA CADA 
TIPO DE 
SERVIÇO!

- E  0 UNICO 
0UE OFERECE 
ECONOMIA 
GLOBAL!

-ALCANÇA
SEMPRE
MELHORES
PREÇOS!

V.quer um caminhão certo 
para trabalho certo?

O Nõvo Super Ford tem 20 modelos 
de chassis -  um para cada tipo específico 
de transporte. Tem dois motores à sua 
escolha, no modèlo F-600: gasolina, com 
167 H.P., e Diesel, com 128 H.P,

. . .  que oferece o máximo 
rendimento?

Basta fazer as contas. Some os gastos 
com lubrificantes e combustível, desgaste 
etc. Agora compare. Só 0 Nõvo Super Ford 
lhe oferece Economia Global. Dá mais lucro 
por tonel^çla transportada.

e ^Ue nunca perde o 
seu valor?
alcanca',? revender' 0 Nòvo Super F°rd

dernissimo Tgora^on^ 0' 65 Pr6C° S M° ‘ muitos o m ? ’ con,muara moderno por

* nóv° supw F°rd caixa- No uso. E na revenda.
* • * A
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Lucra mais quem tem o Nôvo

-  fruto da experiência 
de milhões de veículos

__------ já fabricados em
O  \ todo o mundo!

Nòvo Supor Ford F -6 0 0  — cabina supar- 
espaçosa (1,40 m de comprimonto) oferece 
grande confôrto ao motorista e passageiros.

131UJ#______________

lT;ydade Pública: No- 
;rS fntidades Beniíi 
,c5 ciadas 
pelo Chefe do Execu- 

I(v0 catarinen e foram 
[,'aDCÍonadas as leis que 
ILclaram de utilidade 
• ública as seguintes en- 
cdades.

Associação da Câmara 
r luior de Joinville; Cen 
| 0 de Engenheiros de 
Oinville; Veleiros da 
Ka, de Florianópolis; 
Kibe de Caça “Luiz Ra- 
p $ Borges", de Lajes; 

Ld' candãrio "Imaculado 
io ação de Maria”, de 
l Cm; Patronato “Sa- 
1?,-; do Coração de Jesús”, 
íe Jaraguá do Sul.

s0 ™

prebterde Cab,rnl. tamos» totór- 
fesidiu nnV10 ia° eletrico- que 
Lages gUm tempo em

Aquele guitarrista, que 
no momento atua na Radio 
Catarinense de Joaçaba, iá
?2U°nn J e,evi9a° Canal>2, na Radio Clube Para 
naense Boite Marrocos e 
Orquestra Genesio, todos da 
capital paranaense. Recen
temente, SLucio Roberto Ca
bral esteve —em excursão meios

no Uruguai com o famoso 
Lonjunto Melodico os Kit- 
mtstas Modernos junto co? 
Orquestra Los Gavillenos .R 
Espanha.

Quando residiu em Lages 
Lucio Roberto Cabral atuou 
com bastante sucesso era 
nossos meios artísticos, ora 
no Radio, outras vezes em 
conjuntos melódicos.

Almejamos ao guitarrista 
Lucio Roberto Cabral uma 
teiiz permanência em nossos
m  P i n o

o d o  V a le  d o  l í a ja i
-  Stad° Mai0f d ° ltra b a á o s te a n i^ ‘r ? . 0 uT;^ .'iL el U , d? . .neg|gu

_ """ --------- — L  1 O Estado de Santa
Sr. Lucio Rnhartr, i Catarina contribuirá com

fAODartO Cabral a importância de Cr$ . .
5oo.ooi,oo, destinada à 
aquisição de combustí
vel. No Departamento de 
Estradas de Rodagem, 
Secretaria de Viação e 
Obras Públicas, como 
contribuição do Governo 
catarinense na conc usão 
dos referidos serviços.

iv respectiva lei que au 
torizi a participação do 
Exeeutívo barriga verde 
ja foi sancionada pelo 
Sr. C-.ãso Ramos.

QUKUEIu l a Gbainu 5a pagina

O Instituto de Aero
náutica de São José dos 
Campes em São Pau
lo, já ultimou os estudos 
para a constituição de 
uma empresa de econo
mia mista, que irá pro 
duzir helicApteros, em sé
rie, naqu a cidade. O 
Instituto a construiu um 
pr^totipo do aparelho, 
que se chama “Beija- 
Flôr”, e aprovou em to
dos os testes a que foi 
submetido.

Fui no Inferno 
Num sonho 
Lá, mil vozes ouví 
Gargalhadas tremendas 
Um rosto medonho 
De longe eu ví 
Creatura horrenda

E"a a face do Dêmo 
Que a mim sorria 
Vendo-me presa 
Entre < ulras mil 
Num barco sem remo 
Eu me seutia 
Su.-to. Surpresa.
Medo febiii.

E a vez ecoou 
Que queres aqui,
No re uo da cha 
Do fogo ardente?
Minha boca falou 
Enião respondí:
Ver de Adão, a dama 
E a bela serpente

Ver Nero sorrindo 
•‘‘alomé dausando 
A daasa dos véus 
Cue matou São João

11
Messalina surgindo 
Nas ruas e levando 
O corpo a tíordeus 
Com homens a mão

Ver Richilieu 
Que as ruas da França 
De sangue lavou 
Na sêde do Trono 
A mulher do plebeu 
Rainha de trança 
Que em Nesle levou 
0 seu próprio dono

Ver Rainha Cristina 
Que deixava surpreso 
Qualquer homem astuto 
Ao mostrar-se mulher 
E Lucrécia, a ferina 
Que cedia o despreso 
Após o desfruto 
De um homem qualquer

Jessey James nas ruas 
Com a arma atirando 
O gangster Al Capone 
Tramando no jogo 
Ouvir anedotas de nuas 
Bocage contando 
Alguém ao telefone

Bii:: rno
Elogiando o fogo

Ver todos os maus 
Que na terra existiu 
Vivendo a largas 
No crime e uo goso 
Firatas pernas de pau 
Dos mares bravios 
Ver cargas e cargas 
De pecado doloso

E a qui me despeço 
Dêmo da fúria 
Talvez por pouco 
Ou até nunca mais 
Pecados em excesso 
Sem ser da luxúria 
Ou crimes tanpouco 
T nho, mas a ti jamais

E joguei-me do Inferno 
Passei pelo Céu 
E o Paraizo 
Sem parar, me assustei 
Naquele tombo eterno 
Respondo o véu 
Do meu são juizo 
Etn pavôr me acordei.

V I L E
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Festa do Aventalzinho
Será realizada na tar 

de do próximo dia 21, 
nos salões do Clube T 
de .lullio, gentilmente ce
dido por sua diretoria, 
a grandiosa festa do A- 
vcntalzinho, cuja renda 
srrá n v u tica  em 
beneficio do Hospital 
Se- ra do Bem.

Esta será mais uma

iniciativa da Associação 
Beneficiente Seára do 
Bem, que tem como sua 
presidente a exma. sra. 
d. Auta de Castro Silva, 
que com seu dinamismo 
e capacidade, e auxiliada 
por suas bravas colegas 
de diretoria, muito tem 
batalhado para que a 
criança pobre de nossa

A V IS O
A Prefeitura Municipal avisa aos interessados 

qr.e já foi afixado na Secretaria daquela reparti 
(,fo ò Edital de Concoirência Pública para venda 
de terrenos do Patrimônio Municipal, destinados a 
construção da casa Própria e terrenos considera
dos excessos.

terra, tenha em breve o 
seu hospital infantil.

Quinze

W  -

Transcorreu na última 
segunda feira, dia 8, a 
passagem de mais um 
aniversário natalicio do 
iJr. Nivaldo C Buqck, 
pessoa que gosa de ele
vada estima em nossos 
meios, devido à inú ue 
ros atributos que ornam 
o seu carater.

Na mesma data, trans 
correu também a passa
gem de mais um ani- 
/ersário do seu dileto 
filho Raiskim C. Buqck.

Aos nataliciantes en 
viamos as nossas felici 
tações.

À querida Angela Maria.

Quinze Anos de graça, encantamentos,
Mil sonhos côi de iosa que íiorescem.
( astelos n o  ar. . . e os mais doces momento 
1 e ilusões, d'esperança que se tecem!., 08

Quinze Anos fazes, Ângela Maria,
Deixa eu cantar a explend da beleza 
Que teu rosto gracioso irradia.
De tu’alma exaltar toda a nobrezt........

Quem pudera exprimir a suavidade 
E a meiguiee que há em teu olhar, 
Ocultando um tesouro de bondade!

Nesta quadra tão cheia de poesia,
Us teus sonhos depõe aos pés do altar,
E DEUS que é bom te há de ouvir ura dia!..

Lages, 23 de Setembro de 1962.
Flor d’ Ipê.

( Governador Celsi 
Ramos acaba de envia; 
mensagem à Assembléh 
Legislativa, conte ido pr< 
jtio de lei que propõe j 
eU vação do salário fa 
mília dos servidores pú 
Llicos civis e militares.

A medida visa raelho- 
ar as condições de vidi 

do fu tcionalismo, inde 
pendente de outras mt 
didis específicas qu( 
estão sendo tomadas, nc 
sen:ido do aumento dos 
i íveis de vencimento 
e salários e que se cor- 
substanciarão na mensa
is em a ser remetida t c 
1 oder Legislativo p< í 
tedo o mês de outubic 
[ róximo.

IRASC dá
terras a colo

nos
( içs» - V

Dando continuidadejf c 
s< u programa de assis
tí ncia ao homem do can - 
p< , o Instituto de Kefoi- 
n Agrária de Sant8 
C í turma acaba de ei - 
tr ger, nada menos que 
481 ti mios de propriedi 
de de terras a família t 
de colonos do Distrilo 
de Catuira. Município te 
Alfredo^Waguer, ex Bar
racão.

Os^títulos foram ei - 
tregues pessoalmente‘aos 
“ 1 a v*r a d o r e s, 
pelo Presidente do lm- 
titito de Reforma AgH 
ria, Dr. Luiz Navaru 
Stctz, que vem percej- 
rei e o as regiões agrí< (- 
las no Estado, efetuam < 
estut os e elaborando pie 
jet< s, no sentido de n < - 
Ihorar as condições ^de 
nosso colono, fornecti- 
de-lhes terras para < 
ti 1 ivo próprio.

De efeito alta mente 
s >cial, o elevação dosa 

trio - família para hui 
nil cruzeiros (CrS . , . . 
1.000,00), a partir de m 
ubro, viiá benefich i 
is famílias numerosa.1 
mnstituindo-se no prime 
o passo para a melbo 

•ia e atualização do re 
,ime remuneratório, im 
iosto pela elevação do 
usto de vida.

— DE —
João Pelizzoni & Cia. Ltda.

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

L A G E S  - Sta. Cau.riua

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

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

7* - ' conhecer o esperado 
Gordini. Famoso na Europa, 
onde ganhou evidência entre os 
carros de comportamento espor
tivo, é agora fabricado pela Willys. 
Um carro emocionante —  potente 
e ágil, o Gordini chegou para 
mostrar o que é “performance”.

4 0 H . P ■ G o rd in i te m  m o to r
cio 40 cavalos - potência  supe rio r à de 
q ua lque r o u tro  ca rro  de sua classe !

4  M A R C H A S
G o rd in i é ca rro  que te m  ím p e to  -  
cada um a de sitas 4 m archas oferece 
grande fa ixa  de u tiliza çã o !

ES TÁ V E L: suspensão reforçada — L U X U O S O : esmerado acabamento,
numoroses detalhe-; dc bom çôsto — S C L ID O : estrutura monobloco —' 
C O N F C R ! ÁVíL: 4 porf-.s, rjra.Ki* porta-malas, amplo espaço interno.

1

UM rY.ODUTO DA WILLYS-OVERLAND . fabricante i
VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SAO BERNARDO D0 CAMPO - EST. 0E SA0 PAU

' Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Presidente Vargas. J 898 -JSnd. Tel. - ‘Pia altiuír -- FonP. E s í a m o s  â  s u a  e s p e r a ,  p a ra

ti?

T ages
444 - C. Postal, 333

Santa Catarina

---------— e s p e r a i  p a r
mostrar-lhe o novíssimo Cordin
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A m a r h â

Realizar se-á nos dias 19 a 93 dn .
Porto Alegre, a Convenção dos clubes Sornn?: em 
W *• B-asil. onde serão tratados i m ^ r S  “ T  
íiiotos de âmbito social, tais corno: Wtorma A 
grária, Condição social da mulher Analfahott A 
Subdesenvolvimento, etc. Analfabetismo.

Desta cidade,seguirão as Soroptimistas Wilma 
Machado Carrilho, Solange M lim e Talita DanSs 
fie Campos, que como* deleev das, representarão n 
clube local, indicadas pela presidente Iaês Gam 
borgi.

Dia da Criança
Em reunião realizada na residência daSorop- 

timista Cremilda Silva, tratou se entre outros’ - s 
suntos.da comemoração do“l ia^daSCriança”. ^

Tendo em vista as diversas comemorações iá 
pr< gramadas pelos clubes locais e as emissoras 
fic< u assentada a distribuição pelo clube de ba
iões para a petizada, o que será feito em j locr 1 
que será oportunamente noticiado.

Dia do Professor
Comemora-se nêste mês, o ‘DiaWProfessor’'. 

Associando-se às homenagens que, serão presta
das a esses abnegados propugnadores da grande 
za da Pátria, que reside antes de tudo, na difu- 
fão do ensino e na alfabetização, o Clube Soropti- 
mista saúda com efusão a todos os professores e pro 
íessoras ds L iges, a quem é dedicaüu esta potsia;

MESTRE:
Talita Dantas de Campos

Mestre, és meu pai, também, como o que deu- 
me a vida,

És também a minha, mãe como a mãe mais 
querida, *.

Porque crias, no ensino, o m eu‘‘eu” essencial,
Porque nutres, no emiuo, a minha alma imor 

al!
Mestre - o esteio a amparar, pela estrada 

insofrida. . .
Fôrça que impulsiona íngreme subida.
És a aurora, de luz. n t manhã estivai,
Dôce sombra a pairar, na hora triunfal!

Mixto de santo e her ii, ó mestre, ó mestn 
augusta!

Neste dia que é o teu, a homenagem mais 
justa,

Quanto possa exprim r, de humano, a gra- 

" Que o sirabulo se exalte em moDumeDtos

Onde devem ficar os seus traços amados,
É bem no intimo de cada coraçao!J

Teremos amanhã à 
tarde no Estádio Munici 
pal Vidal Kamos Junior, 
a feaHzação do encontro 
entre as valorosas equi
pes do Guarany local e do 
Botafogo da cidade de 
Canoinhas, em disputa 
do certame estadual.

A representação bu 
grina que não vem de 
ooas apresentações na 
presente competição, cs- 
pera conquistar uma gran 
de vitória diante de sei 
oponente, que por sinal 
não vem também de boa 
campanha no estadual.

Vencendo o jogo de 
amanhã, o Guarany da 
rá um grande passo vi
sando a sua classificação 
nesta chave, o que dará 
oportunidade de conti
nuar disputando o cam 
peonato estadual contia 
outras equipes de nosso 
Estado.

Guarany X Botafogo
Canoinhas

de
Sem menosprezarmos 

o valor do quadro 
Canoinhense, diremos que 
o Guarany gosa de um 
certo favoritismo, isto 
porque atuará era sua 
própria cancha, cora os 
fatores campo e torcida

a seu favor.
É esperada uma gran

de arrecadação amanhã 
à tarde no Estádio Mu 
nicipal Vidal Ramos Ju
nior, quando urna gran
de assistência acorrerá 
às suas dependências.

Cruzeiro e m  
Vacaria

A equipe do S. C. Cru 
zeiro estará jogando no 
dia de' amanhã, na vi 
zinha cidade de Vaca
ria, contra o esqua
drão do Rodoviário E. C.

Para êste jogo, o es 
trelado contará com a 
sua formação máxima 
tentando uma ampla rea 
bilitação de seu último 
insucesso, sofrido diante 
do mesmo Rodoviário, 
em nossa cidade, quando 
foi derrotado por 3 a z.

NOIVADO
Com satisfação noticiamos o contrato de ca 

sarnento da Soroptimista Zenaide •
o ilustre funcionário do IAPC, £ r. , < - dição da Coletoria

„ „ /ipfpiiHdades d sede municipal, d. qu il
Aos noivos o s  melhores \oto. í ficará subordinado,

todas as Soroptimistas.

Criados mais dois pos 
tos de arrecadação no 

Estado de S C.
Vêm de ser criados pc 

lo Govêrno mais dois 
Postos de Arrecadação 
no Estado de Santa Ca 
tarina, de COCAL, sede 
e distrito do município 
de Urussanga, desmera 
brado da jurisdição <i 
Coleioria da Sede Mu 
nicipal, da qual ficará 
subordinado, e de M \ 
DEIRA, sede e distrito 
do municipio de Caçador, 
desmembrado da Juris-

d a

o v a
Afirmam que um candidato 
Pela derrota sofrida,
Ferido no seu orgulho 
Tentou dar cabo da vida.

A vida tem desses lances, 
Desgostos e muita magua,
Cujo candidato gordo l 
Sossobrou em pouca agua.

As peripécias da vida 
São lições que dão proveito, 
Desfazendo, muitas vezes,
O orgulho e o preconceito.

Já diz o velho provérbio,
É assunto resolvido:
Quem com ferro bem'nos fére 
Com ferro será ferido! .

Lajes, Outubro de 1962.
G. VIDIO

Posto
-  DE -

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

f i c a ç ã o  e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 391 

Lages - Santa Catarina

Iniervox Transmaster
Aparelhos de intercomunicação com alimenta
ção própria.

Para atender até lã seções.
ALTOVOX

Aparelho ampliador de som para telefone 
Com alimentação própria

Vicente Pascale - Comercio 
e Representações

Rua Corrêia Pinto n° 122 Fone - 228 Cxa. Postal 28 
End Telegráfico — 1NDU 

Lages — Santa Catarina

T r a n s p o r t a d o r a  R o d o l a g e s
, . n ooo  ,  Fone 380 - Caixa Pcstal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Avenida Marechal Horiaíio,  ̂ ’ encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
ansportes em  g era l da cargas,lotaçoes, mu • s5o Paul0, Rio de Janeiro, Curitibanos, Sâo Joaquim, Pelotas

m mritiba Caxias do Sul, Porio ,

igencias joaçaba. m"' seguintes localidades de Santa Catarina:
í e r v i n d o  a i n a a  a &  r Z ^ hn Residência Fuck. Santa Cecília. Fo»t._ Alta d ° „ N ° r t^ P ° * e

Sul,

( 0 3
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domingo último, o PS D. núo deixou dúvida quanto á sua pujança em tôd.Nas eleições que se realizaram ciuiuiugu uuuuu, <j r.o.D. ------ * -“«a e8»
n g âo, bem como em todo nosso Estado. , „«r.Hioãn dp nartidn

Aqui por exemplo, tivemos os resultados das urnas que nos disseram de sua camDO Belo do Sul Paí?rltaric em
toda sua linha, pois se não bastasse eleger os prefeitos dos municípios de Anita Ganbald , e ^uoJos^
Cerrito, ainda elegeu a maioria dos respectivos legislativos municipais. nrPfPjtos pstamno

Assim é, que para nossos leitores terem um conhecimento mais exato dos novos p > os publica]
abaixo várias noticias a respeito Qdo

Consorcia-se hoje o Pre- 
feilo deA^iía Garibaldi

Realiza-se hoje na ci
dade de Rio cio Sul, o 
enlace matrimonial do Sr. 
Maury Goulart, dinâmico 
Prefeito provisório de Ani
ta Garibaldi.com a distinta 
si t.*'. Silvia Reuter.

ü  Sr Maury Gou art, é 
filh do Sr. Joaquim Gou
lart e de sua exma. 
esposa d. Otilia Goulart, 
pessoas estas residentes 
nesta cidade e que gozam 
Ue grande estima na so- 
cii dade local.

A si 11. Silvia Reuter, é 
d leta filh i do Sr. Fran
cisco Reuter, do alto co-

*4

me cio e industria de Rio do Sul e de sua exma. 
con <rte d. Lucia Schroeder Reuter.

Aos distintos nubentes, bem como aos seu 
c'gnos progenitôres, enviamos as nossas atencio 
►« s fi licitações.

Cel. Floriano 
Mõller

Cercado da estimados seus 
comandados e do seu largo 
circulo de relações e amiza
des,viu transcorrer na última 
quinta feira, dia II, a passa
gem de 6eu aniversário na- 
talicio, o Coronel Floriano 
Mõller, Comandante do 2- 
Batalhão Hodoviário e brioso 
oficial do exercito brasileiro.

Homem de grandes méritos

r. losé Pereira Neves eleito Pre
il

e batülhador de escól em 
prol da colet vidade, o Cel. 
Floriano Mõller vem impri 
mindo uma segura orienta 
ção nos destinos da Unidade 
que dirige, dando um edifi 
cante exemplo de civismo a 
toda nossa população.

Naquela data, o Coronel 
Mõller foi efusivamente cum
primentado pelo seus subor
dinados e pelos seus inúme
ros admiradi res, do qualtam 
bím nos associamos env:an 
do-lhes as nossas atenciosas 
felicitações.

Sr. Jonas Correia Garcia eleito preffl, 
de São José do Cerrito 1 0

.

•X-. ‘
. , ;

wms M
A>. »../

S nificativa vitória conseguiu o Sr. José Pereira Neves 
( co) candidato à Prefeito do nóvel município de Anita 
( ribaldi, pelo Partido Social Democrático, ao sobrepujar o 
F. Maicelino Alves Ferreira, candidato da coligação UDN- 
1-1 h PI C.

( José Pereira Neves, conseguiu 1.526 sufrágios contra 
1.2io uaüos ao Sr. Marcelino Alves Ferreira, com uma 
fertnça a favor do primeiro de 3U7 votos.

A vitória do Sr José Pereira Neves (Dec D foi viva
mente festejada em todo o município de Anita Garibaldi, 
pois o mesmo desde há longo tempo reside naquela locali
dade, onde exerce as suas atividades, primeiramente como 
intendente distrital e atualmente como secretario da Pre
feitura.

Sr. Edmundo
Ribeiro

Depois de peimanecer 
por alguns dias em nossa 
cidade, juntamente com 
sua digna esposa d. Ju- 
üeta da Costa Ribeiro 
regressou à Curitiba, o 
Sr. Edmundo Ribeiro, na
tural desta cidade e que 
atualmente reside na ca
pital paranaense.

0 Sr, Edmundo Ribei 
ro e sua exma. esposa, 
\ ieram à Lages, a fim 
de cumprirem com as 
suas obrigações civicas 
no pleito de domingo úl 
timo.

ÜV: .Ĵ dsÈsSi

Encerrou-se ontem a apuração do pleito para escolhs 
do primeiro Prefeito de São José do Cerrito, bem como 
dos candidatos à Câmara de Vereadores.

O Sr. Jonas < orreia Garcia, acatado cidadão residen
te naquele município e candidato do Partido Social Demo
crático, foi eleito Prefeito com um total de 1.488 votos, 
contra 9Ss d idos ao Sr. Laurindo Silveira Bitencourt,candi
dato da União Democrática Nacional e 144 dados ao Sr. 
Antonio D. Bagnolin, candidato do Partido Trabalhista 
Brasileiro.

Campo Belo do Sul elegeu o seu Primeiro
P M e.t

«•

Concurso para Agen
te de Estatística

De ordem superior a 
Agencia de Estatística 
de Lages comunica aos 
senhores candidatos ins 
entos que o referido 
concurso será realizado 
entre os dias vinte e vin 
te e sete do corrente mês 
nas cidades de Floria“ ô 
polis e Joaçaba.

Lages, outubro'de l.gno
Tarantohete da Agência

Belo do Sul o S  a? reallZ0U domingo ultimo, _ 
ciai Demneri? Álvaro Pucci candidato do P 
vencida o <átl *° à Prefeitura daquela comuns,
Democr4HcSarN ÍciralMar,‘n8 F“"°' Canllidat0
vitória rtí»ds5 re,0,^a aPpoximada de trezentos su 
revela a Pucci* foi justa e incontestí

Ivuaimin* do Pe88edismo de Campo Belo do 
maioria d«íi ^  Partido Social Democrático 
Vereadores aDdldatoe <*ue concorreram à 0
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