
Em vibrante convenção o PSD ho io lo go i sábado ú i t i io  a candidatura 
do Sr. VALDO COSTA AVILA à

Sob intebsa espectativa e| vibração, realizou-se sábado í à noite, no Cine Marajoara, a convenção de encerramento do diretório municipal do Partido Social Democrático, para homologação da candidatura do Sr. Valdo Costa Ávila à Prefeitura Municipal.Esta convenção ultrapassou todos os limites, pois um grande publico compareceu àquela casa de espetáculos, para prestigiar e aplaudir o candidato Valdo Costa Ávila, que ra  oportunidade recebeu con- sagradora manifestação dos seus correligionários, que vêem nèle o já futuro Prefeito de nosso Município.Palavras respeitáveis de oradores se fizeram ouvir na ocasião, sendo que delas fizeram uso os seguintes convencionais: Vereador Nilton Rogério Néves, Sr. Lauro Antunes Ramos, Vereador Manoel Antunes Ramos, Desembargador Mario Teixeira Carrilho, Dr. Jorge Barroso Filho, o candidato à Prefeito Municipal, Sr. Valdo Costa Ávila, que apresentou a sua plataforma de governo, Depu- iado Dib Cherem, e encerrando, o Dr. João Costa Netto, que presidiu os trabalhos dessa convenção.Todos os oradores que antecederam e sucederam à faia do candidato Valdo Costa Ávila, foram unânimes em ressaltar as excelsas qualidades do nome ora homologado pela facção pessedista, iodos cônscios de que a sua vitória nas urnas em 3 de Outubro será das mais retumbantes e incontestáveis.O nome que ora era homologado pelos senhores. con- venciónais representa as aspirações de todos o s. pesse- cistas municipais, que vêem i o mesmo um nome honrado e capaz de dar continuidade à relevante obra da atual administração municipal.
Sr- V aldo Costa A vila  apresenta sua p lataforma de govêrno

íntegra da pl itafórma de govêrno aprescn ida pelo Sr. Valdo Costa Áviia na convenção do Partido Social Democrático, realizada sábado à noite no Cine Marajoara:
Exmo. sr. Representante do sr. Governador do Estado.
Exmo. sr. Representante do sr. Presidente do Diretorio Regional do Partido Social Democrático.
Sr Representante do digno e honrado, sr. Prefeito Municipal Dr. Wolny Delia Rocca.
Exmo sr. Presidente desta Convenção.
Exmas. Autoridades Pre sentes.
Srs. Prefeitos Municipais
Exmos. srs. Representantes dos Partidos Políticos.
Exmas Senhoras.
Senhores Convencionais.
Recebí com profunda emoção e com a maior humildade a honrosa indicação de meu modesto n^me para dis putar o cargo de PREFEITO MUNICIPAL de Lajes.A expressiva UNANIMIDA DE com que meus ilustres correligionários me escolheram, desde já me assegura de que - se Deus permitir, a

trinta e um de janeiro próximo, quando o Governador IVO SILVEIRA estiver assumindo a mais alta investidura do Estado, também eu estarei, recebendo de meu ilustre antecessor a direção da vida administrativa desta comuna, a PREFEITURA MUNICIPAL.Essa unanimidade, *essa irrestrita solidariedade recebida de todos os correligionários faz c«m que eu sinta ainda mais, a alta responsabilidade que estou assumindo.Devo esclarecer, contudo, que tenho exata noção das dificuldades da vida pública e que deverei, antes de tudo, assinalar minha conduta pela compreensão e pela to lerância.Já disse alguém e eu o repito: MINHA VIDA É UM LIVRO ABERTO CUJAS PAGINAS FORAM ESCRITAS NESTA TERRA.Tcdos me conhecem, todos sabem de minha formação CRISTÃ e dos ideais democráticos que sempre nortearam minha vida pública quan do no exercício do mandato de vereador à Câmara Municipal e quando, temporária mente, assumí a Prefeitura Municipal de Lajes.Assim por comungar dês6es princípios democráticos decorrentes da atual conjuntu ra política nacional, devo a- diantar que tudo farei para cooperar com os poderes pú blicos legítimamente consti tuidos no esforço de recnpe ração e moralização dos costumes políticos do Brasil.Desta forma haveremos de marchar ombro a ombro com Sua Excelência o eminente Marechal Humberto de Alen car Castelo Branco no rumo de um país livre, soberano, sob uma Administração de cente e honesta.Desde a época da redemo- cratização do país em 1945, comecei a participar da vid i pública de Lajes sob o co mando e orientação do sau doso V1DAL RAMOS JUNIOP.Com êle ensaiei os primeiros passos políticos e dêle aprendi as lições de civismo e de amor a esta terra, pes- quizando seus problemas e procurando encontrar as melhores soluções.É por isso, SENHORES CONVENCIONAIS, que penso que não hei de deslustrar sua me raória e hei de honrar a con fiança que em mim depositastes.Tôda a realização governamental moderna exige prévia PLANIFICAÇÃO para que os objetivos almejados sejam a- tingidos com um mínimo de dispêndio e o máximo de eficiência.Planejar é prever para prover.Pelo planejamento, exclusivamente, pode o homem realizar uma obra de transformação política, econômica e social eficaz e permanente, sólida e real, vitoriosa e históricaAinda há pouco, na memorável convenção estadual de nosso partido, o futuro Governador IVO SILVEIRA, teve o- portunidade de proclamar:
“Ninguém conseguirá, em termos de política administrativa, solução adequada para os problemas do povo sem antes equacioná-los. Esta é a tese que Partido Social Democrático vem adotando em Santa Catarina.”

CORREIO
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Ano XXV DiretorJosé P. Bíipgjo Redator Chefe I Redação e OficinaNevio S. Fernandes| Rua Mal. Deodoro, 294 Fone397
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Esta senhores convencio nais, é também a tese do vosso Candidato a Prefeito de Lajes.Efetivamente o Estado é o MEIO.O homem é a META. o FIM. Daí porque posso afirmar que para bem dirigir os destinos desta comuna, devo organizar um PLANO DIRETOR DF GOVÊRNO MUNICIPAL para realizar com harmonia e equilíbrio as funções essenciais que o homem desempenha no convívio social: saúde, educação, habitação, trabalho, recreação, e, circulação.No plano de govêrno hei de dispensar carinho espe ciai à cidade, sem esquecer, no entanto, do homem do campo.É da zona rural que vêm as riquesas econômicas que na sua maioria constituem a fonte de renda mais preponderante aos cofres públicos: agricultura, a pecuária, a industria extrativa da madeira.Não é justo, pois. que 6e não retribua a estes celeiros de produção o tratamento que merecem, dando-lhes o que de fato e de direito lhes pertence.Dentro em breve, depois, de ouvir os mais variados se tores da vida social de La

jes, trarei a público um PLANO DE GOVÊRNO.Ouvirei o comércio, a indústria, a pecuária, as profissões liberais, o ensino, a imprensa, as associações recreativas e os clubes de serviço, homens do esporte, para dêles colher os elementos básicos do mencionado PLANO.Para tanto, espero contar com o apoio e colaboração de todos aqueles que, de boa vontade, atendam ao chamamento do interesse coletivoComo elemento básico do Plano de Govêrno é imprescindível que se proceda uma Reforma Administrativa para desburocratizar e dinamizar o serviço público municipal.Tal reforma irá até a atualização do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais com reestruturação dos respectivos quadros funcionais.As Obras Públicas no que tange à conservação e construção de vias e logradouros, a pavimentação e macadami- zação Je ruas, alinhamento e nivelamento.A VIAÇÃO MUNICIPAL será objeto de cuidados especiais. dando-se atenção às estradas municipais, construção, conservação e melhoria.
0 parque de máquinas do município deverá ser amplia

do e melhorado para o que desde logo conto com a colaboração do GOVÊRNO IVO SILVEIRA.A rêde dágua e esgoto le varei até os bairros dando melhor condição de higiene e saúde aos municipes.A iluminação pública que deverá ser melhorada, como já vem acontecendo, no centro da cidade, e levada às ruas e logradouros ainda não contemplados. Espero, nêste particular, obter colaboração do comércio e indústria na instalação de anúncios luminosos, cuja instalação será facilitada pelo poder público municipal.Interessar-me-ei pelos serviços telefônicos a fim de que haja melhoria nos mesmos e atendimento dos compromissos para com^os usuários.Cumpre, aqui, ressaltar que o serviço de Transporte Co letivo Urbano, será objeto de atenção para que ofereça transporte condigno a preços razoáveis.Olharei os problemas dos mercados e feiras buscando 
i modernizá-los, melhorando seu atendimento.Procurarei incentivar a SEGURANÇA URBANA no que se refere à Guarda Urbana e PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS para melhor proteção da propriedade particular.Não esquecerei o crucian- te problema dos Cemitérios que merecem maior desvêlo do poder público.Vou procurar in‘.ensificar0 trabalho da Assistência municipal para melhor atendimento da população no que tange à saude e higiene, na prevenção e tratamento das mais diversas doenças, e, sempre que possível, na concessão gratúita de medicamentosO problema esportivo será examinado com atenção para que a nossa juventude tenha oportunidade de, através de canchas de esporte adequadas, formar-se também fisicamente.Problema que será objetivo de nossa maior atenção é o habitacional.Ê imperioso que o poder público evite a proliferação de favelas no centro da cidade. Para tanto é necessário firmar convênio com o Banco Nacional de Habitação para construção de grupos residenciais periféricos que resolva o problema.Dizia eu, inicialmente, que irei olhar com atenção a zona rural, os distritos.

Penso não apenas em melhorar seus aspectos urbanos,1I Contmúa na 6a pag
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Personalidades ilustres esquecidas e 
alienadas da gratidão pública
( XV )

Retirando do esquecimento em que se acham e na bôa intenção de reparar injustiças involuntariamente cometidas, se faz necessário trazer, de quando em vez, à luz do 
conhecimento público no
mes de personagens ilus
tres que no passado pres

taram bons serviços à coletividade, de cujos serviços se fizeram credores da nossa estima e admiração, fazendo jús à nossa imperecivel gratidão.Reverenciando a memória de tão abnegados 
servidores da causa pú
blica, a melhor justifica
tiva do nosso mais vivo

reconhecimento, se esmalta indiscutivelmente na lembrança de seus feitos, carreando para as nossas ruas e praças os seus nomes que se perpetuarão na consciência coletiva para que ela saiba do justo e merecido valor que o poder público dedica àqueles que, pelos seus méritos se destacaram num trabalho inteligente e patriótico ao bem da causa comum.Remexendo o velho baú

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  llu a  C ru z e S o u za , 5 6 0  -  fo n e , 4/1 -  M. íe l .  illb a c il -  C aixa  P o s ia l, 2 /0  : - - - - - -

Laôes /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra e Venda de Prcdutos Coloniais, Mel, Cera, Fumo etc.

Restaurante NA POLI
-  DE —

B E N C  / C H H iC T

Gostosos pratos à moda da cas3 - Cosinha de primeira ordem 
Refeições a Ia carte a cargo de cosinheiros competentes

« R E S T A U R f i l T t I
»

O ponto predileto do seu bom paladar 
Rua Marechal Deodoro (Edificio Danúbio Hotel) - Fone, 280 

L A G E S  —o — Santa Catarina

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro Trator M a lt a
V. S. poderá comprar agora 
em quatro anos de prazo, 
os implementos para o seu 
TOBATTA, como sejam: 
Pulverizadores, Carretas, Ro- 
çadeiras, Sulcadeiras e to
dos os outros de uso no 
famoso MICRO-TRATOR  

TOBATTA

do passado em cujo interior dormem o sono do esquecimento tantas relíquias históricas que pre cisam ser lembradas, pois que. essas lembranças constituem para nós, motivo de desvanecido jor- gulho e se fazem precisas ao conhecimento das gerações que passam.
Vi em meio de tanta papelada já desbotada e amarrotada, preciosos alfarrábios, em parte carcomidos pelas traças, tendo encontrado n’um deles ^interessantes anotações que, à guiza de bio grafia trago para motivo desta crônica, o que fô- ra uo passado, que, ape sar de falecido há 2i a-

nos, é ainda esquecido da gratidão pública, embora, ao seu tempo fôsse personagem ilustre, que, pelos seus feitos honrou e dignificou a nossa terra.Aqui fica a sugestão aos nossos legisladores, paia que ( o icedam como merecido prêmio e a devida justiça, incluir na rouenclatura das m ssas ruas e praças os , nomes daqueles que, realmente, algo fizeram em benefício da coletividade e, dentre outros que virão, trago aqui o nome respeitável do:
Cel. José Joaquim  de  Cordova P assos
Continua na 4a p ag .

Noia da Diretoria d a  
Fazenda Municipal
A Diretoria da Fazenda Municipal dc Lages,, atendendo ao que dispõe o artigo n* 40 da Lei n- 44 944/64, solicita aos proprietários de prédios a- lugados que prestem as informações estabelecidas pela lei do inquilinato acima referida.

Yiton MachadoResp. p/Diretoria da Fazenda Municipal

Festa de N. Sra. dos Prazeres
D:a 15 de Agosto

A tradicional Festa da Padroeira da cidade e da Ca- tegral de Lages será celebrada, neste ano, com diversas solenidades, conforme um bem elaborado Programa já publicado. A monumental quermesse, que contará inclusive com um torneio esportivo, terá lugar no páteo do Colégio Diocesano, com animação da Banda MAESTRO PONCE.
Solicitam-se prendas ou donativos, que podem ser entregues na Sacristia da Catedral ou na residência de qualquer dos seguintes Festeiros:

A lfeu Grazziotin, Nereu V. C am argo, Cap. 
G iovani Fornari, G lauco Ramos, Lotar A ndra
de, Dr. G aleno M. César e Elpidio Antunes.

Posto b  O X
— DE -  

PEDRO VANONI

Gasolina, O lsos, Lubrificação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 Lages - Santa Catarina

Tipógrafo precisa-se
Estamos necessitando de um tipógrafo que saiba compor e impaginar, portador dc bons antecedentes disciplinares, para serviço neste jornal.
Inútil se apresentar sem os requisitos acima.
Os interessados devem dirigir-se à redação deste bi semanário em seu horário normal de trabalho, para melhores informações.
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lages do passado desfiando na passarela do
C ontinuação 2a p a g

Cidadão ilustre que viveu 78 anos cercado de tôdas as simpatias e que pelo carater retilíneo, dótes de coração e inte ligência que possuia, se impôs à veneração pública, cujo nome era pro nunciado com respeito e admiração. Não era formado e nem nasceu em berço de ouro, foi advogado quase durante tô da a sua vida e se fêz pelo esforço próprio, na 
sua profissão que hon
rou por muitos feitos no 
táveis. Fôra um dos mais

conhecidos advogados co Estado ea  sua fama correu longe, pois, era grande a sua cultura jurídica e por muitas vêzes deu bôas lições aos co legas possuidores de pergaminhos. Aqui e em Campos Novos, onde residiu por longo tempo, foi Promotor Público, jornalista de pulso. Fundou e orientou com o seu saber intelectual dois jornais: ao seu tempo: «O Escudo», em 1886 e «Rebate», em 189J, am
bos defensores do Parti
do liberal de então, em 
cujas fileiras, como polí

tico de valor e conse lheiro, firmou sua iliba da reputação. Foi chefe politico de grande prestigio na zona serrana, tanto no Império como na República, onde foi deputado estadual por duas vêzes representan\ do o partido a que pertencia.Foi secretário da Câmara Municipal e em 1892 presidiu a Intendên- cia Municipal, como presidente provisorio, foi vereador e conselheiro 
municipal por muitos 
anos, chegou a ser pre
sidente da Câmara e até

mesmo foi prefeito mu nicipal, embora por pou cos dias, tão logo fra cassou o movimento re volucionário de 93, chefiado pelo partido fede- ralista em cujas fileiras foi figura destacada e de grande influência. Na vida teatral da pequena Lages do passado, o Cel Cordova Passos foi figura de marcante relêvo sendo, ao seu tempo um dos fundadores da So ciedade «Phenix Lagea- na» e um dos seus vigo 
rosos sustentáculos. [Jul
go não ser mais [neces
sário tanta documenta-

Concessionário exclusivo:Agência Planaltina de Veículos S /A.
Avenida Presidente Vargas. 1898-End.T el. Planaltina - Fone, 444-Cx. Postal, 33 3 - LAGES - SC.

ção para focalisar uma personalidade que, por tantos titulos que possuia pela dedicação com que se houve na vida pública, dando o melhor de suas energias pela co le tividade, se impôs à nos sa veneração e merecer, como de fato merece, seja então lembrado, com carinho, o seu nome que a justiça e a razão o apontam à gratidão pú blica como digno a ser venerado perpetuando o seu nome respeitável numa rua ou praça da cidade.
Thiago Vieira de Castro

Industrias de 
Madeiras 

Prafeuse S/A-
A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas que se acham à disposição dos mesmos, os documentos referidos no \rt. 99 da Lei 2627. Os documentos citados estão a exame dos acionistas no escritório da Matriz, sito à Trav. Cruz e Souza, s/n. em Lajes.
Lajes, 4 de Agosto de 1965

Arthur Poland
Diretor

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina
Têrmo de Alteração  
e Prorrogação de 

Contrato
Fica para todos os efeitos prorrogado até o dia trinta e um ce janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (31. 1.06), o prazo previsto na cláusula quarta do contrato celebrado entre esta Prefeitura e o sr. Aristides Alves da Silva, registrado às fie. 5 do livro n' 11.
Fica alterada a cláusula terceira do referido contrato, ficando elevado para c6nto e oito mil cruzeiros (Cr$ 1(>8. OOU) o salário a ser pago pelo contratante, ficando ain- te sem nenhum efeito o Têrmo de contrato registrado no livro n' 12. fls. 137 vs., a contar de 1' de junho do cor rente ano.Prefeitura Municipal de Lages, em r  de julho de 1965

Wolny Delia Rocca Contratante
Aristides Alves da Silva, Contratado
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Dr. Elisiário de Camaigo Branco
Retornou da Cidade Maravilhosa, com sua ex- ma. Familia, nosso parti cular amigo Dr. Elisiário, 

acompanhado de D. Glo-

rinha, Carmen Lucia, Lau ra Maria, Vera Garcia e Elisiarinho, os quais t'o ram á Gruanabara rece 
ber o nosso distinto con

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Curso de cirurgia ocular na Santa  C asa de São Paulo
(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andarLages Santa Catarina

terraneo Dr. RAUL a N TONIO BRANCO, distinto Economista patrício que reside em Austin, Texas, de cuja Universidade é Professor, e atualmente em serviço da mesma Universidade, acompa nhado de 5 outros professores, junto ao Governo Brasileiro. Dr Raul Branco permanece n a Guanabara acompanhado de sua Esposa Dra. Efros- sine Zarkada, de nacionalidade Grega, e medi c i  di r  natoh gista, a qual . se sente encantada coml a  h >spitalidade Brasil i a |

e as belezas do Rio de 
Janeiro.

De nossa parte, parti
cipamos da alegria da 
Familia Camargo Brano. 
pela visita de nosso Pa 
tricio e de sua Familia, 
a quem desejamos longa 
e feliz permanência em 
solo Pátrio.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde -

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

M aisança
(e um mundo de novidades!)

Novo motor Tufõo, de oceleraçõo e 
arranque mois rápidos,- potêncio 
ICO HP (tufão Super tom 112 HB 
nos R o llye  e no P ré s ide n ce )

0 pára-brisa estd mois intlinodo e 
e o vidro troseiro menos curvo: moior 
visibilidode! 0 retrovisor oumentodo 
e dolodo de dispositivo ontiofuscon- 
te : mois visibilidode! 3 quebra-sóis 
estofados (possui agora um quebra- 
-sol centrolj: visibilidade garontido!

Conheça-o em seu Revendedor

Suspensão "Stobimotic", moderna: 
incomparável aderência nos curvos 
e em oitos velocidades. Absorve 
tôda a trepidação - maior obediên
cia em marcha, maior estabilidade I

Çuplo sistema onti-roubo: trova no 
cambio (imobilizo o corro na morcho 
o ré); e novo trova interno nos por
tos dianteiros: poro obrir é preciso 
comprimir e giror Y i volta o botão 
de trava (não pode ser v io lado!)

Bênção
Batismal

Foi levado à pia balis mal, no último domingo, na Igreja de ^ão -Judas Tadeu, o menino Nívio Roberto, dileto filhinho do casal Sr. e Sra. Névio Fernandes (Leonete) redator chefe dêste jornal. Foram padrinhos do ba- tismando, os seus avós maternos, Sr. Osorio -Jo só Lins, ruralista neste Município e sua exma. esposa d. Hennquet ^Arruda Lins, sendo celeb an te, o Fevmo. 1 e. Martinho.

Prefeitura Mu- 
Dicipal de Lajes

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O  tr 21 de 30 de julho de 1965

VVolDy Deliu Rocca, Prefeito Municipal de Lages, uo uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. T - Fica aprovado o loteamente de um terreno de propriedadu, pertencente u Vva. Ida Ranzolin Vieira, sita nas margens da BR - 36 Esq. com o T.P.S. na zona Rural desta cidade, com a área superficial de oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e três metros quadrados (83.563,01 m2), denominado “Loteamento São Sebastião-’.
Art. 2‘ - Do terreno men cionado no artigo anterior, passa ao domínio público para abertura de ruas a área de vinte e um mil seiscentos e cincoenta e oito metros quadrados (21.658 0 m2) e mais a área de cinco mel trezentos e 6etenta e três metros quadrados (5.373,00 m2) constante dos lotes ns 63, (>8 e 69. que é considerada “A- rea Verde” de acordo com a Lei n- 93 de 25 de maio de 1956.
Art. 3 - Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pre feitura Municipal de Lages,em 30 de julho de 1965
WOLNY DELLA ROCCA 

Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura, em 30-7 65
CLÁUDIO RAMOS FLORIANI
p/Secretaria Administrativa

A T E N Ç Ã O

—  A MACÊDO —

A utom óveis Peças e A cessórios
Rua Hercilio Luz s/n - Lages . Sta. Catarina

Para os seus serviços de impressos em geral
procurem A PÉROLA DE LAGES.

Revista é  Sul
Assinaturas com o representante local, neste Jornal.
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JUSTIÇA ELEITORAL
CIRCUNSCRIÇÃO DE SANTA CATARINA 

Juizo Eleitoral da 21a. Zona
Lages, 6 de Agôsto de 1065
e d i t a l

O Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz Eleitoral da 21a. Zona, da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma da lei e etc.
Tendo em vista o disposto no § l - do artigo 23 da Lei Federal m 2.550, faz saber a todos quanto interessar possa e especialmente aos partidos políticos legalmente inscritos, que no dia dezenove do corrente encerra-se o prazo para indicação, pelos partidos e alianças de partidos dos nomes para mesários que irão compor as mesas receptoras de votos desta 21a. Zona. Dado e passado nesta cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, aos seis dias do mês de Agôsto de mil novecentos e sessenta e cinco. Eu, José Moacir Ribeiro, Escri vão Eleitoral, o datilografei, subscreví.

A belardo Arantes
Juiz Eleitoral da 21a. Zona

Minha mãe está fazen do o «plano de beleza de sete dias». Eu posso também seguir êsse plano, para melhorar minha 
cútis?

Sim. Você poderá pôr

em prática êsse «plano», que é muito simples. Consiste somente era aplicar um crême de limpeza em sua cútis e, depois mas 
sageá la duas vêzes cada 
noite, durante sete dias

izacão Ernani Rosa
de / E E V I Ç C Í  D E C E I Í I I C N A I Í

Técnico em Contabilidade,Bacharel em Ciências Contábeis e AtuariaisBacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.
C ontabilidade — Auditoria — A dvocacia

Escritórios:
Rua Pies. Neieu Ramos, 294 - Fone 355

L A J E S  —  SANTA C A T A R I N A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Saino Coral
L A J E S  —  SANTA C A T A R I N A

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L /L K /L S 1111
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Ê s te  é o  m a is  m o d e rn o  ve ícu lo  de 
t ra n s p o r te  de  c a rg a  fa b r ic a d o  no  
P 3 Ís. C o n fo r tá v e l c ab ina  se m i-a va n 
çada , de la rg o  e s p a ço  in te rn o  com  
p o s s ib ilid a d e  de c o lo c a ç ã o  de  le ito . 
T o ta l fa c ilid a d e  de e m b a rq u e  e d e 
s e m b a rq u e . A m p la  c a p a c id a d e  de  
c a rg a , re su lta n te  da g ra n d e  e x te n sã o  
do  chass i e da fa v o rá ve l d is tr ib u iç ã o  
d o  p é s o  s o b re  o s  e ix o s . C h a s s is

c o m  3 . 6 0 0 / 4 . 2 0 0 / 4 . 8 3 0  m m  de 
d is tâ n c ia  e n tre  e ixos , p á ra -b r is a  p a 
n o râ m ico , m o to r D ie se l de 120 H P , 
de fá c il acesso , fre io -m o to r, e ixo  tra 
s e iro  de g ra n d e  re s is tê n c ia  e tôdas

as c a ra c te rís t ic a s  M e rc e d e s -B e n z  
de a lta  qua lidade . N o  s e rv iç o  c o n 
tínuo, em cu rta , m édia  e longa  d is 
tânc ias , o L / L K / L S  1111 é uma nova 
co n ce p ç ã o  em tra n s p o rte .

a m a io r rède  de C o n c e s s io n á rio s  D ie se l do  P a ís

C O R E M A - Cia Revendedora de Motores e Automóveis
Rua M anoel Thiago de Castro. 174 -  Lages -  S Catarina

C O N C E S S IO N Á R IO  D A  M ER C ED ES-B EN Z DO BRASIL S.A,

A gora colaborando com  o plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71. o ferecem os os veiculos M ercedes com  pequena entrada e financiam entos longos, com d esp esas  
reduzidas.

Visitem a Corema, sem compromissos.
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seguidos.O segredo para uma cútis bonita é mantê la imaculadamente limpa. A massagem estimula a cir culação, atenuando a tensão nervosa.Seguindo êsse tratamento, você verificara que em poucos dias sua cútis estara irradiando beleza.
Miss Polly Pond s

Da. Joaquina Batista 
Godinho

À 4 do corrente, em meio as mais Justificadas alegrias transcorreu o 90 aniversário natalicio da veneranda senhora Da. Joaquina Batista Go dinho, que se viu rodeada de familiares, visiohos e pessoas amigas.Durante todo o dia e a noite a sua residência esteve repleta de admiradores que lhe foram cumprimentar pelo auspicioso acontecimento, pois que Da. Joaquina é grandemente estimada em os nossos meios sociais, onde goza de invejável popularidade dadas as suas btlas qualidades de espirito e de coração.A veneranda senhora, cuja vida tem sido devotada á manutenção de velhas e solidas amizades, se viu nêsse dia. cercada das maiores a- tenções e carinho aos quais juntamos os nossos com os melhores votos de saúde e felicidades.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe- 

ranto e Ingfês

Acham-se abertas as matriculas para os cursos de Português, Correspondente, Taquigrafia, Esperanto e Inglês por correspondência, do Instituto Nacional de Ensino, or- güo sem finalidade econômica e destinado à difusão das mencionadas matérias. Os cur sos são práticos e compõe-se de poucas lições, após o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados em Exame Final, também por Correspon dência.
Os interessados deverão escrever dando nome e endereço para a Caixa Postal n' 8600, São Paulo - SP.
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IV C  / I L V C I C A
Ministério da Guerra 2' Batalhão Rodoviário |III Exército Serviço de Relações Públicas Lages-,..C.

COMUNICADO N 47-SRP dt 6 de agosto de 1965
NOTA : 1. O SRP do 2' B Rv tem como finalidade essencial divulgar as realizações c os planos de Unidade de maior interesse para o meio civil.2' Os órgãos de imprensa e as estações rsdiodi- fusoras utilizarão, seu critério, os comunicados distribuídos, podendo transcreve los na íntegra ou aproveitá-los como base de notícias de redação própjia, dispensada, nos dois casos, a menção da origem.

Festividades da Semana do Exército
Era cumprimento a instruções baixadas pelo Exmo Sr. Ministro da Guerra, o 2' Batalhão Rodoviário - Batalhão Rondon - organizou ura programa de festividades para comemorar a passagem da “Semana do Exército’', cora início no dia 19 do corrente.

Do programa em  aprêço consta o seguinte:
- dia 21 Ago 65 sábado0715 - apresentação da Bandeira aos cons- critos incorporados no mês de maio do corrente ano ‘- [dia 22 Ago 65 domingo1600H Demonstração de adestramento no Estádio Vidal Ramos, a cargo da Cia C Sv.- dia 23 Ago 65 - 2a. feira;0800 - Visita aos trabalhos do Batalhão no Tronco Sul.- dia 24 Ago 65 - 3a. feira0800 - Compromisso dos recrutas para os conscritos incorporados no mês de janeiro do corrente ano- 0900 - Competições esportivas

Visitação pública ao Quartel
Ainda como parte das comemorações da “Semana do Exército’’, o Comando do Batat a 0 fara realizar entre os estudantes de Lages, um Concurso Literário sôbre o Pa trono do Exército - Duque de Caxias.Para as festividades programadas para o dia 25 do corrente, o Comandante do 2- Ba talhão Rodoviário está convidando as auto ridades Civis, eclesiásticas, militares e o povo em geral de Lages.

Visto:Wilson Silva Devanir PintoT Cel Cmt do Bt Cap Chefe do SRP

Em vibrante convenção o PSD. . .Pavoroso incêndio 
destroe instalações da 

firma Luersen no 
Bairro Coral

Incêndio de grandes proporções, verificou-se ontem, por volta das 4 horas da madrugada, no depósito e oficina de be- neficiamento da firma Luersen - Indústria e Comércio de Madeiras S/A, sita no Bairro Coral, destruindo totalmente as suas instalações, bem como todas as madeiras que se encontravam depositadas naquele local.São desconhecidas as origens do sinistro, sa bendo-se apenas que os prejuízos são incalculáveis, pois as chamas adquiriram proporções gigantescas, fazendo com que ficassem ardendo[du- rante parte do dia.Não fôsse a pronta providência de particulares, soldados do 2• Batalhão Rodoviário e Corpo de Bombeiros da vizinha cidade de Vacaria, que solicitados ao local, travaram violenta luta contra as chamas, evitando com isso, que as mesmas se alastrassem à residências contíguas.

Cel. Samuel Augusto 
Alves Corrêa

Encontia-se desde segunda feira última, em Porto Alegre, o Cel. Samuel Augusto Alves Cor réa, brioso oficial de nos so Exército e Coman dante do 2 Batalhão Ro- dovnrio - Batalhão Rondon.Na capital gaúcha, o Cel Samuel Augusto Alves Corrêa está tratando de importantes assuntos ligados à Unidade que comanda.O seu regresso à Prin cesa da Serra, está previsto possivelmente para a data de amanhã.
Ao noticiarmos êste a- contecimento, destas colunas formulamos ao Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa, os nossos votos de uma f liz estada na bela capital do Rio Grande do Sul.

Cap, Luiz Carlos 
Corrêa

Após passar alguns dias na capital paulista, acompanhado de sua ex- ma. familia, em gôso de merecidas férias, regressou à nossa cidade, o Capitão Luiz Carlos Corrêa, atualmente prestando seus serviços no 2 '  Batalhão Rodoviário.Logo que regressou à Lages, onde desfruta de elevada estima, o Capitão Luiz tarlos [Corrêa já reassumiu as funções naquela Unidade.

C ontinuação da la  p ágin a
mais especialmente organizar o cadastro rural do município em convênio com a Associação Rural de Lajes e envolvendo, por interesse mútuo a Fazenda Estadual e A- gência Municipal de Estatística.Desejo promover o entro- samento com os vários serviços e projetos do Ministério da Agricultura e Secretaria da Agricultura, como o Fomento animal, defesa sanitária Animal, Frodução de Batatas semente certificada, Projeto de Forrageiras, Projeto de Ovinocultura, Projeto de Inseminação Artificial, Projeto de Gado de Córte, Projeto de Controle Leiteiro e Registro Genealógico, dando toda a cobertura que os recursos municipais permitirem e cobrando a execução doe mesmos de modo a atingir o maior número possivel de interessados, transformando se em apoio para criação de riquesas.

Procurarei carrear para o município por recursos pró prios ou mediante convênios ou ajustes com a secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, Aliança para o Progresso e / Conselbo Coordenador dos Convênios do Ministério da Agricultura USAIL) - recursos para:
a) PROJETO DE FRUTICULTURA,b) PROJETO DE FLORES TAMENTO E REFLO- RESTAMENTOc) PROJETO DE APICUL- TURA,d) Bôa semente de trigo e milho por prêço razoável e financiamento.
Devo criar e instalar uma secção agrícola na Prefeitu ra que atenda, indistintamen- te, as reinvidicações dos pequenos agricultores e criadores, orientando-os e encaminhando-os na obtenção de créditos para a aquisição de reprodutores, sementes, mudas, arame farpado, preparo do solo, adubos, sais minerais, inceticidas, fungicidas e demais produtos necessários às suas atividades.
Mas, SENHORES CONVENCIONAIS, não esqueci o problema do ensino que há de 6er um dos pontos altos de

meu govêrno.Há em Lajes, atualmente, oitenta e tres unidades escolares, disseminadas em todo o território municipal.Há cêrca de 130 professores e matrícula de tres mil e setecentos alunos.Sei perfeitamente das minguadas condições em que funcionam a maioria dessas es colas, em casas adaptadas sem as menores condições, sem material didático e sem mobiliário.Não devo esquecer os esforços realizados pela administração municipal no sentido de melhorar a rede escolar.No entanto, devido a esse esforço, que já muito melhorou o nível de escolarizaçã» municipal, hei de me empenhar vivamente, com os poderes públicos estaduais para criar melhores condições para as escolas municipais, quer no que be refere aos prédios, quer no que se refere ao material didático.Procuraremos c o la b o ra r  com o ensino médio no que nos for possível.Raveremos de interessar- nos pela instalação em Lajes das Faculdades já creadas, de Agronomia e Veterinária bem como pela de Ciências Econômicas, já em funcionamento.Aí, SENHORES CONVENCIONAIS, em rápidas palavras a estrutura de meu Plano de Govêrno.Para finalizar quero agradecer a presença do Representante do sr. Governador do Estado, do sr. representante do Presidente do Diretório Estadual do PSD, das dignas autoridades aqui presentes, dos representantes dos partidos políticos, de todos aqueles que nos honraram, com sua presença e de forma especial aos senhores convencionais.Agradeço aos Partidos políticos que me honram com seu valoroso e decidido e indispensável apoio para que possa levar a têrmo meu plano de trabalho.Agora, nada mais me resta que, elevar o meu pensamento a Deus para que na sua bondade e onipotência, me proporcione forças, coragem e clarividência para que eu possa distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que devo ou não devo fazer.
Tenho dito.

Blistamento Militar
1. - O alistamento militar é o primeiro passo dado pelo cidadão nq atendimento de seus deveres com o Serviço Militar.
2. - Todo brasileiro deve alistar-se para o Serviço Militar dentro dos primeiros seis meses do ano civil em que completar 17 anos de idade.
Êsse alistamento, no entanto, poderá ser feito a partir do dia em que o indivíduo completar lü  anos.
3. - O brasileiro que não s p  alistar, não está em dia com suas obrigações militares e de acordo com o Art 14ü dallei do Serviço Militar não poderá:
a - ser nomeado funcionário público;b - assinar contrato de qualquer natureza com o Govêrno Federal, Estadual ou Municipal;c - obter passaporte;d - obter carteira profissional;e - matricular-se ou prestar exames em qualquer estabelecimento de ensino.

Visto:Wilson Silva Devanir PintoTen Cel Cmt do Btl 7 Cap Chefe do SRP
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