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Adiada convenção municipal do PSD
Conforme conseguimos mão, U irV a rp i*  t„„-  
,umr. foi adiada para 0 « mV  -chXtífJ* Ju0Í?J;apurar

o próxim » dia 29, a con 
venção m inicipal do Par
tido Social Democrático, 
que estava marcada pa
ra o próximo domingo, 
dia 22.

r  mo se sab*3, na re
ferida convenção serão 
homologadas as candi
daturas à Câraars Muni
cipal, cujos nomes são 
os seguintes: Nilton Ro
gério \eves, Teltno Ar 
r  Ramos, Afon*^ Si-

chweitzer, Rui 
Zapelini, Cláudio R ira0s 
Horiani, além de outros

grandes valores da grei 
majoritária, que serão 
levados à convenção no 
próximo dia *j<J.

em agooi
0  sr. >r chado da Ro- o pedido de delegação 

cna decl r »u à imprensa : de poderes ao Congres- 
qoe pr ui*3 '-ncaminhar|so durante o periodo de

“'esforço concentrado” da

il
Ocorreu no dia .ie on

tem, a passagem da data' 
ratalicia do Deputado Ru 
b e n s  Nazareno Neves, 
atual Secretario de Edu
cação e Cultura de nos
so Estado.

Homem público dotado 
de inúmeras qualidades, 
considerado como um dos 
mais eficientes d<> govêr- 
t<i Celso Ramos, foi mui
tíssimo cumprimentado no 
dia de ontem pelo seu lar 
go circulo de amigos e ad
miradores.

Noticiando êste aconte
cimento, destas colunas

formulamos ao Deputado Rubens Nazareno Neves, 
cs nossos votos de inúmeras felicidades.

Goulart na concontroção 
das Ligas Camponesas
Dia 29, o presidente da República viajará pa

ra João Pessoa, Paraiba, a fim de assisUr á con
centração das confederações das ligas com pones^
o também inaugurar os postos do A 
SAPS.

Câmara, cujo início está 
previsto para o dia 6 de 
agosto.

Salientou, entretanto, 
que já tem quase pron
to um plano de abaste
cimento, “ que obedece 
rigorosamente à compe
tência do Executivo, de 
acordo com a Constitui
ção e leis em vigor” — 
plano esse que o “ esfor
ço concentrado” encon
trará em plena execu 
ção.

Sinais do Telstar se
rão captados na 

Guanabara
Uma estação retrans- 

missora dos sinais de 
televisão e de telecomu
nicações enviados pelos 
satélites norte-america
nos será instalada êste 
mês na Guanabara, de 
vendo funcionar em a- 
gôsto. Esta de início, 
funcionará apenas como 
receptora dos sinais pro
venientes do satélite 
Telstar, mas se tudo 
correr bem já no ano 
que vem poderá retrans
mitir os programas da 
Europa e dos EEUU.

“v a r ig ”
•a FLORIANÓPOLIS, ITAJAl. SÃO PAULO e RIO 

4as„ 6as. e domingos 11:20 hrs.

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE -

3as„ 5as, e domingos, 12:40 hrs.
y 4 í « ,í

Reuniu-se o Diretório D s- 
iriial do Partido Social 
Democrático de Bccaii 3 

do Sul
Lançada a candidatura Nilton Rogério Ne /es 

por aquele distrito à Vereança

Em concorrida e entusiástica reunião reai za- 
da nos salões do Clube Recreativo local, reuniu- 
se sábado passado, o Diretório do Partido S< ciai 
Democrático de Bocaina do Sul, com a finalidade 
de promover a sua reestruturação, e indicar os 
Candidatos aos cargo eletivos Municipal, Estadual 
e Federal, por aquela região.

A reunião foi presidida pelo sr. Waldo da 
Costa Avila e secretariada pelo sr. Aderbal Anto- 
nio Andrade. Dando por abertos os trabalhos, o 
sr. Presidente pediu aos presentes, a indicação 
dos nomes que deveriam compor o Diretório ora 
reestruturado. Para êsse fim fêz uso da palavra o 
companheiro Job Henrique Neto, que apresentou 
os seguintes nomes, que foram aprovados, com 
vibrante salva de palmas:

Mesa Diretora
Presidentes de Honra - Heliodoro Bernardino 

da Costa, João Bernardino da Costa, Prudente Da
niel de Liz e Paulo Alves Pereira de Liz; Presi
dente - Antonio Dorval de Macedo: P Vice - Cin- 
cinato Kamos da Costa; 2' Vice - Olaide Ferreira 
de Arruda; 3' Vice - Henrique Assink; Secret. Ge
ral - Job Henrique Neto; 1* Secret. Waldemar Al
ves Coelho; 2' Secret. - Antonio Coelho Borges; 
Tesour. Geral - Ludgero Buss Oening; 1* Tesourei
ro - Pedro Vieira Thives; 2' Tesoureiro - André 
Schumacker Filho; 3' Tesoureiro - João Daniel de 
Souza; Orador - Altino Alves de Andrade.

Membros
Huberto Kauling Filho, Martim Theodoro Kauling, 
AntOQio Miranda, Iolando Rosini, Raul Amarante 
Waltrick, João Cardoso da Silva, Luiz Maganin, 
Aderbal Antonio Andrade, Isaac Miranda, Newton 
Borges da Costa, Cincinato Ramos da Costa Jr., 
Arnoldo Martins, Assis Alves, Ataliba Henckmaier, 
João Assink, Divino Burato, Orides Subtil de Oli
veira, João Oening, Norberto Becker, Alvicius Wig 
gers, José Wiggers, Martin Vicente de Souza, Se
bastião Prudente de Liz, Atílio Marcilino de Liz, 
José Maria Costa, Álvaro Amarante Coelho, Anto
nio Pereira Couto, Amilton Alves Oening, Jaime 
Henckmaier Oening, Marcolino Dircksen, José 
Lemkuhl, Fredoliuo Assink, Antonio Duarte da Sil
va, Aristides Assink, João Tharum Thives, Gusta
vo Roberto AssiDk e Antonio Antunes de Oliveira.

A seguir usou da palavra o Sr. Cincinato Ra 
mos da Costa, que indicou o nome do senhor 
Nilton Rogério Neves, para concorrer como can 
didato a vereador pelo distrito de Bocaina do Sul. 
Essa indicação foi aprovada por unanimidade dos 
presentes com vibrante ovação.

O vereador Nilton Rogério Nevs agradeceu a 
homenagem que lhe foi prestada por aquêle di
retório, com a indicação de seu nome para con
correr a uma cadeira de vereador, dizendo que 
tudo fará para representá-los condignamente.

Pelo mesmo diretório foi ainda apoiado o no
me do Dr. Osny Regis para Deputado Federal, e 
Aureo Vidal Ramos, para Deputado Estadual.

Fizeram uso da palavra os srs. Manoel Antu
nes Ramos, Osny Regis, Evaldo Henckmayer e 
Aureo Vidal Ramos.

O Sr. Valdo da Costa Ávila, dando por encer
rada a reunião, agradeceu o comparecimento de 
todos, e testemunhou sua confiança no Diretório 
distrital de Bocaina do Sul e em seu presidente 
vereador Antonio Dorval de Macedo.
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Prefeitura Municipal de Laces
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N- 27 

de 6 de abril de 1962
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições

DECRETA:
Art. I - - Fica extinta a Escola Mista Municipal Desdobrada do 

Bairro Coral, Rua Famta Rath, nesta cidade.
Art. - 2‘ - Êste decreto entrará em vigôr na data da sua publica

ção, revogada as dispo ações e n contrário.
Prefeitura Municipal de Lagos, em 6 de abril de 1962.

Ass. Wolny Delbi Rocei Prefeito Municipal 
Publicado o presente decreto na Secretarin da Prefeitura, em 6 

de abril de Í962.
Felipe Afonso Simã • Secretário

PORTARIA
de 23 de abril de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve -
DESIGNAR:

O Fiscal de Fazenda desta Prefeitura. Snr. Sebastião Acyr Ra
mos Vieira, para responder pelo expediente da Recebedoria de6ta 
Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de abril de 62.
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da Pre
feitura, em 23 de abril de 1962.

Felipe Afonso Simão - Secretário

PORTARIA
de 23 de abril de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

DETERMIN AR aos Senhores Diretor da Fazenda e chefe dos Serviços de 
Contabilidad r desta Prefeitura ptri, que a partir desta data apresentem 
diàriamente umi cópii do Biletin l i  Receiti assinado pelos seguintes 
funcionários: - Diretor da Fazenla e Tesoureiro Recebedor e mensal
mente, até > dia ji ico, seja elaborado o Termo de Tomada de Contas, 
entre a Tesouraria e Contadoria, devendo o mesmo documento conter 
assinaturas le responsabilidade do Diretor da Fazenda, Contador e Te
soureiro.

Pret itura Municioal de Lages, em 23 de abril de 1962.
Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria, na Secretaria da Pre-

leitura em 23 de abril de s|mao . Secretário

uso de suas

DECRETO N- 28 
de 23 de abril de 1962

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, 
atribuições, DECRETA.-

_. _ o»|*a MERCEDES FLORIAN1 1)E OU-
Art. 1- - Fica concedido de provimento efetivo de Auxiliar de

VEIRA, ocupante do ca[agn°J 8̂ a Q°Uadr0P único do Município, o Adicio- 
Escrita, Padrão H. constante do Uuaaro . inpn nor cento Í50/ 1 de n 
nal de vencimentos a que tem ^ireRo d cPorre8pondente 'ao pe-
côrdo com a Lei n* 9» de 31 de maxo ^ ^  ^  ^  P

rl0dV r r 2Pr-e Ênstè Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

«  de abril de 1962
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura, em 23 de abril de 1962.

DECRETO N 29 
de 28 de abril de 1962

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas

atribUi' ÕeS' DECRETA:
Art. V - Fica concedido, a partir de março do corrente exercí

cio, uma Bolsa Escolar de treis mil cruzeiros (CrS 3 000,00), a Moacyr 
Tadeu Furtado pari f izsr un curso no Instituto Politécnico do Paraná.

Art. 2- - A despesa decorrente do artigo anterior correrá no cor
rente exercício por conta da dotação 3 94-15. do Orçamento vigente

Art. 3' - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em 28 de abril de 1962 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Pra- 
feitura em 28 de abril de l ‘>62

Felipe Afonso Simão 
Secretário

-  -  fábrica k Móveis e Esquadrias Presidência ia  L B A
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

joao pellizzoni
Jr 4 C,A LTDARoo Joronimo Coelho, •/« 

Cotio 126 - To%9'. -LEÃO"

í""... LAGES * Sta. Catarina

—  D E -

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

L A G E S  - Sta. atarina

Agora cora 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

Assumiu a presidência da Legião Brasileira 
de Assistência o sr. Charles Edgard Moritz, primti- 
ro vice presidente da entidade, em virtude do li
cenciamento, p ir sessenta dias, da senhora Maria 
Teresi Goulart, presidente da Legião.

CASA - Vende-sa
\ ende-se bôa casa de moradia na Rua Josefina Ame 

rim - imediações do Eogarrafamento Santo Antônio - Av< 
mda Presidente Vargas.

A casa tem todas as instalações necessárias e est 
construída há 2 anos
Tratar no local com o snr. José Cardoso, ou com o mesm 
senhor no prédio da Farmácia IARA.

Se você deseja ganhar

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

ao sorteio de Dezembro de compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



18*762

CORREIO LAGRANO 3a pagina

A União dos partidos 
do Centro - UDN, PSD, 
pL, e outros - em tôrno 
do combate a qualquer 
iniciativa de caráter ex 
tremista, poderá ser o

P^ncipal fator da nri 
meira grande derrotado 
gabinete Brochado R0 
ba^ quando êste levar 

"  amara o pedido de 
ddegaçao de poderes.

0
Iniciando uma série de 

melhor de q u a t r o  
p o n t o s  e n t r e  o 
Pinheiros e o Cruzeiro, 
em disputa do descenso, 
foi realizado domingo 
último o primeiro cote
jo entre estas equipes, 
que finalizou com a vi 
toria do alvi verde por 
4 a 3.

A vitoria do Pinheiros 
nêste primeiro cotejo da 
série, garantiu-lhe os dois 
primeiros pontos nesta 
disputa, sendo que o Cru
zeiro terá que vencer no

próximo domingo, afim 
de possibilitar a rea
lização de um terceiro 
jogo decisivo.

Caso o Pinheiros der
rote o Cruzeiro no se
gundo jog >, permanece 
ra na primeira divisão, 
devendo o estrelado dis
putar com o campeão da 
segunda divisão, cujo 
campeonato aiuia se en
contra em andamento, 
para verificar se perma
nece ou não na divisão 
principal do futebol la- 
geano

da Pa

A Geral Auío Peças
hua Correia Pinto. 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias. molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de 'tarros usados.

Tudo a preços baixos

-  DE -  
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos * Lubri 
ficaçáo e Lavaçõo

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

I

Além disso, acredita-se 
ser dificil manter em 
Brasília pelo tempo ne
cessário um número su
ficiente de deputados 
para votar e aprovar a 
medida que precisa de 
161 votos favoráveis. A 
tramitação do pedido e- 
xigiria existência de 
“quorum” durante dez 
ou 15 dias - o que é 
considerado impossível 
no período pre eleitoral.

A união dos partidos 
do centro é implícita e 
não formal. Está tradu 
zida por declarações de 
seus líderes e pela posi 
ção que tomaram na vo
tação em que foi apro
vado o nôvo gabinete. 
UDN e PL decidiram 
cair na oposição; PSD 
e PSP afirmaram que 
não só não integrariam 
o gabinete como se re
serva ram o direito de 
apreciar cada caso con 
ereto de acordo com os 
interesses e as respon 
sabilidades nacionais - 
e para ambos represen 
ta o combate aos extre- 
mismos. O próprio líder 
do P.S.D. sr. Martins Ro
drigues, quando falou 
durante a votação do 
gabinete, afirmou que 
a aceitação pela maio 
ria do partido aos no
mes indicados, não re
presentava a solidarie 
dade a política do go 
vêrno, nem envolvia 
qualquer compromisso.

Prinrcini s I M s  do eôvo G a i o t e

Donas de casa fazem 
baixar preço da carne

Telegrama procedente 
de Curitiba informa que 
a população curitibanade 
sencadeou greve branca 
contra a alta dos preços 
da carne e que a mes
ma está surtindo efeitos.
Acharíamos que a mes

ma deveria ser levada a 
efeito também aqui em 
Lages.

O nôvo Gabinete, em 
."ua reunião de amanhã, 
«xaminará a mensagem 
a ser enviada ao Con
gresso, solicitando dele
gação de poderes, notada 
mente para a solução da 
crise de abastecimento 
que ameaça a ordem so 
ciai no país Tal memsa 
geru será estudada antes 
pela a sessoria do pri
meiro ministro Outro 
problema a ser aprecia 
do na segunda reunião 
do Gabinete é o refe 
rente a nomeação dos

subsecretários. A expe 
riência da última crise1 
aberta com a d-sineom- 
patibilização do Conselho 
presidido pelo sr. Tan 
credo Neves, quando os 
subsecretários tiveram 
de ser nomeados apres
sadamente, demonstrou— 
no entender d * atu ;1 
governo — a necessi
dade de que cada litul r 
conte desde o iníci * de 
sua gestão com um sub
secretário em condiçõ s 
de assumir a pasta e,n 
qualquer momento.

O Brasil participará de duas 
feiras 1 nt^rnacionais

O Brasil apresentará, 
na Feira Internacional de 
Breno, na Tchecoslová- 
quia, uma exposição fo 
tográfica composta de 
i5 painéis, focalizando 
aspectos gerais da vida 
nacional, com texto em 
inglês.

Cia Siderúrgica 
Nacional

Ações ordinárias da 
Companhia Siderúrgica 
Nacional foram as que 
maior valorização alcan
çaram no primeiro qua 
drimestre deste ano, re 
gistrando-se 32,3%. De 
pois da Companhia Side 
rúrgica Nacional, as ações 
mais valorizadas foram 
as da Cervejaria Brab- 
ma, 30,6%, Mesbla 17,9%, 
Vale do Rio Doce, 16,9% 
e outras.

A mostra que part ci- 
pa da Feira Internac > 
cal do Oriente Próximo, 
erá remetida pela Em

baixada do Brasil em 
Tel-Aviv para Praga, a- 
é o inicio de agôsto.

Essa mesma exposição 
será apresentada também 
na Feira Internacional 
de Salônica, na Grécia.

Quem não anun
cia se esconde

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

Versatilidade 
e alto rendimento

TRATOR

FEND T
Um gigante 10 trabalho

Especialmente projetado 
pira as condições Brasi
leiras, sob a garantia da 
famosa técnica alemã

Representante

Vicente Pascale
Com. e Repres.

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

End. Telegráfico - 1NDU 

LAGES - Santa Catarina

3

T f í) n s p o r 1 9 d o r 3 í  R c p p c s f i n t f l p õ Ê S  R D D O L A G E S  L T D f l .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal. 73 - LAGES - Santa Catarina 
Avenida IViarecna g mudanças, encomendas, bagagens etc.,para qualquer localidade do pais

Transportes em geral de cargas, 1 A e? São Paulo> Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

À n p n r i a < \  e m  C wr i t i m ò  b r a n d e  e  L o n d r i n a .

g ç a .an j  as seguintes localidades de Santa Catarina:
servindo ain LaqeadinhÇ;
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a mão de Deus poderá salvar o Brasil
Só a nulo protetora de Deus nosso Pai,
Poderá dirigir os homens de bem da Nação,
Somos filhos da Pátria do Santo Senhor,
Onde o Evangêlho espalha nêste torrão.

As correntes do mal do umbral inferior,
Não querem que aqui nêste querido Brasil,
Deixe de ser escravos sub desenvolvidos,
Mas os espíritos do astral sup *rior são varonil.

Octoç enchia vingou 
morte de seu filho

BKLO HORIZON Uma 
velha de 89 anos An - Mana 

I Pereira dos Santos, viiigou a 
I morte do filho caçula afi as- 
isassinar, com cinco tiros o 
criminoso. Joaquim ''oelho.

O crime foi coin^tiJo na 
cidade de Betim, no momen

to em que a vitima saía do 
Fórum local, onde fôra pres
tar depoimento do inquérito 
policial. A criminosa foi pre
sa em flagrante e disse que 
Deus há de compreender e 
perdoar.

Essas fôrçis elevadas compostas de brasileiros, 
Que em tempos idos, aqui com nós viveram, 
Conhecem bera o s  falsos intrigantes politiqueiro>, 
Diversas vêzes tentam a iodos nós venderem.

Mas, a mão de Deus protege o nosso Brasil, 
Troca-se os homens que tem o “ h minúsculo” , 
Até que apareça um com amôr e honestidade!
E que tenha êle um “ H de homem maiusculo” .

Ainda para breve havemos de ver um assim. 
Vamos confiantes até achar êsse “ H homem” ,
Êle está atento, a mão de Deus porá o fim,
O povo espera, não queremos morrer de fomem.

País nenhum no mundo é tão como o nosso, 
Rico em minéreos, podemos abastecer o globo, 
Vamos orar, “ Jesus nos ditou o Padre Nosso” ! 
Deixem que os lobos devorem lobo a lobo.

l.ages, 6 de Julho de 1962. 
LAURO DE CARVALHO CESAR

Modificação de T.N.M.
O Governador Celso 

Ramos aprovou a mo
dificação da Tabela Nu 
mérica de Mensalistas do 

ÍServiço de Fiscalização

da Fazenda, de acordo 
com quadro anexo, pu 
blicado na edição de 4 
do corrente do órgão o 
ficial do Estado.

I Ajuda à Centro Rural
A Secretaria da Agricul 

tura firmou convênio com o 
Centro Rural União de Mor
ro Grande sediado no muni
cípio de Meleiro, com a fina
lidade de somarem recursos 
para a construção da sede 
do referido centro.

que correspondam às finali 
dades do Centro Rural de 
Morro Grande;

b) sua área será ocupada 
sòmente por dependências 
do Centro Rural, ou que sir
vam diretamente a seus as
sociados.

Das cláusulas referendadas
constam:

• a) o prédio será utilizado 
üuicamente para atividades

Para as despesas de cons
trução, o Centro Rural con
tribuirá com a importância 
de Cr$ 200.000.0<», integrali- 
zada em parcelas variáveis, 
conforme as necessidades de 
andamento da construção.

Símbolo do A contribuição do Govêr- 
no catarinense através da 
Secretaria da Agricultura, 
será de Cr$ 100.000,0).

Novas cores, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores 
bobr.o, elegante, resistente. O seu padráo de automóvel.

k Bnrtoto n wairs-innuuo
hUcifflt li (tiniu li iiti unllMt 
Slt Btfnrío to Cmn 
htiii it sti ruii

CEE com re
gimento 
interno

O Conselho Estadual 
tle Educação já tem o 
seu Regimento Int°r:i > 
devidamente aprova io 
pelo Chefe do Executi
vo catarinense, »m  ato 
de 3 do corrente. O re
ferido Conselho está pre
sidido, em carater pro
visório, pelo professor 
Elpídio Barbosa.

Construção da Ponte 
sôbre o Rio Itapo- 

cuzmho

O Plano de Metas do 
Govêrno e o Departa
mento de Estrada» de 
Rodagem assentaram as 
bases de um têrmo de 
convênio, para a cons
trução da ponte de con
creto armado sôbre o 
rio Itapocuzinho, na es
trada SC-32, trecho Gua- 
ramirim-Jaraguá do Sul- 
Serão investidos no e* 
xercício de 1.962 cito

I milhões de cruzeiros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



ia «0 
Prç«. 

luerit0 
11 Pte.

der ,

■H
icôpdo 

pu 
de \ 

gào o-

al
3 final 
lural dt

ocupad» I 
íodènciai I 
i que sir- 
seua as-1

de com- 
ural cot 
aportância 

integrali- 
variáveu. 

sidades d! 
itrução.

Io Govèr-1 
itravés 4» 
)griculuin | 
0,0>.

18-7-62

Noticias do
Visita ao Distrito

Estiveram ern visita ao 
16- DRF:Sr. losé Tiscoski. 
Prefeito Municipal de 
Sombrio; Sr. .José Ro
cha, Prefeito Municipal 
de Araranguá; Sr. Cha 
fic Elias Saad.

Viagens em Serviç ->
Esteve n t Séde do 16 

DRF o Eng Arnaldo Se- 
veriano de Oliveira, Che 
fe da Residência de Tu
barão, que veio trata 
de assuntos ligados ac 
seu setor de trabalho.

Acessos Araranguá e 
Tubarão à BR-59

Foram e tcvminhadosà 
Divisão de Estudos e Pro
jetos do DNER, para o 
devido exame e poste
rior aprovação por par
te do Conselho Rodoviá
rio Nacional, os projetos 
dos acessos das cidades 
de Araranguá e Tubarão 
à BR-59.

Rodovia BR 36
Continuam em ritmo 

acelerado os serviços de

CORREIO LAGEANOl 5a página

revestimento sílico argi-
10Sk°  trecho Lajes Joa- 
Çaba da Rodovia BR-36.

Hodovia BR-59
Prosseguem os servi 

ços de revestimento síli 
co-argilosc» no trecho Tu- 
barão-Araranguá, sub- 
1 'Cho Içar* Maracaju, 
da Rodovia RB-59.

Quotas do FRN às 
refeituras
O 16- Distrito Rodo

viário Federal já está

tal
nrocedendo a distribuição 
das Quotas do Fundo tio 
doviário Nacional às Pre
feituras Municipais que 
se encontram habilitadas 
ao seu recebimento.

Designação de En
genheiro

O Sr. Diretor Geral do 
DNER acaba de assinar 
Portaria designando o 
Eng* Nilo Buchele para 
exercer a função de Che
fe da Seção de Coopera
ção do 16' DBF.

Aguas da Reação

«Limparam» o xadrez de Terezina
TEREZINA. Fato inédito nos 

anais de todos os executivos 
do país registrou-se nesta 
capital por ocasião de uma 
transmissão de cargos. As 
autoridades policiais do ex- 
governador Chagas Rodri
gues, na oportunidade de

transmitir a direção da che 
fia de Policia aos nomeados 
pelo atual governador Tibe- 
rio Nunes, “ limpar im” o xa
drez da delegacia pondo em 
liberdade todos os presos 
correcionais, inclusive vinte 
e dois ladrões assaltantes.

Lageano!
Colabora para o maior progresso 
de teu município, pagando em dia 
os teus impostos, na Tesouraria da 
Fazenda Municipal.
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Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 
tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen" 
tos e ferramentas em geral.
Praça Joâo Costa# 4 - Fone# 489

i

RIO - João Conceição, especial para Correio Lagea
no Causou-nos viva impressão o artigo domingueiro, em 
página nobre, do carro-chefe de uma cadeia de jornais e 
revistas afirmando que, a aprovação pelo Senado do pro
jeto concedendo aos trabalhadores particulares um décimo 
terceiro mês de salário, iria causar a quase falência do 
capital privado no Brasil. Assusta-nos a perspectiva de 
um “lay off” coletivo só porque no Natal de 1962, o traba
lhador já terá expresso em lei o direito de comprar 
um boneco para seus filhos, um vestido para a mulher ou 
um presente para a noiva.

E então há o perigo de defesa no interêsse da própria 
sobrevivência do empregador! Como a justificar o mêdo 
inflacionário oriundo da benemerência do Congresso, o car
ro-chefe opina a favor da extensão da lei ao funcionalismo 
civil e militar e servidores nas autarquias federais, alegan
do que não se pode beneficiar a uns e deixar outros apar
te. A demagogia teiu campo ilimitado na cabeça de certos 
figurões da nossa imprensa, pois a exigir equiparação de 
vantagens entre o funcionalismo civil e militar e as clas
ses assalariadas estariam as classes conservadoras em 
concordata coletiva concedendo seis horas de trabalho, 
salário familia, quinqüênios, letras de carreira, férias de 
trinta dias, inatividade com vencimento total licenças-prê • 
mio, ass stência médico-hoepitalar extensiva aos dependen
tes do funcionário, de primeiríssima ordem, etc etc.

Nada nos convence de que é na burocracia onde se 
encontra a maioria do eleitorado brasileiro. Esta maioria 
existe nas forças que produzem com o suôr de seu traba
lho fisico, artezanato e nas tarefas que dão impulso à vida 
de uma nação.

L U A  ? ? ?
LUA
Que no espaço flutua 
E distante é teu altar 
LUA
A luz da face nua 
A nós põe a meditar

X O X

Qual será teu interior? 
Haverá alegria ou dôr? 
Possues luz ou só trevas? 
Terás seres com vida?
Há em tí constante lida? 
Nosso pensar, tu o levas

x o x

Hão de chegar i ti 
Teu corpo irão ferir 
Com foguete espacial 
E, então a Terra sorrí 
Prazer ao te possuir 
Cairá teu pedestal

V  I L E
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Senhores Motoristas:

Para os seniiços le lavação, É i i l i c p  e pulverização É  soas veicules p r o n r e i . .
S e r r a n a  L t d a . - V e í c u l o s  e M á q u i n a s

■ ■ ■ Ia I ffa ■iipaflo a
Rua Coronel Córdova, 294 à 302
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Ba sua ono
(Logo abaixo dos Correios e Telégrafos) j f

— Santa Catarina ®
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CORREIO LAGEANO
Lages, 18 de Julho de 1962

Em Lages o Coral Evangé 
lico de Belo Horizonte

Procedente de Porto 
Alegre,chegou hoje a esta 
cidade, o Gorai Evangé
lico de Belo Horizonte, 
um dos mais completos 
do gênero no p ií*.

O Coral Evangélico de 
Belo HorizoDte está rea
lizando uma vitoriosa 
excursão pelo sul do 
Brasil, tendo ainda visi
tado o Uruguai e a Ar
gentina.

Do seu repertório cons 
tam números de Bach, 
H a e n d e 1, Beethoven,

Saint Saens e autores 
contemporâneos.

A estréia do Coral E 
vangélico de B do Hori 
zonte dar-se-á hoje às 
20 horas, numa audição 
no templo da Igreja 
Presbiteriana local. A 
manhã será encerrada a 
rápida tournée do referi 
do Coral, com uma a 
presentação às 20 ho
ras no salão da Escola 
Normal e Colégio Esta 
du? Vidal Ramos

Novo convênio iciba 
de ser aprovado u do 
govêrno do Estado, den
tro do seu progra i • de 
proporcionar ensin-* pri 
inário gratuito ao m íior 
número possível de cri 
ançis em idade escolar. 
Dasta feita, o acordo é 
feito entre o Esta d > e o 
Ginásio e Escola Normal 
“ Madre Teresa Michel” ,

da cidade de Crisciúma. 
'Io mesmo sentido, o Sr. 
Celso R • nos ratificou o 
têimo e convênio entre 
o seu g ivêrno e a Esco
la Normal “ Imaculada 
Conceição” , de Videira, 
para a ministração, gra
tuitomente de ensino nor 
mal pelo referido edu- 
candário.

Entre duas c o is ís  p re tra  a melhor

Consórcio TAC -  Cruzeiro do Sul
... ~ ás suas ordens __
Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 

SUL, sem preocupação das passagens, utili

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 

o mais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 

vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

Páscoa dos Miülares e 
Civis da sede do *" Bil Rv

no dia 15 cio Pascal Êste ano. a I , ,

O Sr. Waller Moreira 
Sales, que atualmente se 
encontra em Paris, acei
tou a indicação do seu 
nome para titular do 
Ministério da Fazenda. 
Esta comunicação foi 
prestada pelo proprio Sr. 
Walter Moreira Sales, 
que embarcará para o 
Brasil imediatamente, a- 
fim de assumir as suas 
funções.

Assim, ficam desfeitos 
os rumores divulgados 
pela imprensa de todo o 
país, segundo as quais

R alizou-se, 
corrente, na Capela ■ 

ão José, com invulgar 
brilhantismo,a Páscoa dos 
Militares e Civis da sede 
do 2* Batalhão Rodoviá
rio. Naquela já tradicio 
nal festividade de U 
cristã, que anualmentt 
se repete, centenas de 
católicos aproximaram 
se ainda mais de Deus 
através da Comunhão

coa
da sede no Batallno ie. 
ve a abrilhantá-la, ainda
iiais, a pit senç do t ,p 

Capelão Cônego Nilo 
Odlett, da Guarnição de 
Pôrto Alegre, especial- 
mente convidado pelo 
Jel Flori Mõller, < rut 
lo 2* Ba lhão Rodoviá
rio.

n m e o  los  ü p r o s
Dia 30 próximo,

o Sr. Walter Moreira z jr cigarros a preços
as fábricas passará > a proriu- 

maiores qu os atuais. 4
Sales declinaria do con 
vite para assumir a pas
ta da Fazenda.

Atendendo convite do 
Cel Floriano Mõll**r, Cmt 
io 2* Batalhã » Rodoviá
rio, para oficiar a missa 
da Páscoa dos Militares 

Civis d i sed o do Ba
talhão, chegoi: a Lages, 
no dia I do corrente, o 
Rvdmo Cô ieg • Cap Nilo 
Kollet que. em Pôrto A 
legre, ex ree a função 
de Capelão Militar da
quela importante guar 
nição de nossas Forças 
Armadas.

O Rvdmo Cônego Ni
lo Kollet é um velho 
soldado, veterano da 
Campanha da Itália, on 
de foi Capelão do 9* Ba 
talhão de Engenharia 
Expedicionário.

Possui as Medalhas da 
Campanha e de Esforço 
de Guerra, pelos rele
vantes serviços presta 
dos à Fôrça Expedicio
nária Brasileira, e a 
Cruz de Combate, pela 
sua coragem e bravura 
pessoal, proporcionando 
assistência religiosa a 
todos os soldados das 
Companhias e dos Pelo
tões, mesmo sob a ação 
de fogos inimigos, em 
qualquer ponto da fren
te de combate.

Sacerdote piedoso, de 
raras virtudes, crente e 
dedicado, camarada e a- 
migo, tolerante e com
preensivo, foi uma gran
de honra para o 2- Bata 
lhão Rodoviário tê-lo à 
frente das festividades 
da Páscoa dos Militares 
e Civis de 1962.

majoração variará entre 16.6/. e 33,3*/.

Essa informação foi prestada pelo sr. Agos
tinho Janequine, presidente do Sin ucato da Indús
tria do Fumo do Estado de São Paulo, que disse 
também ser o aumento consequente da alta de 
salários e dos preços da matéria prima. A majora
ção atingirá cigarros fabricados nos Estados de 
São Paulo, Guanabara e Rio Grande Sul. As fabri
cas do Norte do país até o momento não se pro
nunciaram sôbre nenhum aumento, uma vez que 
não são filiados ao sindicato.

O maço de cigarros vendidos atualmente a
20.00 passará a 25,00 (majoração de 25*/-); de
25.00 para 30,00, e o que custa 30,00 ou mais pa»- 
sará a custar 10,00 a mais (aumento de 33,3°./* 
para o de 30.00). O menor aumento porcentual in
cidirá sôbre o que custa 60,00 (16,6°/0).

De utilidade pública a Enciclopédia 
Santa Catarina

de

O Governador Celso Ramos sancionou lei re
conhecendo de utilidade pública a “ Enciclopédia de 
Santa Catarina” , que vem sendo preparada pelo 
almirante Carlos da Silva Carneiro.

Visita do curso de fortificação e constru
ção do Instituto Militar de Engenharia ao 

2" Batalhão Rodoviário

Procedente do Rio de 
Janeiro, esteve em visi
ta ao 2* Batalhão Rodo
viário uma comitiva de 
oficiais-alunos do Curso 
de Fortificação e Constru 
ção do Instituto Mi
litar de Engenharia do 
Exército. Tal visita, que 
se revestiu de carater de 
um estagio de ensino,

serviu para que os futu 
ros técnicos da Arma da 
Engenharia tivessem con
tato com os diversos 
e importantes trabalhos 
de construção que vem 
realizando o Batalhão, o 
que, por certo, muito 
proveitoso será para o 
desempenho de suas 
atividades profissionais.

Sra. Maura Ribas
.h0ie a passagem de mais um ani- 

dio-n i pan/?ta !?10o distinta sra. d. Maura Kibas. 
S n api2 sa d° Sr. Antonio Walmor Ribas, d°
lacionad- ^1° dasta. Pra<?a e pessoa bastante re- 

a no seio da sociedade lageana.

taçõe\ na*a^c*ante enviamos as nossas felici
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