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Em continuação ac 
seu gigantesco plano de 
govêrno à frente de nos 
*o Município, o Prefe tc 
Dr. VVolny Delia Roccí 
vem de entregar duas im 
portant^s obras à popu
lação de nossa terra e 
que beneficiam princi
palmente os moradores 
do próspero Bairro Co
ral.

No dia 22 de dezem
bro p. p., Com a presen 
ça do Prefeito Dr Wol- 
ny Delia Kocca. do Cral. 
do 2 Batalhão tíod< viá
rio. Cel. Floria no Moller, 
demais autoridade? mu 
nicipais,coinercianf- s e o 
povo em gerai do Baiiro 
'.'oral. tevc lugar as 10 
horas da manhã, < ui 
singela cerimônia, a con
clusão da pavimentação 
hsfaltica de uma pista 
de tráfego da Avenida

Presidente Vargas.
kj importante empre- 

e mmento para a vida

Cigarros e alguns tipos 
de bebidas cusum mais 
caro desde o dia 2, pois 
entrou em vigor a nova 
lei de imposto de con
sumo que altera a siste
mática do lançamento do 
tributo sôbre produtos 
considerados de luxo.

Paru os cigarros a 
majoração não respeita
rá marcas ou tipos. 0 
maço de produto nacio 
nal custará mais dez cru 
zeiros. O imposto foi ma- 
jorado em 50 por cento. 
Era de õü por cento pa
ra os ciganos que cus
tam de 20 a 100 cruzei 
ros e passa a ser de 
por cento.
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BEBIDAS
Alguns tipos de be 

bidas não sofreram au 
mento de preços A tn- 
butaçã ) que incide sôbre 
preços de refrigerantes 
cervejas e chopp não foi 
alterado. Para a cerveja 
o imposto continua a ser 
de 30 por cento e para 
os refrigerantes de 10 
por cento. Esses produ 
tos sofreram há pouco 
majoração, que os pro 
dutores consideraram nor 
mal, em vista do contí
nuo aumento de preços 
da matéria prima e da 
mão-de obra.

As bebidas alcooli

f  e n u t í i d c  R u l i e n s

Depois de participar 
ativamente como convi 
dado especial do banque 
te oferecido pela Revis 
ta 0  Cruzeiro, ao Presi 
dente João Goulart, por 
ocasião o lançamento 
oficial da Cartilha de 
Alfabetização, prom ivida 
pelo Ministério de Edu 
cação e por aquela eon 
ceituada revista, estevo 
em nossa cidade, >nde 
passou as festividade d» 
.Ano Novo, o Deput *do 
Rubens Nazareno Neves, 
ilustre Secretário de tvh - 
cação e Cultura.

de nossa cidade, foi uma 
realização do Prefeito 
Dr. Wulny Delia Rocca, 
que cumpre assim uma 
grande promessa ao povo 
lageauo. e que contou
ambém com a inestima-innnrit„ j rt n-r,., î~
vel colaboração técnica | D ePu,ado 0 *Y  . de 
do 2- Batalhão Rodoviá 
lio.

S. Excia. que em Lag , . uu vários con
tactos com seus inúmeros a ig >s  ̂ correligioná
rios, ji regressou à capital ,<> Estado.

Um outro empreen

Medeiros Regis
Em visita à seus a 

migos e correligionários 
encontra-se nesta cidade.

Ile. Cel. Carlos
dimento que também foi 0 Deputado usny de Me 
entregue à população do áeiros Regis, que com 
Bairro Coral, mas cuja sólida votação, foi guin- 
inauguraçao oficial dar úaúo no último pleito de 
se á nos próximos dias, 7 ^e Outubro à uma ca- 
toi 0 serviço de abaste-1 
cimento d'água naquele1 
progressista recanto de 
no>sa cidade, que passa 
assim a ser servido do 
prec oso liquido.

Desta maneira, a 
consagradora administra
ção do Prefeito Dr. Wol- 
ny Delia Rocca, lavra 
mais ura precioso tento, 
e salda uma outra pro
messa para com o ordei
ro povo do Bairro Coral, 
fazendo com que o ser
viço de abastecimento!
4’água chegasse até aquej 
le local, enchpndo assim 
de inusitado júbilo a to
dos aqueles que lá t0- 
sidem cuque exercem asjv^j^-õs" togiVos nossos 
suas atividades comer- votos de uma feliz esta 
ciais e iudustriais. I „„ p^ncesa da Serra.

< ira no Congresso Na 
cional Formulamos ao 
I sae Deputado Usny de

a na

Transferido para o 
Estado Maior

Acaba de ser transferi- 
lo para o Estado Maior do 
Exercito, no Rio de Janeiro, 
0 brioso oficial Tte. Cel. 
'arlos Henrique Rupp. sub 

Comandante do 2’ Batalhão 
iodoviario e Presidente do 
Licns < lube de Lages.

Por motivo de tão im 
portante acontecimento, os 
seus colegas de oficialidade 
do 2’ Batalhão Rodoviário e 
amigos, prestar-lbe-ão hoje 
uma significativa homenagem 
iaquela Unidade Militar, ho
menagem esta das mais jus
tas, pois espelha fjelmente o 
reconhecimento dos mesmos 
ao trabalho edificante do ilus
tre homenageado à varias ini
ciativas de vulto encetada pe
lo mesmo em pról da coleti
vidade lageana.

Noticiando êste magno 
acontecimento, destas linhas 
formulamos ao Tte. Cel. Car
los Henrique Rupp, as nossas 
felicitações pela sua transfe
rência para 0 Estado Maior 
do nosso glorioso Exercito.

Para majorar os pre cas. da aguardente de
cos, os fabricantes ale
garam u elevação 1 o 
custo da produção, oau 
sada pelo reajustamento 
salarial e tarifário e pe 
Io encarecimento da ina 
téria-prima.

cana ao uísque, deverão 
ter os preços majorados 
pelos produtores pois a 
nova lei do impôslo do 
consumo faz incidir sô 
bre êsses produtos maio
res taxas.

r  aI oroado de êxito 0 baile das debutan- 
tes de 1963 do Clube 14 de Junho
Constituiu se em a-,de várias debutantçs 

conteciraento de larga gaúchas, a mesma mar 
repercussão social, o tra-jeou sucesso 
dicional baile de reveil
lon, realizado |na noite 
de dl de dezembro p.p., 
no Clube 14 de Junho, 
quando d ti meninas rao- 
ças foram apresentadas 
à sociedade lageana.

Numa noite maravi
lhosa, e que contou in 
clusive com a presença

Letras it Câmbio com aceite CREfISilL
Renda liquida de 33% ao ano
C C E f i l I J L  -  f  i a .  C r e d i t e  e  f i n a n c i a m e n t o  d c  fu I
Capital e Reservas; Cr$ 307 .000  000,00

Carta patente n‘ 108
Travessa Francisco Leonardo Truda, 98 -  Con|. 61 -  Fone 54-38 

Porto A legre-B io Grande do Sul
Representa a C R E FISU L  nesta cidade, SIBISA - SIR O TSK I 
BIRM ANN S /A  (Fone 391), a qual está inteirament à disposição 

dos interessados em financiamento, ou aplicação de recursos,

nos anais 
sociais da Princesa da 
Serra, não só pela sim
patia irradiante e beleza 
das debs de 1963. como 
também pelos belissimos 
vestidos que foram a- 
presentados à nossa so
ciedade.

A organização de 
tão importante noitada 
social, deve-se aos es- 
foiços de seu presidente 
Tte. Cel. Sérgio Schmidt 
Neves, coadjuvado pelos 
seus laboriosos com

panheiros de diretoria, e 
pelas srtas. Maura No- 
veletto. Jonilda Vieira, 
Ena Krebs e Shirley Do- 
nato, que foram as res
ponsáveis pela ornamen
tação do Clube 14 de 
Junho,

Deitas colunas envia 
mos as nossas felicita
ções à diretoria do Clu 
be 14 de Junho, seus 
associados e as meninas- 
moças debutantes, pela 
realização de tão gigan
tesca noitada de gala, 
que marcou época 110 
seio da sociedade de 
nossa terra.

Repressão ao contrabando com auxilio aas 
Forças Armadas

Comprindo determinação do Exmo Sr Cmt 
do 3- Exército, o uomando da Guarnição Federal 
de Lages informa a todos as autoridades do muni
cípio e ao povo, em geral, que desde o dia 2_ de 
dezembro 0 Exército Nacional, em coordenação 
com as demais Forças Armadas, passou a exer
cer fiscalização e controle no movimento de via
turas, com o objetivo de repressão ao contraban
do, fazendo instalar Postos de Controle nas vias 
de acesso à cidade de Lages.
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CORREIO LAGEANO

N O V A  D IR ETO R IA  D A  ULE

Recebemos e agradecemos o seguinte oficio.
Lages, Dezembro de 1962
Circular - 01-62-63
Da União Lageana de Estudantes
A(o) Correio Lageano - nesta
Assunto comunicação de posse (faz)
Prezado Senhor(a) , ,
Temos a grata satisfação de informá lo, que 

em reunião realizada em 15 de dezembro p. p., 
foi empossada a diretoria da ULE, que eleita eni 
27 de Outubro, regerá os destinos desta entidade 
no período de 15-12J63. Estando assim constituída. 

Presidente Éclair Cruz Pilho
Vice-Presidente Julio Henrique Fiúza
Secretário Geral Narbal Andrade Souza
1- Secretário Salete Chiaradia
2- Secretário Rudi Cruzeta
Tesoureiro Geral Célio Camargo
1* Tesoureiro Plinio Alaor Ramos
T  Tesoureiro . Tânia Ribeiro Ferreira
Orador José Arouca Júnior
Conselho Fiscal Hamilton Avila
Conselho Fiscal Raquel Cardoso
Conselho Fiscal Dalmo Arruda
Conselho Fiscal Elinton Batistella
Conselho Fiscal Maria da Graça Arruda

Sendo o que se nos apresenta para o mo
mento

Aproveitamo-nos do ensejo para colocarmos 
a sua inteira disposição, e reinteirarmos nossos 
protestos de elevada estima e elevada consideração. 

Saudações Estudantis
Éclair Cruz Filho - Presidente 

Narbal Andrade Souza - Secretário Geral

anos sem entrar num uar\ 
Èsse vai morrer de «sê
de»...

Comunicação
i Lajes, mais um m o d e r n o  con- 
á assim, pois, a nossa sociedade lajeana 
rin nnr plementos capazes e com von-

___ conj,undo o-
de Ritmos HI-FI, sob a direção do maes- 

desta iniciativa coube à diretoria
que demons

cooperando assim decisivamente

' » dos demais 
oderno Conjunto de Rii- 

contratos e tocatas

junto de ritmos; Está assi 
do parabéns. Formado po 
tade de progredir na art 
nome de Conjunto ,,d_ — 
tro Cloni Ferreira, parte
do Clube Excursionista PriDcesa da Serra 
trando seu interêsse para o progresso do mesmo, contratou 
seus serviços musicais, < 
para sua formação.

Outrossim, levamos ao conhecimento 
diretores das sociedades, que o m< 
mos HI-FI acha-se à disposição para 
musicais, oferecendo, assim, de6de já seus préstimos.

O Clube Excursionista Princesa da Serra deseja ao 
conjunto de Ritmos HI-FI sinceros votos de progresso e 
felicidades.

Pelo Conjunto de Ritmos HI-FI - Cloni Ferreira - Maestro

Pelo Clube Excursionista Princesa da Serra.
Vicente Schaefer - Presidente em exercício

Lajes, 22 de Dezembro de lü62.

Também os Deputa
dos Federais querem ga 
nhar mais. O leitor vai 
ficar embasbacado quan 
do souber que os nossos 
«ativos» representantes 
em Brasília, passarão 
ganhar a «insignificante» 
soma de meio milhão e 
mais 40 mil cruzeiros, por 
mês ! ! !

O presidente da Associação Comercial de 
Lages, avisa aos senhores membros da Diretoria 
e associados, para a reunião a ser realizada sa- 
bado, dia 5 do corrente, às 15 horas na sua séde 
social, quando serão tratados de diversos Jassun- 
tus do íuterêsse desta entidade.

Dr. Wilson Cidral Continua o dinheiro 
a sobrarClínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e prótese de 
polietileno.

Consultório: Des. Westphalen, 15 - 9o an 
dar, conj 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Os Deputados esta 
duais fluminenses, pas
sarão a ganhar mais em 
1963. Seus subsídios 
mensais, foram fixados 
para 4U0 cruzeiros, e 
mais ajuda de custo.

Dr. Oscar Schweitzer Filho 
Presidente

Francisco Ramos Martins 
Secretário

V. S. mesmo escolherá o 

sejado e isto lhe dorá, 
uma nota de . . .

programa de- 

certam ente.

O corpo exausto, no leito tomba 
O homem, o trabalho esquece 
Dos espinhos da vida êle zomba 
Nestas horas que tudo emudece

Apagam se as luzes, segue a noite 
A cidade inteira adormece 
bomente >o vento, qual açoite 
bopra e a madrugada padece

O silêncio corta as ruas 
Onde o luar de mil luas 
Em uma só resplandece

r«mih Hmem em sono calmo Caminha na vida um palmo
E mais um dia Anvau,»»»

qe lol° ' numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolho individual das emissoras.

No$«os ródlos são 
do olio potência c 
vidado ptrfA ito  •  ( 
o garantia d « ____„

PEDRO VANONI

° le o s , Lubri- 
® Lavaçao

oficina mecânica 
er os seus amaveis

Gasolina,
ficaçã<

Mantém anexo

Avenido Farropos, 45 - Telefone 4501 End. Teleg. "WELPE
Rua Corre ia

° Ram os  
rina
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Publicidade em jornais ajuda a democracia

O II Congresso Lab- cana corre o risco imi 
no - Americano de Publi- nente de não resistir a 
cidade, realizado no Me- luta de interesse que se 
xico e encerrado dia 31 fere à sua volta, e deli 
de outubro ultimo, apro | beradamente, ou não, 
vou tese de Caio Aure- ameaça sua independen-

Juizo de Direito da Primeira V ara Civel da Comarca de Lages

lio Domingues, presiden 
ta da aBP, relativa à 
responsabilidade das a- 
gencias de propaganda 
na defesa da liberdade 
de imprensa na America 
Latina. O delegado bra 
sileiro defendeu sua tese 
pessoalmente, num longo 
discurso, aplaudido pelus 
congressistas ao final.

Pela oportunidade do 
assunto, transcreve se 
sua resolução final, apro
vada pela II CL AP:

"O II Congresso La 
tino - Americano de Pu
blicidade:

Considerando os fa 
tores de ordem demo-1

cia;
Posto que a lmpren 

sa constitui o baluarte 
do regime democrático 
das Nações latino ameri
canas, e qualquer cerce
amento à sua liberdade 
redundaria na inevitável 
deformação de opinião 
publica.

RESOLVE:
Recomendar às Agên 

cia de Propaganda lati 
no americanas que envi 
dem os melhores esfor
ços no sentido de traus- 
mitir a seus clientes a 
gravidade da crise que
ora atravessa a impren 

grafica, econômica, e ii- ga deste Continente, cri- 
nanceira que impulsiona- se essa qUe só poderá 
ram o presente ciclo in ser contornada, median- 
llaeionario na maioria 0 incremento, das
das Republicas Latino mensagens publicitárias 
Americanas; na imprensa em geral, e

em particular nos jornais.Tendo em vista que 
a deterioração cambial 
na America Latina pro
vocou na sua Imprensa 
uma crise sem preceden 
tes, que desarticulou de 

^lto a baixo suas finan 
ças e sua economia;

Atendendo que, nu 
raa tal contingência, a 
Imprensa latino ameri-

Deste modo, agen 
cias e clientes estarão 
assumindo a responsa
bilidade que lhes cabe 
na defesa permanente 
dos postulados democrá
ticos e na preservação 
de nossas franquias 
constitucionais”.

Enfermeira Eleírica
Não demorará muito e os hospitais terão, a 

•eu serviço, um conjunto de ‘‘enfermeiras*’ sem o 
seu clássico traje branco, sem andar macio, sua 
voz suave. . . Em seu lugar aparecerá uma série 
de aparelhos elétricos que registram, permanente- 
minte a temperatura, o ritmo cardíaco e a pres
são sanguínea do doente.

Os dados assim obtidos, são transmitidos 
numa sala especial onde se encontra o médico 
de plantão que, de longe, controla o estado de to
dos os pacientes. Se dormir,na sala,uma campainha 
o despertará, no caso de qualquer irregularidade 
com o estado do doente. O próprio doente se sen
tirá mais tranquilo, pois sabe que o seu estado se 
encontra era permanente vigilância.

O assunto foi focalizado durante ura recen
te congresso de eletrônica médica realizado em 
Nova Iorque.

VICENTE PASCALE
Cem. e Repres- 

Representante da
i t E I U L  L T C Â .

Oferece
Discos de embreagem

«GENUINE»
Setores de direção 

Braços de direção
Retentores de tratores 

Pinos de direção 
«RACO»

Vendas - Rua Correia Pinto, 122
Fone, 228

Lages —

Caixu Postal 28 

S. Catarina

E d i ta l  d e  E r a ç a
O dr. Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Civel 
da Comarca de Lages 
Estado de Santa Catari 
na na forma da lei, etc. 
Faz saber a t dos quan 

tos o presente edital de pra
ça. com o prazo minimo de 
viote dias, virem dele conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que no dia vinte 
e oito do corrente mês de ja
neiro, às dez horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve 
zes fizer,levará a público pre 
gão de venda e arrematação 
por quem mais der e melho 
res lances oferecer sôbre as 
respectivas avaliações feitas 
neste Juizo, os seguintes imó
veis penhorados a Serafim 
Alves da Silva e outros nos 
autos da execução promovi
da por Sebastião Nicolau 
Conrado, a saber: Uma gleba 
de terras próprias para as 
indústrias pastoril e agrícola, 
contendo matos e capoeiras, 
inclusive madeira branca e pi 
nheiros em comum.com a área 
superfioial total de quiDhentos 
e dezesete mil e duzentos e 
trinta metros quadrados, s i
tuada no lugar denominado 
«Fazenda Pinheiros Ralos», 
no distrito de Cerro Negro, 
desta Comarca de Lajes, 
confrontando tôda a comunhão 
ao i orte, com terras de Ida- 
lino Fernandes da Silva e 
Manoel Firmino Rodrigues; 
ao sul, com terras de Celso 
Borges de Almeida e Sebas 
tião Nicolau ( onrado; a leste, 
com terras de Otaviano Kley 
e a oeste, por uma sanga, 
com terras de < ipriano de 
Souza, Salvador Augusto 
Steinke, Generoso Augusto 
Steinke e Bernardina Amália 
Conrado, avaliada pela quan
tia de cento e trinta mil cru
zeiros - A servidão desta 
gleba é o caminho vicinal que 
atravessa as ter; as de Sebas
tião Nicolau Conrado e vai 
até a estrada carroçávtl. - 
Uma gleba de terras próprias 
para as indústrias pastoril e 
agrícola, contendo matos e 
capoeiras, inclusive maleira 
branca e pjnheiros.em comum, 
com a área superficial total 
de trezentos e sessenta e 
trêz mil e duzentos e dezes
seis metros quadrados,situada 
no imóvel denominado «Fa
zenda Pinheiros Ralos», no 
distrito de Cerro Negro, des
ta Comarca de Lajes, confron
tando toda a gleba em comu
nhão, ao norte, por uma san
ga, com terras de Cipriano 
de Souza; a nordeste, com 
terras de Teodoro Augusto 
Steinke, Serafim Alves da Sil
va e Felisberto José de Oli
veira; ao sul com terras de 
Sebastião Nicolau Conrado 
e com a estrada carroçável 
que vai de Cerro Negro a 
Abdon Batista; a leste com 
terras de Celso Borges de 
Almeida, e a oeste com terras 
de Otavfano Kley. avaliada 
pela quantia de oitenta mil 
cruzeiros. - Uma gleba de 
terras próprias para as in
dústrias pastoril e agrícola, 
contendo matos e capoeiras, 
em comum com terras de 
Idalino Fernandes da Silva 
com a área superficial de 
dezoito mil trezentos e no
venta e seis metros quadra
dos, situada no imóvel de- 
nomiuado «Fazenda Pinheiros 
Ralos», no distrito de Cerro 
Negro, desta Comarca de La
jes, confrontado a comunhão, 
ao norte, com terras de su
cessores de Idalino Fernan
des da Silva; ao sul com ter
ras de Serafim Alves da Silva, 
Felisberto José de Oliveira e 
Teodoro Augusto Steinke; a 
le.te, com terras de Otaviano

Kley, e a oeste com terras 
de C i p r i a n o  de Souza, avalia
da pela quantia de dez mil 
cruzeiros. - As trêz glebas 
acima descritas foram adqui 
ridas pelos executados Teo
doro Augusto Steinke, Felis 
berto José de Oliveira e Se
rafim Alves da Silva, a pri
meira; Salvador Augusto 
Steinke, Generoso Augusto 
-teinke e Bernardina Amália 
Conrado, a segunda; e Manoel 
Firmino Rodrigues, a última 
das glebas mencionadas, to
dos na Ação de Medição e 
Divisão «Pinheiros Ralos» 
requerida por Sebastião Nico
lau Conrado, o exequente. 
julgada procedente por sen 
tença confirmada pelo Egré
gio Tribunal de Justiça do 
Estado, em acordão que tran 
sitou em julgado. - E quem 
quizer arrematar os imóveis, 
descritos neste edital, deverá I

comparecer no local, dia, mês 
e hora acima meacionados, 
sendo êles entregues a quem 
mais der sôbre as aludidas 
avaliações, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente, 
os preços das arrematações. 
impostos, custas e despesas 
legais. - Assim, para que che
gue ao conhecimento de to
dos, passou-se o presente e- 
dital para publicação na for
ma da lei. - Dando e passado 
nesta cidade de I.àges, Esta
do de ■'anta Catarina, aos cin
co dias do mês de janeiro do 
ano de mil D&vecentos e ses
senta e trêz. - Eu, Luiz Car
los Silva Escrivão do Civel 
o datilografei, subscreví e 
também assino. Selos a final.

Paulo Peregrino Ferrira 
Juiz de Direito da la Vara 
Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão

a t a i
A* Cidade apresenta as- enxotando do templo os ven- 

peto festivo e barulhento, dilhões que ali n.ercandeja- 
muita gente acotovelando-se vam. Seiá êste aquele Josus
pelas ruas num vai e vem 
constante.

A’ noite, os anúncios 
luminosos com suas letras 
multicores encimam as facha 
das das casas comerciais 
destacando as vitrinas atulha
das de brinquedos, missan- 
gas, joias, e outras mercado
rias, dos mais variados pre 
ços, gosto e feitio. As orga
nizações profanas os clubes, 
os bares, os templos de pe
dra engalam se promovendo 
reuniões alegres e festivida
des ruidosas, distribuindo fa- 
neis aos famintos, brinque
dos às crianças que não 
têm.

E depois? Depois tudo 
volta às condições costumei
ras; continua predominado o 
mesmo estado de confusões, 
injustiças, inquidades, corrup
ções e outras coisas.

Os homens prosseguem 
em sua faina cotidiana, enga
nando-se mutuamente; os 
políticos, em seu jôgo de in
teresses partidários; os in 
dustriais, em seus esforços 
no sentido de fortalecer os 
seus negécios, para auferi
rem maiores lucros; os co
merciantes, em suas tentati
vas de ganharem mais com 
menores eslôrços, os sacerdo
tes em suas manobras junto 
aos govêrnos.afim de obterem 
mais cencessões e maiores 
regalias para as Igrejas que 
representam. E, assim, tudo 
mais retorna até que tenha 
outro 25 de Dezembro; isto é 
Natal?

Cristo nasce e não cres
ce; vive nascendo e renas- 
c e n d o  s e m p r e ,  
naquele mesmo “bebê’’ de 
bracinhos abertos, olhos azuis 
e boquinha sorridente? Setá 
êste o Cristo de Deus? Será 
o Jesus do sermão da mon
tanha? O mestre da Galiléia 
que ensinava a plébe e cu
rava os enfermos e andrajo
sos? Será êste aquele Je6us 
que revolucionou o mundo 
no seu tempo, esvulmando as 
imposturas e as hipocricias

que fazia longas caminhadas 
o pé anunciando as verdades 
do reino de Deus,e que,na ter 
ra não tinha onde reclinar a 
cabeça?

Não, por certo. O Jesus 
cujo natalicio os homens co
memoram há muitos séculos 
é aquela criancinha inofensi
va de porcelana colorida que 
se ostenta nos presépios pú
blicos e particular nos dias 
festivos que se repetem anu
almente, ou então, para os 
homens austeros, para os po
líticos de alto ou de baixo 
coturno, para os literatos, jor
nalistas e outras pessoas era 
suas respectivas hierarquias, 
é aquela estatua imensa de 
concreto armado, que perma
nece estatica e inerte, de 
braços abertos no alto do Cor
covado. Nada obstante,cumpre 
que rememoremos o natalicio 
do Senhor da Vida e da Mor 
te, aquele que se consagra a 
obra da nossa redenção, e a 
quem, um dia prestaremos 
contas sucintas e claras do 
que pensamos, falamos e f i
zemos no decurso da presen
te existência.

A êste Cristo vivo, ver
bo de Deus. isto é expoente 
máximo de suas leis, de sua 
soberana vontade e infinito 
amor, cumpre rendermos cul 
to perene, rememorando, no 
lar e na escola o seu nasci
mento, os seus feitos e o seu 
Evangelho de luz, códilo de 
sabedoria para iluminação de 
nossas almas, fôrça incoerci- 
vel e poderosa na renovação 
do homem velho e conse 
quente implantação do reino 
de Deus.

Jesus que proteja e sm 
pare aqueles que comemo
raram o seu natalicio, lem
brando se dos pobres e de
samparados que vivem sem
pre sofrendo, principalmen
te às criancinhaR abandona
das que são uossos filhos 
também.

Lages, 25 de Dezembro de 62 
A. Ramos

Contrato de casamento
Contrataram casamento no dia 31 de de

zembro pp„ o distinto jovem Walter Castagna, 
filho do Sr. e Sra. Pedro Castagna do alto comer 
cio desta praça, com a distinta srta. Mara Regina 
Ribas dileta filha do Sr.e Sra Ulysses Ribas,perten
cente também ao alto comercio de nossa cidade.

Aos felizes nubentes, bem como aos seus 
dignos progenitores enviamos as nossas felicta- 
ções.
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Prefeitura Municipal, de Lages
P I  e t e  ICU g .tado de SarAa Catc nna

Movimento da Tesouraria durante o mês de Agosto 
do corrente exercício

mpôa,„ sõbre a Proprlebafe e Rura! C
mpôsto Predial . pronriedade Imobiliária

S í í v i ^ " . í ü í T n S S o í í ç a o  ao Capital de Sociedade 
iwiütn sftbre ‘Indústria e Profisboes

98.148,00
33.19U,OÜ

lmp6«oVX e ” aTú8i.T»"rrrõIiSa5ea

SÇSSS s õ b W »  e Diversões 
Taxa Rodoviária 
Taxa de Assistência Social 
Taxa de Expediente
K S  £  B S ' .  Serviços Diversos
Taxa de Estacionamento 
Taxa de Limpeza Pública 
Taxa de Divulgação e Turismo 
Renda Imobiliária 
Serviços Urbanos
g S % r de v i« ” ÒoérA,St. 20 da Coos.i.uição Federal (Exeesso
de Arrecadação) .
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Dívida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Multas em Geral 
Eventuais

1.786.123,00 
2 454 064,00 

100.218,00 
179.408.80
28.464.00 

115 780,70
18.620.00 
55 233,00
3.558.00

20.200,00
3.986.00
6.458.00

23.458.00
38.156.00 

2 931,00

2 007.000,00 
75.328 00 
52.957,60 

136.986,00 
55.083,20

1.750.00

pósitos
SUB-TOTAL

TOTAL
Saldo do mês de julho

Cr$ 7.3011.720.30 
73 .108,60

7?373.828,90 
165.763,' 0

i.539 591,'*0

D E S P E
Administração Çeral p;nanceira
Kxaçito e ^  Â ssiS oeia  SocialSegurança Publica
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento

h u m id a d e  Pública
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Cr$ 294.848 60
306.899.00 

14.204,00
218.420.00 
125.927,70

2 . 200,00 
527 592,90 

1 822.845.50 
521.968.60 

/.242.355.40

Restos a Pagar
SUB TOTAL

Saídô  para o més de setembro

CrS 5.077 261,70 
22 148,40

5.099.410,10 
2 440.181,80

Lajes, cm 12 de setembro de 1962
CrS 7.539.591,90

Oscar Werner Beller - Contador 
_ - Neves - p Contâdor

Visto: w “ dy'DenapoRocCAaBÍAPretei.o Mudicipa

O Prefeito MumctpàM^ gEMGNAR^

d„rar o impeatUnentí, t  S e c . l v o  .i.ular, Sr. Felipe Afonso Simão.resp.

pei° ™ 6<~ e r  ,
Publicada c recistrada a presente Portaria na Secretaria da 

Prefeitura, em X0 de setembro d e M »  „ „ „ „
Resp. pelo Exp. da Secretaria

CHEGOU O NOVO ASTRO
Já está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
26 00  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero 
Willys 2600  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

2800
PECI UMA DEMONSTRAÇÃO EM

um  carro a

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Prehdente Vargas, 1898- End. Tel «Plan»irn--
imes F°ne>444 C- **«1 333 PlaDaltlDa

g ‘ “  Suma, Catarina

Município do Paraná 
levado a leilão 
Curitiba Um muni

cípio inteiro no Norte do 
Paraná, o de Santa Fé, 
foi posto era le lão para 
pagamento de divida da 
firma «Caressato e Fran
ça» que fêz os primei
ros loteamentos e depois 
faliu.

Santa Fé surgiu como 
loteamento dessa empre
sa imobiliária que não 
tendo i reenchido forma
lidades legais, vendeu as 
terras mediante simples 
recibos. Em consequên
cia, os compradores que 
representam a quase to
talidade os moradores 
de Santa Fé não têm os 
titulos de propriedade. 
Há pouco tempo, a viu 
va Adelaide Glasser 
Rosa, residente na re
gião. e credora da «Ca
ressato e França», exigiu 
o pagamento do que lhe 
era devido e como não 
fôsse possível à empre
ga pagar o compromisso 

solicitada a sua fa-
e penhora

fo i
lencia
bens.

Verificou se, então 
que lotes vendidos e que 
formam o município de 
Santa Fé continuam a 
pertencer à «caressato 
e França».

O processo judicial 
deu ganho de causa à 
sra Adelaide Glasser 
Rosa. O prefeito de San
ta Fé, Qsea Ribas Fer
reira, veio a esta Capital 
para conseguir recursos 
junto ao governo do Pa
raná e arrematar as ter- 
ras do município que, 
loram a leilão. O gover
nador r\ey Braga reco
mendou ao Banco do Es
tado que concedesse em
préstimo à Prefeitura 
de Santa Fé.
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a população do raun 
do uo meado de 1962, 
era de 3.115.000.000 de
habitantes.

Ao total mundial se 
acrescentam, cada ano, 
mais de 50 milhões de 
habitantes, tantos quan
tos vivem no Reino Uni
do, nação que está em

décimo lugar entre as 
maiores do mundo

Cêrca de 57 por cen 
to da população do mun
do estão na Ásia. A Eu 
ropa e a itussia tem jun
tas 21 por cento. As Amé 
ricas dividem outros 14 
por cento quase igual
mente: a América Latina

a região do mundo de 
mais rápido crescimento, 
ultrapassou, em 1956, a 
América do Noite, histo
ricamente a região mais 
populosa das duas. a  
maior parte dos restan
tes 8 por cento da popu
lação mundial viva na 
África.

Reforma: mais 5
ministérios

De acordo com o an 
teprojeto da Reforma A d 
ministrativa, elaborado 
pela Consultoria Geral 
da República e já revis
to pelo D \SP e pelo mi 
nistro Clóvis Furtado, o 
número de ministérios 

Iserá aumentado para 17.

O ÚNICO* cam inhão iníeiramente nôvo!

Ficaremos, assim com os 
ministérios de Desenvol
vimento e Planejamento, 
do Abastecimento, da 
Aeronáutica, da Agricul
tura e Pecuária, das Co
municações, da Educação, 
Ciências e Cultura, da 
Fazenda, da Guerra, da 
Indústria e Comércio, da 
Marinha, das Minas e 
Energia, da Previdência 
e Assistência Social, das 
Relações exteriores, da 
Saúde Pública e dos 
Transportes. O antepro
jeto será encaminhado 
agora ao Cougresso, que 
deverá votá lo.

o.SvmC-:. ..v . í . ^ Í vÍÍ*. s . . - - . i i  ■ . \ 3Í-'-$C

m  j
m s F & m Ê s m m

m m sm \
r S p & s m m

A ÚNICA*linha 
completa de 

caminhões 
nacionais!

N Ô V O  S U P E R  F - 1 0 0 N Ô V O  S U P E R  F - 3 5 0 N Ô V O  S U P E R  F - 6 0 0

[ g f e s g P

N Ô V O  S U P E R  F - 6 0 0  
c a v a l o - m e c A n i c o

—Venha conhecê-la de perto no seu Revendedor Ford

Comércio de Automóveis João Bualim S/.A 
Rua Marechal Deodoro, 335 I AGEF S. CATARINA

Caixa Posta!. 43 — Fono 259 e 459

Ficou até agora no 
ar o desafio lançado pe- 
o sr. Clemente Mariani, 

ex-ministro, aosr. Jusce- 
lino Kubiischek, ex-pre
sidente, para um debate 
na televisão sôbre a si
tuação inflacionária. Co
mo se sabe, o sr. Cle
mente Mariani acusou a 
construção de Brasília 
como responsável pela 
situação gravíssima in
flacionária que o nosso 
país atravessa. Em en
trevista à imprensa, o sr. 
luscelinoKubitschek deu- 
lhe resposta áspera, e, 
daí, o desafio do sr. Ma
riani, que uão foi até o 
presente considerado pe
lo ex-presidente.

Govêrno vai
dar médicos 
a m i e  tre 
z^ntos munici- 

pios
Visando oferecer às 

populações de mil e tre
zentos municípios do in
terior brasileiro um mé
dico em caracter perma
nente, o Conselho de Mi
nistros aprovou a minuta 
de um ante-projeto de 
lei que deverá ser envia
do ao Congresso Nacio
nal nos próximos dias.

m EXE* 
P L Q  â  
IMITAR

Em virtude da situa 
ção finaDceira precária da 
Prefeitura de S. José dos 
Campos (SP), a Cântara 
Municipal resolveu su
primir, para 1963. os sub
sídios dos Vereadores. 
Muito bem !
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4 , taurir»r cenas de pólvora sêca.
De tanto fabr' ^ rnlfee de verdade, que foi 

J Hollywood teve um choqu artiatag e policiais, a-
o"’s a S f ç â o  de um filme com Spencer Tracy 
que «por equivoco» feriu cinco - _____________

Cresce a produção d o « Oordlni»
- j - r s s s R  s s t

Sela Willys com sucesso de vendas superior á

de ta-

™ução elevou se a 805 carros e, em novembro, a

855 un'da^ t r0 |ado, o índice de nacionalização, 
,,0r pêso, passou de 92,79%, em junho, para 
t)9 87% em novembro último, o que demonstra te
rem sido resolvidas, desde o iníc.o, todas asques 

, TTnM pm enfraquecido e quas. tÕPS relacionadas com a fabricaçao do novo mo-
O deputado Adautn Cardoso da UDN, «"™e x a n g u e  d ê s t e dêlo de veículo, cujo desempenho vem sendo* pos

asilia.Dropõe «urna devassa sobre aon^e 8 B r a s i l ,  colosso em to ^ prova com êxito em pistas do Biasil inteiro.
ndos Eleitorais dos «Candidatos», e„̂ Qu®Jnv®f. extensão territoria. mas, ________.
,asse as despesas eleitorais do ^  ^ ‘zol"t’c infelizmente, pobre d e -----------------— '

S F - r »  São fauic: 16 pessoas por veicaio
os os Estados, teria açora que comparecer J J ti , i t
ante os membros da CPI já constituída, para sos aesunos _  Qm f^njQnn
.ir__ „„ n„i»nnc ar, ainhairr» snsneito aue nas- _ . „ j _ r |l l  II mIlílSII

Nêste espiral de idéi- 
is truculentas, peryeHi- 
ias nas suas ambvçov-s 
pessoais, contristados ve 
inos, qual áscua que se 
desprende do ferro ;mii 
brasa, o anseio, a tadiga 
e o inquietante mal estar 
do povo brasileiro, dada 
a situação de descalabro, 
de miséria e de fome 
que pouco a pouco, soi- 
rateiramente, invade os 
lares brasileiros, deixan
do-os a mercê da sorte, 
porque as advertências e 
as suplicas q'J3 sia ai

rígidas aos poderes cons-
tituidos, deste povo ana , íarça monstruosa,
{jurado e sofredor nao dessa íarça a
S ™  poíque os figurões que deram o nome de 
da época só se lembram plesbicito. 
dêste mesmo povo na Q poder legislati
hora de votar. VQ pçlo direit0 qUe lhe

d (»nde iremos confere a lei, expressa
com êste desregramento 5 " ,
Inflacionário? LVdicional. num labo

Para conhecer a si rioso abôrío de sete ho-

,naÇf'°o Brasi? nãPò,rpq"ee rT tom arV eà efeito V  
di S T  te r  atilado', qualquer

processos escusos com 
que a foi votada, evitan 
do mais* uma sangria, 
com gastos astronomicos, 
no corpo depauperado 
enfraquecido e quasi

rante os membros da uri ju cuiwiuuiua, para 
plicar as origens do dinheiro suspeito que gas
tam nas eleições»,

Com que roupa irão os candidatos lazer 
sas provas?

Aniversário

1963.
Lajes, Janeiro de

LIVINIO GüDOY

Transcorreu no dia 
de dezembro p. p., o 
versário natalicio do 
nino Carlos Henrique 
Costa, filho do Sr. 
fme Costa, diligente 
vidor do 2" Batalhão

Rodoviário e de sua ex 
ma esposa d. Marly 
Hoffer Costa.

Ao pequeno aniver

Comaaistas votarão 
“ Kão ” no Plebiscito

Segundo o órgão
“Novos Rumos”, foi re

Ao pequeno aniver comendado para os co-
sariante enviamos embo-1 munistas darem o “não”,
ra tardiamente as nos- no plebiscito marcado 
sas felicitações. ‘para amanhã.

Hotel Churrascaria
Pegorini

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas
O ponto preferido para seu paladar

Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses 
passou a servir o> seus famosos galetos exclusivamente de produção

própria. v

Para uma população 
aproximada de 4.2 mi
lhões de habitantes, São 
Paulo «conta hoje com 
uma frota 'motorizada de 
2bO mil veículos, lacra 
dos neste exercício pela 
DST. Isto representa 
que existe um veiculo 
em trafego na capital 
Paulistana para cada 
grupo de 16,15 habitan
tes.

Estatísticas de 1961 
apontavam uma popula 
ção de 4.071.228 habi

tantes e 198 mil unida
des motorizadas, perfa
zendo um total de 20,6 
pessoas por veiculos em 
circulação em São Pau
lo, enquanto na Guana
bara a proporção era de 
26,4 habitantes por uni
dade.

Apesar da redução 
do iudice em São 
Paulo, estimativas ates
tam que no Brasil a mé 
dia supera, ainda, a 50 
habitantes por veiculo 
em tráfego.

Primeiro Festival de flrte e 
C u lta  dos Secundaristas

Com o patrocínio da União Catarinense de 
Estudantes Secundários estará realizando-se dias 
19 e 20, na capital do Estado, o 1. Festival de 
Arte e Cultura dos Secundaristas Catarinenses

Será sem dúvida uma grande realização da 
LCES que visa colaborar de grande maneira para 
maioi progiesso cultural, social, esportivo e intele
ctual da classe secundarista de nosso Estado.

Esperamos que as entidades filiadas à ÜCES 
colaborem com esta realização, fazendo se repre
sentarem com seus candidatos aos diversos concursos.

A  P É R O L A  D E  L A G E S
A maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

Papelaria em 3eral -  Completo sortimento de material escolar *
1  8 C°™“ 1 Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina— ---------- a la rm a

S3?
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inisiério da t o a  - III Exército
Of N 77-SRP
Lajes - Santa Catarina -
Em 18 de dezembro de 1962 
Do Cmt do 2 B Rv

Ao Sr. Diretor do .lornal “Correio Lajeano” 
Assunto: Colaboração da imprensa 

(agradecimento)

1* Ao término do ano de 1962, cumpre-nos 
radacer a V .S .‘a gentileza da prestimosa cola- 
ração que ê>te Batalhão sempre recebeu dêsse 
nceituado órgão de imprensa.

2. Fazendo os mais sinceros votos de que o 
no Novo seja um Ano Bom e Próspero, espera- 
os que em 1963 possamos continuar, lado a la- 

o, no cumprimento da elevada missão^de divul- 
ar, honesta e sadiamente, o que de maior inte
sse houver para um melhor e sempre crescente 

ongraçamento entre civis e mi itares.
3. Cordiais saudações.

CEL FLORI ANO MOLLER 
Cmt do 2 B hv

Cursos na Alemanha
O Secretário de Edu 

cação e Cultura, Depu
tado Rubens Nazareno 
Neves, acaba de receber

do professor Hermann 
H. Gergen, Presidente da 
“Deutsch Brasilianische 
Geselischaft’', uma carta

R i c a r d o  S c h e l e m p e r  
e L u la  B o e l l  S c h e l e m p e r

A r t u r  N i e b u h r  
e L o r e n a  N i e b u h r

Participam aos parentes e pessoas 
noivado de seus jilhos

de suas relações o

IUcOlWí  £c,Pie£e.mp,zfi. e. Yflalle.nt ÍUe.&u.Pií
Lages, 26 de Dezembro de 1962.

S i L E Í Ã
As importações brasileiras no setor de veí

culos. segundo Estatísticas Oficiais, atingiram no 
período de janeiro a maio de 1962 a soma US$ 
41,5 milhões. Dêste total, U$$ 15,7 milhões cor
respondem à importação de locomotivas; US$ 3,0 
milhões à importação de aviões e 1,3 milhões à 
de caminhões, ambulâncias e semelhantes. Nêste 
período as importações de pertences e acessórios 
para automóveis de passageiros, caminhões, ôni
bus e semelhantes caiu de US$ 8,6 milhões no 
ano passado para U8$ 4,5 milhões neste ano.

C o n v ê n i o s  E s c o l a r e s
O Governador Celso Kamos, assinou de

creto na Pasta da Educação, que dispõe sôbre 
Convênios Escolares para educação primaria, fi 
cando suspenso até determinação em contrario 
a assinatura de novos convênios.

Somente sendo permitido a realização de 
convênios quando:

a) não haja estabelecimento congênere 
oficial no local.

b) caso esteja com a sua capacidade 
de matricula esgotada.

dizendo da possibilidade 
de conseguir bolsas de 
estudos numa escola de 
artesanato, dirigida pelos 
Padres de Dom Bosco, 
em Sarrebruck, na Ale
manha, para 50 a 60 alu
nos.

Aos bolsistas serão 
ministrados todo tipo de 
ofício inclusive o ofício 
mineiro e a duração da 
aprendisagem é de 3 
am s e o sistema é de 
iaiernato e ainda ganha
rão durante o mesmo.

Como se trata do 
•urso mais técnico o ti- 
ular da Pasta da Edu

cação, entrou em contac
to erm os dirigentes do 
Senai, estando o Dr. Al
cides Abreu, também em
penhado nesta iniciativa 
que muito virá contribuir 
para a formação de mais 
técnicos para Santa Ca
tarina.

E R A  T E M P O .

/

%
•X...

! .

......................

AGORA TAMBÉM KA SUA CIDADE
A Pi.-elli S. A aciba do n .m .a r seu revendedor a firma

BERTUZZI, RIBAS & Cl
R. Presidente Nereu Ramos, 306 - Laje-s - Sta. Catarin.i

que espera sua visita, para demonstrar-lhe as qualidades dos Colchões 
Latexpluma, antialérgicos. indeformáve s, maci-s e de fácil manuseio. 
A partir desta data, estarão á sua dsposição os Colchões Latexpluma 
Pírelli, nos tamanhos pad.áo e também em medidas especiais.
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Para conter a en- 
churrada de música «es- 
tranja», a Ordem dos Mú
sicos do Brasil está re- 
eoihendo as valsas, do
brados e outras peças 
de compositores brasi
leiros, entre os quais: 
iNazareth, Zéquinha de 
Abreu, Anacleto Medei
ros, Francisco Braga e 
Chiquinho Gonzaga, pa
ra incentivara tocata nas 
bandas, a fim de restau
rar o bom gôsto popular, 
com respeito à melodia 
tradicional de outrora, 
era serenatas.
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O amor às vezes «es
quenta» o juizo, e acon
tece como na Espanha: 
segundo A «AFP» (agên
cia telegráfica em Ma- 
drid) uma noiva, morado
ra em Guadalajara (há 
outra no México), quei
xando-se que o seu noi
vo lhe remetia somente 
cartas curtas, êste que 
que se encontra em ser 
viço militar em Huesca, 
escreveu a mais compri
da missiva de amor, que 
tem 57 metros e 20 centí
metros.

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra

aos sorteios de Junho e Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Dia 11 a inauguração da Blial do 
Banco Agrícola - M ercantil b/A

.1* i A rrripi iln-M6FC
Na próxima sext 

feira, dia 11, às HMD 
horas, será solenemente 
inaugurada a filial de 
Lages do Banco Agt icola- 
Mercantil S/A, cuja séde 
está situada na cidade 
de Porto Alegre.

i\a oportunidade, com 
a presença de diretores 
daquele renomado esta
belecimento bancário, do 
Kio Urande do >ul, e 
conviaados especiais, o 
festivo acontecimento se
rá comemorado com um 
coquetel, que será servi
do no j lóprio local, ou 
seja à rua Cel. Córdova, 
n- 149.

Deverão estar pre
sentes à referida soleni
dade, os diretores daque
le tradicioual estabeleci
mento de crédito, Srs. 
Kurt Weissheimer, Emi 
lio O. Kaminski e Egy 
dio Michaelsen, que com 
suas honrosas piesenças. 
darão um cunho tudo es
pecial ao acontecimento.

O Banco Agiicola- 
Meicantil S/A. que con 
forme já informamos tem 
a sua matriz na cidade 
de Porto Alegre, foi fun 
dado em 1904, e conta 
com 106 departamentos 
próprios localizados no 
Rio Grande do Sul, San 
ta Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro

„ Belo Horizonte e Brasilm | Banco ARricola Merçamil 

A da„“S mqercêe de nuas inú-Lages, estará confiada 
ao Sr. Remy João Brolhi, 
que a partir da pró
xima semana já estara 
fixando residência em 
definitivo em nossa cida
de, cuja dedicação e di 
namismo, já deu provas 
em outras filiais deste 
acreditado estabelecimen
to bancário.

A contadoria estará 
entregue ao Sr. Francisco 
Sebastião Reis, que oes- 
de os primeiros passos 
da instalação da filial do

onde mercê de suas inú
meras qualidades morais 
e profissionais, já adqut 
riu um justo e merecido 
conceito em nossos 
meios.

Noticiando êste a con 
teeimeDto, destas coiunas 
formulamos à diretoria e 
f u n c i o n á r i o s  d.o
Agrimer os n o s s o s  
efusivos parabéns, augu- 
rando-lhes inúmeras fe
licidades em suas 
atividades na Princesa 
da Serra.
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Balanças-relógios. já 
adquiridas pelo DNER, 
serão montadas, em bre
ve. nas rodovias de maior 
intensidade de tráfego, 
para controlar caminhões 
que ultrapassem o limite 
oficial de 10 toneladas, 
provocando ruptura do 
alfalto e desgate dos 
próprios veículos.

Informa o DNER que

Recebemos e agradecemos «Nova Era em,
Revista», que se edita em Rio do Sul, alusivo ao los proprietários

as balanças serão mon
tadas ainda êste mês 
nas estradas BR-2 BR 3, 
Brt-14 e BR 31.

Na França. Grã-Bre
tanha, Itália e em Por
tugal, o limite de peso 
permitido nos veículos 
qu“ trafegam nas estra
das é de 13 e 10 tone
ladas, respectivamente 
para o primeiro e para os 
uemais países.

No Brasil, conforme 
decreto do presidente Jâ 
nio Quadros, o limite es
tabelecido foi de 10 tonela 
das. Êsse limite entretan
to não é obedecido pe

de ca-
zh° aniversário de 
imprensa.

fundação daquele órgão de minhões 
DNErt.

segundo o

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada 

vez melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reini
ciar os seus vôos para JOAÇABA, capital do Oéste Catarinense, volta agóra a ser
vir esta região, com POtíTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do 
Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC-CRUZEIRO PO SUL, que sempre procurou 
servir a zona da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agóra ao oú- 
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
a ..or.* Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 
as 13:30, para: Porto Alegre 

„ r às 14:rO. para: Joaçaba.
áas. oas. e sabado: às 08 00 para. Fpolis. Itajaí, Joinville, Curi-

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rm 
as 10:20. para: Rio do Sul. Fpolis. Itajaí 

Joinville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Reeião Serrana an „ 

novas linhas do Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUl m i e  Pafabens, com as
ra da Aviação Comercial em nossa Região q continua a ser a pionei-

Consórcio TAC-CRUZEmo DO^UL^^Rua Presidente à agèDcia dopelos telefoues nrs 214 e 237. sidente Nereu Ramos, n° 84 ou

O Cine Marajoara aprese.n,a.ama»hã(dommgo)
Qs 7 e 9,15 horas

a  « r a n d i c s a  « r e d u ç ã o  d a  A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l

Retrato de uma Pecadora
com Nadja Tiller, Tony Britton, William Bendix e Natasha Parry

CORREIO LAGEANO
Lages, b de Janeiro de 196C

anteprojeto do

o  Serviço de Imprensa do Ministério da 
Justiça, içformou que os anteprojetos de reforma 
do Código Penal, do Código de Processo Penal e 
do Código de Execuções Penais elaborados res- 
pectivamente pelos professores Nelson Hungria, 
Hélio Tornaghi e Roberto Lira. serão entregues

ainda es^  anteprojeto do Código de Contabilidade, 
já entregue pelo Professor Assis Kibeiio, está sen
do impresso para ser distribuído para debates e 
recebimento de sugestões. Em fevereiro deverão 
estar prontos os anteprojetos de reforma dos có- 
digo de Menores, do Trabalho e de Processo de 
Trabalho, cuja colaboração foi confiada aos Pro
fessores Noé de Azevedo, Evaristo de Moraes Fi
lho e Mozart Vitor Russomano.

Em março e nos mêses seguintes serão 
entregues ao Ministério da Justiça os demais an 
teprojetos encomendados.
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A Inglaterra tornou a reduzir quinta fei 
ra última, os juros oficiais para os empréstimos 
em meio por cento, baixando-os de 4,5 por cento 
para 5 por cento. Esta é a sexta redução conse 
cutiva desde o verão de 1961, quando os juros 
bancários haviam atingido um máximo do pós- 
guerra, ou seja, 7 por cento

A redução da taxa de juros do Banco da 
Inglaterra já era esperada. Recentes medidas do 
Chanceler do Tesouro, proviam a aplicação de 
maior volume de dinheiro na economia

Concretizado o mo
vimento que vinha se 
operando nas classes ar 
madas, centenas de ofi 
ciais do Clube Militar, 
da ativa e da reserva, 
dirigiram há dias um 
memorial ao General Au

gusto Magessi, preside 
te daquela entidade, s 
licitando a realização c 
estudos para um no\ 
aumento de vencimento 
assim como outros a 
suntos considerados t 
interesse da classe.

c>nlace Matrimonial
Realizar se á no próximo* sabado dia 1

Fi.1hoCea r tf ,m0mal d° distintü jovem Cairn Filho, alto funcionário da Radio Clube d^ La
rprendTdaD,srret í r M° DePartawento Esportivo. 
Carlos Marna Mossa, dileta filha do
Neíy08 Ij/ssa ° MeSSa e íe  sua « ma. esposa

ciosas Afeli,eUaUç5esaSa' e“VÍamos as nossas a

Sr. eSra. Ulysses Ribas 
Sr. e Sra. Pedro Castagna

Participam aos parentoa 0 __ *
° coa.,a,o de c a s a c o  r'

Mara Regma e Walter
i * » W i
^  fflcvia Rt^irux e

W.alte.i
H04.U&.4,

Rua Tiago de Castro 200 r m 
- - Lages, 31-12 62^Ua llradentes- 8*1

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




