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A fim de estudar dois 
assuntos de suína impor
tância, esteve reunida a 
Comissão Municipal de 
A basttciinerto e Preços, 
nos dias 30 e 31 de ja 
neiro p. p.

Na reunião do dia 30. 
foi tratado do caso da 
farinha de trigo que até 
o dia imediato ainda 
funcionava sob o contro
le da comissão central 
com séde em Porto Ale 
gre, cuja comissão tinha 
como presidente em nos
sa cidade, o Sr. Vicente 
Cordeiro, gerente do Bau 
co do Brasil, em nosea 
terra.

Aberto os trabalhos 
pelo Dr. Wolny Delia 
Rocca, presidente da 
COMAP, dando logo de 
inicio as explicações da 
referida reunião, conce
deu a palavra ao Sr. 
Vicente Cordeiro, que lá 
se encontrava con o con 
vidado especial, e a 
quem até o dia 31 esta
va afeto o setor de com 
pra de trigo. O mesmo 
fez uma explanação ge
ral sôbre o caso, daodo 
inclusive os saldos exa
tos existentes no Moinho 
Cruzeiro, a quem tam
bém lá compareceu seu 
diretor, Sr. Emilio Casa- 
rin, para dar as expli 
cações que se tornassem 
necessárias.

A COMAP resolveu 
nessa reunião, depois de 
estudar o pequeno esto 
que existente, fornecer 
apenas as padarias a co-

|| ta que já vinha sendo 
[ fornecida, na base do 
( seu consumo diário.

Quanto à venda para 
|  particulares e comerci

antes, ainda ficou em 
suspenso, até que venha 
instruções para a raoa- 
gem do trigo nacional 
da corrente safra.

Na reunião do dia 31, 
foi tratado o caso do 
aumento das passagens

de ônibus urbanas em 
uossa cidade, pois aem- 
prêsa concessionária vem 
de pleitear ura aumento 
em suas tarifas.

Como tratasse de uma 
matéria um pouco com
plexa, e a fim de que

spja encontrada uma so
lução justa, criteriosa e 
humana, a Comissão re
solveu adiar para o dia 
9 do corrente, quando 
numa outra reunião, se
rão debatidos o proble
ma de nosso transporte 
urbano.

Insiste Lacerda

Perigo ceinuieista não está no povo 
mais no alto

«O Brasil é o alvo do comunismo para con
quistar a America do Sul e não resistirá mais um 
ano sem cair nas mãos dos comunistas» - afirmou 
o governador Carlos Lacerda, ontem à noite, quan
do mais uma vez ocupou as câmaras de televisão | 
para denunciar o perigo comunista, que segundo 
declarou, não está no povo, «está no alto».

Disse o governador que está ocorrendo no 
Brasil uma «estranha aliança, monstruosa aliança 
entre comunista e tubarões» e que «não adianta 
a missão do FMI, que nega aqui o que afirma lá 
fora e afirma aqui o que Dega lá fóra, pois a in
flação não pode ser resolvida com simples medi
da de socorro financeiro»

Estamos às portas da convulsão social, pois 
es comunistas preparam aliados, não com o povo, 
mas com os dirigentes que deviam combatê-lo” — 
frisou o sr. Carlos Lacerda, acrescentando que, no 
momento, o mais dificil é transmitir o seu pensa
mento ao povo, uma vez que os jornais que on
tem o defendiam, hoje o atacam, pois ‘‘os insultos 
são faturados no Banco do Brasil”. Lamentou que 
estivesse desaparecendo a liberdade de imprensa, 
pela qual tanto lutara, e que agora só lhe restas
se a televisão e não sabia até quando. Comparou- 
se a Churchill, “sem querer chegar à altura do lider 
inglês”, quando combatendo o espirito de Muni
que, pregava o armamento do povo inglês.

Pretende a união economizar 260 biliões no
corrente ano

Foi dado um prazo de 45 dias aos Minis
térios e antarquias para que preparem o plano 
de coutenção de despesas, dentro do esquema 
global previsto no Plano Trienal. A decisão foi 
tomada após longa conferência entre os srs. San 
Thiago Dantas e Celso Furtado, respectivamente 
ministro da Fazenda e do Planejamento.

Decidiram também que as liberações de 
verbas, agora, serão feitas sob critério mais rigo
roso, de modo a permitir imediatamente, parte 
da economia, que deverá atingir 260 bilhões de 
cruzeiros no ano em curso.

Aplique também suas economias 
em Letras de Câmbio

D li G R E F t S I H -
renda na a d m ensalm ente em  d in h e irc !

Segurinça absoluta
Liquidez a qualquer momento - Aplicações a partir de Cr$ 35 000,00

Representa a GREFISUL nesta cidade, S1BISA - SIROTSKI 
BIRKANN S/A  (Fone 3 9 !) , a qual está inteiramente à disposi
ção dos interessados em financiamento, gq aplicação de reenrsos.

Vereador Manuel Antunes 
Ramos- reeleito Presidente 

da Câmara Municipal
Realizou-se ontem às 14 horas, [na Câmara 

Municipal, a solenidade de posse dos novos verea
dores eleitos à 7 de Outubro do ano passado, e a 
eleição da mesa para o corrente exercício.

A sessão foi aberta pelo Vereador Manuel An
tunes Pessoa, na qualidade de mais idoso daquela 
casa, que a seguir procedeu a eleição dos mem
bros que comporiam a mesa no atual periodo.

De um total de 12 votantes, contando com 9 
voíos a favor e 3 votos em branco, foi eleita por 
escrutínio secreto a seguinte mesa:

Presidente: Manuel Antunes Ramos
(reeleito), do PSD

Vice Pres.: Rui Zapelini, do PSD
l* Secretário: Evaldo Henckmaier, do PSD
2' Secretário: Ari Cândido Furtado, do PSD

Falaram na ocasião os Vereadores Evaldo Hen
ckmaier, Felipe Afonso Simão, Teimo Arruda Ra
mos e Manuel Antunes Ramos, da bancada do 
Partido Social Democrático, Ariovaldo Nery Caon, 
do Partido Trabalhista Brasileiro e Ulisses Branco 
de Andrade, da União Democrática Nacional.

A Câmara de Vereadores deverá reunir-se se
gunda feira próxima, às 16 horas, quando serão 
escolhidos os membros que comporão as diversas 
comissões daquela casa legislativa.

Composição da atual Câmara 
de Vereadores

Com a posse no dia de ontem dos novos ve
readores, ficou sendo a seguinte a composição do 
legislativo municipal:

PSD: Felipe Afonso Simão, Cláudio Ramos Flo- 
riani, Teimo Arruda Ramos, Manuel An
tunes Ramos, Ari Cândido Furtado, Nil- 
ton Rogério Neves, Rui Zapelini e Eval
do Henckmaier.

UDN: Ulisses Branco de Andrade, Manuel An
tunes Pessoa e José de Castro Gamborgi.

PTB: Ariovaldo Nery Caon e Julio Nunes.

«Campanha da Liberdade»

Movimento nasce na
terra de Tiradentes

Do Município de Tiradentes, bêrço do proto-mártir da 
Independência, e propagando-se por Piedade do Rio Gran
de, São João dei Rei, Três Corações, Varginha e outros 
municípios mineiros, surgiu um movimento contra a infil
tração comunista no Brasil e de reivindicação de leis que 
impeçam o solapamento do regime democrático.

Intitulado de «Campanha da Liberdade», o movimento, 
que tomará o nome de «Legião Tiradentes», pede uma le
gislação que impeça a conquista pelos que pregam e pre
param regimes totalitários, de postos nas Fôrças Armadas, 
na administração pública, no magistério, nas agremiações 
políticas e nas organizações sindicais. Denunciando a ocu
pação de postos de alta importância por elementos a ser
viço do comunismo, e as atividades subversivas do Coman
do de Greve instalado na Guanabara, o movimento lançou 
um manifesto, subscrito pelas Câmaras Municipais de Tira
dentes e Piedade do Rio Grande, e parte dos vereadores 
de São João dei Rei e ‘Três Corações, por prefeitos e por 
autoridades locais.

Por ocasião da posse 
dos novos vereadores à 
Câmara Municipal, a 
bancada do Partido So
cial Democrático apre
sentou ao plenário os 
seus lideres para o cor

rente periodo legislativo.
Como lider a escolha 

recaiu no vereador Tei
mo Arruda Ramos, e co
mo vice lider foi apon
tado o vereador Cláudio 
Ramos Floriani.
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P re fe it i ira  M unic ipa l, de La jes
' ã a d o d e  Santa Catarina

Termo de E es cisão de Contrato dei LocaçãoLage8,^nestcÇato
Por êste instrumento, a p|refea“]r|au HnnooVefeito Municipal] ten- 

reprcsentadn pelo Senhor Dr.Wolny Dell • Assistência
,io contratado o Senhor Dr. Wasyl Novitschenko, P8^  ° a ofisSÍOnai8) 
Municipal da Prefeitura de Lnges pres ar seus serviço^ dPata de V de 
conforme consta do Contrato firmado entre as partes em 
iulho de 1962, regietrado a fls 21, do livro n 12, referido con-

Resolveu o Senhor Prefeito Municipal, rescind * datado de
trato, por solicitação do C ontratado, em , .e(J‘le * oito (je dezern-
24 12 62, ficando o tn;s.no a partir desta data, vinte e

•i novecentos e sessenta e dois (28-12-62), 6 
bro do ano de hum mil no ve en u q gnr Prefe ito Municipal q
nlium efeito. E P% an ^ e t á r i o  da Prefeitura Municipal de Lages^ 
Felipe Afonso Simão, de contrato, para os devidos fin8.
ee o presente termo de resois

m .nio-mil de Lages, e b  20 de dezembro de 1962 
PreIeituraWolDy Delia Rocca - Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

E d i t a l
Concorrer cia p ú b ica  para arrendamento de
cinco dependências do Mercado Municipal

De ordem do Senhor Prefeito Municipal, fuçopú 
blicu, a quem interessar possa,que se acha aberta pelo pra
zo de trinta (30) dias, a contar desta data, concorrência 
para arrendamento de cinco (5) dependências da parte 
externa do Mercado Municipal desta cidade, pelo prazo de 
dois (2) anos, nos termos do art. 493 da Lei n’ 31, de r 
de dezembro de 1948, os interessados proponentes deve
rão atender as seguintes exigências:

1* - As propostas deverão ser entregues em sobre- 
cartas fechadas, mencionando externamente a concorrên
cia a que se referem, até as quinze (lõ) horas do dia vin
te e um do mês de fevereiro p.vindouro (21-2-1963) cacom  
panhadas no minimo dos seguintes documentos:

a ) - prova de idoneidade moral do concorrente;
b ) - prova de quitação plena com as fazendas 

federal estadual e municipal;
c - prova de ter feito depósito na Tesouraria tía 

Pre eiturri da quantia de déz mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00). 
para garantia da assinatura do contrato, se vencedor.

IT - As propostas deverão ser escritas a máquina 
sem razuras nem entrelinhas, declarando o ramo de co
mercio a ser explorado pelo proponente que só poderá 
ser o relacionado com o de generos alimentícios, bem, 
como que se obriga a entregar a sala arrendada antes do 
prazo se porventura a Prefeitura fizer total reforma no 
prédio do Mercado Municipal durante a vigência do con
trato.

III -Os preços minimos de arrendamento serão os se 
guintes:

Para a sala n- 2 Cr$
Para a sala n- 3 
Para a sala n- 4 
Para a sala n' 5 
Para a sala n' 7

Os alugueis serão pagos adiantadamente até o 
dia cinco (5) de cada mês.

Aceita a proposta, antes da assinatura do con
trato de locação será caucionada na Tesouraria da Prefei
tura uma fiança correspondente a dois meses de aluguel 
como garantia do pagamento dos alugueis, de multas que 
porventura forem previstas no contrato e de reparo que 
a Prefeitura tiver de fazer, decorrentes de estragos cau
sados pelo locatário.

O deposito será restituido quando findar a locação 
feitas as deduções r e g u l a m e n t a r e s  cabíveis 
se este tor o caso.

No caso de serem apresentadas duas ou mais pro 
postas oferecendo igual vantagem, dar-se-á preferência 
a quem já ocupa o cômodo.

Ninguém poderá, por si ou por outra pessoa, alugar 
mais de uma sala, para o mesmo ou diversos ramos 
de negocio. ^

A abe,rtura te a apreciação das propostas será feito 
na p.esença dos interessados, pelo Senhor Prefeito Munici
pal, no dia e hora previsto neste Edital para recebimento 
das propostas e na Secretaria da Prefeitura Municipal.

Será regeitaua, a proposta que não satisfizer nC exigências dêne Edital. sausuzer as
Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de janeiro

7.000. 00 
4 ooo,oo
5.000. 00 
8 ooo oo
4.000. 00

de 963.
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Clube 25 de Julho, de
São José do Cerriio:

Grande Ba,le de Coroaçao da Rainha
Animado, e concorrido mente ( i l h a s  d o s ^ J o a o

dignissi-baile teve lugar, dia 20 
do corrente mês, no tlu- 
be Recreativo 25 de Ju- 
lbo, da vizinha cidade de 
São José do Cerrito e 
que se prolongou até al
tas horas da madrugada 
em ambiente da mais 
perfeita alegria e cordia
lidade.

O referido baile, que 
fni animado pela Orques
tra Guarany, desta cide- 
de, teve por finalidade 
especial a coroação da 
rainha do Clube, a dis
tinta e graciosa srta. Sel
ma Antunes Batieta, dile
ta filha do Sr. Eduardo 
Batista Sobrinho e de 
sua exma. esposa dona 
Iracema Antunes Batista, 
e a colocação de faixas 
nas igualmente graciosas 

distintas srtas. Maria 
do Carmo de Liz e Jus 
sara Garcia, respectiva

T R O V A S
Dizem muitos que a mulher 
Se parece no cristal,
Visto quando está intato 
Não há uma coisa igual.

Dizem todos que a mulher 
Depende do seu destino 
E se nunca for tocado 
E um vidro cristalino.

Dizem também que a mulher 
Isto as vezes acontece’
Basta o hálito da boca 
Já o seu brilho esmaéce.

Para que não embacie 
O seu brilho explendoroso 
E mister tenha cuidado 
No seu colóquio amoroso!
Lages, Fevereiro de 19j;i

GOLINO VIDIO

Dr. Francico 
Quezada 
Sanches

Com a finalidade de 
cumprir um curso de es- 
peciaiização de soja, no 
Instituto Agronômico de 
Campinas, Estado de São 
Paulo, encontra-se pre
sentemente naquela ci
dade, o Eng. Agrônomo 
Dr. Francisco Quezada 
Sanches, diretor do Cam
po de Sementes de La
ges.

Desejamos ao Dr. Fran
cisco Quezada Sanches 
mu tas felicidades em 
seu curso de especiali
zação e um breve re
gresso à Princesa da 
Serra.

Tuti Uarcia e 
mas esposas.

Após o ato da coroa
ção, fez uso da palavra 
o prof. Nilo Ferreira, ora 
dor oficial do Clube, que 
num eloquente improviso 
saudou a rainha e as 
respectivas princesas, di
zendo da importância e 
do significado daquela 
cerimônia que estava sen
do assistidas pelos asso
ciados que se fizeram 
presentes naquela festiva 
noitada.

Findo o discurso de 
saudação à rainha e às 
princesas, que estavam 
magestosas nos seus ves
tidos de gala, tiveram 
inicio as danças q u e ,  
coDforme já afirmamos, 
estiveram animadas e se 
prolongaram até altas 
horas da madrugada em 
ambiente festivo, alegre 
e cordial.

Ingressa na Igreja 

tólica Brasileira
Vem de abandonar a Ordem 

que pertencia, com Séde em Tuc 
Bahia ing essando no CUto r -  
BrasiU iro desta Diocese de S. 
na. tendo já sido aceito pe/0 
Revmo. Snr. Bispo Decano D. yf 
/. V argas, c  M issionário Revdo (I 
ses M artins que, últimamrntt, ■ 
dirigindo, cqm o Superior, a Com- 
d i  da O rdem  Romana doi J0u 
em F lorianópolis.

A o  novo Sacerdote Bruiltiro 
nossas felicitações.

Seráo conleccv 
nadas as no\ 

de dez mil
O Diretor da 0 

de Amortização, info 
que serão confecci 
das, também, as n 
de dez mil cruzeiros.

As novas cédulas 
rão a efigie do vôo 
tórico de Santos Dum 
sôbre a tôrre de 
em Paris. Dentro em b 
ve, o Brasil contará, 
seu papel moeda, 
notas de dez mil 
zeiros.

t U k
Sobe'bem alto, verás quão belo 
E olhar abaixo, é olhar a Terra 
Não há no mundo um paralelo 
Da maravilha que ela encerra

Olhar suas matas, seus rios 
O azul mar imenso a ondular 
O refletir do luar sombrio 
E os raios do sol a cintilar

Mas, se estás no chão e ao alto olhares 
eias o mesmo belo nos ares 

A lentidão das nuvens, o firmamento

Fm m, J erás nos astros seculares
Umaqoiitrfle r-Jarte da terra onde andares U outra Vlda Por um momento

VILE

Hotel Churrascaria
Pegorini

A . . „ d ,  C a m õ e s  ( „  a „  ^  ,

Churrascos, galetos s li™ ,,,
O Ponto preferido para seu

t o S K K í r  s s s "  •“ ««
____ _ Própria. exclusivamenh
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Empossado o novo 
Prefeito Municipal de 

São José do Cerriio
ves (Deco) que é o mais 
jovem Prefeito eleito dos 
ütuais muuiçipios serra 
nos, recém criados, per 
tenc.e à tradicional fatui- 
iia de nossa cidade, ten
do aqui em Lages um 
vasto circulo de amigos 
e admiradores.

Iniciando as suas ati- 
vi danes administrativas- 
em Anita Garibaldi. o Sr. 
.José Pereira Neves, de
sempenhou p o r  longo 
tempo a lntendencia dis
trital, antes desuaeman 
cípação como muuicipio. 
e posteriormente como 
Secretário da Prefeitura. 
Desempenhando-se à con 
tento nessas funções, o 
povo de Anita Garibaldi 
em memorável pleito con
fiou-lhe os destinos da Mu
nicipalidade, esperançoso 
nas suas tradições de 
bem servir a sua terra 
e a sua gente.

Pereira Neves como Pre
feito do nóvel município 
de Anita Garibaldi.

O Sr. José Pereira Ne-

Depois de uma singe 
la solenidade, verificou- 
se quinta feira última, dia 
át a i Oí-se do Si. José

Em significativa solenidade realizada quinta 
feira última, na Prefeitura Municipal de São
José co Ccrrito, foi empossado o primeiro Prefei
to eleito daquele muuicipio, Sr. Jonas Correia
Garcia.

Noticiando êste acon 
tecimento. regosijamos 
com o Prefeito José Pe
reira Neves, augurando- 
Ihe muitas venturas em 
sua administração.

Sr. Álvaro Furtado Puccii

assume a Prefeitura de 
Cc.mpo Belo do SuS

no município

Descedente de tradicional familia daquela 
localidade, o Prefeito Jonas Correia Garcia, é 
portador de uma série de virtudes que o faz cre
dor de todo o povo de São José do Cerrito, que 
veem naquele ilustre homem público o elemento 
fadado a desempenhar fielmente o mandato que 
lhe foi outorgado no último pleito de 7 de Outubro 
do ano passado.

Noticiando este tão importante acontecimen
to para o nóvel muuicipio de São José do Cerri
to, cumprimentamos o Prefeito Jonas Correia Gar
cia, desejando-lhe muitíssimas venturas na gestão 
ora iniciada.

Realizou se no último dia 31 
de Campo Belo do Sul. a solenidade do posse do 
Sr. Álvaro Furtado Pucci, como Prefeito Municipal 
daquela nóvel comuna.— O Papa João XX11I 

enviou cartas a todos os 
bispos e cardeais d<> mun
do. para cue entrem em 
contacto, imeriiatamente, 
com sua santidade. Até 
o momento nada se sabe 
da urgência das carias, 
mas presume-se que algo 
de importante será reve
lado ao mundo, pelo su
mo pontífice.

Mais de quatrocentos 
carros encontram-se atol

dos em estradas de 
Mato Grosso

carros encontram-se pa- 
ralizados nos lamaçais 
formados pelas águas. O 
governo daquele Estado 
está enviando máquinas 
para os diversos pontos 
onde se registram os a- 
conteciraentos.

As chuvas estão asso 
lando todo o Estado de 
Mato Grosso. As estradas 
são as mais castigadas 
pelas águas fluviais, de 
vido ao seu estado de 
conservação. Mais ou me
nos. quatro centenas de

—'O frio continua in
tenso em tôda a Europa, 
principalmcnte na Ingla
terra e Alemanha. Vá
rias pessoas perderam a 
vida, e os gêneros ali
mentícios se tornam di- 
ficcis, em vista do con
gelamento das estradas, 
prejudicando o trans 
porte.

O Prefeito Álvaro Furtado Pucci. que na- 
luele município desenvolve uma intensa atividade 
OMrticular, onde cultiva um vasto circulo de rela
ções e amizades, muito f rá para os destinos de 
Campo Belo do Sul, principalmente neste seu ini
cio de administração, pois está em sua pauta de 
rabalho uma série de iniciativas que vêm de en

contro à coletividade* < tn  i ( tej( rfe.
Apresentamos à S. Excia/os nossos augú- 

rios de uma proveitosa administração.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CO RREIO  LA G E A  
NO, Rua M arechal D eo 
doro, n° 294
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CORREIO LAGEANO

P re fe itu ra  M unic ipa l
Estado de Santa Catar

de novembroMovimento da Tesouraria durante o mês
do corrente exercício
C í C C I T  A n , „ .

Imposto sôbre a Propriedade Territorial Urbana e Rural Cts 
Imposto Predial
lmpôsto sôbre Transmissão de Propriedade Imobiliária
“lnter-Vivos' e sua incorporação ao Capital de Sociedade
lmpôsto sôbre Indústria e Profissões
lmpôsto de Licenças
lmpôsto sôbre Jogos e Diversões
Taxa Rodoviária
Taxa de Assistência Social
Taxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Estacionamento
Taxa de Limpeza Pública
Taxa de Divulgação e Turismo
Renda Imobiliária
Serviços Urbanos
Receita de Cemitérios
Alienação de Bens Patrimoniais
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Multas em Gerul
Eventuais

DECRETO

de 20 de dezembro de 1962 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve,

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acordo com^a alínea a do § 1* do artigo 95, da Lei * *

de 7 V Z Z T t o L T L e n a  do cargo de Coo.ador, PadrdoJ.d.Q^

d'°  0np,0efeítura“mMuPo°eipal de Lages, em 20 de dezembro de 1962 
Preieiiura F Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria d»

Prefeitura, em 20 de dezembro de 1962. _
Felipe Afonso Simao 

Secretário

DECRETO N. 66 

de 27 de dezembro de 1962
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso de bui 

atribuições,
DECRETA:

Art. 1‘ Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exe 
cicio, um Crédito de quatrocentos e noventa e cinco mil cruzein 
(Cr$ 495.000,00) para suplementar as seguintes dotações do Orçament 
vigente:

4-44-1 Cr$ 3.000,00
6-43-1 17.000,00
9-94-1 475.000,00

Art. 2‘ - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçíi 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de dezembro de 1962 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da Prt 
feitura, em 27 de dezembro de 1962.

SUB - TOTAL
Depósitos

TOTAL
Saldo do mês de outubro

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Indústriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

TOTAL
Saldo para o mês de dezembro

Felipe Afonso Simão 
SecretárioLajes, em 12 de dezembro de 1.962,

CASA VENDE-SE
\  ende-se uma casa de madeira, medindo 5 metros 

de írente por 11 metros de fundos, com o respectivo terre- 
n° n̂ e^ nc*° metros de frente com 30 metros de fundo, 
sita â Rua Mateus Junqueira, ao lado da Industrial Expor
tadora rett Ltda com ótimo ponto de negócio.

. ”ar.j melhores informações queiram dirigir-se ao 
Sr. Asteroide Militão Rodrigues, neste jornal.

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

oia Catarinense deFôrça e Luz
Avíso Importanle aos Senhores Cooscmidores 

de Energia Elétrica desta Cidade ]
selho ?0m a Circular N. 1/63 do Con-j

durante os meses d f^ a n e iro T  Junho V S l
a) P A R \CrovT oida a m edidor
RWH A CONSUMIDORES RURAIS por 
t ó P  a r imposto de CrS 0,337 *]J
DPVrnjc 9,S CONSUMIDORES KESI- 
DflClAIS E INDUSTRIAIS - por KWH 
- imposto de CrS 0,674 F
Cia k  í  OS CONSUMIDORES COMEU-1
to de 1,011 U T R 0 S ' P0r KW H  - imp0S'
t L l ní!& d Çonsumida sem medidor M 
taxa l™P°st0 de 10% sobre a|

A Diíp.- lf adicional 1
Senhores Consumido^ ,Empresa avisa ainda ao«|
Fevereiro será cobrartn qUA a Partir do mês de|  Pm Ha C°bradO o Adimrtnol PrC 1

São, de tato, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolho individual das emissoras.

Nossos rádios são aparelhos 
do olta potência com seleti
vidade peNeita o que levam 
o garantia de-— ____________ |

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE
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â Congresso Tradicionalista
Vem de realiznr-se con 

grande êxito em CaraziDho, 
KGS, o IX Congresso Tradi
cionalista, que reuniu 47 Cen
tros de Tradição do Rio Grau 
de do Sul, dois do Uruguay, 
um da Argentina e um de 
Lages. Os iageanos foram re 
presenlados pelo CTG do Bar- 
bicacho Colorado cujos laça 
dores foram deliranteraente 
aclamados pela multidão pre
sente ao denotar uma sele
ção dos Centros de Tradição 
do Rio Grande do Sul.

O IX Congresso f«>i patro
cinado pelos dois Centros de 
Tradição de Carazinho, o CTG 
Pedro Vargas e o CTG Rin
cão Serrano, cujos patrões, 
Olivio Otto e Pery tde Padua 
conseguiram organizar um 
conclave que passará à his
tória do Gauchismo como um 
dos mais brilhantes jamais 
realizados

A representação de 
Lages

A representação de Lages, 
integrada por 40 peões e 
prendas do Barbicacho Colo
rado tendo à frente o Patrão, 
foi obje. > de carinhosa rece
pção por parte dos Congres
sistas. O Patrão foi convidado 
a ocupar lugar à mesa que j 
dirigiu os trabalhos, os quais I 
te prolongaram por quatro 
dias.

No sabado, lô do corrente 
o Club Comercial, o mais 
conceituado da cidade, e que 
ocupa prédio cujo luxo riva 
lisa com o dos melhores clubs 
dos grandes centros, homena
geou o CTG do Barbicacho

Colorado em elegante soirée 
' dançante.

Pouco antes, o 'Plenário do 
Congresso havia feitn também 
uma homenagem aos lagea- 
nos. O Presidente do IX Con
gresso, em magnífico discur
so, jacentuou a disciplina e 
cavalheirismo gaúcho do CTG 
do Barbicacho Colorado, re
cordando Anita Garibaldi e o 
papel dos Iageanos na Guer
ra Farroupilha.

Em seu discurso de agra- 
dec mento, o Patrão do Bar
bicacho Colorado dr. Aífonso 
Alberto R. Neto - exaltou o 
sent'do civico do movimento 
tradicionalista, mostrando que 
o Gaúcho é alto simbolo da 
nacionalidade. Definiu Tradi
ção como Estancia, Igreja e 
Familia e traçou rápido pano
rama da historia dos campos 
de Lages à é^oca do Tratudo 
de Tordesilhas, antes da che
gada de Correia Pinto, mos
trando a origem gaúcha das 
velhas vacarias de fins do 
século XVII.

Benção Papal das 
Bandeiras

Domingo, dia 20, foi rezada 
Missa Campal na principal 
praça de Carazinho por Dom 
Luis de Nada, Bispo de Uru- 
guaiana O cálice usado pelo 
autor da PRECE DO GAÚ
CHO era uma bela guampa 
de touro. Foi êle coadjuvado 
pelo famoso Potrilho de Pa
dre do Rio Grande do Sul, o 
padre Paulo Aripe

Dom Luis, que regressou 
recentemente de Roma, foi 
portador de Benção Apostoli-

u m a
Edital de Convocação
A Cia Catarinense de Fôrça e Luz, conces 

sionaria dos serviços de distribuição de energia 
eletr ca para o município de Lajes, convoca sí u > 
acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a 
realizar-se em sua sede social, à rua Correia 
Pinto, n‘ 63, nesta cidade, às 14 horas do dia 23 
de fevereiro/lo corrente ano, p n a  tratar dos se
guintes itens:

1) discussão e aprovação do Relatório da 
Diretcuia;

2) discissão e aprovação do Balanço ueral 
encerrado em 31.12.62, bem como das contas de 
Lucros e Peruas;

3- Eleição da Diretoria para o triênio 1963 
11965

4 ) Eleição do Conselho Fiscal
5 ) Assuutos de interesse da sociedade.

Lajes, 23 de janeiro de 1963 
Sérgio Ramos - diretor Gerente

VICENTE PASCALE
Com. e Repres. 

Representante da
liií lí

Oferece
Correntes de esteiras 
Retentores de roletes 
Roletes completos 
Pinos e buchas 
Parafusos de esteiras 
Elos de esteiras

E demais peças para tratores em geral
Vendas - Rua Correia Pinto, 122 - Caixa Postal 28

Fone, 228
Lages — S. Catarina

rca 'enviada pelo Papa João 
XXlIf ao IX Congresso Tra- 
dicionolista e aos CTG’s re 
presentados. Assim sendo, lo
go após a missa, o Bispo de 
Uruguaiana solicitou que lhe 
fossem trazidas as bandeiras 

i dos CTG’s presentes, entre os 
quais estava a do Barbicacho 
Colorado, e lhes impôs a 
Benção Apostólica, que en
globa todo3 os |peões e pren 
das dos OTG’s representados.

A arvore da 
Hospitalidade

Depois da missa campal, o 
Presidente do Congresso e o 

| Bispo de Uruguayana, segui
dos dos Patrões dos CTG’s, 
das autoridades presentes (ha
via dois senadores e quatro 
deputados, além das aotorida 
des locais) e do povo que di
rigiram ao local onde seria 
plantada a Arvore da Hospi
talidade, um ipê. O Presiden
te do Congresso fez bela alo- 
cução e uma representante 
do Uruguay foi convidada a 
depositar na cova um punha
do de chão Uruguaio, que ela 
havia trazido, como todos os 
demais visitantes, em bolsi- 
nha de celofane fornecida 
pelo Conselho dos Centros de 
Tradição. Depois do Uruguay, 
foi chamado o Patrão do CTG 
do Barbicacho Colorado. Ao 
depositar a bolsinha com ter
ra lageana, disse êle que era 
terra da estancia do Pinhei- 
rinho, uma das ma s antigas 
de Lages, onde fôra fundado 
o Barbicacho Colorado.

A demonstração 
de laço

Domingo à tarle, teve lu
gar em estancia perto da ci
dade a demonstração amisto
sa de laço em que o CTG do 
Barbicacho Colorado iria tri
unfar de maneira espetacular. 
Cerca de quatro jnil pessoas 
havia na chancíta. Havia sido 
combinado que o torneio se 
limitaria a cinco laçadores de 
cada lado, afim de dar tempo 
a outras provas campeiras, 
tais como doma e concurso 
de redeas.

Foi um momento de deci
são quaDdo o Patrão fez for
mar os 15 laçadores presen
tes do Barbicacho Colorado, 
para escolher os cinco que 
iriam defender as côres de 
Lages. Ao som da DORAL1CE, 
tocada como sempre pelo 
gaiteiro colorado Celio Gar
cia, o Patrão gritou os nomes 
dos escolhidos. À porteira, o 
Patrão Pery de Padua, que 
não laçava mas comandava os 
laçadores riograndenses disse 
amistosa e jocosamente:

«Quer que soltemos os 
guampudos ou vão mesmo ês- 
6es de sobreano, que só têm 
um touquinho?» , t

«Guarde os guampudos pa
ra seus laçadores, amigo • 
respondeu o Patrão lageano - 
que êles vão precisar deles...»

O boisinho que saiu para 
Deusdeth Velho Ramos, ca 
pataz do Barbicacho Colora
do e o primeiro a laçar era 
ligeiro e de aspas miadas. A 
torcida gritou «Não vá cair 
do cavalo, lageano!» e «Já 
errou, já errou!», mas não 
gritaram muito porque aos 50 
metros o boi estava firme
mente laçado.

A seguir, o laçador do CTG 
Rincão Serrano jogou linda 
armada e laçou. Estava mano 
a mano o torneio. Dois colo
rados erraram, dois riogran
denses erraram. Foi ai que 
o torneio atingiu o ponto cul
minante pois o boi que saiu 
para o lageano Mario Bian- 
chini até parecia mocho, e no

lugar das aspas havia dois 
tufinhos de pêlo. O povo gri
tou «Nesse vale pescoço e 
vale perna.» E o Patrão Pery 
de_ Padua perguntou ao Pa
trão lageano si queria que 
soltasse outro. «Não - gritou 
o lageano - que esse mesmo.. » 
Não concluiu porque já a ar
mada de Bianchini cerrara 
nas guampinhas, fazendo voar 
ao vento os tufinhos de pêlo!

O entusiasmo da multidão 
foi tão grande que houve um 
ronco como de trovão pela 
coxilha: eram aplausos totais, 
pois haviam sido esquecidas 
as côres para só existir ad
miração pela armada guapis- 
sima - uma armada dessas 
que se vê uma vez na vida.

A seguir o laçador riogran- 
dense jogou bem a armada, 
mas errou. Havia tres bois 
na mangueira. O Patrão do 
Barbicacho Colorado mandou 
que- soltassem os tres juntos, 
a fim de demonstrar que la
geano não se atrapalha nem 
titubeia na escolha. O peão 
colorado Rogério Leite pale- 
leou dois bois e, num tiro de 
laço de mestre, laçou o ter
ceiro. Estava ganho pelos la- 
geanos por 3 a 1 o torneio 
de laço do IX Congresso Tra
dicionalista.

Ao abraçar o Patrão rio- 
grandense, o Patrão lageano 
acentuou que «entre gaúchos 
não há vencedores nem ven
cidos, mas apenas amigos», e 
agradeceu a hospitalidade do 
CTG Rincão Serrano.

O baile de encerra

mento
Na noite de domingo, um 

grande baile encerrou o ma
gnífico conclave gaúcho. Nes
ta oportunidade, os «homens 
de preto» de Lages foram vi
vamente cumprimentados. O 
tenente Sejanes Dornelles, 
capataz do CTG Vaqueanos 
da FroDteira, de Alegrete, ao 
aceitar convite para vir a 
Lages em futuro proximo, co
mentou:

«Parece que teremos mes
mo que ir a Lages para ver 
de perto o que é Tradição 
de verdade!»

E o Jdr. Athaydes Osorio, 
medico, estanceiro e tradicio
nalista de grande renome, re
matou sorrindo:

«Para vêr o que é Tradi
ção e para aprender a laçar...»

Conclusão
O IX Congresso Tradicio

nalista demonstrou a extraor
dinária pujança Jdo movimen
to de Tradição, que é, 6em 
lugar a duvidas, o maior mo
vimento civico e patriótico 
do Brasil, pois não visa lu
cros políticos ou financeiros 
mas sim o culto do que há de 
mais nobre em nossa nacio
nalidade.

E demonstrou igualmente o 
IX Congresso Tradicionalista 
o extraordinário cavalheiris
mo dos riograndenses, que 
deram assim uma demonstra
ção de hospitalidade e cul 
tura destinada a servir de pa 
radigma para qualquer p o v ’

Oficio recebido
SPORT CLUB PINHEIROS

Lages, 17 de janeiro de 1963.
Exmo. Sr.
Diretor do Jornal Correio Lageano 
Nesta
Prezado Sr.
Pelo presente, comunicamos que em reu

nião datada de 14-1 63, foi empossada a diretoria 
que regerá os destinos da Agremiação no periodo 
1963-1964 assim constituída:

Presidente - Laerte Floriani 
Vice Presidente - Terezio Móta dos Santos 
Pres. de Honra - Dr. Plinio Moreira e Antonio 

Adjalma Rócha
- Teimo Rogério Pereira
- Juvito
- Francisco Sebastião Reis
- Joel Barth

Diretor de Sport - Wilson Martins Nunes 
Guarda Sport • Flavio Móta do Santos 

Conselho Fiscal 
Presidente - Tavora Tigre 
Dr. Azevedo Trilha 
Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos 
Sr. Hilten Amaral 
Sr. Orestino de Souza Mello 

Sendo só para o momento subscrevemo-nos 
certos de merecer v/ valiosa atenção e colaboração.

Atenciosamente 
Laerte Floriani - Presidente 

Teimo Rogério Pereira - 1* Secr. 
Enviamos à nova diretoria do S. C. Pinhei

ros, muitas felicidades em sua gestão.

1' Secretário 
21 Secretário 
P Tesoureiro 
2* Tesoureiro

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d e z

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 
Audiometiii em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e prótese de 
polietileno.

Consultório: De3. Westphalen, 15 - 9o an
dar, conj 3- Fone 4 5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná
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Lages 2 de Fevereiro de 19:3

A partir do dia dc ontem, a composição do Senado 
por Esl ido e por bancadas, ficou sendo u seguinte.

Acre — FTB, Adalberto Sena; PSD, José Guiornar; PTB, 
Oscar Passos. Amazonas — PTB, Vivaldo Lima; P1'B, Mou- 
iâ . Vieira; PfB. Arthur Virgílio. Pará -  UDN, Zacharias de 
Assunção; PTB, Eduard Cattete Pinheiro; PSD, Joaquim Lo
bão da Silveira. Maranhão — PSD, Eugênio de Barros; PSD, 
Sebastião Archer; PSD, Victorino Freire. Piauí — UDN. Joa
quim Parente; UDN. .José Cândido; PSD, Siegfredo Pacheco. 
Ceará — PSD, Menezes P merRel; PTB, Carlos Jereissati, 
PSD Wilson Gonçalves. Rio Grande do Norte — UDN, Deix 
Shuil Rosado; UDN, Dinarto Mariz; PSD, Walfredo Gurgel. 
Paraíba — PSD, Ruv Carneiro, PTB Argemiro de Figueire
do; UDN, João Agripino. Pernambuco — PTB, Barres dc 
Carvalho; PTB, Pessoa de Queiroz; PTB, José Ermiro de 
Moraes. Alagoas — PSD, Silvestre Pericles; UDN, Ainon de 
Mello; UDN, Rui Palmeira. Sergipe — UDN, Heribaldo Viei- 
va, Júlio Leite, PSD, Leite Neto.

Guanabara: UDN Afonso Arinoe; PSB, Aurélio Viana, 
PSD, Gilberto Marinho; São Paulo, UDN, Padre Calazans; 
PTN, Lino de Matos; PSD, Moura Andrade. Paraná; PTB. 
Nelson Uaculan; UDN, Adolplio Franco; PTB. Ainaury Silva.

Santa Catarina: UDN, Irineu Bornhausen; UDN, Antonio 
Carlos; P-D, Atílio Fontana; Rio Grande do Sul: PRP, Guido 
Mondin; UDN, D niel Krieger; PL. Meu de Sá; Minas Gerais: 
UDN, Milton Campos; PSD, Benedicto Valladares; PTB, No
gueira da Gama; Mato Grosso: UDN Lopes da Costa; PSD, 
Filinto Müller. PTB, Bezzera Neto; Goiás: PSD, Jusceliuo 
Kubitachek; PSD, José Feliciano; P>D, Pedro Ludovico.

Com o MTR a  Presidência 
da Assembléia Legislat.va

Gaúcha
Na eleição realizada ontem para escolha da nova mesa 

da Assembléia Legislativa, do Rio Grande do Sul, foi eleito 
para a presidência da mesma, o Deputado Cândido Norber- 
to, pertencente à bancada do Movimento Trabalhista Reno 
vador.

Nos demais 'postos ficou assim delineada: 1* Vice — 
Poty Medeiros (UDN); T Vice — Euclides Kliemann (PSD); 
1’ Secretário — Adolfo Puggina (PDC); 2 Secretário — An
tonio Fonari (PSD); 3 Secretário — Oscar ;Westendorff 
(PRP/; 4' Secretário — Dario Beltrão (PL).

Em entrevista que con
cedeu aos jornalistas 
credenciados junte ao 
seu gabinete, o Sr. San 
Thiago Dantas, Ministro 
da Fazenda adiantou es
tar confiante em que o 
governo federal alcança
rá dentro de poucos 
mêses, os niveis iniciais, 
da contenção da inflação 
a que se propôs.

O Ministério da Á* 
gricultura fixou em Cr® 
2.2y0,00 a saca de 50 
quilos de raspa de man
dioca, produto cuja im
portância cresceu eom 
o limitado estoque de 
trigo nos moinhos e a 
greve no porto de Nova 
York. que vem impedin
do os embarques para 
o Brasil.

O presidente da 
COFAP,major Nazir Nas- 
ser, afirmou que, na pró
xima semana, deverá 
tabelar o preço da fari
nha de trigo por saco e 
do pão por quilo, deven
do,em seguida,os moinhos 
recolher ao Banco do 
Brasil a diferença entre 
o preço vigente e o an
terior.

Barbicacho Colorado promove 
Festa do Sol

O Presidente da Re
pública determinou ao 
titular da pasta da indús
tria e comércio, ministro 
Antonio Balbino urgência 
no exame das medidas 
necessárias, junto aos 
moinhos de trigo, pada
rias e outros setores li
gados à indústria pani
ficadora, no sentido de 
que a recente suspensão 
do subsídio em dólar pa
ra a importação do pro 
duto, adotada pelo ex
tinto Conselho de Minis
tros, não se preste a 
manobras que atinjam o 
preço do pão e resulte 
em maiores sacrifícios 
para a bôlsa do povo.

A partir da noite de 
jhoje o Centro de Tradi- 
ições Gaúchas do Barbi- 
| cacho Colorado, estará 
|promovendo a Festa do 
! Sol, marcando a estação 
'de Verão.

Como nas vezes ante
riores, quando foi reali
zada a festa da Geada 
e da Primavera, o Barbi
cacho Col.rado estará 
levando a efeito tam

bém um grande baile e 
torneio de laço.

O baile será realizado 
hoje, no Clube 14 de 
Junho. Amanhã, domin
go, no periodo da manhã 
haverá missa campal na 
Praça João Ribeiro, des
file dos CTG’s partici
pantes pelas ruas de 
nossa cidade,churrasco e 
torneio de laço no Par
que de Conta Dinheiro.

A m l  M i  busca a Vice -

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 JüAÇABA, capital do Oéste Catarinense, volta agóra a ser
vir esta região, com PORTO 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 DO SUL, que sempre procurou 
servir a zjna da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agóra ao pú
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo;

2ds. 4as. e fias. feiras; - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio, 

às 13:30, para; Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08:00, para. Fpolis, Itajaí, Joinville, Curi
tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo ’e Rio. 

às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
novas linhas do Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser à pionei
ra da Aviação Comercial em nossa Região. H

Maiores informaçõjs e vendas de passagens, dirijam-se à aeência do 
Consórcio TAC —CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos n° 84 ou 
pelos telefones nrs. 214 e 237. _ ’

O Cine Marajoara apreseàSa7af 9,?shhorosmin90
a maravilhosa película em Technicolor e Vistavision

8AS&AMS SE t) i
com o idolo da juventude 

El vis Presley

Embora guardando 
o maior sigilo, os pesse- 
distas estão se movimen
tando para a eleição do 
sr. Amaral ^Peixoto para 
vice-presidente da Repú 
blica, na hipótese de ser 
aprovada a emenda cons
titucional, determinando 
a eleição indireta para 
aquele cargo, em virtu
de da vacância aberta

com a subida do sr. João 
Gouiart à Presidência.

Adianta-se que Jan- 
go não é contrário à 
idéia, pois assim conta
ria permanentemente, 
com o apôio do PSD na 
Câmara e no Senado Fe
deral, ficando com maio
ria absoluta nas duas 
Casas do Congresso.

Mm
- Para escapar às pe

nalidades previstas na 
lei do fisco, o contribuin 
te terá de esclarecer em 
sua declaração de bens 
para o imposto de ren
da, o valor do carro, 
jóias e até tapetes que 
usa, se fôr de origem 
estrangeira.

Essa disposição está 
fixada no nôvo regula
mento da declaração de 
bens no imposto de ren
da, que entrou em vigor 
êste ano, com efeito re
troativo sôbre o ano pas
sado e que dá um pra
zo irreversível até para 
o seu cumprimento.
.Todas as isenções e 

obrigações a que tem 
direito ou está sujeito o 
contribuinte acham-se 
contidas nas novas fór 
mulas ja distribuídas pe

s
°ab£

os juros de dividas 
soais até o limite 
quinhentos mil cruze: 
serão iseDtados os 
mios de seguro de 
pagos por compan 
nacionais; contribuii 
ou doações feitas a 
tituições filantrópica: 
de pesquisas científ 
do país; encargos de 
mília, como sustento 
mulher filha solteira, 
va sem arrimo ou al 
donada sem recursos 
marido; descendente 
nor ou inválido se í 
rno dos  ̂pais, eriaçãt 
educação de menores 
18 anos. pobres;presta 
de alimentos a as< 
dentes e irmã ou irn 
por incapacidade de 
Dalbo; pagamento a 
oicos, dentistas, desp 
oe hospitalização do < 
tnbuinte e pessoas c 
preendidas como en 
go de família ou dei 
dentes.
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