
Visita É  Cm  dg r
ais ao Paraguai

Acompanhado do Mainr w „
SSrf f i b l „  K ertra' r 8 * o n e i a f S * c b eí e do 
rente o Ce) n í “ V n? ’ r'gressou doRp aÇoes Públ'<tas do
sbN.-

d.Sq“ f ^ p â r aaS1<!a; ,ea '11*^Engeobaria
nharia que;ihe f o i ^ n f e ^ a ^ e l o 6^ ^  a MedaHia de Ente
Cmt em Chefe das FFAA d o ^ ^ a ^ a ^  Alíred° s& « 3 ? r

Em Assunção foi cumprido 
o seguinte programa:

Dia 23- Chegada a Assunção.

o Dia^ 24 \ Apresentação ao 
txen Div Leodegar Cabello 
Ministro da Defeza Nacionai 
do Paraguai.

808 trabalhos do 
4 Batalhão de Engenharia 
com sede em Horcheta, em
penhado na construção de 
Rodovia - Concepcion - Pon- 
ta-Porã (MT).

Dia 25 - visita aos traba
lhos do 3o B E com sede em 
Poço Colorado (Chaco).

- A noite jantar íntimo na 
residência do Sr Gen Carea 
ga, Cmt da Engenharia das 
Forças Armadas do Paraguai.

Dia 26 - Apresentação a o ----------------------------------
Sr Gen Ex Alfredo Stroessner, Presidente da República.

- Recebimento de «Medalha de Engenharia» na sede 
do Comando da Engenharia das FFAA do Paraguai, com a 
presença dos.Generais em serviço na Capital Paraguaio, com 
formatura do Corpo de Alunos da Escola de Sub oficiais 
de Engenharia.

- À noite, jantar oferecido ao Cel Moller e Maj Hallo 
pelo Gen Cmt da Engenharia e presidido pelo Gen Leode
gar Cabello, Ministro da Defesa do Paraguai.

Dia 27 - Entrega ao Gen Juan Manuel Careaga, na 
Embaixada do Brasil da Comenda da Ordem do Mérito Mi
litar pelo Embaixador Mário Palmério, conferida pelo Sr 
Presidente da República dos EEUU do Brasil, por propos
ta do Exmo Sr Gen Octacílio Terra Ururahy, Diretor Ge
ral da Engenharia e Comunicações.

Dia 28 - Colocação de uma Coroa de flores no Pan- 
teon dos Heróis numa homenagem do 2' Batalhão Rodo
viário aos Heróis paraguaios, em tocante cerimônia, com 
o toque de silencio dado por um soldado corneteiro do Exer
cito Paraguaio.

Dia 29 - Às 7.00 horas - Acompanhamento ao Sr Pre
sidente da Republica e autoridades da República do Para
guai na colocação de uma corôa de flores no Panteon 
dos Heróis em homenagem ao dia da Vitoria

às 8.00 horas - Comparecimento ao juramento à Ban 
deira dos conscritos do Batalhão Escolta Presidencial, a 
convite do Cel Carlos Jorge Fretes Dávalos, Cmt da Uni
dade.

às V> 00 horas - Comparecimente ao Quartel da Vitó
ria. a convite do Sr Gen Leodegar Cabello Ministro da De
fesa Nacional, ao churrasco oferecido aos inválidos e 
mutilados da guerra do Chaco, em homenagem ao «Dia da 
Vitoria».

Dia 30 - Despedidas e regresso ao Brasil.
Fm sua viagem ao Paraguai, o Cel Floriano Moller

loi acom pã íh adoV lo  Mai Hallo
sentou o Ten Cel Carlos Henrique Rupp, na cerimônia de 
recebimento da Medalha de
t go Subcmt do 2' Btl Rv e ex-presiaenie uu rpiaoões
deB Lages pela sua ■ «>  ^ e s " ^
fn r e g a ^ ò Ie T o  S r ^ t o n  Manuel Cateaga, Cut. da 
Engenharia das FFAA do Paraguai.

Os visitante, recolhera*■ «‘ “ “ " i X  ~.b íd? u  
tividades de Engenharia ParafJ8 militares e do Sr Pre- 
maiores deferencias das aut extraordinária hos
sidente da Republica, encantado, com^  todos em
pitalidades do’, povo paraguaio, 
prestar a melhor acolhida.
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Câmara Mu
nicipal apro 
va importan 
tes projetos 
em sessões 

extraordi
nárias

Sob a presidência do Ve
reador Manoel Antunes Ra
mos, reuniu-se extraordina
riamente desde a última se
gunda feira até o dia de on
tem. a Câmara Municipal, o 
portunidade em que foram 
discutidos e aprovados im 
portantes projetos referentes 
ao nosso Município.

Em uma de suas sessões 
extraordinárias da corrente 
semana, a Câmara de Verea
dores aprovou o convênio 
celebrado entre a Prefeitura 
Municipal e o govêrno do 
Estado, para o asfaltamento 
da segunda via da Avenida 
Presidente Vargas, Rua Cor
reia Pinto, Praça João Costa 
Rua Marechal Deodoro, A- 
venida Marechal Floriano até 
proximidades do Cemitério 
Cruz das Almas, Praça João 
Ribeiro, Rua Presidente Ne- 
reu Ramos e Praça Vidal 
Ramos Sênior., cujas obras 
serão iniciadas brevemente. 
A Câmara Municipal também 
aprovou a mensagem oriun
da do Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, em que conce
de o aumento de 50% geral 
ao funcionalismo municipal, 
cujos novos vencimento* en
trarão em vigôr a primeiro 
do corrente mês.

Portanto, a edilidade la- 
geana vem de aprovar dois 
importantes projetos de real 
importância, sendo que um 
deles vem permitir que em 
um futuro não muito longo, 
as nossas principais vias pú
blicas sejam revestidas de 
pavimentação asfaltica, e o 
outro,venha coroar os esfor
ços dos nossos laboriosos 
servidores municipais, que 
em conjunto com os poderes 
Executivo e Legislativo, vem 
batalhando em pról do pro
gresso do nosso Município.

Assinada a lei do salário família
Importante lei acaba de 

assinar ontem, o Presidente 
Goulart, em que estabelece 
o Salário Família a todos os 
trabalhadores vinculados à 
Previdência Social, cuja lei 
será proporcional aos núme
ros de dependentes de cada 
trabalhador.

Assim é, que o trabalhador 
brasileiro acaba de receber 
mais uma ajuda, a fim de 
fazer frente à sua manuten
ção, e com isso dar conta de 
suas despesas com a manu
tenção, da família.

Com isso, nota se que real
mente as altas se sucedem 
com frequência, mas o cer
to é que constantemente o 
trabalhador recebe de uma 
ou outra fórma uma melho
ria em sua mesada, como 
foi o caso desta recente lei.

Nessas condições, êle tam
bém recebe as altas com se
renidade, pois se as coisas 
sobem, mais êíe também é 
contemplado com melhorias 
salariais dêste ou daquele 
modo. Se bem que êstes en
cargos têm reflexo junto ao 
consumidor, pois sem dúvida, 
todas estas despesas sofrem

um reajuste nos preços das 
mercadorias |na ocasião de 
serem adquiridas

Mas de qualquer modo, o 
bolo no ato de receber será 
maior, e com isso o traba
lhador terá condições d e 
enfrentar as altas que sur
jam em tudo aquilo que êle 
tenha de comprar para sua 
subsistência e de sua família.

Apesar das altas que se 
dizem haver, o certo é que 
a maioria dos trabalhadores 
vivem em nossos dias uma 
vida um pouco melhor, com 
mais algum conforto em seus 
lares, cujo conforto é justo 
e humano, |pois se assim 
não fosse perderia o estí
mulo para o trabalho, seja 
qual fôr a sua natureza.

Hoje, vivemos uma época 
em que ninguém mais se 
preocupa com altas, pois na 
época atual, elas são naturais 
e podem ser analizadas por 
qualquer pessoa menos avi
sada, e estas altas são uma 
decorrência de nosso próprio 
desenvolvimento, que sem  
qualquer favor pode ser vis
to a ôlbo nú em todos os 
setores de nossas atividades

Deputadc Osni de Medeiros Régis

iveram durante al- 
dias em nossa ci- 
tendo já ^regressa-
Getúlio IVargas os
;nio Cunha, Dr. Mil- 
>into e Waldemar
am, respectivamen-
spetor, de
cidade e ,chefe 
bilidade da .imP0.1

firma Cervejaria 
malte Ltda.. sedia- 
lauela comuna gaú

cha, 'e que em Lages 
mantém um bem oigani 
zado depósito à Rua 
Gerônimo Coelho.

Durante as suas per
manências em Lages, os 
referidos diretores da Cer 
veiaria Serramaite Ltda., 
mantiveram importantes 
contactos com o Sr. An
dré Vanni, laborioso ge
rente de vendas do de
pósito local.

Presidente João Gou
lart solicita o estado 

de sitio
O Presidente João Goulart 

vem de encaminhar mensa
gem ao Congresso Nacional, 
solicitando o estado de sitio 
por 30 dias, a fim de norma
lizar a tensa situação reinan
te no país.

A Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara dos 
Deputados tem 24 horas para 
emitir o seu parecer, estando 
previsto que amanhã ou se
gunda feira cêdo, a referida 
mensagem seja discutida pe
lo Congresso.

Encontra-se desde há vários 
dias em nossa cidade, o De
putado Osni de Medeiros Re- 
gis, ativo representante de 
nossa região na Câmara Fe
deral, como integrante da 
bancada do Partido Social 
Democrático.

Aquele ilustre parlamentar 
veio a Princesa da Serra em 
visita a seus amigos e par
tidários e ao mesmo tempo 
ascultar as reais necessida
des de nosso Município e da 
região, pois para tanto de
verá visitar outras comunas 
vizinhas e também do oeste 
catarinense.

O Deputado Osni de Me
deiros Regis, vem caracte

rizando o 6eu mandato por 
uma produtiva atividade par
lamentar e que vem de en
contro às aspirações do nos
so Município e de outras re
giões de nosso Estado.

Ainda há poucos dias, o 
Deputado Osni de Medeiros 
Regis teve aprovado pelas 
comissões de orçamento jun
to à vários Ministérios e ou
tros órgãos federais, uma 
série de importantes verbas 
destinadas ao nosso Municí
pio, como também vieram 
beneficiar outras regiões de 
Santa Catarina, as quais fo
ram divulgadas em seus mí
nimos detalhes em nossa 
última edição.

a v i s o
A Olinkraft S/A - Celulose e Papel, estabeleci

da em Igaras, em vista dos prejuízos que vem so

frendo em seus terrenos, de forma especial nas 

suas plantações de pinheiros, avisa a quem possa 

interessar que todo e qualquer animal, especial

mente vacuns e cavalares, que forem encontrados 

em suas propriedades serão apreendidos. Avisa 

mais, que reserva-se o direito de retê - los em seu 

poder até que seja indenizada pelos prejuízos que 

os mesmos causarem.
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Agora em Lages os Famosos Produíos Serramalle
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas  
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages

Rio Grande de Sul 
- Santa Catarina

Sôrramalte ecertifiquem-se dos seus prêços compensadores

Lages SC -õ-lO 63 CCRREIC LAGCANC 2a pagina

Vereadcr Teime Ramcs Arruda
(Continuação da última pagina)

Mas, que poderemos espe
rar de um governo que rece
beu o apôio de toda a Nação 
que lhe outorgou poderes ex
traordinários: regime Presi 
dencialista, aprovaçfio ao pro
palado plano trienal, apôio 
dos partidos politicos etc

a imprensa utilizou tudo isto 
numa poderosa força de agi
tação, fomentando greves; 
permitindo a criação de en
tidades ilegais, como: C.G.T., 
Pacto de Unidade e Ação, 
Forum Sindical de debates e 
tantos outros; gastando mi-

e que conforme afirma toda;lhões de cruzeiros com as

Estado de S. Catarina
PORTARIA

De 30 de setembro de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atri

buições,
Tomando em consideração o requerimento n- 2.040 

encaminhado ao Executivo pelo «Coletivo Santos de Trans
portes Ltda.», e

Considerando que as altas constantes nôs acessórios, 
pneus, molas e peças em geral, têm sido enormes,

Considerando que os Chassis e Carrocerias sofrem 
mensalmente aumentos vultuosos;

Considerando que as altas em todos os artigos de qual
quer natureza, se fazem sentir quase diàriamente.

Considerando que a documentação apresentada pela 
peticionária junto ao pedido de aumento é bem elucidati
va e com detalhes abundantes;

Considerando que as tarifas, tanto aéreas como maríti
mas ou rodoviárias têm sofrido constantes aumentos em todo 
o território nacional;

Considerando ainda o recente aumento de 42% conce 
dido na cidade de Porto Alegre pelo Prefeito José Lou
reiro da Silva;

RESOLVE:
1 ) -  Indeferir o pedido de aumento de 50% em tôdas 

as passagens, pleiteado pela Concessionária de nossos ser
viços Urbanos. «Coletivo Santos de Transportes Ltda».

2 ) - Conceder à peticionária o seguinte aumento:
a) - Para passagens consideradas comuns, 33,3% 

passando seus preços Cr$ 20 00 (Vinte cruzeiros);
b) - Para passagens deJEstudantes e Operários, 25% 

passando a vigorar o preço de Cr$ 15.00 (quinze cruzeiros),
3 ) - Os novos preços entrarão em vigor a partir do 

dia sele (7) de outubro p. futuro.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 30 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria na Secre
taria da Prefeitura em 30 de setembro de 1963

Asdrubal G. de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

blicas, no qual damos conhe-| ^ra °  tínhamos a dizer 
cimento do caso e solicita- lelmo riamos Arruda 
mos sua pronta solução. | Vereador do P.S.D.

escandalosas nomeações dos 
IAPS, com comícios subver
sivos na Guanabara, com 
congressos estudantis comu
nistas na Baia.

O Governo Federal, na ân
sia de fazer politicagem, es
quece os problemas admi 
nistrativos, esquece de exe
cutar serviços tão importan
tes como o é, o da restaura
ção da linha telegráfica en
tre Lages e Vacaria.

O Exmo. Sr. Prefeito Mu
nicipal encaminhou a esta 
casa o presente projeto, no 
desejo de dar solução a este 
problema angustiante, que 
realmeüte deve ser solucio
nado.

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
A bancada do Partido So

cial Democrático é unânime
mente fàvoravel a reconstru
ção da rede telegráfica, en
tre Lages e Vacaria. Porem, 
que esse serviço seja execu tqs Bancários de Lages comunicam ao comér- 
tado^por^quem de djreito^ por 'Cj0  ̂ industrias e ao povo em geral, que em As-

realizada ontem dia I o, tendo em

Nota da Diretoria da Fazenda 
Municipal

Êste orgão do executivo municipal faz ciên
cia a todos os contribuintes do imposto predial, 
que estará cobrando durante o mês de outubro, 
sem multa, o segundo semestre do referido tribu
to concernente ao exercício em curso

Outrossim, atendendo as prescrições legais, 
cobrará multa de 10% no primeiro mês após a 
vigência dêste e 20% n °s meses subsequentes.

Lages, Outubro de 1963 
Cláudio Ramos Floriani

A PEDIDO

Comunicação

quem tem obrigação de fa- 
zê lo. A Prefeitura Municipal 
de Lages está, pelos têrmos 
da própria Constituição bra
sileira, impedida de propor
cionar qualquer auxílio.

E, para que este problema 
não continue esquecido, co
mo continuam tantos outros, 
solicitamos dos senhores ve 
readores a aprovação de nos
so requerimento, para que 
seja expedido um ofício en
dereçado ao Exmo. Sr. Mi
nistro de Viação e Obras Pú-

sembléia realizada ontem dia l u, tendo em vista 
a intransigência da classe patronal, em solucionar 
suas justas reivindicações, entrar em greve a par
tir das zero horas de boje, dia 2 de Outubro, por 
tempo indeterminado.

Esperamos contar com a compreensão d e 
todos, para que nosso movimento, que é pacifico 
consiga sua finalidade.

Associação dos Empregados em Estabelecimen
tos Bancários de Lages

em 2 de outubro de 1963.
Sizenaudo Godinho

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 —  2 andar — sala, 201 —  Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IR1NEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse.

Cervejas:
Krcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Rilsen
Elefante

M alzb ier
Eiruta

Refrigerantes:
Cuaraná

Agua Tônica
LaranJada

Tctía Eim cnada
■ isii ibuum ameia:

Aguardente e Vinhe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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^ O C I E T Y »
J- H. apresenta

, .  .  a P ie d a d e  em revista
u mês de setpmhnr»

des acontecimentos socÍais.ralerÍZOU'se' Por gran-

tradicionais famílias flao-eanV n 111? deies- ° e
lizou se, no dia 28 próximo r iJ  Paulistana) rea 
to da Srta Rosy Lisboa riih-faa Sado’ 0 casaroen- 
dío Lisboa com o Í T V h Í L d? Sr' e Sra- Anto-
lho do ilustre casal Sr eSra a Ar?Sad Hassun* íi- 
ato civil, que aèon tec^  n» - dHCalíl Hassu“ ' Ao 
da noiva, estiveram nrpRPntíf S,dencia dos Pais 
peciais de São Paulo rm itih leSD'COnvidados es' 
sociedade Lageana Paran in i3, Porto Alegre e da 
noiva, o Sr. e S?a' D? c  L iraraDpor da
Vieira e Sr. e Sr-n d , •/a Lno .Po?ório Ramos 
noivo Sr. Pedro Hassui^p P° r partp do
Ç u ry ,D r,Lu iz  Caries C u c "e

Enlace Rosy - Péricles 

Grande Promoção dos Amigos de Lages 

O Baile do Perfume 

Outras Notas

<  7ÍH;r >

Oliveira Cucé.
Após esta cerimônia, foi oferecido aos convi

dados um almoço no Grande Hotel La^es.Às
horas acompanhada por- seu progenUor8' ^  1 An°

a S?taL ÍRo°sav ?S5 ^  “  Cat^ral^Diocesa^a 
vest do typLH bn ,Klcaraeníe trajada, com ura 

M i  0 d ° ,  de renda- contornado de 
fios prateados confeccionado pelas mãos hábeis 
da Sra. \ ícentma Hoeschel.

Testemunharam o ato religioso, por parte da 
noiva: Sr. e Sra. Antenor Vieira Lisboa, Sr. e 
Sra. Ildebrando Nilton Reis. Sra. Elga Lisboa Bo- 
tini e o jovem  Antonio Lisboa Filho. Por parte 
do noivo: Sr. Wladimir Abud, Srta Catia Abud, 
Sr. e Sra ELas Kury.Srta. Sumaya Halin e o Jovem

•v

V  v

*1

. í .ç ̂  i

&****+■
VJ%&'

O clichê acima é da menina 
moça Heloísa Camargo Araújo, 

uma das debutantes 
do Clube 14

O cluhc fixa o momento em que os nubentes 
cortavam o bolo nupcial

Leocadia Miri Ribeiro, filha moças da sociedade Curiti 
do Sr. e Sra. José Oinarte bana inclusive Miss Curitiba 
Ribeiro. No próximo número estarão presente. Na outra

edição darei maiores deta, tem mais.
—  0  —

O «Lions» Clube desta ci
dade ajuda os velhinhos, do 
Asilo. Na semana passada, 
as Sras. daquele Clube de 
serviço, promoveram um jan
tar nos solões de festa do

lhes.
o —

As obras de construção do 
< lube 14 de Junho, já atin 
giram o interior do atual sa
ião de festas e consequente 
ligaçãq com a parte nova 

Clube 1' de Julho, cuja ren j Para que as atividades so
da, foi entregue ao Asilo dos ciais continuem, a presidên- 
•u: . Cja (j0 fará rea|jzar reu.

Acima, os noivos após o ato religioso deixavam a 
Catedral Diocesana

0 Halin. A recepção aconteceu nns salões de 
, do tradicional Clube 14 de Junho sugest, 
ente ornamentados. O ponto alto da decora
Sôbre as mêsas um uma veja. acesa,

■stal urna fita de tule Pr pálace Ho.

as no Estado de Minas.
o

Coluna, divulgou na 
i passada, os -
nco primeiras debutan 
?critas do Clube 14 
. Hoje, conforme P e 
jarei o nome de na 
meDinas moças, Que 

apresentadas a 80 
le I.acreana no tradi

cional «Reveillon» São Elas 
Cptas Jane Paim da Costa e 
Mury Paim da Costa, filhas 
do casal Sr. e Sra. Romeu 
Vieira da Costa. Srta Zulei- 
de Ooss, filha do Sr. e Sra. 
Cesar Goss. Srta. Vânia Bea
triz V. Souza, rilha do casal 
Sr e Sra. Ivan Souza, e Srta.

Vicentinos. 0 jantar foi a 
mericano, cada «domadora» 
levou um prato difereDte. 
Devia estar uma delicia...

—  o  —

Dia 26 deste, o Clube do 
Comércio de Pôrto Alegre, 
estará apresentando as debu
tantes daquela sociedade no 
«Baile do Perfume». Aconte
cimento social digno de no
ta, pois reune as mais des
tacadas figuras da sociedade 
Pôrto Alegrense A |diretoria 
do Clube 14 de Junho rece
beu um honroso convite, bem 
como, a solicitação da pre
sença de debutantes lagea- 
nas. Comentarei.

—  o  — ■

Também de Florianópolis,
| do Lira Tenis Clube, para o 
baile de aniversário dia 12, 
a direção do 14 recebeu aten 
cioso convite. Representará 
esta sociedade o Exmo. Sr. 
Ibraim Simão digno secreta
rio Sem Pasta.

—  o  —

A Sociedade Amigos de 
Lages, promete grande pro
moção para o dia l2.

Em beneficio da S.L.A.N. 
os Amigos de Lages, farão 
realizar um Sarau com des
file de modas da Casa «Mai- 
son Deny», famosa loja de 
Curitiba. Serão apresenta
dos a sociedade Lageana 
modelos para a temporada 
de verão: trajes de banho, 
passeio, toilette, gala e es
porte. Os manequins, lindas

niões dançantes todos os do 
mingos na «boite», com ini 
cio às 21 horas.

Em assembléia extraordi
nária, convocada pela dire
toria do Clube 1* de Julho, 
ficou aprovada a construção 
da sede campestre. Parabéns 
aos associados do Veterano

Aniversariou 2- feira d 
30, o abalizado médico E 
João Costa Neto. Esta Colu
na envia ao ilustre aniver 
sariante votos de felicidade.

—  o  —

Encontra-se nesta cidade 
em visita aos seus familiares, 
o jovem casal Sr. e Sra. Tei
mo Ramos, residentes na 
Capital Gancha. Votos de fe 
liz estada

—  o  —

Com o nascimento de uma 
robusta menina, que levará 
o lindo nome de Christiane, 
está mais uma vez enrique
cido o lar do casal Sr. e Sra. 
Dr. Getulio Antunes Vieira. 
As sociais C. L. cumprimen
ta e deseja felicidade

—  o  —
Por ocasião das núpcias 

Suzana - Adilson, circulou 
num Volkswagen, a bonita 
Srta. Miriara Ramos (Miroca)

—  o  —

Acontecendo no último

«Week-End» o simpático o 
jovem casal Suzana e Celso 
Muxfeldt.

—  o  —

Encontra-se nesta cidade 
em visita a seus familiares, 
amigos e correligionários os 
deputados Aureo Vidal Ra
mos e Osny de Medeiros Regis

—  o  —

Circulando na Rua da Praia 
em Pôrto Alegre, as simpá
ticas Srtas. Maria Aparecida 
Amarante e Maria Marlene 
Prunner.

— o

Muito feliz o casal Sr. e 
Sra. Julio Malinverni, com o 
nascimento de mais uma fi- 
lhinha, Vera hegina. Parabéns

— o -  v

Assinalo com destaque o 
«niver» da Srta. Maura Novel- 
letto, uma das mais elegan
tes Srtas. da nossa socieda
de. Aconteceu ontem.

—  o  —

Recebi amável convite do 
Sr. e Sra. José Araldi e do 
Sr. e Sra. João Pena, para o 
enlace de seus filhos, Neusa 

Antônio. Acontecerá hoje 
na Catedral Diocesana. Agra
deço. noticiarei.

Stop. até a próxima 
semana

Ilustramos esta coluna com a 
foto da Srta. Adelina Narcizo 
outra «deb» que será apresen
tada à sociedade lageana no 

«Reveillon» do Clube 14
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Micro Trator TtBATTA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

sã* -

PRESTA SERVIÇO S DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR. AGUA, M OVER MOINHO, 
FO RN ECER LUZ, SERRAR LENHA. 

E IR R IG A R

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:
VICENTE PASCALE 

Comércio e Representações
R u a  C o rre la P in to  122 - C x . Postal 28 

Fone 228 - L A G E S  - S C .

Sindicato do Comércio 
Varegisia de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores associados e demais co
merciantes da praça, a comparecerem à Assembléia Geral 
Extr^onifnária a realizar-se no dia 6 de outubro de 1963' 
domingo próximo) às 10 horas da manha na Sede Social 
üita à rua Presidente Nereu Ramos, n. 103 - 2 andar, para 
leliberarem sôbre a seguinte,

1 - Fixação do horário do comércio para as próximas
festas natalinas;

2 - Tomarem conhecimento das ultimas medidas, de
ordem fiscal, adotadas pelo Exmo. Sr. Governador 
do Estado de Santa Catarina;

3 - Assuntos diversos, de interesse da classe;

Lajes, 30 de setembro de 1963 

IRINEU PAMPLONA - Presiden e

iuizo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Lages -  Santa Catarina
. 1  j .  tivos. Dado e nassarin npsta spnta o tros í3l/7/ií)fí3’i -  Eu. Dr. José Pedro Mendes de | * ivelEdital de Interdição

O doutor José Pedro Men
des de Almeida Juiz de Di
reito da Segunda Vara Cí
vel, da Cómarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

tivos. Dado e passado, nesta 
cidade de Lages, aos trinta e 
um dias do mes de julho do 
ano de mil novecentos e ses

senta e tres (31/7/1963). - Eu, 
José Moacir Ribeiro, Escrivão 
da 2a. Escrivania, o datilo
grafei, subscreví e assino.

Pedro Mendes 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Varal

Civel

José Moacir Ribeiro 
Escrivão

FAZ SABER aos que o pre 
sente edital virem ou dêle 
tiverem, que por éste Juízo 
e cartório do escrivão que 
êste subscreve e assina, se 
promoveram os termos da in
terdição de Julia Lisboa de 
Córdova, tendo sido interdi
tada por sentença dêste Jui 
zo. do seguinte teor:- N° 105/63 
- Vistos, etc. Tendo em vis
ta o termo de audiência de 
interrogatório e exame de 
sanidade mental de fls. 7, 
procedidos em Julia Lisboa 
de Cordova, portadora d6 «o- 
ligofrenia permanente»,o que 
a impede de reger sua pes 
soa e bens, e teado em vista 
o parecer favorável do Sr. 
Dr. Promotor Público de6ta 
2a. Vara - Cível (fls. 9), jul 
go-a interdita de reger 6ua 
pessoa e bens nomeio-lhe. 
como curador, seu irmão Ge- 
tulio Marques de Córdova 
que, intimado, prestará o 
compromisso legal. Registre- 
se e inscreva-se na forma do 
art 12 do Codigo Civil e pu
blique-se por tres vezes, edi
tal com o intervalo de dez 
(10) dias, conforme prescreve 
o art. 609 do Codigo de Pro
cesso Civil. Custas na forma 
da lei. Reg Int. Lages, 6 de 
junho de 1963. José Pedro 
Mendes de Almeida - Juiz de 
Direito da 2a. Vara - Civel». 
Pelo que serão nulos e de 
nenhum efeito todos os atos, 
avenças e [conveções que se 
realizarem com a interdita, 
sem autorização judicial e 
assistência de seu curador. E 
para que chegue ao conheci
mento de quem interessar 
possa, se passou o presente 
edital, com o prazo de trinta 
(30) dias, que será publicado 
na forma legal e afixado no 
lugar público de costume, fi
cando copia nos autos respec-

QUEM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAG EANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

CHEGOU O NOVO ASTRO
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros m odernos r>h ^  ^  
sua elegância e o conforto  interno que èle oferece Você se con S6rVe 6 adm ire
W i„ ys 2 0 0 0  e o mais luxuoso e perfeito ca rro  de

PECfl UMA DEMONSTRAÇÃO EM

2600
um  carro a rigor

C on cession ário  exclu sivo:
Agência Plaoaltina de Veimln« «/*

LageS Santa Catarina
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itura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

la Rocca PrefPitnPM mUta- 
>°8 os habitantes dêstUpnMÍPal (de Laje9’

sanciono a seguinte Mumcípi0> Que a Câmara

L E I :

- »  Municipal autorizado a inde
com a S!oCaU8ad°8 pela concessão e não 

e seis metros e vtntpUperíÍCÍ^í de 566>25 m2 
- -- ruas Marechal

por o u .r «T ee ? S “  „ ?  &

e8oeo^lde» L ExeCUtÍV0 Municipal autorizado a abrir o cré- 
especial a ocorrer o pagamento das despesas decorreStes

.e e m c o n “órIog0r data da 8Ua * ublicaÇa°> re-

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 5 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura

Art. r — Fjca L -  
mzar a 6ra. Ana Mainberg * (W  
entrega de um terreno foreiro 
(quinhentos e sessenta c —  
drados) situado no triângulo das 
ne6ta cidade de Lages.

Art. 2* - a  referida 
ma de permuta 
vel.

Art 3o - Fica 
dito necessário 
da presente Lei

Art. 4o - Esta Lei ( 
vogadas as disposições

u rreieiio Municipal de Lages, no uso de suas atribuições
DECRETA:

„ „ „  . . rt- 1 ‘ Eica aberto por conta do excesso da arrecadação do
de Quatorze Milhões e Noventa e Cinco 

Mil Cruzeiros (Cr$ 14.09o.000,00) para suplementar as seguintes dotações 
ao orçamento vigente:
0-22-1 - Aquisição e conservação de móveis e utensílios 
0-44-3 - Serviço Telefônico
3-34-1 - Construção e conservação de prédios escolares e 

aquisição dos respectivos terrenos 
c o * Aquisição e conservação de Maquinas agrícolas 
0-33-2 - Mat. ( ons. - Serv. Tratamento dágua 
6-34-1 - Aquisição e conservação de veículos e motores 

dos Serv. de abastecimento de agua 
6-41-1 - Para o serviço de calçamento da cidade, inclusive 

meio fio
6 43-t - Mat. Coost. - p. fabrico de tubos de cimento 
8-03-2 - Mat. Cons. p oficina mecânica 
8-13-1 - Mat. Cons. p. serviços de ruas. praças e jardins 
8-21-1 - Operários p. serviços de estradas e pontes 
8-23-1 - Mat. Cons. p. Serviços de estradas e pontes 
8-24-1 Aquisição e conservação de veículos

Total Cr$ “

Art. 2 Este decreto entrará em vigor na data de sui 
revogadas as disposições em contrario.

I
Prefeitura Municipal de Lages, 18 de setembro de 1.963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente decreto na Secretaria 
Prefeitura, em 18 de setembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

300.000. 00 
50.000.0o

200.000. 00

500.000. 00

6. 000.000.00
200.000. 00 
100.000.00 
20o-000,00

2.500.000. 00 
1 oOü.OOO.OO
3.000. 000.00

Nota Oficial da Cervejaria Serramalte Ltda
para o nosso melhor a endimento

Assinado

André Vanni - Chefe de Vendas 
para e6ta região

O Tte. Cel Olavo Pe
reira Estrela, que até 
há poucos dias, respon
deu interinamente pelo 
Comando do Batalhão 
Rondon, recebeu o se
guinte telegrama:

"Ten. Cel Estréia - 2‘ 
BRv - Lages - SC - Gene
ral Juan Careaga Co
mandante vg chefes e 
Oficiais Engenharia par
ticipam celebram acon 
tecimento motivo per
manência distinguido Cel 
Mõller Comandante des
ta Unidade pt Gahyva - 
Ten Cel respondendo pe
la Chefia da Missão Mi
litar Brasileira de Ins
trução no Paraguai

Recauchutadora Gaúcha 
— i “ 2 Irmãos" [—

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recaachutagem * Recapagem • Vulcanização 

de pneus etc
Bairro Coral - Lages - Santa Catarina

produtos Não

VENDE SE

Caldeiras vapor usadas, recondicionadas, di
versos tipos. Próprios para industria. Prêço espe
cial. Financia-se. Capacidade até £00 HP. Tratar 
em Porto Alegre, Rua Casimiro de Abreu, 173 ou 
nesta redação.

Cervejas em garrafas inteiras 
Cervejas em 1/2 garrafas 
Refrigerantes- não superior a

Esperamos portanto a coopera 
gião no sentido de nos comunicar

Ia Cidade, na Estrada ou na Pista,
c v M C A  C H A M B O R D  é o cairo brasileiro definitivamente aprovado

ncbílisticas em nesse n

MACIO4  m arca
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linhas sóbrias e conforto 
-  MARCAS use poLronas

VOGUE — CIMO -  MANDRIL — GOMES 

A PARTIR  DE CR® 15.000,01)
em 6 prestações mensais

ZPEDA - DRAGO * GOM t; 
DECORADORA

A PARTIR DE CR$ 30.000,00
Em seis prestações sem entrada.

Presidente Nereu 
Ram os, 30BEerfyzzi, Saibas & Cia

-ífcçtófí
mes

As afam adas M á guinas

V I G 0 R E L L 1
em 10 prestações 

mensais

C I M O  G O

RIBAS & CIA
m i ó v e i s

bertuzzi,

adquirir ainda os 
artigos:

Tapetes 
Passadeiras 
Capachos 
Colchas 

Faqueiros 
Baterias Rochedo 
Ferragens para 

cortinas
Produtos Walita
Produtos Amo

e mais um variado sor 
timento de artigos do

méstico - tudo em 
suaves prestações

SÒMENTE ÊSTE

a g o r a  o s  f a m o s o s  m ó v e is

CIMO EM 6 PRESTAÇÕES MENSAIS, 
AO S PRÊÇOS DE VENDA À  VISTA!

rri;/.̂ /'VrVpj;v;;rV/̂ cv

Salas de jantar, dormitórios e 
conjuntos para escritórios, com as 

mais amplas facilidades de pagamento! 
Não perca ésta oportunidade 

magnífica para adquirir o melhor 
para seu lar ou seu escritório! 

M Ó V E I S  C I M O

rt\* t V

•/««lí*
•£«?;>*ç

; -.v.

ido as Exposições do Palácio dos 

5 V-S. nào só encontrará os afama- 
óveis CIMO nova linha, como de- 

artigos que embelezarão seu la r !

Conheça hoje mesmo as exposições do 

PALACIO DOS MÓVEIS 

e verifique de perto a excepcional 

qualidade CIMO! Rua Pres. Nereu Ramosy 306 - Tone, 295 e 298

1 2
/

4
/

. . .

J >‘
/■

h p -
i

J r  ' -

u i "

~>T,

irtjSjS

—
’
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A D V D G A D D
RUA CORONEL « W r » v V V «

AO C 0 R R E '0>  hs, Ci>,s . criminais
T raba lh is tas  - fiscais e

q u a lq u e r  traba lho na esfera

a d m i n i s t r a t i v a .

Dr.T e lm o Rodrigues  
Sarm ento

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 1? horas
C O N S U L T Ó R I O :  R U A  A R I S T I L I A N O

RAMOS, 234

Lages — Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem b arg ad o r A posentado)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 " Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

C iru rg iã o  - D entista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral - Raiei A 

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela A ta  
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho
BORDtíN A l ROTOR KAVO BR - 658

Consultório: Rua Cel. Córdova, n* 315 - (Em frente 
ao Correio) - Fone, 283

Lages -  Santa Catarma

Vendas aumentaram 
de I3,60/ 0 até agosto 
63, veículos VW

Acusou um incremen
to da ordem de 1.3,6% 
as vendas de veículos 
dos tipos Kombi e Se- 
dan. nos primeiros oito 
meses do ano em cur
so, em relação a idênti 
co periodo de 1962. Ês 
se aumento, registrado 
pela Volkswagen do 
Brasil, é representado 
pela colocação no mer
cado interno, entre ja
neiro e agasto últimos, 
de 38.992 unidades de 
sua fabricação. Em igual 
periodo do ano passado 
as vendas dos veículos 
Volkswagen haviam atin 
gido 34.309, nas catego
rias de utilitários e pas
sageiros. O maior volu 
me de vendas, em 1963, 
foi registrado no mês de 
maio, com 6.169 veicuios 
VW,representando 36,5% 
do total vendido pela 
industria brasileira na
quele mês. Nos primeiros 
oito mêses de 1963 a 
Volkswagen do Brasil 
colocou no mercado 
33,90% dos vemulos na
cionais vendidos no Bra 
sil, mantendo-se ã fren 
te das demais emprêsas 
em volume de produção 
e vendas.

Brasil tem muito boi 
mais pouca exportação

O Brasil detém o te - 
ceiro rebanho bovino do 
mundo, com cêrca de 76 
milhões de cabeças. Um 
grupo de trabalho cons 
tituido pelo Ministério 
da Agricultura para exa 
minar em profundidade 
a situação de nossa in
dústria pecuária, em suas 
conclusões, revela que 
os indices de exportação 
de carne do Brasil não 
foram além ue 15 mil 
toneladas, inferior à ex
portação da Argentina 
Austrália, Nova'Zelândia 
França e Uruguai nesse 
setor.

Do livro «Esquina da História» 
de autoria de Dom Hélio, Barão Del Bivar - Di Fermo

D. Maria I, a Louca
D. Maria I, Rainha de Portugal, fôra mulher formosa 

Mas que Rainha infeliz!
Calamidades, umas após outras, de6troçaram-lhe a vi

da, roubaram-lhe a razão. O desfêcho se deu em 1792, 
quando, depois da morte do marido, que amava com inten
sidade, a sorte roubou-lhe o primogênito, D. José, o her
deiro do trono português, razão e alegria de sua viuvez, 
sua enternecida paixão, como diziam.

Desde que fôra arrancada do ataúde do filho amado, 
viveu sucumbida nas trevas da loucura - essa terrível in
certeza, essa infindável e angustiante espectativa! E mes
mo na loucura o destino não a poupou.

Escorraçada da Pátria pela invasão napoleônica, ain
da mais exasperou sua demência na demorada e incômoda 
travessia do Oceano. Trancafiada no beliche, gritava e ui
vava coisas terríveis:

* — Vou para o inferno! Levam-me para o inferno! 
Olhem o diabo! Olhem o diabo! »

Suas palavras, seus gritos, ecoando sobre a imensidão 
do Oceano, nas horas calmas, feriam fundo o coração dos 
seus familiares e acompanhantes . . . que fugiam da terra 
amada para o desconhecido Brasil.

D. Maria I, Rainha de Portugal, dos Algarves, d'Aquém 
e d’Além Mar, não podendo governar devido a demência, 
vivia isolada, com suas damas e camareiras, no Paço de 
São Cristovão.

Nos aposentos que lhe destinaram, vivia ora calma, 
ora agitada, enquanto o filho. D. João, governava seus Rei
nos e seus haveres como Príncipe-Regente.

Vejamos o que nos deixaram os cronistas, sôbre as 
etiquetas protocolares que circundavam o viver íntimo da 
Rainha louca.

« — A rainha D. Maria acordou às oito da manhã. As 
camareiras vestiam-na. Traziam-lhe o almoço. Depois do 
almoço, assentava-se na canapé. A maior parte das vêzes 
deichava-se aí ficar sem dizer uma única palavra.

« Assim, sentada no canapé, esperava a visita de D. 
João e de D. Carlota Joaquina. (A Rainha não gostava de 
D. Carlota.) O filho ajoelhava-se para beijar-lhe a mão; 
mas a mora, muito orgulhosa, beijava lhe a mão, em pé. 
Perguntava-lhe simplesmente:

« — Como passa Vossa Magestade?
« — Ao que a Rainha respondia:
« — Mal.
« — D. Carlota Joaquina assentava-se imediatamente. 

Não esperava que a Rainha lh'o ordenasse, pois a sogra 
não o fazia nunca. Era costume de D. Maria I não mandar 
ninguém sentar-se em sua presença, nem mesmo as suas 
irmãs.

(Continua no proximo numero)

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras Fontanive Ltda., 

estabelecida no bairro ('oral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir-se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.

Dr. AÍRTON R. RAMOS
0

Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

r. n. m.B B a s a s »

Pata um transporte seguro e econômico adquira o
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de bste a oeste 

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

R O D O  P I N H O  S . A .
VEICULO* E MAQUINAS

~ . t-» . i om OAMTA P aT

l a g e s
Av. Presidente Vargas,

1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA

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



Sensacionais planos de vendas 
prazo na conceituada firma
BERTUZZI, RIBAS & CIA.

No intuito de sempre 
bem servir a distinta po
pulação desta cidade, a 
renomada firma Bertuzzi, 
Ribas & Cia., estã pro
movendo durante êste 
mês um sensacional pla
no de vendas à prazo, 
onde estão incluídos os 
mais variados artigos 
domésticos, como sejam 
móveis, sofá,s camas, pol

tronas etc.
Entre os artigos do

mésticos a serem vendi
dos durante êste mês 
em 6 prestações men
sais. aos prêços de ven
das à vista, destacam-se 
os famosos móveis Cimo, 
mundialmente conheci
dos pelo esmêro e deco
ração com que são em
pregados nos mesmos,

R e l É n  Lanço recebe variado

A renomada Relojoa- 
ria Lanco, de proprieda
de dos Irmãos Chioca, 
com matriz à Avenida 
Camões no Bairro Coral, 
e com filial recentemen
te inaugurada â Rua 
Marechal Deodoro, 190, 
acaba de receber um 
variado sortimento de ar
tigos p a r a  presentes, 
jóias, relógios e outras 
bijouterias.

A recém inaugurada 
filial da Rua Marechal 
Deodoro, encontra se mo
dernamente instalada e 
apta a bem servir os 
seus novos clientes da 
cidade e do interior, pois 
a par do grande sorti
mento de mercadorias 
que a referida filial vem 
de receber para as fes 
tas de fim de ano, man

tém anexo um bem mon
tado setôr para consêr- 
tos de relógios à cargo 
de profissional compe
tente.

Desta maneira, esme 
rando-se cada vez mais 
era servir a sua distinta 
clientela tanto da matriz 
como da filial, a Relo- 
joaria Lanco é atendida 
pelos seus proprietários, 
Irmãos Chioca, que além 
de grandes conhecedo
res do iamo de jóias e 
relógios, destacam se pe 
lo cavalherismo e soli
citude com que atendem 
os seus distintos freguê 
ses e amigos, motivo 
porque os cumprimenta
mos almejando lhes pros- 
peridades em seus negó
cios.

resultantes de longos 
anos de fabricação e a- 
perfeiçoamento.

O PALACIO DOS MO
VEIS, como é popular- 
raente denominada a im 
portante firma Bertuzzi, 
Ribas & Cia., dispõe em 
suas  dependências de 
uma completa exposição 
dos renomados móveis 
Cimo, incluindo salas de 
jantar, dormitórios e con 
juntos para escritórios, 
à inteira disposição dos 
senhores clientes, que 
poderão verificarem a 
excelência dêsses artigos, 
bem como o sensacional 
plano de vendas jamais 
visto em nossa cidade

Além d o s  famosos 
móveis Cimo, a firma 
Bertuzzi, Ribas & C ia , 
dispõe ainda de um gran
de sortimento de colchões 
de mola Epeda. Mun
dial, Latex, travesseiros 
Latex Pluma, que são a 
última palavra em con 
forto e bem estar, tudo 
em suaves prestações 
mensais e ao alcance de 
todas as bolsas.

Para completar o am 
biente de bom gôsto dos 
lares lageanos, o festi
val de prêços baixos do 
Palácio dos Móveis, in- 
clue as famosas poltro
nas Vogue, Cimo, Man- 
dril, Gomes, em ü pres
tações mensais, vanta
gens estas que somente 
a firma Bertuzzi, Ribas 
& Cia sabe oferecer.

€ CINE M A C Á J C 4 C A
apresenta amanhã (domingo) às 7 0 9,15 horas

a grandiosa produção da Columbia Pictures

V E R D A D E
com Brigitte Bardol e Charles Vanel 

Impróprio até 18 anos

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio TAC - C R U ZEIR O  DO SU L, sem p re  p ro cu ran d o  servir, c a d a  vez 

m elh or o público v ia ja n te  d a região  s e rra  de S a n ta  C a ta r in a , depois de re in ic ia r  
os seus voos p a ra  JOAÇABA, ca p ita l do O este C a ta rin e n se , v o lta  a g o ra  a  serv ir  
e s ta  região , co m  PORTO A LEG R E, c a p ita l  do visinho E stad o  do Rio G ran d e do S u l.

A ssim  é q u e, sendo a tu a lm e n te  a  ú n ic a  C o m p an h ia  de A viação  C o m e rcia l a  
servir nossa cid ad e, o C onsórcio TAC - C R U Z EIR O  DO SU L, q u e sem p re  p ro cu ro u  

servir a  zon a da S e rra , lig an d o -a  a  to d as as  cid ad es do P aís , oferece  a g o ra  ao  
público v ia ja n te , os seg u in tes vôos, nos dias e h o rário s a b aixo :

2as. 4as. e 6as. 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.
às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

CORREIO LAGEANO
■ Ar7Ef> <*» de Cutubro cfo 19 ^ 3

Vereador Teimo Ramos Rrruda 
define na Câmara Municipal a 
posição de sua bancada com 

referência ao Projeto r  73
O Vereador Teimo Ramos Arruda, lider d0 

Partido Social Democrático, na Câmara Municipal 
pronunciou bá dias o seguinte discurso, em que 
definiu a posição do seu Partido com referência 
ao Projeto n° 73:

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores

O projeto que leva 
o n° 73, tem por ob
jetivo autorizar o 
Executivo Municipal 
a adquirir postes pa. 
ra reconstrução da 
linha telegráfica en
tre Lages x Vacaria.

A Constituição bra
sileira, que a despei
to d^ alguns quere
rem rasgá-la, ainda 
está vigente e diz o 
seguinte:

Artigo 5o: Compete 
à União: •

XII: explorar, dire
tamente ou mediante 
autorização ou con
cessão, os serviços

de telégrafos, de radio-comunicação, de radiodi
fusão, de telefones interestaduais e internacionais, 
de navegação aérea e de vias férreas que liguem 
portos marítimos a fronteiras nacionais ou trans
ponham os limites de um Estado.

Artigo 28: A  autonomia dos Município» será 
assegurada:

II: pela administração própria, no que concer
ne ao seu peculiar interêsse e, especialmente:

Sôbre o assunto da competência da União, dos 
Estados membros e Municípios, o professor Pauli- 
no Jacques dá a seguinte aula:

«A  técnica da competência, no campo do di
reito constitucional, é a medida dos poderes polí
ticos do Estado. Através dela, delimitam se esses 
poderes, que são distribuídos, por imposição mes
mo da divisão do trabalho, entre os entes territo
riais públicos - Lnião, Estados membros e Muni
cípios.

A cada qual incumbe um complexo de pode
res e atribuições que a Constituição especifica e 
delimita, e constituem a base do funcionamento 
do mecanismo político-administrativo.

Assim, à União compete, em geral, tudo quan
to interessa imediatamente ao país; aos Estados- 
membros, tudo quanto se restringe ao território 
estadual, e aos Municípios, tudo quanto diz res
peito ao seu peculiar interesse.

A competência da União, dos Estados-mem- 
bros e dos Municípios está, hoje, devidamente fi
xada e distribuída na Carta Magna, de modo a 
afastar todo e qualquer conflito entre os entes 
territoriais públicos públicos. A cada qual incumbe 
as atribuições enumeradas na constituição, e so
mente elas».

Portanto, este é um serviço de competência 
privativa da Linião, e somente ela poderá execu- 
ta-io, e tem a obrigação de executar, porque para 
isso arrecada pesados io^postos do povo.

(Continua na 2a página)
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Funcionaria para escritório 
precisa-se

„ mQCí?DĈ itUAda íirma desta praça necessita de 
ma funcionaria para escritório, que tenha práti

ca em madeiras.

xa P ^ r 8SSada8 queiram escrever para a Cai'
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