
s/ \x> \ 3 r v c U v c

Œbate. , 
ie silèaa

encerru 
io feitij 
î toque 

a B«;
da mais ■ 
litar e i 
3ipaL ca 
! estflo, 

•om 
>aria.

0

> i r o

; o se 
[em qu 
îs  que 
ro .

durai 
ï com 
oliticoï

1 novî

n te  instt»
a s®'1 

seus * 
éra  M  
tiroeDwl 
item  

oficin»

rio
latural
onsi% 
ita dot< 
id o

3»

“ Íe,

gerv">
Gef*!
d»

An» XX , lo s “
gg C AO  IN D EP EN R FM T F c NOTICIO SO

BA( IO I NEV
uu tí Ueu-içao ,

‘O FERNANDES .jub Martehil Dar

T
Cr$ 10,00 — f lß p q  io j  T !
------------------- -> de Ju ah o  de 1962_______________

■•’on’ MU7

Í34 —

ir usé Rjiteiro t e i l s  
em pi.i de C a m  ielo do Sol

T;tIoi* já foram realiza- tro urbano, 
ias dentro da referida

Seleção do Brasil classificada 
para a final

Depois de sua extraordinária vitória alcauçad 
na tarde de hoje, sôbre o Chile por 4 a 2, a se
leção do Brasil, classificou-se para a final com a 
Checoslováquia que será d i s p u t a d a  no 
próximo domingo.

A vitória alcançada sôbre os andinos, foi me
recida, pois o onze brasileiro foi a melhor equipe 
dentro da cancha.

A peleja do próximo domingo está despertan 
do as atenções de todos os brasileiros, que espc 
ram que a nossa seleção consiga trazer para nos
so país, o tão almejado bi campeonato.

Em São Paulo

Noticiam da capital bandeirante ser 'admitido 
ui breve acordo entre o PSD e as correntes po

líticas que apoiam o Governador Carvalho Pinto, 
e >m vistas às eleições de outubro. No caso seria 
retirada a candidatura pessedista Auro de Moura 
Andrade, e o PSD seria beneficiado com grandes 
vantagens que influ riam para a eleição de maior 
bancada ao Senado e à Câmara.

Realizadas as eleieões no Cinde
14 de Junho

jor Olavo Estrela, Dr. Alber
to Santos e Plátano Lenzi 

No próximo sábado, dia 16

Merecedora dos mai< 
res aplausos, tem nd 
até o momento a atu 
ção do Prefeito Alfred 
José Ribeiro à testa d 
nóvel município de Can 
po Belo do Sul.

Personalidade jovem e 
batalhadora, o Prefeito 
Alfredo José Ribeiro, as 
sessorado por um grupt 
de fu ícionarios capazes 
e cônscios de suas 
obrigações para com os 
seus munícipes, vem de
senvolvendo uma série 
de empreendimentos em 
todo o município de 
Campo Belo do Sul, prin- 
palmente no seu hinter- 
land, onde se encontram 
as principais fontes de 
riqueza daquela nóvel 
comuna.

Como já tivemos o- 
portunidade de informar
em edições passadas, 
Prefeito Alfredo Jos< 
Ribeiro vem goveruand 
Campo Belo do Sul. sen 
qualquer paixão política 
unicamente voltado par; 
o bem estar da sua po 
pulação e dos legitimou 
interêsses daquele recéu 
criado município.

Inúmeras obras de real

ndade, afóra outras que 
■stão em sua agenda ue 
ealizações, marcam al
guns pontos I de sua efi-

•iente administração.
No interior do munici 

lio, onde se encontram as 
uas maiores fontes de 
enda. o Prefeito Alfredo 
losé Ribeiro vem se des 
obrando em realizações, 
olocando o; moradores 
uerioranos em posição 

•òmoda perante àqueles 
l’i3 reside u uo perime-

Aberturas de estradas, 
constiuções de pontes e 
pontilbões, desobstrui 
ções de bueiros são al 
guraas das obras que 
mais têm marcado a pi e 
sença da administração 
do Preleito Alfredo José 
Ribeiro, no interior de 
Campo Belo do Sul

Sendo portador de 
muita mocidade e sendo 
homem dedicado inteira 
mente ao trabalho, < 
Pr leito Alfredo José 
lUbt iro, muito ainda fa 
rá em pról do progresso 
de Campo Belo do Sul 
pois fôrça de vontade é 
que o mesmo possue em 
abundância.

Liberada a verba de
dois e meio bilhões 
para energia elétrica 

em nosso Estado
O Governador Celso Ra
mos conseguiu do govêr 
ao federal a liberação da 
verba de dois e meio bi 
Ihões de cruzeiros, para 
a solução do problema 
energético em Santa Ca
tarina. Essa importância 
o Estado aplicará: Con 
tribuição do capital da 
SOTELCA, C r$ ..............
1.900.000. 000.00. Linha d->
transmissão Tubarão-La 
ges, Cr$ 300.000.000,00 e 
prosseguimento da linha 
Tubarão Ilhota-Norte do 
Estado e ramificações 
para Canoinhas e Rio 
do Sul, C r $ ....................
300.000. 000.00.

Foi eleito no último do
mingo, Diretor Presidente do 
Clube 14 de Junbo. tradicio
nal sociedade da Prince
sa da Serra, o Major Sergio 
Schmidt Neves, pessoa muito 
relacionada em Lagps. de 
onde é filho, e cuja eleição 
foi recebida com gerais sim
patias.

Os demais membros da Cha
pa eleita, todos elementos de 
destaque na sociedade la- 
geana são os seguintes: Vice 
Presidente sr Oscar Beller, 
r  Secretário Sr < arlos Ro
berto Lopes, 2 Secretário 
Sr. Dr. Cláudio Floriani. 1 
Tesoureiro Sr. Aderbal Ne
ves, 2 Tesoureiro Sr. Dante 
Marotto,, Orador Sr Amélio 
Nercolini e Bibliotecário Sr. 
Jatir Varela Junior. O Con 
selho Fiscal foi mantido, 
permanecendo os senhores: 
Armando Ramos, Agnelo Ar 
ruda, Dr. Orly Furtado, Ma-

Eacerraram se domingo 
último, as festividades 
em homenagem ao Divi
no Espírito Santo.

A novenas que prece
deram à festa, foram um 
espetáculo de fé, pois 
apesar do tempo impe 
tuoso, com chuvas e frio, 
os católicos sempre es 
tiveram presente às san
tas novenas na Catedral.

Domingo, foi então rea
lizada a festa de encer
ramento em frente 
à Catedral, onde se fa
zia sentir ura frio quasi

de Junho, às 16 horas, a Di
retoria acima tomara posse 
em solenidade a ser realiza
da naquela sociedade.

As 23 horas, haverá gran
dioso Baile de Gala comemo
rativo ao 42‘ aniversário do 
Clube, cujo Baile será abri 
lhantado pelo .Maestro Karl 
Faust e sua Orquestra Espe
táculo.

Karl Faust e Sua' Orques
tra foi laureado já por seis 
anos consecutivos o :n a  o 
melhor Maestro e *a me hor 
Orquestra do Rio Grande do 
Sul.

Fazemos votos, destas c o 
lunas que o novel Presiden
te do Clube 14 de Junho o 
os demais membros de sim 
Diretoria tenham pleno êxito 
na missão de dirigir a vete
rana sociedade de Lages.

insuportável, mas mes
mo assim o povo para 
lá acorreu para presti
giar a festa do Divino 
Espírito Santo.

Os festeiros e suas dig
nas esposas, por nosso 
intermédio desejam agra
decer de público ao co
mércio, indústria e a 
todas as pessoas quede 
qualquer modo tenham 
colaborado para o su
cesso absoluto, que foi 
sem dúvida alguma pre 
senciado nas festas de 
encerramento.

Agradecimento
Os festeiros de Santa Cruz, de 1962, vem externar 

o seu sincero reconhecimento ao povo lageana, ao v iloro- 
so operariado e a todos que, de uma ou outra forma.presta- 
ram sua colaboração para o brilhantimo da tradicional 
festa Em especial agradecem  ao Sr. Gr. Wolny Delia 
Rocca dd. Prefeito; ao Exmo. Sr- Dom Daniel Bispo Dio
cesano; aos incansáveis párocos Severino e Odilo

Lages, Junho de 1962.
Eliseu Conser Sergio Arruda 
Fulvio Cordova - Cirilo Luz

VARIG
3ara FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ, SÃO PAULO e RIO 

4as„ 6as„ e domingos. 11:20 hrs.

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE - 

3as., 5as, e domingos, 12:40 hrs.
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13 6-62 COKREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

T e r m o  de Contrato d e  Locação de Serriços
Têrtno de Contrato que entre si (azem a Prefeitura Municipal
de Lages, e a Srta D >'icy Terezinha Gomes de Liz para o
fim e"na forma que ab xo se decl tra.
Aos quinz * dias d * tnès de março Jo ano de hum mil novecen

tos e sessenri e 1> * (13-1-82) o» Prefedur» Municipal de Lages, no 
Gab oete do Prefeito Dr. Wolnv Delia Rocea. ora denominado Contra 
tj" t e de outro lado a Srta. D>racy Terezmha Gomes de Liz. aqui 
dea íinada Contratada, foi ca i Mui-lo este Contrato na forma e sob as 
c lã '1 - las seguintes:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições contrata neste ato a 

Srta. Doracy Terezinha Gomes de Liz. para na Prefeitura Municipal de 
Lages, exercer as funções de Auxiliar de Escrita.

Cláusula Segunda
O Contratante obriga-se a pagar a Contratada mensalmente, 

como retribuição aos serviços prestados, a importância de dez mil 
cruzeiros (Crf 10O>»,00) qne será efetuado na Pagadoria da Prefeitura 
Municipal e pela verba 1-21-1 do Orçamento vigente.

Cláusula Terceira
O presente Contrato começará a vigorar de vinte e seis de fe

vereiro de mil novecentos e sessenta e dois (26-2-62) e terminará um 
(1) ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contra
tantes. e ser rescindido em qualquer tempo, sem que caiba indenizações.

Cláusula Quarta
A Contratada obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 

funções, em periodo normal de trabalho ou extraordinàriamente.
0  presente tèrmo de Contrato foi lavrado por mim Felipe Afon

so Simáo. Secretário da Prefeitura Municipal de Lages, que depois de 
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

, . , . is  de março de m 2prefeitura M u u . e t p a M e ^ e ^

Prefeito Municipal 
Doracy Terezinha Gomes de Liz 

Contratada 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Tèrmo de prorrogação de contrato celebrado e 
á Prefeitura Muuicipal de Lages e o Senho 
*á Figueiredo, em data de 21 de feverei d.

Fica para todos os efeitos, p r .r ro g a d o ja té  o dfr T m eir, 
marco do ano de hum mil novecentos e sessenta e treis 11 ? 9«. 
prazo previsto na Clausula Primeira do co^ t0 .
Prefeitura e o Senhor Newton Sa - a V
livro de registro número 10 e tèrmo de alteraç -
vs. do livro nümero 11.

Prefeitura Municipal de Lages, em la de marçc de L « .
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Newton Sá Figueiredo 
Locatário

‘•e
1
7
e
0 
a
t
1

Ordenação Sacerdotal na! õ !
Perante convidados especiais representantes da impr^os^ 

fiéis, realizou-se domingo último, festa do Divino Espirito Sa r.' . a o* 
denação sacerdotal do Diácono Miguel Strâuss, cujo ato leu se > j 
Templo da Igreja Católica Apostólica Brasileira.

O novo sacerdote da fCAB foi ordenado por Dom Actidio J 
Vargas. Bispo Diocesano de Santa Catarina por ocasiã da Santa M>--i 
das 9 horas, numa cerimonia das mais brilhantes e tocantes, onde com
pareceram também os progenitores e vários familiares do ordenando

Enviamos destas colunas as nossas felicitações ao P a ire  Migu*L 
Strauss, com votos de um feliz sacerdócio.

8  VCCF MESMO
I d ir ; undo u m

CHE\ 3LET 62 
, -ÚLT! ü T IP f l-  

j  DE M AMI
A NE YORK!

13CE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SiYANAH, FAYETTEVILLE,
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW YORK! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

cr$ 0500j  mensais
e vinte quatroCom pequena entrada 

(20 +  4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serãc as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURS00 
DE SUfl VIDA
n.'3
Saidcs tcdoí as domingas
de 4 de MAÍ ÇC a 26 de JUNHO de 1962
Corsuite Se« A 3 de V ou as iaias da

ggm
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Primeiro Ministro atende diversas rei-
de nosso Estado

3a página

Segundo informes do S er
viço de Divulgação do SENAM, 
os Deputados Carneiro de 
Loyola, Antonio Carlos Kon- 
der Keis, Celso Ramos Bran 
c0. Wilmar Dias e Aroldo 
Carvalho, tivérara uma en
trevista com o Primeiro Mi
nistro Tancredo Neves, soli 
citando imediatas providên
cias no sentido de ace le ra r 
a concretização do programa 
da SOTELCA Determinou o 
Primeiro Ministro, o imediato 
atendimento da solicitação 
da SOTELCA ao BNDC de 
trezentos e setenta milhões de 
crurJ roí ç * na adiantam en
to da conta do Fundo Fede

A Coleção de Livros 
mai3 pesada do inundo

Encontra-se na Biblioteca 
da cidade de Tello a coleção 
de livros mais pesada do 
mundo Ela é constituída de 
‘‘apenas" trinta mil tijolos, 
onde os livros foram grava
dos. Lògicamente, os associa
dos de tal biblioteca não se 
aDimam a levar o s 'volumes’’ 
para ler em casa, pois, para 
tanto necessitariam  de ca 
minhões para transportar os 
ditos cujos!

Tacografo
“KIENZLE”

Registra a vida dè 
seu Veiculo

Quilometragem percorrida 
Velocidade de viagem 
Horas de funcionamento 
Horas de paradas 
Freiadas bruscas 
Arrancadas bruscas 
Aquecimento de maquina

Inviolável - Seguro - 
Perfeito

Representante

Vicente Pascale
Com. e Repres.

Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28 
Ead. Telegráfico - 1 NDU 

LAGES - Santa Catarina

[Jf dHa E1,eTtr'IÍCaÇâ0 d° CaP'-
r!mndL UDn °  da referida 
Companhia.Determinou ainda 
a liberação da verba de dois 
bilhões e quatrocentos mi
lhões de cruzeiros em favor 
da Comissão Executiva do 
Plano do Carvão Nacional. A 
fim de estudar a grave si
tuação oriunda do raciona- 
mento de energia eletrica n

meiro Ministro determinou a 
constituição de Grupo de 
Trabalho do qual farão parte 
representantes dos seguintes 
órgãos federais: Ministério de 
Minas e Energia, represen
tando o govêrno, BNDE, Co
missão Executiva do Plano 
do Carvão Nacional, SOTEL
CA e Banco do Brasil. A 
bancada federal catarinensenorte <MtaHnÃn.T “».Dançada tederal catarinensem e d fd í í51 ï® ^  sugerindo e8tá totalineQtt3 tímpenhada 

medidas de em ergence,o Pri ! no assunto.

Escola de Sargentos das Armas
O Comandante do 2- Bata- 3 x 4 (de frente, busto e ca 

Ihão Rodoviário [comunica beça descoberta); 
que achar-se-ão abertas, de pagar a taxa de inscrição
r  de julho a 1* de agosto de 
1962, as inscrições para ma
trícula na Escola de Sargen
tos das Armas, em 1963.

Documentação para inscri
ção dos candidatos civis:

- certidão de nascimento;
- certificado de reservista 

ou de alistamento militar;
- licença, do pai ou tutor, 

para verificar praça quando 
menor de 18 anos;

- 2 (duas) fotografias de

de Cr$ 200,00;
- ter a idade compreendida 

entre 17 e 24 anos.
As inscrições para con

curso, programa das matérias 
para o Exame de Seleção In
telectual, baseado no progra- 

m a  d o  C u r s o  
Ginasial completo, e outras 
informações poderão ser ob 
tidas na Seção de Operações 
e Instrução do 2' Batalhão 
Rodoviário, na época acima 
fixada.

F

Símbolo do sucesso

Novas córes, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior confôrto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padráo de automóvel.

i m m

Um produto da W II IY S -O V E R IH D
fabricante de veículos de alia dualidade 
Sâo Bernardo do Camoo 
Estado de São Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agencia Pí .n ia de Veículos S / A
Avenida Pres Vargas, 1898 - En. e/. “Planaltina" - Fone, 449 C. Ajstal, 333

LAGES Santa Catarina

C L U B E  Io DE J U L K O
CONVITE

ï  4
--------------------------- ;:SS

J3Ë
U U H V U L  *

. Sã lüâ0 (le 1062 do Clube 1* de Julho convidam os associados do mesmo, para as iestividades 
juninas, qu e ' l ^ r e a l i z a r  no dia a  deste, aos s a lõ e s j^ m js . ^  ^  ^ ____________________________

A’8 20 horas • Praça Joao sao 4o4o Srta. MARLENE WALTRIÇK
Audição da Bandinha Concórdia de Porto Alegre.

A’s 21 horas - Clube r  de Julho
Início do Grande Baile
Sensacional "show’* com a mais famosa dupla humorista do Radio e televisão 

A’s 24 horas o . , da  lô b re g a , coutratados especialmente para proporcionar aos asso
nacionais “R onald GolW s «  Ca ^  t Inesquecível, 
ciados do Clube 1' de Julho1 roais1 uma no al(ttarja‘ ..ohlc-

, Mesas a ven da p^di0 Diário da Manhã ^
Transmissão excJ df‘ f" til.ruas- Agencia Planaltina de Veículos, Rodo Pinho S.A., Comércio dc ^Agradecemos antecipadamente as seguintes « a  . d *Trftnípw1pte8 Ltda. |

m  Autom°veis ~
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Prefeitura Municipal de Campo
Estado de Santa Catarina

Belo do Sul

RECEITA ORDINARIA 

Tributária

a) Impostos

O -ll-l Imposto Territorial (Rural)
0-12-1 » Predial
0-16-1 » Transmissão (Inter-vivos)
0- 17-3 » s/Iodu8trias e Profissões
0 ’.8-3 » de Licenças
0 27-3 » s/Gado Abatido

b) Taxas

1- 15-4 Taxa de Assistência Social
1-21-4 Taxa de Expediente
1-22-4 Taxa de Emolumentos
1-23-4 Taxa de Fiscalização eServ.Dv.
1-26-3 Taxa de Divulgação e Turismo

RECEITA DIVERSAS

4-12-0 Receita de Cemitérios 
4-19-0 » Diversas

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

6-12-0 Cobrança da Divida Ativa 
6-21-1 Multas em Geral
1-11-2 Taxa Rodoviária

Saldo provindo do exercício anterior

350.308,00
7.331,00

289.894,40

17.621.00 
2.085,00

37.263.00

367.929,00
9.416,00

327.157,40

0 - Administração Geral
1 - Exação e F. Financeira
2 - Segurança P. Assist. Social

504.661,40 
113 544,00 

830,00

23.820,03

1.000,00 
2.880,00

124.056,00 13.186,00 137.242,00 3 - Educação Pública
357.707,00 8.705,00 366 412,00 4 - Saúde Pública

2.060,00 3 151,00 5.211,00 5 - Fomento
6 - Serviços Industriais V

8 - Serviços de Ut. Pública 195.672,80 77.788,20

4.920,00 4.920,00 9 - Encargos Diversos 122 353,50 43.456,00

8.076,00 256,00 8.332,00
43 513,00 2.394,00 45.907.00

1.052,00 1 052,00
5.884,00 712,00 6.596,00

212,00 110,00 322,00
100.0o0.00 "V 100.000,00

12.478,00 1.330,00 13.808 00
983.00 1.742,U0 2.725,00

45.472,00 45 472,00

1.308.474,40 134.027,00 1 442 501 4o 937.061,70 148.944,20
29.221,(0 Saldo para o mês seguinte

528.481.40 
113.544,00 

1.830,00 
2.880.’ 0

273 461,00
165-809,30

1.086 005,90 
385 716,50

1.308.474,40 134.027,00 1.471.72?,40 V

Campo Beb do Sul, 16 de maio de 1.962
Oscar Ramos - Resp. pelo exp. da Contadoria Visto

Alfredo José Ribeiro - Prefeito

Balancete da Receita e Oespesa da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul

referente ao mês de Maio do corrente ano

937.061,70 148.944,20 1.471.722,40

CODIGO
LOCAL R EC E I T A Anterior

1
Do mês Total

RECEITA ORDINÁRIA
Tributária

a) Impostos
0-11-1 Imposto Territorial (Rural) 350.308,0«) 27.074,00 377.382,00 0
0-12-1 » Predial 7.331,00 2.349,00 9.680,00 1
0-16-1 » Transmissão (Inter-vivos) 289.894,40 51 865,00 341.759,40 2
0-17 3 » s/ Industrias e Profissões 124.056,00 16.961,00 141.017,00 3
0.18-3 » de Licenças 357.707,00 12.108,00 369.815,00 4
0-27-3 » s/ Gado Abatido 2.1)60,00 3.569,00 5.629,00 5

b) Taxas 6
1-15-4 Taxa de Assistência Social 4 920,00 320,00 5.240,00 8
1-21-4 Taxa de Expediente 8.076,00 512,00 8.588,00 9
1-22-4 Taxa de Emolumentos 43 513,00 5.224,00 48.737,00
1-23-4 Taxa de Fisc. e Serv. Diversos 1.052,00 1.052,00
1-11-2 Taxa Rodoviária 178.034,00 178.034.00
1-26-3 Taxa de Divulgação e Turismo 5.884,00 888,00 6.772,00

RECEITAS DIVERSAS

4-12-0 Receita de Cemitérios 212,00 200,00 412,00
4-19-0 » Diversas 100.000,00 V 100.000,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

6-12-9 Cobrança da Divida Ativa 12.478,00 1.659,00 14.137,00
6-21-1 Multas em Geral 983,00 983,00

1.308 474,40 300.763,00 1.609.237,40’
Saldo do exercicio anterior 29.221,00

1.308.474,40 300763,00 1.638.458,40

D E S P E S A Anterior

Administração Geral 
Exação e F. Financeira 
Segurança P. e Assist. Social 
Educação Pública 
Saúde Pública 
Fomento
Serviços Indústriais 
Serviços de Ut. Pública 
Encargos Diversos

Saldo em caixa

504.661,40
113.544,00

830,00

195.672,80
122.353,50

Do mês Total

937.061,70

76.710.00
17.200.00 

1.000,00 
2.880,00

75.673.00
31.764.00

Campo Belo do Sul, 31 de maio de 1.962 

Oscar Ramos - Reap, pelo exp. da Contadoria

205.227,00 

937.061,70 205.227,00 1.638.458,4#

581 371,4 ' 
130.744,011

1.830.00
2.880.0 )

*271.345.8 > 
154 117.: D

1 il42.288.íd 
496.169, ï«

V is to
Alfred“ Jos'. Ribeiro . p Pefe|,„
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CORREIO LAGEANO

Olinkrafi firme na vice liderança
5a pagina

Cora o comparecimen- 
to de ura regular públi
co, foi cumprida domiu- 
go último, mais uma 
etapa do campeonato ci 
tadino, reunindo as re
presentações do Pinhei
ros local e do Olinkraft 
da localidade de Igaras.

Êste prélio foi ura dos 
mais equilibrados de 
quantos foram realizados

na temporada presente 
e encerrou-se com a di 
iicilima vitoria do Olin 
kraft por 3 a 2, que eu 
controu no Pinheiros um 
adversário brioso e lu
tador.

Com êste resultado, o 
Olinkraft que tem sido 
a grande vedete do atu 
al campeonato, manteve 
a vice liderança da

Classificação do Campeonato
Após o jogo de domingo, em que o Olinkraft 

levou de vencida o Pinheiros por 3 a 2, a situa
ção do campeonato lageano é a seguinte’

1’ - Guarany 0 pp
2’ - Olinkraft 2 pp
3’ - Internacional 4 pp'
4’ - Pinheiros lo pp
5’ - Cruzeiro 12 pp

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

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

Tudo a preços baixos

tabela, capacitando se 
como um dos mais sé 
rios concorrentes à con
quista do titulo máximo.

De parabéns pois, es 
tá a torcida de Igaras, 
com mais êste grandioso 
triunfo do Olinkraft, cu
ja diretoria esta desen
volvendo todos os 
seus esforços a fim de 
ver a sua equipe no pe
destal da glória do des
porto lageano.

O Arco íris 
derrotado

Em prosseguimento ao 
certame da segunda di 
visão, tivemos domingo 
cedo no Estádio Muni 
cipal Vidal líamos Ju 
nior, a realização do en
contro entre as equipes 
do Arco íris e do Coral.
Aproveitando uma chan

ce surgida quasi ao fi
nal da partida, o Coral 
derrotou o seu oponente 
pelo escore de 2 a 1. 
mantendo-se assim no pri
meiro posto da tabela 
daquela categoria.

Ester venceu em Braço 
do Trombudo

Jogando domingo últi
mo na localidade de 
Braço do Trombudo, pe 
lo segundo jogo de uma

série, o Ester derrotou 
o Tiradentes local pelo 
escore de 1 a 0, após um 
prélio dos mais renhidos.

Rodovia BR - 59
Está sendo realizada na Administração 

Central do DNER, a concorrência para a comple- 
mentação da pavimentação do trecho Florianó- 
polis-Biguaçú e recapeamento do sub-trecho exe
cutado anteriorraente do tipo concreto betuminoso 
usinado a quente.

1° de I

Ferragem Mauá Ltda.
C om pleto sortimento de ferragens, 

tintas, graxas, o leos, m ancais, rolam en  
tos e ferram entas em  gera l.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

A diretoria do Clube Io de Julho comunica a todos os 
seus associados as próximas atrações sociais, que aconte
cerão durante o mês de Junho em sua séde.

DIA 23 - Sábado

Grande Baile de São João - Banda Concórdia de 
Porto Alegre.

Principal atração: Humoristas - Ronald Golias e Car
los Manoel da Nobrega.

Dia 30 - Sábado

Baile de Gala, comemorativo ao 66- aniversário - 
Conjunto Melódico de Norberto Baldauf.

Dia 1' de Julho - Domingo
Elegante Sarau, encerramento das promoções Junho 

de 1960 - junho de 1962 Conjunto de Breno Sauer
Nota: Para todas estas festividades é indispensável a 

apresentação da Carteira Social.

— DE -  
PEDRO VANONI

G asolina - O ieos - Lubri
ficação e Lavação

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para meíhor atender aos seus amaveis 

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

Lages - Santa CatarinaL ___________

8 Para aquisição dos fam osos Tratores M assey-Ferguson e impie- j 
I m entos agricoles desta renom ada marca, procurem a

3 S e r r a n a  L t d a. -Veícu los  e M á q u i n a s

l í
I !
i i  

\
I I
11
m
M

|  Rua coronel Córdova, 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

1 L A G E S  — Santa Catarina |
■ j í
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C0M8 LO C ALIZAS Dl
Três Fatores são fundamen

tais na localização de uma 
Escola de Agronomia.

Teceremos hoje rápidas 
considerações sôbre os mes
mos.

1 - O FATOR TÉCNICO - 
O local onde será localizada 
a Escola de Agronomia, deve 
oferecer condições técnicas 
que tornem possíveis as ati
vidades agropecuárias, que 
nele serão desenvolvidas.
A Escola de Agr inomia não 

pode ser localizada em ter
reno que não ofereça condi
ções para o desenvolvimento 
de culturas e criações

Da mesma forma, em ter
reno totalmente acidentado 
não se prestaria para o exer 
cicio da Motomecanização

das iavouras, ou .m terreno 
totalmente em lível, não 
apresentaria possibilidades 
para a demonstração de cer
tas práticas de conservação 
do solo.

De modo algum se justifi 
caria a localização da Esco
la em terreno excessiva
mente pobre e que destoasse 
totalmente das medidas dos 
terrenos da região e do Es
tado.

Sob o ponto de vista do 
clima, também é necessário 
observar o aspecto técnico. 
Não se pode admitir a loca 
lização da Escola em um 
micro-clima do Estado.

2 FATOR ECONÔMICO: - 
Partindo do princípio hoje 
consagrado de que uma Es 
cola de Agronomia deve es

A PEDIDO

Ü feio i
Conforme noticias que nos chegam da ca

pital do Estado, o Deputado Romeu Sebastião 
Neves um dos integrantes da bancada da 
União Democrática Nacional na Assembléia 
Legislativa, será candidato à Câmara Federal 
nas próximas eleições de 7 de Outubro.

A sua indicação para concorrer au parla
mento nacional, partiu dos diretórios udenis 
tas do Sul do Estado, Capital, oeste, vale do 
Itajaí, além do município de Urubici

Entra duas coisas, prefira a melhor

C onsórcioTflC  -  Cruzeiro áe Sul
—  ás suas ordens -------
Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, 6em preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas, Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.
TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 
procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre
sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

I tur assentada a<> lado 
serviços de Pesquisa e 

I perimentação, assume 
1 pvrtância decisiva: O ator
econômico condicionado
sua localização. .

Os serviços de Pesquisas i 
experimentação oferecem re 
sultados de acordo com as 
condições locais do clima e 
do solo No entanto os resul 
tados que se devem buscar, 
as técuicas que se desejam 
implantar devem ter expres
são econômica no instante em 
que são levadas à pratica 
polo profissional da Agri
cultura:

Quem comanda em primei
ra instância, as atividades 
agro-pecuária são os consu
midores, a indústria e o co
mércio

Nenhuma expressão eco 
uôrnica representaria resul
tados obtidos em local que, 
por suas condições, não pu
dessem ser estendidos à ou 
tras áreas do Estado, de 
modo a contribuir para  a 
melhoria das técnicas de 
trabalho e produção.

Quanto maior expressão 
econômica presente ou futu
ra repr sentar a região para 
o estado, mais indicada se 
torna a mesma para a ins
talação de Serviços de Pes
quisas Experime tação e Es 
cola de Agronomia,

3 - FATOR SOCIAL - A 
prática tem demonstrado que 
uma Escola de agronomia 
não pode ficar demasiada
mente afastada de um centro 
social, onde sejam facilita
dos os serviços de comuni
cação, para o melhor desen
volvimento das atividades 
sociais, comerciais religiosas 
e outras, como a existência 
de uma Escola para os filhos 
de professores, funcioná os

Por outro lado, não deve 
a Escola estar localizaaa 
dentro de um centro urbano, 
por que isto afastaria os 
professores, funcionários e 
alunos do contacto mais ínti
mo com a vida de campo

Sérgio Rebelo Ribeiro 
Presidente do Departamento 

de Estudos

Antônio Carlos Varella 
Secretário do Departamento 

de Estudos 
Jatyr Varella Júnior 
Presidente da U.L.E.

Realizado em Caça 
dor o Io Seminário de

Estudos do Oeste
Com a presença de di

versas delegações estu 
dantis, encerrou-se do
mingo, na cidade de Ca
çador, o I* Seminário de 
Estudos Sociais e Eco
nômicos do Oeste Cata- 
rinese.

O conclave promovido 
pela União Catarinense 
dos Estudantes Secundá
rios e patrocinado pela 
União Caçadorense dos 
Estudantes, alcançou a 
mais_ estrepitosa reper
cussão, devido aos pal 
pitantes assuntos trata

Pt

t 13 de lunho de_l%g_

Firmados mais dois ucôrdos 
da Aliança para o Pro. 
gresso sôbre abastecimen
to de á g u a  em S t a .  Catarina
"  A f\rw  u n n a  H i » V P P : t n  a o »Foram assinados dia oU ac
maio último, mais dois acor
dos eatre o Brasil e os es
tados Unidos, dentro do Pro
grama da Miança para o 
Progresso. Os acordos dizem 
respeito a serviços de abas
tecimento de agua em Santa 
Catarina, tendo sido firmados 
pela Agência de Desenvolvi
mento Internacional, pela 
Fundação do Serviço Espe
cial de Saúde Pública e o 
Govêrno de nosso Estado. A 
assinatura dos documentos 
realizou-se na séde do 
FSESP, na Guanabara, pelos 
Srs. Leonard J. Saccio, dire
tor da ADI no Brasil, Woo- 
drow Pimentel Pamtoja, de 
parte da Fundação, e Manuel 
Ferreira de M elo,representan
te de Santa Catarina.

O primeiro acordo, firma
do entre a ADI, a FSESP e 
Santa Catarina, diz respeito 
a um trabalho cooperativo 
de assistência técnica, tre i
namento de pessoal e de
senvolvimento de metodolo
gias, para o reaparelham ento 
dos serviços de abastecim en
to d’agua neste Estado. O a- 
côrdo faz parte de um pro
grama de âmbito nacional, 
pois planejamentos similmres 
estão sendo realizados era 
outros Estados O program a

dez anos deverão ser , 
nizadas redes adequada. ',]e 
abastecim ento dagua y 
abastecim ento de, pelo me 
□ os 70 por cento da po;JU|a 
ção da America Latina - |0 
acordo firmado, que repie. 
senta um financiamento 
parte da Aliança de 125 ruil 
dólares, serão beneficiada 
o i municípios de Santa Ca
tarina, a saber: Florianopolis, 
Blumenau, Joinville, Itajai 
Lajes, Tubarão, Criciúma 
Laguna. Rio do s if 
Mafra, Joaçaba, Herval (j: 
Oeste, São Francisco do sul, 
Caçador, Porto União. Ca . / 
nhas, Chapecó, Curitiban 
Araranguá, Camburiu.Oi i. 
Campos Novos, Concórdia! 
Dionizio CerqueiiM,Uru85>aii '/, 
Corüpá. Jaraguá do Sul, Ca
par, Biguaçú. Capinzal, Gua- 
ramirim, Ibirama, Ituporanga, 
'ã o  Joaquim, Taió, Siderópo- 
lis e Timbó.

O segundo acordo, firmado 
entre a ADI e a FSESP, es
tabelece um trabalho coope
rativo entre as duas agên
cias, em bases nacional, pa
ra ace le ra r o treinamento de 
pessoal destinado a dirigir, 
operar e m anter os serviços 
de abastecim ento d’agua nas 
zonas beneficiadas Este a- 
côrdo representa um investi-vy u* «.I v / o  u o i a u u o .  W  ^  l  i  cx L X ia . V / D l U D  I C ^ l C C I C U i a  U UI  1UVCSU*

da Aliança para o P rogresso , mento da Aliança de 37 mil 
estabelece que nos próximos I dólares.

1 '
A Diretoria do Clube Io de Julho, cumprin 

o estatuído no Artigo 34, § 1, de seus Estatut 
tem a grata satisfação de convidar os distin! 
associados para uma Assembléia Geral Ordinái 
a realizar-se no dia 16 de junho corrente, às 
horas, em sua sede social, com a seguinte Ordf 
do Dia:

Eleição da Nova Diretoria para o periodo
1862/1364

Agradecemos a atenção dispensai 
A DIRETORIA

CASA - Vende-se
rim Yi m ^ e-hÒ\ Cã8a de moradia na Rua Josefina Anu
nida"pre6idlenteevarga8Q8arra*ament0 Sant0 ' A,‘

con9.rur r ,U e2m ano8aS “  in6,alações neceatótlas e

— - A t e n ç a o —

d~s.

quinaPdeeeserevpr88Ôa ° U a íirm a- Que adquiriu 
Oficina da R em in g to n u rn n L 0 * 81^ ” para escri 
curar com o senhor TnS r  bairro CoraU  gentile* 
IARA, o aparSho L a  ! é , Card0S0 110 Prédio da 
te a referida máuU daPta<ior ,para contabilidade, P
rio deixou de™Co i r í  ’ • QUa P° r um descuido 1 acompa^!.ar a referida máquina.
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