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Espetacular vitória dal 
SIMCA nas 12 horas de 

Porto Alegre

Michaelsen a- 
ceitou o Minis
tério da Indús
tria e Comércio

Iniciativa de assinala
dos méritos vem de ser 
tomada pelo tradicional 
Clube da Lady, em bene
ficio da classe pobre de 
nossa cidade.

Proveniente de uma fes
tividade realizada por a- 
quele clube, em que con 
grega um grupo de ab 
negadas damas de nossa 
sociedade, foi iniciada 
no dia de ontem a dis
tribuição de camisetas 
aos colegiais pobres de

nossa terra, bem como a 
outras pessoas menos de 
samparadas pela sorte, e 
que neste inverno sofrem 
os rigores do frio.

A distribuição em re
ferência continuará a ser 
realizada no decorrer 
destes dias pelas ilustra 
das componentes do Clu
be da Lady, iniciativa es
ta que pelo seu sentido 
filantrópico só tem me
recido o integral aplauso 
de nossa população.

Após marchas e con 
tra-marchas, o Sr. Egidio 
Michaelsen, ex candidato 
ao governo do Rio Gran 
de do Sul e um dos di
retores do Banco Agrí
cola Mercantil S/A, vem 
de aceitar o convite que 
lhe foi formulado pelo 
presidente João Goulart, 
para assumir o Ministé
rio da Indústria e Comér
cio. Com isso está total
mente formado o novo 
Ministério recém refor 
mado pelo chefe do go- 
vêrno.

mouco uos mais numeroso presenciou as 12 
Horas de Porto Alegre, competição automobilistf 
ca realizada na pista da Vila Nova Cavaiuau u< 
capital gaúcha, iniciada a partir das 24 hora 
sábado, e encerrada precisa mente às 12 hort 
domingo.

VValter Dal Zotto e Juvenal Martini, p u 
lima Simca foram os grandes laureados
petição, completando um total de 193 volt 
a média horária de 104,417 km.

A segunda colocação coube a dup a Breno 
fomari - Afonso Hoch (Simca n° 3>) om 192 vol
tas; a terceira colocação coube a Catarino Andre- 
atta • Aldo Costa (Simca n° 3) com um total de 
186 voltas. Aü ra d ec i m  e n  t€

Como se nota, a Simca triunfo toda a
linha na principal competição automobilística das 
12 Horas de Porto Alegre, ou seja » sse « »,

assim o excepcion; í

Papa Paulo VI será 
coroado domingo
No próximo domingo, 

dia 30, será solenemeute 
coroado no Vaticano, o 
Papa Paulo VI, sucessor 
do extinto Papa João 
XXIII no trôno de São 
Pedro.

Funcionários da Santa 
Sé estão ultimando os 
preparativos para a re
ferida coroação, ao qual 
deverão estar presentes 
representações diplomá
ticas de quasi todos os 
paizes do mundo.

1.601 a 3-OOOcc revelando 
prestigio que esta afamada marca ui 
goza nas grandes competições do espo

A vitória da Simca, constitui mais um autên
tico sucesso deste tipo de veiculo, que dia a dia 
ganha fama em nosso mercado automobilístico, 
não só com esta.vitória como a inúmeras outras 
conquistadas em cutros centros esportivos.

A dupla lageana, pilotando também uma Sim
ca, formada pelos irmãos Arno Luersrn - Piin o 
í-uersen, não foi feliz naquela competição devido 
8 acidente ocorrido durante o seu tran orr , mi s 
assim mesmo deram uma grande demonstração ( o 
*cu valor como autênticos zes do volante, e oo 
'eiculo que pilotaram.

• Um dos componentes da dupla vencedora, o 
Rolante Juvenal Martini, foi o que juntamente com 
Plínio Luersen, pilotando uma Simca venceram os 

kls. de l acres em coniDetição realizada no

Maria Petronilha Schweitzer Daarte (Mimi)

profundamente consternados com a perda deste ente que
rido, agradecem a todos que compareceram aos atos de 
encomendação e sepultamento, enviaram coroas, flores, 
tele e fonogramas ou por outros meios manifestaram o seu 
pezar.

De modo especial, agradecem aos Drs. Galeno Morei
ra Cesar e João Costa Netto, pela dedicação carinhosa 
dispensada a extinta, bem como ao Apostolado da Oração 
pelas homenagens prestadas e ao Revdo. Frei Erasmo Kle- 
ven pelo conforto espiritual.

Incineradas 600 mil 
cédulas em São Paulo

Possível prorrogação 
da lei do inquilinato

O projeto da nova lei 
do inquilinato deverá ser 
votado no dia de hoje 
pela Câmara dos Depu
tados. Ao que se anun
cia a vigência da lei, de
verá ser pura e simples
mente prorrogada por 
mais um ano.

Noticia de São Paulo nos dá conta de que 80 
milhões de cruzeiros para um número aproxima
do de 600 mil cédulas de diversos valores, foram 
queimados por determinação da Caixa de Amorti
zação, numa operação que teve a duração de dois 
dias consecutivos.

O ato foi presenciado por uma comissão do 
Min. da Fazenda.

YORK

Rua Presidente Nereu Ramos. 255 — Telefone 506CREDIÁRIO YORK
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

L E I  N. 128 
De 6 de junho de 1963

Cria o Conselho Municipal de Contribuintes
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal defLages,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara

Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
L G 1 !

Art. 1' - Fica criado o Conselho de Contribuintes para conheci
mento dos processos administrativos sôbre Matéria Tributária.

Art. 2' - Compete ao Conselho de Contribuintes:
I - julgar, em instância administrativa ou em grau de recurso, 

os questões entre a Fazenda Muuicipal e seus contribuintes, emitiado
resoluções a respeito;

. laninões do Conselho serão tomadas por maioria d* 
Art. 15- - As i ec'8oea80dque só produzirão efeitos, depois de Pu 

votos, em forma de resol ç »
b licudas^ ^  Q Presjdente do Conselho, dirigente de seus trabalhos, 

exercerá^apenas o vcdo^d^e ^ ' ^ “^ incorporada ao Código Tributário 

do Município de entrará em vigor na data da sua publicaçáo

* ">6 de j " ” *10 de 1963
Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal . ^

Publicada e Registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitu
ra, cm o de junho de 1 ^  de Souga Pinto

Aburuuai ___ ____  CpppptHra

II - Interpretar as Leis Fiscais e as que visem ao estabeleci
mento da Justiça Fiscal e a conciliação dos interesses recíprocos do 
contribuinte e da Fazenda Municipal;

ÍII - Sugerir ao Prefeito as medidas de ordem administrativa 
que julgar convenientes, em relação à matéria de sua competência;

IV - Elaborar, pôr em execução e modificar seu Regimento
interno;

V  - Exercer outras funções, que venham decorrer de novas 
disposições legais;

VI - Proceder ao arbitramento;

Art 3- - O Conselho compôr-se-á de cinco (5) membros, assim 
distribuidos: dois (2) Funcionários Municipais, hum (1) comerciante, hum 
( i )  Industrial e hum (1) Ruralista.

Parágrafo Primeiro - As nomeações dos membros do Conselho, 
competem ao Prefeito, observadas as exigências contidas nos parágra
fos seguintes:

Parágrafo Segundo: - Os Funcionários deverão ter, pelo menos, 
cinco (5) anos de prática de administração Pública Municipal;

Parágrafo Terceiro: - O Comerciante será designado dentre um 
dos membros contidos, em lista tríplece enviada pelo Sindicato do Co
mércio Varejista de Lages;

Parágrafo Quarto: - O Industriali6ta será designado dentre um dos 
elementos contidos, em lista tríplece enviada pelo Sindicato da Indús
tria de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias de Lages;

Parágrafo Quinto: - O Ruralista será designado dentre um dos 
elementos contidos, em Ü6ta tríplece, enviada pela Associação Rural de 
Lages.

Art. 4 - Os membros do Conselho serão nomeados pelo prazo 
de dois (2) anos. permitida a recondução, uma vêz, e novamente após o 
interstício de dois (2) anos.

LEI N- 129
De 6 de junho de 1963

Modiíicação Para a Lei N 3, de 2 de março de 1951
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, 

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, anii o »

Art. 1* - Os estabelecimentos de ensino primário, mantidos pelo 
Município de Laees, só poderão ser providos em carater efetivo por
professor Normalista do Segundo Ciclo.

Paragrafo Ünico: O provimento por professor titulado, que não 
seja normalista do segundo ciclo, será em carater protisório o profes
sor nestas condições ser efetivado após cinco (d) anos de ininterrupto 
exercício e depois que prove não ter qualquer anotação dcsabonadon 
em sua ficha Funcional.

Art 2‘ - As escolas que não forem providas de acordo com o 
artigo 1\ poderão sê-lo por extranumerarios mensalistas,

Art. 3’ - O Professor extranumerário - mensalista, terá exercício 
na classe ou escola, ulé o provimento da mesma por professor titulado 
ficaudo automaticamente dispensado uma vêz empossado o último

Art 4‘ - O professor admitido para substituir o membro do ma
gistério, que se licencia* ou pira reg T  classe B de escola desdobrada, 
sê lo-á como extranumerário - mensalista substituto enquanto 
perdurar o motivo da admissão.

Art. 5 - 0  professor titulado, não titulado ou extranumerário - 
mensuli-ta que fòr designado para reger classe B de sua escola quan
do desdobrada ou para substituir outro membro do magistério quando
licenciado, perceberá uma gratificação correspondente a um têrço (1/3) 
dos seus vencimentos.

Parágrafo Ünico: - Nos casos de vagas ou impedimentos, serão 
convocados os não aproveitados, na forma estabelecida no artigo ante
rior e seus parágrafos, para completar o tempo ou pelo prazo de afas
tamento do titular.

Art. 5 - 0  desempenho da função de membro do Conselho de 
Contribuintes é considerado serviço relevante para o lun oipio, e não 
terá remunerado.

Art 6 - Os processes deverão ser encaminhados ao Conselho 
j elo Gabinete do Prefeito, devidamente instruídos e informados, dentro 
de dez (10) dias da data da sua entrada na Prefeitura.

Art. 7* - Os recursos serão interposos no prazo de dez (10) dias 
contados da notificação, que será feita dos seguintes modos.

I - Pessoalmente;
II - pelo correio;
III - por edital;

Art 8* - Para melhor atender as atribuições, o Conselho poderá 
requis tar todos os elementos e informações indispensáveis quanto à ma
téria Tributária vigente ou a êle disser respeito.

Art. 9‘ - Nenhum processo terá encaminhamento, sem prévio de
pósito da quantia questionada, em dinheiro ou em título da Divida Pú
blica. ou ainda, por prestação de fiança idônea, permitida esta somente 
quando a importância total em litígio exceder 50% do salário mínimo
vigente na região.

A rt 10- Nos recursos o Conselho terá vinte (20) dias para emi
tir o seu parecer; nos demais casos, a sua opinião será proferida de a- 
côrdo com a natureza e a importância do assunto.

Art 11* - O Conselho terá uma Secretaria para executar o seu 
expediente, cabendo a sua imediata direção ao Secretário, o qual será. 
também, os das sessões. ’

Parágrafo Ünico: - O Secretário será escolhido, obrigatoriamente 
dentre os Funcionários Municipais, observado o disposto no parágrafo 
segundo do artigo 3

Art 12* - O Conselho poderá funcionar dentro ou fora do Edifí
cio da Municipalidade.

Art. 13* - O Conselho elaborará o seu Regimento Interno, dentro 
de trinta *30) dias da sua instalação, o qual será baixada por ato do
Executivo Municipal.

Art 14* - Junto ao Conselho, funcionará um representante do 
I eparlninento Jurídico, designado pelo Prefeito, ao qual caberá em itir  
p-trecer sôbre as decisões do Conselho, podendo, nas sessões fazer uso
da palavra, sem direito a voto.

Parágrafo l oico - O representante do Departamento Jurídico se 
r 1 ^empre assistido pela Fazenda Municipal, e poderá recorrer para o 
I refeito das decisões do Conselho, que não forem unânimes e, obrigatò- 
r i mente. quando contra a letra expressa das Leis tributárias do Muni -
c:pso, ou às provas do processo.

Art. 6 - O professor que fôr designado para responder pela di
reção de Escolas Reunidas, perceberá uma gratificação equivalente a 
vinte por cento (20%) de seus vencimentos de professor.

Alt. 7 - O professor Normalista do segundo ciclo quando lotado 
no mlerior do Município, perceberá uma gratificação correspondente a 
vinte por cento (20°0) dos vencimentos que, após treis (3 ) anos, ficará 
inco p<irada aos vencimentos para todo e qualquer efeito.

Art. 8' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, re
vogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de junho de *1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Lei na Secretaria da Prefei
tura, em 6 de junho de 1963.

Astírubral Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Expediente da Secretaria

Do:i Tarreno à Mitra Diocesana de Lages
r„„„Wo!ny DeUa Rocc». Prefeito Municipal de Laces

Municipal V o t o u  ea e u ^ L c L n fi^ e g u in te 816 MunÍCÍpÍO’ qoe 8 Cá
. . .. LEI:

cesana de i ages ‘para Traecra^a auto" zadoI a doar à
Senhora Aparecida, no Bairro Vila \nv»CUPada ^ape** de J
Municipal, com a superfície d-» „I1a t>ÍOV* ’ am terreno do Patru 
quadrados (435m2) quatrocentos e trinta e cinco m

ção imediata, de duaa^ftalvT ^  feita 8ob condiÇào do coi 
necessários, para nelas f n n n d 8, ?0,n 09 requisito pedagó 
forme oferta do requerente * ^8cola Desdobrada MunicipiL

fins diversos dos estabelecido^ doado não poderá ser utilizado 
a outra instituição ou pessoa JM>dendo *er alienado ou transí
no caso de não mais interessar « u °  rí>f°rnar ao domínio Muni

d autra Diocesana.
Art. 4 — Esta Lei entmr£

revogadas as disposições em c n n t r ^  .^^or na data da soa publia 
Prefeitura Municipal de I „

ein 6 de junho de 1963. 
Wolny Delia Rocca 

Publicada e Registrarf» ,eit°  Ml,nieipal 
tura, em 6 de junho de 1963. *  presente Lei na Secretaria da Pi

t
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Ampliado o Porto de São 
Fraocisco do Sul

CCCCCIC LA6CAWC 3a pagina

Dar melhores condi
ções ao porto da região 
norte catarinense, umnorte Ulll

que mais liga ao
locsn eeormmin.r» Hr,

dos
processo e co n ô m ico  do 
Estado, é tarefa a que 
se propôs o Sr. Celso 
Ramos.

0 Chefe do Govêrno 
de Santa Catarina vem, 
agora, de abrir o crédito

especiai de 11.438.160,00
a aHn —’ que se dest»na 
n í qumr’ por compra
ou desapropriação judi
cial, um terreno com
n„e»H d!, 19 064.19 metros 
quBdrâdos, no municipio
aerw . .FrancisC0  do Sul. 
fpíY I,r? óvel servirá aos 
trabalhos de ampliação 
do porto daquela cidade.

Casa Rural de Joinville

G 0  T
Cheguei-me a uma janela 
Para olhar a ela 
A gota
A gota deixada pela chuva fria 
Seguindo a rota universal

Atração
Da Terra em evolução 
R ela, ao findar-se corria 
A rota fatal 
Ao pó

Seguia só
E, sem pena, sem dó 
A terra a chamava 
Na sua sêde ardente 
Ao sêio

No anseio
De ver cumprido o receio 
Ela em angustia implorava 
' ‘Mais um dia somente!”
E tombou

VILE

Já se encontra {em fa 
se de conclusão a Casa 
Rural Regional de Join
ville, que atenderá a uma 
grande área da região 
Norte do Estado. Defi 
nindo suas responsabili 
dades na execução da 
politica agrária delinea
da pelo Govêrno, o PLA 
MEG, através da asses- 
soria de Agricultura deu 
estrutura às Casas Ru
rais, sendo as Municipais 
coordenadas e assistidas 
pelas Regionais, nestas 
se concentrando o maior 
volume, de recursos.

A t e n ç ã o

SOMOS REPRESENTANTES  

— DE —

Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbolástico, Cimentol, Obe, 
'edóleo, Carbodon, PeDetrol, FrioAsfalto, Isolit, Negrolio 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfalto, Amianto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
pfodutos impermeabilizantes — Produtos Farmacêuticos 
Dâmulas para coleções - Brindes com Zodiaco - Coleçoes 
^ livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, í 
Vr°s Jurídicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calenaa- 
nbs - Placas e números para emplacamentos de ciaa es 
* cemitérios. Picadores de carne etc.

Escreva-nos ou melhor visite-nos, que seus pedidos 
*®rào imediatamente atendidos.

„ 0 nosso enderêço é: Rua Marechal Deodoro, -94
la|xa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - S. C.

Navio Transpor
ta 1.700 auto

móveis
Foi lançado ao mar o 

maior navio transporta
dor de cargas e automó
veis já construído. Em 
sua viagem inaugural 
deixou o porto de Ham
burgo com destino aos 
Estados Unidos. Foi cons
truído pela Luebecker 
Flender Werk A. G. para 
a Campanha de Navega
ção Schulte & Bruns, 
passando a integrar a 
frota de. mais de 50 na
vios que transportam os 
veículos Wolkswagen pro 
duzidos na Alemanha 
para os Estados Unidos. 
Uma polia e ponte rolan
te especiais permitem ao 
navio carregar em ape
nas 16 horas os veiculos 
transportados em 7 com
posições ferroviárias com 
250 veiculos cada uma. 
Foi planejado de tal mo
do visando permitir, fam 
bém, o carregamento de 
grandes quantidades de 
minério, carvão e cereais 
na viagem de volta à 
Alemanha. Em sua via
gem inaugural o «Johann 
Schulte» levou 9 dias pa
ra transportar J 1.700 vei
culos Volkswagen para 
New York.

Em cada Casa Rural 
funcionarão três elemen
tos fundamentais de aju
da ao produtor rural: A- 
gência do B.D.E., propi
ciando o Ciédito; Secre
taria da Agricultaria ou 
o Serviço de Extensão 
Rural, garantindo a As

sistêncía técnica, princi
palmente no tocante à 
boa aplicação do emprés
timo levantado no B D.E. 
e sede da Associação 
Rural, contendo o setor 
de revenda dos "fatores 
de produção e o local de 
reunião dos produtores.

4 L V C G 4 D C
R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  - 319 

(EM FRENTE AO CORREIO)

Causas, Civis - criminais  

Trabalh istas  - fiscais e 

qua lquer  trabalho na esfera  

administrativa.

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

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedeciomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultório: Des Westphalen, 15 *
9o andar, conj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,09 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Posto
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

0 Inverno Chegou...
-  frín e adquira hoje mesmo na tradicional CASA REHHEE.Enfrenta os rigores ao mo> H „  a i

obretudosjaponas, malhas, pull-ovars, mantas ate.
p^tacác cie invernc* e ncr prêçcs bastante razeáveis.

leite • Conceit.ada < A l \  L E N N L I e  certifique-se
* d0 variadíssimo estoque de inverno

Hélios Moreira Cesar & Cia — Rua Cel. Córdova —  Fone, 440 
C ASA  R E N N E R  de ____  SANTA CATARINA

la g e s
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C U R S O S
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de Santa Catarina
Acham-se abertas até 15 de julho de 1963, as inseri 

çôes aos Concursos para preenchimento de vagas, uma pa
ia cada ramo, de Instrutor de Mecânica de Automóvel e 
Instrutor de Solda Elétrica para a Escola de Aprendizagem

Lubrificantes com novo tabelamento
tprritório nacional, o no\o tabelanjpnf 

Entrou em vigor em todo o tinados a motores a gasolina, sofrerS 
do óleo lubrificante, sendo que ■ dRara ex ecução da tabela que reduziuí 
uma redução média de CiS *uu>u • foram divididos os oleos, o governo fB 
preços das seis categorias em. quiT que ajudem a velar pelo So
deral pediu a todos os ^ « “ '^ f l r r e g u l a r i d a d e  ao Conselho Nacfo'" 
cumprimento, denunciando quaiq «I
do Petróleo. (|istribuidas pelas seguintes linhas e preços:

\1 Ulut. tl  Uü U VIIUIUUIU, ■ vu^/vvm

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO - Exige-se: Oleos Baldes 5/4 galão 1 galão 1/4 galão 1 litro 1/2 litro

n) - Quitação com o Serviço Militar 
b) - Certidão de Nascimento (mínimo 21 e máximo 35 

anos i
l.a linha 
Gasolina 3.904,00 1.036,00 916.00 241,00

e) - «Curriculum Vitae»
d) - Duas (2) fotografias 3x4 cm.

2.a linha 
Gasolina 3.677,00 976,00 863,00 227,00

VANTAGENS:
Suplemento 
Série 1 Diesel 
Série 3 Diesel

3 004,00
4 293,00

1.036,00
1.140,00

916,00
1.007,00

241.00
265.00
248.00 273,00 149,00

Vencimentos de Cr$ 33.250,00 (trinta e três mil e du- Motor 2 - T 4.0,8 00 —
zentos e cinquenta cruzeiros) mensais durante o primeiro Multiviscosi-

1.127,00_ 996,00 262,00uno de trabalho e Cr$ 38.000,00 (trinta e oito mil cruzeiros) dade 4 244.00

!/4 Ütro

74,00

mensais após haver completado o período acima mencio- 
nido com direito ao décimo terceiro salário, aumentos 
quinq lenais,'salário família e cursos de aperfeiçoamento. 
Even ualmente, terá o candidato aprovado, direito à mora 
ia em próprio do SENAI ou, caso contrário, salário-casa, 

correspondente a 20% dos vencimentos. As regalias relati 
vas ao salaiio-casa e salário-familia. o candidato aprovado 
terá direito após haver cumprido o período referido.

Os interessados serão atendidos na sede do Departa
mento Regional do SENAI. à rua Tenente Silveira. 25 em 
Florianópolis e nas Escolas do SENAI em Lages, Avenida 
1). Redro II. s/n, Escola de Criciúma, Bairro do Pinheirinlio, 
Escola de Joinville, rua D. Pedro II n° 836 e Escola de 
Blumenau, rua São Paulo n° 1.147.

T a ra  as suas refeições
V A  AO

rrascaria
O. pLc-nta. p.Ktfeiido- p.a>ta itu fiaíadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A I R R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina

P R I V A T I V O ^
V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

Clriircitie -  Dentista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
BORDEM A i R O T O R  K A V O  BR - 655

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

Lages — Santa Catarina

41F
*Sõo. de to to , numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

7 A '
*q ;íío s  sóo apa re lhos  

d '  o ito  f.n té nc ta  com  *« le fl-  
vtOoj-» p e * fe iia  «  que  le vom  
o g o ro n tic  d e ------------------------ »

. • % r , ,

Aven. Ju , arropos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

B B

8 íemasti F. n. m.
0 caminhão q,uo domina nossas estradas de norte a sul e de lsste a oeste

Concessionário F.N.M. e 3K nesta região:

S- A.
VEICULO) E MAQUINAS

Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - Enu. Tel. Rodopiuho - Caixa Postal 3 12
s a n t a  c a t a r in a

t
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k,ges * SC. l(J -6-63

Cs campeões catarinenses de futebol
f « seleção dos CamDennat^o .

Mrà>IC tr^ iC 5a pagina

vitória óo Oliwkrafl Venceu
1927 -
1928
1929 -  

'  1930 -
1931 -
1932
1933 -
1934 -
1935 -  
1923 
193" -
1938 -
1939 -
1940 -
1941 
1342 -
1943 -
1944 -
1945 -
1946 -
1947
1948 -
1949 -
1950 —
1951 -
1952 -
1953 —
1954 -
1955 -
1956 —
1957 —
1958 —
1959 -
1960 -
1961 —
1962 -

- A vai (Florianópolis;
- Avhí (Florianópolis)
- Caxias (Joinville)
- Avai (Florianópolis)
- Lauro Müller (Itajai)

Figueirense (Florianópolis)
- Não houve disputa
- Clube Atlético Catarinense rpi
- Fipueirense (l loria„Tp„” í )  (Plorl*"'SP<>lM 

Figueirense (Florianópolis)
Figueirense (Florianópolis)
Cip (Itajai)
Figueirense (Florianópolis)
Ipiranga (São Francisco)
Figueirense (Florianópolis)
Avai (Floi ianópolis)
Avai (Florianópolis)
Avai (Florianópolis)
Avai (Florianópolis)
Não houve disputa 
América (Joinville)
América (Joinville)
Olimpico (Blumenau)
Carlos Renaux (Brusque)
América (Joinville)
América (Joinville)
Carlos Renaux (Brusque)
Caxias (Joinville)
Caxias (Joinville)
Operário (Joinville)
Hercilio Luz (Tubarão)
Hercilio Luz (Tubarão).
Paula Ramos (Florianópolis)
Metropol (Criciúma)
Metropol (Criciúma)
Metropol (Criciúma)

Classificação dos Juvenis
Depois da efetivação da primeira rodada do 

i mpeonato de juvenis, a classificação do campeo
nato mirim é a seguinte:
P 1o Cruzeiro e Nevada 0 pp

2o Olinkraft e Guarany 2 pp
Obs. Internacional, Arco íris e Pinheiros, ain

da não estrearam na referida competição, deven- 
feo da dois primeiros o fazerem no próximo domin-
■ ___________________________________________________

Classificação do Campeonato
4pós a realização dos jogos Olinkraft 1 x 

pvada 0 e Guarany 4 x Cruzeiro 1, a classifica
do dos clubes concorrentes ao (Certame citadino 
'futebol, passou a ser a seguinte: 
i. Io Guarany e Olinkraft 0 pp
I 2o Cruzeiro e Nevada 2 PP

Internacional, Pinheiros e Arco íris ainda não 
«earam no campeonato, não entrando por isso 
1 classificação. _________ _______

Gaarany s â to  
t e t r o

Abrindo o campeonato 
lageano de 1963, defron
taram-se domingo à tar 
de no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, as 
equipes do Guarany e 
do Cruzeiro, aquele bi 
campeão da cidade e ês- 
te lanterninha do cam
peonato do ano p issado. 
Desenvolvendo boa exi
bição, e sem encontiar 
na equipe estrelada um 
adversário a a dura, o 
elenco bugrino levou a 
melhor por 4 a 1, depois 
de um placard parcial 
de 3 a 0, no primeiro 
tempo.
Almirante 2. Zilvio e Nar- 
bal marcaram os tentos 
do conjunto bugrino, ao 
passo que Adalberto con
signou o tento de honra 
dos estrelados.

A renda somou a im
portância regular de CrS 
37.850,00. Na preliminar, 
pelo certame da catego
ria de juvenis, o Cruzei
ro derrotou o Guarany 
por 1 a O.

Na arbitragem do en
contro esteve o Sr. Ulis
ses Xavier com uma boa 
atuação, tendo expulsado 
de campo com algum 
rigorismo o player Juca 
do Guarany.

Jogando em sua casa- 
em Igaras, o conjunto do 
Olinkraft derrotou o Ne 
vada de São Joaquim 
por 1 a O, em comple- 
mentação à primeira ro
dada do campeonato ci
tadino de 1963

Neste encontro, o arbi
tro Aristeu jCanuto que 
teve uma boa conduta 
expulsou de campo um

Apertado
atleta do Olinkraft e ou 
tro do Nevada, por indis
ciplina.

A renda deste confron
to somou a quantia de 
Cr$44.000,00, que vem a 
ser o record de arreca
dação no atual campeo
nato.

Na preliminar o juve
nil do Nevada derrotou 
ao da mesma categoria 
do Olinkraft por 4 a 2.

B n n g i  Internacional X Arco tris
Com a realização de 

um único fencontro, terá 
prosseguimento |domingo 
o campeonato da Liga 
Serrana de Desportos, 
reunindo as representa
ções do Internacional e 
do Arco Íris.

Este cotejo deverá ser 
bastante equilibrado, isto 
porque o Arco íris, é 
possuidor de uma equipe 
jovem e lutadora, e de
verá oferecer séria resis
tência ao quadro colora
do.

Qu6tn nao anun
cia se escondô

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

T O B A T T A
Tenha um mundo de eficiência em suas mãos

O MICRO TRATOR

-  T C B 4 T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
FRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  MOVER MOIIVHO
SULCAR FORNECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 - Fone 228 - LAGES - SC.

Examine os íeus oUt’w  E ódicamente

Uma c e s t e z i a  da Joalheria
e Ótica Mondadori

DE

iMÔOTít
Praça João Costa • (Edifício Dr. Acacio)

*'xa °  ultr.-moderno a|'a.(*2j°a Joalheria 
. > •  «.em  adoulrldo pela <•* ^
9ir Mondadori, e que tem a propri L / C C E J m Ja n ta  Catarina

Capatidade dos olhos.
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B i i z o l a  a t a c a  i i i i i c i t i  o 
presidente leão Goulart

— O deputado Leonel 
Brizola atacou, novamen
te, o presidente da Re
pública, afirmando que 
tem «a impressão de que 
o sr. João Goulart fêz 
uma espécie de renúncia 
branca ao entregar o co
mando da politica eeonô- 
mico-íinanceira ao sr. 
Carvalho Pinto.

Depois acentuou que 
aguardará os atos con
cretos do novo Ministé- 
riô, advertindo que «se

não fôr incisivo e realis
ta no tocante ao proces
so de reformas, se per
sistir em transformar nu
ma espécie de promiscui
dade as nossas relações 
com os Estados £Unidos 
e suas corporações eco
nômicas, então não tere
mos por |que deixar de 
afirmar que o nosso go
verno foi apenas um epi
sódio a mais na sequên
cia de frustrações de que 
o nosso povo tem sido 
vitima».

Ginkcina automobilística 
em beneficio da SLAN

Será realizada no pró 
ximo dia 7 de Julho, no 
Parque de Exposição do 
Conta Dinheiro, uma in 
teressante ginkana auto
mobilística no interior 
daquele recinto, cuja 
renda reverterá em be
neficio da Sociedade 
Lageana de Assistência 
aos Necessitados (SLAN).

Na mesma oportunida 
de, será realizado um 
suculento churrasco, alern 
de uma variedade de 
outros divertimentos.

Assim, no primeiro do
mingo de Julho, estare
mos assistindo a êste di
vertido esporte - social, 
que reunirá diversos ele
mentos de nossa socie 
dade, numa festividade de 
cunho altamente íilan 
trópico, graças aos es
forços que estão sendo 
dispendidos desde já pe
los atuais diretores da 
SLAN, que visam única 
mente trabalhar em pról 
de uma melhor assistên 
cia à classe desampara
da de nossa terra.

Presidente Goulart na coroação 
do Papa Paulo VI

O Presidente João Gou 
lart deverá viajar para 
o Vaticano, onde assisti
rá a coroação do Papa 
Pauio VI, no próximo 
domingo, dia 30.

Conforme anunciou a 
secretaria de imprensa 
da presidência da Repú
blica, a viagem “ do Pre
sidente João Goulart se

rá rapidíssima e com co
mitiva bastante reduzida.

Com o chefe do govêr 
no deverão ir ao Vatica
no os presidentes do Su 
premo Tribunal, da Câ 
mara, do Senado, o Chan
celer Evandro Lins e Sil 
va e o arcebispo de Bra- 
silia. Dom José Newton 
de Almeida.

Bevilacqua no III Exército
A transferência do general Peri Bevilacqua, 

do II Exército, para o III Exercito, no Sul, é tida 
como certa nos meios militares de São Paulo.

O general permanece silencioso a respeito, 
naita deixando transparecer.

Circula também o rumor de que seria substi 
tuido no II Exército por seu cunhado, o general 
Décio Palmeiro Escobar.

Criado novo m étodo para
Paris—A sociedade 

“ Pouille Frères” conce
beu e pôs Jem experiên 
cia uma instalação de ser
ragem, nova na Europa e, 
mesmo no mundo. Com
porta ela duas cadeias 
automáticas de comando

serragem  da m adeira
único. Essa instalação 
permite fornecer madei
ras roliças e planas até 
215 mm de diâmetro ou 
200 mm de lado e com
primento médio de 7 m 
sem intervenção manual.

Im portante pronunciam ento de loão  G oulart
O presidente João Goulart dirigir-se á ao po

vo brasileiro amanhã quinta • feira, através de 
cadeia de emissoras de rádio e televisão, para 
fazer importante pronunciamento e apresentar a 
Nação o nôvo ministério.

Gaúcha a Miss Brasil 63
M ara I crar - DeniSP

Conforme estava am
plamente divulgado, rea
lizou-se no último sába
do, no Ginásio do Mara- 
canãzinho, no Rio de Ja
neiro. o concurso para 
escolha de Miss Brasil 
19b3.

Após os desfiles de 
praxe de todas as can
didatas, êste ano contan
do com o original desfi
le de trajes típicos de 
cada região ou Estado, 
sagrou se vencedora do 
referido concurso, a be
la Srta. Yeda Maria Var
gas, representante do Rio 
Grande do Sul.

Terá assim a represen
tante dos pampas, agora 
investida como Miss Bra
sil 63, de representar a 
beleza da mulher brasi
leira no concurso Miss 
Universo, a re'alizar-se 
brevemente em Miami.

As demais colocadas 
foram as seguintes: em

f  FALECIM EN TO

Após rude enfermida
de, veio a falecer no do
mingo último, a sra. d. 
Maria Pelronilha Duarte 
virtuosa esposa do Sr. 
Veríssimo Galdino Duar
te, pessoa bastante rela
cionada em nossos meios.

A extinta que era uma 
dama exemplar e porta
dora de largos méritos, 
pelo seu espirito alta 
mente religioso, foi por 
alguns anos presidente 
do Apostolado da Oração, 
e além disso soube cul
tivar um vasto circulo 
de relações e amizades.

Deixa a prantear a sua 
morte, além do seu es
poso Sr. Veríssimo Gal 
dino Duarte, vários fi
lhos e netos.

O seu sepultamento 
deu-se seguuda feira pe 
Ia manhã com grande a- 
companhamento para o 
Cemitério Cruz das Almas.

Apresentamos à famí
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolên
cias.

9- hisrur - Tânia M aralgar - Denise Rocha i, 
E - M i s s  Paraná; 3 meida, Miss BrasiiA  
l u n a r Vera Lueia Maia.| 5- ligar • Dirce A Í|j 
mK  Guanabara; 4 lu-l‘us. Miss Sao Paulo. ̂

J i  «l<‘ J u n h c  <lo I

O 2* Bil. Rv. precisa de 
piniores e trabalhadores

braçais
/

O Comandante do 2• Batalhão Rodoviário co. 
munica que sua Unidade est \ precisando de dois 
pintores para trabalho em Bandeirinhas e de çjQ. 
quenta trabalhadores braçais para trabalho na re
gião de Cachoeirinha.

Os interessados deverão dirigir à Seção de 
Pessoal, na sede do Batalhão, para maiores de
talhes.

« C 0 R [  I I 0» -  Cta. R e tfC É d in
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os seus acionistas a compa
recerem à Assembléia Geral Extraordinária, a rea
lizar-se no dia 27 de Junho de 1963, às 18 horas, 
na sede social à Rua Manoel Thiago de Castro, 
174, nesta cidade de Lajes, para deliberarem so
bre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1 ) — Proposta da Diretoria para aum°nto de 
capital;

2 ) — Eleição de peritos para avaliar os beos 
que ad-referendum da Assembléia, serão 
incorporados à Emprêsa;

3’) Alteração estatutária e eleição de Di
retores;

 ̂) — Assuntos diversos.

Lages, 17 de Junho de 1963 

Bernardino N. Gevaerd - Diretor Presidente

— Aviso ao Público Lageano "
O Consórcio T A C  - C R U Z E IR O  DO SU I

m elhor o público viajan te  da região serra do ’<?Sel]ripr®  Pro cu ra n do servir, cada v« 
os seus voos para JO A Ç A B A , ca p ita l do O t ücT lta  C a ta rin a , depois de reinicie 
esta região, com  PO RTO  A L E G R E  1 t f  6 . Çcitarinense, vo lta  agora a serv

Assim  é que, sendo atu a lm en te  a ún °  I 1Slnl’l°  E f*ad o  do R io Grande do Su
servir nossa cidade, o Consórcio T A C  - de ^ viQÇdo Comercial

servir a  zona da Serra, ligan do-a a  tod S U L , que sem pre procuro
público viajan te, os seouintoc „-QS as Cldades do P aís, oferece agora ao

g m tes voos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6 a ,  fe iras:-às 07:00, para: Fpolis., Itajaf> Joinville, Cüritlta

H^ Sa“ “
às osnn’ Para: 'l0açaba.

’ S R -  Fpolis , Itajaí, Joinville, Curitiba
às 10-00 naía- Santos- São Paulo e Rio

' ville e S°ào Fp° llS"  Itajaí' J° '“

3as. 5as. e sabado:

novas
Está portanto, o público viaiantP h n 

linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO 'rfÁã°c-TSerrana de Parabéns, com
Maiores infí?61™  -a A v ia Çâo Com erciai Sl L' que continua a ser a I 
Maiores informações e vendas Hp n a em Qossa Região

Consórcio TAC -  CRUZEIRO do*I.u’ 4i" » «  i  agência do 
Nereu Ramos, n- 84 o u  p e , „  gUL, à Rua Presidente 

___________________ telefones nrs. 214 e 237.
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