
51'  aniversário de criacão de 2' 
B a la io  Rodoviário

Transcorrerá na próxima sexta feira, dia 4. a 
passagem do 57° aniversário de criação do 2o Ha 
taihão Rodoviário - Batalhão Rondon, briosa Uni 
dade Militar que tão justos e assinalados serviços 
vem prestando à nossa terra.

Desde que aqui se sediou, o 2o Batalhão Ro 
doviário vem honrando a nossa Engenharia Mili
tar, pela série sucessiva de grandiosas realiza
ções nesta extensa região do Sul do País, como 
a BR-2, trecho Santa Cecilia-Passo do Socorro, e 
atualmente, dando decidida colaboração no Tron 
co Principal Sul.

Somente estas duas obras, já serviram para 
engrandecer e colocar bem alto o bom nome do 
glorioso 2o Batalhão Rodoviário dentro da comu 
nidade brasileira, e na qual a Princesa da Serra, 
tem sido grandemente aquinhoada com os seus 
preciosos acervos.

Comandada com grande altruismo e retidão 
pelo Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa, oficial.que 
vem pautando a sua carreira militar com toda a 
honradez e solicitude, visando ünicamente os sa 
grados interesses da Unidade que dirige e da Pá 
tria comum, aliada ainda à obra patriótica de sua 
oficialidade, sargentos, praças e servidores civis, 
o 2o Batalhão Rodoviário, é hoje, guarnição mili
tar modelo e que serve de exemplo para a poste
ridade. j

Procurando dar grande significado a esta efe
méride e também com relação à passagem do r  
centenário de nascimento do seu patrono, o bravo 
Marechal Rondon, foi elaborado um programa cí- 
vico-militar para o dia 4, com início às 7,50 hoias 
da manhã, e que é o seguinte:

P R O G R A M A

— Hasteamento da Bandeira Nacional
— Eutrega de Medalhas e Diplomas a Milita

res e Servidores Civis do Batalhão
— Desfile da Cia de Comando e Serviços
— Inauguração do busto do «Mar Rondon»
— Show artístico
— Competições desportivas e demonstrações
— de instrução.

Inaugurado o Super Mercado Coelho
Foi inaugurado no último domingo, dia 30, à 

Rua Aristiliano Ramos, 52, o Super Mercado Coe 
Iho, de propriedade dos Srs. Irineu Pampiona e 
João Coelho de Andrade, pessoas estas bastante 
conceituadas em nossos meios sociais e comerciais.

O Super Mercado Coelho, encontra se bem 
instalado dentro dos mais salutares riquisi 
tos que um estabelecimento dessa natureza possa 
apresentar.

Frios, conservas, bebidas nacionais e estran
geiras, além de um completo estoque de doces en
latados, o nóvel estabelecimento, está era condi
ções de atender a sua distinta clientela era tudo 
aquilo que fôr de mais útil à cosiuha moderna.

Composto de um corpo de funcionários aten
tos e cônscios de seus deveres, e sob a supervi
são dos seus dignos proprietários, o Super Merca 
do Coelho, será sem dúvida alguma um estabele
cimento que contribuirá para o progresso comer 
ciai de nossa terra, dada às inovações que o mes 
mo oferece a todos os seus fregueses.

Felicitamos os Srs. Irineu Pampiona e João 
Coelho de Andrade pela inauguração dêste Super 
Mercado, fazendo votos que o mesmo obtenha am
plo sucesso em nossos meios comerciais.

UDN homologa candidatura do Senador 

Konder Reis ao Govêrno do Estado

Realizou se sábado último na capital do Esta 
do, a convenção regional da União Democrática 
Nacional, para escolha do seu candidato à suces 
são estadual, no pleito de 3 de Outubro.

Com diferença de dez votos, foi sufragado na 
referida convenção, o nome do Senador Antonio 
Carlos Koder Reis, que assim será o candidato 
udenista a disputar as próximas eleições estaduais
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Parte vencida obrigada a 
pagar honorários do 

advogado da vencedora

Regressaram no fim da 
última semana de sua 
v i a g e m  de núpcias a 
Montevideo, Buenos Ai
res, Mar dei Plaía, Baia 
Blanca a Barriloche, o 
nóvel casal Sr. e Sra. 
Dr. Rogério Sbruzzi (Sa- 
lete), pertencentes à alta 
sociedade local.

O presidente Castelo Branco sancionou a lei 
aprovada pelo Congresso Nacional, alterando o ar
tigo 64 do Código de Processo Civil, que vigorava 
desde 1939, implantado pelo Decreto-Lei 1008 de 
setembro daquele ano. Com a nova lei — publica
da no Diário Oficial de 20 último — caberá à par
te vencida nas questões judiciais pagar os hono
rários do advogado da parte vencedora, além das 
custas do processo.

É o seguinte o texto integral da Lei (4.(332/65) 
que altera o Código de Processo Civil:

Naquelas regiões plati 
nas, aquêle ilustre casal 
desenvolveu um provei-1 
toso programa de turismo, I 
onde tiveram oportunida
de de conhecer os seus 
pontos mais pitorescos, 
inclusive tomando con
tacto de perto com a cul
tura e os costumes do 
povo uruguaio e argenti
no.

Como se recorda, o en
lace matrimonial do dis
tinto par Dr. R o g é r i o  
Sbruzzi e Sra. Salete Chia 
radia Sbruzzi, constituiu- 
se no maior acontecimen
to social de nossa cidade 
e talvez em Santa Cata
rina.

Noticiando o regresso 
de viagem de núpcias do 
nóvel e ilustre casal, des
tas colunas apresentamos 
aos mesmos, os nossos 
votos de boas vindas.

Noitada
tradicionalista
Realizou se sábado, nos 

salões sociais do Clube 
14 de Junho, um grande 
baile tradicionalista, or
ganizado pelos CTG’s do 
Barbicacho Colorado e 
Planalto Lageano, o qual 
transcorreu dentro de um 
brilho fóra do comum.

Nesta grande : noitada, 
apresentaram-se as inver- 
nadas artisticas de am
bos os Centros, cujas a- 
presentações foram me 
recedoras dos melhores 
aplausos dos presentes.

Êste grandioso baile, 
contou cora a presença 
de S. Excia., o Governa
dor Celso Ramos, e sua 
digna comitiva, a qual 
deu um colorido todo es
pecial a êste aconteci
mento social.

A.rt. 1. — O artigo ,64 do Código de Processo 
Civil (Decreto-lei 1008 de 13 de setembro de 1939) 
passa a ler a seguinte redação: “Artigo 64 — A 
sentença final na causa condenará a parte venci
da ao pagamento dos honorários do advogado da 
parte vencedora, observado, no que fôr aplicável 
o disposto no artigo 65.

Parágrafo T — Os honorários serão fixados 
na própria sentença, que os arbitrará com mode
ração e motivamonto.

Paragráfo 2‘ — Se a sentença se baseàr em 
fato ou direito superveniente, o juiz levará em 
conta essa circunstância para o efeito da conde
nação nas custas e nos honorários.

Artigo 2* — Esta lei entrará em vigor na data 
da sua publicação revogada as disposições em 
contrário.

Sr. Neri Carvalho
Transcorreu no dia 26 

de Maio p.p., a passagem 
de mais uma data nata- 
licia do Sr. Neri Carva
lho, pessoa das mais des
tacadas em nossos meios 
sociais.

Elemento afável e hon
rado. o- Sr. Neri Carva
lho, vem pautando a sua

existência com dignida
de, recebendo dos seus 
concidadãos o respeito e 
estima a que fazem jús 
as pessoas dessa natureza 

Felicitamos o Sr. Neri 
Carvalho, enviando-lhe o 
nosso afetuoso abraço, 
com votos de inúmeras 
venturas.

MESBLA S/A.
Desejando ampliar seu quadro de vende

dores no Interior, procura elemento com ins
trução secundaria, conhecimentos de venda de 
Ferragens, Eletricidade, Maquinas, Mecanica, 
Radio Refrigeração, Tintas, Bicicletas, Artigos 
Eletro Domésticos etc. para dirigir seu Escri
tório nesta cidade.

Necessita, outrossira, de vendedores-pra- 
cistas. subordinados ao Escritório, cora capa
cidade comprovada para a venda dos seus 
artigos nesta praça e cidades adjacentes.

Os interessados queiram procurar o Sr. 
Arlindo Risch, no Hotel Danúbio, das 8 às 
10 e das 13 às 14 horas.
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Venda de equipamentos 
usados

O 2- Batalhão Rodoviário, sediado em Liges- 
SC venderá em concorrência pública, no dia lo 
dun 65, os seguintes equipamentos usados conso-
ante edital no Diário Oficial n* 7817, de 18 Mai 05, 
do Estado de Santa Catarina:

• 2 Motoniveladoras Ausiin Wesb rns
- 3 Tratores Allis Chalmers HD 7\V
- 2 Tratores Allis Chalmers HD10
_ 2 Tratores Allis Chalmers HUlüW
- ti Sei8[ eie Gar VVood
-  4 Com pressores de a r
- 1 Rolo Compressor de 12 ton
- 3 implementos angledozer
- 1 Grupo eletrogêneo
- 1 Equipamento de lubrificação
- Parte de um Britador Universal

( s interessados poderão eximinar o material 
e obter mui res esclar. cim ntos na sece do Batalhao

O TEMPO . . .
Paixão. . . o tempo passa. . . nós parados, 
Sendo aquilo que não era dantes.
Os sonhos de roldão levados. . .
Na face. rugas, cabelos branquejantes, 
Grande paixão dominando 
Em nós, que vamos declinando. . .

Somos como a tarde melancólica e fria.
O sol em nós se esconde no horizonte, 
Sumindo o astro, surge a cotovia,
Buícundo o linho, través do monte, 
Desejo para nós de manhãs. . . ardia. . . 
Noite para nós, friá, mais fria . .

Para trás, saudades, devaneios. . .
A natureza leva em seu sêio 
Tudo que fomos, jamais seremos.
O tempo é rio, fluindo para mares 
Exalando para a imensidão dos ares 
Saudades, alegrias, outFora tivemos. . .

F. de A. Prado
Lages, maio de 1965
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^  Prefeitura Mii- 
WÊ- nicipal de Lejes

E s t a d o  de S a n t a  C a t a r in a

P O U P A R I A  
De 4 de inaio de 1965

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui 
ções, resolve

CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 162, 
alínea a, da Lei n 7l de 7 
de dezembro de 1949

À EDA1R DE LIZ COSTA, 
ocupante do cargo de Escri- 
turário, Padrão J, do Qua
dro Único do Município, de 
trinta (3") dias com venci
mentos integrais, a contar de 
cinco de abril de hum mil 
novecentos e sessenta e cin
co (5/4/1956).

Prefeitura Municipal de La
jes', em 4 de maio de 1965

VVolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

L E I  N 2 3 2  
De 2o de maio de 1965

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decretou 
e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. P - Fica o Executivo 

Municipal autorizado a ele
var em oitenta por cento 
(80%) os vencimentos dos 
Funcionários, Aposentados e 
Pensionistas da Municipalida
de Lajes.

Ait. 2’ - O aumento autori 
zado por esta Lei deverá ser 
pago a partir de P de junho 
de 1965.

Art. 3’ - Para fazer face 
as despesas decorrentes des
ta Lei, fica o Executivo au
torizado a abrir o crédito ne
cessário.

Art. 4“ - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispj- 
sições em contiário.

Prefeitura Municipal de La
jes, em 20 de maio de 1965.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrada e public tda a 
presente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 20 de m lio de 
1965.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Presidente V arg as-1898 End.Tel. Planaltina - Fone, M 4-C x. Postal, 333 - LAGES - SC.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigraffia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta- 
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon 
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende
reço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP.
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SALVE r  DE M A IO  - Écos do Dia do 

Trabalho
A data que hoje trans

corre é grata, gratíssima 
aos corações daqueles 
que ocultos nas teias do 
anoaimito vem contri
buindo, de uma forma ou 
de outra, para o engran- 
decimento do Brasil. Ne
la se comemora em todo 
o mundo o «Dia do Tra 
balho», é uma data uni
versalmente festejada por 
todos, quer sejam operá
rios ou não porque nes- 
í-e dia se voltam as vis 
tas para os homens do 
ti a balho, em especial pa
ia o operário humilde 
que nas fábricas, nos 
campos, nas oficinas e

em toda a parte trabalha 
silenciosamente, religio
samente na construção 
de seu próprio ou visan 
do a grandeza de um 
Brasil melhor, uno e in
divisível.

Êssa massa obreira, 
anônima, poderosa e hec 
terogenea que serpeia 
em todos os ramos da 
atividade humana, orien 
tada e dirigida por um 
único ideal, lógico e 
construtivo em busca da 
própria sobrevivência e 
em cujo mistér esgota 
todas as suas energias 
creadoras, agita se em 
todos os sentidos, contri

buindo indiretamente pa
ra o nosso crescente pro 
gresso e consequênte fe
licidade coletiva.

Lançando um olhar re 
trospectivo ao passado 
que já vai longe, com 
viva saudade, trago a re
tina a lembrança das fes
tividades que aqui se fa
ziam outrora em regosijo 
à passagem da festiva 
data nacional, recordo- 
me como se fôra hoje 
daquelas memoráveis 
passeatas civícas à noi
te, onde o entusiasmo 
campeava sôlto emara
nhado nos acordes ma- 
viosos da banda musical

do Tio l.oro, acordes sal 
picados por constantes 
vivas as autoridades lo 
cais, ao operariado la 
geano, enquanto retru 
giam no ar o espernear 
de inúmeras giranlolas 
que largadas pelo preto 
Lúcio, pelo moreno Eu 
gênio ( ândido ou ptlo 
Pedro Caximbo, zig-za- 
guottvam estonteantes no 
ar. deixando no infinito 
azulado esteiras lumino- 
s s, depoi- esbranquiça
das de fu maço que se 
dispersavam ao leve so
pro da brisa, já prenun 
ciando a entrada do in
verno.

Como se fôra hoje, ain 
da vejo aquelas austeras 
e respeitosas figuras de 
então que se agitavam 
na organização da massa 
popular, ora indicando o 
rumo a seguir, ora orde
nando a formatura em 
colunas, ora incentivan
do os vivas e o fogue- 
lório na direção da Su 
perintendência Municipal, 
afim de cumprimentar o 
governador da comuna, 
às redações dos joruais 
da terra, as autoridades 
e as sociedades recreati
vas, em cujas fachadas 
se viam lanternas de pa
pel a fantasia e de cujas 
janelas surgiam improvi
sados e ardorosos ora
dores, todos êles plenos 
do mais justificado en 
tusiasmo, incentivando-á 
massa que estacionava 
em frente a improvisada 
tribuna para ouvir a pa- 
iavra quente e inflamada 
dos oradoies já tomada 
por indescritível vibra
ção civíca.

Continua no próximo 
número

ãnlro de 30 dias 
m s  moedas em 

ciicelatão
Através de 600 agên

cias do Banco do Brasil, 
espalhadas por todo o 
território nacional, serão 
postas em colocação as 
moedas de 10. 20 e 50
cruzeiros, num total de 
3 milhões, tão logo o 
Conselho Monetário de
termine a distribuição ao 
público. A cunhagem das 
moedas de 100 e 200 cru
zeiros também já foi ini
ciada pela Casa de Moe
da, fazendo prever que 
dentro de aproximada
mente 30 dias seja feito 
o lançamento à circula
ção. Por outio lado, in
forma-se que a cunhagem 
das moedas de 500, so
mente s e r á  executada 
dentro de dois ou três 
a no s ,  visto a grande 
quantidade d e cédulas 
dêsse valor existente em 
circulação.

QUEM NÃO AN U N CIA  
—  Se E sconde —

Para seus anúncios procure

C O R R E IO  L A G E A N O

Rua M a l .  Deodoro, n° 294

--------- A T E N Ç Ã O ----------
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

*a

l)

1

« C P

O que os fazendeiros
gostam mais na Kombi Volkswagen. 7 ' A

C  g r a n d e  e s p a ç o . Quer levar caixas com pintiphos? Na Kombi cabem 50  caixas com 5 .0 0 0  pintinhos. 
Quer levar bezèrros? Na Kombi cabem 8 bezerros. (Pode experimentar.) Nenhum outro veículo de sua 
categoria tem tanto espaço interno. Outra vantagem: ela já vem coberta de fábrica. Você não tem despesas 
mandando instalar coberturas de lona, alumínio etc.

f  i  • * n
O grande vão livre.
A Kombi é alta, por baixo. A distância da carroça
ria até o chão é de 24  cm — mais de um palmo. 
Nenhuma outra camioneta tem um vão livre tão gran
de. Não tem estrada barrenta que atole a Kombi.

A grande versatilidade.
Com os bancos (para colocar, leva só 2 minutos) 
a Kombi se transforma no maior automóvel brasileiro. 
Cabem 9 pessoas, confortavelmente.

i a a a

A grande p r o te ç ã o .
A Kombi é completamente vedada — só entra ar 
pelas janelas abertas,ou senão pelo circulador de ar, 
Mas o resto (poeira, chuva) fica do lado de fora.

A grande economia.
Faz mais de 10 km com 1 litro de gasolina. Troca 2,5 
litros de óleo cada 2 .500  km. Além disso, a Kombi 
economiza mais errt pneus e manutenção em geral.

Confirme tòdas essas vantagens. Visite-nos hoje mesmo. E faça tôdas as provas que desejar.

evenciedcr autorizada
REVENDEDOR
a u t o r iz a d o

Avenida Marechal Floriano, 373

is e te s ír io s
L r ã G E S Santa Catarina
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Compáia Planaüo de F n p f t c
FRIGOPLAN

Aumento de capital por subscrição pública
PROSPECTO

A Companhia Planalto de Frigoríficos “Frigoplan”, or
ganizada com um capital inicial de Cr$ 30.000.000 (trinta 
milhões de cruzeiros), capital èste destinado aos estudos 
preliminares indicativos da possibilidade da instalação de 
um matadouro, frigorífico na cidade de Lajes, chegou a 
conclusão que o empreendimento encetado poderá ser con
cretizado. Todavia, para que 6e leve a bom têrmo o plane 
jamento realizado, fáz-se necessário ura capital social bem 
maior, dado que o custo do empreendimento eleva-se a ca 
sa de CrS 2001 >.000.000 (dois bilhões de cruzeiros)

Em consultas realizadas com entidades creditícias de 
nosso Estado, e fora dêle, verificou a Empresa a real pos- 
sibibilidaae da concessão de financiamentos a longo prazo, 
que trarão a efetivação do pagamento do equipamento in
dustrial e das instalações necessárias.

A Companhia, programou um aumento de capital que, 
somando às parcelas dos financiamentos dará o ‘quantum” 
necessário à realização do iuvestimento em sen custo total, 
incluindo o capital de giro respectivo.

O referido aumento, por subscrição publica, devi
damente fiscalizado pela Bôlsa Oficial de Valores de San
ta Catarina, na pessoa do corretor oficial Alcmo Millen da 
Silveira, possibilitará a participação do publico em geral, 
e dos criadores da região em particular, dentro do seu 
quadro de acionistas.

É o seguinte o acervo economico a ser realizado: 
a) O aumento de capital será de mais de 970.000OuU (no

vecentos e setenta milhões de cruzeiros);
b) o aumento de capital será dividido 6 representado 

pela emissão de 485 000 (quatr ccnta6 e oitenta e linco mil) 
ações, todas ordinárias e nominativas;

c) as ações terão valor nominal de Cr$ 2.0 0 (dois 
mil cruzeiros) cada uma, e serão integralizadas da seguin
te forma: 20% (vinte por cento), referente a 10% (dez por 
cento) como a integralização da primeira quota e lu% (dez 
por cento) para o atendimento das taxas e emolumentos, e 
mais 18 (dezoito) parcelas de 5% (cinco por cento) cada 
uma, que serão pagas de 30 (trinta) em 30 (trintas) dias.

Os ( riginais do presente prospecto e dos estatutos so
ciais. bem como tòda a documentação referente aos atos 
que dizem respeito ao aumento a ser realizado, encontram, 
a disposição dos interessados na s >de provisória da Em 
prêsa, a rua Aristiliano Ramos, n. 163, nesta cidade, duran
te o horário comercial.

Lajes, 12 de maio de 1965
(Ass.)An Costa Avila, diretor presidente.

João Argon Preto de Oliveira, diretor superintendente.

Foi presente ao Prospecto de Lançamento por subs
crição pública do aumento de capital da Companhia Pla
nalto de Frigoríficos — Frigoplan. com sede em Lajes, 
aprovado pela assembléia geral ex raordinária. realizada 
no dia 12 de maio do corrente ano, d - conformidade com o 
que estatue o § 1' do artigo T, da lei federal n 2.146. de 29 
de dezembro de 1953, o corretor oficial de fundos públicos 
Alcino Millen da Silveira.

Florianópolis, 12 de maio de 1965
Alcino Millen da Silveira, corretor oficial.

D r. A ÍR T O N  R . R A M O S
Especialista em olhos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Serrano 
Tenis Clube
Edital de Convocação

I)e ordem do Sr. Pre
sidente convoco os se
nhores associados do Ser 
rano Tenis Clube para 
uma Assembléia Geral 
Extraordinária à realizar- 
se dia 5 de junho às 14 
horas na séde do Clube, 
com a seguinte Ordem do 
Dia.

Alteração dos estatu
tos em seus artigos 2*7 e 
40.

Lajes, 10 de Maio de 
196.',

Carlos Roberto Lopes'
T Secretário

Igrejas subterrâneas
Será construída breve 

mente numa caverna ar
tificial localizada sob o 
aeroporto d e Londres, 
uma igreja (que custará 
cêrca de 101) mil libras) 
c rn 8 meíros de aliuia 
O templo possuirá uma 
só nave para três apsi- 
des: uma para a igreja 
livre, outra para os angli 
canos e uma terceira pa i

ra os católicos. A igreja 
terá 200 bancos e sua 
capacidade total será de 
34 mil fiéis. O local da 
construção deverá s e r  
arrendado pelo Go\ê:n> 
britânico, mediante con
tribuições anuais simbó
licas. As igrejas não se 
rão consagradas e por
tanto nenhum casamento 
poderá ser ali realizado.

Doces e Salgados
Para casamentos, batizados, aniversários 

& reuniões sociais

Aceita-se encomendas-Tratar no Edifício Ma
cedo n° 4U0 - Apartamento n° 211 - 2* andar

com a Senhora Hilda Rodolfo.

TOBAT *

F I N A N C I A D O

A T É

3 A N O S 

B. B R A S I L

O MAI S 
VENDI DO 

N O

B R AS I L

Distribuidor Exclusivo

V íC E N T E  PA SC A L E  
C om ércio e R e p re se n ta ç õ e s

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES -  SC.

CARPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

F U N D O  ( 0 B R A S A
H A N A L T I N A

Adquira agora o seu « GORDINI » ou qualquer outro veículo da linha

W T T  I  V Q  .  Com apenas C r $  € € • € € €  mensais
INSCREVA-SE « A MAIOR BARBADA DO SÉCULO >,

em Lages na Agêacia Planaltioa de Veículos S/A.
em Blumeoao na CoBRASA

cü em Itajaí Da SAMARCO
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Campeonato estadual 
será iniciado domingoGuarany venceu o Gua-Nal e a 

taca Governador Celso Ramos
Como parte integran

te dos festejos alusivos à 
presença em Lajes do 
Governador Celso Ramos, 
defrontaram-se domingo 
último, no Estádio Muni 
cipal Yidal Ramos Junior, 
as tradicionais equipes 
do futebol lageano, G. A. 
Guarany e S. C. Interna
cional, em mais um clás
sico Gua-Nal.

Êste cotejo contou com a 
presença do Governador 
Celso Ramos e que deu 
o ponta pé inicial sob 
d e l i r a n t e s  aplausos.

No primeiro tempo o 
Guarany vencia por 1 a 
0. tento de Aécio. Na fa

lse complementar, Baiano 
e Aécio deram cifras de
finitivas n o marcador, 
Guarany 3 x Internacio
nal 0.

Funcionou na arbitra
gem o Sr. Ulisses Alves 
Xavier, com regular de 
sempenho

Ao conquistar esta bri
lhante vitória, o bugre 
conquistou a Taça Go
vernador Celso Ramos, 
que foi oferecida pelo 
chefe do Executivo cata 
rinense.

Antes de ser iniciada 
a pugna, vários oradores 
fizeram uso da palavra,

entre os quais, o Verea
dor Cláudio Ramos Fio 
riani, em nome da dire
toria d o Internacional, 
Revdo. Padre Odilon, As 
sistente Eclesiástico do 
G. A. Guarany, e final-1 
mente, agradecendo, falou 
o Governador Celso Ra
mos, que outrora foi um 
c r a c k consagrado n o 
futebol brasileiro, defen 
dendo as cores do C. R. 
Flamengo da Guanabara.

Na mesma oportunida
de, o S. C. Internacional 
o f e r e c e u  ao máximo 
mandatário barriga verde, 
uma carteira de sócio 
benemérito, numa home 
nagem toda especial da 
diretoria rubra.

No próximo domingo, 
será iniciado o campeo-

Ciuzeiro licen
ciou-se das ativi
dades esportivas

nato estadual de futebol, 
relativo à 4a z o D a . No 
cotejo mais importante 
da rodada, estarão pre- 
liando era nossa cidade, 
os quadros do Interna
cional de Lages e o Vas
co da Gama de Caçador, 
num jogo em que o equi
líbrio deverá ser patente.

Conforme Assembléia 
realizada no dia 27 de 
Maio p.p., a diretoria do 
S. C. Cruzeiro vem de 
enviar oficio a LSD, so 
licitando licença por um 
prazo de 2 anos das ati 
vidades esportivas.

Foram concedidos ou 
trossim os atestados li 
beratórios a todos os a- 
tletas que se encontra
vam vinculados com o 
estrelado.

Na cidade de São Joa
quim, o Nevada local, 
que êste ano estréia em 
competições esportivas 
de âmbito estadual, es
tará recepcionando o 
Guarany de nossa cida
de, num jogo que se an
tecipa dos mais sensa
cionais.

E, finalmente, teremos 
em Canoinhas, a disputa 
que reunirá os elencos 
do Santa Cruz local e do 
Peri Ferroviário deMafra.

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

l /lk /l s  1111
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Èste é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do péso sôbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 30  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. IMo serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK /LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rède de Concessionários Diesel do País

A

C O R E M A - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina
-  CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

Aaora colaborando com o plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71. oferece 
nos os veículos Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despesas
eduzidas. __

Visitem a Corema, sem compromissos.

Hoje á noite 
Brasil x Bélgica

Hoje à noite, no Está
dio Estadual do Maraca
nã no Rio de Janeiro, 
teremos a realização do 
sensacional cotejo inter
nacional, que reunirá as 
seleções do Brasil e da 
Bélgica.

Êste jogo está sendo 
cercado de grande inte
resse, visto o desejo de 
vingança da seleção na
cional, que há dois anos 
atrás foi derrotada em 
Bruxelas frente aos mes
mos belgas pelo alto es
core de 5 a 1.

Uruguai: máqui
na para eliminar 

o cansaço
E’ bastante conhecida 

a «gana» dos jogadores 
do futebol uruguaio. Ela 
foi confirmada em vários 
campeonatos mundiais e 
em diversas partidas in
ternacionais disputadas 
em todo o mundo. Para 
contrabalançar os efeitos 
negativos dessa «gana», 
acaba de ser lançado 
com grande sucesso, pelo 
Internacional de Monte
vidéu, um aparelho que 
segundo os técnicos é 
capaz de eliminar com
pletamente o cansaço do 
atleta após uma partida 
de futebol Trata-se do 
« Panthermal - Medicai * 
que consiste numa caixa 
onde o jogador fatigado 
é introduzido.

Possivelmente será a- 
dotado o aparelho pelos 
países no próximo Cam
peonato Mundial de 66 
em Londres.
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Rainha da Festa da Uva visitou Lages
Conforme estava pro

gramado, visitou nossa 
cidade no último sábado, 
a Srta. Silvia Ana Celli, 
Rainha da Festa da Uva 
de Caxias do Sul, acom 
panhada de suas 4 Prin 
cesas.

Aquela beldade caxi-

ense e suas Princesas, 
que vieram a nossa ci
dade, graças à uma pro
moção dos festeiros de 
São João do Serrano T ê 
nis Clube, foram home
nageadas naquele d i a 
com um cock-tail no 
Grande Hotel Lag°s, ao

q u a l  compareceram a 
imprensa local e diver
sas pessoas de nossa so
ciedade.

À noite, num pomposo 
baile, no Serrano Tenis 
Clube, a Soberana e Prin
cesas da Festa da Uva 
de Caxias do Sul, foram 
condignamente ovaciona
das pelos asociados da 
quele Clube, tendo desfi
lado na ocasião com os 
seus trajss típicos.

Êste baile contou tam
bém com a honrosa pre 
sença do Governador do 
Estado, Sr. Celso Ramos 
e sua luzida comitiva.

Sr. Arlindo 
Risch

Encontra-se nesta ci
dade desde há alguns 
dias, o Sr Arlindo Ris
ch, digno Gerente do De 
partamento do Interior 
da Mesbla S/A, filial de 
Porto Alegre, que aqui 
veio com a finalidade de 
estruturar o escritório da 
mesma em Lages.

A Mesbla S/A, é a 
mais importante firma 
comercial de todo o Bra
sil, com estabelecimentos 
nas maiores cidades e 
capitais brasileiras, onde 
gosa de um prestigio fo
ra do comum.

Poucas são as cidades 
de Santa Catarina que 
possue filiais da Mesbla 
S/A, motivo porque a 
instalação de um escri
tório da mesma em nos
so Município, é motivo 
de muita honra para to
dos os seus habitantes, 
porque Lagea, seria o 
ponto de convergência de 
todas as atividades co
merciais dessa poderosa 
organização em u m a  
grande região de nosso 
Estado.

Divulgando o aconteci
mento, destas colunas 
formulamos ao Sr. Arlin 
do Risch, os nossos vo
tos de uma feliz perma
nência em nossos meios.

CORREIO LAGEANO
L A S E l f  2 de J u n l i o de 1 ^ 5

Ocademia Militar das 
Agulhas Regras

Localizada no Km 143 da Rodovia Presidente 
Dutra, no Município de Resende, Estado do Rio 
de Janeiro, a Academia Militar das Agulhas Ne
gras destina-se a dar formação técnico-universitá 
ria, de nível superior, indispensável aos futuros 
oficiais do Exército que desejarem integrar os 
quadros das armas de Infantaria, Cavalaria, Arti
lharia, Engenharia e Comunicações, assim como 
dos serviços de Material Bélico e Intendência.

O ensino na AMAN objetiva o desenvolvimen
to da personalidade e, baseado essencialmente em 
elevados padrões morais, procura o aprimoramen
to dos atributos de caráter, espirito militar, capa
cidade de liderança e eficiência profissional para 
o desempenho das missões que poderão ser con
fiadas ao futuro oficial, tanto na guerra, como na 
paz.

Ao ser matriculado na Academia Militar, o 
candidato é incluído com o título de Cadete. Nes
ta condição passa a receber, do Estado, habita
ção, alimentação, fardamento, assistência médica, 
dentária, psicotécnica, formação universitária e 
instrução militar, além de vencimentos mensais, 
fixados em lei.

As condições de ingresso na AMAN são as 
seguintes: ser brasileiro, haver concluído o ciclo 
colegial, possuir antecedentes e predicados morais 
que o recomendem, estar em d a com as obriga
ções militares, ter consentimento do pai, tutor ou 
responsávei, quando menor de 18 anos e ter ida
de compreendida entre 17 e 23 anos, no ano da 
matrícula.

Satisfeitos tais requisitos, o candidato deverá 
solicitar inscrição, mediante requerimento dirigido 
ao Exmo Sr Gen Comandante da Academia Mili
tar das Agulhas Negras, requerimento êste que de
verá chegar até o dia 30 de outubro. Uma vez de
ferido o requerimento, o candidato será submeti
do a exames de Escolaridade (Português, Mate
mática, Desenho, Física e Química), de Saúde, 
Físico e Psicológico.

Tôdas as unidades do Exército dispõem, para 
maiores esclarecimentos aos interessados, das Ins
truções para o Concurso de Admissão e Matrícula 
(ICAM) que contém, inclusive, todos os formulá
rios necessários.

Sessão solene n  Cine M a n o »
C O N V I T E

O comandante do 2‘ Batalhão Rodoviário - Ba
talhão «Rondon» tem a subida honra de convidar 
as autoridades civis, eclesiásticas e militares, os 
colégios, os clubes, os sindicatos e o povo em ge
ral para assistirem a sessão solene que em co
memoração a passagem do r  aniversário de nas
cimento do MARECHAL Ca NDIDO MARIANO DA 
SILVA RONDON, primeiro Comandante e Patrono 
do Batalhão, será levada a efeito no Cine Marro
cos, no próximo dia 3 de junho, com início às 
1700, obedecendo a seguinte programação:

a — Abertura da Sessão
b — Apresentação pela autora, Srta. CARMEM 

LÚCIA FORNARI, aluna do Colégio Santa Rosa de 
Lima, do trabalho intitulado «A vida e a obra do 
MAR RONDON», classificado em 1* lugar no Con
curso Literário Estudantil patrocinado pelo Batalhão;

c — Poesia - Declamação pelo jovem TAR
CÍSIO GARGIONE, estudante do Colégio Diocesano, 
da paráfrase «MARECHAL RONDON»

d — Entrega de prêmios aos estudantes cujos 
trabalhos obtiveram as três primeiras classifica
ções no Concurso Literário Mar RONDON;

e — Conferência sôbre o Marechal CÂNDIDO 
MARIANO DA SILVA RONDON pelo Exmo Sr Gen 
JOAQUIM VICENTE RONDON, presidente da Co
missão Encarregada das Comemorações do 1* Cen
tenário do Mar RONDON, especialmente convida
do pelo Comando do 2' Batalhão Rodoviário;

f — apresentação de danças tradicionais pela 
Invernada Artística do CTG Barbicacho Colorado.

g — Encerramento - Canto do HINO NACIO
NAL BRASILEIRO - executado pela Banda de Mú
sica do Batalhão.

Igáras, 10 de maio de 1.965 
Ao Jornal Correio Lageano - Lages - 
limos. Srs.
Comunicamo-lhes. que em reunião realizada 

dia 28 de Abril de 1.965, em sua Séde Social sita 
em Igáras, foi eleita e empossada nêsse dia, a Di
retoria da Sociedade Esportiva e Recreativa 
OLINKRAFT, que regerá os destinos desta Agre
miação pelo período de Abril 1.965 a Abril 1.966. 

A Diretoria eleita ficou assim constituída:
Presidente - Sr. Aristheu Andrioli 
Vice-Presidente - Sr. Osvaldo Zils 
1* Secretário - Sr. Germano Schauffert Netto 
2" Secretário - Sr. Rubens Marques Vieira 
1* Tesoureiro - Sr. João Francisco da Silva 
2- Tesoureiro - Sr. Luiz Gonzaga da Silva 
Diretor Social - Sr. Armiro da Veiga Coutinho 
Diretor de Esporte Amador - Sr. Erasmo Alcebiá-

des da Silva.
Diretor de Patrimônio - Sr. Afonso Felix Garcia. 

Conselho Fiscal
Srs. Carlos Schauffert - Presidente 
Leopoldo Santos 
Manoel Teodoro Farias 
Adão Antero da Silva 
João Garcia.

Nada mais havendo no momento à tratar, su- 
bscrevemo-nos, almejando-lhes Cordiais Saudações 
Esportivas.
Aristheu Andrioli Germano Schauffert Neto

Presidente V Secretário

CLUBE 14 DE JU N H O
= = |  C O N V I D A  1—

Baile de Aniversário
Música - B A L D A U F F  — Traie: - R I G O R

M E J/V f — Dia 3 C  -  1C heras
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