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Em lu n c io n a m lo  a segunda Ponte k Emergência
sobre o Rio Pelotas

>tá em funcionamen- 
a partir de hoje, a se
da ponte de emergên- 
sôbre o Rio Pelotas, 
truída sôbre suporte 

uante, e cuja gigan 
ca obra, encontra-se 
ta ao 2 Batalhão Ro 

jjjviário - Batalhão Ron- 
em colaboração com 

"tras gloriosas Unida- 
és de nosso Exército.
§A nova ponte de emer- 

!cia, ora em fase de 
cionamento no Passo 
Socorro terá uma ca- 

jidade de 25 toneladas, 
tivo porque, muito lu- 
rão os senhores mo- 
istas, que assim pode- 

movimentar maior 
lume de cargas, e ao 
smo tempo o trânsito 
local será desconges- 

nado, proporcionando 
ior passagem de veí- 

'os de um lado a ou-

parte que mais difi 
ou d  serviço naquele 
il, foi o relacioando 
i o acesso das estra- 
, fazendo com que o 
laíalhão Rodoviário e 
•as unidades que lá 
encontram realizem 
trabalho verdadeira- 
íte gigantesco, pois 
ve a necessidade de 
;m perfuradas inúme- 
rochas, às vêzes in

tues em seu aspecto, 
ue graças aos contin- 
tes que lá se encon- 
n sob o comando do 
)roso Cel. Samuel Au 
to Mves Corrêa e ou- 
\ bravos oficiais, sar- 
tos, praças e operá- 
t civis, aquele serviço 
i sido vencido com 
a a eficácia e perfei

ção, contribuindo todos 
com o seu quinhão nessa 
valorosa batalha sobre
humana.

O Rio Pelotas, como 
soe acontecer apresenta 
muitas vêzes surpresas 
que a própria fôrça hu
mana não pode conter, 
em consequência daspe 
riódicas chuvas.

Assim, gráças aos es 
fôrços de todos os bra
vos oficiais e soldados 
que lá se encontram en
frentando muitas vêzes o 
antagonismoldajnatureza, 
os seus frutos vão sendo 
coroados de inteiro êxi
to, em pról de uma cole 
tividade que anseia por 
ver resolvido em plano 
quasi total, êste problema 
que foi objeto de man 
chetes na imprensa 
todo o País.

Ainda domingo último, 
a nossa reportagem es
teve no Passo do Socor
ro, e pode constatar com

de

os seus próprios olhos, a 
gigantesca obra e a in
cessante e produtiva ati
vidade que lá se desen
volve. No referido local, 
encontrava-se o insigne 
Coronel Samuel Augusto 
Alves Corrêa, Tte. Cel. 
Wilson Silva, sub-coman- 
dante do 2’ BR, Major 
Devanir Pinto e outros 
oficiais, que vem super
visionando aqueles tra
balhos, e que somente a 
engenharia militar, acre
ditamos nós, seria capaz 
de realizá-la.

Ao entrar em fase de 
funcionamento, a segun 
da ponte sôbre suporte 
flutuante no Rio Pelotas, 
deverá sofrer as mesmas 
exigências no que se re
fere à tonelagem, deven 
do serem aplicadas as 
mesmas sanções por par 
te do 2- Batalhão Rodo
viário á todos aqueles 
que transgredirem à lei.

Iioie à noit 
na Praga loão Costa

Monumental eomicio está programado para às 
20 horas de hoje à noite, na Praça João Costa, 
promovido pelo Partido Social Democrático, e que 
cantará com as presenças dos candidatos pesse- 
distas ao govêrno do Estado e do Municipio, De
putado Ivo Silveira e Valdo Costa Ávila.

A essa monumental concentração política, es
tarão presentes as figuras de maior destaque do 
pessedismo estadual e local devendo na ocasião 
fazer uso da palavra vários oradores, inclusive os 
dois citados candidatos.

Governador Celso 
Ramos hoje em Lages

Viaiando via aérea e procedente de Crisciúma, 
neverá chegar hoje à tarde por volta das 15.30 
horas a esta cidade, S. Excia. o Governador Cel
so Ramos, que se fará acompanhar de vár.os au
xiliares de sua administração.

À sua chegada no aeroporto Correia Pinto o 
Governador Celso Ramos d ^ erá  ser recepcionado 
por autoridades municipal, correligionários e

ftDQÍgÀ°Snnite o Governador Celso Ramos deverá 
r»«rtipinar do monumental comicio programado era 

candidaturas do Deputado Ivo Silveira 
ro  L v êrn õ  do Estado e do Sr. Valdo Costa Avt- 
la à Prefeitura Muülcipal.

Diretores da Paraná 
Refrigerantes S/A em Lages

Encontram-se em nossa cidade, os Srs. Dr. Hé
lio Vasconcelos e Manoel Henrique Alves, do se
tor de vendas da importante firma Paraná Refri
gerantes S/A com sede em Curitiba, fabricante 
dos famosos produtos Coca Cola e Fanta.

E m  L a g e s  o s  mesmso deverão per
manecer nos dias de hoje e amanhã, divulgando 
atravez de uma caminhonete volante, a excelência 
do famoso refrigerante Fanta, bem como proce
dendo visitas aos bares, armazéns e restaurantes 
de nossa cidade, como medida de tornar aquele 
produto bastante conhecido e conceituado, como 
já o é em outras cidades e capitais brasileiras.

Auguramos aos Srs. Dr. Hélio Vasconcelos e 
Manoel Henrique Alves votos de uma feliz per
manência em nossos meios.

TRE arquiva denuncia
O Tribunal Regional Eleitoral, por decisão de 

seus membros, mandou arquivar a denuncia ins
taurada pela oposição contra o Governador Celso 
Ramos e o Secretário da Segurança Pública pela 
participação dos mesmos em comícios dos candi
datos situacionistas.

A denúncia foi julgada como incabivel e sem 
qualquer base fundamental.

S rta . S h irley  D o n a to
Com j u s to júbilo, 

noticiamos em data de 
hoje, a passagem de mais 
uma efeméride natalicia 
da gentil Srta. Shirley 
Donato, da fina elite la 
geana, componente do 
Departamento Social do 
do C l u b e  14 de Ju
nho, prezada filha do ca
sal Sr. 'e Sra. Florindo 
Donato (Genoveva), pes 
soas estas bastante con
ceituadas em nossos se
tores sociais.

Portadora de uma sé

rie ’ de predicados que 
ornam o seu carater, a 
Srta. Shirley Donato, es
tá recebendo na data que 
hoje transcorre, os cum
primentos efusivos por 
parte das pessoas que 
sempre soube distinguir 
com a sua amizade e 
gentileza.

Destas páginas cumpri
mentamos a Srta. Shirley 
Donato, com augúrios 
de uma existência promis- 
sôra, repleta de suces 
sivas felicidades.
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V . S. poderá comprar agora 

em quatro anos de Príu0’ 

os implementos para o seu 

T O B A T T A . como sejam:

Pulverizadores, Carretas, Ro 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso M IC R O T R A T O R  

T O B A T T A

franca atividade eu ^u.urme nojtt
e^tabelecinienlo, realizou temente 
no mesmo uma ser c ae
movações. entre as quais
üm posto para servir ca- adquirir gaz0| l  
SSlBbo, aperitivo e chi- até o valor 
marrão à todos que lhe receberá no 1 
lu * „ r»r«7 pr de sua pra uma " b i  

de bnnde. 1
n t^osiv l noticiandoêstp

ra sob nova direção, es- cimento, desta, 
ará aberto dia e noite, nos 

_____nomnlpto abas

llltx •
derem o prazer
pro Vpostòaprincesa, ago- 

..k r./Avn dirpcão. es
tará aoenu u.» . n°s congratulam,
com um completo abas br. Paulino de 
tecimento de gazolina, Coelho, almeja 
oleos e lubrificantes, bem iicidade em SP|] 
como mantém serviços preendimento.

Inaugurado o mod 
escritório da CEC

A PEDIDO

€  í ; a m ) i d a í c  i d e a l
Já foi provada a eficiência dêste defensor dos agricultores contra os 

enormes custos, imperfeição nos serviços e trabalho braçal improdutivo.
Pelas razões acima o Micro Trator Tobatta é o candidato ideal para 

todos os que desejam produção, economia, perfeição e consequentemente 
grandes lucros, além de proporcionar o engrandecimento de nosso País.r N O G I I E I R A

PATENTE FEDERAL N.° 61223
NOGUEIRA é a unica maquina 
fabricada no pais que executa com 
perfeição todas as operações Indicadas. 
CORTA cana. capins, ramas, 
raizes e tubérculos.
MOE em qualquer espessura 
desejada tudo quanto possa servir 
como ração para animais.
Alem disto, e a maquina mais 
perfeita para fazer fubá mimoso 
porque não esquenta o produto 
em qualquer das operações.
Funciona com motor eletrico. 
a óleo. gasolina, transmissão, trator, 
roda d água. Geep, etc.
NOGUEIRA possui 5 pontos , 
característicos patenteados'
Cada ponto reúne uma série 
de vantagens exclusivamente suas.
O sistema de facas e marteletes 
oscilantes conjugados (objeto principal p  
da patente) e o mais importante 
porque apenas com um motor 
de 3HP a maquina NOGUEIRA lhe da 
produção muito maior do que 
qualquer outra fabricada no pais.

M A R C A  
R E G IS T R A D A

NOGUEIRA possui 
3 tamanhos 
(DPM-1, DPM-2 
D PM -4). para atender
qualquer nocossidade. ■ ^

3Hpf. s s w .  S hSt  t :c: ; r r  v ™ " r  \ ,a 1 .  w  „
pede sc.r fornecida ^ 6 °  ac a ^arnen^°,. V .  S. S0  Certificará Hn
con, gsrador N O G U E IR A  é a m elhor fábrica de 2 , 1  . q“ e
para luz e fúrça. colas da A m érica  do S u l. ^ 3S a9ru

Garantida por 10 anos. NOGUEIRA custa menos do que au*in 
outra maquina que so faz uma operação. H H^alquer

E. J. Benthien & Cia.
D istribu idores  e m  L e qes

RUA CO R O N E L C O R D O V A  265 
L A  G E S -  o -  ’

s a n t a  CATARINa

Com a presença de au
toridades desportivas, ge
rentes de estabelecimen
tos bancários, imprensa 
escrita e falada, direto
res e atletas do G. A. 
Guarany, e convidados 
especiais, foi inaugurado 
□o último sabado, por 
volta das 1 1  horas, o mo
derno escritório da Com
panhia de Empreendimen
tos Catarinense Ltda. - 
«CECAL». sito à Rua 
Coronel Córdova, 10J.

Òtimamente instalado, 
o escritório da CECAL 
preenche todos os requi
sitos indispensáveis ao 
ideal funcionamento de 
uma organização dêsso 
gêaero, dando a todos os 
visitantes que lá compa 
receram, uma aparência 
agradável, o que bem 
demonstra o gôsto artís
tico dos seus diretores.

A fita simbólica de 
inauguração foi cortada 
pelo Sr. Armando Taran- 
to, presidente da Liga 
Serrana de Desportos, 
que na oportunidade, em 
rápidas palavras disse da 
importância daquele a- 
contecimenio.

Falaram posteriormen
o Tenente Francisco 

Pereira de Oliveira, pre
sidente em exercício do 
G. A. Guarany e o Sr. 
Ascânio Bianchi. diretor- 
presidente da CECAL.

Na mesma 
servido aos pre- 
apetitoso ccck-ta' 
o mesmo decor 
ambiente amigo e 
lheiresco.B

A CECAL- Cc 
de Empreeocio 
tarinense Ltda. 
fiada a campr 
a venda de Jif 
mouiais do G. V 
ny, para acoiR' 
sua futura praça 
portes e sédei 
sera a maior ce 
Estado, a quais 
posta de cooju 
tico, canchas Ge 
cesto, voleibol,t 
ground etc.

Simultàaeam
a inauguração 
moderno e$cr 
l ECAL, deu ií 
cialmente à ve 
tulos patrimoni 
A. Guarany, 
teios mensais de 
prêmios, como 
veis, refrigera 
cicletas, cadeira 
etc.

De parabeos_
está a CECAL 
dos seus dedifij 
tores, como 
esporte la?e8r 
sentado ppl° 
rany, com 0
campanha o .1
mental praÇ*

Dr. AÍRTON R.R A
Especialista em olhos, ouvidos. nan-e

Curso de cirurgia ocular 0° 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES 
Consultório: Praça João C°s 

Lages 10 andar Sa»'«
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luz
de genie e de luz

lair leoni

Foi em síntese uma 
grande festa de gente e 
de luz aquela proporcio
nada pela concretização 
do ideal maior de tôda 
uma cidade: a Usina do 
Pery. S. Excia. o ilustre 
Governador Celso Ra
mos, tão festivamente es
perado teria de ser e o 
foi com grande júbilo.

Foi, diriamos bem uma, 
festa de oongraçameato 
cnde além de qualquer 
endência partidária, pre- 
'ominou uma alegria de-

NESTE CANTINHO BE VAX). .
rot e o r t t

usada de uma popula- LAIR LEONI 
ão premiada, maravilho- Correspondente em Curitibanos 
amente contemplada com a luz que há tanto carecia.

rograma

E aquêle elaborado foi assim cumprido:
Ãs 15 horas, S. Excia. chegou à S. Cristovão 

■nde após saudação de Sebastião Barcelos rumou 
à cidade que mais cresce em Santa Catarina. 
■équito

Além de duzentos carros incluindo mil e du- 
■entas pessoas aproximadamente seguiu em dire 
tção a cidade.

Ibsta
A cidade então foi festa só.

Inauguração
Para ás 17.00 horas o protocolo da inaugura

rã o  foi cumprido por S. Excia.
Estava inaugurada nossa fonte de luz.

_  Três oradores além do Sr. Governador se fi- 
B ram  ouvir em saudação.

Drs. José Wellington Cavalcanti e José Hide- 
H d e s  Bernardoni e o Sr. Hermelino Largura (Di- 
■ tor  Comercial da tELESC).

leock-tail» e bronze

O privilégio d  ̂ dar destaque a trabalhos inéditos nos é düd > h de 
gor J. G. de Araújo Jorge '
Ele, o Poeta pintor da mais bela aquarela de imagens !
E todo ura reudilhado de essencial era poesia, seu lavor.
Tomarei tua cabeça entre as mãos 

como uma taça,
e-tTans^or<̂ ar°  °  loiro '“champagne" do3 teus cabelos 
sobre meus dedos . . . ”
Assim, refletidas no igual são as imagens do Poeta mais lido de todo ura 
século.

Com o sabor que o inédito oferece, do autor:

0 . Minha Alegria
Sou um homem forte.
NiDguém me dá minha alegria.
Ela não depende de ninguém.

Subitamente me encharca todo, e eu a sinto, quent* 
a escorrei-, pelos sentidos, 
como se eu estivesse ferido !

/ % , * i p
(São três horas da manhã. Volto para casa, sozinho 
em meu carro
A noite de repente me envolve, os vidros estão molh idos 
as luzes passam velozes, as ruas se estendem 
longas e vazias

E só minha esta noite fantástica, sem população, 
com raros carros, distantes, desapaiecendo, 
as coisas tôdas em dimensões imprevistas . . . )

Sem remorsos, sem desejos
subitamente estou comigo, estou em paz, uma paz infmiti,
me acomodo em mim mesmo, e me sinto tão bem
que me aposso de tudo: as árvores, as ruis, os edifícios, as luzes . • .
Tudo é meu !

(A noite me envolve em seus braços
e eu a sinto ao redor, fisicamente, presente j
como se fosse uma mulher que se ama)

Ninguém me dá minha alegiia ]
Ela não depende de ninguém.

• • '• v— í........
Cintilou em mim _  , ? I

■  Após o «cock-tail» que ofereceu a CELESC no

t^ t o  do Pery, a cidade vestida de noite prepara- 
[se para vestir-se tôda de luz.

~1 E na Praça Nereu Ramos, um busto de bronze 
■ninou-se então.

Testemunhava-se o preito!
Reconhecia-se o valor, o benefício, o prêmio 

por.
Sr. Affonso Dotti (ex-presidente da Hidro ele-

Ía Pery S.A.) decerrou o bronze.
E os oradores Ramiro Centenaro, Senador A |sou ura homem forte! 

► Fontana, Dep. Osny Régis, Dep. Paulo Maca- 
além do Sr. Celso Ramos foram aplaudidos 

cêrca de três mil pessoas.

no ccraçao

e eu só, sou matéria e luz 
de sua combustão.

Tão pura e tão nítida é minha alegria
que por momentos minha vida é um instante de eternidade
imponderável
que desconhece a morte.

R e t a l h e i n

iquete
[Anterior ao banquete oferecido pelas classes 
lutoras do município no Clube Sete de Setem- 
l a residência do Sr. Benoni Cândido dos ban- 
poi onde a Sra. Vera Batista Costa saudou era

da mulher curitibanen6e. 
u culminando a honra da ilustre visita 
bignificativo presente, o banquete. n
!i os oradores Euclides Felipe, José 
imann, Dr. Vilmar Dallagnol (Diretor F 

I da Celesc) e ainda um pouco de folclor a 
[s Sady Marodin, preeencheram a noite de luz.

E agora quando finalizamos nosso J ^ o r  jor 
lico endereçamos um «obrigada» ^
‘e Governador Celso Ramos, pois Q de
lo agradecimento ecôa um sem .
) que não se fizeram ouvir mas q 
pite bendizem tão nobre feito.

® 0  AOS DEUSES, O LOUVOR AOS

Mão de mulher! mistura estravagante 
de veludo, de rosas e de espinhos, 
concha em que o amor nasceu, taça brilhante 
de helóboro, de fel e de carinhos!

Alberto de Oliveira

De que serve às pessoas o lembrar-se 
Do que passou já, pois tudo passa.
Senão de entristecer se e magoar-se?

• *

.  c

Camões
r -■* r»

il
tres dias, voltaremos.

e tua alegria era depois tão grande
que teus olhos pareciam duas estréias molhadas

Josette Maria de Oliveira ScholkNO MÍNIMO SEBlO MAXIMAS!
A vida é o único que os maus possuem (Schiller)
Pelo bem que tu fizeres espera todo mal que não farias (Raul de 
Uma criança é um amor que se tornou visivel (Novalis)

Leoni)
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Monumental Cancha & W
O 2- aniversário da Liga

Atléiica Reg 
Ouiras rde Brusque

Visiía das seleçõesrana Destas colUna, 
tulamo-nos CoS 
çào da Lars*. 
moção dessas in 
tes disputas espo 
ter-municipais b, 
com a direção 
ffio Diocesano n 
do seu ilustre 
H rei Junipepo 0 
dotar Lages de 
numental canct 
portes coberta.

simbolizava a anu*»™  
q u e  sempre r e i n o u  
entre o desporto amador 
de Lages e Brusque.

No período da noite, 
nelas ruas centrais da ci 
dade realizou-se a corrí 
da do facho, cuja com 
petição de pedestrianis 
mo foi vencida pelo atle
ta Zequini, pertencente à 
S. E. Arco-íris.

cres e de Brusque, pi” - 
movidas pela Liga At 
tica Região Serrana, qu
^ a mn e ^ °a n iv e rs â Prio 
de fuudação.

Ein resumo, eis como 
se desenrolaram as com 
petições esportivas entre 
Lages e Brusque.

_  Dia 25

- Brusque 2 x L*'ges 1, 
1 0  p 15 x 9; Voleibol fe- 

(tps O com sets de lõ x

putado Cândido M. Bam 
pi df'U por aberto oficial
mente, as disputas espor
tivas, com o saque ini
cial na competição de 
voleibol masculino.

Após essas solenida- 
des, foram iniciadas as 
disputas esportivas de 
confraternização que reu
niram as seleções de La-

Sábado

Conforme foi ampla
mente anunciado, tive
mos na tarde do último 
sábado, dia 25, a inaugu
ração da cancha coberta 
do Colégio Diocesano, 
cujo acontecimento con
tou com o comparecimen- 
to de autoridades locais, 
mentores esportivos, de
legação esportiva de 
Brusque e uma grande 
massa de esportistas.

As festividades de inau
guração daquela monu
mental cancha de espor
tes, foram iniciadas, quan
do o Revdo. Frei Junipe- 
ro Beier, diretor do Co
légio Diocesano, fez um 
breve discurso e a se
guir procedeu a bênção 
das instalações.

Em nome da Liga Atlé
tica Região Serrana, fa
lou o Sr. Ivan Cesar Ran- 
zolin, presidente em exer
cício daquela entidade, 
que se congratulou com 
o mundo esportivo da 
Princesa da Serra, pela 
inauguração dessa ma- 
gestosa cancha de espor
tes.

Posteriormente, o De

Pedro Domingos de Souza e Otília R 
Souza, têm o prazer de participar aos pa 
pêssoas de suas relações e amizade, o Da) 
de sua filha Mareia Aparecida ocorrido ei 
na Maternidade Tereza Ramos.

Posto r O X
do na oportunidade dis
cursado o Prefeito Munici
pal Dr. Wolny Delia Roc- 
co e outros oradores. 
Nessa mesma ocasião a 
LARS distinguiu a em
baixada visitante com 
um riquíssimo troféu, que

No domingo, ao meio 
dia, no Clube de Caça e 
Tiro Luiz Ramos Borges, 
a Liga Atlética Região 
Serrana promoveu um 
suculento churrasco em 
homenagem à brava de 
legação de Brusque, ten-

__ DE __
PEDRO VANONI

Gasolina, Oieos, Lubr 
ficação e Lavaçào

Mantém anexo uma oficina mecàn# 
para melhor atender os seus amavi

clientes
Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos ■ Fone 

Lages • Santa Catarina-  Rua C ru z e S o u za , 360 -  fo n e . « I  -  M .  F e l. U I  -  C a iro  P o s la l, f f l  - - - - - - - -

i s e s  ■ l a u t a  Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 
teado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais 

Mel, Cera, Fumo etc.

O Putrão do CTG do Barbicacho Coh 
comunica a todos os Pr ões e Prendas que 
siaal de pesar pelo falecimento do sr. Hera 
Vieira de Arruda, estão suspensas por 60 di 
partir da data de h >je, todas as atividades 
ais deste CTG.

Recebemos os modelos 1965
do mais resistente carro brasileiro'

(provado em 120.048 km de estradai

•  Ignição transistorizada •  Nova fechadura si
•  Chave única para ignição e trava de câmbio 
nel estofado em novas linhas» Novas combina A. MAC ÊDO

nnóveis Peçcs e Acesson
0 Luz s/n - L-f?es - ? ta-
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Cartório Eleiloral da 21a Zona
O Sr. Juiz Eleiloral da 21a. Zona - Lages, 
chama a atenção dos eleitores para as 
disposições do novo Código Eleitoral e 
que entrou em vigor a 15 de Agosto
Art. 7 - O eleitor que deixar de votar e não se justifi- 

perante o ju.z ele.toral até 30 (trinta) dias após a real zà- 
da eleição, incorrera na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) pJr 

1*0.d» s.lar.o-m ,n,m o da zona de residência, imposta pelo 
eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1 - Sem a prova de que votou na última eleição, pa- 
a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, 

io poderá o eleitor: ’

I ' l.ins" ever.?e em concurso ou prova para cargo ou fun 
publica, investir-se ou empossar-se nêles;

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou pro- 
itos de função ou emprego público, autárquico ou para es
tai. bem como fundações governamentais, emprêsas, institu- 
l e  sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencio 
f s Pel°  governo ou que exerçam serviço público delegado 
»espondentes ao segundo mês subsequentes da eleição;

’  participar de concorrência pública ou administrativa 
nião, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 
VIunicipios, ou das respectivas autarquias;

_ I V  - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de e- 
^roia mista, caixas econômicas federais, ou estadiíais, nos

tges - S. C. —  29 - 9 . 65
CCREEIC) IA6E1N O 5 h PágTa

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Guarany derrotado no jogo dos bugres
TiUDmAtl /lAminr»A A 4____ ______ ___  e f • • « . . .Tivemos domingo à 

tarde no Estádio Munici
pal Vidal Ramos Junior, 
a realização do primeiro 
cotejo de uma série de 
amistosos, patrocinado 
pelo G. A. Guarany, e

que teve como adversá
rio, a categorizada equ - 
pe da A. Tupy de 
Joinville.

Quadro que vinha pre
cedido de enorme cartaz, 
e também como o milio-

institutos e caixas de previdência social, bem como fem qua 
quer estabelecimento de crédito mantido pelo govêrno, ou de 
cuja administração êste participe, e com essas entidades cele
brai contratos;

V - obter passaporte ou carteira de identidade;

VI - renovar matricula em estabelecimento de ensino ofi
cial ou fiscalizado pflo govêrno;

VII -  praticar qualquer ato para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto de renda.

§ 2' - Os brasileiros natos ou naturalizadoo, maiores de 
18 anos, salvo ou excetuados nos arts. 5' e 6 n. I, sem prova 
de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados 
no parágrafo anterior.

Art. 8 - 0  brasileiro nato que não se alistar até os 19 
anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois 
de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 
5 (cinco) por cento a 3 (três) salários mínimos vigentes na zona 
imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral atra
vés de sêlo federal inutilizado no próprio requerimento.

56S88S&3SSS&&j

Êste 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 e 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pèso sôbre os eixos. Chassis

T f i00/4  2 0 0 /4 .8 3 0  mm de as características Mercedes-Benz 
‘ distância entre eixos, pára-brisa Pa- de alta qualidade. No serviço con- 

nnrâmico motor Diesel de 120 HP, tínuo, em curta, média e longa dis- 
Z  t Z a c e s t  freio-motor, eixo tra- tâncias, o L /LK /LS  1111 é uma nova 
seiro de grande resistência e tôdas concepção em transporte.

a maior rede de Concessionários Diesel do Pais

nário do futebol ca‘a i- 
nense, coufirmou tudo 
aquilo que dissemos, dnr 
rotando o Guarany local 
pelo clássico escore de 4 
a d, após um placard 
parcial de 1 a 1 na pri
meira etapa.

A equipe bugrina la- 
geana não andou bem, 
falhando vários setores 
de sua defensiva, permi
tindo que o quadro visi
tante chegasse facilmen
te aos 4 tentos.

INTERNACIONAL 
Estréia dia 10 nas 

Semi - Finais

Conforme tabela que 
estamos publicando em 
anexo à presente[página, 
o S. C. Internacional de 
vera estrear no próximo 
dia 10 de Outubro, nas 
semi finais do campeona
to estadual, dando com
bate contra o G. E Co
mercial, em Joaçaba.

No mesmo dia. estarão 
jogando na cidade de 
Videira, os quadros do 
Perdigão local e do San 
ta Cruz de Caninohas

Portanto, dois bons j< -  
gos teremos naquele dia 
pela primeira rodada das 
semi finais, quando esta
rão era ação 4 autênticas 
forças da serra/oe&te de 
S anta Catarina, das quais 
duas deverão se classifi 
car para as finais, por 
fôrça do regulamento da 
Federação Catarinense 
de Futebol.

eso seuie w./xww. -

C O R E M A -  Cia. Revendedora de 
°  U  Motores s Automóveis

j  rriqtro 1 7 4  _  Lages -  S. Catarina
Rua Manoel Thiago M E R c e 0 ES*EHZd o  b r a s i l  s .a . -- 

■ CONCESSION RI âo> enquadrados na Portaria 71. o f e r e c e

b e iCç ^ ° rÃ erç°eIer cSm^eguena enlrada e  ffnançianren.os longos,c o m  d e s p e s a s

,as Visitem a C o rem a, sem compromissos.

Campeonato 
Catarinense 
de Futebol

ZONA B

(Classificam-se dois clu
bes para as finais)

Dia 10 de Outubro: Em
Joa-

çaba — Comercial x In
ternacional
Em Videira — Perdigão 
x Santa Cruz

Dia 17 de Outubro: Em
Canoi

nhas Sinta Cruz x Co
mercial
Em Lag.^s — Internacio
nal x Perdigão

Dia 24 de Outubro: Em
Ca-

noinhas — Santa Cruz x 
Internacional
Em Videira — Perdigão 
x Comercial

No segundo turno ha
verá inversão dos clubes 
e gramados.

.
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Exército trabalha silencio5® 
lavor da Unidade Macionai

S a u d a ç a o  a o s  

colegas de
nóbt

P r°fiss'

O Exército brasileiro 
não deve ser entendido 
como um simples agru 
pamento de homens des 
tinado a garantir a se 
gurança do País. É, aci
ma de tudo, uma institui 
ção voltada para o pro 
gresso da Pátria. Sua 
contribuição, nesse senti
do, existe desde que o 
Exército existe. Não por 
diletantismo, mas por 
duas razões que lhe são 
intrínsecas: adestra-se,
para atender qualquer 
contingência, e contribuir, 
como fôrça viva, para o 
desenvolvimento da Na
ção.

A contribuição do Exér
cito alcança todos os se
tores da administração 
pública, com relevante 
desempenho em cada um. 
Além disso, estende sua 
presença a todos os qua 
drantes da Pátria, como 
fator da unidade nacio
nal. Nem por isto é uma 
elite ou uma casta, mas 
o resultado da fusão de 
tôdas as classes sociais, 
no que surge como sim 
bolo do princípio prega
do pela Constituição que 
êle defende: «Todos são 
iguais perante a Lei».

O Grande 
Desconhecido

O Exército, entretanto, 
continua como grande 
desconhecido. Poucos co
nhecem o seu significado 
e o seu acervo de reali
zações. Trabalha no si
lêncio, no anonimato. No 
entanto, desde 1889, me
ses antes da Proclama 
ção da República, mar-

cou sua presença ° a I^se""do 
construção de °.bras Run I frabalho, a Engen 
blicas, através do então t buscou amplia^

pma .^ "resD on sa b iUo 2- Batalhão de Enge
nharia, atualmente r  Ba 
talhão Ferroviário, em
pregado na construção 
de ferrovias, na então 
Província do Rio Cirande 
do Sul. Dêsse modo, o 
Exército secundava a o- 
bra pioneira de Irineu 
Evangelista de Sousa, 
Barão e Visconde de 
Mauá, que, em 1883, fa 
zia inaugurar o trecho 
Raiz da Serra-Alto da 
Serra, ligando Petrópolis 
ao Rio de Janeiro. O 
Exército dava, assim, os 
seus primeiros passos na 
obra de integração na
cional. O significado de 
sua presença na constru
ção de ferrovias ressalta 
no fato de que foi a es 
trada de ferro o sistema 
pioneiro de transporte 
terrestre em nosso país. 
Os trilhos, até às primei 
ras décadas do presente 
século, foram desbrava 
dores dos sertões para 
levar até lá o progresso 
e a civilização. O Exér
cito, portanto, está íntrin 
secaraente ligado as rai 
zes do desenvolvimento 
do Brasil. Nesse sentido, 
o 1' Batalhão Ferroviá 
rio (1* B Fv) tem papel 
relevante, tanto mais que 
deixou, até 1939, um sal
do expressivo de 924 qui
lômetros de via férrea 
construídos, só no Rio 
Grande do Sul.

O Precursor
Recebeu, portanto, a 

justa denominação do

Sgt. Armando Diniz d a Costa
Nataliciou na última segunda feira, dia 27, o 

Sgt. Armando Diniz da Costa, do setôr de supri
mento do 2 - Batalhão Rodoviário - Batalhão Ron- 
don, e pessoa bastante relacionada em nossos 
meios sociais

Ao ensejo do seu aniversário natalicio, o Sgt. 
Armando Diniz da costa foi muito cumprimentado 
por parte de seu largo circulo de amigos e admi- 
radores. do qual também nos associamos, augu1 
rando-lhe os nossos votos de.constante felicidades'

Comunicação aos Associados 
Atlético Guarani

do Grêmio

_ A Pretória do G. A. Guarani, reunida em ses
são extraordinária em 19 do Corrente verificou 
que somente em abril de 1966 será concluída a 
arrecadação da Campanha dos mil sócios 

Portanto Resolveu :
Io) Adiar o sorteio, para o dia 29 do corrente na 

ra o dia 28 de maio de 1966. de acôrdo com a 
observação constante da cautela.
2o) A Diretoria tomou essa deliberação a fim dc 
salvaguardar possíveis prejuízos à agremiação c 
assegurar todos os direitos aos possuidores 
referidas cautelas.

de maiores resp ^
dfrGÍupámeutÓ de En
denbaria Po Exército Ja
pode contar com os 1 e 

B F v s e o s  2 ' e 3  Ba 
talhões Rodoviários (B 
Rv) Os quatro presente 
mente executam missões 
fercoviárias integran 
do Tronco Sul. que e 
ferrovia que ligará a La 
pitai Federal aos Estados 
do Sul do Brasil, tendo 
sido determinado pelo 
Plano Nacional de \ia- 
ção, e cujo traço é: Bra
sília - Pires do Rio Ara- 
guarí - Uberlândia - U 
berlândia - Uberaba - Ri* 
beirão Prêto - Campinas
- São Paulo-Ponta Gros 
sa • EngenLeiro Bley - 
Rio Negro - Mafra- Pon
te Alta do Norte - Lages
- Vacaria - Bento Gonçal
ves - Roca Sales - Mon- 
tenegro - Porto Alegre
- Pelotas - Rio Graude 
A extensão do Tronco 
Sul é de 2967 quilôme 
tros, dos quais 1416 a 
cargo do Exército e os 
demais afetos ao Depar
tamento Nacional de Es
tradas de Rodagem. Os 
trabalhos tiveram início 
efetivo em 1936. com o 
traçado São Paulo - Por 
to Alegre, tendo como 
objetivo principal criar 
nova ferrovia em substi
tuição ao Tronco-7 , con
cluído em 1910 e consi
derado de precárias con
dições técnicas e econô
micas. A construção do 
Tronco Sul permitirá uma 
redução de 739 quilôme
tros - distância equiva
lente à do Rio a Belo 
Horizonte - com relação 
a ferrovia Tronco 7 , per
mitindo fazer se o per
curso de São Paulo a 
Porto Alegre em 22 ho 
ras, quando pelo T 7 o 
percurso é de 72 horas.

Os três Estados que in 
-egram a região Sul - 
Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul - cons-

Ao alvorecer dêsle dia comemora 
aniversário da vida cotidiana. no J  
festividades do «Caixeiro Viajante», 
gnomioadtt «M A  PAk AMERIcano' . ^
Viajante Colegas de hoje, Companheiro' 0 
Veteranos de amanha. Como sempre J* 
passar despercebida esta data
nara nós tão significativa homenagem i l  
Linda não fomos por todos compreendid 
8a missão de bem servir à coletividade 
e a Nação. Vendendo e propagando r 
várias, vivem os «Cometas» do progre  ̂
lei da « Oferta e Procura », longe* 
distantes do aconchêgo dos seus lan 
dendo o meio de sua subsistência, 
missão do dever imposta pelo ;imptrdJ n 
fissão. Colegas, pertencemos a uma claJS

•fler-

de

- — c  • - „ uma classe
da e desprovida de assistência Social j 
muito, quando produzem, o que va!e qL,’, 
iguais ao conhecido sabonete «Vale (W , 
por que quando deixamos de produzir 
doença, ou por outra justa causa, somog“ 
a mercê do destino, valendo-nos das n ■< 
bas economias. Viajantes do futuro, tenh 
em Deus, que dias melhores virão parayi 
família, quando fores ampirados pelus ] 
ciais, para que tenh ím um padrão de vid* 
condinzente à vossa honrada profissão P 
sos irmãos que partiram para a Eternidade 
pra-se neste momento UM MINUTO DE S! ‘ 
com o nosso «ET DORMIUNT IN SO.MNO

SALVE! DIA U DE OUTUBRO 

[Agílio Rosa de Lima

tjtuem regiões das mais
País. 
>ntri

S W S  M l
desenvolvidas do pa |99 
Sua população contrl' 
buia, no setor de

te-na do Brasil ‘com , 7 » 
I9600e8 de cruzelros, em 
total' nacional ? * *  d"

0 9 » d a d o  í J  , r i a - c o m
E aÍd°„r r e 
p o r te  adeouadn trans'
e s c o a m e o t S  d a s  T ?  0do Sul nQn„ . . safras

CORREIO LAOEI
LACE1« J 9  de /etemhrcdei

Mais uma vitória §' 
ca em circuito de

A prova para Turismo Grupo 2, em li 
gem a Humberto D’Abranzo, dentro da pr 
ção do «V Circuito Automobilístico de Pi 
(Estado de São Paulo), foi vencida por üb 
Rallye, dirigido pelo piloto Independente 
Hahn Junior. Trata-se da segunda vitória 
ca em circuito de rua, no presente ano A 
ra ocorreu nas «Três Horas de Veloeidad 
Recife, quando Jay ne Silva, da Equipe Si 
lotando uma carretera Simca Tufão, $ 
inúmeros veículos de Tração dianteira, 
tos a êsse tipo de prova. .

O Circuito de Piracicaba foi feito effl 
lômetros, que o Simca vencedor cumpri# 
minutos, 12  segundos e 2  décimos, apósf 
□ho brilhante, tanto nas curvas fechada?, 
nas arrancadas. _

M alter Hahn Junior recebeu uni T 
recido pela Simca do Brasil, em homens l 
missão Municipal de Turismo de Piracic*

maior consumo doP«tde 
Brasília, 8 ão p « , Pais ' 
e. Beio Horizonte V I '0com-PíeE?vTaand°Qde
tente navegaqça0 e ,0exi9-

Transportadora Rodolage5T
menageará o Caixeiro Via

Na próxima sexta feira, dia 1 ‘ d® 
onceituada firraa Transportadora I 

?l°upriedade do Sr. Adão Moreira de Ca 
Ho ° mf na^ear o Caixeiro Viajante co

confraternização, a realizar-se as 
Vdarrascaria Canta Galo, alusivo a 

qu® a valorosa classe. ^
t o a ^ 6888, °P°rtunidade, deverão es 
hpmS 08 viaJantes locais e em trânsl 
Depiaf 0mo aut°ridades lageanas e c 

a!s: ambiente de confraterüj'
QUo|„lrismo’ Que é promovido anual 
q eIa Progressista emprêsa transpor»
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