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Ao chepor ontem à noite em Porto 
Alegie, o t>i Joao Goulart entregou aos 
jornalistas, esonta de próprio punho = 
seguinte men igem: H ' a

— ‘ Cin gi à minha Puiria para cum 
prir com o leveres que iue sgo impos
tos pela nossa Constituição. \'ão alnuen 
to ódios, nem ressentimentos de qualquer 
espécie O meu desejo identifica se com

I! / >  ’

os anseios do povo brasileiro, a pre 
servação da rdem legal, o respeito à 
Constituição e às leis. Confio no patriotis
mo de todos s homens e de tôdas as 
forças que respondem pelos destinos do 
>rasil. Entendo que depois do impac

to decorrente da renúncia do presidente 
•Janio Quadros, nenhum governo poderá 
ser instalado no País senão com base 
no congraçamento de tôdas as forças

responsáveis do Brasil. A mensagem que 
trago é de paz e de esperança. Perrna 
neço como em tôda a minha vida públi
ca, iuteirameute devotado aos princípios 
democráticos, à manutenção da ordem, 
pronto a servir à República no nterê- e 
do progresso e do bem-estar poliu ), 
econômico, social e espiritual da Nação. 
Que Deus me ilumine. Que o povo i e 
ajude, e que as armas não falei \
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Segundo dados colhi
dos, o Congresso mar
cou para segunda feira 
às 15 horas, a posse do

De acordo com o artigo 
54, capitulo V, da Constitui
ção da República Federal da 
Alemanha, o presidente será 
eleito sem debates pela As
sembléia Federal para um 
período de cinco anos, bas
tando para isso ser alemão, 
fuzer jus ao sufrágio para o 
parlamento federal e ter 40 
anos completos. O escolhido 
poderá ter uma só reeleição 
imediata.

Será eleito o candidato que 
obtiver a maioria dos votos 
dos membros da Assembléia 
Federal. Se, em duas vota
ções, essa maioria não fôr 
conseguida por nenhum dos 
candidatos, será eleito o que, 
em uma terceira votação, 
reunir maior número de vo 
tos. Estabelece ainda êsse 
mesmo artigo 54 da Consti 
tuição Alemã que a Assem 
bléia Federal (constituída dos 
membros do Parlamento 'Fe
deral e de número igual de

elei t« - oelas representações 
popu es dos Estados, se 
reunirá o mais arriar 30 dias 
antes ie exp rari o manda
to do oresid' il m caso 
de tér mino p e iaturo, 3 as 
depois do fato. V convoca 
ção seri feit ; pelo presiden
te do Parlam al > dera!

O chanceler federal, se 
gundo o artigo 6:J da Cons 
tituição, é eleito também sem 
debates pelo Parlamento Fe
deral e por proposta do pre 
sidente da República. Será 
eleito o que reunir os votos 
da maioria dos membros do 
Parlamento, após o que será 
nomeado pelo presidente. Se 
o indicado pelo presidente 
não fôr eleito pelo Parlamen
to, êste poderá eleger, com 
mais da metade de seus 
membros, um chanceler le- 
deral dentro dos 15 dias se
guintes à votação.

Se, nesse prazo, não se 
realizar a eleição será tme

Jango faz contra proposta
Aos emissários do Congresso e do Presidente interino 

Mazzili, srs. Barros de Carvalho, Tancredo Neves e Adail Le
mos, os quais tiveram longa conferência em Montevideo com 
o sr. João Goulart, sôbre a grave crise político militar, conse 
guiram obter do presidente constitucional do Brasi urna con 
‘ra proposta para a pacificação que é a seguinte e Cujo cor 
foi dado ciência aos lideres incontesteS da legalidade, gover
nador Leonel Brizola e Gal Machado Lopes.

Ao congresso: preliminarmente, a sua_ inv̂  1 
'lura na Presidência, feito o que, ele, J°a0 •’ 
lárt, como qualquer presidente dentro de um P ' 
mi democrático, se comprometeria a cump 
egralmente qualquer resolução do Cong: - • .

clusive reformas no sistema representatiyo. Exigia 
uorérn, que o presidente Mazzili e o g - 
desde logo se dispusessem a marcai d 
*ua posse nas funções de primeiro ™ .
País. Disso o sr. João Goulart deu 1 Moura
eiência. por telefone, ao senador Aur
Andrade.

diatamente efetuada outra 
votação saindo eleito o que 
receber a maioria simples 
dos votos. Diz mais o artigo 
63 da Lei fundamental da 
República Federal da Ale 
manha, que eleito o chance 
ler com maioria dos votos 
dos membros do Parlamento 
Federal o presidente deverá 
nomeá-lo dentro dos sete 
dias seguintes à eleição. Se, 
entretanto, não fôr alcança
da essa maioria, o presiden
te dentro dêsses sete dias de
verá nomeá lo ou dissolver o 
Parlamento Federal
Trsnscrito do ” CD  ?  ?  "A D DD 
P O V O ”  de Porto Alegre

Sr João Goulart no car
go de Presidente da Re
pública.

Hoje ainda se espera 
que venha a ser apro

vado a formula parla
mentarista, que a esta 
hiíia está sendo debati
da, pois a mesma reu
ne simpatias de uns e 
combatida em toda a sua 
linha por outros.

Mas ao que tudo indi
ca, a fim de poder sair 
deste impasse é  a solu
ção ideal para a crise 
nacional.

Até o momento, o go
vernador Leonel Brizola 
reluta para que nada se 
mude ua atual conjuntu
ra, pensamento êste dos 
mais dignos, pois a mes
ma deveria ser respeita
da integralmente em seu 
c mteúdo.

Esta também é a opi
nião unânime de milhões 
de brasileiros.

Com a posse do sr. 
João Goulart na presi 
dencia o Brasil deverá 
voltar ao seu período 
normal.

a m i
Conforme comunicado 

expedido pelo 2- Bata
lhão Rodoviário, briosa 
unidade aqui sediada, e 
que tem a frente o bra
vo Coronel Floriano Mol 
ler, seguido de um gru
po de oficiais de alto 
gabarito, o mesmo está 
coeso e firme em tôrno 
da legalidade, e por con

seguinte de acordo com 
as determinações do Ge
neral José Machado Lo 
pes, comandante do 3o 
Exercito,

Agora, vem esta uni 
dade receber grandes re
forços vindos do sul, que 
aqui chegaram sob às 
ordens do Coronel Ibá

Mesquita Ilha Moreira.

Com a c h e g a d a  
destas tropas de la. 
linha, veio encher de ju
bilo a nossa população 
e com isso aumentar 
nossa segurança frente 
às possíveis investidas 
que os não legalistas 
tentassem aqui fazer.

apresenta amanhã 
às 4, 7 e 9.15 horasO CINE MARAJOARA

a grandiosa produção em Ultrascope e Agfacolor

Matematica, o Amor, 10
com Susana Freyre e Alberto Ruschel

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



2-S61 CORREIO LAGEA

COLETORIA FEDERAL DE LAJES
EDITAL N 5/61 — T. L.

Pelo presente Edital, ficam notificados na forma dos §§ K)2 do Art. 83, Decreti 
47373 de 7/12/1359, os contribuintes abaixo mencionados, para pagamento ou reclama 
çSo ao Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda em Santa Catarina, no prazo m 
vinte dias, contados à partir da afixação d<ste Edita), dos impostos referentes aos exer 
cicios indicador, lançamentos sob números e datas mencionadas, sob pena de inscrição 
da Dívida Ativ<- para posterior cobrança executiva.

NOME NOT. data Exercício Processo

Waldemar Jost 
Waldemar Jost 
Waldemar Jost

E-439 
F-307 
S-3005

20-1 61 
19 I 61 
19-1 61

1957
1960
1960

8514-60 
8517-60 
8517 60

) Comandante do 2‘ 
E talhão Rodoviário co- 
n mica que <1 *seja alu- 
g ir caminho s para uti
lização na região de 
Ponte Alta do Norte, no

Delegacia Regional do Imposto de Renda em Santa Catarina 
Florianópolis, 18 de agosto de 1961

(As.) Ney Hamilton Prats
lÉ lêS l jj pÇojjDÇo| i |c

Quem não anun~ 
cia se esconde
Para seus anúncios pro

cure CORREIO LACEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

i;
J J
is

I
íi:
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I
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— para produtos que precisam de transporte de 1- classe
Frutas, verduras e legumes precisam chegar ao 
mercado fresquinhos para alcançarem um bom preço. 
Por isso precisam ser transportados com carinho. 
Nenhum veículo se desincumbe dessa tarefa melhor 
do que a Kombi Volkswagen. Veja porque:

•  Para produtos de grande volume porém pequeno 
pêso (alface, por exemplo) a Kombi oferece um 
espaço útil de 5 metros cúbicos — muito mais do 
que qualquer outra camioneta. E para produtos 
de pequeno volume mas grande pêso, (como é o 
caso da uva) a Kombi novamente é a melhor so
lução: sua capacidade de carga é de 810 kg.

•  Produtos que se amassam fàcilmente — tomates,

por exemplo — recebem na Kombi tratamento de 
1.“ classe, porque todo o seu compartimento de 
carga fica entre os dois eixos, portanto a melhor 
zona de suspensão (nas outras camionetas a carga 
é mais sujeita a trepidações, porque viaja sôbre 
o eixo traseiro).

•  A carroçaria inteiriça de aço da Kombi (que dis
pensa custosas adaptações exigidas pelas camio
netas do tipo pick-up), oferece aos seus produtos 
uma proteção completa contra chuva, sol, poeira 
e roubo.

Procure-nos para uma demonstração sem compro
misso.

§

! l
I

REVENDEDOR AUTORIZADOl i s  S /l • MITIOVEIS [
Avenida MaL Floriano, 373 - Fons 252 — Caixa Postal. 81

^  Páaing

transporte cie brita, are 
nito e terra para os tra
balhos de pavimentação 
a cargo do Batalhão.

Os interessados deve
rão se dirigir à Seção 
Técnica do 2' Batalhão 
Rodoviário, em Lajes, 
afim de obter maiores 
informações.

As festeiras do Colégio 
Sta. Rosa de Lima externam 
seus agradecimentos às se
guintes firmas que colabo
raram para a realização do 
chá dançante realizado em 
17 do corrente nos salões do 
Club i4 de Junho

Com. de Automóveis J< ão 
Buatim; Selio Melln & Cia; 

| Casa dos Plásticos; Radio 
í Diário da Manhã e Radio 
! i lub de Lajes; Club da Lady; 
snr Clovis Ghiorzi; Dr. Jor 

»ge Barroso Filho; nr. J sé 
Baggio e Amoldo Heidrich 
éí Filhos.

Lages, 31 de Agosto de 
1961

Esposa e filhos do sempre 
lembrado WALMQR CÓRDO- 
VA LINS, tràgicamente faleci
do no dia 27 de agosto p.p , 
vêm externar os profundos a 
gradecimentos às • uto; idades 
locais e a todas as pessoas que 
as confortaram por <c ;ião da 
quele doloroso transe

/r:adecem  outrossim a to
dos q ie enviaram flores, coro
as. tonogramas e telegramas, 
e que acompanharam aquele 
ente querido até a sua última 
morada

A todos a sua imorredoura 

gratidão
Lages, 2 de Setembro de 1961.

Lar em festa
Encontra-se em festa, 

dêsde o dia 29 do mês 
próximo findo, o lar do 
sr. Péricles Lopes, mais 
conhecido na intimidade 
por Juca Lopes, e de 
sua digna esposa dom* 
Mafalda com o nasci
mento da linda garo- 
tinha que na Pia Batis 
mal receberá o nome de 
Rita de Cássia.

Registrando tão grati 
icontecimento. destas co- 
Uinas cumprimentai) os o 
feliz casal, almejando 
Uma virln longa P VP| hl 
rosa à recem-nascida.
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Comentários Sociais
Devi.io ao grande sucesso que alcan 

çou a exposição dos plásticos Vulcan em 
Lages esta coluna será dedicada a “ ntar
a r 0desCpe«oü soctal
sa soaedade a'°r lnteresse em 

x  X K
Impossibilitado o Dr Wolnv DpII« 

docca, Prefeito Municipal de comparecer 
aquela solenidade, às 20 horas nrecisa 
S e“‘f; °  gr Willy Goldfeder, gerente dos 
Plásticos Vulcan em nosso Estado, cortava 
a íita simbólica inaugural.

x x x
Uma verdadeira multidão já aguar 

dava as portas do Club 14 de Junho pa
ra poder entrar e apreciar os maravi
lhosos artigos confeccionados em Piás 
tico que alt estavam expostos, 

x x x
As 21 horas, com os salões e gale

ria do Club 14 completamente lotados, 
deu se início ao esperado desfile de mo
das com artigos confeccionados em Piás 
tico Vulcan. Passarei a dar a relação 
das senhoritas que tomando parte no 
desfile intensificaram o sucesso alcança
do na noite de sabado último:
Lucila Montenegro - Nara Yone Lopes
Astrid Moserz - Beatriz Silva
Vânia Castro - Ceiia Barros
Jonilda Vieira - Teresinha Simão
Yeda Jane Almeida - Regina Vieira 
Neide Chiaradia - Iva Montenegro
Alice Kuzer - Sônia Ribeiro
Mariza Ramos - Carmem Branco

x x x
Também tomaram parte no desfile 

as meninas: Maria Helena, Tânia Souza 
(a bonita filhinha do casal sr. e sra. 
Vicente (Helena de Souza), Maria Lucia, 
Tânia Ramos, Elizabeth Ferraz, Rita 
Baggio, Maria Lucia. Rita de 
Cássia (filhinha da professora do curso, 
D. Dulce); e ainda os meninos Tadeu 
Luiz, Lauro Henrique e Nelson.

x x x
O colunista, organizadar do desfile, 

completaraente satisfeito agradece a co
laboração das srtas. acima mencionadas, 

x x x
Após o desfile ocupou o microfone a 

sra. Dulce Almeida, que é a professora do 
curso de confecções em plásticos, para 
proferir alguns esclarecimentos sôbre o 
curso que ministra e para agradecer as 
alunas de seu curso. Logo a seguir D. 
Dulce entregou o diploma simbolicamen
te a duas de suas alunas que 1 ap o
sentavam o grande número de diplo- 
mandas daquela noite. Receberam o i 
ploma das mãos de D. Dulce a sra‘T ~s 
gínia Furtado e também urna das limas 
do Colégio Santa Rosa de Lima.

Então, o Sr. Vicente de Souza titm 
lar da CASA DAS LOUÇAS E CASA DOS 
PLÁSTICOS, patrocinadoras do curso, e 
companhia de sua elegante e s P 
senhora, Dona Helena entregar 
zessete prêmios aos quais fizera í 
seguintes senhoras e scnhon^as.
1 Verginia Furtado (colcha de casal)
2. Aurora Schmidt (copa) viagem)
3. Colégio Santa Rosa (bolsa de viagem;

CAIO —
4 Helena Souza (banheiro)
5. Lidia V. Ramos (bolsas)
6. Neusa L Avila (acessórios de guarda

roupa)
7. Terezinha Vieira (casaco)
8. Zenir Costa (cestinha nené)
9. Holanda Picinini (abajour e quarto

criança)
10. Carminha Souto Maior (bolsa tricôt)
11. Elizabeth Ferraz (cisaco criança)
12. Marlene Souza (cama escoteiro)
13. M. Helena Camargo (capa chuva)

(turma mirim)
14. Natalia Boldo (fra.>queira e casaco)
15. Elita Postali (jogo de malas)
16. Minguita Ramos (confecções várias)
17. Vera Lucia Furtado (bar)

x x x
Esta entretanto não foi a ordem de 

classificação.
x x x

A comissão que julgou os trabalhos 
expostos estêve assim constituída: Sras: 
Dolores Delia Rocca, Cibila Rapp, Vera 
Guidalli, Maria Sbruzzi, llze Amaral, Lur 
des Barroso e Nina Lopes 

x x x
Após a entrega dt prêmios, falou a 

srta. Carminha Souto Maior, em nome de 
todas as formandas. Aqui vou eproduzir 
as palavras da Carminha que aliás, muito 
sugestivamente foram escritas num pe
daço de plástico:

«Nossa querida D Dulce, Exmas. 
senhoras, donas de casa, seuln ritas, noi
vas presentes e senhores que me houvem.

Novidades, coisas novas, é o que to 
dos gostamos de aprender, saber e apre 
ciar.

Há três meses a novidade era o cur
so de Decorações em Plástico..Dêste gos 
tar de novidades é que Mirgiu certainen- 
te a lembrança de Seu Vicente e Dona 
Helena, como costumamos chama-los, em 
organizar este curso. Entretanto, nasceu 
da bondade de D. Dulce, pessoa muito 
querida de nós alunas, criatura que não 
conhece egoísmo, a bondade maior de 
ensinar estas novidades.

D. Dulce é criatura boníssima. De 
manhã à noite atendeu durante três me
ses, que foi a duração do curso, suas a 
lunas na sala de aulas, no Colégio Sta. 
Rosa e em casa. Ensinando estas coisas 
maravilhosas que estão expostas, e que 
seriam apenas peças de plástico amon
toadas em prateleiras de lojas, não fôs 
so a bondade de Dona Dulce em se dis
por de tantos sacrifícios para nos ensi 
nar, pois como já dissemos, atendemos 
em sua casa a qualquer hora, sempre a- 
legre e muito disposta. Os trabalhos aí 
expostos são uma prova de como Dona 
Dulce sabe ensinar e quanta coisa útil

nos ensina. Com este curso patrocinado 
pela Casa dos Plásticos, decoramos 
a nossa copa, cozinha, banheiro e quar
to. com tão pouco e com nossas próprias
mãos.

Digo isto com muita certeza, pois, 
com D.Dulce na direção dêste eurso, não 
há dificuldade e não há quem não aprenda. 
Faço questão de frizar aqui, que estes 
trabalhos foram feitos em três meses e 
nós alunas temos a liberdade de escolher 
o padrão de plásticos e muitas vezes 
ficamos confusas com a variedade que 
nos oferece a Vulcan.

Peço então, ao encerrar, uma salva 
de palmas para D.Dulce, que é a pessoa 
que merece todos os elogios.”

x x x
Em nome da Vulcan Materiais Plás

ticos S/A, falou a seguir o sr. Albery 
Finardi, agradecendo aos esforços de 
D Dulce e elogiando o grande empreendi 
mento do Sr. Vicente de Souza e Dona 
Helena.

x x x

Aqui está também uma relação 
das menções honrosas aclamadas pela 
grande assistência:

Edith Baggio - Maria dos Prazeres 
Debetio, Maria Helena Gòdinho, Edir 
Vechi, Vera Bertelli. Lucila Ferreira, 
Liane Waltrick, Ida Quadros, Zaida Ar
ruda, Didi Andrade, Luci Costa Souza, 
Irmãs do Orfanato, Irmãs do Colégio Sta 
Rosa de Lima, Zaida Cesar, Luiza «amos, 
Neide Chiaradia, Doracy de Lins, Mari
na Granzotto, Dalva Arruda e Lurdes 
Silva.

x x x

O colunista agradece a presença 
do Comandante Moller, Dr. Osmundo Du
tra e sra., e do representante de S. 
Excelência, Dom Daniel Hostim.

x x x
Para a segunda etapa do curso de 

decorações era Plásticos Vulcan já hou
ve mais de duzentas inscrições, inclusi
ve das sras. Lurdes Barroso, Zaida 
Arruda, Ingrid Biavatti, lima Reuter, Lê- 
da Broering, Yolanda Melim, Raimunda 
Buatim, Santa Ramos, llze Amaral e Nau- 
ra S. Arruda.

x x x
Finalizando a coluna de hoje, 

Comentários Sociais cumprimenta D. Dul 
ce Almeida, Sr. e sra. Vicente (Helena) 
de Souza pelo grande empreendimento, 
com o qual acreditamos que a Casa das 
Louças sagrou se definitivamente como a 
casa dos maiores empreendimentos e 
promoções. Um exemplo para o comér 
cio lageano.

Curso para decorações em Plástico Vulcan
Aguardem para o próximo dia 10, a reabertura da Escolinha 

de PLÁSTICO VULCAN.
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EDITAL DE LEILÄO
O dr. Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito em 
exercício na Primeira Va
ra da Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei,
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, no dia vinte e 
um (21) do mês de setembro 
do corrente ano, às dez ho
ras, no saguão do edifício do 
Forum desta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e 
arrematação por quem mais

der independentemente da
v líMoão de quinhentos mil 

cruzeiros feita neste Juízo, 
o seguinte bem imóvel que 
foi penhorado a Joào da Sil
va Silveira nos autos da exe
cução promovida por Julio 
Malinverni, a saber: - UMÁ 
GLEBA DE TERRAS com a 
área superficial de, mais ou 
menos, dois milhões de me
tros quadrados (2 000.000,Ou 
m2), localizada no distrito de 
Campo Belo do Sul, desta 
Comarca, sendo oitopentos e 
sessenta e oito mil oitocen 
tos e trinta metros quadrados 
constituídos de três pequenas 
glebas situadas Fazenda
Carapinas no r ferido dis-

I rito, adquiridas pelo exe-j 
Icjtudo João da Silva Silveira] 
'•fe. documentos d e v i r i a »t»< " U *  
transcritos sob. ns. 6.863, - 
6.864 e 6.865, no livro n. 3-D, 
do Segundo Oficio do Regis 
tro de Imóveis desta cidade 
de Lages, e o restante sendo 
direito de posse do executa 
do, requerido ao Estado, con 
frontando toda a gleba com a 
Fazenda Manoel Quarteirão, 
com terras de Sebastião Pi
res, de Ataliba Ferreira, de 
Cirilo Silvestre e de Moisés 
Moraes dos Santos, fechando 
o círculo.-Estão incluídos na 
gleba de terras acima referi
da todos os pinheiros e ma
deiras por ventura nela exis- 
lentes, cora exceção dos 
pinheiros de quarenta e cin

co centímetros 
acima, perlene 
« I  i n á n S  V e d a  >

■ l l <  I  V I  !

diâmetro 
a 
e

de
•tes à fii a 

& ( ia.» 
speitados.

E quem quizer arrematar 
dita gleba de terras, deverá 
comparecer no lugar, dia, 
mês e hora acima menciona
dos, sendo ela entregue a 
quem mais der independente 
da aludida avaliação, depois 
de pagos no ato o preço da 
arrematação, impostos, cus
tas e despesas legais.-Para 
que chegue ao conhecimento 
de todos passou Be o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
•jstado de Santa Catarina, aos 
vinte e oito dias de agosto 
de mil novecentos e sessenta
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I

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!

TECNICAMENTE AINDA MAIS PERFEITO!
MAIOR POTÊNCIA! - 0 SIAACA 
CHAMBORD-2 "SÉR IE -1961 POS
SUI AGORA 90 HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" OE 
8 CILINDROS' E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNCIA DO MOTOR, 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES, 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M EIH O R  T 0 R Q U E ! - E MAIS 
COM 0 AUMENTO DO IORQUE 
(15 */.) NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DO MOTOR. 0 SEU 
CHAM80RD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÔRCA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA1

MELHOR RELACAO PESO -PO 
TÊNCIA ! - 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA, OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PESO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FÔRCA ÚTIL POR 
QUILO DE PÉSO
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS, COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE MAIS FOLGA, MAIOR 
UBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

EST0FAMENT0 AINDA MAIS
LUXUOSO!-RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CÕRES ALEGRES E MODERNAS 
HARMONIZADA'- COM 
MOLAS MAIS MACIAS É FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO MAX"7--.'; CE 
COMODIDADE MESMC A 
GENS LONGAS-

MAIOR ECONOMIA!-DE GASOlINf, GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS CAMARAS DE COMBUSTÃO DE ^ANUTENÇÃO, PORQUE AS 
"  IFICACÕES .INTRODUZIDAS NQ (SISTEMA DE CIRCULACÁO DE 

CCS RESULTAM EM MELHQR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
TIJTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 

MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS DO MOTOR'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA! 
ELIMINA TO! LMENÍE OS CHO
QUES MESMO NAS -ORES ES 
TRADAS, PROPORCIONANDO 
MAIS CONFGRT. AO DIRIGi, t  
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
NOVO SISTEMA ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO, FAROLETFS, LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE BELEZA!-N O VO S FRISOS 
EM UNHAS RETAS, HORIZONTAIS, 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA l DOIS TIPOS DE CALOTAS 
Â SUA ESCOLHA LUXO E SUPER, 
LUXO! NOVOS ADORNOS: A FA

MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO OE OUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA
ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS OETALHES ! - FOR- 
RACÀO INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. NO PORTA-MAUS, 
NOVO TAPÊTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE A ÁGUA DO W .  
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ÊSTQEADO EM CÕRES HARMONK 
ZANÍES COM AS DA PINTURA DO 
CARIJÓ1
CÕRES M ODERNAS!-UM A VA
RIADA GAMA DE CÕRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS. LISAS OU EM 
jílCAS COMBINAÇÕES. TONALIDA- 
Í)ES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GOSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBO(í O:0 MAIOR PORTA-MA
LAS DE TC DOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ- 
M lü f COM A MAIOR ÁREA OE
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
•COMPACTA À PROVA OE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98°/») - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E ACESSÚRIOS

Para tôda a região serrana: 
MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S/A.

R u a  Manoel Thiago de Castro, 253 — LAGES — S. C.
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e um, - Eu; Luiz Carlos Silva 
Escrivão, o datilografei. . 
bscrevi e também assino. Se
los a final.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exerc. na 

la. Vara
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Juizo de Direito da 
Segunda Vara tía Co

marca de Lages 
EDITAL DE ? ti A Ç A
O dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, Juiz de Direi
to da Segunda Vara da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
in o prazo mínimo de vin- 

Le lias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
tossa, que, no dia vinte (20) 
lo mês de setembro do cor- 
ente ano. às dez horas, no 
aguão do edifício do Forum 
esta cidade, o porteiro dos 
udiiórios, ou quem suas ve

zes fizer, levará a público 
>r gão de venda e arrema

tação por quem mais dér 
sôbre a avaliação de cem 
nil cruzeiros feita neste Jui
zo, o seguinte imóvel penho
rado a Maria Brandina Ma
druga e seu marido Ernesto 
Soares Ramos, nos autos da 
Açã" Executiva movida por 
Acacio Schneider Madruga, 
a saber: Na gleba de terras 
de campos e matos com a 
área superficial de quinhen
tos e oitenta e o to mil metros 
quadrados, situada na Fazen
da São João da Boa Vista, 
no distrito do Campo Belo 
do Sul (ex-Antonio Inácio) 
dêste município, confrontan
do com terras de Vidal Mo
ta do Santos, de Atílio San
tos, de Henrique da Silva 
Mota, de Bernardino Pereira 
de Jesus, de Cirilo da Silva 
Mota e de Alcides Pereira de 
Oliveira, gleba esta devida
mente registrada sob n. 1.294, 
livro n. 3. fls 262 à 263, do 
Ofício Competente, uma par
te somente com a área su
perficial de 159 500,00 m 2 
(cento e cincoenta e nove 
mil e quinhentos metros qua
drados». E quem arrematar 
dita parte de terras, deverá 
comparecer no lugar, dia, 
mês e hora acima mencio
nados sendo ela entregue a 
quem mais der sôbre a alu
dida avaliação, depois de pa 
gos no ato o preço da arre
matação, impostos e custas 
legais Para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas- 
sou-se o presente edital pa
ra publicação na forma dá 
lei Dado e passado ne>«t i 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos vinte c 
oito dias do mês de agosto de 
iuil novecentos e sestenta e 
uui Eu, Luiz Carlos Silva, Es
crivão do Civil, o datilografei, 
subscrevi o também assino. 
Selo» afinal. T‘
José Pedro Mendes de Al

meida
Juiz de Direito da 2a. Vara

Civil
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio
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^  Jeep Candango iópa
qualquer parada

7  . ■ " ■ . -

1

f

O cliché que vemos ac 
lado éuma outra demons
tração realizada com 
um JEEP CANDANGO, 
num terreno acidentado 
na avenida que liga ao 
2‘ Batalhão Rodoviário, 
ficando o mesmo com 
duas rodas para o ar.

Somente isto já serve 
para avaliarmos as 
reais possibilidades dês 
te famoso veículo, que 
transpõe com facilidades 
as mais difíceis barreiras.

• , * \ , •

O cliché fixa uma de- 
m ms ração com m 
J E í f  CANDA1 O, 
realiz ada num morro 
sit > na Avenidc c ue 
li ja ao 2o. Lc.a- 
lh do Rodoviário, isto 
nos dá uma visào exa
ta de que na realiaa-
d 5, o CANDANGO 
não respeita qualquer 
obstáculo.

f
,rõl■ AÍJ

í
!ÃÍül

e para í
SERRANA LTDA. — Veículos e Maquinas

ftua CoronéJ Córdova, 294 à 302 — Abaixo dos Correios e Telégrafos

L A G E S  —  Santa Catarina
^  \ ^ }  £  E B  DÒOI ^51  r^Tr-fo$õ
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Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação dos requerimentos despachados durante o mês n a
Requerimentos despachados em 24 7 961

1687 - Jofre Sampaio transí, de terreno - Sim
16-H - Vicente Albino dos Sutos baixi de Bar e Restaurante - Sim 
1689 - Armando Correia de Melo - requer habite-se - Sim

Despachados em 26 7 961
1691 - Espolio de Maria Isaura S. Motta transí de terreno - Sim
1691 - Raulino Costa Moreira - doação a seus filhos e genros - Sim
1692 - Ind. e Com. de Madeira Batisttella S. A. - construção e aumen

tos s/ prédio - Sim
1693 - Irmãos Vedana & Cia. transí, de Serraria - Sim
1694 - Espolio de Aurea Andrade Cordova - transí, de terreno - Sim
1695 - José Maria Pinheiro - requer lançamento apenas p/ pagamento

de impostos.
1696 - Ana Ribeiro das Neves - transí, de casa comercial Sim
1697 - José Suiter - baixa de lançamento - Sim
1698 - Deoclécio Albino ria Silva doação de seus filhos - Sim
1699 - Joaquim José Vieira - transí, a diversos - Sim
1700 - Laurindo Ferreira Neves - baixa de mercadinho - Sim
1701 - Quintino de Bona Sartor - transí de terreno - Sim

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721

1722
1723
1724

- Sim

Sim

- Antonio Pires de Camargo - transí, de terreno 
. João José Vieira - laudemio

I Alfred o* Rod r iguee T a r e U ^ S . de terreno ^

: í í s s r  Â t f í T S S f S a v .  P/ *.o T ar
- Elisiario de Camargo Branco - relorma de casa a DOV. p /

- Max11 Pedro Beims - construção de prédio • a DOV. p/ informar
- Gildo Mafioletti transí, de Hotel Sim

Despachados em 28 7*931
1725 - Luiz Casemiro de Freitas - baixa casa comercial - Sim
1726 - José Aduci de Abreu - transí, de terreno . im
1727 - Camilo Schmitz - certidão de lançamento - certitique-se
1728 - lrineu Oliveira Ortiz - transí, de casa e casa e terreno - Sim
1729 - Julio Pinto de Arruda - transí, de casa comercial - Sim
1730 Zercino João Carbonera - transí, de terreno - Sim
1731 - Pedro Paulo Waltrick Coelho - transí, de terreno - Sim
1732 - Dejacir Joaquim de Souza - transí de terreno - Sim

Despachados em 27-7 961
1702 Belizario Lope6 do Amarante - laudèmio - Sim
1703 José Stradiotto - laudemio - Sim
1704 - Nereu Alves de Souza - transí, de terreno - Sim
1705 - Cicero Alves da Silva - transí, de terreno - >im 

•1706 - Otávio Chedin - permuta terreno - Sim
1707 • Edelgido Francisco Duarte - transí, de terreno - Sim
1708 João Maria Delfes da Cruz e outro - transí de terreno - Sim
1709 - Severino Citadin - transí, de terreno - Sim
171 i - Irmãs Franciscana da Ação Católica - transí, de terreno - Sim
1711 - Ivo Betti transí de casa e terreno - Sim
1712 - Helio de Oliveira Arruda - transí, de terreno - Sim
1713 - i.aurindo João Caon - traní de terreno - Sim
1714 - Victor Falghetti -  transí, de terreno - Sim

Ainda despachados no dia 237-61
1733 - Anten >r Alves Chaves - transí, terreno - Sim
1734 - Augusto Kirmaschewiski - transí, de terreno Sim
1735 - Jubil Batista Luchesi - transí, de terreno - Sim
1736 - Manoel Peregrino Pereira transí, de terreno - Sim
1737 - Jacobe Roberto Petry - transí de terreno - Sim
1738 - Gercy Gonçalves Pereira - transí de terreno - Sim
1739 - Euclides Vieira - transí, dé terreno - Sim
1740 - João Carlos Marçal dos Santos - transí de terreno - Sim
1741 - Napoleão Luiz Peluso - transí, terreno - Sim
1742 - Augusto Barbosa Souza - transí, de terreno - Sim
1743 - Teimo Ramos Arruda - transí, de terreno - Sim
1744 - Nelson Alcy Ramos transí, de terreno - Sim
1745 - Teimo Ramos Arruda - transí, de terreno - Sim

Colâloria Federal em Lages E o Nilo continua . . .

EDITAL N° 6/61
De ordem do Sr. Coletor Federal Substituto de Lages, pelo presente Edital, ficam 

'ntimadae as firmas e contribuintes, estabelecidas e residentes nêste município, abaixo 
selecionadas, para dentro de vinte (20) dias, contados do 30° dia da publicação do pre
sente, a liquidarem seus débitos ou prestarem as informações solicitadas.

('Continuação)

NOME DO CONTRIBUINTE N° do Processo jv aa 
Notificação

QUEIROZ - Luiz Carlos de Seixas C-3-306-60
Rodrigues Souza 7 789-60 E- 473-60
Roberto Carbonera & Filhos 7-785-60 S-3-413-61
RAMALHO Darcy 2-797-58 C-4-050S-58
Rodolfo Prada 7-788-60 E- 559 61
Romeu Vieira da Costa 7 792-6H R- 108 61
Romeu Vieira da Costa 7-793 60 R- 117-61
Ramos & Silva Ltda. 8-066-60 E- 452 61
Ramos & Silva Ltda. 8-065-60 E- 534-61
Ramos & Silva Ltda. 8-064-60 E- 535 61
Romeu Vieira da Costa 7-791-60 E- 220-61
RODRIGUES - João 2-830-58 E 554-59
Radiolux Ltda. 8-063-60 E-1-523-60
Raul Goelzer Engelsing 3-263-59 R- 104-60
ROSA - Ernani Francisco da 8 264 60 E- 337-61
RIBEIRO - Lourival 2-844-58 E- 454 58
Radiolux Ltda. 5 132-59 R- 180-60
René Volkert Junior 7-778-60
RAMOS - Carlos Vidal 2 793-58
Rub do Am aral Neto 7-797-60
Rádio Clube de L ages S. A. 8-056-60
Rodolfo Prada C-2954-60
Rui S ch w eitzer  Neto C 2959-60
R adiolux Ltda. 0-2947-60
Radiolux Ltda. C-1985-59
Ramos & S ilva  Ltda. C-1987-59
RAMOS - A ureo Vidal C-3312-60
ROKHL - Otto E rnesto C-3337-60

(Continua no próximo número)

Carmen Annes Dias Prudente
(CONTINUAÇÃO)

que estava encharcada à nossa chegada, desaparecera! 
Um imenso e espêsso tapete branco cobria tudo, até as a- 
sas do avião!

Formou-se a fila dos passageiros. A neve tocada pelo 
vento gélido, fustigava-nos com pastilhas grossas. Entra
mos depressa.

— “Favor amarrar os cintos. Não fumar’’. Todos obe
deciam cega e maquinalmeute, exceto uns guris levados da 
breca, que atavam e desatavam o cinturão

E o tempo passava e o avião não se mexia Olhei pe
la janela e vi um grupo de homens atarefados em volta 
do aparelho.

Dez, quinze, vinte minutos. . . Abriu-se a porta da ca
bina e o comandante anunciou, sem espalhafato:

“As asas do avião estão cobertas de gêlo. Pêso demais. 
E perigoso levantar vôo. Estamos providenciando’’.

Tornei a espiar pela vidraça. Divisei vultos subindo 
pelas asas, empunhando pás e enxadas. Durante cêrca de 
uma hora, à fôrça de enxadadas e fogueiras, aquele pu
nhado de homens trabalhou sem cessar e sem que a “ban
dida da neve lhes desse um descanso!

(Continua no próximo número)

Dr. José Daura
— ADVOGADO -

Causas Civeis e Comerciais

Cobranças em Geral
Praça João Ribeiro, 28 LAJES

\
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O Guarany estreará no Estadual
Teremos amanhã à 

tarde na cidade de Rio 
do Sul, a realização do 
encontro entre as equi
pes do Rodoviário local 
e do Guarany, campeão 
lageano do corrente ano, 
r. erente ao campeonato 
ç arineqse de futebol. 
Êste jogo marca a estréia 
do bugre no referido cer 
tame, quando o mesmo - 
estará representando o 
bom nome do futebol la- 
geeno.

È um jogo bastante 
difícil para o bugre, pois 
o mesmo sendo realiza
do em Rio do Sul. o Ro 
doviário leva un handi 
cap de campo e toici- 
da.

Acreditamos que êste 
obstáculo seja superado 
pelo Guarany, pois a sua 
equipe atravessa uma 
boa fase e vai disposta 
a colher a sua primeira 
vitoria na magna com 
petição futebolística de 
nosso Estado.

Embora fosse derrota-
nm» P° r* 4 a 0 an t? àuma categorizada equi
pe como é o Coritiba F.

bl ('arnpeão paranaen- 
so* ° l)u£IV é team luta

dor e que deverá ofere
cer grande resistência 
ao Rodoviário, que para 
dobrá-lo deverá lutar 
com todas as suas ener 
gias.

0 Cruzeiro não irá à LebomRegis
t C Cruzeiro deveria preliar amanhã à
. rí!e n.a CJdade de Lebora Regis contra o Tira dentes local.

Em virtude dos últimos acontecimentos politi 
cos a diretoria estrelada suspendeu a realização 
de referida partida.

0 t a t o s  venceu o Rim pieo por 8 a
Foi realizado na úlli 

ma quarta feira na cida
de de Blumenau, o en
contro futebolístico entre 
as equipes do Olímpico 
local e do SaDtos F. C. , 
campeão paulista.

Êste encontro que ren-

deu aproximadamente 
um milhão e quatroceu- 
tros mil cruzeiros, foi 
vencido facilmente pela 
equipe santista pelo es
core de 8 a 0, com cinco 
tentos do fabuloso Pelé 
e três de Cabral.

jogo em
Amanhã não teremos jogo no Estádio Muni 

cipal Vidal Ramos .Junior. Portanto, o torcedor 
lageano ver-se á privado do seu esporte favorito 
no dia de am anhã.

de Suez
O Comandande do 2o Batalhão Rodoviário comunica 

que se acha aberto o alistamento voluntário para o Bata- 
dião de Suez, para cabos e soldados reservistas de 2a ca
tegoria das classes de 1940 e 1941, oriundos de Unidades 
de I: tanta ria da 5a Região Militar.

Para os cabos, são previstas as seguintes QM: 07 001, 
07-010, 08-041, 10 061, 11-074, 11 07õ, 09-051, 77-099, 77-101.’

Para os soldados, são previstas as seguintes QM: 07-001 
7-006, 07 01 - 08 041, 10-061, 11 074, 11-075, 55-091 77-10l’.

e 00-110.

São condições para inscrição;
- Ser alfabetizado:
- Não ser arrimo, ser solteiro e não ter filhos;
- Ter altura mínima de l,67m;
- Apresentar prova de boa conduta, firmada por auto
ridade competente.
Os interessados deverão se dirigir à Repartição Alista- 

dora do 2° Batalhão Rodoviário para maiores detalhes.

—  Lages ivioto Clube =
Relatório eral

la  GRANDE PROVA MONARK DZ LAGES
PATROCÍNIO. Fábrica de Bicicletas MONARK S/A.
LOCAL: Circuito em ruas da cidade 
DISTÂNCIA: 60 Kms.
TEMPO: 1 hora e 47 minutos.
MÉDIA HORÁRIA: 33.700 ms. (Vencedor)Classificação individual
t° Lu«ar: Antonio Carlos Cúrcia Do Ciclo Clube MONARK — São Paulo
2
3
4
5
6 
7 
8‘

9
10-

i » > Lages Moto Clube - Lages 8 C.
’ Ass. Prosdocimo Curitiba Paraná

. Antonio Corrêa 
: Antonio Kamaroswki
• Renato Borneo
: Tavme Nunes da Silveira ” Ass. Atlética Alvorada ”
•. T ,iiryj Cussighi ” Ciclo Clube MONARK — São Paulo

T n s p  Hélcio Corá ” CALOI Esporte Clube — São Paulo
. iP® | siiva ” Ciclo Clube MONARK - Curitiba
• uJd11 Paraná

un(T<TP ” Ass. Prosdocimo - Curitiba - Paraná
: o B  "• Uube Ciclistico 3M - Lages - S.C.
• E ,n  L ag"! 27 de Agosto de 1961 

Domingos Tomé da Silva 
Arbitro geral

Congresso das Teste
munhas de Jeová

Administração do:
Congresso das Test. de 

Jeová
Caixa Postal, 298
LAJES -  S. C.

Importante Congresso Re 
gional realizarão as Teste 
munhas de Jeová, no Centro 
Operário, à rua Hercilio Luz, 
430, em nossa cidade nos 
dias 1, 2 e 3 de setembro do 
corrente ano. Conforme in
formações prestadas pelo 
snr. Walciony, Teodoro En 
carregado do Dep° de Rela
ções Públicas, chegarão de
legados das cidades de Flo
rianópolis, Rio do Sul, Tuba
rão, Laguna. Brusque, Itajaí, 
Torres e muitas outras cida
des vizinhas.

Os programas dos 1 e 2, 
sexta feira e sábado, cons 
tarâo de discursos bíblicos, 
demonstrações e narrativas 
de experiências ocorridas du
rante o serviço ministerial 
das testemunhas de Jeová.

Informou-nos ainda o snr. 
Walciony que durante os

três dias do Congresso, fun
cionará um Restaurante no 
próprio local, para atender 
os Congressistas. No sábado 
haverá um discurso especial 
sôbre a Dedicação e o Ba
tismo, sendo que lógo após 
muitos neófitos simbolizarão 
sua dedicação a Deus sendo 
imerso^ nas águas

Entretanto, o ponto culmi
nante dêste Congresso Cris
tão será a conferência pú
blica de domingo dia 3, às 
15,00 horas: O SÉCULO VIN
TE NA PROFECIA PÜBLI- 
CA. Para proferimento dêste 
sermão bíblico chegará dire
tamente dos escritórios cen
trais da Sociedade Tôrre de 
Vigia das testemunhas de 
Jeová, do Rio de Janeiro, o 
snr. Charles D. Leathco.

A entrada será franqueada 
ao público todos os cpas do 
Congresso, sendo que desde 
já, as Testemunhas de Jeová 
convidam os Lageanos a 
comparecerem e a tomarem 
parte nesia festa de fé Cris
tã.

Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

PÉROLA DE LAGES
completo sortimento de material escolar
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do "Dia do
no 2' Batalhão Rodoviário

No transcurso do «Dia do Soldado», o Comandante do 
2o Batalhão Rodoviário recebeu a honrosa visita dos po
deres Executivo, Judiciário e Legislativo do municipio de 
Lajes, uas pessoas do Dr Wolny Delia Rocca, prefeito de 
Lajes; Dr. José Pedro Mendes de Almeida, Juiz de Direito 
da 2a. Vara Cível; Dr José Daura, Promotor Público da 
Vara Criminal; Dr. Aron Kipel, Presidente da Câmara do» 
Vereadores e Vereadores Álvaro Ramos Vieira, Newton 
Rogério Neves e Manoel Antunes Ramos. Foi recebida 
ainda a visita do Gen José Liberato Souto Maior e do 
Cel Francisco das Chagas Mello Soares.

Forain recebidas mensagens congratulatórias do 
Contra — Almirante Luiz Clóvis de Oliveira, 
Comandante do 5o Distrito Naval; do Desembargador Dr 
Mário Carrilho; do Dr. Elisiário de Camargo Branco e dos 
Srs Armando Castro e Ascànio Bianchi.

Na noite de 25, realizou-se na Academia Ruy Barbosa, 
da Escola Normal e Escola Técnica do Comércio, uma ho
menagem à Caxias, ocasião em que foi apresentado um 
voto de louvor, por solicitação de um acadêmico.

Homenagens a Caxias no 2” Batalhão 
Rodoviário

Por ocasião do transcurso do “Dia do Soldado”, foi 
realizado, no 2U Batalhão Rodoviário, o seguinte programa 
comemorativo:

A - Hasteamento da Bandeira Nacional
B - Canto do Hino Nacional
C - Apresentação da Bandeira aos Recrutas do 2- 

Turno de 1961
D - Compromisso dos Recrutas, pelas praças do r  

Turno de 1961
E Entrega de medalhas:
- Medalha “Marechal Hermes - Aplicação e Estudo”, 

ao ex-cabo Sigbert Walter Gross, por ter sido con
siderada a praça mais distinta do contingente incor
porado a 21 de Janeiro de 1959;

- M.edalha e Passador de Prat t de 20 mos de bons 
serviços militares ao 2'T m QOE Sálvio Haendchen;

- Medalha e I assador de Bronze, de 10 anos de 
bons serviços militares, aos seguintes oficiais e sar 
gen tos:

- Cap T João Luis Pascal Roehl 
V Sgt Lauro Aurélio Fava

- 2- Sgt Ony Azambuza da silveira
- 2 Sgt Jorge Dabull Filho
- 2‘ Sgt Santo Diometro Ale>G
- 2 Sgt Alcebíades Muniz F.iiio
- 2' Sgt Sebastião do Ó

2' Sgt Abelarde do Monte Arrais
- 2' Sgt Alvino Pavanello
- 2' Sgt Plínio Neves de A ji io
- 2 Sgt Jacy da Silva Pinheiro
- 2 Sgt Carlos Ramos Kõche
- 2- Sgt Osvaldo Oscar Gea o ixans
- 2 Sgt Giuo Bacchi
- 3' Sgt Pedro Pijak
F - Desfile da Tropa
G - Parte esportiva
No estádio do Btl, realizou s; ín i  pirtida de futebol, 

em disputa da «Taça Confraternização”, entre equipes de 
praças antigas e recrutas.

H - Programação externa:
Às 1230 H, na Rádio Diário da Manuã de Lajes, pales

tra sôbre CAXIAS, pelo Cap Med Dr Leopoldo Jorge Alves.
As 1830 H, na Rádio Clube de Lajes, palestra sôbre 

o “Dia do Soldado”, pelo Cel Floriano Mõller, Comandante 
do 2° Btl.

Ás 2000 H, na Rádio Diário da Manhã de Lajes, apre
sentação de uma peça patriótica sôbre CAXIAS, de auto
ria do r Ten. QU1RINO SEJANE3 DORNELLES, do 12 DE 
Cmb, com sede em Alegrete RS.

No Dia 24 de agosto, às 1230 horas na Rádio Clube 
de Lajes, foi realizada também uma palestra sôbre o tema 
“Aspectos da vida de CAXIAS como soldado”, pelo 2 
Ten Márcio Pacheco Marques.

F c rrcr dirige_se  
— — Grande

ao povo d o  
d o  S u l-----

O deputado Fernando Fer
rari fêz a seguinte procla
mação ao povo do Rio Gran
de, que foi lida em sessão 
da Assembléia, pelo deputa
do Jairo Brum:

“Ao povo do
Rio Grande

Do meu pôsto de luta, nes
ta hora de angústia e de in 
compreensão, envio aos meus 
companheiros e ao Rio Gran

de, a reafirmação de minha 
fé na sobrevivência do regi-

m<Fnvin-l!ie8, também, a rea
firmação de que não faltarei 
ao juramento que fiz sôbre a 
Lei Magna, ao ingressar no 
Congresso Nacional.

Estou oieute de que o pri
meiro dever do legislador é 
o de respeitar a Constitui
ção.

Concito os !rio irrandenses 
à defesa da legalidade pela

qual estou lutando infatiga
velmente, pois ela é, nesta 
hora desoladora, mais do que 
em qualquer outra, o nosso 
catecismo de esperança.

As reformas fundamentais 
que tramitam no Congresso, 
algumas em vias le aprova-

Lages, 2 de Setembro de 1981

PÉõtica alitude do Sr. Danilo 
lago is Casiro

O Comandante do 2o Batalhão Rodoviário recebeu, do 
Sr. Danilo Thiago de Castro, a proclamação abaixo, de 
apôio à sua decisão, aeompanhaudo o Sr. Gen. Comandan
te do III Exército, em sua atitude de irrestrito apôio à Lei, 
à Ordem, à Legalidade e à Constituição.

Lajes, 31 de agôsto de 1961

ção, como a que diz respeito 
ao Projeto d o aoip iro ao ho
mem do campo, já no Sena
do, a política séria de desen
volvimento i íiciada por \tr- 
gas e continuada por Jânio 
Quadros, em sjntonia c i os 
superiores interêsses d< po
vo brasileiro, não podem ser 
obstadas por preço algum.

A Nação resistirá esta re
núncia como suportou a re
signação cruenta de Vargas, 
mas tem o direito de saber e 
o sr. Jânio Quadros o dever 
de denunciar quais são as 
terríveis forças que o envol
veram, OBRÍGANDO-0 a ês- 
Se gesto.

Exmo. Sr.
Cel. Comandante do 2o Batalhão Rodoviário 
Nesta:

Cordiais saudações:
Eu, Danilo Thiago de Castro, cidadão brasileiro, casa 

do, residente e domiciliado nesta cidade, funcionário muni
cipal e reservista de V  categoria, classe 1939, venho por 
intermédio do presente, para o que abaixo se segue:

Considerando que estão em jôgo os destinos da nacio 
nalidade, num momento de tão grande gravidade para to
do o povo brasileiro, quero reafirmar de sã consciência, 
minha fé inquebrantável nos postulados democráticos que 
sempre notificaram minha vida, em defesa da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade

Da liberdade  disciplinada pelos ditames da fraternida
de, que ruma os brasileiros para o objetivo comum, no 
engrandecimento da Pátria da igualdade  perante a lei, base 
onde se solidificam os pilares mestres do direito e da justi
ça e, finalmente, da fraternidade,  élo de congraçamento na 
união da familia de que se compõem a Pátria comum.

Em defesa dêstes princípios, legados também pelos 
meus antepassados é que desejo colocar-me à disposição 
dessa gloriosa unidade do III Exército, para o que ela 
necessite.

Limitado ao presente, firmo-me com a maior estima e 
consideração.

Atenciosamente.
Danilo Thiago de Castro

sam. a Pátria permanece
Com as responsabilidadeí 

de representante do povr 
gaúcho no Congresso Nacio 
nal, declaro-lhes que conti 
nuarei vigilante em defesa da 
Constituição e da legalidade

A Democracia se revigora 
ao transpor essas fases difí 
ceis com as quais tão amiu 
dada mente se depara, poi 
fôrça mesmo dos princípios 
de que se constitui bastan
do para isso que o povo sai
ba defendê-la com tôda a 
energia.

Nesta emergência o povo 
deve confiar serenamente 
nos seus representantes, le- 

jgitimos arautos de suas aspi- 
i rações e que defenderão, in 
transigentemente, os princí
pios contidos na Lei Maior, 
não aceitando imposições de 
qualquer espécie e de qual
quer origem.

Aos Rio-grandense^, o meu 
abraço de solidariedade e a 
certeza de que não faltarei 
à bravura do Rio Grande.

AGUARDEM
Para breve a monumental piomoçâo de vendas

RENNER em modalidades ao alcance de iodos
Exclusivistas em nossa cidade:

HELIOS MOREIRA CESAR & CIA.
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