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Depois de uma pequeDa trégua já bem conhecida por 
nós, voltou a fuDcionar o famigerado jogo do bicho.

Quando há pouco tempo foi feita uma certa pressão 
por parte das autoridades no sentido de fechar definitiva
mente a prática dêsee jogo e tantos outros proibidos por 
lei, lembramos que o argumento usado pelas autoridades 
era de que, a lei proibia terminanteraente em todo o ter
ritório nacional a prática de jogos considerados de azar.

Como agora vímos e sentimos que em meio às sur 
dinas, como sempre recomeça, o famigerado jogo do bicho 
está em grande atividade.

Foi realizada há poucos 
dias no Rio de Janeiro, a 
Conferência Nacional dos 
Eispos do Brasil, conclave 
em que participaram prela
dos de várias partes do país.

Por ocasião daquela con
ferência, foi divulgada uma 
declaração em que denunci
am perigosa infiltração co 
munista no meio rural, como

se pode deduzir por um tre 
cho daquela declaração, que 
diz o seguinte: ‘ Os comunis
tas, no campo como na cida
de - não se interessam real
mente pelas soluções. Ao 
contrário: para êles, quanto 
pior melhor. Mas o fato gra
ve que denunciamos é que 
os agitadores vermelhos, em 
várias frentes, preparam-se 
para as guerrilhas, de acor

do com exemplos cubanos 
ou chineses. Assim, como 
não podemos parar no méro 
anticomunismo simplista e 
contraproducente, não pode 
mos ser ingênuos a ponto de 
entregar-nos a grandiosos 
planos de recuperação eco- 
nômico-social dos meios ru
rais, esquecidos da retaguar
da e dos flancos invadidos 
pelos guerrilheiros”.

Como sempre acontece, os responsáveis pela prática 
do mesmo iniciam o jogo do bicho em grande silencio, 
pois esta é a sua estratégia, afim de notar se há ou não 
a reação por parte de alguém.

Assim não havendo, então é desfechado o ataque em 
grande escala, afim de descontar a diferença do tempo 
em que estiveram com as suas atividades paralizadas.

Como procurássemos nos últimos decrétos assinados 
pelo presidente da República, e como não encontrássemos 
nenhum ato que revogue o que proibe a prática de jogo 
definido em lei, esperamos que as autoridades responsá
veis por êste setor tomem as providências que o caso requer, 
a fim de que não tenhamos que voltar com têrmos mais 
enérgicos, e com um noticiário mais amplo em tôrno dês- 
te problema que somente cabe às nossas autoridades 
em^combatê-lo de frente.

Alias figuras das Casas 
Bury em Lages

Conforme tivemos oportu
nidade de informar em nos 
sa última edição, será inaugu 
rada dentro de poucos dias, 
no edifício Constautino Ber 
tuzzi, sito à rua Presidente 
Nereu Ramos, a filial de La
ges das poderosas e tradi 
cionais Casas Bury, com ma
triz na cidade de São Paulo.

Com referência à instala 
çào da filial desta renomada 
firma em nossa cidade, encon
tram-se na Princesa da Ser
ra, procedentes da capital 
paulista, o sr. João Couto, 
inspetor geral das Casas Bu
ry e o sr. Silvano Jo9é da 
Silva, gerefite da futura filial 
de Lages.

Conforme conseguimos apu
rar junto àquelas altas figu
ras das Casas Bury, a mes

ma possue 128 filiais espa
lhadas por diversos Estados 
do país, esperando-se para 
breve a extensão de suas 
filiais no Estado do Rio Gran
de do Sul.

Para se aquilatar o pro
gresso e o poderio das Casas 
Bury em todo o Brasil, as
sinalaram aqueles altos men 
tores que aquela organiza 
ção comerciai vem inaugu 
rando uma média de-5 filiais 
por mês em diferentes pontos 
da federação.

Está assim de parabéns a 
nossa cidade, pois dentro de 
breve tempo, estará em fun
cionamento a filial de Lages 
das Casas Bury, firma que 
tem sido um orgulho no co
mércio de tecidos em todo 
o Brasil.

Jânio voltará mais cedo do que se supõem
Por ocasião de sua chegada domingo à São Paulo 

vindo de Londres, acompanhado de sua família, o sr. Alaor 
José Gomes, genro do sr. Jânio Quadros, afirmou que êste 
estará de volta à Vila Maria mais cêdo do que muitos 
supõem e que seus adversários que são os exploradores 
do povo, os que o enganam, roubam ou vendem como 
Profissionais do poder, encarregar-se-ão de apressar a sua 
volta. Estas foram as palavras transmitidas pelo sr. Jamo 
Quadros ao seu genro antes do mesmo embarcar com 
destino ao Brasil.

Auro de Moura Andrade candidate à gover 
nança paulista

44 dos 55 membros e- 
fetivos do diretorio re
gional do Partido Social 
Democrático, lançaram 
0 uome do Senador Au- 
r° de Moura Andrade, 
c°mo j candidato dêsse 
Partido à sucessão do 
8p- Carvalho Pmio.

Por outro lado, uma ou-

[•ente pessedista 
Paulo, não con 
com essa deci- 
tomar medidas 

s, visando anu- 
indicação, ale 

ue a mesma não 
a vontade po- 

is membros do 
, paulista do

Soldado da Policia 
morto com um tiro
Fatal acidente verificou-se 

hoje pela manhã na Casa de 
Caça e Pesca, sita à rua 
Coronel Córdova, com um 
soldado da policia.

O soldado Joaquim Macha 
do dos Santos, servindo na 
Delegacia Regional de Poli
cia, casado, com aproxima
damente 43 anos de idade, 
estava examinando uma arma 
naquela firma especializada 
na venda de artigos de caça 
e pesca, quando em dado 
momento a mesma detonou 
em seu peito, tendo morte 
instantanea.

Foi abérto o competente 
inquérito a respeito.

N o entender de Amaral Peixoto

HÁ PARTIDOS DE
MAIS NO BRASIL

O Almirante Amaral 
Peixoto, presidente do 
diretorio nacional do 
Partido Social Democrá
tico, disse há dias em 
São Paulo, por ocasião 
de uma conferência pro
ferida sôbre parlamenta
rismo, que o grande 
número de partidos po
liticos existentes em nos
so país, dificultam a a 
ção do govêrno, se 
bem que hajam algumas 
agremiações com idéias 
bem definidas como o 
PL e o PSB que são ú- 
teis à vida da naçao.

Disse ainda o sr. A 
maral Peixoto que a e x 
tinção pura e simples 
dêsses partidos nao re
solveria o caso; no en
tanto a reformulação se
ria útil.

A n iv e rs a r ia  h e je  o C e l. 
F lo rian o  M ö lle r

A data de boje é bastante 
festiva para os meios mili
tares e sociais da Princesa 
da Serra, pois assinala a 
passagem de mais um ani
versario do Cel Floriano 
Möller, ilustre comandante 
do 2o Batalhão Rodoviário, 
briosa unidade militar aqui 
sediada desde há vários 
anos. ,

Brilhante oficial do nosso 
Exercito, o Cel Floriano Möl
ler tem prestado assinala
dos serviços à Nação, tanto 
em nosso território como fó- 
ra dêste, pois como Expedi
cionário já teve oportunidade

de lutar pela nossa Pátria 
em terras da Italia como 
comandante da Ia Com
panhia de Engenharia de 
Combate do 9° Batalhão de 
Engenharia Expedicionária. 
Por ocasião da recente crise 
político - militar, teve papel 
saliente junto às forças que 
lutavam pela Legalidade.

Noticiando êste festivo a- 
contecimento, destas páginas 
enviamos ao Cel Floriano 
Möller os nossos respeitosos 
cumprimentos, rogando ao 
Creador que sempre ilumine a 
cua preciosa existência

H á  k se prata paia pape! de 
imprensa em câmbio especial

Argumentando que os direitos adquiridos peia 
imprensa de importar papel em câmbio especial 
estavam previstos em Lei, votada pelo Congresso, 
não podendo portanto ser anulados por simples 
ato de agente do poder executivo, no caso da 
SUMOC, a Emprêsa Jornalística “bôlhada Manhã” , 
de São Paulo, impetrou e obteve do juiz da ia. 
Vara da Fazenda Pública daquele Estado, liminar 
de mandado de segurança para voltar a importar 
papel em câmbio especial.

Ao pedir o remédio jurídico que revoga para 
os jornais os efeitos da Instrução 204, a emprêsa 
impetrante declarou que não recorreu à Justiça 
quando o sr. Jânio Quadros ainda era presidente 
para não sofrer suspensão de suas operações 
com o Banco do Brasil, do qual dependia para 
importar o papel indispensável às suas atividades.

O Brasil reconhece o novo Govêrno 
da Siria

O govêrno brasileiro acaba de reconhecer o 
novo govêrno da Siria O ato foi concretizado no 
dia de ontem no Itumarati.
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H  Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA. CATARINA

Requerimentos despachados dia 18 9 961
2056 ■ Cacildo Chiaradia & Cia. — transí, de lançamento -

c/ requer-
2057 - Vivaldo Waltrick de Oliveira - concessão perpétua -

Sim
2058 - Rita Souza Andrade - noventa dias de licença p/

gestação - Sim
2059 - Aldo Floriani Paes - concessão perpétua Sim
2060 - Firma Credicoral S. A. utilidades domésticas - aber

tura comércio - Sim
Requerimentos despachados dia 19 9 961
2061 - Maria Martinelli Zanoni - noventa dias de licença p/

gestação - Sim
2062 - João Francisco Godoy - concessão perpétua - im
2063 - Walter Figueiredo Godoy - concessão perpétua - Sim
Requerimentos despachados dia 20 9 961
2064 - Maria José Ribeiro - licença p/ depositar material -

a DOV. p/ informar
2065 - Antonio Alves Santana - abertura casa de fruta - Sim
2066 - Antonio Rogério Daboit e outros - laudemio - Sim
2067 - José Cesar de Oliveira Branco - laudemio - Sim
2068 - Lauro Alves Coelho - licença p/ demolir uma casa -

a DOV. p/ informar
2069 - Ony Marin - construção de muros - a DOV. p/ informar
2070 - José Oliveira Andrade - demolir uma casa - a DOV.

p/ informar
2371 - Samuel Matos - laudemio - Sim 
2072 - Otilia Cristina Lemkhul - transferência de casa € 

terreno - Sim

Lages, setembro de 1961,

OSCAR AMANCIO RAMOS

Enc. do Serviço de Protocólo P. M L.

E D I T A L
De ordem do Senhor Prefeito Municipal, faço público 

a quem interessar possa, que esta Prefeitura venderá em 
concorrência pública às quinze (15) horas do dia 16 pró 
ximo vindouro (16/10/1961) UMA JUNTA DE BOIS CAR- 
REROS, considerada iuservível p ira os serviços desta 
Municipalidade.

O julgamento das propostas será na mesma hora e 
dia acima mencionado, na Secretaria da Prefeitura Muni
cipal, era presença dos interessados que quiserem com
parecer.

O preço minimo será de quarenta mil cruzeiros 
(Cr$ 40.0(30,00), e o pagamento efetuado no ato.

Os animais poderão ser examinados na Vila de São 
José do Cerrito e outros esclarecimentos prestados pelo 
Snr. Intendente daquele distrito.

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 e setembro de 1961 

Felipe Afonso Simão — Secretário

Termo de prorrogação do contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal e Lages e a Emprèsai 
‘ Coletivo Santos de Transo te Ltda.” em 25 d< 
maio de 1956

Fica para todos os efeitos, prom  p io  até o dia trinta 
e um de maio do ano de hum mil no\ i c e n t o s  e sessenta e 
cinco (31-5-1965), o prazo previsto Cláusula S e g u n d a  
do ( ontrato celebrado entre esta Pr > m ia e a E m p r e s a

Coletivo Santos de Transporte Ltd,VpP" L e f r o 8 ™ r o '"autó? 
Serviços de Transporte Coletivo oo l ' - 6 da ^eí
ônibus dentro do perímetro da cidade,
n- 10, de 20 do corrente mês . gl

Prefeitura Municipal de Lages em ol de ma 0 de 
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Léo Ampersaro - Vicente Ampersam 

Pela Empresa Concessionária

DECRETO
de 30 de setembro de 1961 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
TRANSFERIR: _ . _t
De acôrdo com o art. 69, alinea d, da Lei n *1, 
de 7 de dezembro de 1949.

O funcionário Claudio Ramos Floriani, do cargo iso 
lado de provimento efetivo de Fiscal da Fazenda, Padrão 
O do Quadro Único do Município, para o de Diretor da 
Fazenda, Padrão z5. «

Prefeitura Municipal de Lages, em 3») de setembro de
1961.

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na Secre

taria da Prefeitura, em 30-9 61.
Felipe Afonso Simão - Secretário

DECRETO
de 2 de outubro de 1961 

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Dispensar das Funções de DIRETOR DO CENSO 
CADASTRAL E SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS o Funcio
nário desta Prefeitura CLÁUDIO RAMOS FLORIANI. ocu
pante do cargo isolado de provimento efetivo de Diretor 
da Fazenda, Padrão z5.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de Outubro 
de 1961.

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na) Se

cretaria da Prefeitura em 2 de outubro de 1961.
Felipe Afonso Simão Secretário

Cidade de ITAPUAN no Norte do Paraná

Acha-se instalada nesta cidade com Escritório à 
Av. Mal. Floriano, 211, à disposição dos imeressados com 
venda de Lctes com pequenas entradas e o restante a 
longo prazo, assegurando se assim de tôdas as regalias 
que uma cdade bem planificada e vizinha das mais "prós
peras ci tades do norte do Paraná lhe proporcio
nará em Lr^ve Não fique arrependido no futuro, lembre-se 
de LONDRINA e compre hoje mesmo o seu lote em 1TA- 
PUAN.

N. B. As mensalidades podem ser desde CrS
1.0 0.0(3 meusais.

W. P Nogueira 
Agente Autorizado

Você conhece
ANNE FRANK?

E o le ceita.
Carmen Annes Dias 

Prudent?
( C O N T IN U A Ç Ã O )

Vimos bairros velhos, em 
l plena demolição.

— «O traje nativo tam
bém vai ser abolido.»

«Proibido o camisolão?!» 
protestei enèrgicamente. 
«Mas que graça vai ter o 
país, então! Será igual ao9 

outros!»
— «Decisão do govêrno»
— «Mas que tem a ver u- 

ma coisa com a outra! Mo 
dernizem o país, mas con
servem-lhe os detalhes que o 
caracterizam! Ah! Se eu che
gar a falar cora o Nascer...»

—  «Diga tudo o que qui 
ser» —  respondeu nusso a- 
migo, divertindo-se.

Reparei dessa vez, como 
em outras, mais tarde, como 
desejavam sinceramente que 
demonstrássemos o nosso 
modo de pensar.

— «Tenho uma surpresa 
para ambos».

E, sem mais palavras, a- 
pontou-nos a praça da Esta 
ção. Lá estava êle, o Faraó 
Ramsés, o Vaidoso, gigantes
co bloco de granito com 7 
metros de altura, olhar fixo 
no Oriente!

— «Trouxeram no de longe, 
de Mênfis. Custou 20 COj li
bras (4 milhões de cruzeiros), 
para trazê-lo até aqui, sem 
incluir a Fonte Monumental 
que brota de seus pés..»,

— «Danado..» —  murrnu 
rou meu marido. «Conseguiu 
o que queria, afinal de con
tas.. impor-se à posteridade!»

E contemplamos o faraó 
mais pretenoioso e mais vai
doso de toda a história egip- 
cia. na atitude clássica; Je 
«pschent» na cabeça, um pe 
à frente do outro e braços 
tesos, segurando nas mãos 
possantes as ináígnias do po
der

(Continua)

PRECiSA-SE
De 4 rapazes e quatro mo

ças para trabalharem junto 
ao comércio. É necessário 
terem o curso pnmário e 
bem apresentável*

Paga-se ordenadi e < omis
são. 2 dos rapazes é para 
viajar ; s mnoieipios vizi
nhos.

Tratar: à Av. Mal. Floria
no, 211 em hora d, Expedien

t e .

A ASSOCIAÇÃO RURAL 
e 26 de Novembro próximo, o

Os interessados pod*.'äo

'romu" lca aos interessados que levará a efeito, nos dias 25 
Ar emate de gado — em seu PARQUE DO CONTA DINHEIRO.

obter maiores informações na séde social da Associação.
hages, 13 de Setembro de 1931

A  DIRETORIA
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O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Edital d© Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci
tação, com o prazo de ses
senta (60) dias, virem dêle 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que por par
te de LAURO RODRIGUES 
DA CRUZ e s/ mulher, bra
sileiros, casados, proprietá 
rios, residentes e domicilia
dos no lugar denominado I- 
tararé, no distrito de S. José 
do Cerrito, nesta Comarca,

h  (ira CM  ili ta ra i de laies Estado de Santa Catarina
PETICXnÍrÍgÍpa a se6uinte rtiiGAO . «Exmo. Sr Dr
Juiz de Direito da Vara Cí
vel da Comarca de Lajes. 
Lauro Rodrigues da Cruz e 
sua mulher, brasileiros, casa
dos, proprietários, domicilia
dos e residentes no lugar 
denominado Itararé, no dis
trito de São José do Cerrito, 
nesta comarca, por seu ad
vogado, que esta subscreve, 
expõem e requerem o seguin
te. Io Que, há mais de trinta 
anos, por si e seus anteces
sores tem posse mausa e 
pacífica na área de quarenta 
mil metros quadrados, no lu
gar denominado Itararé, no 
Distrito de S. José do Cerri. 
to nesta Comarca, que tem

as seguintes confrontações 
com terras de Natalício Ri
beiro Rosa, Manoel Antonio 
de Souza Machado, Julio Xa
vier Sobrinho, e com a es
trada Federal Presidente Ne- 
reu Ramos. IIo - Que, sen
do senhor e possuidor, man
sa e pacificamente da area 
acima referida, digo, descri
ta, nela construiu sua mora
da habitual, tendo suas cria
ções e plantações, sem que 
até a presente data tivesse 
sido turbado em sua posse, 
em terreno de domínio par
ticular. IIIo - Qne, preten 
dendo transcrever no Regis 
tro de Imóveis desta Cornar 
ca quer obter, afim de lega
lizar o seu domínio e posse

sobre o imóvel e casa, uma 
vez que os possui como seu 
tranquilamente e sem qual
quer contestação de quem 
quer que seja e sem turba
ção, continuadamente, como 
justo título e boa fé há mais 
de trinta anos e na forma 
dos arts. 550 a 552 do Uód. 
Civ. Bras. que V. Exia. haja 
por bem ordenar, atendidas 
as formalidades legais, o re
conhecimento do dominio 
sobre a area descrita, em 
favor dos requerentes seja 
expedido o competente man
dado para a transcrição no 
Registro de Imóveis do 2o 
Oficio desta Comarca, como 
propriedade legitima para 
todos os el'eit03 legais. IVo -

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

SIMCA2.® S E R I E O

ÜAMBORD
TECNICAMENTE AINDA MAIS PERFEITO!
M AIO R  P O T Ê N C IA !- 0  SIMCA 
CHAMBORD- 2 «SÉRIE -1961 POS
SUI AGORA 9 0  HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" OE 
8 CILINDROS' e NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS Dü DIFERENCIAI 
PERAMTE APROVEITAMENTO INTE
GRAI OA POTÊNCIA 0 0  MOTOR. 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M E LH O R  T 0 R 0 U E !  -  E MAIS 
COM 0  AUMENTO DO TOROUE 
(1 5 " / , )  NAS BAIXAS E MÉDiAS 
VELOCIDADES DO MOTOR. 0  SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÕRÇA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA'

MELHOR RELAÇÃO P Ê S 0-P O 
T Ê N C IA !- 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PÊS0 DA ESTRU
TURA COMPACTA 00  CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE D0 QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ D0 SIMCA 
CHAMBORD 0  AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FORCA ÚTIL POR 
QUILO DE PÉS0
NOVA DISTRIBUIÇÃO D0 ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS. COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAC0 INTERIOR 
PERMITE MAIS FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE CE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDfVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

EST0FAM EN T0 A iN D A  MAIS 
LU XU O SO !-R IC O  E ANATÔMICO

EST0FAMENT0 EM GOMOS. EM 
CORES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0  CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS. 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA TOTALMENTE 0S CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANDO MUITO 
MAIS CONFORTO A0 DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES'
N 0 V 0  S ISTEM A ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAR0LETFS, LUZ 
D0 PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR EC O N O M IA!-DE GASOLINA, GRAÇAS A0 N0V0 DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENT0 E MENOS AQUECIMENTO. GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS 00  MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA 0E GRAN
DE B E L E Z A !-N O V O S  FRISOS 
EM LINHAS RETAS. HORIZONTAIS. 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS OE CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUX0' NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE OUALIOADE E BELEZA N0 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES ! - F0R- 
RACÃ0 INTEGRAL COM TAPÊTES 
DÊ PURA LA. NO PORTA-MALAS. 
N0V0 TAPÉTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE A ÁGUA D0 MAR. 
MANCHAS OE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PARA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARMONI
ZASTES COM AS OA PINTURA D0 
CARRO'
CÔRES M O D E R N A S !-U M A  VA
RIADA GAMA DE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS 0U EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES 0U VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÕST0' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS 0 0  
CHAMBOROiO MAIOR PORTA-MA
LAS DE TG00S 0S CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS OE TODOS 0S AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
-COMPACTA À PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

BLEVAD0 ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98“/.) - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PECAS E ACESSÓRIOS

p arf tòda a região serraria:
MFRCANTIL üiLLA ro cca , broering  s /a.
r V l f c K U M  I I L I  d o  2 5 8  _  L A G E S  -  O._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. j y  -..— .»rrT —  If — ■11'T* '-' M f f l f
mviMPijoi,

Que, para isso e na forma 
dos arts. 454 a 456 do Cód 
Nac. Proc. Civ. querem os 
requerentes propôr a pre 
sente ação declaratória do 
usucapião do imóvel, devi
damente/ justificada a sua 
posse, requerendo a citação 
dos interessados incertos e 
desconhecidos e dos ccn- 
frontantes, por mandado e 
aqueles por edital com o 
prazo de sessenta dias, para 
no prazo de dez dias, con
testarem, querendo esta a- 
ção, citando o sr. dr. Promo
tor Público Indica como 
meio de prova o depoimen
to pessoal de quem conten
tar, de depoimento de teste
munhas, vistorias, e mais 
provas que se fizerem m- 
cessárias ao esclarecimento 
do alegado. Dão ao preseu 
te feito o valor da taxa ju
diciária de dois mil e cem 
cruzeiros (CrS 2.10.3,00). Nea 
tes termos: P. Deferimento.

Lajes, 16 de novembro de 
1960. (a,) Mario Teixeira Car
rilho». DESPACHO: « M a i - 
que se data para a audiên
cia de justificação. Em 
25/1/61, (a.) João Santo Da- 
mo-Juiz Substituto». Realiza
da a justificação, proferiu 
êste Juizo o seguinte DES
PACHO: “Vistos, etc. Julgo 
por sentença a presente jus
tificação em que é reque
rente Lauro Rodrigues da 
Cruz afim de que produza os 
seus efeitos jurídicos e le
gais Façam-se as citações 
requeridas na inicial, a do 
Dr. Promotor Público a dos 
confrontantes do imóvei por 
mandado; dos interessados 
incertos por edital publicado 
uma vez no Diáno Oficial 
do Estado e duas vèzes na 
imprensa local Laj s, 16 de 
junho de 1961. (a.) Osmundo 
Vieira Dutra-Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível." E 
para que ninguém alegue 
ignorância muito especial- 
mente os interessados incer
tos, passou-se o presente 
ditai, que será publicado e 

afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta Cidade 
de Lajes, aos dois dias do 
mês de Setembro, de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu Luiz Carlos Silva. Escri 
vão do Cível o datilografei, 
subscreví e assino.

Osmundo Vieira Dut a  
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

11 EM FEÜ
Encontra-se em festa des

de o dia 26 de setembro pró
ximo findo, o lar do sr. Edú 
Furtado, tesoureiro da agên
cia local do Banco Inco. e 
de sua exma. esposa dona 
Cora Furtado com o nasci
mento da bela garotinba <,U3 
na Pia Batismal receberá o 
nome de Maria Aparecida.

Parabéns ao fel z c a s a l ,  
com votos de um iu • ri
sonho e promissor à recem 
nascida.
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Juíza do Oireito da Primeira t a  da Caraarca de Laoes
Edital de Praça

O dr. Osmundo Vieira Du 
tra, Juiz de Direito da Pri 
meira Vara da Comarca de

linha de frente, UMA PARTE 
SOMENTE, ou seja um lote, 
com a área superficial de 
quatrocentos e quarenta me

bro de mil novecentos e ees- 
senta e um. Eu. Luiz Carlos 
Silva, Escrivão, o datilogra 
fei, subscrevi e também as-

sino. S-ilos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Dire t > da la. \ ara

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Lages, Estado de Santa Cata- , tros quadrados (440,nü m2). . .  <» om «o comi I ni no n*nl t ■
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conheci 
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trinta (30) 
do corrente mês de outubro, 
às dez (10) horas, no saguão 
do edifício do Forum desta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a publico pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a 
avaliação de cincoenta mil 
cruzeiros (Cr$ 5'J.ODi), '0), fei- 
t i  neste Juizo, o seguinte i- 
movel que foi penhorado a 
João Alves de Sá e sua mu 
lher na execução promovida 
por Miguel Steil, a saber: — 
No terreno próprio para

com as seguintes ctnfronta- 
ções e dimensões em virtude 
da venda feita pelo executado 
de parte do terreno acima des 
crito: Ao norte, com vinte e 
dois metros.com uma rua pro
jetada que dá acesso à Estra
da Lagos-Curitibanos; ao sul, 
com vinte e dois metros, 
com terreno do Patrimônio 
Municipal ; a Leste, com vin 
te metros, com terreno do 
Patrimônio Municipal, a oes
te, com vinte metros, com a 
parte de terreno de Elisiário 
Coelho, que lhe foi vendida 
pelo executado João Alves 
de Sá e que faz frente para 
a referida estrada. Referido 
terreno está devidamente 
transcrito sob n. 18.382, livro 
u. 3-W. fls. 182v. à 183, no 
Primeiro Ofício do Registro

EDITAL DE PRAÇA

construção, sem benfeitorias, de Imóveis, desta comarca
■ i , i T  r l f l  O f  i /-» i r» 1 i  r l  C  í m  n  U  r \  / I r» isituado nesta cidade de La

ges, no lugar denominado 
«Conta Dinheiro», com a área 
superficial de novecentos 
metros quadrados, confron
tando ao norte, com uma rua 
projetada, com quarenta e

do Oficial Cid Simão Rodri 
gues. E quem arrematar dita 
parte de quatrocentos e qua
renta metros quadrados, de
verá comparecer no local, 
dia. mês e hora acima men
cionados, sendo ela entregue

cinco metros, na linha late-!a quem mais dér sôbre a
aludida avaliação, depois de 
pagos no ato os impostos e 
custas legais. Para que che

ral à direita: ao sul, com 
terreno do Patrimônio Muni
cipal, com quarenta e cinco
metros, na linha i iterai à gue ao conhecimento de to 
esquerda; a leste, com terre-j^0®. passou-se o presente 
no do Patrimônio Municipal,! edital de praça para publi-
com vinte metros, na linha 
que fecha os fundos; a oeste 
com a Estrada Lages - Curiti- 
banos, com vinte metros, na

cação na íórma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, aos seis dias de outu-

O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conhe
cimento tiverem ou interes 
sar possa que, no dia 28 
(vinte e oito) do corrente mês 
de outubro, às dez (10) ho
ras, no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais dér sôbre as avalia
ções que seguem, feitas nes- 

Juizo, os seguintes imó
veis que foram penhorados 
a Marila Arcediva Fogaça 
Lopes, nos autos da ação 
executiva que lhe moveu 
Felisberto Batista Filho, a 
saber: UMA GLEBA DETER 
RAS, com a area superficial 
de 63 686,00 m2 (sessenta e 
seis mil seiscentos e sessen
ta e seis metros quadrados) 
situada no distrito de São 
José do Cerrito, desta Co

marca, em comum com ou
tros, confrontando ao norte 
com terras de Cesarino b o -  
gaça de Almeida Junior e 
Silveira Martins de Jesus; 
ao sul, com terras de Marto 
Coelho de Oliveira e o la-' 
geado Goiabeira; a leste, 
com terras de Si. bastião Fo 
g-iça de Almeida; e oeste, 
com terras dos Oliveira, ava
liada pela quantia de Cr$ 
25.0 .0,u0. UMA GLEBA DE 
TERRAS com a área super
ficial de 72 600, >0 m2 (seten
ta e dois mil e seiscentos 
metros quadrados) situada 
na Fazenda dos Morais, dis
trito de Campo Belo do Sul, 
desta comarca confrontando 
com terras de José Alves 
Correia, com terras de José 
Maria de Oliveira Branco, 
com terras de Francisco Pe
reira dos Anjos e com ter
ras de João Batista Fogaça, 
avaliada pela quantia de 
Cr$ 30.000,00. As duas glebas 
acima descritas foram ad
quiridas pela executada Ma
rila Arcediva Fogaça Lopes, 
respectivamente, por doação 
de seu pai, conforme docu
mento transcrito sob n 12.417,

no Segundo Ofício, e por 
compra feita a Abel Silveira 
Matos e sua mulher, confor
me documento transcrito sob 
n. 10.970, também no Segun
do Ofício de Registro de 
Imóveis desta Comarca. Para 
que chegue ao conhecimen
tos de todos, passou-se o 
presente editai para publica
ção na fórma da iei, e quem 
quizer arremate r duos imóveis 
deve rá  comparecer ro lugar, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo eles entre
gues a quem mais dér sôbre 
as aludidas avaliações, de
pois de pagos no ato 
os preços das arrematações 
custas e impostos legais 
Dado e passado nesta cida
de de Lages Santa Catarina, 
aos seis dias de outubro de 
mil novecentos e sessenta e 
um. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino.

Osmundo Vieira Dutra

Juiz de tyireito da la. Vara 
Civel

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para tôda a região serrana 

---- — dos afamados produtos DKW  —------—

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 

CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma hem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender a seus amáveis clientes.

Roa Coronel Córdova -  m a 302 - dos Co ités  e Telégrafos
Ca l ar i oa
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Guarany desclassificado do certame estadual—
Foi realizado domingo 

último na cidade de Blu
menau. o segundo con
fronto da série pelo cer
tame estadual entre as 
equipes do Olímpico da
quela comuna e o Gua-

denÍ96iCampeâ°  ,ageano 
Após um jogo dos mais 

disputados, houve um 
empate em 1 gol, o que 
revela quão equilibrada 
foi esta contenda

O ponto dos lageanos 
foi anotado na primeira 
etapa, quando já vencia 
por 1 a 0 por intermédio 
do centro avante Johan.

Como já houvesse um 
empate no primeiro jo____ ____  _________ ^umeuua. empate no primeiro jo

D̂q][Bõa !1 pQq 'I D<c II 1=>>51[5Õ51[BÕ5

*  - ... -  ‘  1

f* T!• • L,

fl WILLYS DÁ n VOCÊ 0 MELHOR 
RRFICADO DE GARANTIU NO BRASIL!

1!
H!
I
$1

go, realizado no domingo 
anterior ao do jogo de 
Blumenau, houve a ne
cessidade do mesmo ser 
d cidido na cobrança de 
penalidades máximas. A 
deesão por pênaltis foi 
decidida na segunda sé 
rie em favor do Olímpi

co por 3 a 1. Com êste 
resultado o quadro bu- 
grino foi desclassificado 
do atual campeonato es
tadual, muito embora 
realizasse uma campanha 
invicta dentro do mesmo 
com duas vitórias e dois 
empates.

Domingo Cruzeiro x Comercial de Joaçaba
As direções do Cruzei

ro e do Comercial da 
cidade de -Joaçaba, ehe 
garam a um denomina
te r comum, para a rea 
lizyção de um jogo arais 
toso no próximo domin
go cru Lages.

Êste jogo tem carac
terísticas interessantes,

pois o Cruzeiro possue 
no momento um bom 
quadro, e o Comercial 
sempre se exibiu com 
regularidade em nos^s 
meios, motivo porque o 
referido cotejo está pen
dente a carregar um bom 
público ao t stádio Mu
nicipal Vidal Ramos 
Junior.

Foi iniciado domingo, o campeonato de ju 
venis da presente temporada, e que conta com a 
participação de quatro equipes. Os quadros do 
Guarany e do Catarinense empataiam tm l gol, 
sendo que no cotejo principal da rodada, o Interna 
cional goleou o Vasco da Gama por 5 a 1.

Após êstes resultados, a classificação do certa
me mirim da cidade é a seguinte:

r  Internacional 0 pp.
2‘ Guarany e Catarinense 1 pp.
3 Vasco da Gama 2 pp.

ü i

S.rr.. desde I o de agosto, os produtos Willys (Utilitário "Jeep” Universal. 
Utilitário "Jeep” Universal Modélo 101. Rural “Jeep” . Pick-up "Jeep" e 
Aero-Willys) têm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de usol Esta duplicação 
cios limites anteriores da nossa garantia é o resultado da constante 
elevação da qualidade dos nossos produtos, do alto índice de naciona
lização alcançado pela Willys-Overland do Brasil, da assistência 
técnica assegurada pela réde de Concessionários em todo o território 
nacional, da crescente especialização da mão-de-obra brasileira e do 
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade 
dos nossos produtos. Após uma demonstração v. «era verificado 
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia. i iêí/ i  tyç]

WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A. XYwILLÍOj

REVENDEDOR:
DE . m

- - -  „ -J }Q Vnrrras loSH — End. Tel- Planaltina
s _________________

Conforme conseguimos 
apurar, o G. E. Glória 
da cidade de Vacaria, no 
Estado do Rio Grande 
do Sul, ofereceu-se para 
realizar um jogo contra 
o Cruzeiro no próximo 
domingo.

Como o estrelado, tem 
jogo marcado para aque

le dia como comercial de 
Joaçaba a direção do 
alvi azul respondeu aos 
dirigentes do Glória, 
aventando a possibilida
de do Cruzeiro ir em Va
caria no próximo dia 22, 
e posteriomeute em da 
ta a combinar aquele 
clube viria jogar em 
Lages.

O Floresta de Videira não compareceu
Era para ser realizado 

no domingo, o prélio in- 
ter-municipal entre as 
equipes do Internacional 
local e do Floresta de 
Videba, vice campeão 
daquela cidade.

Devido as forte chuvas

caidas no fim da sema
na em Videira e cidades 
circunsvizinhas. impedi
ram a vinda do Floresta à 
nossa cidade, de modo 
que o referido cotejo foi 
adiado para uma outra 
oportunidade.

Seis Finalistas no Estadual
Após a conclusão dos jogos eliminatórios do campeona

to catarinense de futebol, Marcilio Cias de Itajaí, Carlos 
Renaux de Brusque. Olímpico de Blumenau, Metropol de 
Cri8ciúma, America e Caxias ambos da cidade de Join
ville, são os finalistas do atual certame estadual, cuja 
fase final será iniciada brevemente.

Os quadros acima são seis das grandes forças do 
futebol catarinense. Por uma fôrça do destino, o G A Uun- 
rany não disputará as finais, uma vez que foi desclassifi
cado pelo Olimpic0 na cobrança de penalidades max mas
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Lages, 11 de Outubro de 1961

Do meu Canto
Grandes e sensacionais acontecimentos têm abalado a 

estrutura juridica e constitucional do Brasil.
O primeiro deixou inteiramente consternada a nação, 

com o desenlace fatal da morte do saudoso Presidente 
Vargas; o segundo, logo em soauida, foi o convite (dizem 
ser amistoso) feito ao Presidcrue Café Filho e ao seu 
substituto eventual, senhor Carlos Luz, para deixarem a 
presidência, respectivamente, sendo substituídos pelo eau 
doso Senador Nêreu Ramos; o terceiro veio decepcionar < 
povo brasileiro, com a resolução mefistofélica do senhoi 
Janio Quadros, renunciando.

De modo que, de vinte e sete de Agosto a oito de 
Setembro de sessenta e um, o povo brasileiro viveu horas 
de grandes apreensões e, por vêze6, de verdadeiro pânico, 
com a crise surgida no país, em decorrência da renuncia 
do recordista em renuncias, o megalomaníaco, senhor .Ja
nio Quadros, cuja renuncia deu motivo aos agitadores 
contumazes a insuflarem os ânimos do povo, a guisa de 
patriotismo, para conseguirem adeptos para as suas idéias 
esquerdistas, resultando, daí, também, um mal entendido 
no seio das forças armadas, deixando-nos na iminência de 
ser deflagrada, em nosso país, uma guerra civil, de 
consequências imprevisíveis, que destruiria o patrimônio 
nacional, já tão depauperado em consequência das más 
administrações dos govêrnos federais em descurarem-se 
do entrosamento do mecanismo que impulsiona e movi
menta todos os setores da vida administrativa do país, não 
obstante de preferência atenderem, cada um que ascende 
à curul presidencial, a grupos econômicos ou aos afi- 
lhadismos.

Entretanto, graças a Deus e a intervenção da quase 
totalidade dos govêrnos estaduais, foi superada a crise, 
voltando o país a sua vida normal, embora ainda persista, 
em muitos grupos, um clima de espectativa edesconfiança, 
quanto ao novo sistema de governo de gabinete que cha
mamos de parlamentarismo.

Ainda não está bem claro o motivo dêsse entrechoque 
nas forças armadas; segundo opiniões diversas, uma parte 
pendia para a esquerda e a outra para a direita, não per
mitindo esta passar do regime da liberdade para o regime 
da opressão, resultando: Mudança do presidencialismo pa
ra o parlamentarismo.

Diante dos entendimentos que estão 6e processando 
normalmente entre as duas correntes em litigio, presume- 
se elas estarem embuídas dos melhores propósitos para 
chegarem a um bom termo, porque acima das competições 
pessoais e de interesses subalternos e ideologicos está a 
grandeza e a invulnerabilidade da pátria e da dignidade 
humana, portanto, leva-nos a crêr que tudo será rasolvido, 
satisfatoriamente, para paz, tranquilidade e felicidade da 
familia brasileira.

Lajes, Outubro de 1961.
LIVINIO GODOY

inlil Ha bn, Broeriug 8/1.
Assembléia Geral Extraordinária 

Ia. C O NVO CAÇÃO
Convidam-se os senhores acionistas a comparecerem 

à séde social, à rua Coronel Manoel Thiago de Castro 
156/73, às 14 horas do dia 25 de outubro de 1961, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. - Aumento de capital e consequente alteração es

tatutária.
2. - Mudança da época do Balanço Geral.
3. - Assuntos de interêsse geral.

A firma Cesar, Costa A 
Cia, proprietária do Grande 
Hotel Lages. considerado 
um dos mais poderosos no 
gênero do sul do país, vai 
dar prosseguimento às obras 
daquele 6uniuoso edifício, 
com a construção de um pa j 
vimento anexo, que terá oito, 
andares.

A parte a ser construída, | 
situa-6e ae lado da entrada 
principal daquele estabeleci-1 
mento hoteleiro e comporta 
rá 60 apartamentos que, so

mados aos 45 já existentes, 
terá um total de 105 aparta
mentos. „ „

Conforme conseguimos a- 
purar ainda, a nova pavi
mentação terá dois elevado 
res e inclusive 6alas para 
núpcias e outras recepções ^
sociais. . , I

Para tratar do imediato i -1 
nicio das obras dêsse novo, 
pavimento, seguiu há dias; 
para Porto Alegre, o sr- NU-, 
son Duarte, gerente desse j

onde foi providenciar jUm 
à firma especializada, 0 0
viço de estaqueamento, bem 
como cutra6 providências re 
lativas à complementação h, 
construção do Grande Hotel 
Lages.

Não re6ta a menor dúvida 
que se trata de uma noticia 
bastante alvissareira para a 
nossa cidade, pois qUe 
Grande Hotel Lages, depo H 
de definitivamente concluído 
se rivalizará com os melho
res hotéis do país.

Medida de grande alcance 
social e humano, tendente a 
alcançar grande repercussão 
pelos benefícios que com
porta e por suas implicações, 
é a que acaba de ser toma
da pelo Governador Celso 
Ramos, com a qual resolve 
êle ura problema que vinha 
se arrastando.

Cêrca de seis mil profes
sores diaristas foram bene
ficiados com o decreto n° 
5,5, de 29/09/61, conseguindo 
afinal uma situação de di
reito. Êstes abnegados ser
vidores públicos, que cola
boram com o Govêrno num 
setor tão importante da ad
ministração, qual seja o do 
ensino, não tinham, até en
tão, uma situação jurídica 
definida, lutando com vários 
problemas e vivendo, em 
constantes sobressaltos, o 
que vinha, inclusive, se re
fletir no próprio trabalho 
que executavam.

Com a medida adotada pe
lo Governador Celso Ramos, 
não só uma velha situação 
de intranquilidade por aquê- 
les servidores é reparada, 
dando lhes uma definição 
dentro dos quadros do fun
cionalismo estadual, como 
terá resultados benéficos 
dentro da atividade que e- 
xercem

O Decreto do Chefe do E- 
xecutivo Catarinense, recém

assinado na Pasta de Educa
ção e Cultura, dispõem sô
bre o enquadramento de 
professores diaristas como 
mensalistas, fixando Tabelas 
Numéricas da SEC, e dando 
ao mesmo tempo, outras 
providências tendente a re 
gularizar, de vez, a situação 
destes servidores, que passa
rão assim a gozar dos direitos 
consubstanciados nos §§ I o 
e 2o do artigo 48, da Lei n° 
2.172, de 23 de Novembro de 
1959.

O decreto agora assinado 
faz com que os professores 
diaristas passem à catego
ria de extranumerários-men- 
salistas, modificando as Ta
belas Numéricas de Mensa
listas da SEC, de conformi
dade com o que disciplina o 
Presente Diploma Legal, e 
lhes dando, enfim, uma situa 
ção definida, expedindo cer
tidões individuais aos interes 
sados, dêste ato coletivo, 
enquadrando na6 tabelas em 
vigor, os salários dos pro
fessores beneficiados por es 
ta medida.

Cumpre acentuar que, de 
acordo com os §§ I o e 2o do 
artigo 48, da Lei n° 2 172, os 
beneficiados terão direito de 
contagem de tempo integral 
de efetivo exercício, bem 
como nível mensal de salá
rio, enquanto que, na situa- 

I ção anterior, não possuiam

direito algum, passando as
sim a conquista de todos os 
direitos comuns ao funciona
lismo, prerrogativa esta de
corrente da efetividade do 
cargo, isto é, para todos os 
diaristas que atingirem 10 a- 
nos. Os quê já contem 10 a- 
nos, podem ser considerados 
efetivos, adquirindo, automa
ticamente, direitos às prer
rogativas do funcionalismo, 
que são entre outras: licen 
ça-prêmio, aposentadoria, li
cença para tratamento de 
saúde, empréstimos em con
signação, aumentos trienais 
no caso específico de pro
fessores, etc.

Como se pode observar, 
só merece aplausos a atitu
de tomada pelo Governador 
Celso Ramos e que veio ao 
encontro das reivindicações 
da numerosa classe de ser
vidores.

Eleição para gover
nador ainda será pe 

lo voto diréto
As eleições para governa 

dores que deverão substi
tuir os atuais, ainda se pro 
cessarão pelo sufrágio dire
tor. Antes do termino dos 
mandatos e antes do prazo 
que a lei federal irá fixar, 
nenhum Estado poderá mo
dificar sua Constituição pa
ra adaptar-se ao sistema 
parlamentarista. O mesmo se 
relaciona aos municípios. 
Estas explicações foram fei
tas segunda feira última pe
lo deputado Pedro Aleixo, 
ex-liderdo Sr. Jânio Quadros 
na Câmara dos Deputados

Modificações nos co 
mandos militares po
d e m  trazer dissabores

Ainda as acusações de Dom Vicente Scherer 
contra autoridades gaúchas

Em seu programa “A Voz 
do Pastor" de 6egunda feira 
última, o Arcebispo de Porto 
Alegre Dom Vicente Sche
rer, voltou a acusar as auto
ridades gaúchas sôbre o 
eminente perigo do comu
nismo no Rio Grande do Sul

Em certo trecho de suas

acusações, aquela autoridadf 
eclesiástica gaúcha, afirmoi 
que durante os dias conturba 
dos de agosto último, em Porte 
Alegre, foi largamente difun 
dido o livro do mal-afamadc 
d i t a d o r  internaciona 
Ernesto “ Che" Guevara, inti 
tulado “La Guerra de Guer 
rilhas”.

Lages, 10 de outubro de 1961.
Pedro Delia Rocca - Diretor Presidente 

Mário Vargas - Diretor Gerente SR. OSMAR NUNES

N 0 V 0  PRESIDENTE DO INP
Por decreto presidencial, 

oi nomeado para as funções 
de presidente do Instituto 
Nacional do Pinho, o sr

Herminio Teciano, influente 
madeireiro na cidade de Xa- 
pecó, neste Es'ado.

Seguirá dentro de poucos 
dias para o Rio de Janeiro, 
o sr. Osmar Nunes, esforça
do gerente da filial das Ca
sas Pernambucanas e pes
soa vastamente relacionada 
em nossos meios sociais.

O objetive da viagem do

sr. Osmar Nunes à Velhacap 
é entrar em contacto com a 
matriz das Casas Pernambu
canas, onde serão tratados 
importantes assuntos, relacio
nados com a filial de Lages, 
bem como outros negócios 
atinentes à firma quç geren
cia.

Por ocasião do banquete 
oferecido pela revista «y  
Cruzeiro» ao presidente 
João Goulart, o General 
Segadas Viana, Ministro a 
Guerra, disse: ‘ hoje no Exer
cito há tranquilidade e ordena 
Acredito que, em consequên
cia da substituição dos c • 
mandos constituídos soD 
govêrno do sr. Jânio Qua“r ’ 
e agora modificados,  ̂ i íí‘s 
I aver c gum dis-_bor’ .
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