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Dando prosseguimen
to às suas sucessivas 
iniciativas, o Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca ad 
quiriu recentemente pa
ra a Prefeitura Munici 
pal, da firma Figueras 
S/A de Porto Alegre, 
uma moderna máquina 
Escavadeira Pá-Carrega 
deira Traxcavator, [)2l 
da série A Caterpilar.

A referida máquina qut 
vai juntar se às demab 
da Prefeitura Municipal 
possui um motor à olee 
Diesel com capacidade 
para 8d HP, e é a últi 
iua palavra no gênero 
no sistema de operação 
e de respeito à segurança 
e exatidão com que exe
cuta o serviço.

A moderna máquina 
Escavadeira Pá-Carre 
gadeira executa o ser 
viço de escavamento e 
carregamento ao mesm< 
tempo, pois a mesma tem 
a propriedade de carre 
gar caminhões basculan 
tes ou comuns, como 
sejam cascalhos, terra, 
pedra britada etc.

Esta nova aquisição 
da Prefeitura Municipal, 
que foi importada recen 
temente, e chegou ha 
poucos dias à nossa c f  
dade, já está em franca 
atividade num serviço que 
está sendo efetuado no

i
Mais uma iniciativa do Prefeito Dr. W olny Delia Rocca

ba de Popnr ^ 
Desta maneira, o ser

viço 1« encascalhamento 
de nossas ruas, bem co 
mo o s rviço de aterros 
e terraplanagem sofrerão 
ura incremento conside
rável graças à esta mo
derna Escavadeira Pá- 
Carregadeira, a última 
novidade no gênero.

Assim, o Prvfeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, uo 
intiuto de melhor admi 
nistrar o nosso municí
pio, está aparelhando o 
mesmo cora maquinaiios 
moderníssimos, consti 
tumdo isso motivo de 
justo orgulho para a 
no.-sa população que vê 
u progresso avançar no

importante setor rodo
viário.

Outras melhorias 
ra breve

pa-

Dispondo de tão pro
dutiva máquina Escava 
deira Pá Carregadeira, a 
Prefeitura Municipai es- 
iá habilitada a atender 
os reclamos de nossa 
jopulação, na abertura 
oe novas ruas levando o 
orogresso à todos os 
quadrantes de nossa ur 
l)e.

Também o interior do 
município será beneficia 
do nestas arrojadas ini
ciativas rodoviárias do 
nosso edil, pois desde 
que o mesmo ascendeu 
o poder, o nosso hinter 
land jamais foi esqueci
do e sempre estará be 
neficiado na pauta de 
suas maiores realizações.

Uma das provas do tra
balho eficiente do Pr 
feit > Dr. Wolny Deliu 
Rocca foi a recente aqui 
sição do motor dágua.

que já está em pleno 
funcionamento, e que 
constituiu se numa das 
maiores realizações do 
ilustre edil de nessa 
terra.

Esta e 
ções que 
enumerar 
páginas, , 
quão proí 
a adnóiii 

! leito Mui 
py Delia 
aeficio d> 
irra d»

outras rea za- 
seriaiu d. cil 
todas ne .as 

»testam con fé, 
luiiva em s- do 
tração do 1 :-e- 
icipal Dr. V ol- 
Rocca, em >e- 
» progre,-so da 
Correia Pint' .
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Líderes lo MIR lapan aa capital do Es! s
Seguiram via aérea, na 

manhã de hoje para Floria
nópolis, os 6r8. Vereador

Por 24 votos contra 10

Ass9mb!éia rejeita im
peachment contra o 

Governador C 'so 
Ramos

Dr. Aron Kipel e José P 
Baggio, altos próceres do 
MTR lageano, atendendo a 
um chamado do Deputado 
Fernando Ferrari, que hoje 
e6tará naquela capital.

Em Florianóhólid, aqueles 
lideres do MTR de nossa ter
ra, tratarão juntamente com 
o lider nacional dêsse parti 
do sôbre a próxima eleição 
da mesa da Assembléia Le

gislativa estadual que será 
realizada no próximo dia 10.

Além dêsse a.sunte, vários 
outros da órbita estadual se
rão tratados no referido en
contro dos próceres Iageano8 
e o Deputado Fernando Fer
rari.

O regresso dos srs. Verea
dor Dr Aron Kipel e José 
P. Baggio dar-se-á possivel
mente no dia de amanhã.

Na sessão de trinta de março p. p., a Assem
bleia Legislativa, aprovou por unanimidade o pro
jeto de autoria do Deputado Walmor Sales crian
do o município de Morro Fumaça, desmembrando 
de Urussanga. Na sessão de dois do corrente, o 
Deputado Antonio Almeida apresentou ao plená
rio da Assembléia, projeto criando o município de 
Monte Castelo, desmembrando de Papanduva.

Era sua sessão do dia 3 do corrente, a As
sembleia Legislativa aprovou também o projeto 
de autoria do Deputado Antonio Almeida, criando 
o município de Pinheiro Preto, desmembrando dos 
municípios de Videira e Tangará.

Leia na 7a- Página:
Edital de Concorrência Pública para 

construção de um reservatório para os 
serviços de abastecimento de água da 
cidade de Lages.

Por iniciativa do Governador Cdso Ramos, chegou à 
nossa cidade um conjunto de 250 KVA, devendo chegar 
um outro entre o dia de hoje cu an.anhã.

Êste total que farão 500 KVA. são conjuntos deomer 
gência, pois um déles será instalado junto à Cia Ca
tarinense de Força e Luz S/A e o outro possivelmente 
nas proximidades do bairro Coral.

Com isso, nota-se perfeitamente o real interesse do 
Governador Celso Ramos em solucionar uma série de pro 
blemas que nos afligem e em vários setores de sua admi
nistração.

Por vinte c quatro votos 
contra dez, foi liquidado na 
sessão de segunda feira últi 
ma, da Assembléia Legislati
va, o pedido de impeachment 
requerido pela oposição con
tra o Governador Celso Ra
mos.

Após o encerramento da re
ferida sessão uma comissão 
liderada pelo presidente da
quela Casa, Deputado João 
Estivalet Pires levou até ao 
Governador Celso Ramos o 
resultado da sessão, oportuni
dade em que falaram vários 
oradores inclusive o chefe do 
jxecutivo catariuecse.

Serrano Tenis Clube
Assembleia Geral Crdinária

A Diretoria desta entidade convoca a tor os os seus 
associados para a Assembleia Geral Ordinária, que sera 
realizada no próximo dia 15, às 14 horas, na sépe da As
sociação Comercial de Lages, a fim de deliberarem sôbre 
a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas da diretoria 
2 ) Outros assuntos de interesse geral da e< cietlade

Lages, 7 de Abril de 1962

A DIRETORA
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Prefeitura Municipal de Lages
Relação dos contribuintes 

em divida com a Fazenda 
Municipal, correspondente 
ao Imposto de Licença do 
exercício de 1962, cobráveis 
durante o mês de Fevereiro.
(Continuação da letra A )
Alfredo Wartha, Alcides 

Camargo Vieira, Aristides 
Ramos Viera, Alcides João 
Maerconzoni, Alexandre Za 
niol, Alice Rodrigues Rocha, 
Alceu Porto Alegre, Albanez
Silva, Aloisio Sens, Aleida 1 rio.

Matos Lima, Alduino Nunes 
da Silva, Alzira Lima de Sou 
za, Abelino Voltolini, Alce- 
biades Marin, Anezio Tambosi 
e Maria Terezinha Pereira, 
Alzenor Barros, Amalia Sou
za, Antonio Alves du Rosa, 
Antonio Cardoso, Alei Silva, 
Antonio Ribeiro Branco, An
tonio Moraes, Antonio Ramos 
Lisboa, Antonio Sozzi, Anto
nio Borges, Antonio Rodri
gues Lisboa, Antonio Dama 
zio, Antonio Lourenço Rosa-

Curso de Inglês pelo Rádio
A Radio Clube de Lages, 

através de seus 690 kc., on
das médias, lançou a partir 
de hoje.o magnifico progra 
ma Frank e Maria, um curso 
de Inglês pelo rádio, apre
sentado todas as terças fei
ras e sábados, às 20,05 ho 
ras. Frank e Maria, é uma 
feliz iniciativa do Instituto 
Brasil Estados Unidos que 
em Lages, tem como presi
dente a figura culta e dinâ
mica, do dr Galileu Amorin, 
e tem sua séde, a rua Pre
sidente Nereu Ramos edifí
cio Ribas O curso em sí, 
compreende aulas gravadas 
especialmente, em discos, e

Em visita aos trabalhos de construção de estradas a 
cargo do 2o Batalhão Rodoviário, estará em Lajes, nos 
próximos dias 10 e 11 do corrente, o Exmo Sr Maj Gen 
George Robnson Mather, do Exército dos Estados Uaidos.

S. Exa., que atualmente é Chefe da >eção Americana 
da Comissão Militar Mista Brasil - Estados Unidos, com 
sede no Rio de Janeiro, far-se-á acompanhar de Sua Exma 
Sra, do Maj Thomas Dowd Júnior e do Cap Bernard 
Lô ffke, ambos do Exército Norte Americano, além de 
ein o oficiais superiores do Estado - Maior do Exército 
Brasileiro.

Em a noite do dia 10, no Clube dos Oficiais do 2o Ba
talhão Rodoviário, o Cel Floriano Möller, Cmt do Batalhão, 
ofe ecerá, aos ilustres visitantes, um jantar, que contará 
com a presença de autoridades dos Poderes Executivo 
Legislativo a Judiciário de Lajes.

Em prosseguimento ao 
campeonato lageauo de 
futebol, jogarão amanhã 
à tarde no Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Junior, 
as equipes do Interna
cional e do Olinkraft.

tem como complemento ilus
trativo« folhetos, quo estão 
sendo distribuídos Pej® T®.1® 
rido Instituto Brasil Estade 
Unidos, aos interessados. Es
te magnifico curso de Inglês 
pelo Rádio, através da Ra 
dio Clube de Lages, conta
com a participação valiosa
e indispensável da Olmkratt
S/A Celulose e Papel, na sair de suaa residências.

pesrôa de seus gentis dire, 
tores, que assim auxiliam 0R 
órgãos competentes, na di 
vulgação da cultura em nos 
sa região. Este curso, pro 
porciona a todos os que de 
sejam estudar a língua inglè
za, uma feliz oportunidade 
pois que gratuitamente, po' 
derão curêá-la, mesmo »—sem

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. — PETííO 
BRÁS - avisa que, a partir de 2 de abril até 40 de 
junho vindouro, efetuará, nesta cidade, por infer 
médio do Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A a subscrição pública de suas ações 
preferenciais.

A referida subscrição é facultada a tod% 
os interessados, desde que se observem as condi 
ções estabelecidas no artigo IS da Lei n- 2. 0'>4, 
de 3 de outubro de 1953.

O valor das ações subscritas deverá ser 
integralmente realizado, no ato da subscrição, em 
dinheiro ou em obrigações ao portador com os 
cupões de juros de n s 15 e seguintes.

E X C U R S Ã O  
D E  S U D  V I D f l9.500VOCE MESMO 

DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 
ÚLTIMO T IP O - 
DE MIAMI 
A NEW Y O R K !

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

/  mensais » i
weiii

Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

■nu diSaidas todos os domingos

de 4 de MARÇO o 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viogens ou os lojas do

Inscreva-se já. Qiranto antes, maiores 
serão os facilidades! TUDO INCLUÍDO!
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FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOAO PELLIZZONI
L  CIA LTOA

Rua Jeror*«rrx> Coelho, •/, 
PMUi, IM - Tafeff. -tCAO-

LAGES * Sta. Catarina

Associação Aos Cirurgiões Dentistas 
de Lages com

Conforme oficio que recebemos da Associação 
dos Cirurgiões Dentistas de Lages, foi eleita e 
empossada no dia 24 de março p.p., a nova dire 
toria dessa entidade que regerá os seus destinos 
no coirente exercício, a qual ficou assim consti 
tuida: Presidente Dr. ua-los Roberto de Andrade 
Lopes; Vice Presidente - Dr. Nilson N. Campos* Se 
cretário - Dr. Eivas Lenzi; e Tesoureiro - Dr’ Da- 
rio Antunes.

Nossas» felicitações aos novos dirigentes da 
ACDL.

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri 

ficaçáo e Lavação

0 Ministro da Guerra pede sua substituição
\nuncia-se no Rio, que o 

General Segadas Viana mi
nistro da Guerra, voltou a 
solicitar ao presidente João 
Goulart sua substituição no 
cargo. Desta feita, ao que 
se informa, o titular da Guer
ra relacionou também, o seu 
pedido com o caso recente
mente havido no Departa
mento Estadual de Seguran- 
ço Pública daquela capital, 
e que motivou o afastamento 
do seu irmão da chefia de 
Policia.

O afastamento do General 
Segadas Viana da Pasta da 
Guerra sòmente será anali
sada após o regresso do pre
sidente João Goulart de sua 
viagem aos Estados Unidos.

Aponta-se como prováveis 
substitutos do General Sega
das Viana, o General Osvino 
Ferreira Alves, comandante

Leia e assine
este jornal

do I Exercito; General José 
Machado Lopes, chefe do 
Departamento de Provisão; 
General Nelson de Melo, co-

mandante do II Exercito; Ge 
neral Jair Dantas Ribeiio. 
comandante da Ia Região Mi
litar.

Tecidos Adrial S/A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os senhores acionistas 
da Tecidos Adrial S/A a comparecerem à Assembléia Ge
ral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de abril de 1962, às 
16 horas, na Séde Social, à rua Presidente Nereu Ramos, 
n. 279, a fim de deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
1°) - Aprovação e discussão do balanço geral, de

monstração da conta de lucros e perdas, parecer do Con- 
sêlho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício 
financeiro, encerrado no dia 31 de dezembro de 1961;

2o) - Eleição do Ccnsêlho Fiscal para o próximo exer
cício;

3°) - Assuntos Diversos
Lages, 6 de abril de 1962.

Rubens de Almeida 
Dir. Presidente

atenção, atenção! em sensacional furo de reportagem 
podemos garantir que já estão fabricandoS U P E R 

C A M  IN  H Ã O !

— D E -
João Pelizzoni &  Cia. Ltda.

Rua Gerônimo Coelho, s/n - C. Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina

Agora com suas novas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda.

construído para 
trabalhar melhor 
em todo o

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis

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

Lages - Santa Catarina

A  Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacionários, eixos para reboques e truck, reboques completos caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, rodas, cabines, latarias. molas, diferenciais para guinchos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda e Consignações de carros usados.
Tudo a preços baixos

Fábrica de i r e i s  e Esquadrias
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VISTA
MELHOR

... e anule a 
conta com um 
/e m  vermelho

DE ABRILpromoção 15 DE MARÇO A 15

1i)  Aprf 
cerrado 
retoria 
bj fieif 
iercícii

Escolha o padrão de seu agrado, 
encomende sua ROUPA ->

R e n n e r  sob-medida
e assine o pedido com a bela caneta 

que receberá de brinde . . .

A  enorme coleção de padrões Renner, composta de centenas de desenhos 

res e tecidos diferentes, està completa no seu REVENDEDOR RENNER. A  

poderá escolher livremente, de acordo com o seu gôsto • com a liberdadi 

seleção que só os grandes magazines lhe podem proporcionar.

(CARTA PATENTE N o SSO DA RADIO SOCIEDADE GAÚCHA S A )

RENNER
R U A  C E L . C Ó R D O V A

• • a caneta lhe será entregue em 
envelope lacrado, que V. mesmo 
abrirá para assinar a nota. ’/

SE A SUA ASSINATURA 
SAIR EM TINTA VERME
LHA VOGE TERA GANHO. 
TAMBÉM DE BRINDE. SUA 

roupaR e n N E R  ^

SOB-M EDIDA

f M í l à ,
v i m
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Produtos de Pinho S/A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os senhora *
da PRODUTOS DE PINHO S/A a comparecerem A aÜ Í  
bléia Geral Ordinária, a realizar se r .  T  , í ,  I '
!!*•>. às 16 (dezesseis) horas, na Se2° Social fr u a  H e/ 
cílio Luz, n. 251, a fim de deliberarem sObre a seguinte,

ORDEM DO D IA

Io) Aprovação e discussão do balanço eeral demons 
tração da conta de lucros e perdas, parecer do ’ Conselho 
Fiscal e demais documentos referentes ao exercício finan
ceiro encerrado no dia 30 de novembro de 1961

2o) eleição do Conselho Fiscal para o próximo exerci

3o) alteração parcial dos estatutos sociais.
4o) assuntos diversos.

Lages, 28 de março de 1962

Wilson Fco Schreiner Busato 
Dir. Gerente

CORREIO LAGE ANO s p c  , i a

cio

Comércio 0 Indústria João Duart© Silva
Júnior S /A

Assem bléia Geral Crdinária
Ficam convidados os senhores acionistas para a As

sembléia Geral Ordinana desta sociedaao à realizar-se na 
séde da mesma, à Praça Vidal Ramos Sênior, 32, nes 
ta cidade, às 10 (dez) horas do dia 20 de abril de 1962, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Apresentação e aprovação Jo Balanço Geral en 
cerrado em 31 de dezembro de 1961, Relatório da di
retoria e Parecer do Conselho Fiscal;
b) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o e- 
xercício de 1962;
c) Outros assuntos do interêsse social.
Acham se a disposição dos Senhores Acionistas, na 

sede da sociedade, os documentos de que trata o artigo 
99 do Decreto lei 2627 de 25-9-1940.

Lajes, 1° de m irço da 1962.
Evaristo Duarte e Silva 

Diretor-ge i t i te

L ageano!
Colabora para o maior progresso 
de teu municipio, pagando e m  d;a 
os teus impostos, na Tesouraria da 
Fazenda Municipal.

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A oferece

— estoque GOODYEAR completo
— condições favoráveis
— serviço rápido e eficiente

Só ei GOODYEAR
gatvuife tanta!

g  M AIO R  R SiSTkNCIA
l | í  Provada em terríveis testes 

de laboratório

3 VtZES M AIS  RSCAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

M A IO R  QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

GIGANTES < ^ >  O  © u  L i

Pronto para servi-lo 
Seu am ig o  de sempre 
Rev end edor G o o d ye a r

Mercantil Delia Rocca,Broering S /A
Rua Manoel Thiago de Casíro, 156 - Fone, 253 

Caixa Postal, 27 - Lages - Sta. Catarina.

V E M A G  oferece açrora a camioneta que você tanto dssejou!

C A I Ç A R A
Para prestar grandes serviços- . .  — Preço acessivel (muito menos do que você imagina)

FXTFRNAMENTE você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
INTFRNAMFNTE ’ você ene nitrara aquêle conforto que caracteriza os veículos UKW-VEMAG. As qualidades técnicas 

. , as mesmas que consagraram os veículos DKVV: tração dianteira, proporcionando excepcional estabi
lidade Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra 
reforçado, com tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

Sr. proprietário de ve icu lo  DKvV prestado-lhes bons serviços, por um longo tempo, e fazendo se necessária
uma reforma escolha a SOLUÇÃO CERTA: procure o REVENDEDOR OU OFICINA DKW - VEMAG 
mais próximo e u ogire-o^por^uiu QENy 1NO D K W  _  VE M AG
por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obra.
Adquira a sua CAIÇARA

No serranaT F dT - ’V eTculos e maquinas
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 —  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  — _______Santa Catarina
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----------------------- . ,r 1 Comarca d* Lages
Juizo de Direílo da Primeira Vara Cive ^  ^  de Juve„., S Ä Ä t? : ^

Editai de Praça
do a ABRÃO AMORIM “ H ^ r g e ^  da Luz; de outro. 1* 
autos dus duas içõ-'« nK'' d0t ^om terras do .cutivasque lhefomai novi i is (Je LujZ Gonzaga de o  »
por Joaquim Américo Mu- ios fundos,com terrenos

O dr- Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na torma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vm 
te dias, virem dele conheci- 
meuto tiverem ou interessar

oito) do corrente mês de a- 
bril, às dez (10) lioras, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade de Lages, o por
teiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer levará a pú 
blico pregão de venda e ar
rematação por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
sòbre a avaliação de sessen
ta e cinco mil cruzeiros, o 
seguinte imóvel (casa de

possa, que no dia 28 (vinte e i madeira e terreno) penhora

cliado e Ignac Zavada, am 
bas julgadas por sentenças 
que transitaram em julgado,a 
saben-UMA CASA construída 
de madeira, coberta com te 
lhas de barro,forrada e assoa
lhada, com diversas portas e 
janelas e respectivo TERRE 
NO foreiro com a área su
perficial de cento e setenta 
e cinco metros quadrados, 
situados na sede do distrito 
de Painel, desta comarca de 
Lages, confrontando de um

pelos fundos.com ou
Juvenal Borges da Luz 
n ii e f o i  d e s t e ,
pela frente, com a via pu
blica, avaliados casa e ter 
reno, englobadamente, pela 
quantia de sessenta e 
mil cruzeiros. - pito 
(casa e terream foi adquiria 
pelo executado por compra 
feita o »aforüOi documento 
devidamente transcrito sob 
cento c i ura ií t e oito (148),
livro número três (3), folhas

Símbolo do sucesso

‘18-verso à 39, no Terceiro 
Oficio do Registro de Imo. 
%vi8 desta Comarca, do ofi
cial Arnaldo Borges Waltrick. 
E quem quizer arrematar di- 
to imóvel (casa e terreno) 
deverá comparecer • o >ugnr,
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e m-dhor 
I mee oferecer sôbre aaludida
avaliação,depois de pa go* »0
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, im
postos e custas legais PaPa 
, ue ninguém alegue ignorân
cia, passou-se o presente e 
(iitàl para publicação na for
ma da lei -Dado e passado 
nesta cidade de Lages, Es
tado de Santa Catarina, aos 
cinco dias do mês de abril 
do ano de mil novecentos e 
«essenta e dois.-Eu Luiz Car
los Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscrevi e 
também assino

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la Vara 

Civil
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel da la. Vara 
Civel

Novas côres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. 0  seu padrão cte automóvel.

W
[WILLYS]

D o  arodoto d  RIUrS-OVIRLIlO 
íibricarae I t  n t c a l K  le  ilta aoalütade 
S ío  Bernardo i o  C u u a  
Lslado de S ío  Paulo • ^ ^ . ’ 6 2

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência PLnaltma da Veículos S/A
Avenida Pr cs. Vargas, 1898 - End 'fel. “ Planaltina’’ - Fone, 44-1 - C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina

f

firo*

9 ÍD V

•).

H i t  is  y i p
I  Numa produção e aprefu
tação de Adio Filho e sao- 
Ira Yolanda, a R idi » * iube
de Liges, está apresentando 
todos os sábados, a partir 
das 20 30 horas, o programa 
SABATIMA MUSICAL, dre 
tamente d í seu palco audi
tório SABATINA MUSICAL 
é um programa que diverte 
nstruindo, proporcionando 
brincadeiras de auditório 
nergunlas sôhre histórias d" 
Braril, e magníficos numerou 
de canto nas vózes de Dil 
son Lino e Rogério Xavier 
SABATINA MUSICAL, COOU 
ainda com a participação 
Conjunto Regional, formão 
pelo prof. Nandinho ao vio 
tão - Arlindo Almeida >' 
piano - Renato Floriani o 
ao acordeon - Ilson a baieri 
e Renée Morais ao rim11 
O auditório da Rádio 1 uD 
de l.ages é franqueado «> 
dos os que desej m a3SIÍ t 
a este programa, todos  ̂
s bados, a partir das - * 
horas.

O

í e você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornscedor a NOTA FISCAL correspondente às sua. compras e concorra

ao sorteio de Junho de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à ru i Coronél Córdova n° 80
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Prefeiíura Municipal de Lages
E S T A D O  D E  SANTA C A T A R IN A

Edital de Concorrência Pública para consimção de um Re
servatório para os serviços de abastecimento de água da

cidade de Lages
Faço público, de ordem do Senhor 

Prefeito deste Município, que nas con 
dições deste Edital, a seguir enumeradas, 
se acha aberta concorrência pública pa
ra Construção de um Reservatório en
terrado com a capacidade de 1 430.000 
litros para os serviços de abasteci 
mento de água da cidade de Lages.

j
I - Apresentação das propostas

1 - Os interessados, até às quinze (15) 
horas do dia vinte e treis de abril do 
corrente ano (23/4/1952), deverão entre
gar, contra recibo, em mãos do Secretá
rio desta Prefeitura, as suas propostas 
em involucro fechado e lacrado.

2 - Cada involucro deverá conter:
a) • Declaração assinada e com 

firma reconhecida, por notário público, 
de que submete integralmente as condi
ções contidas neste edital, bem como às 
leis que regulam o assunto desta concor
rência.

b) - Recibo de uma caução de garantia 
da proposta correspondente a um depo 
sito da importância de CrS 10.000,oo (déz 
mil cruzeiros), feito na tesouraria da Pre
feitura Municipal, em moeda corrente do 
país ou em titulo da Dívida Pública, 
Fecleral ou deste Estado, cotados pelo 
seu valor nominal mediante guia de re
colhimento expedida por esta Secretaria.

c) - Prova de identidade e séde ou 
residência do proponente.

d) - Documentos que provem a ca 
pacidade financeira do concorrente para 
se desobrigar da construção proposta.

e) - Prova de capacidade técnica 
para execução da obra.

f) - Prova de haver satisfeito as 
exigências do Decreto Federal número 
23559, de 11 de dezembro de 1953 que 
regula o exercício da Profissão de Enge
nheiro.

g) - Certidões negativas de impos
tos e taxas, federais, estaduais e munici
pais, na respectiva séde de operações 
normais.

h) - Quitação Escolar.
i) - No caso de EMPREITADA GLO

BAL DA OBRA, indicar o preço em con
formidade com as plantas e especifica 
ções fornecidas pela Diretoria de Obras 
e Viação da Prefeitura Municipal.

IV do Contrato

1) - Aceita a proposta, o concor
rente classificado em primeiro lugar, se
rá convidado a, dentro de cinco (5) dias, 
apresentar-se para o fim de ajustar os 
termos da minuta do contrato, que será 
publicado pela Imprensa local.

2) - O concorrente escolhido deverá, 
dentro do prazo máximo de déz (10) dias, 
após a aprovação da minuta do contrato 
pelo Prefeito Municipal, comparecer a

Secretaria da Prefeitura para assinatura 
do contrato.

3) - De todo e qualquer pagamento 
efetuado ao contratante a Prefeitura re
terá déz por cento (10%), como caução, 
que destinar se-á a garantir a fiel exe
cução dos serviços contratados e será 
restituída a critério do Prefeito após trin- 
a dias da data do pagamento correspon
dente.

4) - Perderá o direito a caução ini
cial de Cr$ 10.000,oo (déz mil cruzeiros), 
o concorrente escolhido que nos termos 
e prazo estipulado no inciso número ura 
deste capítulo não se apresentar.

Neste caso poderá ser chamado o 
concorrente imediatamente classificado, 
que ficará sujeito às mesmas penalidades 
previstas para o primeiro.

5) - No caso de nova recusa ou 
não coraparecimento será declarada sem 
efeito a concorrência.

6) - As obras deverão ser iniciadas 
e concluídas nos prazos estabelecidos no 
contrato, nos termos da letra m e n  do 
capítulo I.

Para cada dia de atrazo nos prazos 
estipulados incidirá o contratante em 
multa de hum mil cruzeiros (Cr$ 1.000,oo) 
por dia.

V - Natureza da3 Obras e Espe
cificações

1) - Ficam fazendo parte dêste Edital 
as especificações e plantas que serão 
fornecidas, diariamente, aos interessados, 
das 13 às 15 horas, na Diretoria de Obras 
e Viação da Prefeitura.

2) - Na Secretaria da Prefeitura se 
rão atendidos, diariamente, durante o expe 
diente.os candidatos que desejarem escla 
recimentos sôbre a presente concorrência

3) - A fiscalização da execução ' da 
obra cabe a Diretoria de Obras e Viação 
da Prefeitura, bem como de todo o ma 
terial a ser empregado, devendo ainda 
assistir o movimento de terra onde será 
construído o reservatório.

VI - Condições Gerais

1) - A Prefeitura executará os servi 
ços de terraplanagem no local onde 
será construído o reservatório.

2) - O contratante será responsável 
por quaisquer danos que em virtude da 
execução das obras, for causado a ter
ceiros, não só a propriedade como tam
bém a acidentes pessoais.

i) - No caso de execução dos servi
ços sob o regime de ADMINISTRAÇÃO, 
indicar o preço por volume dos serviços 
que 6e propõe a realizar.

l) - Calculo estrutural, os quais servi
ram de base à elaboração da proposta.

m) - O prazo em dias uteis, para en
trega da construção.

n) - O -~c:z'o ^rra fní::o c!a con tru-

ção, não podendo exceder a trinta (33) 
dias da data da assinatura do contrato

0) Condições de pagamento.

II - Do Julgamento das Propostas

1) - Na sede da Prefeitura Municipal, 
no dia e horas prefixado no item I, ca 
pítulo 1, serão abertos, na presença dos 
interessados, os invólucros contendo as 
propostas.
2) - A Comissão verificará a identida ie 
dos concorrentes e submeterá cada pr •- 
posta à rubrica dos outros proponentes, 
lavrando em seguida, uma ata menci 
nando o recebimento das propostas, =* 
qual será assinada, por* todos os presen
tes e membros da Comissão.

3) - Esta Comissão, dentro do praz > 
de tres(3)dias, submeterá ao Prefeito Mj - 
nicipal o seu parecer sôbre a classifie i 
ção das propostas indicando qual a mais 
conveniente e podendo fazer sugestõe^ 
sôbre modificações que possam ser i i 
troduzidas antes da ultimação da minuta 
do contrato.

4) - No caso de absoluta igualdad » 
entre duas ou mais propostas, far se-á 
nova concorrência entre seus aulores, e 
que versará sôbre o maior abatimento nos 
preços das propostas empatadas.

5) - Serão regeitadas as propostas 
que não estiverem de pleno acordo corn 
o presente edital, bem como a legislação 
que regula o assunto, quer por discor
dância, quer por omissão.

6) - Não será tomada em considera 
ção a proposta que se limitar apenas a 
oferecer certas vantagens sôbre a me 
lhor classificada.

7) As propostas deverão ser escri
ta«. sem emendas, rasuras, entrelinhas, 
datadas e assinadas pelo proponente.
III - Da Comissão de Concorrência

O Prefeito Municipal designará em 
Portaria, uma Comissão que se incumbi
rá, observadas as condições do presen
te edital, de coordenar e encaminhar os 
trabalhos relativos a esta concorrência, 
dar parecer sobre as propostas, bem co 
mo rejeitar as propostas no todo ou em 
parte, ou sugerir a anulaçáo da concor

rência, se as mesmas não atenderem aos 
reclamos da Administração, não cabendo 
aos concorrentes qualquer indenização

3) - Eleger-se á o fôro desta cidade 
como único competente para as causa' 
oriundas do contrato.

E para que chegue ao conhecimento 
de todos quantos possa interessar, lavrei 
o presente edital, que vai por mira as 
sinado e que será afixado no lugar de 
costume, e publicado pela imprensa lo 
cal.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
de abril de 1962.

Felipe Afonso Simão
Secretario da Prefeitura Municipal d->

Lages
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Sensacional a cam
Sobe à mais de cento e cincoenta mil cruzeiros o total de prêmios

panha das roupas Renne:
das Roupas RENNEF

Conforme já tivemos opor
tunidade de informar em nos
sas edições anteriores, vem 
alcançando espetacular su
cesso em nossa cidade, a 
campanha de roupas Renner,

promovida pela A J. Renner 
S/A de Porto Alegre, famosa 
organização nacional de rou 
pas, em combinação com a 
sua revendedora em Lages, 
a firma Hélios Moreira Ce-

, . .  .. °P0rtuni.
dade de abiscoitarem um Vu 
lioso prêmio no concurso ôa 
tinta vermelha.

Vereador Ladir
Regressou de uma via

gem de repouso, o Vereador 
Ladir Cherubini, presidente 
do diretorio municipal da 
UDN e um dos capitães da 
nossa indústria.

O Vereador Ladir Cheru 
bini, durante a sua viagem 
de repouso, permaneceu cer 
ca de quarenta dias nas fa
mosas e tradicionais esta
ções de agua de Poços de 
Caldas, percorrendo ainda 
as maiores capitais brasilei
ras.

Noticiando êste tão grato 
acontecimento, destas colu 
nas enviamos ao Verea
dor e industrial Ladir Che
rubini os nossos votos de boas vindas.

C h e r u b i n i

p.r 0 8eu traje Renner na recendo à todos a
sar &  Cia. P Hélios Moreira Cesar

Para aquilatar se do suces- fir™ ntes que esta pro 
so que a referida campanha i& Cm., ®h™,ie seu final, ofe- vcm alcançando em nossos moçãoJ ^ g u e  seu
meios, basta dizer que, já se 
elevam à doze o número de 
contemplados nessa promo
ção, e com poucos dias de 
duração

LAGEANO 1
Colabore com a L. B. A. doando sapa
tos e roupas usadas aos seus filiados. 
Com isto, estarás ajudando os nossos 
pobres na minoração de suas ne
cessidades.

iria
No mês de novembro dêste 

ano de 1962, a Associação 
Rural de Lages vai promo
ver mais uma de suas tão 
apreciadas e úteis exposições 
pecuárias. Êste plano auspi
cioso resultou do encontro 
do Presidente da Associação 
com o Sr Governador do 
Estado, por ocasião da últi
ma estada de S. Excia nesta 
cidade.

Pelo que foi demonstrado 
nos certames anteriores aqui 
levados a efeito e pelas suas 
brilhantes representações co
mo certames de Porto Ale
gre, Vacaria e Lagoa Ver
melha, o Município de Lages

■ dispõe de elementos em a 
bundância para brilhar na 
exibição pastoril de novem
bro.

Dentro em breve, o Par 
que de Exposições do Conta 
Dinheiro passará por algu
mas reformas, a fim de apre
sentar um aspecto digno da 
quela grande festa de traba
lho que ali será celebrada. 
Desde já conclamamos todos 
os filhos e moradores desta 
terra para unirem os seus 
esforços a fim de não falha
rem os planos traçados e de 
serem conseguidos os suces
sos que a ninguém de nós 
podem ser indiferentes.

A Prefeitura Municipal avisa que vai sus
pender o fornecimento de agua aos consumi
dores em atrazo com aquela repartição.

0 total de prêmios distri
buídos aos felizardos, sobem 
à cifra de cento e cincoen
ta mil cruzeiros, o que por 
si só representa uma quantia 
considerável nêste gênero de 
campanha.
Nestes últimos dias de cam
panha, foram contemplados 
com a tinta vermelha os se
guintes cidadãos e todos re
sidentes em nossa cidade: 
Hercilio Miranda, proprietá
rio da firma Pinturas Miranda; 
Vinícius VValtrick, estudante; 
Gentil A. Souza, funcionário 
da firma Olinkraft S/A; Os
valdo Brince, funcionário da 
firma Olinkraft S/A; Dr. Hé
lio Rosa, agente do IAPI; e 
Guilherme Melegari, proprie
tário da Olaria Santa Cata
rina.

Como se nota o revende
dor Renner, está distribuin
do prêmios em abundância 
aos seus compradores, o que 
servirá de incentivo para 
que esta campanha alcance 
sucesso indescritível.

Assim todos devem adqui-

Altos próceres politicos do PSD local em
F lo ria n o p o lis

Conforme está programado reabra se hj e  à ^ e na

hoje ^ia*aé^ea^para'F*or?an6po^s.^o8Cgrs. vLeédôr '’ " .« “  
Schweitzer Valdo da Co6ta Avila, presidente do diretorio 
municipal do PSD e o Vereador Manoel Antunes Ramos, 
nresidente da Câmara Municipal. .

Os dois primeiros são membros do diretorio regional 
do PSD e deverão tomar parte ativa nos trabalhos daquela 
convenção. ______________

Registramos com satisfação, 
dia 3, o aniversário natalício, 
da Srta. Telma Hoeschel, 
uma das dez senhoritas mais 
elegantes de nossa socieda
de.

Telma, filha do distinto ca 
sal Sr Walter e D. Vicenti- 
na, festejou aquela data in
timamente recebendo de suas 
amigas atenções de amizade.

À Telma desejamos felici dades.

O  Cine Marajoara apresenta amanhã domingo às 4, 7 e 9,15 h 
a sensacional película da Paramount em Technicolor e Technirama

T E M P E S T A D E
com -

Silvana Mangano, Van Heflin e Viveca Lindfors

Lages, 7 de Abril de 196Z

Srta. S i l t y  Donato
Após uma longa temporada de férias na cidade de 

Porto Alegre, regressou ontem à Princesa da Serra, a ele
gante srta Shirley Donato, rainha do Clube r  de Julho, 
dileta filha do Sr Florindo Donato e de sua digna esposa 
d. Genoveva Baggio Donato, pertencentes à alta sociedade 
lageana.

À Srta. Shyrley Donato enviamos os nossos votos de) 
bòas vidas.

Entre duas coisas, prefira 3 melhor

Consórcio I I I C  -  Cruzeiro do Sol
— às suas ordens r r z r

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. \ocê viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CHUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 
P curem a Agência nesta cidade, à rua Pre- 
61dente Nereu Ram°s. 84 ou pelo fone 214.
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