
"ü § !í .  M t li  Jsbís Gonslrnido pelit l i a  do M m  é  Poslo
u ens Nozareno N#ves, Secretário do Educação que representou o 

Governador Celso RamosCom a presença de au- guracão n ^

■ " *  •JSTfftJSssi *> Cpessoas que lá acorreram pa- 
assistir o ato. foi iuaugu- 

.jdo no dia 17 último, o Gru-
o  . n l n n  \  f  r \  1 r» T .. _

ô l o i Z .  Prédi0 Cirnam™:
™m“ d0’. CUJas Palavras tive- 
K / ê ? . e” te »  sentido exa-«o Escolar Melvin Jones cons- to de ”  “CUUQ0 ex»-

5 *1  c_°”  e,sí “rço!. .e . tledi-1 serviços às criançL do S
P f i  A lnun .x J _ r \  . ^  CA 11jjçgo pelo Lions Clube de 

l*ees- . . .
Essa iniciativa, realmen- 

a merece os nossos aplausos, 
«eis ela bem espelha o que 
[fpresentam estas organiza
is  cm matéria de filantro
pa, dentro de suas atividades, 
eis trata-se de um Grupo 
Êcolar, construído com todos 
I requisitos modernos, onde 
►rã um ajardinamento, uma 
M para as crianças brin- 
irem nos dias de chuva, ins- 
ilações sanitárias com todos 
s seus requisitos. Haverá 
inda. uma lavoura, tipo hor- 
para auxiliar na merenda 

icolar, e nino; se possível, 
ca pequena criação de ga
itas dentro da lngiene mo- 
srna. ccm galinheiros espe- 
lis, a cargo de um zelador 
it tomam conta dêste setor. 

Falou na ocasião da iuau-

, ----- vnauLci
ro Morro do Posto.
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Em-fseguida, o3 Prefeito 
JL)r. u ol 3y Delia Rocca, agra- 
deceu a> palavras proferidas

dube 1-!- ce Junho associoj-s© às festi- 
vidadbb da Xllla Exposição Pecuária

A sociando-se às fes
tividades da XlIIa Expo 
sição Pecuária de Lages, 
o Clube 14 de Junho, 

t realizou na noite do úl- 
1 timo sábado, dia em que 

foi inaugurado aquele 
| certame, um suntuoso 

baile de gala, o qual foi 
| oferecido às autoridades 

estaduais e municipais 
bem como aos senhores 
visitantes e convidados 
especiais.

Nessa noite, falando 
em nome da diretoria 
daquele Clube, o Dr. 
Cláudio Ramos Floriani 
pronunciou o seguinte 
discurso de saudação aos 
senhores visitantes: 

|Exmo. Sr.Dr. LuizGabriel 
Secretário da Agricultu
ra DD. Representante 
do Governador do Esta
do

Senhores membros da

es visitantes ro lions e Rotary Clube 
idos Especiais * honrosas visitas

Não podia nesta oportunidade o Clube 14 de Junho, 
de incorporar-se às festividades da XlIJa Exposição

Fofassim 1"pentando, que promoveu esta noitada de 
amo motivo de confraternização entre a sociedade

Ô ere“ J , f f , rs 5 v r “ ô a u b e  .4, tod. t nBa1aDado com u recinto kslivu u . iliimin-tdo com as
ressõee da graça jenuina, to« 11 1 d todo en
itações da simpatia cord,al J?esenças de tão
com as notas «'gnificativas  ̂ fodoS) através dos
»s visitas, laz v,b.r17m^ ° raauÇe a própria musica não 
s maviosos e sublimes, que i v ,
ue harmonizar. harmônica e social-
Dentro dessa harmonia son • „ voZ (je Um
lão sienilicativa. b *  i  q ic  nó. re
se ponha cm evidencia «  ® essa8 visitas, tendo

)s, no recinto social do Club  ̂ n088as atenções a
meio como núcleo de tou. ,, jnenPe. 
máxima do chefe do Estado . de pensamen-
Um traço de u, iã> 1“ “ ' " “ °  “ Co » Í í .  de ideal pa- 
pensamento; de coraça > P aproximação, alie-

1; E na luminura b e n ta z e .H/ tes verde» do mar, 
distâncias infinitas dos n -pa«deza8 incomensura-
dc mistérios e de lendas, s g a tão cheias de 
i abóbada celeste dos céus da serra,
'ciências e de grandezas c g gempre aceso no
No verde infinito das e^p uj grandioso dessa

'r das ondas das praias, e esperançosamente ver*
^ desdobrada sôbre as representante do ’ •
s»a« coxilhas estendemos ao mão amIga do
M or  e aos ilustres vis tames, plagas.

I» serra ao homem d e f ‘ „apeért„  de mâo. e que
lue. esta recepção, qae e « e »P eai3 dos homens de
o de unia. llum.nado peb (cllz Ja fcmih. ^ caWM

paz que

pelo Ten. Cel. Carlos Henri
que Rupp pela entrega feita, 
dizendo de sua emoçâò em 
receber do Lions Clube de 
Lages,essa joia que era aquele 
Grupo que acabavam de inau
gurar, pois o mesmo vinha 
enriquecer ainda mais o pa
trimônio educativo de seu pro
grama à testa da Prefeitura 
Municipal.

A seguir fez uso da pa
lavra o Deputado Rubens Na
zareno Neves, Secretário de 
Edlicaçfio, que representava 
naquele ato o Governador Cel
so Ramos, dizendo em pala
vras que tocaram no íntimo 
de todos os presentes, como 
êle assistia êstes atos quando 
se inaugura escolas, pois a- 
firmava que, gostaria de ver 
naquele ato também alí pre
sente o chefe do Executivo 
catarinense, Sr. Celso Ramos, 
para também ver dêle a sa
tisfação de poder compartilhar 
desses atos de inaugurações 
de escolas. Se assim se refe
ria, era pelo fato de conhe
cer de perto os propósitos 
do Governador do Estado, em 
dotar todo o território cata
rinense do maior número de 
escolas possíveis, pois o mes
mo tem sido um verdadeiro 
baluarte e defensor intransi
gente na instalações de esco
las e mais escolas.

Disse ainda o Sr. Secre
tário de Educação, Deputado 
Rubens Nazareno Neves, que 
apenas para se ter uma idéia 
de quanto é preocupaçõo do 
atual governo em atender à 
parte de educação, é que j á

aproximadamente 1.000 salas 
de aula no biênio 61/62, com 
capacidade de 40 alunos pa
ra cada sala, funcionando es
tas em dois turnos, teremos 
então quasi cem mil crianças 
que já encontraram meios pa
ra a sua alfabetização.

Continuando disse o titu
lar da pasta da Educação, que 
a caminhada educacional não 
parou e que continua num

perfeito entrosamento entre 
a sua Secretaria e o PUAMtíü, 
órgão êste que em muito tem 
contribuído para aquele setor, 
graças ao seu Secretário Exe
cutivo, que sempre tem esta
do pronto a contribuir nas 
boas iniciativas que visam o 
bem da coletividade.

Basta dizer que, é dese
jo do Governador Celso Ra-

,----- — ---------v— , „ M mos,  num esforço conjunto
foi entregue nêsse exercício da Secretaria de Educação e

PLAMEG, fazer ainda dentro 
do seu governo e entregar 
funcionando com todos os re
quisitos modernos, mais 2.000 
salas de aula funcionando em 
dois turnos.

Finalizando a sua oração, 
disse o Secretário de Educa
ção, que o Governador Cel
so Ramos construirá com is
so mais de 3.000 salas de au
la, com capacidade educativa 
na casa de 300.000 crianças 
que estavam à espera dessa 
oportunidade, e com isso S. 
Excia. cumprirá à rigor aqui
lo que dizia em sua campa
nha eleitoral, quando foi elei
to Governador do Estado, 
pois a educação era a parte 
que mais o preocupava.

Em seguida falou o Go- 
/ernador do Distrito L-6, do 
Jons Clube Internacional, Sr 
iastão de Abreu Pires, que 
qui veio especialmente para 
ompartilhar dêsse ato filan- 
rópico de um dos clubes do 
eu distrito, pois êle teve pa
lvras que soaram bem a to- 
os que lá presenciavam a- 
uele ato de real valor e que 
lerece os nossos aplausos.

Finalizando aquela festi
va inauguração, o Coral San
ta Cruz, da capela de Santa 
Cruz, dirigido pela srta. Yelva 
Schweitzer, filha do Vereador 
Oscar Schweitzer e de sua 
digna esposa d. Maria Chris- 
tina Schweitzer, entoaram 
várias canções folclóricas. 
Logo após houve um cock- 
tail aos presentes e foi dis
tribuído doces e refrigerantes 
à garotada presente.

A G E A N O
Orgão Independente e No‘ cioso

Ano XX DMETOR
JOSÉ P. B AGGIO

REDATOR CHEFE 
NEV IO FERNANDES

He lação e Oficiia 
Rua Marechal Dcoísn 2 Fone 397
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nes ia Vrmao em Santa
A. poderosa organização Vemag distingue a importante firma Ser
rana Ltda. * Veiculos e Máquinas, como centro de sua primeira 

Convenção Regional de Revendedores Vemag de nosso Estado

ião iluminado Ja farailia cauí
que, na harmonia fel.z e8flft0 de fé

consagrem, n“ manue^nunca morre é a paz <] 
pois a amizade que

com

•xa de viver.

Encontram se nesta ci
dade, os Srs. Orfeu Paraven- 
li.Carlos E.de Campos Salles 
e Ernesto Fornasari, respec
tivamente inspetor Regional, 
inspetor local e inspetor téc
nico da Vemag S/A Veicu
los e Máquinas Agrícolas,fabri
cante do afamado carro 
DKW - Vemag, do qual é re
vendedor em nosso municí
pio, a Serrana Ltda. - Veicu
los e Máquinas, organizando 
a Convenção Regional dos 
Revendedores de Santa Ca
tarina, no próximo dia 27, 
terça feira, na sede da As
sociação Comercial de Lages.

Estarão em visita à nossa 
cidade os Revendedores DKW 
Vemag das seguintes praças: 
Itajaí. Joaçaba, Videira, Ca
çador, Mafra, Tubarão, Flo
rianópolis, Curitibanos Join
ville, Blumenau, Porto União 
e Rio do Sul.

Nêsse encontro de Reven
dedores Vemag, serão trata, 
dos diferentes assuntos de in
teresse recíprocos, refe
rentes aos seguintes Depar- 
tamentos:SERVlÇODE VEICU
LOS - a cargo dos Srs. Vicente 
Pascnrelli e José Maria Hel- 
ineister; VENDAS DE PEÇAS 
n cargo dos Srs Jonas Va 
lavicius c Roque E. Campos;

VEADAS DE VEÍCULOS - a 
cargo dos Srs. Orfeu Para- 
venti e L. Bilyk; DEPARTA
MENTO D E CRÉDITO a car
go do Sr. Salvador B de To 
ledo Filho. É esperada tam 
bém a presença do Diretor 
de Vendas da Vemag S/A, 
Sr. W. T. Bosco que fará o 
encerramento da conveação.

Desta maneira, a nossa 
cidade deverá ser palco des
sa importante convenção re
gional de Revendedores de 
Santa Catarina da Vemag 
S/A, a qual contará também 
com a valiosa colaboração

da Serrana Ltda. - Veiculos 
e Máquinas, na pessoa dos 
seus dinâmicos diretores, 
Srs Dario Todeschini e Ody 
Cherubini Tomedi, cuja fir- 
mj muito tem cooperado para 
o engrandecimento da econo
mia lageana, graças à eficiên
cia e o dinamismo dos dire
tores acima relacionados, que 
não tem poupado esforços 
nem sacrifícios para que os 
famosos produtos DKW Ve
mag, alcancem a ressonân
cia a que sempre fizeram jús 
dentroda industria automo
bilística brasileira.

Inaugurada a Ponte Eng. Antônio Alves 
de Noronha

Com a presença do Ministro da Viação e Obras Públicas, 
Eng- Hélio de Almeida, representantes do govêrno catari
nense e gaúcho, do Prefeito Dr. Wol^y Delja Rocca, e de 
altas autoridades civis, militares e eclesiásticas, foi inau
gurado quinta feira última, no Passo do Socorro, divisa dos 
Estados de Santa Catarina c Rio Grande do Sul, a Ponte Eng. 
Antônio Alves de Noronha. Com a inauguração de tão 
importante obra, ficou positivada ainda mais uma vez o 
denôdo e a dedicação com que o Cel. Floriano Môller vem 
conduzindo os destinos gloriosos do 2' Eata'hão Rodoviário, 
unidade esta que vem contribuindo decisivnmente para o 
progresso da Princesa da Serra e do Estado.

No próximo número daremos maiores detalhes a res- 
eito de6sa inauguração.

Terho Dito
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Em trânsito para 
porto Alegre, esteve em 
nossa cidade, o Sr. Per- 
cy Schwind, diretor ad
ministrativo da Emprêsa

Percy Schwind
n L °e ,Íílus N' s- da Penha S/A, que faz a li
gaçao entre Porto Ale
gre ao Rio de Janeiro 
passando por Lages, Cu-

À medida que avançamos em todos os 
setores da ciência, onde vivemos a época dos cos 
monautas, nossa indústria também, procura na 
medida do possível, avançar o máximo, procuran 
do se modernizar em todos os sentidos.
o i Ai ndír' ,agora vímos em nossa cidade, o 
Sr. Orlando Melegan, mdustrialista e do alto co
mércio desta praça, instalar em sua indústria uma 
moderna maquina importada dircãamente da Italia. 
com um custo de dez milhões de cruzeiros, isto 
levando-se em conta que a mesma foi importada 
na época que o dólar estava ainda à preço razoa 
rei, pois se fosse hoje o seu custo seria muito 
maior.

A  máquina em referência é o máximo que 
ic pod pensar em matéria de produção e de 
ouaiidade inigualável, pois basta dizer que ela po
de produzir mais de cem tipos de tijolos diferen
tes, fazendo os mesmos com uma resistência con- 
lorme julgar necessário e atendendo qualquer di 
mensão, pois a mesma pode ser regulada para 
deixar mais elástic s ou menos a terra que ela 
transforma era tijolo.

Sem dúvida alguma, a iniciativa cio Sr. 
Orlando Melegarí ó realmente digna de elogios, 
pois seu arrojo br-m demonstra o seu gráu de 
capacidade comerciai, e ainda mais, o desejo dt 
emprestar o seu concurso para o crescimento do 
nosso parque iudustrial. Com isso, estará evitan 
do que se escoe dinheiro» para outros Estados, 
pois antes tínhamos que trazer de outras loca li 
dades êstes diversos tipos de tijolos, que hoje sò 
mente a sua industria produz em nosso municí
pio.

Sabemos de fonte segura que êste valoroso 
industrialita, Sr. Chiando Melegari, ja está forne
cendo grande quantidade de sua produção de tijolos 
)sra a nossa cidade, e ainda remetendo para o
vizinho Estado gaúcho. ,

Destas colunas felicitamos o Sr. Or.anoo 
lelegari por esta sua valiosa contribuição « m 
iról do erguimento de nosso setor industrial.

Posto F o x
__ ---

PEDRO VANONI
aasolina " 01-308 ' Lubri

ficação e Lavcçco .
i/lantém anexo uma oficina mecamca 
)ara melhor atender os seus amaveis 

clientes
Correi» Pinto ■ Bngnln. ^

Lages - Santa Catarina ________________ _

ritiba e São Paulo.
Em nossa cidade, o 

Sr Percy Schwind este
ve em visita ao escrito 
rio desta poderosa em
presa de transporte cole
tivo, sito à Rua Gerôni 
mo Coelho, onde mante
ve importantes contados 
de naturesa administra 
tiva.

A Emprêsa de Oni 
bus N. S. da Penha S/A, 
é uma organização qut 
vem prestando inestimá 
veis serviços às popula
ções do Sul do país 
pois possue veículos 
confortáveis e nota
dos de toda segurança 
aliada ainda a gentiles; 
com que são dispensa 
ias aos senhores pas 

sageiros por parte dt 
todos os seus funcioi á- 
rios.

Em Porto Alegre, c 
Sr. Percy Schwind deve 
r‘á entrar em contacto, 
também com o seu escri 
tório daquela capilal, to 
mando medidas de vita 
importância para a vidi 
da Emprêsa de Onibut 
N. S. da Penha S/A.

Destas colunas feli 
citamos v Sr. Percj 
Schwind, mui digno t 
dinâmico Diretor admi 
nistrativo desta concei 
tuada organização dt 
transporte coletivo, al 
mej ado que a mesma' 
continue a prestar sem
pre relevantes serviço*- 
t todos aqueles que via 
jam às principais cidades 
sul brasileiras.

Conforme despachos procedentes de Sal
vador, capital da Bahia, a carne verde está sen
do vendida naquela capital à Cr$ 400,00 o kilo.

Como se nota, o prêço dêste produto a- 
qui em Lages não é de assustar como muitos 
supõem, em comparação com o prêço vigorante 
aa capital baiana.

»
Em Lages, a carne verde nunca falta à 

população, o que já não acontece em Salvador e 
em outrasjcapitais, onde êsse precioso alimento às 
vêzes falta nos açougues locais pelos mais diver
sos motivos.

e r a n c a

Presidente do C.R do 
Esísao

O Dr. Ruy Soares é 
o novo presidente do 
Conselho Rodoviário do 
Estado, substituindo nas 
funções o engenheiro 
David da Luz Fontes, 
que, há algum tempo, 
se exonerava do cargo.

No início do atual 
Govêrno, o engenheiro 
Ruy Soares fôra desi 
gnado como titular da 
Diretoria de Terras e Co 
lonização, órgão a qut 
se sucedeu o Instituto 
de Reforma Agrária de 
Santa Catarina (IRASC).

Esperança é um conforto 
\ magoado coração,
E simboliza a begônia 
Ou flôr de mangericão,
Quando esta nos é dada 
Por mão mui miraculosa,
Bem representa a firmesa 
Duma caricia amoroza.

Esperança todos têm 
Latente no coração,
Momentos há que ela t'oje 
Sem dar-nos satisfação, 
Saindo para voltar 
Deixa nos em confusão 
A corroer-nos o peito 
Com estigma da traição

Embora ela nos fuja 
Vós jamais a condenamos,
Por indole ou por dever.
Sempre nós a veneramos;
0 belo nome esperança 
É um mundo de ilusão,
Esperança vai embora,
Mais sua imagem nos fica 
Bem dentro do coração.

Lages, Novembro de 1962.

L1V1NIO GODOY.

— D E —

João Pelizzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s/n - C. Postal. 126

A ~ v c - Sía. Catarina 
L A G E &

• «falações convida os para uma visita 
com suas novas * óve’is finos e coloniais para

orapromisso. D,sP°|xecuta qualquer móvel sob encomenda 
pronta entrega

Estabelecida no Bairro 
Coral, Rua Campos Sales 
s/n°, está interessada na 
compra de madeiras de 
Ia. e lia. qualidade, tipo 
Europa.

n l m u c i o u
Oficio S/N.
Ao
Correio Lageano 
Nesta

De ordem da Diretoria do S.C. Internacio
nal, comunicamos ao público em geral de que a 
rifa do automovel SINCa  CHAMBORD 1962, que 
deveria ser realizada no dia 27 de novembro vin
douro, foi transferida para o dia 26 de dezembro 
do ano em curso.

Atenciosamente 
L»’ iz Benjamim Pereira

Presidente
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de

PORTARIA

de 27 de agôsto de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 162, alínea a, da Lei n® 71, de 7 de de
zembro de 1946.

A Sebastião Acyr Ramos Vieira, ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Fiscal da Fazenda, Padrão J, constante do Qua
dro Único do Município, de trinta (30) dias com vencimentos integrais, 
a contar desta data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de agôsto de 1962 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da 
Prefeitura em 27 de agôsto dc 1962.

Gisela Senise Brascher — Resp. pelp Exp. da Secretaria

LEI N- 87

de 28 de agôsto de 1962

Autoriza concessão de terras do Patrimônio Municipal 
ao S-C. Internacional desta Cidade.

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.

Faço saber a todos os habitantes dêste Município,. que a Câ- 
mar Municipal Votou e eu sanciono e seguinte

LEI

Art. 1‘ - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ao S. C. In
ternacional, desta cidade, pelo prazo de déz (10) anos, o terreno do an
tigo Estádio Municipal.

Art. 2- - O Terreno oia cedido só poderá ser utilizado para prá
tica de esportes.

§ 1 Findo o prazo de concessão, o S. C. Internacional •
desta cidade, terá preferência em igualdade de condições na aquisição 
do referido terreno.

§ • 2 - Caso não venha a adquirir o terreno, ficará com direito de reti
rar as benfeitorias pelo Clube construídas, inclusive refletores e alambra- 
dos.

Art. 3' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições em contrário.

Wolny Delia Rocca —  Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefe i
tura aos 23 ce .agôsto de 1962.

Gisela Senise Brascher 
Pelo Secretário

Lei N 88

de 28 de agôsto dc 1962

Autoriza construção de banhei.-o carrcpaticida

Santa Catarina
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal Votou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art r  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a construir 
um Banheiro Carrapaticida na vila de Otacilio Costa.

Art. 2- - Para fazer face as despêsas decorrentes desta Lei, fica 
autorizada a abertura do credito necessário, por conta da arrecadação 
do corrente exercício.

Art. 3’ * Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agôsto de 1962.

Wolny Delia Rocca —  Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente lei, na Secretaria da Pre
feitura aos 28 de agôsto de 1962

Gisela Senise Brascher —  Resp. pelo Exp. da Secretaria

L E I  N ‘ 89 

de 28 de agôsto de 1962

Dá nomenclatura a rua de nossa cidade
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.

Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara 
Municipal Votou e eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1’ - Fica denominada Dr. Jorge Bleyer, uma das ruas de 
nossa cidade, ainda sem nomenclatura.

Art. 2' - Na Placa indicativa constará os seguintes dizeres:
Rua Dr. Jorge Bleyer - Médico Cientista

Art. 3- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agôsto de 1962

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefei
tura aos 28 de agôsto de 1962.

Gisela Senise Brascher —  pelo Secretário

Melhoramentos na Escola Agrícola «Caetano Costa»
Mediante convênio de Delegação de Encargos e Recursos, o 

Plameg transferiu à Secretaria da Agricultura, do Estado, a tarefa de 
executar melhoramentos, construir, adquirir equipamentos e formar pas
tagens destinados a Escola Agrícola “ Caetano Costa” , da cidade de 
Lages. Us trabalhos obedecerão aos projetos e especificações aprova
dos pelo Plano de Metas do Govêrno do Estado.
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E intensa a partici
pação do Gabinete de 
planejamento do Pia
no de Metas do Govêrno 
do Estado no surto de- 
senvolvimentista que se 
processa no atual quin

quênio.
Crescido tem sido o 

‘Úmero de convênios fir
mados pelo G P. do Pla- 
meg no sentido de pos
sibilitar a solução de

r novos fatores de mista, infra-estrutura de 
?reso. Além dos con- alvenaria e concreto A A 
os de empreitada, pa- e super-estrutura de P|| 
?scolas, pontes, rodo- madeira,sôbre o Rio Itajaí UUIII U 
i casas rurais, obras do Sul,acerca de 12 km da 
nosocômios, etc., se- seda, pela estrada es- Uma 
compromissos de De- tauual de Barracão, pa- tadcs Ur 
tção de Encargos e ra servir à estrada mu- anunciar 
ursos com Prefeitu- nipal que demanda a lo- ravilha 
para a realização de calidade de Barras; com nhecida 

nços indispensáveis a Prefeitura de Rio do nome de 
desenvolvimento dos Oeste para o erguimento patos” , 
lectivos municípios, de uma ponte de con- aparelho

ereto armado, sôbre o guinte r 
Recentemente, fo- Rio Itajaí do Oeste; com a um n 
assinados mais os a Prefeitura de Herval d’ converte 

íintes: oeste, para a execução pulsos el
a Prefeitura de Itu- das obras de acesso da cuito es 

inga. para a cons- ponte, “ Jorge Lacerda” , êsses im 
ão de uma ponte sôbre o Rio do Oeste. do com

Regressa o Snr. Bispo Dom Antídio ca^le *1
De sua viagem a P. honra de Santa Catarina, como: m 
tré, onde fôra levar, a realizarem-se, de 18 a fazendo 
i submeter-se a uma 25 do corrente mês, S máquina 
rvenção cirúrgica, o Excia. Revma. o Snr. resolve ( 
sono Pedro Tadeus Bispo Decano Orienta ma JJe 
?s de Oliveira, acaba dor da Igreja Católica 
egressar à sua Séde Brasileira e Diocesano O Circuit 
i de presidir as tra- de S nta Catarina, D. contém i 
anais solenidades, em Antídio J. Vargas. sistores.

Noia da Diretoria c 
t  az£naa Municipcl

A Diretoria <' “ ____
aos credores da Prefeitura 

Ido sentido de enviar 
suas contas de 
liotas fiscais
respectivos empenhos para. posterior 
antes do fim do exercício.

Cláudio Rmaos Floriani 
Diretor da Fazenda Municipal

£ÜL<S.zonda Municipal, solicita 
—  _i Municipal de Lages 

durante o mês de novembro 
apresentação com as respectivas 

a um de que seiam reniiynrinc

0 Coral Santa Cecília da Catedral de Lages 
e a Orquestra de Sociedade Musical Lageana, têm 
a máxima satisfação em convidar todos os músi 
cos e o povo em gerai para assistirem a santa 
missa festiva em louvor a Santa Cecilia padroeira 
dos músicos, a reaèzar se domingo, às 10 horue 
do dia 25 do corrente mês, no altar mor da ca

As Diretorias

Em qualquer ponlo do Brasil, Você está sempre perto da 
um Revendedor Ford. Há mais de 300 Revendedores 
Ford distribuídos por todo o País. E todos com mecânicos 
especializados — treinados pela própria Ford — gente 
que realmente entende do assunto. Você pode confiar 
nos seus serviços.

Eles só utilizam peças Ford legítimas (e a melhores 
preços). E ferramentas especiais, apropriadas a cada tipo 
de trabalho. Por isso, as revisóes periódicas podem ser 
feitas com eficiência e rapidez.

E lembre-se: o Nôvo Super Ford dá mais lucros porque 
assegura Economia Global. Compre bem, compre Ford.

Lucra mais quem tem o Nôvo

—  fruto da experiência de milhões de veículos 
já fabricados em todo o mundo I

A firma AGRO INDUSTRIAL ANITA 
GARIBALDI estabelecida à Rua Campos 
Sales, nesta cidade, com fone 518, precisa de 
caminhões para fretes de madeiras de LAGES 
à PORTO ALEGRE.

Os interessados queiram dirigir-se ao 
enderêço acima, onde obterão maiores infor
mações.

Avenida Camões (Ao lado do < ine Avenida)

Churrascos, galetos e linguic nhas
O ponío preferido para seu paladar

Afim de proporcionar melhor atenção aos seus disti t< s fregueses, 
passou a servir os seus famosos g.iletos exelusivament de produção

própria.
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Lages (SC) 19 de Novembro de 1962

O Dr. Paulo Peregrino Ferreira, Juiz Eleitoral cia 
21a Zona dos Municípios de Lages, Anita Garibaldi, 
Campo Belo do Sul e São José de Cerrito, todos da 
Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc ...

-s e m

E D ! I A L
Faz Saber - a todas os candidatos eleitos, efetivos 

e suplentes, às Câmaras de Vereadores dos Municípios de 
Lages, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul e São José do 
Cerrito, bem como os eleitos prefeitos nestes três últimos 
no pleito de sete (7) de outubro próximo passado, que a 
diplomação terà lugar no Salão Nobre do Instituto Vidal 
Ramos, em sessão selene a ter lugar no próximo dia vinte 
e quatro (24) (sábado) às dezesseis horas. Faz saber outros- 
sim, que os diplomandos deverão se apresentar munidos de 
prova de quitação militar. E, para que não se alegue 
ignorância se passou o presente edital, que será publica
do na forma da lei e afixado no lugar público dc Costume. 
Dado e passado nesta cidade de Lages, aos dezenove dias do 
mês de novemVo de mil novecentos e sessenta e “ dois 
(19-11 62). Eu, Darci Ribeiro, Escrivão, o datilografei, sllbscre- 
vi e assino.

Paulo Peregrino Ferre ira 
Juiz Eleitoiai da 21a Zona.

o Escrivão: Darci Ribeiro

À medida que a nossa 
cidade cresce, para aqui 
vem organizações de ou 
tras comunas catarinen
ses e mesmo de outros 
Estados. Ainda agora, 
vem de se instalar à 
Rua João Dias Brascher, 
uma filial da firma Orga
nização J. Berlim Com. 
Representações e Conta 
Própria, que tem matriz 
em Paranaguá, no vizi
nho Estado do Paraná. 
Essa tradicional organi
zação paranaense, tem 
diversas atividades, co
mo sejam cereais, fábri
ca de camisas, empaco-

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA 
NO, Rua Marechal Deo 
doro, n° 294

M DIO
PRIVATIVO*

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, cerlam ente, 
uma nota de . . .

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Aleare

tamentos, e outras que 
fazem parte de sua es
trutura comercial. A fili
al de nossa cidade está 
a cargo do Sr. James 
Gil; on Berlim, sócio di
retor desta importante 
organização, que acaba 
ue se instalar em nos

sa cidade.
Destas colunas, dese

jamos felicitar os com
ponentes da firma Or
ganização J. Berlim 
Com. e Representações, 
fazendo votos de suces
so na Princesa da Ser
ra.

Do Meu Canto
Sempre que há episodios de ameaças e 

transformação de regime na vida das nações, por 
fenomenos psicologicos ou por injunções de idéias 
arivistas, não raras vezes surge um mediador ou 
por assim dizer um nume tutelar com a autorida
de que lhe faculta o cargo que exerce, indicando
0 rumo certo a seguirem os povos livres das na
ções democráticas.

Esta personalidade inconfundivel, máscula 
e intemerata é o grande presidente dos Estados 
Unidos, John Kennedy, que pela sua decisão 
pronta, energica e decisiva, tranquilizou os ânimos 
sobresaltados da humanidade,fazendo com que fos
sem removidos para o seu destino de origem as 
armas nuclea!es com bases assentadas na ilha 
de Cuba, e continua de sobreaviso qual sentinela 
iudormida dos povos a velar pela paz mundial.

O Presidente Kennedy está sendo como 
quem disse Vicente de Carvalho com referencia aos 
escravos, no seu poema «Fugindo ao Cativeiro», 

iu . ue o autor figura como a terra“ da liberdade
1 fazenda «Jabaquara», Canaan dos Cativos.

A «Jabaquara» do mundo livre é os Esta
dos Unidos, salvando do extermínio completo os 
povos, das armas nucleares da Rússia, com ba
ses em Cuba, que poderíam ter sido traiçoeira- 
raente acionadas contra as nações Americanas.

Foi na hora mais conturbada que a histo
ria nos registra que surgiu, pa.a salvar a huma
nidade, Kennedy, qual «Hercules» negro que nos 
fala Vicente de Carvalho, no seu poema, «na ho
ra decisa da salvação, destaca-se do grupo fu
gitivo de escravo um negro forte que diz»: (Aqui 
transcrevemos um excerto do poema).
«Fugi, correi, saltai pelos despenhadeiros:
A varzeaestá lá em baixo, o «Jabaquara» é perto ..

Deixai me aqui sosinho
Eu vou morrer, decerto...

Vou morrer combatendo e trancando o caminho,
A morte assim me agrada:

Eu tinha de voltar pra conservar me vivo...
E é melhor acabar na ponta de uma espada

Do que viver cativo.»
« E desta forma o negro possante, com

batendo morre, mais morre feliz, porque, enquan
to combate sosinho, os seus irmãos alcançam 
«Jabaquara», a terra bendita da Promissão»...

Assim fez o presidente Kennedy, enquan
to os seus irmãos ameaçados a serem destruídos 
pelo poderio bélico da Rússia, armazenado em 
Cuba, ele apontava os Estados Unidos como «Ja
baquara» da Promissão do poema de Vicente de 
Carvalho, salvaguardando os povos de um ani 
quilamento total.

Lages, Novembro de 1962.

LIVINIO GODOY.

Se você deseja ganhar

1 milhão d e  cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra

ao sorteio de Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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0 campeonato cata
rinense de futebol, cor- 
^pondente à chave La- 
eS . Curitiba nos •* Ca 
ador, terá andamento 
|â tarde de amanhã com 
, realização de mais 
juas partidas.

T Em nossa cidade, es- 
srão se defrontando as 
quipes do Guarany e

da Gama, de 
Caçador, num coteioem
aUcoliripUgre d*eJdert d co llderança da tabela.

Por outro lado, em 
Caçador, estarão cote
ja i?0 . as represen- 
p, i d° Caçadorense 
f. do Flamengo, êste úl 
timo, um dos lidei es des

ta chave.
Esta rodada poderá 

ser decisiva às aspira
ções dos atuais disputan
tes, priucipalmente para as 
equipes de Caçador,'que 
uma vez derrotadas, 
perderão totalmente as 
chances de classificar-se 
para os futuros jogos do 
campeonato estadual.

Internacional venceu Pinheiros
Foi disputado domin- 
à tarde, no Estádio 

uoicipal \ idal Ramos 
unior, um prélio amis- 
5o entre o S.C. Inter- 
icional e o S.C. Pinhei- 

tradicionais rivais 
j socc r local, 
ife cotejo, depois de 
transcorrer dos mais

juarany em- 
atou em Ca‘

çcdor
Dsndo prosseguimento 
campeonato estadual, 

itmos domingo último, 
í Caçador o e nconti o íu- 
hlistico qne reuniu as 

fi pes do Caçadorense 
1 e do ( uarany de 
a cidade Êste prélio 
que pese à varias ir 

íulitridades nêle conti 
n. e que ' ieram em 
ejuizo do lu gre lagea- 
, veio a tncerrar-se 

o empat° de 2 a 2. 
mi êste resultado, o 
laiaDy manteve se na 
cerança da tabela, ago- 
ladeado pelo Flamen 
de Curitibacos.

Iruzeiro der
rotaao em 

Igaias
Atuanco amistosamen- 
d mii go último, em 

íra-;, conlra a S.E.R. 
nkraft, o quadro do 
f. Cruzeiro foi derro
co pelo escore de

O

Nêsse-jogo a equipe 
Gelada merecia uma 
^or sor<e, pois des- 
fdiçou uma penalidade 
toima e teve duas bo- 
f'.na trave.

interessantes, encerrou 
se com a vitoria do elen
co colorado pelo escoie 
de 4 a 2, números êstes 
que caracieiizaram a 
melhor conduta do onze 
rubro dentro da cancha.

O Pinheiros depois

de uma longa paraliza- 
ção, voltou <. s canchas 
íageanas, com uma equi
pe remodelada, com vá
rios valores uovos, pre
parando-se assim para o 
próximo certame ci- 
tadino de 19(53.

Viíoria do Atlélico so
bre o Az de Ouro

Em jogo inacabado, 
e que foi disputado do 
mingo á tarde no velho 
areião de Copacabana, 
o quadro do Atlético do 
Bairro Cemitério suplan
tou o Az de Ouro pelo 
escore de 3 a U.

A vitória do Atléti
co foi nitida e indiscutí
vel, quando se sabe que 
o Az de Ouro é inveDcivel

no velho areião de Co
pacabana, pois há vários 
tempos que não sofre 
uma derrota siquer na
quele reduto.

O jogo foi interrom
pido quando faltavam 
quinze minutos para o 
seu término, depois de 
um grande sururú entre 
vários jogadores de am
bas as agremiações.

Colocação Io Certame M a l
A chave Lages-Curitibanos Caçador, do campeo

nato estadual apresenta até o momento, quando 
foi concluído o primeiro turno, a seguinte colo
cação:

1* Guarany e Flamengo 2 pp
2' Vasco da Gama e Caçadorense 4 pp

17 ag
ti

Vt conhecer o esperado 
Gordini. Fam oso na E uropa, 
onde ganhou evidência entr3 os 
uarres de comportamento espor
tivo, é agora fabricado pela W illys. 
Um carro emocionante — potente 
e ágil, o G ordin i chegou para 
m ostrar o que é "perform ance” .

4 0  K .P .,■ G o rd in i te m  m o to r  

de 40 cava los  - p o tê n c ia  s u p e r io r  à de  
q u a lq u e r  o u t r o  c a rro  de  sua  classe !

4  M A R C H A S
G o rd in i é c a r ro  q u e  te m  ím p e to  -  
cada  u m a  de suas 4 m a rc h a s  o ferece 
g ra n d e  fa ix a  de  u t il iz a ç ã o !

ESTÁVEL: suspensão reforçada —  l u x u o s o : esmerado acabamento, 
numerosos detalhes de bom gosto —  s ó l i d o : estrutura monobloco -
C O N F O R T Á V E L : 4 portas,, gran;1 norta-niaias. amplo espaço interno.

na

UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND -FABRICANTE DE

VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SÀO BERNARDO DO CAMPO - EST. DE SAO PAlILQ

Agência Planaltina de Veicuios S /A
Avonida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. ‘‘Planaltina" - Fone,

444 C. Pobtal, 3 53
L f ge8 -  Sactt Catarina

Estamos í í  s u a  e s p e r a ,  p a r a  
m o s t r a r - l h s  o  n o v í s s im o  G o rd in i

& - ' ■.Bft&q ,‘VZ -ti-vs*-'» .'•-■JvWtiftir.v

ÍS "i

W M g r—Ui rmm' n «in  m

---------
2 $

m m

A PÉROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e , ipografia da c idade--------

i i i t w ,  d fsp io  nara H o  Io p r f e s i É
F S

Papelaria em

e p ( i ie r
} — Completo sortimento de material escolar

111 ‘  Coronei Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - fi. Catarina

f i  ftl

l i
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Ver. Teimo Ramos Arruda

t :

Seguiu emdias desta 
semana para a cidade I de Passo Fundo, no Ks- 

H  tado do Rio Grande do 
■  Sul.o Ver Teimo Ramos 
f  Arruda, abastado indus- 

trialista e pecuarista em 
m  nosso Município. Naquo- 
I  la cidade gaúcha o Ve- 
*  rcador Teimo Ramos Ar- 
’  ruda deverá “ submeter- 

se à exames ,»inais na 
I  Faculdade de’ Direito lo- 
p cal, onde vem cursando 

a mesma com grande 
brilhantismo.

Almejamos ao Vereador 
e homem de negócios, 
Sr. Teimo Ramos Arruda, 
muitas felicidades nos 
exames a que vai se 
submeter na Faculdade 
de Direito de Passo 
Fundo.

Acompanhando a comi
tiva ao Engenheiro Hélio de 
Auneida, Ministro da \ iação 
e Obras Públicas, que veio 
inaugurar a Ponte Kngenhei- 
ro Noronha, esteve quinta foi

nenses, com séde no Rio 
Janeiro.

de

Cmaáa k  êxito a l a  txpogo r a m
píeãdente1d íA B S o c l a ^ R u í a f d e í a g e ^  demais m e m b r o * '^ :  
retorici e comissão dos festejos

Coroada de êxito indes 
critivel, realizou-se nos diai 
17. 18 e 19 do corrente, n< 
Parque do Conta Dinheiro, s 
Xllla Exposição Pecuária, or
ganizada pela Associação 
Rural de Lages.

Êste certame ora enccr 
rado, veio coroar o trabalh< 
insano desenvolvido pelt 
Dr. Clovis da Costa Ribeiro, 
dinâmico prepidente da Af* 
sociação Rural de Lager, 
coadjuvado por uma pleiade 
de bravos colegas de direto
ria e ainda pelas várias c< - 
missões dos festejos, que m o 
pouparam esforços nem sa
crifícios para que a X llla 
Exposição Pecuária de La
ges alcançasse o tão espe
rado êxito.

A organização em si 
daquele espetáculo gigantes 
co, foi uma obra primoros; 
dos seus organizadores, poi; 
vimos perfeitamente que ar

várias comissoes sob o co 
nando do bravo presidente 
la Associação Rural de La
res, funcionaram em tonos 
Is sentidos, recebendo por 
sso os mais calorosos elo- 
rios de todos aqueles que ti- 
/eram a ventura de visitar o 
•arque do Conta Dinheiro 

nos dias 17, 18 e 19 do
corrente.

«tf

- 1 0 W

^ 0

Após participar da inau
guração daquela obra, o Jor 
nalista Jorge Chalitha, seguiu

ra última em nossa cidade, o juntamente com a comitiva 
jornalista Jorge Chalitha. di- do Ministro da Viaçao e 
retor da Sucursal dos Jornais bras Públicas para Vacaria e 
Sul Riograndenses e Catari- Passo hundo.

Caminhões de fretes 
Porto Alegre

para

A EXPORTADORA DE MADEIRAS FONTANIVE 
LTDA:, cora depósito no Bairro Coral, próximo à 
Charqueada Bianchini, está necessitando de ca
minhões para fretes de madeiras para Porto Alegre. 
Os interessados queiram dirigir-se àquela firma, 
no enderêço acima, onde obterão maiores infor
mações.

TRE diplomou oe 
eleitos de 7 de 

Outubro
Realizou-se seguida fei

ra última, na capital do Esta
do, a diplomação dos candi
datos eleitos para o Senado, 
Câmara Federal, e Assembléi; 
Legislativa e seus respecti 
vos suplentes.

A referida sessão fo 
presidida pelo Desembarga 
dor Ivo Guilhon Pereir; 
de Melo, presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral, » 
contou com o compareci- 
mento de autoridades esta
duais e dos candidatos que fo 
ram diplomados.

Entre aqueles qne fo
ram diplomados na última 
segunda feira, figuram vários 
candidatos de nosso munici 
pio, pertencentes as mais di
versas facções partidárias.

Aquele certame foi inau-

la Rocca, Deputado Rubem, 
Nazareno Neves, Secretário 
da Educação e Cultura Sr 
Ibrahim Felipe Simão, Secre' 
tário sem Pasta e Secretário 
interino do Trabalho, Comis
são da Assembléia Legisiatj 
va, representada pelos De 
putados Osny de Medeiros 
Regis, Evilasio Nery Caon e 
Altir Webber de Melo, Sr 
Valdo Costa Avila, represen
tando o Deputado Joaquim 
Ramos, autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas do mu
nicípio e do Estado, ruralistas 
do sul do país e grande nú
mero de populares.

Assim, quando se encer
rou mais uma Exposição Pe
cuária de Lages, resta-nos 
mais uma vez cumprimentar 
o Dr Clovis da Costa Ribei
ro, digno presidente da As
sociação Rural de Lages, de
mais membros da diretoria 
desta entidade, às várias co. 
missões e a todos os senho
res expositores, pelo despre- 
endimento dado naquele certa 
me,quando mais uma vez sou
beram elevar bem alto o

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC— CRUZ FIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada 

vez melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reini- 
r ciar os 3eus vôos para JÒAÇABA, capit-á do Oéste Catarinense, volta agóra a ser

vir esta região, com POKTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do 
Sul - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio T A C — CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 
servir a zona da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agóra ao pú
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras:

3as. e 5as. feiras:

Sabado:

Domiugo:

às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo, 

às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para. Fpolis, Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 13:35, para: Porto Alegre, 
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curiti

ba, Paranaguá, Santos, São Paulo 
e Rio.

às 13:35, para: Porto Alegre.

gurado com as presenças do | bom nome do nosso ruralis- 
f r. Luiz Gabriel, Secretário mo à todos aqueles que ti

da Agricultura. representan- veram a ventura de nos 
do o Governador Celso Ra- visitar por ocasião dos refe- 
mos, Prefeito Dr. Wolny Del-1 ridos festejos.

t  r. Alfredo Kreick
Esteve em visita à nossa cidade, na última quin 

ca feira, o Sr. Alfredo Kreick, diretor gerente das 
rad cionai-% Lojas Paul. organização esta que tem 
í sua matriz em Rio do Sul, e que mantém uma 
ilial em Lages, à Rua Mtrechal Deodoro, ao lado 
lo Cine Tamoio. O Sr. A lfredo Kreick que veio à 
xossa cidade, a fim de manter contacto com o es

forçado gerente de sua filial em nossa terra, Sr. 
)arey Granemann.pois ao aproximar se as festas 

de fim de ano, como sempre acontece, a 
conceituada organização Lojas Paul lança ao pú
blico grandes e magestosas novidades por prêços 
jastante acessíveis. Sem dúvida alguma, a nossa 
população pode aguardar que dêsse encontro, 
grandes novidades em artigos para as festas de 

ifim de ano, surgirão em breve na conhecida e 
conceituada Lojas Paul, filial de nossa cidade.

Dr. Silvio Manoel de Castro Gamborgi
Será realizado no próximo ; casal Sr.e Sra Silvio Gamborgi, 

dia 4 de Dezembro, no Tri- tradicional família de nossa 
bunal de Justiça do Rio cidade e que gozam de larga
Grande do Sul, o concurso pa- j  estima em nossos meios, 
ra provimento de Juiz de Di- Noticiando êste acontecimen- 
reito daquele Estado. to, destas colunas formulamos
Eütre os vários candidatos ao Dr. Silvio Manoel de 
para o referido concurso, en- Castro Gamborgi, os nossos 
contra-se o Dr. Silvio Manoel votos de um completo êxito 
de Castro Gamborgi, filho do naquele concurso.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC— CRÚZEIRO DO SUL que continúa a ser a pionei
ra da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiore9 informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TA C —CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n" 84 ou 
pelos telefones nrs. 214 e 237. —

O Cine Marajaora, 'TS$t£2Tbl
a emocionante pelicula mexicana da Pelmex era Mexiscope e

Eastmancolor ___

Aonde Vão Nossos Filhos
Dolores Del Rio, Tito lunco, Anacom

Beitha Lepe e Marta Mijares

Estado de Santa Catarina 
E d i t a l

De ordem do Senhor Prefeito Municipal, faço pú
blico a quem interessar possa, que serão aceitas propostas 
até às quinze (15) horas do dia vinte (20) do mês de dezem
bro próximo vindouro (20-12-1962), para venda de um Jeep 
marca D. K W., ano de fabricação 7959. considerado in- 
servivel para os serviços desta Municipalidade.

O preço mínimo será de quatrocentos mil cruzei
ros (Cr$ 400.000,00), e o pagamento efetuado no ato.

As propostas deverão ser escrita com clareza, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhes, contendo a quantia ofe
recida. o julgamento das mesmas será na mesma hora e 
dia acima mencionado, na Secretaria da Prefeitura Municipal 
em presença dos interessados que quiserem comparecer.

A Prefeitura se reserva o direito de recusar todas 
as propostas, caso nenhuma delas consulte os interesses 
do Município.

O Jeep poderá ser examinado, durante as horas 
de expediente no pateo da Prefeitura Municipal.

Secretaria da Prefeitura Municipal, em 19 de no
vembro de 1962

Felipe Afonso Simão — Secietário
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