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Devido ao mau tempo em Lages e Florianopolis

Adiado o enconiio do Governador 
Celso Ramos com os Prefeitos e 
Vereadores da regido serrana

Em virtude do mau 
tempo que se fez sentir no 
dia de ontem em Lages 
e em Florianopolis, não 
permitindo que o avião 
que conduzia o Gover
nador Celso Ramos e 
sua comitiva, decolasse 
do aeroporto da capital, 
foi transferido para uma 
outra oportunidade, o en
contro do chefe do E xe
cutivo catarinense com 
os prefeitos e vereadores 
da região serrana.

Muito embora, relutas
se em vir para a sua ter
ra natal, mas premido 
pelas más condições at
mosféricas, o Governador 
Celso Ramos viu-se na 
contingência de suspen
der o referido encontro 
para uma outra oportu
nidade.

O Governador Celso 
Ramos aqui viria, acom
panhado de vários se
cretários de Estado e 
assessores, instalando 
por dois ou três dias a 
séde do seu govêrno, 
num acontecimento iné

dito na Princesa da Serra 
Este encontro seria de 

vital importância para a 
nossa região, pois o Go
vernador Celso Ramos e 
seus auxiliares diretos, 
travariam um contacto

direto com os prefeitos 
e vereadores de Lages, 
Lebom Regis, Santa Ce
cilia, Curitibanos, São 
Joaquim, Urubicí, Bom 
Retiro, Anita Garibaldi, 
Campo Belo do Sul, São 
José do Cerrito e A lfre
do Wagner, ascultando

Dr. Celso Ramos l o
Chegou ontem a nossa 

cidade, onde aqui aguar
daria a chegada do Go
vernador Celso Ramos, o 
Dr. Celso Ramos Filho, 
ilustre secretario de V ia 
ção e Obras Públicas, 
presidente do Conselho 
Regional de Engenharia 
e Arquitetura, e um dos 
mais destacados auxilia
res da atual administra
ção estadual.

Nomeado há poucos 
rnêses para exercer a 
pasta de um dos mais 
importantes órgãos do 
govêrno do Estado, co
mo é a secretaria de 
Viação e Obras Públicas, 
o Dr. Celso Ramos Filho 
vem desenvolvendo com 
todo o tirocinio e traba
lho àquela elevada fun-

ção, dando assim, cabal 
desempenho da espinho
sa missão que lhe foi 
confiada pelo Governa
dor Celso Ramos.

Ainda recentemente, o 
Dr- Celso Ramos Filho 
realizou uma longa via
gem pelo nosso Estado, 
percorrendo o oeste, ser
ra, Vale do Itajaí e 
norte de S.C. numa toma 
da de contacto com to
das as obras afetas à 
sua pasta, e cuja viagem 
foi bastante útil à admi
nistração estadual.

O Dr. Celso Ramos Fi
lho, deverá permanecer 
ainda hoje na Princesa 
da Serra, devendo retor
nar amanhã à capital do 
Estado.

< e per sí os reais pro
blemas de cada comuna.

Outros encontros re
gionais, o "Governador 
Celso Ramos já realizou 
em nosso Estado, sendo 
que os últimos dêles ti
veram por locais as ci
dades de Dionizio cer- 
queira, São Miguel do 
Oeste e Chapecó, quan
do em três dias, o ilus
tre chefe do govêrno ca
tarinense atendeu os pre
feitos e vereadores de 
mais de 30 municípios 

Uravez dêstes encon
tros, é que o Governa
dor Celso Ramos junta
mente com os seus se
cretários e assessores, 
sentirá atentamente as 
necessidades de cada re
gião, a fim de que futu- 
ratnente possa resolvê 
los, satisfazendo assim 
os anseios de cada uma 
e dando cumprimento ao 
mesmo tempo das suas 
promessas quando can
didato.

Assim é, que ainda te 
remos em Lages, a rea 
lização de tão importan
te encontro do Governa
dor Celso Ramos com 
os prefeitos e vereado
res da serra, num con
clave, que devido ao 
seu adiamento, está sen 
do revestido ainda de 
grande espectativa.

B i c o  d i Lavoura
O Banco da Lavoura de 

Minas Gerais S/A, o maior 
banco particular da America 
do Sul e um dos estabeleci
mentos bancarios de maior 
prestigio no Brasil, completa 
no dia de hojej 37 anos de 
fundação.

Comemorando a passagem 
desta festiva data, os funcio
nários da agência local que 
tem como seu gerente, o sr 
José Monteiro de Castro 
Arouca, vão se reunir hoje 
à noite na residência do sr. 
Francisco Silva, procurador 
do referido Banco, quando 
será realizado um jantar.

No mesma ocasião, será,

*
Em avião de carreira 

da TAC CRUZEIRO DO 
SUL, deverá chegar ho
je à tarde em nossa ci
dade, o Deputado Osny 
de Medeiros Regis, se
cretario de Educação e 
Cultura de nosso Estado.

De nossa cidade, o 
Deputado Osny de Me
deiros Regis seguirá aio- 
da hoje para a cidade de 
Curitibanos, onde p o- 
ferirá a aula inaugural do 
curso giuasial noturno, e 
cuja cerimonia está mar
cada para logo mais à

noite.
O Deputado Osny de Medeiros Regis, está 

tendo uma proficua administração à frente da se
cretaria da Educação e Cultura do Estado, com 
inúmeras inovações introduzidas do ensino de 
Santa Catarina e com várias realizações de vulto, 
demonstrando que a sua p ista e o govêrno do Ss 
tado, estão olhando atenta nente para êste impor
tantíssimo setor da administração estadual.

Em Lages o I .  Fulvio Luiz Vieira
Com o fito de aguar

dar o Governador Celso 
Ramos, que aqui viria 
presidir o encontro dos 
prefeitos e vereadores 
da região serrana, che 
gou ontem à uossa ci
dade, o Dr. Fulvio Luiz 
Vieira, chefe do gabine
te de Relações Públicas 
do Palacio do Govêrno.

Pessoa grandemente 
relacionada nos meios 
sociais e políticos de to 
do o Estado, o Dr. Ful
vio Luiz Vieira vem de- 
sincumbindo se com 
muita maestria naquela 
função junto ao Govêr
no do Éstado, pois é a- 
travez do referido órgão 
c da competente visão 
do seu titular, que a im
prensa escrita e falada 
de Santa Catarina e de 
outros Estados, divulga 
todos os atos e aconte
cimentos relacionados

com o Palacio do Go
vêrno, secretarias e ou
tros órgãos administrati
vos, e que sejam de vi
tal interêsse para a co
letividade.

Desta maneira, o ga
binete de Relações Pú
blicas do Palacio do Go
vêrno, tendo à frente o 
Dr. Fulvio Luiz Vieira 
em tão boa hora esco
lhido pelo Governador 
Celso Ramos, é um dos 
órgãos mais importantes 
de todos aqueles que se 
acham subordinados ao 
Govêrno do Estado.

Registrando êste acon
tecimento, destas colu
nas formulamos ao Dr. 
Fulvio Luiz Vieira uma 
feliz estada em nossa ci
dade, desejando ainda 
que continue sempre a 
batalhar pelo engrande
cimento de nosso Estado 

|e em beneficio da im- 
| prensa catarinense.

c o m i t t  hoje 37 anos do fundação
prestada uma homenagem r pelos assinalados serviços 
póstuma ao “ Lavoureiro” nú- que o mesmo prestou à esta 
mero 1, Dr. Clemente Faria, * tradicional casa de crédito.

Sr. Ibraim Simão
Desde ontem, encon- 

’a se em nossa cidade, 
sr. Ibraim Simão, che 

í de gabinete da secre- 
iria Sem Pasta, e pes- 
oa que goza de um vas- 
> circulo de amizade 
m nossos meios sociais 
nos setores politicos 

o E«tado.

O Sr. Ibraim Simão de
verá permanecer na 
Princesa da Serra até o 
dia de amanhã,Aquando 
regressará à capital do 
Estado.

Desejamos ao Sr. 
Ibraim Simão uma ven
turosa permanência em 
nossa terra.
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N O T A S  E M  A R Q U IV O  (N° 118)
Por Danilo Thiago de Castro

limo. Snr. Juiz Municipal 
Diz Maria Roza Ferreira, 

casada com Jordão Paes de 
Faria, que havendo já pro
testado contra qualquer con
tracto que fizesse o mesmo 
Jordão, por isso que a Su
plicante ia tr-itir de divor
ciar-se do Suplicado, o qual 
estava a estragar os b̂ -us 
mostrando-se incapaz de b u 
administrar esses beis do 
casal, havendo ja consu uido 
em pura perda de casal,

I mais de oit » contos de reis, 
contece j ie o suplieado 

I iez venda ; José Antonio 
i "■ irreia Lima da escrava Htt- U i, uaio i io casal, e q 1 
somente se /ia á Suplicante, 
e piando h.ivia quem desse 
po essa escrava a quantia 
Je novecentos mil réis a 
u . conto de réis, sem que 

sa escrava fosse prezente 
i respetiva Agencia para 

olaração do valor, como 
termina o provimento do Snr

Dr Juiz de Direito da Co
marca, e porque convenha a 
Suplicante que seja intimado 
o comprador pari declarai 
se fez compra da escrai'a por 
inteiro ou somente da metade 
da mesma, pois que o com
prador declarou á Suplicante 
haver comprado somente a me
tade da escrava, requer poris- 
so á V. S. mande citar o 
Suplicado não só para assis
tir á essa declaração rio 
comprador, que sera citado

para a esse fim. fazendo de- 
Piora cão no dia,hora e lugar 
Síe V S. designar como pa
ra declarar se foi vendida
essa escrava pof j j ^ g e n d o  
somente a “?etadf® jta8 cie- essas declarações feitas
baixo de Juramento damdo
se á Suplicante as declara 
ções para prova de seo di
reito, citado também o res 
pectiVo Agente de. rem i« 
Provinciaes para a declara
ção se foi a prezentada ã 
Agencia es6a escrava.

P. a VS assim lhe delira 
Espera Receber Mercê 
Maria Roza Ferreira

Símbolo do sucesso

procurando no talonario de 
sizae de venda de escnvog 
não encontrei nada que oro- 
vasse que a venda acima 
fosse feita pelos caminhos 
legais; Antonio Satu ain.j dt 
Souza e Oliveira, não h via 
recebido nada sobre o as
sunto, como Agente das Ren. 
das Provinciais (hoj? Cot t0r 
estadual), sendo porti t0 
efetuada a venda di metide 
da preta Eulalia, á José An
tonio Corrêa Lima, pela ;m 
portancia de 650$iHo por es
critura particular.

Dona Maria Roza Ferreira, 
alegando que poderia ter 
vendido a escrava Eulalia, 
por 1 .OOütOOo, não tem razão, 
porque seu marido, Jordão 
P a e s  de Faria, vendeu apenas 
a metade da negra, por 65ü$0')0, 
sobrando portanto a outra 
metade, no mesmo preço.

(Documento datado de 
1870).

Estim ulo à  exportação

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

\WHttS)
Um produto dl WILIYS-OVERUID
fabricante de veículos de alta Qualidade 
SSo Bernardo do Campo 
Estado de São Paulo

O ministro Ulisses 
Guimarães declarou que 
a partir de agora, com 
seus serviços administra
tivos organizados, o Mi
nistério da Indústria e 
do Comércio vai exec» 
tar plenamente suas fun- 

jções e atribuições na á- 
rea administrativa.

Citando números, o se
nhor Ulisses Guimarães 
aíirmou que as autar 
quias de economia, su
bordinadas ao seu Minis
tério, conseguiram apre
ciável produção de divi
sas em 1961.

'nunciou medidas de 
estimulo as exportações 
e ; declarou que dentro 
de alguns dias o IBU in
dicará as firmas consi
deradas aptas a expio 
rarem o café solúvel, a 
base do estimulo oficial.

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente as «»a .

ao sorteio de lunho de Uas comP*as e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80 • * * * * V l w

Gjso
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Do m e u . . .
(Continuação da última página)

Triunfo, o mesmo colega as
sim se retifica:- Um arco tão 
pequeno para um homem tão 
grande.

O caso do nosso segundo 
personagem foi inverso do 
de Ruy; para entrar no Pa 
lacio da Alvorada parecia 
ser o maior e, no entanto, no 
sair, nos decepcionou; antes, 
no cenário político, tem uma 
atuação brilhante como astro 
de primeira grandeza, que a 
muitos surpreendeu com o 
seu brilho fascinante, dando 
ensejo a ser elevado, pela 
sua costumeira demagogia, 
ao mais alto posto do País. 
A primeira personagem nas 
cida em Puzzuoli,bairro pobre 
de Nápoles, onde nasceu 
e creceu Sophia Lorem, a ga
rotada chamava-8"vassoura” , 
caçoando da sua magrez i 
Era um tipo popular estimado 
por todos

Em lá voltando para cenas 
de “ Boy of Nápoles" com 
Clark Gable, Sophia Lorem 
reviu os seus velhos amigos 
e companheiros de infancia.

Expressando as suas im
pressões, disse a famosa 
atriz: ‘ Sinceramente não me 
sinto bem. Todos me olha

vam com uma curiosidade e 
respeito que me causava 
mal-estar. Sentiam em mim 
uma criatura que já não per
tencia ao seu meio e com 
razão. Fitavam-me como um 
ser do outro mundo, como 
uma pessoa que deixou de 
ser real para ser uma estre
la de cinema” ,

Sophia Lorem venceu na vida 
como astro fulgurante do cine
ma, constituindo, porisso, um 
orgulho para os Nápolitanos. 
Apezar disto, ela não mais 
retornou a Puzzuoli

O 6egundo personagem 
desta crónica, senhor Janio 
Quadros, nas suas predes- ' 
tinações de super homem (no 
entender de uma grande 
maioria), quando o povo bra
sileiro acalentava a espe
rança fagueira de ver o Bra
sil marchar impavidameute 
pela senda do bem, da or
dem e do progresso, tendo a 
nortear-lhe os destinos aquele 
que, para muitos, iria salva- 
lo do colapso inflacionário. 
Porém tal não aconteceu.

O que presenciamos, nos 
seus sete meses de govêrno, 
foram bilhetinhos escritos na 
hora, ordenando isto ou aqui

A  Geral Auto Pecas*
Rua Correia Pinto. 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

Posto Fox
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 

I para melhor atender aos seus amaveis
clientes

Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 
Lages - Santa Catarina

lo aos seus ministros, agin-i 
do como um verdadeiro ma 1 
labarista que não teve a 
argúcia, a capacidade e a' 
visão necessária para entro- j 
sar a maquina administrativa 
no ãir.bito dos partidos, re- j  
soltando disto o seu enfra
quecimento, acrescido com o' 
ato irrefletido de ter con 
decorado com a cometida da 
honra um tal de Che Guevara, | 
comunista confesso e bode 
espiatório de Fidel Castro 
Resultado: Renunciar o cargo.

A sua saída precipitada do 
país, sem uma explicação 
plausível, deixou os seus 
adeptos inconformados, por
que o julgavam a salvação 
do Brasil.

Após seis mezes de excur
são por diversos paízes do 
muüdo, naturalmente retem
perando as suas energias 
atrofiadas, desembarcou em 
Santos dia 7 de março, para 
dizer, de viva vós, aos seus 
patrícios, a causa que o le
vou a tão grande e funesto 
desatino, em ter se esqueci
do dos compromissos assu
midos com seis milhões de 
brasileros

A maioria dos que foram 
recebe lo, amigos e benefi 
ciados, cumprindo um dever 
de amizade e gratidão, teria, 
por certo, ao defronta-lo, um 
gesto íisionomico de repulsa 
e tnenospre8o, pela desleal 
dade por ele praticada, quan
do da sua renuncia.

REEN1 ONTRO MELANCÓ
LICO

Lajes, Março de 1962.
LIVINIO GOD0Y.

AGRADECIMENTO

ALDO CESAR DE SÁ, na 
ocasião em que a requeri
mento e por sua livre e ex
pontânea vontade deixa o 
cargo de Carcereiro da Ca
deia Pública local, vem por 
este intermédio agradecer à 
todos os que o auxiliaram de 
uma maneira ou de outra, no 
desempenho de sua honrosa 
missão

Agradece à Rádio Clube 
de Lages, pelos relevantes 
serviços prestados i seu car
go e à Delegacia

Outro8SÍm, consigna de 
maneira especial um agrade
cimento aos seus superiores, 
e aos digaos magistrados 
que presidem esta Comarca, 
bem como aos ilustres Advo
gados do fôro local colocan 
do-se a inteira disposição de 
seus amigos em suas novas 
atividades nesta cidade.

(as) Aldo Cesar de Sá

3a pagine

Curso de Auxiliares Técnicos

Comunicação
A Direção do Curso de Auxiliares Técnicos d De

partamento de Estradas de Rodagem comunica aos interes
sados, que estarão abertas as inscrições no referido curso 
até o dia 20 de março.

0 curso destina-se à formação de auxiliares técnicos 
de campo, de laboratorio ou escritório, os quais, quando 
graduados, terão assegurado o seu ingresso no Departamen
to de Estradas de Rodagem, uma vez preenchidos os re
quisitos para admissão no serviço público estadual.

O curso tem a duração de um ano. Durante a reali
zação do mesmo, os alunos perceberão ajuda de custo.

Os candidatos deverão atender as seguintes exigências:
1) Ser brasileiro
2l Ser solteiro
3) Ter no máximo 30 anos de idade
4) Possuir certificado de conclusão do curso ginasial
ou equivalente.

No caso do candidato não possuir tal certificado será 
submetido a exame prévio nas disciplinas de Português 
Matematica e Desenho.

Os servidores do D E. R. tem direito a inscrição in
dependente das exigências mencionadas desde que desem
penhe no referido Departamento, funções compatíveis com 
o objetivo do curso.

Maiores esclarecimentos serão prestados na Divisão 
Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem, 6o an
dar do Edifício das Diretorias, em Florio-^^olis diaria
mente, de segunda à sexta feira das 9 às U horas e das 
13 às 6 horas e aos sábados das 9 às 11 horas, e no inte
rior do Estado nas sedes das Residências do Departamento 
de Estradas de Rodagem.

A Direção

S/A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio
AVISO

Comunicamos aos Srs. \cionistas que, na séde social, 
à rua Cel Serafim de Moura, 176, em LAGES - SC., estão 
à sua disposição os documentos a que se refere o artigo 
99. do Decreto - Lei, n' 2.627, de 26-9-40, referentes ao e- 
xercicio social de 1961.

CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em as
sembléia geral ordinária, às 9 horas do dia 26 de abril de 
1962, em sua séde social, no endereço acima, a fim d 5 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e votsção do relatório da Dire

toria. balanço eeral, demonstrativo da conta de lucros e 
perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, 
relativos ao exercício social, encerrado em 30-12-1961;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus 
Suplentes e fixação de sua remuneração;

c) Outros assuntos de interêsse social.

Lages (Sc.), 10 de março de 1962

Emilio L. Casarin, Idalina M. A. T. Casarin e Adolfo 
Gilberto Toschi - Diretores.

T r a n s p o r t a d o r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  R O Õ O I A C E S  L I D A .
'  Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - S. Catarina

Transportes em geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., pari qualquer localidade do pais
A • em Curitiba Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas,
Agencias joaçaba. ruo Grande e Londrina.

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Matra Canoinhas Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck. Santa Cecília, Ponte Alta do Norte, Ponte 
RUa d\Sul CamoorNovos, Chapecó, Xaxim. Xanxerê. Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirao. Sao Jose do Cer- 
riT« Rio A n  V araa  Pcrinél. Urubici. Urupema. Bocaina do Sul, Bom Retiro, Çapao Alto. Campo Belo do Sul. 
" i a o a  d a  E s « v a  C*>r“  Nearo. Anita G a r ib a ld i .  Celso Ramos. Ponte do «to Pelotas e Rio Negro, no Paraná.
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4a p a c i"

S.A. Agência Marítima e Comercia
Senhores Acionistas:

iictjaí, £.C.
Relatório da Diretoria

tar vos o balanço geral da
Consoante determinações legais e estatutárias, temos o pmzer de^ demonstração da “ Conta Lucros 

nossa firma encerrado em 30 de dezembro de 1961, P . .
e Perdas” e do competente “ Parecer do Conselho 1*iscai . Hisnosicão dos Senhores Acionistas.

Para quaisquer outras informações colocamo-nos a ,!,tei ' q.í^
Itajaí, õ de Março de l9oz

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Superintendente 
Aldo Silva - Diretor Tesoureiro 
Gunter Deeke • Diretor Adjunto 
Moacyr Peixoto Bastos - Diretor Depart. Marítimo

>■5

í
ri

!

õéiw Geral Eicerrade em 30 de Dezembro de
MATRIZ E FILIAIS

«A T I V O»
DISPONÍVEL E REALIZÁVEL . . * . diversos

Caixa, Depósitos em Bancos, Títulos e duplicatas a receber. Clientes, Exl t̂e“ cl®8' C é , dpsDachos ’ 
Acionistas, Empregados. Créditos compulsórios Títulos de Crédito, Financiameut P/ P
Comissões a receber e Matriz e Filiais

^^Imóve^A Imóveis (Reavaliação), móveis e utensílios, Maquinas e Ferramentas, Instalações, Veículos 
e obras e melhoramentos em execução 

CONTA- DE COMPENSAÇÃO:
Ações caucionadas, Títulos em cobrança, Títulos em caução e Valores em custódia

« P A S S I V O »
EXIGÍVEL: _

Fornecedores, Adiantamentos de Clientes, Obrigações à pagar, Obrigações sociais, Obrigações Tri
butárias, Bancos C/ Garantida, Títulos descontados Financiadores, Débitos diversos, Dividendos à 
pagar, Diretores, Vendedores, C/ Correntes, Taxas e impostos a recolher, Contas a pagar e Ma
triz e Filiais 

NÃO EXIGÍVEL:
Capital em ações, reservas e lucro à disposição Assembleia 

RECEITA^ DIFERIDAS:
Receitas complementares (Redesconto)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria, Endossos para cobrança, Endossos para caução e Custodia de Valores

Itajaí, 30 de Dezembro de 1961.

Cr$ 88 441.820,70

Cr$ 24.609.782.40

CrS 20.980.068,00

Cr$ 134.031.671,10

CrS 74 306.655,00

CrS 38.122.508,10

CrS 622.440,00

CrS 20.980 068,00

CrS 134.031 671.10

Victor Felix Deeke Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Superintendente 
Aldo Silva - Diretor Tesoureiro 
Gunter Deeke - Diretor Adjunto
Ayres Souza - Técnico em Contabilidade - Registrado no CRCSC N- 2581

Demonstração Conta «Lucros e Perdas» em 30-12*61
D é b i t o

Custo mercantil de veículos, custo mercantil de mercadorias, Custo de serviços, gastos serraria
navios,Gastos Beneticiamento, gastos veículos, despêsas expedições, despêsas de agenct0. de

Conservação de trapiche, despêsas de administração geral, despêsas tributárias, despêsas tinancei’ 
rus, despesas eventuais, despêsas gerais, despêsas de instalações, juros e descontos e Lucro à aiò 
posição Assembléia a U,H'

C r é d i t o

Cr$ 227019.187,70

Venda de veículos, venda de mercadorias, venda de serviços, venda de Drodutos hínon„ioJ 
venda produtos serraria, venda mercadorias diversas, inventário da produção renda*0 f in in J d° 8, 
rendas eventuais, receita de expedições, receita agenct0. navios, receita de tmpiche re ce íí ' 
beneticiamento, receitas veículos, comissões diversas, juros e descontos e despêsas reavidas 9 Cr$

Itajaí, 30 de Dezembro de 1961
227.019 187,70

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente; Brik Kreuger - Diretor Superintendente; Aldo Silva m
Diretor Adjunto; Ayres Souza - Técnico Contabilidade - Registrado no CRCSCN* 258? e80UreÍr° : Gunter Deeke

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da S/A Aeència Marítima o ^ 

preciar o balanço geral e conta “Lucros e Perdas” referentes ao exercício de‘ 196 tenrio°m.erCÍa\ “Sama™o”, reunidos nara a 
e documentos e os escl arecimentos prestados pela Diretoria, somos de parecer que os «t™ a ap,!?ciado devidamente a P e r ita  
v d o , pela Assembléia Oeral de Acioais.as, de^véz guem dot., ençon.rado »."mais JXÍISS”"  * ‘ 9 « « «

___________________________ F,bio Céwrlo Pereira -  Elmo PaM -  Ralph Gross _  Augusto Reichow
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Agência Pianaltina de Veículos S.
-------------------------- - Lajesf S.C. ---------—____

Relatório da Diretoria
lanço eera^da11n o s s a ^ p ^ 0 l e f a,s e jstatutárias, temos o prazer de submeter a vossa apreciação, o ba-
da conta “ Lucros c P p rd ^ ” ’ ^ cerrado em 33 de dezembro de 1961, acompanhado da respectiva demonstração 
ua coma lucros e Perdas e do competente “ Parecer do Conselho Fiscal” .

Para quaisquer outras informações, colocamo-nos à inteira disposição dos Senhores Acionistas.

Lajes, õ de Março de 1962

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Superintendente 
Ivo Otto Lohmann - Diretor Gerente 
José Garcia - Diretor Sub - Gerente 
Aldo Silva - I o Diretor Adjunto 
Gunter Deeke - 2’ Diretor Adjunto

Bslanco Geral Encerraiio em 3 i  se Dezembro de I I
« A T I V O »

DISPONÍVEL:
Caixa e Depósitos em Bancos CrS

REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO:
Títulos e duplicatas a receber, Clientes, Existências e Créditos diversos Cr$

IMOBILIZADO:
Imóveis, móveis e utensílios, Máquinas e Ferramentas, Veículos, Instalações e Construções em aoda- 
mento q-«

CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
Títulos em cobrança, Títulos em caução e créditos contratados Cr$

964.788,30 

51.283.263 00

9.601.379,90

3.153.121,00

Cr$ 65.002 552,20

« P A S S I V O »
EXIGÍVEL:

Fornecedores. Adiantamentos de Clientes, Obrigações à pagar, Obrigações sociais, Obrigações Tri
butárias. Bancos C/ Garantida, Títulos descontados Financiadores, Gratificações a pagar Vendedores Cr$ 35.058.697,20 

NÃO EXIGÍVEL:
Capital em ações e lucro à disposição Assembléia CrS 26.011 113 70

RECEITAS DIFERIDAS:
Receitas complementares (Redesconto) CrS 779 620 30

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Endossos para cobrança, endossos para caução e contratos de crédito Crt______ 3.153.121,00

CrS 65.002.552,20

Lajes, 30 de Dezembro de 1961.

Victor Felix Deeke Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Superintendente 
Ivo Otto Lohmann - Diretor Gerente 
José Garcia - Diretor Sub gerente 
Aldo Silva - 1" Diretor Adjunto 
Gunter Deeke - 2o Diretor Adjunto
Ayres Souza - Técnico em Contabilidade - Registrado no CRCSC N- 2581

Demonstração da Conta «Lucros e Perdas» em 30-12-61
D é b i t o

Gastos vendas produtos, gastos loja, gastos oficina, gastos administração, despêsas gerais, juros e 
descontos e lucro à disposição Assembléia Cr$ 23.673.216,30

C r é d i t o
Receita vendas produtos, receita vendas loja, receita oficina, receita depart agrícola, comissões 
diversas e despêsas reavidas Cr$_ 23.673.216,30

Lajes, 30 de Dezembro de 1961

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente; Erik Kreuger - Diretor Superintendente; Ivc Otto Lohmann - Diretor Gerente; José Gar
cia - Diretor Sub gerente; Aldo Silva - I o Diretor Adjunto; Gunter Deeke - 2o. Diretor Adjunto; Ayres Souza - Técnico em Conta

bilidade - Registrado no CRCSC N- 2581

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Agência Pianaltina de Veículos S/A., reunidos para apreciação e 

pv»me do balanço geral e conta de “Lucros e Perdas” referentes ao exercício de 1961, tendo estudado detidamente os documen 
tos apresentados e ouvido os esclarecimentos prestados pela Diretoria, somos de parecer que as contas e os atos dos Diretores 
devem encontrar integral aprovação da Assembléia Geral, a realizar-se oportunamente.

Lajes, 26 de Janeiro de 1962.
Fabio Cesario Pereira — Elmo Pahl — Ralph Gross
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Assembléia Geral Ordinária
Convidamos os senhores acionistas desta So 

ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 16 horas do dia 10 de Abril pu vindou 
ro, em sua séde social, à Av. Cel. Eugênio Müller, 

nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguin53,
te:

Ordem do dia
Apresentação, discussão e aprovação do 
aelatório da Diretoria, balanço geral, 
conta de ‘ Lucros e Perdas” e parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício 

de 1961;
- Eleição da Diretoria;

Eleição dos membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal e,
Outros assuntos de interêsse da Sociedade. 

Itajaí, 5 de Março de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erick Kreuger - Diretor Superintendente 

Aldo Silva Diretor Tesoureiro 
Gunter Deeke - Diretor Adjunto 

Moacyr P. Bastos - Diretor Dt part. Marítimo

1 ) •

- ° )
3o)

4 )  -

Mercantil Delia Rocca, Broenng -V A  oferece

3 GRANDES VANTAGENS

13
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os senhores acionistas desta So
ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 10 horas do dia 12 de Abril p- vin
douro, em sua séde social, à Avenida Presidente 
Vargas, 1898, nesta cidade, para delib irarem sô
bre a seguinte:

Ordem do dia
1’) - Apresentação, discussão e apr <vação do 

Kelatório da Diretoria, balanço geral, cen 
ta de “ Lucros e Perdas” e parecer do Con 
selho Fiscal, referentes ao exercício de 
1961;

2 ) - Eleiçãe da Diretoria;
3 ) - Eleição dos membros efetivos e suplentes

do Conselho Fiscal e,
4 ) - Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 5 de Março de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Suo-tritendente 
Ivo Otto Lohmann - Diretor Gerente 
José Garcia - Diretor Sub gerente 
gAldo Silva - r  Diretor Adjunto 
Gunter Deeke - 2- Diretor Adjunto

_  estoque GOODYEAR completo 
— condições favoráveis 
_serviço rápido e eficiente

Só a GOODYEAR 
garante tanto!

MAIOR RESISTÊNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VÊZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

GIGANTES < j j>  G  O  O  D / ¥ E Â

Pronto para servi-lo 

Seu emigo de 'empre 
Revendedor Goodyear

Mercantil Delia Rocca,Broering S/A
Rua Manoel Thiago de C a s íro , 156 - Fone, 253 

Caixa Postal, 27 - Lages - Sta. Catarina.

VEM AG oferece agora a camion d r qu* você tanto deseioul

^ — C A I Ç A R A  —
Para prestar grandes serviços. .. — Preço ccessivel (mirto m^n d 

EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes ria r a i r T b T  0 q u e  v o cé  im a g in a i 
INTERNAMENTE, você eocootrará aqoêle contôrto que c a r a S a  ! s^ve?culos o K W VF.ua r  ,

Tí aas S ef ma! q“e -consagraram os veículos DKW: tração Z n  *  I  ■ As Qualidades técníc 
lidade. Motor de dois tempos -  econômico, poteote, de t ó c in S b S »c P̂ PO‘ CIOnando excepcional estai

Sr. proprie.ario r  tic T o  DeV - PS g'S C°l0Cad,*S “ ^  ^

" f o r m a “  eTcólha 7  S O L U Ç Ã ^ C E R T A ^ V S e ^ o  1 ? E V E N D E D ? , V 6 faTO" ' )o s* necessâ, 
mais próximo e troque-o por um H 0 ENDEDü R OU OFICINA DKW - VEM/

por Cr$ 33.000,00, serviço êste r S ^ a Dp ™ 1 V E M A G
Adquira a sua CAIÇARA ‘ u'ls horas e P«r Cr* 2.000,00 de mão dc obi
No « e « “ ^ d “ DKW -V E M A G  nesta região.

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAniiiM*o
L A G E S  8 b* ~ d“  & " * »  •  T * “ F . b . )

j>antg C atarin a
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Prefeitura Moeicipal k  Laps
Estado de Santa Catarina

DECRETO
de 2 de janeiro de 1962

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atribui
ções, e

CONSIDERANDO que o distrito de São José do Cer 
rito foi desmembrado do Município de Lajes para formar 
o novo Município de São José do Cerrito,

CONSIDERANDO que todos os funcionários Munici
pais com funções e residência naquele distrito terão que 
ser transformados em funcionários do Município de São 
José do Cerrito.

CONSIDERANDO que os professores das Escolas Pri 
márias Municipais com exercício e residência no território 
abrangido pelo distrito ora, desmembrado, terão de ser 
nomeados pelo novo Município para as mesmas funções,

RESOLVE:
DISPENSAR os seguintes professores Extranumerárioe 

Mensalistas, a contar de r  de janeiro do corrente.
Delminda Alves de Sousa-Esc. M. Municipal de Secção 

do Retiro - Doracy Maria Ortiz de Almeida - Esc. M. Muni
cipal de Campinas dos Ortiz - Elisabeth Marlene Dias 
Passos - Esc. M. Municipal de Passo Fundo-Iolanda Furtado

Oldsmobile,
50/51, 98, motor Rockett v/8, hidramático novo 
há dois anos, usando oleo 20, 130 HP, pneus 
novos, rádio original c/ esquema, 4 pneus re
serva. Motivo necessidade compra urgente 
apartamento, vendo melhor oferta. Avaliado 
670 mil. Ofertas: Dr. Osmard, Hospital Naval, 

Florianopolis, tel. 2222.

Rosa - Esc. M. Municipnl d /ernadinha dos Pires - Ma 
na Alice Hoffmann Crui - : M. Municipal de Coxillia
dos Adriano - Maria Judit i npos Esc. M Municipal de 
Fazenda dos Garcia - Mariu rí d i th Branco Fernandes - 
Serr. Passo dos Fernandes - ria de Lourdes Alves da 
Silva - Rincão do Ferí- Nata Pinho Correia Esc. M. Mu 
nicipal Fazenda dos Machados - Nilva Correa Muniz 
Uiucão dos Muoiz - Osvaldo Alves de Sousa - Esc. M 
Municipal de Campinas dos Amorim Pedro Pinho-Eec. M. 
viunicipal de Fazenda dos Luciano - Terezinha de Morais 
Moreira - Esc. M Municipal a * Mineiros.

Prefeitura Municipal de r>s, em 2 de Janeiro de
1962.

Ass. Wolny Delia Ro - Prefeito Municipal 
Publicado o presente Decret na Secretaria da Prefeitura, 
.tos dois dias do mês de janeiro do ano de hum mil nove
centos e sessenta e dois.

Felipe Afonso S mão - Secretário

InÉ Iwii in
Com a participação s 

equipes do Cruzeiro, Pi
nheiros, Guarany, Int -- 
nacional e Independente, 
será disputado ami nhã 
à tarde no Estádio MuJ 
nicipal Vidal Ramos Ju
nior, o Torneio Inicm do 
campeonato do corrente 
ano.

FÁBRICA OE MÓVEIS E ESQUADRIAS
/ 5 V f [ r g > OE 1

'v Æ */  ■ • JOÃO PELLIZZOHI
1  CIA. LTDA .

R u a  J e r o n im o  C o e  » to ,  •/«

. C«4aa Pottal. 126 - T •*•«>. " LEA 0 "

. . . . . . . . . . L A G E S  - Sta. C a ta r in a

— 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

VOCÊ 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!

cr $ t j i  W l i  mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão os facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCDDSB0 
DE SUD VIDA 
n.°3
Saídas todos o i domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUN H O  de 1962
Consulte Seu Agente de Viogens ou os lo|OS do
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Reuniu-se segunda feira

últirna, no auditório do edifi 
cio das Diretorias,o Conselho 
de Desenvolvimento do Esta
da, presidido nelo Governa
dor Celso Rimos e secreta
riado pelo Di*. Renato Ramos 
da Silva, secretario sem Pas-

Csnssilio de S t e ± " , ä ! ä  í »  E t tSi
ta. 0 motivo dessa reunião 
foi a discussão e aprovaçào 
do programa anual de traba- 
itio apresentado pelo gabine
te de Planejamentos do Pia 
no de Metas do Governo A- 
brindo os trabalhos falou o 
Governador Cels * Ramos

Escreve: T. C.

Realização Soroptimista

centuando a importância do
onselho de Desenvolvimen

to do Estado e a sua repre
sentação dentro do sistema 
do seu govêrno.

Presentes à esta reunião 
estiveram todo o secretaria 
lo e o Dr. Julio Zadrosny, 
representante da CELESC, 
Prof. Alcides de Abreu, pre
sidente do Banco de Desen
volvimento Economíco, Eng. 
David Fontes, presidente do 
Conselho Rodoviário do Esta
lo, Haroldo Glavam, presi
dente da Federação do Co
mercio, Avelino Silva, presi 
oente da Federação dos Tra
balhadores na Industria, Dr. 
Clodorico Moreira, presiden
te da Federação das Asso 
ciações Rurais, Humberto Mu-

Reiniciando as suas atividades, após as férias anuais 
de 1951, reuniu-se esta semana o Clube Soroptimista com o 
fim de traçar os rumos das próximas campanhas, entre j ritZ, presidente da Federação 
estas os recursos e donativos para o pagamento e resgate dos Trabalhadores no Comer 
total da moderníssima e bem aparelhada Estufa para pre- cj0i Armando Mendes, repre-

Maternidade Tereza Ramos,maturos que foi doada à Maternidade Tereza Ramos, e 
que já está em pleno funcionamento.

De início, levaremos a efeito uma sessão cinemato 
gráfica no Cine Tamoio, para a qual esperamos uma am
pla cooperação da familia lageana, a qual foi grandemen
te beneficiada pela aquisição da Estufa que, em substitui
ção à outra que existia, deficiente e antiquada vem de 
realizar também os justos aaseus das Irmãs da Materni
dade, das enfermeiras e da classe médica em geral

Tratando se de uma obra de vulto e de elevado cus
to, empenham-se agora as hostes soroptimistas no cum
primento da meta final do programa, isto é, a liquidação 
dos compromissos com a Firma fornecedora.

Justo é, portanto, o apêlo à cooperação das pessoas 
de bôa vontade, de todos aquêles que têm um real inte 
rêsse no progresso de nossa cidade e no bem comum 
dos lageanos; no assunto em questão, os pequeninos pre
maturos, futuros cidadãos de que,graças ao empreendimento 
soroptimista maiores probabilidades terão de sobreviver 
como de fato, já sobreviveu, graças à nossa Estufa, há 
poucos dias, um pequenino promaturo, filho de distinta fa 
inilia local.

Justo é registrarmos que o mérito deste empreendi
mento, a cabeça e a alma de sua execução devemos à 
querida presidente Wilma, a qual não teve nem 
indecisão nem desfalecimentos, até ver coroada de plèno 
êxito a meta que se propôs

Num trabalho de equipe, valendo se de decididas e 
esforçadas irmãs, pode agora o Clube Soroptimista ufanar- 
se de haver concorrido de um modo concreto e objetivo 
para o bem da população de Lages.

Aulas de Inglês
O Clube Soroptimista comunica aos interessados que 

reabrirá êste mês as aulas de Inglês, funcionando co n > ]no 
ano anterior em sala do Ginásio Diocesano, no mesmo ho 
rário (5 horas da tarde). Êste curso é ministrado peia cul 
ta e conceituada mestra Dna. Rute Mendonça. Sio aceitas 
pessoas estranhas ao Clube

Delicada homenage m
O Clube Soroptimista homenageará com a colocação de 

uma artística placa em bronze no Cine Tamoio a Orque* - 
tra Filarmônica Carlos Gomes. Esta placa, comemorativ 
dos méritos do benquisto conjunto lageano,será solene mente 
fixada na próxima sessão cinematográfica e n beneficio da 
Estufa e programada para os próximos dias.

sentante da Zona Oeste, Her- 
bert Citzmann, representante 
da Zona do Planalto de Ca- 
noínhas, Ernani Rosa, repre
sentante da Zona dos Cam
pos de Lages, Paulo Hernautt 
Kellir, representante da Zo 
na Litoral de São Francisco, 
Ademar Gonzaga, represen
tante da Zona de Laguna, 
Membros do Conselho, além 
de assessores.

Píl

Do Meu Cante
Reencontro Melancólico

Dois personagens que se 
destacaram, embora diame
tralmente oposto6 nas suas 
atividades, um no campo da 
arte cinematográfica, nasci
da na pátria do grande filo
sofo autor da “Divina Comé
dia” , Dante Alighiere, e o 
outro nesta imensa vastidão 
territorial que é o Brasil, 
berço de grandes heróis em 
todos os setores das suas 
atividades, de um modo es
pecial se destacando o gran
de Ruy que quando repre-

sentando o Brasil na confe
rencia de Haia, ao aproxi
mar-se do Arco do -Triunfo, 
por onde tinham que passar 
todos os congressistas, um 
dos seus colegas ao ve-lo 
tão pequeno, ironicamente 
exclamou: Um homem tão 
pequeno para um arco tão 
grande.

Ao se retirarem, após a 
conferencia, tendo que pas
sar novamente pelo Arco do

( Continua u  3 a página)
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tra o U r a l  e os
Foi assinado há dias 

entre o Embaixador Lin
coln Gordon e o primei
ro ministro Tancredo Ne
ves, o quarto acordo do 
trigo, entre os govêrnos 
brasileiro e norte-a me 
ricano.

Com êste acordo o 
Brasil estará assistido 
nas providências indis
pensáveis ao consumo do 
produto, nos meses sub
sequentes do presente 
ano. Para tanto, Estados 
Unidos colocarão à dis
posição do Brasil 800 
mil toneladas de trigo e 
30 mil toueladas de milho. 
O pagamento destes pro- 
lutos, cujo valor ascen
de aproximadamente a 
18 bilhões de cruzeiros, 
será j feito aos Estados 
Unidos, pelo Brasil, em 
cruzeiros.

i W I T O  MfllIRY
Via aérea, seguiu 

na manhã de boje „ 
pqra a capital ; 
do Estado, o Sr.
Mauiy Goulart, di
nâmico Prefeito do 
novel municipio de 
Anita Garibaldi.

Em Florianópolis, 
o Prefeito iVlaury 
Goulart tratará de 
importantes assun- 
tosjunto ao Governa
dor Celso R mus e à 
diversas secretarias 
de Estado, todos êles 
de vital importância 
para a sua comuna, 
onde vem governan
do com muita efi
ciência.

O regresso do Prefeito Maury Goulart à Aniti 
Garibaldi, dar-se-á na próxima semana.

Entre duas coisas, prefira a nris^hor

Consórcio 1 1 C -  Cruzeiro É  %
às suas ordens : *

Diariamente V. Sa poderá se utili, r >s 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TA ' 

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-CRUZEI RO 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. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre* 

sidente Nereu Ramos, 84 ou pelo fone 214.

O Cme Marajoara, apresenta hoje (Sábadol 
às 4 e 8,15 horas

Tarzan e a Mulher Diabo
Para amanhã (Domingo) às 7 a q m u

grandioso filme da Paxamoun, em Vis.aVWoí

A Lagrima que faltou
_________________________com danny kaie |
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