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PSD e MIR compoene a mu ia dssenÈéia
U n < J  lÍ7nil.OA Anf a »v* «-» I ___ 1 ___ 1 •Realizou-se ontem, a [entendimentos que 

elciç io para a nova mesa processaram por alguns 
da Assembléia Legislati- dias. S
va, que culminou com os | Das marchas e contra

se marchas, ri ultou que sò-1 Presidente: João Estivalet Pires - PSD (reeleito) 
mente estas duas ban- h ' Cice Presidente: Walter Müller - MTR 
cadas completariam to-|2° Vice Presidente: Antonio Almeida - PSD 
dos os cargos da mesa Io Secretário: Frederico Kuerten - MTR 
diretora di Assembléia, j 2o Secretário: Altir Weber de Melo - PSD 
pois contavam para isso Io Suplente: Pédro Zimmermann - PSD

2' Suplente: Ivo Montenegro - PSD

Estado de Santa Catarina
Relação dos contribuintes em divida com 

a Fazenda Municipal, correspondente ao Im
posto de Licença do exercício de 1362, recolhi
mento no mês de fevereiro.

Continuação da Letra A

com votos suficientes pa
ra a dita eleição.

0 resultauo final da 
eleição foi de 26 votos 
contra 15.

Nessas condições, a 
mesa da Assembléia Le
gislativa licou assim 
constituída:

Faleceu o prefeito de Rio do Sui
Faleceu na madrugada do ontem em Rio do Sul, o 

Prefeito daquela cidade, Sr. Raulino Rosar pessoa bastante
relaconada em Lages.

0 6eu féretro foi bastante concorrido, graças ao pres
tigio que sempre mereceu por parte do povo riosulcnse.

Angela Matilde Brun, Antonio Carlos dos Santos, An
tonio Henckmaier, Antonio Altair de Souza e Erick Arnal
do de Sousa, Antonio Rodrigues do Amarante, Antonio 
Elias Azzi, Angelo Stiani. Antnnieti Silva Anatalicio 
de Deus Ribeiro, Anastacio de Araujo Vieira, Ana Madale
na Gra8cüer, Ana Liria Steffen Muniz, Arnaldo Borges 
Waltrick. Arnaldo Sousa, Alzira Pereira, Artur Alves. Al- 
variuo Gonçalves, Aristoteles S. Waltrick, Argemiro Silva, 
Aristides Prudente Vieira, Arnoldo Heidricb, Aroldo Ribei
ro Ramos, Arruda & Cia L tda, Artema Ind. Artefatos de 
Madeira e Ferro, Argemiro Vieira de Araujo, Ari Antunes 
da Silva, Ari Vieira Paiin, Ari de Avila e Ari Muniz da 
Silva.

ORCÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
A ik XX DIRETOR

JOSÉ P. BAGGIO
ItEDATOR CHEFE 

NEVIO FERNANDES
iírdavào e Otlclna 

' Rua Mirsthil 0«oi»rí 2-4 o nr- 397
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I  MODERNA ESCAVADEIRA P Á -
Providências que consagram a administração do prefeito Dr. Wolny Delia Rocca

Conforme tivemos oportunidade de informar em nossa última 
edição, a Prefeitura Municipal de Lages, adquiriu da firma Figue- 
ras 3/A de Porto Alegre, uma moderna máquina Escavadeira Pá- 
Carreg ideiva Traxcavator, 922 da série A Caterpilar.

A referida máquina é a última palavra no gên ro, e tanto é 
utilizada no serviço de escavamento como de carregamento de ca
minhões, em seus diversos tipos.

A moderna máquina Escavadeira Pá Carregadeira possui um 
motor à oleo Diesel üe 80 HP, com uma capacidade de operação 
extraor iinária tanto na precisão como na segurança com que exe
cuta o serviço.

A máquina em referência que chegou há poucos dias à nos
sa ci íade, já se encontra em franca atividade era diversas obras no 
bairro de Copacabana, constituindo isso motivo de Lrga satisfação 

aos nossos habitantes que assim poderão v.*r o serviço de encas- 
calhamento, aterros e terraplanagens sei m executados com a má
xima brevidade atravez de tão moderno maquinário.

Assim, o Prefeito Dr. Wolny D 11a Rocca consegue dotar a 
nossa cidade de uma moderna máqu na Escavadeira Pá Carrega
deira, realização esta que conquF ou m dausos gerais de nossa 
população, que vê assim o jov-Mii edil seio ar o progresso em to 
dos os cautos de nossa cidade e mu icipio.

O cliché fixã o momento em que a modems máquina Traxcav tor 922 
realizava o serviço de escavamento num barranco da rua Castro Alves, 
no bairro Copacabana.

3 cliché nos mostra o momento em que a moderna maquina 
leira Pá-Carregadeira, recentemente adquirida pela
ial, fazia o carregamento de terra num caminhao basculante da Muni 
zipalidade.

Um outro flagrante da máquina Escavadeira Pá Carregadeira quando 
a mesma executava o escavamento de um barranco bastante  ̂acidentado.
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Comércio 0 Indústria João Duarts Silva
Júnior S/A

Assembléia Geral Oràmária

Ficam convidados os senhores acionistas para a As 
sembléia Geral Ordinária desta sociedade á real./,ir se na 
séde da mesma, à Praça Vidal Ramos Sênior, 32. nes 
ta cidade, ás 10 (dez) horas do dia 21) de abril de 1082, 
para deliberarem sôbre a seguititj ordem do dia:

a) Apresentação e aprovação do 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 interesse social.
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na 

sede da sociedade, os documentos de que trata o artigo 
89 do Decreto-lei 2627 de 26 9-1940.

Lajes, I o de março de 1962.

Evaristo Duarte e Silva 
Diretor-g rente

Edital de Praça
o  dr Osmundo Vieira Du- 
t'-u. Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Co- 
rn; rca de Lages. Estado de 
Santa ( .ituriua na forma 
da lei etc.

Faz saber a todos quantos 
o p fsente edital de praça, 

prazo mínimo de vin 
te dias, v;rem deie conheci
mento t:verem ou interessar 
possa, que no dia 28 (vinte e j 
oito) do corrente mês de a- > 
bril, às de/- (10) horas, no sa-1 
guão do e ifício do Forum | 
,esta ci :ade de L i3res. o po - 

tciro 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 
fôbre a avaliação de sessen
ta e cinco mil cruzeiros, o 
seguinte imóvel (casa de 
madeira e terreno) penhora 
do a ABRÂO AMORIM nos 
uutos das duas ações exe- 
cutivasque lhe foram movidas 
por Joaquim Américo Ma
chado e Ignac Zavada, am 
bas julgadas por sentenças 
que transitaram em julgado,a 
saber:-UMA CASA construida 
de m:d°ira, coberta com te 
lhas de barro,forrada e assoa-

nao se deixe enganar!
Para seu Ford, exija sempre peças Ford legítimas!

_>
V

Para seu Ford, comprar peças que 
não são legítimas é como aceilar 
nota falsa. Não se deixe enganar I 
Em amortecedores ou em quaisquer 
outras peças, exija sempre peças 
Ford legítimas, as únicas aprovadas 
pelos rigorosos testes dos Labo
ratórios de Contróle de Qualidade 
da fábrica. Leve 6eu carro ou 
caminhão ao seu Revendedor 
Ford. Só èle tem estoque completo 
de peças legitimas e mecânicos

treinados na própria Ford. Sabe o 
resultado? Menos despesas.^ 
mais segurança e 
tranquilidade I

O lerta  espec ia fl Neste mès. o seu 
Revendedor Ford está promovendo 
a venda de amortecedores Ford 
legítimos, a preço reduzido. Aproveite 
a oçasiâo para comprar melhor 
«  economizar! Visite ainda hoje o 
seu Revendedor Ford.

O  menor custo das peças Ford 
legitimas e 6ua maior durabilidade 
não dois fatóres de Economia 
Global, que aó Ford oferece.

Carro ov ttmthVío..,
mantenha seu Ford sempre Ford! I

}

Produto, d. Ford Motor do Bmil

lhada, com diversas portas e 
janelas e respectivo TERRE. 
NO foreiro com a área bu. 
perficial de cento e setenta 
e cinco metros quadrados, 
situados na sede do distrito 
de Painel, desta comarca de 
Lages, confrontando de um 
lado com terras de Juvenal 
Borges da Luz; de outro la. 
do. com terras de herdeiros 
de Luiz Gonzaga de Brito; 
pelos fundos,com terrenos de 
Juvenal Borges da Luz ou 
q u e  f o i  d ê s t e ; 
pela frente, com a via pú
blica, avaliados casa e ter
reno, englobadamente, peta 
quautia de sessenta e cinco 
mil cruzeiros. - Dito imóvel 
(cosa e terreno’- foi adquirido 
pelo executado por compra 
feita conforme documeDto 
devidamente traoscrito sob 
cento e quarenta e oito (148 
livro número três (3). folha 
38 verso à no 3J, Ter e i , 
jticio do Registro ue Imo 
< ts nesta Comarca, do ofi 

i Arnaldo Borges Waltrick 
: qu- m quizer arrematar di 

irc vel (casa e terreno 
ve ■< comparecer no lugr 

s e hora acim : ui i 
s, sendo êle eitregu' 
mais der e melhor 

. recer sòbre aaludidi 
o,depois Je pagos n > 
moeda corrente, u 

>r aa arrematação, im 
stos e custas legais-Pan 

que ninguém alegue ignorân
cia, passou se o presente e 
ditai para publicação na for
ma da lei-Dado e passadi 
nesta cidade de Lages, Es 
tado de Santa Catarina, aos 
cinco dias do mês de abril 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e dois -Eu Luiz Car 
los Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscrevi o 
também assino

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la Vara 

Civil

Luiz Carlos Siiva 
Escrivão do Civel da la. Vara 

Civel

A VIDA
Qual uma gota de orvalho. 
Pousada num avençai,
V refletir, transparente. 
Aos raios do sol nascente 
Nas manhãs primaveris,
Se desfaz mui lentamente, 
Pela aragem absorvente. 
Sem podermos presentir.

Assim é a nossa vida, 
Nesta passagem terrena,
E representa de inicio 
A candura da açucena, 
Mas aos poucos vai perdemi 
O seu encanto e a magia. 
Definhando lentamente 
Ao terminar nossos dias.

Mas resta-nos ura consolo 
A quem já sofre calado. 
Recebermos lá do Céu.
De Jesus ressuscitado. 
Bênçãos de absolvição 
Pelos nossos mui pecados, 
Redmindo-nos as faltas 
N i hora a sermos juigad*s

Lages Abril de 196
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Senhores Acionistas
Cumprindo às determinações estatutárias e legais, submetemos à apreciaçàn de Vv. Ss. o balanço geral, o demonstrativo da Conta de Lucros e Perdas, acompanhado do parecer do 

Conselho Fiscal, e demais documentos relerentes ao exercício social, encerrado em 30 de dezembro de 1961.
Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos de que necessitarem.

Lajes (SC), em 19 de janeiro de 1062

Emilio Lautindo Casarin 
Diretor Presidente

Idalina Maria A .T . Casarin 
Diretor Vice-Presidente

Adolfo Gilberto Tose hi Diretor Superintendente
Balanço Geral, Encerrado em 30 de Dezembro de 1.961

Compreendendo Matriz e Filiais

A T 1 V 0
DISPONÍVEL

Caixa e Bancos Contas Disponíveis 
REALIZÁVEL

a curto prazo'.
Devedores em conta corrente
a longo prazo:
Devedores em conta corrente

8,791.844,60

3.075.000,00

CIRCULANTE 
Matérias primas 
Produtos e sub-produtos

14.701.587,80
5.612.545,40

IMOBILIZADO
Fixo:
Imóveis
MóveiB, Utensílios e Ferramentas 
Veículos
Máquinas e Instalações

15.764.537,30 
1.173.994,00 
6.744 235,00 

18.576.837,20 42 259.603,50

Financeiro:
Cauções
Empréstimo Compulsório Leis 1474 e 2973 
Participações em outras emprêsas

169 280.90 
873.145.90 
60 000,00 1.102.42G,8u

TRANSITÓRIO
Despesas Diferidas:
Despesas com veículos 
Frétes e carretos
Impôsto de vendas e consignações 
Taxa Plano de Obras 
Taxa de Investimentos 
Gastos Eventuais

101 410,00
331.037,00 

4 873,00 
1.218,20 
1 218,20 

1.522.770,20

COMPENSÁVEL
Bancos c/ duplicatas caucionadas e cobrança 
Bancos conta empréstimos 
Valores segurados 
Ações caucionadas
Devedores por contrato de compra e venda

3.341.810,00
7.300.000. 00 

13.0CO.OOO,00
60.000,00

1.232.000. 00

475.367,10

1.962.526,60

24.933.810,00

102.915.331,80

NÃO EXIGÍVEL 
Capital
Fundo de Reserva Legal 
Fundo para Depreciação 
Fundo para Aumento de Capital 
Provisão Para Devedores Duvidosos

P A S S I V O
27.000.000,00 
1.705.682,70 
8.343 757,50 
1.712.816,80 
1 186.684,50 39.948.941,50

EXIGÍVEL 
a curto prazo'.
Títulos a pagar 
Contas a pagar 
Foraecedores de trigo 
Credores era conta corrente 
Bancos conta Títulos Descontados 
Títulos Negociados-Compra de trigo 
Bancos conta credora e especial

1.510 000,00 
119.448,40 

9 910,70 
5.776.210,20 
6.(133.000,00 

12.555.000,0) 
2.300.251,10 28.303.820,40

a longo prazo:
Credores em conta corrente 
Banco do Brasil conta Especial

290.122,20
4.500.000,00

TRANSITÓRIO
Siild» à disposição da Assembléia Geral 

COMPENSAVEL
Duplicatas caucionadas e em cobrarça
Contratos de Seguros
Contratos de Compra e venda
Caução da Diretoria
Contratos de crédito bancário (BB)

4.790 122.20 33.093.942.60

4.938.637,70

3.341.810,00
13 O0O.( 00,00 
1.232 000,00 

60.m00.00
7.300.000,00 24.933.810.00

102 . 915 , 331,80

Demonstração da Conta “Lucros e Perdas», conforme Balanço Geral, encerrado em 30
de Dezembro d « 1961

Despesas gerais
Provi6ão para devedores duvidosos
Fundo para Depreciação
Fundo de Reserva Legal
b'aldo à disposição da Assembléia Geral

86.375 209,90 
1 186.684 50 
3 013.103 3) 

301.136.5D 
4.938.637,70

Resultado das operações sociais
Receita c>m veículos 
Rendes eve/iHiais
Reversão: Prov para devedores duvidosos

84 582.002,00 
5 864.814,40 
4.984 382,60 

383 572,90

SOMA Cr$ 95.814.771,90 SOMA 95,814,771,90
Emílio Lautindo Casarin 

Direlor Presidente
Idalina M  A.T. Casarin 
Diretor Vice Preside te

Adolfo Gilberto Toschi 
Diretor Superintendente

Cr$
Sadi Eugênio de Souza 
Técnico Contabilidaue 

Reg. CRC. se. sob n° 2315

Parecer do Conselho Fiscal
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal, procedemos o exame do balan* 

ço geral, demonstrativo da conta de Lucros e~ Perdas e demuis documentos roferen- 
tes ao exercídio social de 1961. da S/A Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio e, 
tendo encontrado tudo em ofritm d exatidão» somos de parecer que os mesmos de
vam merecer aprovação dos Senhores Aciouistas.

Lajes, 19 de janeiro de 1962 

Bernardino Nelsori Gev&étd EtVin Marks
CRC SC. 1305 Téc Cont r ft c  SC 201 Contado*

Pedro / oão Schweitzer
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CORREIO L AGE ANO

VISTA
MELHOR tes»

... e anule a 
conta com um 
S^em vermelho

promoção 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL

Escolha o padrão de seu agrado, 
encomende sua ROUPARenner s o e - m e d id a
e assine o pedido com a bela caneta 

que receberá de brinde . . .

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

res o 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.

(CASTA PATENTE N o ÏS0 DA RADIO SOCIEOAOÍ GAÚCHA S A )

R U A  C E L .  C Ó R D O V A
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Estado de Santa Catarina
LEI N- 55

de 27 de fevereiro de 1962
Autoriza o Executivo Municipal a firmar con
vênio com o Gabinete de Planejamento do 
Plano de Metas do Governo de Santa Cata 

«rr,ma^e outras providências.
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
LEI:

Art 1 - Fioa o Executivo Municipal autorizado a 
firmar com o Gibinete de Planejamento do Plano de Me 
tas do Governo de -^unta Catarina, um convênio para exe
cução dos serviços de construção de um novo reserva
tório na estação de tratamento de água e rêde de abaste 
cimento para zonas Oeste da cidade (Bairro Copacabana) 
e Leste (Bairro Coral).

Art. 2 - Para execução das obras em apreço, o Gabi
nete de Planejamento do Plano de Metas do Governo de 
Santa Catarina, concorrerá com a importância de vinte 
milhões de cruzeiros, (Cr 2 )000.000,00), o restante correrá 
por conta da Prefeitura Municipal.

Art. 3- - Para atender as despesas decorrentes des. 
ta Lei, Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abr. o crédito necessário.

Art. 4 E9ta Lei entrará em vigor na data da sua 
pub icação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de fevere iro  
dc 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registnda e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do 
ano de hum mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão - Secretário

Tecidos Adrial S/A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os eenhores 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

I o) - Aprovação e discussão do balanço geral, de
monstração da couta de lucros e perdas, parecer do Con- 
sêllio 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;

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

Rubens de Almeida 
Dir. Presidente

LAGEANO!
Lages necessita de mais escolas Co
labore com a Prefeitura Municipal, pa
gando os teus impostos na data exata.

A Prefeitura Muuicipdl avisa que vai sus 

pender o fornecimento de agua aos consumi 

dores em atrazo com aquela repartição.

Edital . . . 
(Continuação da 
última página)
a lataria, os quatro pneu
máticos, e estufamento; não 
tem radiador, nem dinamo e 
nem bateria, sem vidros nas 
portas, e foi avaliada rela 
quantia de cento e dez mil 
cruzeiros, podendo ser exa
minada, por quem se inte
ressar, na firma ‘ Poçai & 
Cia." onde se encoDtra depo
sitada. E quem quizei arr ma
tar dito veiculo, deverá com 
parecer no lugar, dia, mês e 
hora acima mencionados, 
sende êle entregue a quem 
mais der e melhor lance ofe 
recer 6Ôbre a aludida ava
liação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente o 
preço da arrematação, cus
tas e despesas legais E para 
que chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e p> s 
sado ne6ta cidade de Lag‘ B, 
Estado de Santa Catar; a, 
aos beis dias do mês de abiil 
de mil novecentos e sessei a 
e dois. Eu, Luiz Carlos Sn a, 
Escrivão do Civel, o da >- 
grafei, subscrevi e tamt m 
assino. Selos a final.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

VOCE M ESM O 
D IR IG IN D O  UM 
C H E V R O L E I 62 

-Ú LTIM O  TI PO 
D E MIAMI 
A NEW  Y O R K !

VOCE MESMO EM 
M IAM I, D AYTO N A,
SAVANAH, FA Y ET T EV ILLE , 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS IN ES Q U EC ÍV EIS !

9.500, mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 

(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 

serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURSÃO 
DE sun VIDO 
n . “ 3
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou os loios da
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Eleito o novo Regional do P.S . 9.
~ n r n r p r e s  D e a s A n o u .„ , íi miram três altos próceres pesseoistas

_______________  Governador Celso Ramos - Entrei oŝ eleitoa' ?i.. Q preencheu a vaga deixaaa pel0
Valdo da Costa Avila, Oscar Schwt iti.er e Aureo Yidal Ramos-Es

Eleito president
l o c a i s ,

da mesa o

Conforme estava progra
mado, realizou-se no último 
sábado, no auditório da Ra
dio Guarujá, em Florianopo 
lis, a Convenção Regional 
do Partido Social Democra 
tico, com o fito de eleger i 
novo diretorio regional, cuj< 
mandato é de 4 anos.

Os trabalhos da referida 
convenção foram presididot 
pelo Dr. Aderbal Ramos da 
Silva, presidente da Comis-

são de Reestruturação, no
meado pela alta direção na
cional pessedista.

Tomaram parte na mesa, 
que presidiu os trabalhos 
além do Dr. Aderbal Ramo6 
da Silva, o sr. Governador 
Celso Ramo6, Secretario da 
Agricultura, Deputado Atilio 
Fontana, Dep. Federal Osmar 
Cunha, Dr Renato Ramos da 
Silva, Secretario Sem Pasta, 
Deputado 06ny de Medeiros 
Regis, Secretario da Educa-

ção e Cultura, Dr. Celso U l
mos Filho, Secretarto da Via
ção e Obras Públicas, Depu
tado João Estivalet Pires, 
Presidente da Assembleia Le
gislativa, Dr. Hermelino Lar
gura, Deputado Antonio Go
mes de Almeida, Dr. Nelson 
de Abreu, Chefe da Casa Ci
vil, Sr. Waldemar Vieira, 
Prefeito de Florianopolis e o 
Dr João David Ferreira L i
ma, Magnifico Reitor da Uni
versidade de Santa Catarina.

Mais de uma centenas de 
delegados do PSD dos vários 
municípios do Estado, com
pareceu à citada reunião, 
que se constituiu em sucesso 
extraordinário.

Abrindo os trabalhos, o Dr. 
Aderbal Ramos da Silva 
passou a palavra ao Deputa
do Dib Cherem, para que 
saudasse os convencionais. 
O Dr. Nels n Pedrini, dele
gado de Joaçaba, designado 
pelo presidente da Mesa a 
gradeceu em nome dos con
vencionais e o fez num dis
curso bastante entusiástico.

Após, em votação simbóli 
ca, foi eleito o novo direto 
rio regional do PSD, o qual 
ficou assim constituido: Cel
so Ramos, Idalino Freta, Agri- 
pa de Castro Faria, Armando 
Valério de Assis, Arno Bauer, 
Elias Angeloni, Aderbal Ra
mos da Silva, Serafim Enos 
Bena80, Hercilio Aderle.Gas- 
parino Zorzi, João David 
Ferreira Lima, A lfredo Cam
pos, Américo Rebelo Sarai
va Ivo de Aquino Fonseca, 
Antonio de Lara Ribas, Arno 
Oscar Meyer, Joaquim Ra
mos, Edmundo dos Santos,

saudoso Vidal Ramos Junior
Ramos da

Avisamos os nossos distintos Associados e ao Comér 
cio em geral, que durante o mês em curso, teremos os se
guintes feriados:

dia 20 - Sexta - feira - (dia santificado) 
dia 21 - Sabado - Feriado Nacional

Lages (SC), 9 de abril de 1962 
Bernardino N. Gevaerd Pedro Mello

Presidente I o Secretário

Leciam Slovinki, Osmar 
Cunha, Germano Brandes 
Junior, Lauro Muller Soares, 
Paulo Carneiro, Pompilio 
Pereira Bento, Osny de Me
deiros Regis, Oscar Rodri
gues da Nova, José Boabai- 
de, Ivo Muller, Joaquim Rigo, 
Nelson Abreu, Osvaldo Wes- 
tphal, Rubens de Arruda 
Ramos, Valdo da Cn«ta Avila, 
Zeferino Bu i'o , Hermelino 
Largura, Santelmo Borba, 
Ricardo Witte. Pedro Biten- 
court, Atilio Fontana. Lenoir 
Vargas Ferreira, Waldemar 
Gruba, Renato Ramos da Sil
va, Nelson Pedrini, Aureo 
Vidal Ramos, Walter Bruuo 
Koelln, Roberto Oliveira, Pau
lo Prei88, Nelson Pizanni, 
Pedro Kuss, Roland Rénaux, 
João Estivalet Pires, Valério

Silva; 2' Vice 
Adhemar Garcia; 3 Vice - 
Serafim Bertaso; Secretario 
Geral - Renato Ramos da 
Silva; r  Secretario Antonio 
Almeida; 2 Secretario - Her
melino Largura; Tesoureiro - 
Roberto Oliveira.

Eleita a mesa diretora, o 
Dr Aderbal Ramos da Silva, 
que até então estava diri
gindo os trabalhos, passou a 
presidência ao Sr.Celso Ramos. 
Êste, em breve e eloquente 
improviso, agradeceu a con

fiança nêle depositada pelo» 
convencíonai8,e ressaltou al
guns pontos do seu p̂ ogra- 
ma do govêrno, tendo sido 
muito aplaudido.

Após, explicar aos presen
tes que não poderia conti
nuar no exercício da presi
dência, por motivos que são 
conhecidos, passava a mes
ma para o L V.ce Presiden 
te, Dr. Aderbal Ram«s (L 
Silva. Êste,tomando a palavra, 
agradeceu e em seguida en
cerrou a convtação.

RÁDIO CLUBE DE LAGES S/A.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na 
séde social, à rua Presidente Nereu Ramos, E lificio Mara- 
ioara, nesta cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, 
os documentos de que trata o artigo 99 do decreto lei n 
2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício de 
1961.’

Convocação
São convidados 06 senhores acionistas para a assem

bléia geral ordinária a realizar-se na séde social, no en- 
derêço acima, às 16 horas do dia 30 de abril de 1962, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do Dia
1 - Leitura, discussão e votação do relatório da dire

toria, balanço geral, demonstrativo da coDta de Lucros e 
Perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, 
relativos ao exercicio de 1.961

2 - Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários
3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 

seus suplentes.
4 - Outros assuntos de interesse social

Lages, SC 31 de março de 1.962 
Valdo da Costa Avila - Diretor Presidente 

Carlos Joffre Amaral - Diretor Gerente

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio 1 1 C -  Cruzeiro do Sul
------  às suas ordens ------

Diàriamente 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 nartirias Hes-

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lages

Edital de Praça
O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Cível da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 

com o prazo mínimo de dez 
dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia vinte e 
três (23) do .corrente mês de 
abril, às dez horas, no sa
guão do edifício do Fórum 
desta cidade de Lages, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vêzes fizer, leva
rá a público pregão de ven

da e arrematação por quem 
mais der e melhor lance 
oferecer sôbre a avaliação 
de cento e dez mil cruzeiros, 
feita nêste Juizo, o seguinte 
Veículo penhorado à firma 
“Stella Maris Ltda.” , desta 
cidade, nos autos da ação 
executiva movida pela firma 
“ Pocai & Cia.”, julgada pro
cedente por sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: UMA CAMINHONETE 
marca “ De Soto”, ano de 
fabricação 1952, de côr ama
relo-alaranjada, carroceria 
de côr verde, estando em 
máu estado de conservação 

(Continua na 5a. página)

Gomes, Silvio Santos, Oscar 
Schweitzer, Orlando Bertoli, 
Tiago José da Silva. Antonio 
Gomes de Almeida, Manoel 
Siqueira Belo, Teodoli Perei
ra, Samuel Sandrini, Adhemar 
Garcia, Olivio Nobrega, Alva 
ro Soares Machado e Walter 
Tenorio Cavalcanti.

Eleito o Diretorio, seria 
procedida a votação, simbo 
lica ou secreta, para a elei
ção da mesa diretora. O Se
cretario da Educação e Cul
tura. Deputado Osny de Me
deiros Regis, pedindo a pa
lavra, apresentou à mesa, e 
esta levou à consideração 
do plenário,a chapa enoabeça- 
da pelo Exmo. Sr. Governa
dor Celso Ramos. O plená
rio, por aclamação elegeu 
esta chapa, que está assim 
constituída: Presidente - Cel
so Ramos; V Vice - Aderbul

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. Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO DO SUL, senrindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem á Agência nesta cidade, à rua Pre- 

sideute Nereu Ramos, 84 ou pelo lone 214.
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