
Comissão Municipal 
—  e Preços

Aos dois dias do mcs de março de um mil novecentos 
e sessenta e três (2 3-1963).atendendo à convocação formula
da pelo Senhor Presidente da COMAP de Lajes, reuniram-se 
em assembléia geral os seus membros era uma das salas da 
Prefeitura Municipal de Lajes, para debater e deliberar sôbre 
o tabelamento do pão em nossa Cidade.

Compareceram, além do Sr. Prefeito Municipal, Dr. 
Wolny Delia Rocca (Presidente), os seguintes membros: Srs.
Ivo Bianchini, José Paschoal Bággio, Raul dos SautQs Fer
nandes. Deoclécio Viero e Hugo Nieble de Freitas.

Aberta a sessão pelo Sr. Presidente, êste determinou 
que fôsse procedida a leitura da ata da reunião anterior, rea
lizada em 19 2-1963, o que foi feita e em seguida a mesma 
foi aprovada.

Em seguida o Senhor Presidente colocou em estudo o 
tabelamento do pão, consoante, aliás, ao recomendado no Ar
tigo 4' da Portaria n‘ 6/63, de 18-2-1963, da “Comissão de 
Abastecimento e Preços do Estado de Santa Catarina e, em 
consequência, foi determinada a expedição da seguinte Por
taria da Comissão Municipal de Abastecimento e Preços de 
Lajes:

PORTARIA N 1/63
Art. 1* - Usando das atribuições que lhe conferem o de

creto federal m 51.575, de 31-1U-1962, e, com fundamento ua 
Lei Orgânica n- 4. de 26-9-1962, iesolve fixar os seguintes 
preços máximos permissíveis para a venda do pão comum 
“Tipo Trigo”, fabricado com farinha de trigo mista, nos bal
cões das padarias, armazéns, bares, raerciarias ou congêne
res, dentro das seguintes especificações:

Pão de 1.000 gramas (um quilo) CrS 130,00
Pão de 500 gramas (1/2 „ CrS 65,00
Pão de 250 gramas (1/4 „ CrS 35,00
Pão de 140 gramas CrS 20,00
Pão de 70 gramas Cr$ 10,00

Art. 2- - Os preços acima prevalecerão somente para 
as vendas efetuadas em balcões, sendo facultado às panifi
cadoras e distribuidores em geral,o acréscimo de 10% (Dez por 
Cento) nas entregas a domicílio.

Art. 3* - Para efeito de fiscalização deverá ser verifi 
cado o pêso das seguintes unidades, colhidas indistintamente, 
admitindo se uma quebra máxima de 5° o (Cinco por Cento).

de Abastecimento 
de Lajes -

5 unidades de 1.000 gramas 
10 unidades de 500“gramas 
10 unidades de 250 gramas 
20 unidades de 140 gramas 
20 unidades de 70 gramas

Art. 4- - Os postos de vendas que não dispuzerem do 
pão «Tipo Trigo» serão obrigados a fornecerem aos consu
midores qualquer outra qualidade de pão pelo mesmo pre
ço da tabela acima.

Art. 5‘ - Na falta de pão de um ou meio quilo os pos
tos de venda serão obrigados a vender duas, quatro ou mais 
unidades de pão de 250 gramas ao preço base de CrS 130,00 
o quilo.

Art. 6* - Os preços estipulados na presente Portaria 
serão obrigatoriamente afixados pelos vendedores em seus 
postos de venda, em local de facil leitura pelos interessados 
e confeccionados em letras e números igual ou superior a 
dois centímetros.

Art. 6‘ - Todos os postos de venda serão obrigados a 
ter em seus balcões, à disposição dos interessados para veri
ficação do pêso do pão adquirido, quando assim o deseja
rem, uma balança tipo «Filisola».

Art. 7’ - ao s  infratores de qualquer das disposições 
constantes na presente «Portaria», serão aplicadas as san
ções prevista na legislação era vigor.

Art, 8‘ -!A presente Portaria entrará em vigor a partir 
do dia onze do corrente mês - 11 3-1963.

Lajes (SC), 2 de março de 1.963
Dr. Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal
Presidente da COMAP de LajesJ
Nada mais havendo a tratar, ordenou o Sr. Presidente 

que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por todos 
os membros da COMISSÃO MUNICIPAL DE ABASTECIMEN
TO E PREÇOS DE LAJES presentes a reunião.

Lajes (SC), 2 de março de 1963 
Dr. Wolny Delia Rocca - Presidente 
Ivo Bianchini 
José Paschoal Baggio 
Kaul dos Santos Fernandes 
Deoclécio Viero 
Hugo Nieble de Freitas

Lar Enriquecido
Acha-se em festa des 
i ontem, o lar do Pre- 
ito Dr. Wolny Delia 
)cca e de sua exma. 
nsorte d. Dolores Mar- 
ís Delia Rocca, com o 
iscimento de um galan- 
menino. ocorrido na 

aternidade Tereza Ra

mos e q u e na pia 
batismal receberá o no
me de José Carlos.

Ao pequeno José Car
los, ao Prefeito Dr. Wol 
ny Delia Rocca e a Sra. 
d. Dolores Delia Rocca, 
enviamos as nossas mais 
efusivas congratulações.

P SD  pode
Alto dirigente do PSD 

informou, que o chefe 
da Casa Civil da Presi
dência da Republica, sr. 
Evandro Lins, já con
cluiu os estudos para 
demissão de todos os 
chefes de serviço liga-

Letras ile C â i io  com aceite CREFISUL
Renda liquida de 33% ao ano

f [ > E F I í t L  -  C i a .  C r e d i t e  e  f i n a n c i a m e n t o  d c  f u i
Capital e Reservas; Cr$ 307,000.000,00

Carta patente n* 108
TrsYessa Francisco Leonardo Truda, 98 -  Conj. 61 - Fone 54-38 

Porto Alegre- flio Grande do Sol
Representa a CREFISUL nesta cidade, SIBISA - SIROTSKI 
BIRMANN S/A  (Fone 391), a qual está inteiramente à disposição 

dos interessados em financiamento, ou aplicação de recursos,

romper com PTB: Cargos
Idos ao PSD ou a qual-' 
quer outro partido que 

I não seja o PTB.

Adiantou a mesma fon 
te que se a medida for 
posta em prática, o PSD 
poderá romper com o

governo, recusando in
clusive, a indicar nomes 
para ocupar Ministérios 
já comprometidos com 
o partido, como o do 
Interior, a ser criado, 
Justiça e Relações Ex
teriores.

Conselho Nacional de Tiânsito 
autorizou Licenciamento de Taxis 

Mirins Volkswagen
Brasília, 19 - Em reunião do Conselho Na* 

cional de Trânsito, decidiram os seus membros 
aprovar a adoção do taxi mirim V W  em todo 
o País, decisão esta que pela competência le
gal do Conselho, somente poderá ser revogada 
pelo Presidente da República ou pelo Ministro 
da Justiça, ao qual eátá diretamente subordina* 
do êste orgão do trânsito nacional.

(Transcrito do Jornal UJtima Hora Dia 19/2,1563)
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6-3-P'á CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Ar.. ■ Fica o Poder 6 * « 2 *  
tuir uma Comissão (Engenheiro, pgg a revjsão total e atua
2 S S  dí pel» Lei o- 75, de 7 d,

março de 1950. cond„ld„s os estudoe de que trata o artip,
a„teriorA deverãoUõ« mesntoa errem apreeeatadoa 4 Caatara Mua.cip.,,

Pa'“ PT rtr 3-d E 8t ó U lSêDtr«Pá°eVmÇv^or na data da aua publicação. 
Art. 4' - Revogadas as disposições em contrario

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de fevereiro de 1%3

DECRETO
de 1* de fevereiro de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

PROMOVER POR MERECIMENTO:

De acordo com o art. 54 da Lei n' 71, de 7 de dezembro de 1949. 
Mercia Marion Ramos Borges, do cargo de Auxiliar de Escrita 

Padrão H, para o mesmo cargo Padrão I, constante do Quadro Uuico do 
Município, instituído pela Lei n- 101, de 14 de janeiro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1' de fevereiro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura em r  de fevereiro de 1963.

Mercia M. Ramos Borges 
Pelo Secretário

Registrada e publicada a presente 
tura, em vinte de fevereiro de hum mil 
(20-2-1963).

Lei, na Secretaria da Prefei- 
novecentos e sessenta e três

Mercia Ramos Borges 
Aux. Esc. resp. pelo Exp. da Secretaria

DECRETO
de 1‘ de fevereiro de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

PROMOVER POR MERECIMENTO:

De acordo com o art. 54 da Lei n- 71, de 7 de dezembro de 1949. 
Mercedes Floriani de Oliveira, do cargo de Auxiliar de Escrita , 

Padrão H, para o mesmo cargo Padrão I, constante do Quadro Unico do 
Município, instituído pela Lei n‘ 101, de 14 de janeiro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de fevereiro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura, em 1- de fevereiro de 1963.

Mercia M. Ramos Borges 
Pelo Secretário

LEI N- 107
de 20 de fevereiro de 1963

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a Câma

ra Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte

LEI:

DECRETO N- 3 • 
de 20 de Fevereiro de 1 963

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1' - Fica criado no Bairro do Morro do Pôsto desta cidade, 
um Grupo Escolar Municipal, que terá a denominação 
de ‘MELVIN JONES” nos têrmos da Lei n- 93 de 16 de 
novembro de 1.962.

§ Unico - Em consequência do disposto neste artigo, ficam ex
tintas as Escolas Reunidas de mesmo Bairro.

Art. 2’ - O Grupo Escolar Municipal ‘‘MELVIN JONES” funciona
rá com o número de classes que fôr necessário de 
acordo com a matrícula e dentro das possibilidades de 
acomodação.

Art. 3- - Para dirigir o Grupo Escolar Municipal “MELVIN JO- 
NES” será designada uma professora efetiva do mes
mo estabelecimento que perceberá a gratificação de 
CrS 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros) mensais.

§ Unico - A professora designada nos têrmos dêste artigo terá 
que atender à direção do estabelecimento durante o 
turno que der aulas, devendo comparecer no outro 
turno sempre que fòr necessário e, no mínimo, duas 
vêzes por semana.

(Continua na 4a. página)

V. S. mesmo escolherá o programa de

sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de ...

São, de loto, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

WW1 •»*» -
■. . . £

Nossos rádios são aparelhos 
alta potência com seleti

vidade perfeita e que levam 
o garantia d e -------------------------- 1

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

S/fl Moinho Cruzeiro, Industria e Comércio
AVISO

Comunicamos aos Srs. acionistas que, na 6éde social, 
à rua Cel. Serafim de Moura, 176/202, em Lajes - SC-, es
tão à sua disposição os documentos a que se refere o art. 
99,do decreto lei. n' 2.627,de 26-9-40 referente ao exercício 
social de 1962.

CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os Srs.. acionistas a se reunirem, em as
sembléia geral ordinária, às 10 horas, do dia 10 de abril 
de 1963, em sua séde social, no endereço acima, a fim de 
deliberarem sôbre o seguinte:

Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação do relatorio da Direto

ria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e per 
das,parecer do conselho fiscal e contas da diretoria relativos 
ao exercício social encerrado em 3 L de dezembro’ de 1962

b) Eleição dos membros da diretoria e fixação de ho
norários; v

- ,c) Eleição dos membros do conselho fiscal, seus su-
plentes e fixaçao de sua remuneração;

d) Outros assuntos de interêsse social
Lajes, r  de março de 1963.

Adotio G U b S ? o ° T o s ^ D i , ^  M'S -T' Casarin'

P osto
-  DE -  ,

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri-
M a n , í l c a ç a o  e LavaçcoMantem anexo uma oficina mecânica
Para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina
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“ Sgêneia Ptasalttaa 
de Veículos S/fl. ”
a sse m b lé ia  í e r a i  C rd in a r ia
Convidamos os senhores Acionistas desta 

Sociedade, para a Assembléia Geral Ordinária a 
realizar se às 14 horas do dia 5 de Abril do cor- 
rente ano. em sua séde social, à Av. Presidente 
Vargas, 1S9S, nesta cidade, para deliberarem sôbre 
a seguinte:

Q B D E M  D O  D l l\
Io) - Apresentação, discussão e aprovação do 

Relatório da Diretoria, balanço geral, conta de 
-Lucros e Perdas” e Parecer do Conselho Fiscal 
referentes ao exercício findo em 3l de Dezembro 
de 1962;

2o) - Eleição da Diretoria;

3o) - Eleição dos membros efetivos e suplentes 
o Conselho Fiscal, bem como fixação de seus 
encimentos;

3a prgina

4o) 
ade.

- Outros assuntos de interêsse da Socie-

Lages, 31 de Janeiro de 1963.
Victor Felix Deeke, Dir. Presidente

F A N T A S I A
Ao amigo e jornalista Thiago V. de Castro
No mar revolto da vida,
Cheio de dor e tormento,
Quando só ílôres se espera 
Vem algo de sofrimento.

E num dia ensolarado,
Na praia das ilusões,
Via-se um vulto perfeito 
Entre vagas, turbilhões...

No tumultuar das ondas,
O mar muito encapelado,
Num gesto mui sobrehumano,
Procuramos o seu lado.

No eDtanto, não conseguimos,
Num momento aconteceu,
Nas vagas bem traiçoeiras 
O Vulto desapareceu.

E logo, em seguida, o mar 
Retornava em calmaria 
E o vulto de uma mulher,
Boiando longe se via.

E o vulto dessa mulher 
E que o instinto creou,
O torvelinho das ondas 
Lá na praia arremessou.

E no meio de tudo isto,
Quem bem assim julgaria,
Aquele vulto sumiu-se 
Nas azas da fantasia.

Assim, errante é a vida,
Num mundo de desatino.
Calmamente seguiremos 
Nossa trilha do destino.

Lages, Fevereiro de 1963.
LIVINIO GODOY.

o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d e z

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Eetapedectomia com enxerto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultório: Des. Westphalen, 15 - 
9o andar, conj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

uritiba — Paraná

Agencia Planaltina de Veículos S/A 
LAGES - SANTA CATARINA

Senhores A c E n W '®  U a  P r e t e r i a
vos n h J I n ^ end0 .d|sp°s' tlv0s lesçais e estatutários, apraz-nos apresentar- 
,2 »  £ eral da no,ssa encerrado em 31 de Dezembro de
n l b H d demonstração da conta de “Lucros e Perdas”, documen-

abaixo transcrtto?6116 aprovados pel° Conselho Fiscal, cujo parecer vae
Pela leitura dos referidos documentos, verificarão que o resultado

evornr.Íaid° tn0 eXerC? Í0 de 1962 P*® • »  considerado satisfatório tendo êsse exercício transcorrido sem que se registrasse qualquer anormalidade.
pnirtnnm í quaisquer- OU-rüs resclarecirat'ntos 9ue julgarem necessários colocamo-nos a vossa inteira disposição.

Lages, 22 de Fevereiro de 1963.
A DIRETORIA

Balanço Geral encerrado em 31 de Dez. de 1962
"A T I V O”

Dísponivel e Realizável:
Caixa, Depósitos em Bancos, Titls. e dupls. a receber, Cli
entes, Existências, Adiantamento à fornecedores, Créditos 
compulsórios, Créditos diversos e Diretores
Imobilizado:
Imóveis, móveis e utensílios, máquinas e ferramentas, Insta
lações e construções em andamento
Despêsas Diferidas:
Outros gastos antecipados
Contes de Compensação:
Titulos em cobrança, Títulos em caução, valores em custó
dia, créditos contratados e seguros contratados}

Crí 79.393.278,50

10.955.549,20

67 343,00

50.774.371,00

"P A S S I V O”
Exigivel
Fornecedores, Obrigações à pagar, Obrigações sociais, 
Adiantamentos de clientes, Bancos C/ Garantida, Títulos 
descontados, Financiadores, Débitos diversos. Dividendos à 
pagar, Vendedores, Empregados
Não Exigivel:
Capital em ações, fundo de reserva legal, Fundo de reser
va especial, Fundo de amortizações, Fundo para devedores 
duvidosos e Lucro à disposição Assembléia
Contas de Compensação:
Endossos para cobrança, Endossos para caução, Custódia 
de valores, Contratos de créditos e contratos de seguros Crí

Cr$ 147.190.541,70

52.429.335,20

37.986.835,50

56.774.371,00
Crí 147.190.541,70

Demonstração da Conta Lucros e Perdas" em 3112 62
D E B I T O

Custo mercantil de veiculos, Custo mercantil de 
mercadorias, Custo de serviços, Despêsas de administração 
geral, Despêsas tributarias, Despêsas financeiras, Despêsas 
eventuais. Reparos e adaptações, Fundo de reserva legal,
Fundo de reserva; especial, Fundo de amortizações, Fundo 
Dara devedores duvidosos e Lucro à disposição Assembléia 
1 Crí 250.707.662,70

C R É D I T O
Venda de veiculos, venda de mercadorias, Venda 

de serviços, Rendas financeiras e Rendas eventuais 250 707.662,70
Lages, 31 de Dezembro de 1962

Victor Felix Deeke - Dir. Presidente 
Erik Kreuger - Dir. Superintendente 
Ivo Otto Lohmann - Dir. Gerente 
José Garcia - Dir. Sub - Gerente 
Aldo Silva - 1° Dir. Adjunto 
Gunter Deeke - 2' Dir. Adjunto 
Avres Sousa - Técnico em contabilidade 

• Keg. no CRCSC sob N* 2581
Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados^ membros do Conselho Fiscal da Agência 
Planaltina de Veiculos S/A., reunidos para apreciação e exame do balanço 
geral e conta de “Lucros e Perdas” referentes ao exercício de 1962, tendo 
estudado detidamente os documentos apresentados e ouvido os esclareci
mentos prestados pela Diretoria, somos de parecer que as contas e os atos 
dos Diretores devam encontrar integral aprovaçao da Assembléia geral
a realizar-se oportunamente.

Lages, 18 de Janeiro de 1963.
Ralph Gross 
Fabio Cesário Pereira 
Elmo Pahl
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ia r  nna

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

(Continuação da 2a pagina)
Art. 4' - Para os serviços de limpeza das várias salas de aula, 

sanitários e demais dependências, será contratada uma 
servente que perceberá o salário de CrS lO.Ouü.OO (dez 
mil cruzeiros) mensais.

§ Unico - A servente deverá conservar tôdas as dependências 
em perfeita ordem e limpeza, acatar todas as determi
nações emanadas da direção, fazer tudo que for neces
sário e possível para o bem estar dos professores e 
alunos, e permanecer no estabelecimento durante as 
aulas salvo quando tenha de sair a serviço.

Art 5- - Êste decreto entrará em vígôr na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de Fevereiro de l.>63.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria 
Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de fevereiro de 1963.

Mercia M. Ramos Borges 
P/ Secretário

da

de
DECRETO N 4 

de 21 de fevereiro de 1963
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso 

suas atribuições.
DECRETA

Art. 1* - Fica concedido, a partir de março do corrente exer
cício, uma Bolsa Escolar de dois mil cruzeiros (CrS 2.000,00), 
mensais a Amo Floriani, para fazer o Curso Secundário.

Art. 2' - As despesas decorrente do artigo anterior correrá no 
corrente exercício, por conta da dotação 3-94-14 do orçamento vigente.

Art. 3' - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1963 
Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal •

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura em 21 de fevereiro de 1963.

Mercia Ramos Borges 
Pelo Secretario

a todos os habitantes dêste Município, que a Câmara Municipal VOTOU 
e eu sanciono a seguinte

Art i - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a per- 
A” ; * ferras pertencente ao Patrimomo Municipal com 

mutar uma área de ta ’ P0  dl.ados (37o,OUm2 ).situada no Bairro Con- 
Trezentos e S«M t.> M»1™» de propriedade da Sra. Ricarda
ta Dinhelr0’ nAest“ de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m2) 
StUu ^ 8,S e m enV conT D i^ heiro , conforme consta da Carta de Afo-

ramento wJLl^S e^ fícap erm u tod a  destinar-se-á ao prolongamento de

uma Rua “°tBairr" ^ n t r a r á ° ' e m  vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lag?s, em 21 de fevereiro de 1963. 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitu
ra, em vinte e hum de fevereiro de hum mil novecentos e sessenta e 
três (21-2-1963).

Mercia M. Ramos Borges 

Aux. Esc. Resp. pelo Exp. da Secretaria

LEI N’ 108
De 21 de fevereiro de 1963

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, Faço saber

LEI N- 109
De 21 de fevereiro de ‘963

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, Faço saber a 
todos os habitantes dêste Municipio, que a Câmara Municipal \  OTOU e 
eu sanciono a seguinte

LEI:
Art 1' - Fica declarada de utilidade Pública, para fins de a- 

quisição por doação, compra, permuta ou desapropriação amigável ou 
judicial uma faixa de terra, situada na Zona A, Urbana de nossa cida
de, nas proximidades da Praça Vidal Ramos, destinada ao prolonga
mento da Rua Presidente Ncreu Ramos.

Art. 2' - Para fazer face as despesas decorrentes do artigo ante
rior fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Credito ne
cessário. .

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1963.

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Le' na Secretaria da Prefeitu
ra. em vinte e hum de fevereiro de hum mil novecentos e sessenta e 
três (21-2-1963).

Mercia Ramos Borges - Aux. Esc. P/Exp. da Secretaria.

í ú

de Veículos S/L 99

Levamos ao conhecimento dos senhores acio
nistas desta sociedade que s° acham a sua dispo
sição, na séde social em Lages, à Av. Presidente 
Vargas. 1898, os documentos de que trata o arti
go N' 99, do Decreto Lei N‘ 2627, de 26 de setem
bro de 1940, a saber:

1.) - Relatório da diretoria, referente ao exer
cício findo em 31 de dezembro ce 1962;

2') - Cópia do balanço geral e conta “Lucros 
e Perdas”, referentes ao exercício de 1962;

3 ) - Parecer do Conselho Fiscal.

Lages, 18 de Fevereiro de 1963.
VICTOR FELIX DEEKE - Dir. Presidente

CIA. SERRANA DE ELETRICIDADE -  C0SEL

AVISO
Acham se à disposição dos senhores acionis 

tas da Cia./Serrada de Eletricidade - Cosei - , nos 
escritórios da firma à rua Cel. Cordova 99, r  an
dar - 202, nesta cidade de Lajes, os documentos 
de que trata o artigo 99, do decreto-lei n* 2627 de 
1940 - LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. ’

Lajes, 22 de fevereiro de 1963.

Sérgio Ramos - Diretor Presidente 
Hugo de Castro Brascher - Diretor-Comercial 

Dr. Heinz Lippel - Diretor-Técnico

n  MARECHAL RCKDOM
Por Lei Municipal n 

103, de 14 Fev 63, pas
sou a denominar-se Ma
rechal Rondon a rua 
fronteira ao Portão das 
Armas do Quartel do 2 
Batalhão Rodoviário.

A placa indicativa con 
terá os seguintes dize 
res: Rua Marechal Kon- 
don - Primeiro Coman
dante do 5’ Batalhão de 
Engenharia - Formador 
do 2- Batalhão Rodo
viário.

Presta assim, o povo 
de Lajes, atravéz dos 
Poderes Executivo e Le
gislativo Municipais, mais 
uma homenagem ao 2* 
Batalhão Rodoviário, na 
pessoa de seu ínclito 
primeiro Comandante, o 
então Ten Cel Cândido 
Mariano da Silva Rondon.

Rodo Pinho S/A . -
Veiculos e Máquinas
Lages - Santa Catarina

Avisam que se acham à disposição dos Srs. 
acionistas, na_séde social sita à Av. Presidente 
Vargas n- 1.437, em Lages - SC., os documentos 
a que alude o art. n- 2627 de 20 de setembro de 
1.940

Lages, 23 de fevereiro de 1.963 

LUGINDO DALL’ ASTA 

Diretor Comercial

VICENTE PASCALE
Com. e Repres-

0ferec9

B i c i c l e t a s  & 
M o t o r i s t a s  
Preocupado com os sem 

pre maiores problemas 
de trânsito urbano, o 
Touring Club Italiano 
lançou a idéia da “bici
cleta para motoristas”. 
Tratar-se ia de uma bi
cicleta desmontável, de 
modo a caber na mala 
do carro. Seria usada no 
centro das cidades, para 
resolver os problemas 
de locomoção dos mo
toristas.

i / i nELEKTRAM0BIL' 
“TRANCEPTGR”

be e transmite à longas distâncias.

Transistorizado

T . . - palavra em Radio
•ransmissor - Receptor

7 “  ^  COrreiaFonr 2\  ' »  - Caixa Postal Lages rone, 228
S. Catari
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Guarany e taérica a atração do
A grande atiação do proximo domingo, em 

nossa cidade, reside sem dúvida alguma no con 
fronto que deveião travar as equipes do Guaranv 
e do América de Joinville,

Nêsíe jogo é esperada uma ampla reabflita 
ção da esquadra bugrina, que sofreu dois revezes 
consecutivos, e por outro lado a presença entre nós 
do América, sempre foi motivo de larga espectati- 
va entre os nossos aficionados.

Embora situados em posição bastante incômo
das na tabela de classificação, Guarany e Améri
ca prometem um bom espetacu.o domingo próxi
mo no Estádio Municipal Vidal Ramos Junior.

Retornos à equipe bugrina
É quasi certo no jogo do proximo domingo 

contra o América, os retornos à equipe do Gua
rany do médio Demerval e do arqueiro Orly, rea
parecimentos êstes que muito beneficiarão o qua
dro do Tte. Cel. Olavo Estrela.

õa. página

Az de Ouro Venceu 
Torneio

Realizou-se domingo 
último, no campo do A 
tlético F. C., sito no bair 
ro do Matadouro, um 
torneio futebolístico pa 
trocinadojpor aquele clu
be, e que contou com a 
presença de várias agre 
miações do nosso esporte 
menor.

Sagrou-se vencedor do 
mesmo,de forma merecida 
a representação do S. C. 
a z  de Ouro, que venceu 
quatro jogos, tendo o 
clube dono da festa, o 
Atlético F. C. abiscoita- 
do o titulo de vice cam
peão, numa campanha

também bastante meri 
tória.

Durante o desenrolar 
do citado torneio, o Az 
de Ouro, derrotou o Cruz 
Alta por 1 a 0. o Juven
tude por 1 a 0, o Estre
la do Sul por 2 a 0, e na 
finalissima o Atlético na 
cobrança de penalidades 
máximas por 3 a 2.

O quadro do Az de 
Ouro atuou com a se
guinte equipe: Déco,Celio 
e Dragão; Lázaro, Val- 
demar e Rogério; Caico, 
Dorides, Sérgio, Jango e 
Socó (Pelegrino) mais 
tarde Jacinto.

Guarany derrotado 
em Itajaí

No confronto realizado 
domingo último, em Ita- 
jaí, o Barroso local der
rotou o elenco do Gua
rany de nossa cidade 
pelo escore de 4 a 2.

Atuando de molde a 
agradar o quadro bugri- 
no foi muito infeliz nos 
arremates finais, vindo a 
sofrer um revéz que de 
forma alguma foi prove
niente da fraca atuação 
da defensiva.
Aliás, no atual campeo

nato estadual, o Gua
rany vem sofrendo uma 
série de derrotas injus
tas, isto porque na maio
ria dos seus jogos de
senvolveu atuações mar
cantes.

Após os jogos de sábado e domingo pelo Tor- 
•neio Rio-São Paulo, a classificação dos clubes con 
correntes passou a ser a seguinte:

- Santos e Botafogo 1 pp
- Flamengo 2 pp
- Palmeiras, Fluminense e São Paulo 3 pp
- Corintians e Vasco 4 pp
- Portuguesa 5 pp
- Olaria 6 pp

Flamengo Derrotado Por W. 0.
Não foi realizado do

mingo à tarde, no Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, o cotejo en
tre as equipes do Fla
mengo de Curitibanos e 
do Atlético Operário de 
Crisciúma, pelo campeo
nato estadual, isto por
que. o mengo curitiba- 
nense fez a respectiva 
entrega de pontos ao 
quadro sulino.

Novo Marco da Industria

ESTADO DE SANTA CATARINA

S E C R E T A R I A  D A  F A Z E N D A

A Inspetoria de Fiscalização e Arrecadação 
de Rendas desta região comunica aos candidatos 
aos concursos para Fiscal da Fazenda e Surpevi- 
sor de Postos Fiscais residentes nos municipios de 
Lajes, São Joaquim, Bom Retiro, Urubicí, São Jo
sé do Cerrito, Campo Belo do Sul. Anita Garibaldi 
e Alfredo Wagner, que o prazo para a inscrição 
aos mesmos concursos foi prorrogado até o dia 
14 (catorze) do corrente mes.

Com esta medida espera a Secretaria da Fa
zenda maior número de inscrições, dando, assim, 
maior oportunidade aos que não puderam dentro 
ío primeiro prazo estabelecido fazer a competente 
Qscrição.

Inspetoria de Fiscalização em Lajes, aos 1' de 
março de 1963

Qu6m não anun
cia se esconde

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

Pela primeira vez, no Brasil, acaba de ser 
atingida a produção de 100 mil unidades de veí
culos de uma só marca, dentro da categoria de 
carros de passageiros. O feito foi registrado em 
princípios deste mes, com a fabricação, pela Vol
kswagen do Brasil, do ÍOO.OCO | Sedan Vw. O pri
meiro veículo de passeio desta marca foi produ
zido em janeiro de I95y, tendo a centésima mi
lésima unidade sido atingida nesse período de 
apenas quatro anos. Computando-se todas as ins- 
dústrias brasileiras, a produção total de carros de 
passageiros atingiu, era 1 1-63 a cifra de 203.710 
unidades, das quais 46,6% são da marca Volks
wagen, a maior produtora de veículos de passeio 
do Brasil.

Hotel e Churrascaria 
~ Peqorini —

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
Churrascos, galetos e linguicinhas

O ponto preferido para seu paladar
Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses, 

passou a servir os seus famosos galetcfts exclusivamente de produção
própria.

A PÉROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e »ipografia da cidade

if serviço de impressos, dispondo nara tanto de iroii!
Papelaria em geral — Completo sortimento de material escolar

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES * S. Catarina

i i
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A primeira íábríca de tratores do 
sul do País nomeará distribuído! 

em nossa cidade
Recebemos ontem a visita,que traz o Pro l a nossa c í - | « í ? í e ^ m p o S s  

rv_ o_ j .. «..a por dade. uc ,w "  ■do Dr. Sudy Corso, que 
longos anos residiu era nos
sa cidade, mantendo aqui ura 
largo circulo de relações, e 
que atualmente desenvolve 
atividades em Pôrto Alegre.

Sabedores no docorrer  ̂ da 
palestra, de que o Prof. Sady 
Corso veio a esta cidade em 
missiio de ncgocios ligados 
á fábrica de tratores que se 
está instalando no Rio Gran
de do Sul, procuramos ouví- 
lo detalhadamente não só 
sòbre êsse importante em
preendimento, que tem gran
de significação para a eco
nomia de tôda a região sul 
do País, como também espe
cificamente sôbre a missão

Esclareceu inicialmente o 
Prof. Sa.y Corso que a 
AGRISA - Indústria Gaúcha 
de Implementos e Máquinas 
Agricolas S. A., obteve auto
rização do Governo Federal, 
atiavés da Resolução n' 18 
da GEIMAR (Grupo Executi
vo da Indústria de Máquinas 
Agrícolas e Rodoviárias), pa
ra fabricar, em convênio com 
duas das mais tradicionais 
firmas alemãs - a BUNGARTZ 
Co. e a MOTORENFABRICK 
HATZ - o trator BUNGARTZ 
e o motor HATZ. A fabri
cação dêsses tratores e moto
res está subordinada a um 
esquema de nacionalização 
qufe prevê para as unidades a 
serem fabricadas ainda no

levem Luiz Carlos 
Bertuzzi

Etn brilhatíte exame de vestibular para ingres 
so na carreira de engenharia, acaba de ser apro
vado em Porto Alegre, o distinto jovem Luiz Car
los Bertuzzi, filho do nosso particular amigo, Sr. 
Constantino Bertuzzi- do alto comercio desta cida
de e de sua exraa. esposa d. Maria Inêz Duarte 
Bertuzzi.

Jovem portador de largo talento, o ingresso 
tíe Luiz Carlos Bertuzzi na carreira de engenha
ria, será ura legitimo orgulho para os seus pro- 
genitores, irmãos e pessoas de suas relações.

Noticiando êste acontecimento, destas linhas 
felicitamos o jovem Luiz Carlos Bertuzzi, dese
jando lhe inúmeras venturas em suas futuras ati 
vidades universitárias.

Convenção Nacional ío  PDC
Deverá reunir-se em convenção, nos próximos 

dias, o Partido Democrata .Cristão, quando será 
escolhido o novo diretório nacional dêsse Partido.

Sabe-se em princípio, que o nome do Gover
nador Ney Braga do Paraná, será um dos prová
veis eleitos para a presidência do referido órgão 
partidário.

Além disso, o Governador Ney Braga, mercê 
de sua dinâmica administração no govêrno do vi
zinho Estado, está cotado também para ser um 
dos candidatos à presidência da República, no 
pleito de 1965.

nacionais, relativamente ao 
peso de cada unidade de- 
veudo a produção de 1964 
alcançar 85% e, finalmente, 
100% até o fim de 1965.

Dentro do plano de incen
tivo do Govêrno Federal pa
ra a implantação da ndústria 
de tratores no País, a AGRI- 
SA está importando tôda a 
maquinaria necessária á fá
brica, com isenção de impos
tos e taxas aduaneiras, o que 
representa uma redução de 
aproximadamente 45% no 
custo dessa maquinaria.

Continuando, informou o 
Dr Sady Corso que a AGRISA 
produzirá inicialmente um 
trator leve, de baixo preço 
de aquisição (aproximada
mente um têrço dos tratores 
médios atualmente existen
tes) e de baixo custo opera
cional, destinado a atender 
as centenas de milhares de 
pequenas e médias proprie 
dades. cuja extensão não 
justifica a aquisição de um 
trator maior. Êsse trator, por 
suas características de ex
traordinária versatiliddade é 
também auxiliar de incalcu
lável utilidade para as gran
des lavouras.
A uma pergunta sôbre a 
constituição em si do capital 
da indústria, esclareceu *o 
Prof. Sady Corso que o ca
pital, no valor de 250 mi
lhões de cruzeiros foi aber
to à subscrição particular, 
dentro de um principio de 
democratização, e como 
seria de esperar-se, dada as 
peculiaridades do negócio e 
à envergadura do empreen
dimento, vem obtendo a mais 
ampla receptividade.

Quanto aos objetivos de 
sua viagem a esta cidade, in
formou o nosso visitante que 
devendo a AGRISA entregar 
ainda no correr dêste ano 
as primeiras unidades de 
sua fabricação é por demais 
oportuno constituir-se desde 
já o corpo de revendedores.

Por essa razão, entrará em 
contato com as principais 
firmas de nossa cidade, vi
sando sentir-lhes o interês- 
se e as condições para dis
tribuir o trator BUNGARTZ 
nesta região. Paralelamente, 
em nome da Diretoria da 
AGRISA, fará o Prof. Sady 
Corso alguns convites a um 
seleto número de pessoas 
para que participem direta
mente do empreendimento.

CORREIO LAGEANO
L a g e s  _ 6_ ^ J ^ ç o _ _ d e _ 19ç 3-------------

S i t a .  Y o ie

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO%>UL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o publico viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO 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 TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

-as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
a Paranaguá- Santos, São Paulo e Rio’as 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba. 
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’ 
as 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

i CRta P°£,tant°> 0 pa,b]'®0 viajante da Região Serrana de parabéns com 
linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL que continúa a serT nio- 

neira da Aviação Comercial em nossa Região. ^
as

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 

Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

Acaba de ser aprova
da no vestibular de íar- 
macia, em Florianópolis, 
a siiupatica srta. Yone 
Lohmann, fino ornamen
to da sociedade lageana, 
dileta filha do Sr. Ivo 
Otto Lohmann. diretor 
da importante firma des
ta praça. Agência Planai 
tina de Veículos S/A. e 
de sua exma. esposa d. 
Ivon^ B Lohmann.

Com isso a srta. Yone 
Lohmann galga mais uta 
tegráu em sua trajetó
ria brilhante de vida es
tudantil, motivo não só 
de alegria para os seus 
progenitores e demais

familiares, como também entre o seu vastís
simo circulo de relações e amizades.

Destas colunas cumprimentamos a srta. \one 
Lohmann, augurando-lhes mil felicidades era sua 
futura atividade dc acadêmica.

MEIO CIRCULANTE
Segundo dados oficiais, foram retiiados de 

circulação, em janeiro último, nada menos que 30 
bilhões de cruzeiros. O fato provocou a queda do 
meio circulante de 509 para 479 bilhões de cru
zeiros, causando a melhor repercussão nos meios 
economicos, que se acredita que a medida seja 
um sintoma positivo da redução do processo in
flacionário.

♦
Dois casos de morte por 

enforcamentos
Duas pessoas fal°ceram em nossa cidade, pro

vocadas por enforcamentos, no dia de ontem e 
hoje.

Ontem à tarde, foi encontrado enforcado cora um 
cipó,nas proximidades de Boqueirão próximo á Br-2, 
o Sr. Jorge Nicolau Siemenzyk,casado,com 45 anos 
de idade, e pai de quatro filhos.

Hoje pela manhã, foi encontrado enforcado, 
com uma cinta no pescoço, num pequeno mato 
próximo à Industrial Exportadora Fett Ltda. no 
bairro Copacabana, o Sr. Percy Ribeiro casado, 
com 31 anos de idade.

t Ignoram-se os motivos que levaram os srs. 
Jorge Nicolau Siemenzyk e Percy Ribeiro a toma
rem tao drásticos gestos.

P R E C I S A -SE
MECÂNICOS. E AJUDANTES.

ELETRICISTAS, E AJUDANTES 
E SOLDADORES

Serviço de mecânica é para máquinas

Serviço de e l e p L ^ ^ a  diversas 
voltagens e ciclagens.

° 8 lnteiessad<>8 deverão dirigir-se à Olinkra» 

___  S/A> localizada em Igaras.
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