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f l in io AO AO Att
Tivemos domingo últi 

mo a sensacional prova 
dos 5U0 kilometros de La 
ges, prova esta que em
polgou os Estados de 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, aonde es
tiveram presente os maio 
res azes do volante dos 
dois estados sulinos.
E a prova que realmente 
empolgou nossa popula
ção durante todo o trans
curso da mesma, e para 
não dizer que muitos dias 
antes era somente o que 
se falava em todos os re
cantos de nossa cidade, 
com os mais variados 
juizos a respeito da pro
va que ia se desenrolar. 
Porém sempre era f ito 
as referencias de* franco 
favorito o jovem Plínio 
Luersen, pois o mesmo 
sempre foi um verdadei 
ro art -ta em qualquer 
viatura que estivesse pi
lotando, desde o miis 
leve veículo como o mais 
pesado na categoria.

Porém 3 dias antes da

Limite de Dez Imóveis 
Por Pessoa

O chefe do gabinete civil; 
da Presidêcia da República 
sr. Evandro Líds e Silva, con 
fidenciou a alguns íntimos 
que um só capítulo da refor 
ma urbana bastará para agi
tar o país, tanto ou mais do 
que as discussões sôbre a 
fórmula de indenização por 
desapropriação de interêsse 
social: o capítulo que deter
minará o limite de dez pro-j 
priedades (apartamento ou 
casa) por pessoa. Por essa 
fórmula, ninguém mais pode
rá possuir mais de dez pro
priedades imóveis, sem correr 
o risco de sofrer desapropria
ção de seus imóveis «em ex
cesso», pelo mesmo interês
se social invocado no proje
to de reforma agrária.

prova veio a inscrição 
dos famosos Andreatta e 
Fornaii, realmente nomes 
consagrados no mando 
inteiro pelos seus feitos 
em todos os recantos de 
nossa pátria, pois aonde 
eles estiverem eles re 
presentam o máximo em 
automobilismo.

Assim é que, o público 
ficou um tanto' indeciso 
da vitória, pois embora 
que a torcida coniinua-se 
cem por cento a favor de 
Plinio Luersen, mas sa
biam que com a entrada 
destes astros sua luta 
seria maior. Porém o que 
se v u foi uma fibra des
te jovem esperança para 
futuros embates, que ape- 
zar de inicio o carro do 
Snr. Andreatta ter con
seguido pequena vanta-

!gem ele não perdeu a 
quela vontade de ver nos 
sa cidade com seu nome 
bem alto no cenário au
tomobilístico nacional.

Assim com esta von
tade de ser verdadeiro 
az do volante, que se di
ga de passagem tinha 
como èeu companheiro 
outro bravo e destemido 
piloto que foi o Snr. Ju
venal H. Martini, que 
também deu o máximo 
de seu esfoço para ver 
sua dupla dé posse do 
titulo da Classe A.

Lages esteve feliz nes 
se dia, pois alem do 1 
prêmio ainda tevemos a 
vitoria da Classe B pela 
dupla Nildo Rodolfo - 
lulio Semike, outros va
lores que também tudo 
fizeram para colher mais

esta vitoria para nossa 
cidade.

A primeira prova clas
se A foi vencida com 
um corro Simca e a 
Classe B. com um carro 
DKVV.

Assim e que, com o 
esforço dessas duas du
plas ficamos aqui com os 
dois primeiros prêmios 
e com isso nossa cidade 
teve seu nome bem alto 
no automobilismo nacio
nal.

Outro aspeto feliz foi 
o fato de não ter havido 
nenhum acidente que 
viesse tirar o brilho das 
festividades que empol
garam nossa cidade an
tes na espctativa e de
pois pela vitoria

ÈSlÉÊS É8 l l
Estiveram em visita ao gabinete de relações públicas, no palácio 

dos despachos, os estutantes lageanos, Júlio Henrique Fiúza. Rogério Anto- 
nio Koerick e Rogério Otávio Ramos, onde foram recebidos pelo chefe da 
casa militar e pelo chefe do gabinete de relações públicas, respectivamente

-

7
| i a f i S

, V I  f í- ■

Confusão sôbre a 
Instrução 235

Afirmando que «o que está 
hevendo em tórno da Instru
ção 235, da SUMOC. é certa 
confusão", o chefe do gabi
nete do Ministro da Fazenda 
sr. José Gregori, disse duran
te a visida que fez à Co po- 
rativa de Cotia, que não pro
cede a informação sôbre os 
prejuizos que estão sendo 
causados à agricultura, pela 
referida Instrução Disse que 
dentro de poucos dias, serão 
reiniciados os descondos pelo 
Banco do Brasil.

Coronel Elvidio Petres e 
Dr. Fúlvio Luiz Vieira, 
afim de transmitirem o 
convite ao Governador 
Celso Ramos, de compa
recer à la Semana dt 
Estudos regionais, a rea
lizar-se aqui em Lages, 
de 28 de abril a 1 de 
maio próximo.

O programa da Sema 
na conta com o apôio 
do governo do Estado, 
da Sotelca, do 2- Bata
lhão Rodoviário da Ce 
lese, da Acaresc, do Ins
tituto de Reflorestamen 
to, da Associação Cata

rinense de Cultura do 
Sindicato dos rnadereiros 
e é patrocinada pela 
União Lageana de Estu
dantes (ULE), pela Orga 
nização Democrática Es
tudantil Cristã (ODEC) e 
pela Equipe Candango 
(ECAN).

Uma série de palestras 
focalizando problemas re
lativos ao desenvolvi
mento de Santa Catarina 
está marcada para a Pri 
meira Semana de Estudos.

A iniciativa parte de 
um grupo de estudantes 
:nteressados pelos pro-

blemas do Estado e é sem 
dúvida de grande alcan
ce para o esclarecimen
to dêsses mesmos pro
blemas que pertence a 
todos os catarinenses.

Sabe se que o Gover
nador Celso Ramos pres
tou-se decidido apoio à 
realização do conclave.

Vemos no flagrante to
mado no Gabinete de Re
lações públicas, um mo
mento das conversações 
dos estudantes, cora o 
Dr. Fúlvio Luiz Vieira e 
o coronel Elvidio Pcters.

0  SAPS vem prestan
do grandes seryicos a 

nossa população
Sem duvida alguma 

medida que em muito 
veio contribuir para a- 
menizar um pouco o 
problema de preços foi 
a instalação do SAPS 
em nossa cidade, afim 
de que nossa população 
tivesse uma certa parte 
amenizada com a aqui
sição dos produtos que 
la vendem por preços 
mais acessíveis, pois es
sa organização conta com 
certas isenções que lhe 
proporciona meios de 
vender por preços bem 
mais reduzidos.

Porem o certo e que, 
o povo e beneficiado com 
isso seja como for es
sa problema de venda, 
pois o certo e quem vai 
la e compra e leva para 
sua casa aquilo que bem 
lhe parece, como ja dis
semos por um preço 
mais manso.

Seu sistema de aten
dimento tem sido o mais 
cavalheresco possível, 
pois seu gerente Snr. 
Deoclecio Vieiro e seus 
demais auxiliares tem 
feito tudo no sentido de 
poder atender o maior 
numero de pessoas pos
síveis diariamente, em
bora ainda não contem 
com maquinas calculado 
ra rapidas para poder a- 
breviar a conta de cada 
um, mas aqueles funcio
nários tudo tem feito pa
ra vir de encontro ao 
desejo todos aqueles que 
la acorrem para adqui
rir suas compras.

Vereador 
fifonso Simâo
Regressou de sua via

gem que fez por diver
sas cidades de nosso 
Estado, o vereador Afon
so Simão, que se encon
tra em ferias regulares 
da Secretaria da Prefei
tura Municipal.
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Internacional
AVISO

A Diretoria do Esporte Clube Internacional a- 
visa aos portadores de cautelas do Sorteio da 
«SIMCA CHAMBORD 62 - 3 ANDORINHAS», cuja 
extração realizou-se em 20-3-63, pela Loteria do 
Estado do Rio Grande do Sul, que os bilhetes pre
miados foram os seguintes:

Bispos dirigem-se a Goulai*

A propósito do anteprojeto 
de reforma agrária, que o 
Presidente da República di
vulgou, os autores de "Re
forma Agrária — Questão de 
Consciência». D. Geraldo de 
Proença Sigaud, Arcebispo 
de Diamantina, D, Antonio de

1. ) - 19.305 - Um automóvel «SIMCA CHAMBORD, ^ ‘ ‘pr^^Un^ò^Co^rê^de
1962» ’  ’

2. ) - 24.783 - Uma geiadeira marca BRASTEMP, de
8,5 pés

3. ) - 22.690 ■ Uma máquina de lavar roupa, marca
«PRIMA»

4. ) - 12 467 - Um fogão a gás, com 4 bôcas, marca
«DEX»

5. ) - 22.413 - Uma passagem aérea de ida e volta
a Brasília, pelo Consórcio TAC/CRU 
ZEIRO DO SUL.

Na oportunidade, comunica aos portadores das 
cautelas contempladas, que deverão comparecer 
na séde social do Esporte Clube Internacional nos 
altos da Cia. Telefônica Catarinense, apresentando 
os respectivos talões premiados, afim de recebe
rem seus prêmios

Lages, 28 de março de 1963,

Ass. - Hélio Campos - 1 Secretário 
Luiz Benjamim Pereira - Presidente

Oliveira e Economista Luiz 
Mendonça de Freitas telegra
faram ao sr. João Goulart nos 
seguintes termos:

«Excelentíssimo
Goulart.

Dr. João

DD. Presidente da República 
Palácio Planalto.

S.A. M3INH0 CRUZEIRO, INDUSTRIA E COMERCIO
SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os srs. Acionistas a se reunirem, em assem
bléia geral ordinária, às 14 hrs., do dia 29 de abril de 1963 
em sua séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 176, em LA
JES - SC., a fim de deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) — Leitura, discussão e votação do Relatório da Dire 

retoria, Balanço Geral, demonstrativo da conta de Lucros e 
Perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, rela 
tivos ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 1962;

b) - Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de honorários;
c) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus Suplentes 

e fixação de sua remuneração;
d) - Outros assuntos de interesse social.

Lajes (sc), em 13 de abril de 1963
EMÍLIO LAURINDO CASARIN - IDALINA M. A. T. CASA- 

RIN E ADOLFO G. TOSCHI - Diretores

S/A M OINHO CRUZEIRO, INDUSTRIA E COM ÉRCIO
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os srs. Acionistas a se reunirem, em assem

bléia geral extraordinária, às 8 horas, do dia 30 de abril de 
1963, em sua séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 176, 
em LAJES - SC., a fim de deliberarem sôbre o seguinte: 

ORDEM DO DIA
a) - Aumento do capital;
b) - Alteração dos estatutos;
c) - Outras providências decorrentes das alterações esta

tutárias, inclusive eleição de diretores;
d) - Quaisquer outros assuntos de interêsse social.

Lajes (SC), em 13 de abril de 1963 
EMÍLIO L. CASARIN - IDALINA M. A. T. CASARIN e 

ADOLFO G. TOSCHI - Diretores

Brasília.

Interpretando o sentir de 
larga corrente de opinião que 
se vai pronunciando em bai 
xo-assinados procedentes de 
todo o País, os autores do li
vro «Reforma Agrárta - Ques
tão de Consciência», apelam 
respeitosamente para Vossa 
Excelência no pentido de que 
não peça ao Congresso Na
cional a anunciada modifica 
ção dos artigos 141, 116 e 
147 da Constituição Federal, 
nem uma distribuição forçada 
de terras pertencentes a par
ticulares baseada na negação 
dos princípios consagrados 
naqueles dispositivos consti
tucionais. Os citados incisos 
da Constituição Federal con 
têm princípios básicos da 
doutrina e da civilação cris 
tãs que a nenhum poder hu
mano é lícito revogar. Ade
mais. a consciência cristã dos 
brasileiros jamais aceitará 
como legítimo que o poder 
público, imenso latifundário, 
o qual possui a maior parte 
do território nacional, em lu
gar de fazer judiciosa distri
buição dêsse imenso poten 
ciai inaproveitado, lance mão 
arbitràriamente de proprieda
des particulares. As projeta
das medidas vêm causando 
apreensão à classe rural, tan
to aos proprietários, quanto 
aos trabalhadores manuais

q„e têm sabido
bremente alheios ,
provocações para a b ord em .
EsDerando que Vossa Exce
lência não se manifeste alheio 
às apreensões de tanto* bra
sileiros, enviamos a ãonca de Freitas»Excelência nossos cumpri- donça ae

mentos e protestos de
consideração.

Geraldo de Proenga Siga 
Arcebispo de Diamanth 
Antônio de Castro May 
Bispo de Campos; Plínio c 
rêa de Oliveira; Luiz M

M o d e t 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 insiononzada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.
Consultório: D e s- Westphalen, 15- 

9o andar, conj- 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Quem não anun
cia se esconde

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

Hotel e Churrascaria 
- Pegorini -------

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 galetos exclusivamente de produção

própria.

CONCURSOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE 

IN D U S TR IA L

Departamento Regional de Santa Catarina

Acham-se abertas até 30 de abril de 1963, as inseri 
ções aos concursos para preenchimento de vagas, unr 
para cada ramo, de

Instrutor de Mecânica Geral;
Tornearia Mecânica,
Ajustagem e Marcenaria
E professor de ciências de desenho, para a Escol 

de Aprendizagem da SENAI de Lages.

Condições para Inscrição - exige-se
a) Quitação com o Serviço Militar
b) Certidão de Nascimento (minimo 21 e máximo 35 anos)
c) “Curriculum Vitae”
d) Duas (2) fotografias 3 x 4  cm.

Vantagens:

Para Instrutor;
\ encimentos de Cr$ 31.500 (trinta e um mil e qui

nhentos cruzeiros) mensais durante o primeiro ano de traba- 
ío e Cr$ 36.000.00 (trinta e seis mil cruzeiros) mensais 

apos íaver completado o período acima mencionado com 
IÍT h .  f °  d,éC‘mo terceiro salário, aumentos quinuioais, 

♦ J ó miha 5 / ü rsos de aPeHeiçoamento. Eventual- 
monbn rináSPNAÍdldad° aprovado direito a moradia em 
te a 9no/d°Hn ?u’ contrário salário-casa, corresponden- 
salário fa m iiL encimentos. As regalias ao salário-casa e
T O cu m n H ^ n 0 candidato aprovado terá direito após haver cumprido o período referido. K

Para professor;

ros) mensais6? 3“ -OW),0° de trinta e dois mil cruzei
ro sa o "in s tru tores"*  VaDtagens ^  sâo confe‘
mento Regkjnaf1 d*!? atendidos na sede do Departa-
Florianópolis e nas r l V ’ * Ru0a Tenente Silveira. 25 em 
dro II, 836' de Blun^n»0 d° J*ENAI de Joinville, rua Pe*
L a ges lA v eo ld a p X T A " 5° 1447 *

Posto
_ — d e  -  
I e d r o  v a n o n i 

Lrasolma, Oleos, I
m . licaÇ^o e Lavacc
S 9i r ° ( uma S  6para me.hor atender os seus 

clientes
Rua Correia Pinto -  p „
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LfflIES S/RGut o mó v e i s  e i c e s s ó r i o s
, RELATÓRIO DA DIRETORIASenhores acionistas:

.  ,egai!  e estatutárias- temos a satisfação de submeter a VV. SS. o balanço geral desta sociedade, bem assim,
o aemonaramo aa conta de lucros e perdas, acompanhado com o parecer do sábio conselho fiscal tão condignamente por vós eleito.jkj ,  j-w. «Mu» uvwiupuuuuuo vvuí p u i tu u i  uw oauiu i iti íiotJal iau U Li li li

aPP^tP^e âm°eS>ne8ae exercicio em todos 08 seus setores, apresentaram-se com indices superiores ao ano anterior, e podemos contar 
Ho H 81tuaça° economico financeira ótima para o encerramento do próximo balanço, tendo em vista o aumento de nossa cota
pnmn íim fifil do halnn co“ °- ® grande transito de veículos VW por nossa cidade, dado ao movimento intenso proporcionado pela BR-2 Lajes,__ _ _  Ç * _ 1 j  _  i  _ ■» _  ,  °  ^ v  » v i v u i v / o  * * ■  P V/1  u v / o o u  w l V i a U V y  U a U U  C L \J  U l  l i  V I L U U U I U  l U l ü l i o U  1 U  J J  U 1 L / 1 1 '
«c^PÍPniMfiVW Hacto«?a Gntre Pfôrj ?  Ale,gre e Curitiba, torna-se um ponto de parada obrigatório àquele que transitam essa rodovia federal, e os veículos VW destaca-se num índice alto, no tráfego sul do Brasil, o que nos traz um crescente aumento em nossas atividades.

, c,in « n S r  aumento nos preços de vendas dos veículos VW, superado em parte pelo acréscimo do cu6to dos outros veículos, e em parte 
ia \VvU-cT<Tarfo a h’ a mGZ* mais destacada, pelo mercado consumidor, não encontramos dificuldade em colocarmos os produtos a nós entregue 

peta votKswagen ao Brasil, tornando-se essa concessãò, não uma esperança, mas uma certeza concreta no sucesso das nossas atividades.
. „ i embora os dados que ora apressentamos. demonstram a fiel situação ecnômica e financeira da sociedade, colocamos ao inteiro dispor
dos senhores acionistas, para quaisquer informações e esclarecimentos que desejarem.

Lajes, 31 de dezembro de 1962
_________ Paulo Francisco Broering — Diretor - Presidente '  Constantino S. Atherino — Diretor - Superintendente

DISPONÍVEL:

REALIZÁVEL:

IM OBILIZADO:

COMPENSADO:

EXIGIVEL:

IN EXIG ÍV EL:

COMPENSADO:

Caixa
Bancos:

LAJES S /A  - A U TO M Ó V E IS E ACESSÓRIOS
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

A T I V O
1662

6,907.380,80

Banco do Brasil S/A. 
Banco Ind. e Com. de 
Banco da Lavoura de 
Banco Nacional do Cc

S. Catarina S/A. 
M. Gerais S/A.

5.106,102.757.917,304.241,00
Banco Nacional do Comércio S/A. - S. Paulo 4.; 84.40 2.774689,10 9.682.069,90

Duplicatas a Receber:
Em carteira 
Caucionadas 
Em Trânsito p/VVDC 
Descontadas 

Mercadorias:
Peças e Acessórios VW 
Pneus e Câmaras 
Combustíveis e Lubrificantes

5 330.881,70 196.217,00 1.104 000,002.338720.00
8.980.259.00 22.505,70165879,20

8.969.818,70

9.168.643,90
1

Contas de Sócios
Contas de Empregados
Volkswagen do Brasil S/A
Capital a Realizar
Devedores Diversos
Despesas Pagas Antecipadamente
Seguros a Vencer
Fundos Caucionados VVDC

718.371,50 80.198.60 178 929 80 3.035.000.00 445.314,10 53.615,00 180.389,30 661 382,80 23.491.663,70
Imobilizações Financeiras:

Cauções
Empréstimos Compulsórios

1.851,0015.178,20 17.029,20
Imobilizações Técnicas:

Terrenos
Prédios e Benfeitorias 
Construções em andamento 
Máquinas, Ferramentas e Equip. 
Móveis e Utensílios

654.276,003.461.097,10147.422,601.422.756,40927.009.10 6.612,561,20 6.629.590,40
Bancos - C/Cobrança Caucionada 
Bancos - C/Cobrança Descontada 
Títulos Negociados - Cias. Financiamento 
Títulos Negociados VVDC 
Ações Caucionadas 
Seguros Contratados 
Empréstimos Contratados

l

196 217.002.338.720.00 7.500.000.007.114.500.00 60.000,007.779.716.00 500.000,00 25.489.153.00
65.292.477.00

P A S S I V O
Obrigações por Peças e Acessórios 
Obrigações por Combustíveis e Lubrificantes 
Bancos - Saques C/Títulos em Caução 
Depósitos de 'Clientes 
Salários a Pagar
Impostos e Aposentadorias a Recolher 
Obrigações por Despesas 
Duplicatas Descontadas 
Empréstimos em Geral 
Depósitos de Sócios

•

1.364.181,30 66.990.00 21.201,60 2.688.915,10 169.300,10 1 390.421,60 316.830,50 2.338.720,00 7.500.000,00 1.473 894,90 17.330.455,10
Provisões: _  .

P/Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Equip. 
P/Depreciação de Móveis e Utensílios 
P/Contas Duvidosas

310.í8l,90111.000,00896.980,00 1318.961,90
Patrimônio:

Capital Registrado 
Reserva Legal 
Reservas Contratuais 
Lucros em Suspenso 
Lucro dêste exercício

15,000.000,00 414 3^5,80 150-000,00 565.517,80 5.023 953,40 21.153.907,00 22.472.868,90
Endossos para cobrança caucionada 
Endossos para cobrança descontada 
Endossos para negócios financiados 
Financiamentos de títulos VVDC 
Caução da Diretoria 
Contratos de seguros 
Contratos de empréstimos

196217,002.338.720.00 7-500.000,007.114.500.00 60000.007.779.716.00 5on.ooo.oo 25.489.153,00
9Q9 A 7 7  MU

RECONHECEMOS a exatidão do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1962, transcrito no Livro Diário n" 2, às folhas 
443, registrado no Cartório do Civel e Comércio sob n 19.924, em 19 de agôsto de 1960, totalizando o Ativo e Passivo, respectivamente em Cr$ . . . 
65.292.477,00 (sessenta e cinco milhões, duzentos noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e sete cruzeiros).

Lajes, 31 de dezembro de 1962.
Paulo Francisco Broering - Diretor Presidente Constantino S. Atherino . Diretor Superintendente Gerson Bosco dos Santos - CRC - SC n" 1009

--------------------------  CONTINUA NO SUPLEMENTO--------------------------
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de

DECRETO N' 10 
de 16 de março de 1963

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

Art. 1* - Fica desdobrada durante o corrente exercício a Escola Mista 
Municipal do Salto, no distrito da cidade.

Art. 2 - Êste decreto entrará em vigôr na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de março de 1963.
Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Registrado e Publicado presente Decreto na Secretaria da 

Prefeitura em 16 de março de 1963.
Ass Felipe Afonso Simão 

Secretário

DFCRETO N- 11 
de 16 de março de 1963.

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

Art. r  - Fica criada uma Escola Mista Municipal no lugar deno
minado Fazenda Paulo Alves, no distrito de Painel.

Art. 2' - Êste decreto entrará em vigôr na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de março de 19Ò3.
Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto na Secretaria da 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de março de 1963.
Ass. Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO N‘ 13 
de 26 de março de 1963

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas

Santa Catarina
atribuições e de acordo com o dispostos na Reso uç 
de janeiro de 1963,

01/63, de ^

conta
DECRETA,

de arrecadação do corrente
exercício um

dotação 0-0(1-1 c 
- Este Decreto t

ção, revogadas as disposições ^  de 1963
Prefeitura Municipal de Lages em

süplemeAntar2a dotação £ 0 M  data da sua p„blie,
em conrtário.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado o presente Decreto,
Prefeitura, em 26 de março de 1963.Felipe Afonso Simão 

Secretário

na Secretaria da

PORTARIA 
de 3 de abril de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
DESIGNAR: j  e .

O Inspetor Escolar Asdrubal Guedes de Souza Pinto, para aten
der o Expediente da Secretária, enquanto durar o impedimento do res
pectivo titular. „ . , no0

Prefeitura Municipal de Lages em 3 de abril de 1j6o.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

PORTARIA 
de 3 Abril de 19.'3

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
ALTERAR:

A Escola de Férias dos Funcionários desta Prefeitura na parte 
que se refere ao Secretário Sr. Felipe Afonso Simão marcando-as para 
c mês de abril e a contar desta data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 3 de Abril de 1963.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIAR VARA  

CIVEL DA COMARCA DE LAJES

mm be prüçü
O dr. Jçsé Bonifácio da 

Silva, Juiz de Direito subs
tituto, em exercício na Pri
meira Vara Civel da Comar
ca de Lages, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei 
etc,

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias. virem, dêle conhe
cimento tiveram ou interes
sar possa, que no dia vinte 
e trêz (23) do mês de abril 
do corrente ano, às dez (10) 
horas, no saguão do edificio 
do Forum desta cidade de 
Lajes, o porteiro dos auditó 
rios, ou quem suas vêzes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arremata- 
ção por quem mais der e 
melhor lance e oferecer so
bre a avaliação de setenta 
mil cruzeiros (CrS 70.000,00), 
feita neste Juizo, a seguinte 
bem imóvel ponhorado a Ga
briel Spiazzi e sua mulher, 
nos autos da execução mo
vida por Igno Savaris, a 
saber: - UM TERRENO forei- 
ro, próprio próprio para edi
ficação, situado além do Ce
mitério Cruz das Almas, 
zona (B) urbana desta cida-, 
dade de Lages, terreno êste 
sem benfeitorias, com a área 
superficial de 532 22 m2 (qui
nhentas e trinta e dois me
tros e vinte e dois centimen- 
tros quadrados),conforme car
ta de aforamento n' 2.033, 
correspondente aos lotes de 
números seis e sete'confron
tando ao norte, vinte e qua
tro metros e oitenta centi-

mentros. com uma rua pro
jetada; ao sul, vinte metros 
e setenta centímetros, com 
Manuel da Silva Ramos; e 
leste, vinte e quatro metros, 
com o lote número cinco, e 
a oeste, vinte e cinco metros, 
ainda com Manoel da Silva 
Ramos. - Dito terreno foi ad
quirido pelo executado Ga
briel Spiazzi por compra fei
ta a Aristides A. da Silva e 
sua mulher, conforme docu
mento transcrito sob núme
ro 27.883, no Primeiro Oficio 
do Registro de Imóveis des
ta cidade e comarca de La
jes. - E quem quizer arre
matar oreferido imóvel, de
verá compárecer no dia, 
mes, hora e local acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der sôbre a 
aludida avaliação* depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, e prêço da arremata- 
ção, impostos e custas le
gais - Para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas
sou-se o presente edital pa
ra publicação na forma lei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e oito 
dias do mês de março de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, e datilo
grafei, subscreví e também 
assino. Selo a final.

José Bonifácio da Silva 
Juiz de Direito subst. em 
exercício na la Vara Civel

Luiz Carlos Silva
Escrivão da la Vara Cível

Ten Csl Rupp Participa Endereço
Por intermédio do Ser

viço de Relações Públi
cas do 2' Batalhão Rodo 
vária, o Ten. Cel. Carlos 
Henrique Rupp p irticipa, 
ao grande número deami

gos que deixou em La
ges, seu nôvo endereço, 
à Rua General Ribeiro 
da Costa, ll4  - Apto 202 
Leme - Rio de Janeiro 
Guanabara, onde sentir-

se-á honrado em recebê- 
los.

O Ten Cel Rupp en
contra sp prestando ser
viços no Estado-Maior 
do Exército.

P r e i e i l o r a  M u n i c i p a l  fe La g e s
Estado de Santa Catarina

Requerimentos Despachados pelo Gabinete de Sr. 
Prefeito de 1o 3-63 à 15-3-63

R E L O G I O
Perdeu-se um relogio Tissot de pulso c / pulseira de 1 

nylon preta no, Cine Marajoara ou Tamoio. Solicita-se a pes
soa que o encontrou entregá-lo na redação deste Jornal ou 
no 2' .Btl. Rv. Gratifica-se regiamente.

Nome do Requerente
Teimo Ramos Arruda 
Carlos Zurick
Bernardino Nunes de Paule 
Antenor Arruda Moreira 
Otávio Cruz 
Elelvino Moi
Atafona Conta Dinheiro Ltda. 
Fermino Rotta 
Terezio Canonico 
Amélia Mendes de Oliveira 
Sebastião Acyr Ramos Vieira 
Otávio Ghedim 
Domingos Alves Rodrigues 
Osmar Corrêa 
José Alves Radrigues 
Adelino Sérgio Pereira 
Nestor Teixeira de Frei as 
Jonildo João Garcia 
Ilo Araújo 
Atílio Floriani 
Sebastião Pereira 
Generoso Guimarães 
Antônio Pedro e outros 
Antônio Almeida Neto 
Jaime Antunes dos Santos 
Berilo Antunes de Andrade 
Comércio e Naveg. Sodemar 
David Burigo
Euclides de Oliveira Fontoura 
Carlos Vieira Schmidt 
Hilton Gerber 
João Maria Demeneck 
Sebastião Casagrande 
Ivandel Segismundo de Fretas 
Lauro Largura 
Juventino Xavier Floriani 
Mario Pinheiro 
Soni José Kurtz 
Winetton Trentin 
Fermino Muniz de Ramos

Motivo
Laudêmio 
Construção muro 
Baixa de imp. e lanç. 
Laudêmio 
Const. ca madeira 
Trans. terreno 
Lonç. imposto 
Baixa imposto 
Transf. P. automóvel 
Lie. trat. saúde 
Pedido exoneração 
Transf. Terreno 
Tr- Terras D. C. Pinto 
1 ransf. casa e terreno 
Iranst. terreno 
Transf. p. automóvel 
LaudêmioConcessão perpétuaConcessão perpétua
1 ranf. casa e terreno
Lanç. de imposto
LaudêmioLaudêmio
Lanç. ImpostoLaudêmioLaudêmio
Lanç. imposto
Transf. terrenoLaudêmioLaudêmio
TrÜÍ!8!' P' aut°móvel 
TrnnÍ P aUt°mÓVelTransf p. automóvel Lanç. impôsto 
Concessão Perpétua Concessão Perpétua Concessão Perpétua
g " xc“ 8*0 .Perpetua PU1Xa Aposto Laudêmio

Data Despacho
2-3-63
6-3 63
2-3-63
2-3 63
8-3-63
4-3-63
4-3-63
6-3-63
4-3-63
6 3-63
6-3 63
6-3 63
6-3-63
6-3 63
6-3-63
6-3-63
6-3-63
6-3-63
6-3-63
6 3-63
8-3 63
8 3 63
8-3-63
8-3-63
S 3-63
8-3-63
8-3 63
8-3-63
8 3 63
8-3-63
8-3-63
8-3-63
8- 3-63
9- 3-63 
9-3 63 
9-3-63 
9-3 63 
9-3-63 
9-3 63 
9-3-63

Sim
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Luersen - Industria 
e Comércio de 

Madeiras S /A
X A V S / C
Acham-se á disposição dos senhores aeionio- 

nistas, na séde social, a Av. 1* de de Maio, 210, os 
documentos a que se refere o Art. 99 do decreto-* qu,elí 
lei n' 2627 de 26 de setembro de 1940, correspon a qo‘ 
dente ao exercício social de 1962.

Em viagem realizada 
ao Vale do Itajaí no úl
timo dia 28 de março, o 
Governador Celso Ramos 
teve oportunidade de en
tregar ao povo, obras de 
seu Govêrno que benefi
ciaram as populações da
quela rica região do Es-

Assembléia Geral Ordinária

la. Convocação
Outrossim, são convidados os senhores acio 

nistas a se reunirem em nossa sede social, nesta 
cidade, às 9 (nove) horas do dia 25 de abril p. vin
douro, para, em assembléia Geral Ordinária, tra 
tar da seguinte:

Além da assinatura 
contrato para implanta
ção do trecho Blumenau- 
Ascurra, da rodovia Cu- 
ritibanos Itajaí, e da so
lenidade de encerramen
to do Curso de Aperfei
çoamento de Professores

Ordem do Dia Cel Antônio Andrade

a) Leitura, discussão e aprovação do Relató
rio Administrativo da Conta Lucros e Perdas. 
Parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, 
correspondente no exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 1962.

b) Aplicação do lucro em suspenso a dispo
sição da Assembléia;

c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 
seus respectivos supleutes e fixação de sua re 
muneração; e

d) Outros assuntos de competência legal e es 
tatuaria da Assembléia Geral Ordinária.

Lages, 20 de março de 1962.

Bruno Luersen - Diretor Presidente

de Araújo recebe me* 
dalha Militar de Ouro

Presidente da Repúbli
ca baixou Decreto, na 
pasta da Guerra, agra
ciando, com a Medalha 
Militar de Ouro, 'de 
Bons Serviços prestados 
do Exército, por mais 
de trinta anos, ao Cel da 
Arma de Engenharia 
Antônio Andrade de A- 
raujo, que por três anos, 
comandou o 2* Batalhão 
Rodoviário e atualmente 
se encontra servindo no 
Corpo Permanente da 
Escola Superior de Guer

Mario Luersen - Diretor Comercial
ra.

Rurais, foi inaugurado o 
Grupo Escolar de Garcia 
Alto c a ponte sôbre o

Rio Luiz Alves, velhas 
reivindicações das popu
lações hoje beneficiadas.

Hssociação Rural de Lagss
Recebemos o seguinte oficio
Blumenau, 23 de Março de 1963
Senhor Presidente
Apraz-nos cientificá-lo de que por iuiciativa 

desta Associação Rural, realizar-se-á durante os 
dias quartoze e desesséte de Junho próximo vin
douro a
lia. Exposição Agro Pecuária de Blumenau

A Associação Rural de Lages, já consagrada 
pelo sucesso de suas memoráveis exposições, fica 
por este intermédio convidada oficialmente a par
ticipar da Exposição. Esperamos merecer não 
sómente a comparência de Vv. Ss. e seus abne
gados colaboradores, como também com sua pro
ficiente colaboração, de vez que consideramos 
bastante credenciado pela experiencia de empreen
dimentos similares.

Em Lages está situado o melhor plantei de 
gado de corte do Estado, de maneira que o nosso 
convite e extencivo aos criadores lageanos que 
queiram dar-nos a honra de sua participação com 
animais padronizados para tais acontecimentos.

Estamos certos de que o nosso convite terá o 
acolhimento esperado, razão pela qual estimaría
mos receber com certa antecedencia sua honrosa 
confirmação, indicando se possível o número de 
visitantes e expositores, afim de facilitar a re
serva de lugares nos hotéis.

Aguardando com singular interêsse seu breve 
pronunciamento, subscrevemo-nos com toda con
sideração e alto aprêço, mui

Atenciosamente
Ass.) Augusto Reichow

Presidente
Ass.) Klaus Henring

Secretário

Cine Tealro Tamoio S/A
A V I / C

Comunicamos aos Srs. acionistas que, na séde social, 
à rua Marechal Deodoro, 170, em Lages, Estado de Santa 
Catarina, estão à sua disposição os documentos a que se 
refere o artigo 99 do Decreto - Lei n‘ 2.627 de 26.09.40, 
íeferente ao exercício social de 1.962.

Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os Srs. acionistas a se reunirem, em 
Assembléia Geral Ordinária, às 14 horas, do dia 20 de 
abril de 1.963, em sua sede social, no endereço acima, a 
fim de deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e votação do relatório da Di 

retoria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e 
perdas, parecer do conselho fiscal e contas da diretoria, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1.962.

2 - Eleição dos membros da Diretoria e fixação de 
honorários.

3 - Alteração dos Estatutos Sociais, quanto a taxa de 
gratificação à Diretoria.

4 - Eleição dos membros do conselho fiscal, seus su
plentes e fixação de sua remuneração.

5 - Outros assuntos de interesse social

Lages, SC. 13 de março de 1.963.

Empreza M. A. de Sousa da.
Mario A de Sousa 

Diretor Presidente

Ccnstantino Bertuzzi
Diretor Gerente

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

São, de fato, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios soo aparelho* 
do alta  pntAncia com sclufl- 
vidado perfeita o que levam 
o garantia d e ---------------------- 1

HOTEL COM ERCIAL DO S U LB R A S H ^MAIOR

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto A legre w
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Ponte sôbre o Rio Luiz filves
Atendendo uma reivin

dicação de 30 anos da 
população de Luiz Alves, 
veio o Governador Celso

Ramos inaugurar a pon
te que há tanto tempo se 
fazia necessária para um 
maior desenvolvimento

PREFEITURA M UNICIPAL DE LAGES

Diretoria da Fazenda 
A V I S O

Imposto Predial e Indústria e Profissões.
A Diretoria da Fazenda avisa aos senhores 

contribuintes dos impostos acima, que estará 
cobrando durante o mês de abril, sem multa, 
o primeiro semestre dos referidos tributos.

Outrossim, comunica que, os respetivos Im
postos serão acrescidos de 10% n0 primeiro mês 
e 20% nos meses subsequentes, se não forem pa
gos do prazo legal.

Abril de 1963.
Cláudio Ramos Floriani 

Diretodr da Fazenda

da região.
Em nome do Prefeito e 

da população agradeceu 
o vereador Kodolfo Fran
cisco de Souza. U Eng.° 
Felix Schiegelow, asses
sor de rodovias e obras 
de arte do PLAMEG, diz 
que a obra, primeiro con
vênio assinado com uma

Prefeitura custou, para o 
Govêrno do Estado, a im
portância de 6.5 milhões 
de cruzeiros, enquanto 
que a Prefeitura de Luiz 
Alves entrou com 150 mil 
cruzeiros. Ponte paia es 
trada de primeira classe, 
com 35 metros de vão, 
foi executada em 120 dias.

DR. ALCIDES 
ABREU

Esteve em nossa cidad# tendo ja regressado e d, 
Alcides Abreu Diretor pre‘ sidente ao Banco de Desen volvimento de Santa Catari na e ainda Diretor 
SENAI. do

Máquinas à vapor - Conjunto de caldeiras 
e cilindros de 30 HP à 300 HP * Locomoveis 
Máquinas recondicionadas para pronta entrega. 

Preços e condições excepcionais.
Tratar diretamente nesta redação ou em 

Porto Alegre à Rua Casemiro de Abreu, 173 
Canoas - Faixa Federal - Parada 38, no Depósito.

Venha vsr os Volkswagen:

a í agora tem mais 1, 2 , 3, 4  janelas

o Sedan tem janelas tra se ira s que se abrem
A Kombi. ®
1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 janelas. Ou 

16 se v. contar o pára-brisa. (Existe 
algum outro carro com tantas ja
nelas?) Olhe a vontade. V. só vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm? nas janelas, isto é, visibilidade 
total, panorâmica.

A janela traseira foi aumentada 
em 69%. De 1.690 cm2 passou para 
2.860 cm2.

A Kombi agora é ainda mais 
fácil de dirigir.

O Sedan.
Era necessário um melhor areja

mento no banco de trás.
Pois bem, oí está.
As janelas laterais traseiras 

agora se abrem, num movimento 
basculante.

Dê a noticia às pessoas que via
jam atrás.

Outra coisa: o esguichador de 
água no pára-brisa agora é auto
mático.
Basta apertar um botão no painel.

Venha ver.
São poucos os melhoramentos 

que v. pode ver.
Mas v. vai sentir os inúmeros 

aperfeiçoamentos que são introdu- 
zidos constantemente na Kombi 
e no Sedan. Jamais para torná-los 
apenas "diferentes", mas sempre 
para torná-los ainda —  
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma 

demonstração. « vendedor
v a u to r iz a d o

LAJES S/A - Auiomóveis e Acessórios 
Avenida Marechal Floriano, 373 - Fone, 252 

Lages ~ Santa Catarina

Aquele homem público ede 
negocios veio a nossa cidad# 
procedente da capital do Es. 
tado para aqui ultimar a. 
providencias para aquisição 
do prédio aonde funcionará 
a Agencia do Banco de De
senvolvimento de Santa Ca
tarina, e ainda acertar 0g 
últimos detalhes para a inau. 
guração e funcionamento dó 
Senai que deverá ocorrer no 
mez de Julho do corrente anog

Dai podemos registrar isso 
com satisfação e bem ana- 
lizar quanto tem o gover- 
nador Celso Ramos, seus 
olhos voltados para nossa 
cidade o também para essa 
região, pois como todos sa
bem o Banco e obra de seu 
govêrno e a construção 
deste majestoso Senai e obro 
sua quando estava a testa 
daquela importante obra da 
assistência, que sem duvida 
trará enormes benefícios a 
toda a região serra de Santa 
Catarina.

Inaugurado Grupo Es
colar em Garcia Alio

Iniciado em 30 de a- 
gôsto de 1962, foi inaugu 
rado dia 28 de março úl
timo o Grupo Escolar 
Padre José Maurício, na 
localidade de Garcia Al
to, Blumenau, por ocasião 
da recente viagem do 
Governador Celso Ramos 
àquela região.

Projetado pelo PLAMEG, 
o Grupo Escolar Padrão, 
conta com 4 salas de au
las, havendo possibilida
de de ampliação até 10 
salas. É construído nos 
mesmos moldes que ou
tros 30 estabelecimensos 
que conforme palavras 
do Prof. Osvaldo Ferrei
ra de Mello em nome do 
Eog. Annes Gualberto, 
Secretário Executivo do 
PLAMEG, estão prontos 
para serem inaugurados.

A solenidade contou 
com a presença do Go
vernador Celro Ramos; 
do Secretário da Educa
ção, Prof. Elpídio Barbo 
sa; do Secretário Lxecu 
tivo do PLAMEG, Eng 
Annes Gualberto; do De 
Jutado Abel Ávila dos 
Santos um dos trabalha
dores pela construção do
estabelecimento; do Pre- 
eito de Blumenau. Sr 

Hercílio Deeke; Secretá 
cios de Estados outra* 
altas autoridades esta 
duais e municipais, 
colares e povo, que rece
beram a comitiva gover
namental com demons
tração de vivo entusia* 
mo.
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A PEDIDO

Projeto de Lei
Concede moratória fiscal a indústria e 
Comercio da cidade de Lages.

Art. 1. - E' concedido moratória fiscal a tôdas as dí
vidas do comercio e da industria de Lajes para com o 
Tesouro do Estado.

§ Lnico - moratoria de que se trata êste artigo vi
gorará até que seja suprida a demanda de energia elétri
ca do comercio e da industria de Lajes.

Art. 2' - Os estabelecimentos comerciais ou industri
ais, beneficiados por esta lei, declararão mensalmente seus 
débitos para com a fazenda estadual

§ Único - Formulários próprios poderão ser impres
sos para os fins dêste artigo.

Art. 3' - Computado por índices técnicos dos quais 
os dará vista a Associação Comercial e Industrial de La
jes, a normalização dos serviços de força e luz decairá a 
moratória concedida por esta lei e os contribuintes por 
ela beneficiados recolherão mensalmente seus débitos.

§ Unico - O valor das parcelas mensais será o das 
declarações quando levantamento efetuado pela fiscaliza
ção mensalmento, sem acréscimo de qualquer natureza.

Art. 4‘ - As declarações de levantamento do débito 
de que trata esta lei, serão computados com a arrecada
ção efetiva do Estado, para efeito do retorno previsto no 
artigo 2' da Constituição Federal.

Art. 5' - Aos contribuintes beneficiados por esta lei, 
quando surgirem seus débitos na forma do artigo 2• será 
fornecido sempre que solicitado negativa de dívida para 
com a Fazenda Estadual.

Art. 6- - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario-

SS, em 28 de março de 1963
Deputado LADIR CHERUBINI

I n s t i f i  C a ç ã o
Pretende o presente Projeto de Lei, evitar o exodo 

industrial que está na iminência de se verificar na cidade 
de Lajes.

Estabelecimentos comerciais e industriais, à falta de 
energia elétrica, da qual dependem para seu funcionamen
to, em b-^ve pretencem transferir-se daquela cdmuna, para 
outras l o : didades onde haja suficiente força.

Algumas mesmo, já que o problema é âmbito estadual, 
planejam retirar-se para estados vizinhos.

Daí a preocupação de, adiando o pagamento de impos
tos, oferecer uma oportunidade pára sua permanência, até 
que, normalizado o fornecimento de energia possam entrar 
numa fase de produção que justifique as custosas instalãções.

Retiradas de firmas, é desnecessário dizer, redundará 
no desastre de tôdas as atividades do município em qual
quer campo.

Gerará o desemprego, envolvendo cêrca de 4.000 fa
mílias lajeanas.

A importância de Lajes, como cidade de destaque no 
sul do país desafreará, fatalmente, pelo exodo industrial 
provocado pela insuficiência energética.

Quaisquer pretensões de desenvolvimento social ou 
econômico, não serão mai6 do que sonhos e uma vasta re
gião, cuja economia gira em tôrno da importância de La- 
es, será vitimada inapelàvelmente,

Sòmente providências impeditivas do afastamento do 
iomércio e da indústria, poderão evitar que Lajes se tor 
e, nem mais nem menos, do que um ponto de almoço «A 
argem da BR-2».

Daí, esperançosos e convencidos da propriedade de 
ledida, encaminhamos-vos o presente pro eto de Lei, que 
stamos certos, merecerá a aprovação da Assembléia Le- 
islativa.

SS. em 28 de março de 1963. 

Deputado LADIR CHERUBINI

ine Tealro Tamoio S/A.
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a Assembléia 

eral Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de abril de 
963, às 17,30 horas em nossa séde social, à Rua Marechal 
eodoro n° 170. nesta cidade de Lages, Estado de Santa 
atarina, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA

1 — Aumento do capital social;
2 — Alteração Estatutária;
3 — Outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages, SC. 1* de Abril de 1963

Empreza M. A. de Souza Ltda.
MARIO A. DE SOUZA — Diretor Presidente

CONSTANTINO BERTUZZI — Diretor Gerente
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A ssin atura  do contrato  pela inplantação  do trecho B lum enau -  ascurra
Acontecimento da mai

or relevância para a 
economia de Santa Ca 
tarina foi a assinatura do 
contrato para a impla- 
tação do trêcho Blume- 
nau-Ascurra, da Rodovia 
Curitibanos-Itajaí. Com 
isso ficam, para contra 
tar daquela importante 
rodovia que liga o nos
so interior ao porto de 
Itajaí, apenas cinco qui
lômetros,

O ato teve lugar na 
séde na Associação Co 
mercial de Blumenau.

A concorrência foi 
vencida pela firma “Tri- 
ânguio'’, de Minas Ge-

Irais. O contrato assinado 
entre o PLAMEG e aque 
la firma é da importân
cia 400 milhões de cru 
zeiros. sòmente para a 
implantação, o que bem 
demonstra o vulto dos 
trabalhos a serem exe
cutados.

A mesa que presidiu 
a solenidade encontra
vam-se o Governador 
Celso Ramos; os Presi
dentes do Tribunal de 
Justiça e Tribunal de 
Contas, respect.vamente 
Desembargador Arno 
Hoechel e Ministro Nel 
son Stoeterau; e Presi
dente da Associação Co
mercial de Blumenau e

da Rodovia C u r l a n o s  -  Itajaí
prefeitos da região,

Após a leitura do têr- 
mo do contrato, pelo 
Dr. Hoyêdo de Gouvêa 
Lins assistente do Gabi
nete de Planejamento do 
PLyMEG. e os presentes 
haverem assinado o ato, 
falou o Sr. Ibrahim Fe
lipe Simão, Secretário de 
Estado Sem Pasta, foca
lizando os problemas que 
estrangulam o desenvol
vimento mais acelerado 
do Itajaí, e que pouco a 
pouco vão sendo supe
rados pelas constantes 
realizações que o Go
vernador Celso Ramos 
vem lançando naque
la região.

Encerramento do Curso de Aperfeiçoamento de Professores Rurais
Têm sido alta mente 

positivos os resultados 
dos cursos de aperfei
çoamento de professores 
rurais, que vêm sendo 
realizados em diversos 
municípios do interior.

Fruto de um convênio 
PLAMEG • Secretaria de 
Educação e Cultura, o* 
CAPRU visa levar ao 
professorado do interior 
novas práticas educa-

Sr. Tslmo Ghiorzi - 
Filho Escrituraria 

do Banco do 
Brasil S/A.

Para Florianopolis, on
de fixará residência, se
guiu segunda feira últi
ma o senhor Teimo 
Ghiorzi filho do nosso 
amigo jornalista João Pe
dro Ghiorzi.

O senhor Teimo exer
cerá na Capital do Es
tado as funções de Es- 
criturário do Banco do 
Brasil S/A, cargo para o 
qual foi nomeado por S. 
Excia. o senhor Presi
dentes da República ten 
do em vista sua aprova
ção em concurso de que 
participou em setembro 
último naquela Capital.

É de salientar-se o bri
lhantismo com que se 
houve o senhor Teimo 
nas provas do concurso 
dado que conseguiu po
sição de destaque entre 
os poucos aprovados. De 
outro lado, sabe-se da 
rapidez daquele Estabe
lecimento seleção das 
provas bem como da 
absoluta imparcialidade 
no julgamento motivo 
porque as aprovação 
revelam os de fato ca
pazes para tão elevadas 
funções.
Ao registrarmos o acon

tecimento, enviamos ao 
senhor Teimo Ghiorzi 
extensivos aos seus fa
miliares, os nossos efusi
vos cumprimentos com 
votos de pleno êxito na 
honrosa carreira que 
enceta.

cio nais.
Ainda agora, 200 pro

fessores rurais, estaduais 
e municipais, se reuni
ram em Blumenau, fre
quentando um curso com 
a duração de 10 dias.

A solenidade de en
cerramento, dia 28 de 
1 março, realizou-se no 
Salão Nobre do Ginásio 
Sagrada Família, que se 
encontrava completamen 
te lotado A mesa en
contravam-se o Governa
dor Celso Ramos;Presiden 
te do Tribunal de Justiça 
e Contas, respectivamente 
Desembargador Arno 
Hoeschl e Ministro Nel 
son H. Stoeterau; Depu
tado Federal Pedro Zim 
mermann; Eng°. Celso 
Ramos Filho, titular da 
Viação; Dr, Euêgnio Doin 
Vieira, titular da Fazen
da; Prefeito Hercílio 
Deeke; Prof. Osvaldo 
Ferreira de Mello, asses
sor de educação do 
PLAMEG e Prof. Elpídio 
Barbosa, Secretário da 
Educação e Cultura.

Após a abertura da 
sessão pelo titular da 
Pasta de Educação, fala

em nome dos cursistas o 
Prof. Tancredo Tasca, 
que salienta a importân
cia do curso e o apro
veitamento que todos 
haviam tido, frequentan
do as aulas. Segue-se, 
pelo Governador Celso 
Ramos, a entrega aos 
inspetores dos certifica
dos correspondentes aos 
professores cursistas.

A turma foi paraninfa- 
da pelo Prof. Elpídio 
Barbosa, Secretário da 
Educação e Cultura que 
em sua oração insistiu 
que o ensino é a arma 
de maior significado na 
batalha contra o sub
desenvolvimento. Acen
tuou ainda o trabalho 
que vem sendo realiza
do no Estado, pela equi
pe de técnicos da SEC 
e do PLAMEG, confor
me determinação expres
sa do Governador Celso 
Ramos.

O último orador foi o 
Governador Celso Ra
mos, que falou sôbre as 
esperanças de seu Go 
vêrno na campanha pela 
escolarização em Santa 
Catarina.

COMUNICADO GERAL
O E. C. Internacional, comunica os senhores 

portadores de cautelas que concorreram ao sorteio 
que este clube promoveu em 26 de março de 1963 
(26-3-63), que em virtude do bilhete premiado não 
ter sido vendido; resolveu a diretoria deste, fazer 
novo sorteio. - Não perdendo o direito os que con
correram ao dito sorteio, uma vez que troquem 
suas cautelas por novas.

1. O clube manterá a partir de hoje um posto de 
troca e vendas de cautelas junto ao carro do 
sorteio estacionado a Praça João Costa.

2. Perderão o direito os que deixarem de fazer 
a referida troca.

3. O sorteio será pela Loteria Federal do dia 29 
de maio de 1963 (29-5-63).

O resultado do sorteio de 26-3-63 - Extração da 
Loteria «Gaúcha» foi:

»
»
»
»

»
»
»
»

Prêmio: - Bilhete Nr. 19.30&
24.708 
22.690 
12.407 
22.413

4 de Abril de 1963
Dr. Luiz Benjamim Pereira - Presidente 

E. C. Internacional
Hélio Campos - 1. Secretário

1- —
2 — 
3- —
4. —
5. -

Lajes,
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0  tradicional Cine Teatro Tamoio sofre melhorias
A tradicional casa de 

diversões de nossa cida 
de o Cine Teatro Ta- 
moio passou por uma 
remodelação em sua par
te interna e externa, sen
do de se notar que. a 
sala de espera, calçada 
e outras instalações so
freram uma serie de re
modelações.

Essa iniciativa sempre 
merece nota. pois elas 
quando vem sempre e 
no sentido de oferecer 
maior conforto a seus 
espectadores, que sem 
duvida desejam sempre

que possível perceberem 
que algo foi feito para 
seu bem estar.

Sem duvida eset foi 
o pensamento da atual 
diretoria do Tamoio ten
do a frente seu dinâmi
co gerento Snr. Constan- 
tíno Bertuzzi auxiliado 
por um grupo de valoro 
sos auxiliares que não 
medem esforços para 
sempre procurar por to
dos os meios oferecer a 
todos que la compare
cem um cavalherismo 
dignos de elogios, pois 
aquela direção tem uma

t a c o  Agrícola Mercantil S Iíil
Este conceituado estabelecimento de credito vem 

mantendo uma marcha acelerada na instalação de novas 
filiais nas mais variadas cidades e Estados da Federação

Ainda agora recente esta poderosa organização ban
caria acaba de abrir mais uma filial na cidade de Cama- 
quã no vizinho Estado gaúcho, perfazendo com esta inau
guração 110 departamentos espalhados em 7 Estados da 
Federação.

Assim e que na marcha que, se pode observar em 
breve teremos muitas outras filiais instaladas e com isso 
sua ramificação será aumentado em todos os recantos de 
nossa Patria.

Outro fato digno de nota e o que se pode notar e 
mesmo observar com os proprios olhos e a verdadeira e 
gigantesca obra que esta sendo contruida em Porto Alegre 
para instalar a Matriz do Banco Agrícola Mercantil S/A. 
pois e uma verdadeira obra metalica aondo se pode notar 
a capacidade de nossa arquitetura e o arrojo da diretoria 
desse estabelecimento bancario, que desfruta de enorme 
conceito em todo o território nacional.

Ctiibe 14 de junho
avi so

A Diretoria do Clube 14 de Junho comunica 

aos senhores portadores do cautelas do Volks

wagen, que o sorteio do mesmo será quarta - 

feira dia 17, era vertude de não haver extra

ção da Loteria Federal do dia 14 do corrente.

Lajes, 10 de abril de 1963.

preocupação e de bem 
servir a todos indistinta- 
mente que para la se 
dirijam afim de assistir 
um espetáculo, pois te
mos sempre observado 
que, sempre tem havido 
o máximo de esforço 
para apresantar filmes 
que o publico saia da 
sala de espetáculo com 
a fisionomia alegre e 
cordial em gratidão da 
quilo que lhe proporcio- 
uaram a eles assistir.

Assim e que, destas 
colunas desejamos fele- 
citar o Snr. Constatino 
Bertuzzi esforçado socio 
gerente do Cine Tamoio 
por mais esta iniciativa 
digna de nossos aplau
sos.

CORREIO LAGEANl
A tradicional e conceituada J. W. j 

Thompson lidera o faturamento mundial

Da, Genoveva Donato
A data de hoje assinala 

a passagem natalicia da Sra. 
Genoveva Donato esposa do 
Snr. Florindo Donato do co 
mercio desta praça.

A aniversariante pelo seu 
vasto circo de amizades se
rá muito cumprimentada

Correio Lageano associan
do-se deseja cumprimentar 
a aniversariante desejando 
plena felicidade junto a seus 
familiares.

Comunicado da
Coletoria Estadual
O senhor Coletor Es

tadual, comunica aos 
senhores proprietários de 
veículos, já emplacados, 
e que não receberam as 
respectivas placas e in
dicativas, que deverão 
procural-as na Coletoria 
Estadual, a partir do dia 
15 do corrente mês.

Srta. Cremilda 
Salete Ribas

Aniversaria amanhã a jo
vem srta. Cremilda Salete 
Ribas fino ornamento de nos
sa sociedade local, filha do 
casal Antonio Walmor Ribas 
e de Dna. Maura Ribas.

Ao registramos estej acon
tecimento o fazemos com 
alegria desejando a Srta. 
Cremilda e aos seus dedica
dos progenitores nossas mais 

^sinceras felicitações.

Aviso ao Público Lageano
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público 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 e gue 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:

2as. 4as. e 6as. feiras. - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
A Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’
às 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.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 

novas linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL que continua a serT n io  
neira da Aviação Comercial em nossa Região.

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

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

3as. 5as. e sabado:

O número de fevereiro da 
«Advertising Age» traz 
levantamento do fatura™ 
mundial das agencias de pro 
naganda norte americanas e 
canadenses, no qual se cons
tata aue a J. Walter Thomp
son nova mente está á frente, 
apresentando um movimento
de 419 6 milhões de dólares, 
o equivalente a um aumento 
de mais de 10% no seu fa
turamento estimado em tuoi, 
que foi de 360 milhões de 
dólares. Apenas a Thompson 
e a Interpublic Inc. ultrapas
saram pela primeira vez a 
marca dos 400 milhões, esta 
última agência apresentando 
um faturamento de 413 mi
lhões de dólares. A Thomp
son colocou-6e em primeiro 
lugar tanto no faturamento

doméstico como no Exten 
Nos Estados Unidos e Cal 
da o seu movimento elev" 
se de 255 milhões, ^— — -  —v 0 ijj
para 289.5 milhõas em 62.
suas àtividades em °utp0,paises seu movimento elpv, 
-se de 125 milhões em (a0# 
•131.1 milhões de dólares èm 
62, O movimento mundial d* 
533 agâncias norte-amerb
nas e canadenses foi eatimS 
do em 5,5 bilhões de dólar». 
As nove maiores agência 
do mundo, tiveram o segû  
te movimento (em milhões £ 
dólares) em 1962: JWT - 4190. 
Inderpublíc - 413; Yong 7 
Rubican - 287,5: Ted Bates* 
166.2 Lei Burnett . 1570! 
Foote, Cone & BeldiDg - p- 
N. W. Ayer - 120: Benton 4 
Bowles - 118,3; Compton 
113,8 (SE)

Realiza-se hoje a
convenção do PDC

Realiza-se hoje sabado a convenção municipal do Par- 
tido Democrata Cristão de nosso município, cuja codvo 
ção foi feita pelo seu delegado Gal. José Pinto Sombra, um 
dos valores de nossa politica atual.

Ao que tudo indica deverá ser escolhido pela Conven
ção o nome desse político para dirigir os destinos do pe- 
decismos em nosso municipio.

Reina enorme entusiasmo nas hostes pedecista para 
esta reunião que marcará reenicio nas atividades políticas 
no ano em curso.

Tácito Pértoles de Araújo e Sra.
Tem o prazer de participar a seus parentes e 

pessoas de sues relações o nascimento de seu filho 
Adilson Giovanni Araújo, ocorrido dia 4 do corre
nte na Maternidade Tereza Ramos.

PRECISAM-SE
MECÃNÍCOS E AJUDANTES.

- ELETRICISTAS E AJUDANTES.
E SOLDADORES

Serviço de mecânica é para máquinas 
leves e pesadas.

Serviço de eletricidade é para diversas 
voltagens e ciclagens.

o s  in t e r e s s a d o s  d e v e r ã o  d i r i g i r -se a

O L I N K R A F T  S/A
Localizada em Igaras

+  F A L E C I M E N T O
dos Prazeres o Sr r ,flra no Hospital Nossa Sent
(Lauzinho), deixanHa Ur°Waldrigues, mais conhecido 
Waldrigues e seus V uva Dona Francisca Selem
Helio (Helinhot \iLbl Dllva> Nelio- Joâo Alberto (Ne 
Lauro Waldrigues1 F ilh o arecida, todos casados e 0 me

a presidência do^inh! (Lauzinho) por muitos aDOS ocu| 
da era seu Presidenta w ecreativo Juvenil, do mesmo * 
Sr. Wii8on Antunes o Pessoa do presente Preside 
cobriram com a BanH0 tmais membros da nova direto 
sua última morada ° do Clube- 0 preto caixão af

enviarammteleger^maasdaflagradece a todas as pessoas 4> nores e coroas.
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Balaacete da ano de 1962

R E C E I T A

Majorados os preços dos ingressos
nos cinemas

Subvenções Federais 
Donativos diversos 
Renda da festa do avental 
Renda de Bingos 
Subvençãe Estadual 
Doação de um terneiro 
Verba Municipal 
Rifa de uma faca
Rifa de um bardado e bainha aberta 

SOMA
Saldo de 1961 
SOMA GERAL

D E S P E Z A
Pagamento feito a Dante Maroto 
Idem ao pintor Leonidas Compos 
Idem de mão de obrd a Wison Xavir 
Idem a Marcos Ghiorzi 
Idem a Ruy Zappeline (cimento e areia) 
Divesas despezas
Pagamento feito a Ivandel Xavier Soares 

(esquadrias)
Pago para terraplenagem 
Pagamento feito a Kircher Hilmann (Perto 

Alegre)
Idem à Atlas

SOMA

I Saldo em Caixa em 31 de 31 Dez. de 1962 
SOMA GERAL

Cr$ 711.000,00
80.000,00
34.000. 00
47.000. 00
16.000. 00
15.000. 00
1 2 .0 0 0 . 00 
8 . 000,00 
5.000,00

Cr$ 928.000,00
164.868.00

CrS 1.092.888,00

CrS 297.388,00
187.000. 00122.000, q0
108.000. 00
98.995.00
80000.00

42.075,00
40.000,00

28 400,00 
6916,60

CrS 1010,774,60

82.093,40
CrS 1.092868,00

Todos os comprovantes das despezas efetuadas 
acham-se na Tesouraria a disposição das senhoras asso
ciadas.

Lajes, em 31 de Dezembro de 1962.
Auta de Castro Silva - Presidente 

Lucinda Koeche Schmidt - Tesoureira

O presidente da COAP 
alterou os preços dos 
ingressos dos cinemas.

A Portaria n‘ 1.543, 
assinada pelo maior Jua- 
rez Alburquerque fixou 
preços para todo o Rio 
Grande do Sul, para exi
bição de filmes cinema
tográficos importados, de 
qualquer procedência, 
seja qual fôr o sistema 
de filmagem e projeção.

A nova tabela fixada 
pelo órgão controlador é 
o seguinte:

Cinema de Categoria 
especial: isentos de tabe- 
lamento.

Cinemas de la.Catego 
ria: entrada inteira CrS 
100,00; meia entrada‘ CrS 
50,00.

Cinemas da za. cate
goria; entrada inteira 
CrS 85,0o; meia entrada 
CrS 42.50.

Cinemas de 3a. cate- 
entrada > inteira 

CrS 70,00; meia entrada 
CrS 35,00.

Nos preços acima fixa
dos, já estão incluídos 
todos os tributos muni
cipais, estaduais e fede 
rais. Esses preços valem 
para o filmes com qual-

gona:

quer tempo de projeção.
Os filmes nacionais, de 

longa metragem, feitos

no país e falados em 
português, não estão su
jeitos a tabelemento.

Modificações no Codigo Civil
Já se encontra nas mãos do Ministro da Jus

tiça o anteprojeto do npvo Código Civil, código 
êste que — mais cedo ou mais tarde — terá de 
substituir o atual, cujo é mais borococho, que o 
chamado estilo rococo. Entre outras coisas, o no
vo código se propõe a acabar com o golpe do baú.

Mas vamos por partes.
O anteprojeto propõe uma substituição no re

gime de comunhão de bens entre cônjuges, isto, é, 
acabar com aquêle negócio de «juntar os trapi- 
nhos». Da aprovação do novo código em diante, a 
comunhão de bens passará a ser parcial, ou seja, 
só serão bens comuns de um casal aquêles que 
forem adquiridos depois do casamento.

A D V C G A D C
RUA CORONEL CORDÓVA -  319 

(EM FRENTE AO CORREIO)  

Can*as,  Civis  - cr im inais
\

T ra b a lh ista s  - f iscais  e 
q u a lq u e r  trabalho na esfera  

admistrativa.

A V I S O
Avisamos aos Militan

te do P. D. C. do Muni 
cipio de Lajes, que a 
sua Convenção Munici
pal convocada atravêz 

,do edital publicado no 
Jornal de Lajes, será 
realizada, nos salões de 
recepção do Hotel Rossi 
à rua Presidente Nereu 
Ramos n’ 303, ficando 
desta forma somente 
transferido de local an
teriormente determinado

General José P. Sombra 
Delegado

---------- ----------- ■ ■■ —

Sentáreis e fcdusfria joão 
Qitarfe Silva fáaior S/fl

Assembléia geral ordinária
Ficam convidados os srs. acionistas para a assem

bléia geral ordinária desta sociedade à realizar-se na séde 
da mesma, a Praça Vidal Ramos Sênior, n. 32, desta cida
de, às 10 (dez) horas do dia 20 de abril de 1963 para de
liberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Apresentação e aprovação do balanço encerrado 

em 3l de dezembro de 1962 relatório da diretoria e pare
cer fiscal;

b) eleição do conselho fiscal e suplentes para o 
exercício de 1963.c) outros assuntos de interesse social.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na séde 
da sociedade, os documentos de que trata o artigo 99, do 
decreto-lei n. 2 62 7, de 26 9-1940.

Lajes. D de março de 1963.

Evaristo Duarte e Silva - diretor gerente

Nascimento
Ronilda Ramos do Prado

Luiz Barcellos do Prado

Sente-se honrados em participar o nascimen
to no sabado dia 6 de seu primogênito, o qual 
na pia batismal tomará o nome de Luiz Augusto.

I P a r a  § n a s  c a r ô a s  e  e n c o m e n d a s

T R A N S P O R T A D O R A
RODOLAGES

Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u ra n ç a  e P o n tu a lid a d e
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13-4-62 CORREIO LAGEANO
Suplemento

LAGES S/A-AUTOMÓVEIS e ACESSÓRIOS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DAS OPERAÇOES SO
CIAIS, ANEXO AO BALANÇO GERAL ENCERRADO EIVI 31

DE DEZEMBRO DE 1962.

Continuação da 3a. página
VENDAS

Veículos Novos
Peças e Acessórios VW
Combustíveis e Lubrificantes
Pneus e Câmaras
Serviços f  onfiados à Terceiros
Serviços à Freguesia
Lavagem e Lubrificação

RENDAS DIVERSAS

Comissão sôbre Vendas Diretas 
Juros Recebidos 
Descontos Obtidos 
Valores Recuperados 
Outras Rendas

REAPLICAÇÃO

Custo Mão de Obra Oficina 
Custo Mão de Obra Lav. e Lubrif.

CUSTO DE VENDAS

Veículos Novos
Peças e Acessórios VW
Pneus e Câmaras
Serviços confiados à Terceiros
Serviços à Freguesia
Combustiveis e Lubrificantes
Lavagem e Lubrificação

85.273.622,90
6.953.002,30

548.076,80
106.948.00
142.778.00 

1 705.367,00
502.064.00

177.292.50 
■58..123,70 

182,20 
227.177,80 
713.600,70

1.065.542,90
254.067.90

65.591.75° .00 
4.203.323,30 

84109,70 
144 701,00 

1.065.542,90 
340056.10 
254.067,90

TRANSFERIDO PARA LUCROS E PERDAS í 6.044.295.80
W.727.846.70 97.727.846,70

Lajes, 31 de dezembro de 1932.

Paulo Francisco Broering
Diretor Presidente

Constantino S. Atherino
Diretor Superintendente

Gerson Bosco dos Santos
CRC - SC n- 1009

LAJES S /A -
PARECER D0 CONSELHO FECAL
Os membros do conselho fiscal da Lajes S/A — Auto

móveis e Acessórios, abaixo assinados, tendo examinado mi
nuciosa e detidamente, o balanço geral e conta de Lucros e 
Perdas, referentes ao exercício de 1962, período de dez meses 
para acêrto do ano social ao ano civil, apresentados pela 
Diretoria, com o fornecimento de tôdas as contas e documen
tos ejn perfeita ordem e correção, são de parecer que os 
mesmos merecem ser aprovados pela assembléia geral ordi
nária.

Lajes, 31 de dezembro de 1962 

Bernardino Nelson Gevaerd -  CRC (SC) 1205 

Agnello de Castro Arruda 

Ulisses Ribas

rendinemtos

Lucro verificado na Conta de 
Resultado das Operações So^ ' 8 Duvi. 
Reversão da Provisão Para Contas u
dosas .

DESPESAS GERAIS

Salários e Ordenados da Oficina 
Contr. Inst. Previdência - Oricma 
Salários e Orden. - Lav. e Lubril.
Contr. Inst. Prevd. - Lav. e Lub.
Salários e Orden. - Adm. e Outros 
Contr. Inst. Prevd. - Adm. e Outros 
Honorários e Pró Labore 
Gratificações . .
Gastos Diversos c/Funcionários
Imposto de Renda
Viagens
Comissões
Ferramentas manuais e de desgastes 
Material de Consumo 
Impressos e Material de Escritono 
Despesas c/garantia de material 
Despesas c/Garantia de Mão de Obra 
Conservação de Maq. Ferr. Equip.
Taxa de Saúde Estadual 
Conservação de Edifícios 
Despesas com Vendas de Veículos 
Alugueis
Associações e Donativos 
Gratificação da Diretoria 
Despesas Postais e Telegráficas 
Despesas Telefônicas 
Sêlos e Estampilhas 
Fretes e Carretos 
Propaganda e Publicidade 
Quota Depr. de Maq. Ferr. Equip.
Quota Depr. de Móveis e Utens.
Seguros de Financiamentos
Despesas Bancárias
Juros e Descontos
Deságio de Títulos
Despesas de legalização
Imposto de Vendas e Consignações
Imposto de Consumo
Impostos Municipais
Provisão p/Contas Duvidosas
Seguros Contra Fogo
Seguros Contra Ac. Trabalho
Seguros Contra Sinistros
Plano de Obras de Equipamentos
Cons. Móveis e Utensílios
Agua, Luz & Fôrça
Taxas e Transações e Serviços
Taxa de Investimentos
Transferido para Reserva Legal
LUCRO LÍQUIDO verificado nêste 
exercício e à disposição da Assembléia 
Geral Ordinária

26.044.29̂

200.0000

951.546.80
113.996.10
225.612.80
28.455.10 

714.683,20
184.787.70 
710 000,00

1.020.875,90
46.155.00

412.791.50
330.533.50
417.375.00 
24.054,40

299.768.40 
262.061,60
205.277.50
134.675.00

1 0 .0 0 0 ,0 0
289.424.00
270.405.00
477.208.70

6.000,00
63.150.00

914.105.40
15.833.10 
74.746 60

562 571,00 
1.103.167,20

148.943.00 
111 558,50
50.000,00 
97.519.60 

1.583 067,60
508.860.10 

1.538.512.80
102.524,90 

3.707.758,00 
; 12 760,00 
, 139.988,00 
896.980 00' 

4.653,60 
3.134,80 

142.000,00 
• 918.679 00 

71 440,00
13.045.50 

• 121.981,00
918.679.00 
258.996,50

5.023 953,40
26.244.295.80 26.244.295,8

Lajes, 31 de dezembro de 1962

Paulo Francisco Broering
Diretor Presidente

Constantio S. Atherino
Diretor Superintendente
Gerson Bosco dos Santos

CRC - SC n- 1009

A PÉROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

ir senita de Imnressos. disDonda nara bqt
Papeloria em geral — Completo sortimento de» * . ,
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