
Cel. Floriano Mõller 
alvo de sucessivas 

homenagens

0 Cel. Floriano Mõller, 
que deverá deixar dentro de 
poucos dias, o Comando do 
2 Batalhão Rodoviário, em 
virtude dc sua transferência 
para uma outra importan
te função na Diretoria de 
Via6 de Transporte do Exér
cito, está sendG alvo de sig
nificativas homenagens por 
paite do muudo oficial da 
Princesa da Serra.

Há alguns dia6 atrás, o Cel 
Floriano Mõller, cumpriu um 
vasto programa de despedi
das na capital do E6tado com 
o Governador Celso Ramos, 
Secretários, Deputados Esta
duais e outras pessoas gra
das.

Na quinta feira última, o 
Coronel Floriano Moller, foi 
homenageado com um ban
quete pelo Clube de f aça e 
Tiro Luiz Ramos Borges, 
realizado nas próprias depeu 
dências dêste.

No dia de ontem, estava 
determii-ada uma homena
gem civica no páteo do Co
légio Estadual Vidal Ramos, 
mas em virtude do mau tem
po, a mesma foi transferida 
para segunda ou terça feira 
à tarde.

0 programa de homenagens 
àquele eminente oficial do 
nosso Exército, terão sequên
cia na noite de hoje, no Clu
be dos Oficiais, quando será 
realizado um jantar dançan
te, que lhe é oferecido pela 
familia Rodo-Ferroviaria do 
Batalhão Rondon

Realizada grande ct
Com o comparecimento 

de uma grande multidão 
realizou-se ontem à noite 
na Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro, um 
monstro comício, pró Ke 
formas de Base, em que 
esteve presente o Presi
dente João Goulart, a- 
lém de Governadores, 
Senadores, Deputados, e 
outras figuras de relevo, 
pertencentes aos mais 
variados setores sociais 
e sindicalistas do paía.

O referido comicio 
transcorreu dentro da 
maior normalidade, uo- 
tando-se entre t »dos os 
presentes, o mais vivo 
intêresse e vibração 
por aquele acontecimen
to que marcou época 
nos anais políticos da 
Nação.

Na oportunidade fize
ram uso da palavra, o 
Governador Miguel Ar- 
rais, Deputado Leonel 
Brizola, Deputado Dou 
tel de Andrade, Deputa
do Eloi Dutra, o Presi 
dente João Goulart, e 
tantos outios, que no 
momento representaram 
as diversas ciasses.

O discurso presi 
dencial foi dos mais po

É i t  «a Guanabara
sitivos e confortadores, 
onde notou se o real in
teresse, com que estava 
imbuido o chefe da Na
ção por ver concretiza 
da pouco a pouco as re 
formas ne base, tão ne
cessárias ao povo bra
sileiro, e principalmente 
às classes trabalhado
ras.

O Presidente João 
Goulart, fez uma sintese 
da atual situação do 
país, tendo na oportuni
dade também assinado 
deis importantes decr - 
tos. que peios seus s -  
gnificados, oferecera no
vas feições à política 
administrativa do Brasil.

O primeiro dêsses de- 
cietos, refeie se á desa
propriação das áreas ru
rais sitas ao longo das 
rodovias e ferrovias fe
derais, e as que consti
tuem bacias de irrigação 
formadas pelos açudes 
públicos, construídos 
com recursos exclusivos 
da União.

O outro decreto asei 
nado pelo Presidente 
João Goulart, no dia 
de ontem,é o que encam
pa todas as refinarias 
particulares do país.

Amanhã, domingo, o Cen
tro de Tradições Gaúchas do 
Barbicacho Colorado, tam
bém o estará homenageando 
com um banquete.

I^inalmente, na Begunda 
feira, o Cel Floriano Mõller, 
receberá expressiva home
nagem no Grande Hotel La

ges, quando será realizado 
um banquete, oferecido pe
las autoridades constituídas 
do Município.

N O V O

í Ri£VEH3t0OTS’ fuTOR!2ADOZAD° . de Motores e Automóveis

'  Ci"' r Z r o  174 - LACES • Santa Catarina

-  ------------------------

Prestes a chsgar o mocier
! no CGrro 5IMCA 64
}

Está para chegar entre hoje e amanhã, desti 
nado à Cia. lievendedora de Motores e Auíoraó 
veis - COREMA. o moderníssimo carro SIMCA, 
modelo i964, que ficará em exposição naquela 
conceituada firma lageana, à visitação de todos 
os seus inúmeros clientes e amigos.

A vinda de tão moderno veículo à concessio
nária lageana, momentaneamente, é um prêmio a 
COREMA, tendo em vista o alto conceito que a 
mesma possui junto a Simca do Brasil S/A, orga 
mzação automobilística nacional que tem presta 
do sempre o máximo de apoio às suas atividades 
em nossa terra.

O SIMC.a 1904, a exemplo do que ocorre com 
os demais carros lançados em anos anteriores, é 
dotado de uma série de características internas e 
externas, que o tornam cada vez mais ambiciona
do pelo .público consumidor, oferecendo-lhe o má
ximo de conforto.

Entre as inúmeras inovações introduzidas no 
SIMCA 1964, destacam-se as que oferecem os vi
dros, teto, máquina, estofamento, grade, lanterna 
trazeira e tantas outras, que o tornam cheio de 
detalhes, atravez de construção compacta e esme
rada.

De parabéns, pois está a Ha Revendedora 
de Motores e Automóveis - COREMA. pelo próxi
mo recebimento dêsse moderno veículo, o qual 
por certo, pela sua riqueza de detalhes, está fa
dado a alcançar grande sucesso em nossos meios 
automobilísticos.

Sra. Izabel Martins Mumz

Ocorreu na data de on
tem, a passagem de ma s 
um aniversário natalicio da 
exma. sra. d. Izabel Martins 
Muniz, digna esposa do Ve
reador losé Wilson Muniz, 
alto industrialista em no>sa 
cidade e pessoa bastante re
lacionada na sociedade lagea
na.

Ao ensejo do seu natali-

cio, a feliz aniversai iante re 
cepcionou os s u-. parente> e 
p ssoas amigas que a foram 
cumprimentar, com uma íes- 
tinha íntima em sua residên 
cia.

Divulgando êste aconteci
mento, destas colunas envia
mos a sra. d. Izabel Martins 
Muniz os nossos voros de 
contínuas felicidades.

S/A Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio

a v i s o ;

Comunicamos aos Srs. Acionistas, que na séde social, à 
rua Cel. Serafim de Moura. 176, em Lages-SC., estão à sua 
disposição os documentos a que se refere o artigo 99, do De
creto-Lei n" 2S27, de 26/9/1940, referentes ao exercício social 
de 1963.

Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em Assem
bléia Geral Ordinária, às 10 horas do dia 20 de abril de 1964. 
em sua séde social, no endereço acima, a fim c'e deliberarem 
sôbre a seguinte:

Ordem do dia
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, 

balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e perdas, pa 
recer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, relativos ao 
exercício social, encerrado em 31/12/1963;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus suplcn-. 
tes e fixação de sua remuneração;

c) Outros assuntos de interesse social.

Lages (sc). em 12 de março do 1964

Emilio Laurindo Casarin. Idalina M A.T. Casarin e 
Ovídio S. Todeschini

Diretores

—  â ¥ 1 3 ® —
O Banco Industrial e Comercial do Sul S/A 

(SULBANCO) comunica aos candidatos inscritos 
que os testes realizar se-ão na quarta-feira próxi
ma dia 18 do corrente, às 14 horas, nas depen
dências do Clube 14 de Junho, gentilrneme cedidas.

A Gerencia
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública, com o prazo 
de trinta (20) dias para a exploração do Ser
viço Telefônico na cidade de Lages.

De ordem do seuhor Prefeito Municipal torno público 
que se acba aberta até o dia dez de abril de hum mil no 
vecentos e sessenta e quatro (10-4-1964) uma concorrência 
pública para apresentação de propostas para a execução 
e exploração do Serviço Telefônico dèste Município, pelo 
prazo máximo de vinte (20) anos de acordo com a Lei n 
101 de õ de março de 1904 e nãs seguintes condições (Có 
digo de Posturas - Art 2S6):

I) As propostas deverão ser apresentadas em doi6 
(2) envelopes separados, à Secretaria da Prefeitura, con
tendo no anverso de cada um dèles os seguintes dizeres. 
Proposta para concessão do Serviço Telefônico.

II) O primeiro envelope deverá conter:
a) prova de quitação dos impostos Municipais. Es

taduais, Federais e do Imposto Sindical;
b) prova de idoneidade moral, financeira e técnica.
III O segundo envelope deverá conter a proposta

pròpriamente dita, datilografada de um só lado do papel, 
sem r asuras, emendas ou «p.)st-6critum», assinada pelo 
pioponente. mencionando clara mente o seguinte:

a) prazo da concessão:
b) apresentação do quadro das tarifas a serem co

bradas e indicação das maneiras como serão calculadas! 
as diversas modalidades de rarviço;

c) tabelas de preços de instalações, transferências, 
conservação, e tc ;

d) apresentação dos planos das instalações e explo
ração do serviço, forma de financiamento do capital ora 
investido, etc.;

e) condição de reversão ao municipio de tôdas as 
instalações, findo o prazo da concessão.

IV) O prazo para recebimento das propostas 6erá 
encerrado às dezessete (17) horas do dia 10 de abril de 
1964. (trinta dias i:pós a la publicarão) e a abertura da 
mesma se dará logo em seguida, na presença do senhor 
Prefeito Municipal.

V) Das propostas apresentadas, o Prefeito Munici
pal, dentro de oito (8 dias) aprovará aquela que julgar mais 
conveniente aos interesses do Municipio. ou rejeitará tôdas, 
sem que disto resutle qualquer direito aos concorrentes.

VI) Escolhida a melhor proposta será a mesma en
caminhada à apreciação do Poder Legislativo e, sendo 
por êste aprovada, será o proponente vencedor convidado 
a comparecer à Prefeitura para assinar o contrato.

No caso de o vencedor da concorrência não se a- 
presentar dentro de déis (10) dias, após ser convidado, 
para a assinatura do contrato, perderá o direito ao me6mo 
e ficará facultado ao Prefeito, sem mais formalidades, es
colher um segundo proponente, convidá-lo nas mesmas con
dições ou abrir nova concorrência.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, 
em 11 de março de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. pela Secretaria.

DECRETO

de 6 de fevereiro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve,

Dispensar:

De acordo com o art. 97. 
letra a da Lei n’ 71 de 7 de 
dezembro de 4949

Bemardete Lourdes da Sil 
va, da função de Professor 
Extranumerario Mensalista, 
das Escolas Reunidas Nossa 
Senhora das Graças no Bair 
ro Vila Papular désta cida
de, a contar de 1* do cor
rente.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 6 de fevereiro 
de 1964

Asa VVolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensi
no Municipal em 6 de feve 
reiro de 1.964

LÜERSEN - indústria e Comercie 
de Madeiras S/8.

Aviso e Convocação

\cham se á disposição dos senhores Acionistas, na sé- 
de social, à Rua 1“ de Maio. 2:0, os documento» a que se 
refere o artigo 99 do Decreto Lei nr. 2627, de 2b de setem
bro de l ’>40, relativos ao exercício encerrado em ol de 
dezembro de 1963.

São convocados também, os senhores Acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordioária, a realizar-se na 
séde Social, á Rua V de Maio. 210, no dia lo de abril de 
1964, às 14 horas, afim de deliberarem o seguinte.

Ordem do dia

a) - Leitura, discussão ’e aprovação do Relatório da 
Diretoria Balanço Geral, demonstrativo da conta Lucros e 
Perdas. Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício 
financeiro, encerrado em 31 de dezembro de 196.».

bi - Aplicação do Lucro em Suspenso á disposição 
da Assembléia Geral.

c) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fi
xação dos respectivos honorários.

d) - Outros assuntos de interêsse social.
Lages. 10 de março de 1964.

Bruno Luersen 
Mario Luersen

Diretor-Presidente 
Diretor Comercial

DECRETO

de 7 de fevereiro de 1964 
O Prefeito Municipal de 

Lages,

resolve:

Conceder exoneração:

De acordo com o art. 95, 
§ r  letra a da Lei n' 71 de 
7 de dezembro de 1949.

Maria Rogéria Zappelini. 
de cargo isolado de provi
mento efetivo de Professor 
Padrão H - Normalista, cons

tante do Quadro Unico do 
Municipio, do Grupo Escolar 
Municipal «Melvin Jones» no 
Bairro Morro do Pôsto désta 
cidade a contar de 1‘ do 
corrente.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 6 de fevereiro 
de 1964

Ass Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 6 de feverei
ro de 1.964

= T O B A T ? A
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

T O B A T T A
*á  prcvcu c que é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

I *

: ■ '■*. . V;

H icrc - TCBATYA- íratcr
Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VtCENTC PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. postal 28 Fone 228 -  LAGES SC.

PARA AS SUA REFEIÇÕES 
RESTAURANTE NAPOLI

0 mais central da cidade
Rn Mareclial M o r o ,  30 -  Fone, 280 -  lages -  Santa Calarioa
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Contribuição aos 
IAP’s A frota nacional de 

veículos motorizadosNo período de um ano 
dobrou a contribuição 
da Volkswagen do Bra
sil aos Institutos de Pre 
vidência Social. Empre
gados e firma aos lAP’s. 
em 1962, a soma de 756 
milhões e 2z4 mil cruzei
ros, cabendo aos primei
ros a importância de 299 
milhões e 2

“Tenho notado que ul 
timamente a minha pele 
apresenta-se completa
mente áspera, principal-

extra que a ajude a pre 
seivar os óleos naturais 
que a mesma contém.

Antes de sair, aplique 
uma fina camada de cre
me para cútis sêca. Ês- 
te a protegerá contra a 
perda da oleosidade, tão 
necessária a sua beleza

Uma excelente idéia 
que você deverá pôr em 
prática, será a constante 
aplicação dêsse creme à 
noite, antes de deitar-se. 
Seja constante nesse tra 
tamenlo. Jainaiá você 
deverá dormir com o ros 
to maquilado. pois dessa 
forma seus poros não 
poderão respirar livre
mente.

Ao termino de 1963 a frota nacional de veí
culos motorizados em circulação no Brasil, con
forme dados estimativos, atingiu a 1.600.000 unida 
des, das quais 839.631 de fabricação nacional. A 
participação da indústria brasileira, implantada 
há menos de dez anos, já é superior a 50 po cen
to dos veículos em tráfego dentro de nossas fron
teiras. Só era 1963 foram produzidos no Brasil 
174.172 veículos, dos quais 94 034 carros de pas
sageiros. Nesta categoria sòmente a Volkswagen 
do Brasil participou com 47,1% do total fabricado.

:86 mil cruzei
ros e à firma 456 milhõ
es e 938 mil cruzeiros. 
Em 1963, a soma da con
tribuição da Volkswagen 
à Previdência Social a- 
tiugiu l bilhão, 560 mi
lhões e 427 mil cruzeiros, 
com a participação dos 
empregados era 632 mi
lhões e 8ó4 mil cruzeiros 
e da emprêsa, em 927 
milhões e 573 mil cru 
zeiros.

Dr. Aron Kipel
A L T A  C I R U R G I A

Doenças de Senhoras -  Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas h-amos. 193 - Fone 4!5
Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

Horário, das 10 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

Lave o rosto, limpe-o 
bem cora algodão e apli
que o creme. Você per
derá alguns minutos, não 
resta dúvida, mas senlir- 
se-á plenamente compen
sada com os resultados 
maravilhosos que irá o- 
bter, pois sua cútis tor 
nar se-á macia, seu as
pecto mais jovem.

Miss Poly Ponds

Indústria Paulista

tria paulista será de 1 
milhão e 500 mil operá
rios. O parque industrial 
de São Paulo conta, atu
almente, de acordo com 
os mesmos dados, 1 mi
lhão e 50 mil operários. 
Quanto aos engenheiros 
e técnicos a necessidade 
da indústria, em 1970, 
será de 16 mil.

mente quando passo mui
to t°mpo ao ar livre.

Qual a causa dessa 
aspereza e como evitá 
la?”

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Cesta, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Se sua pele tem ten
dência a tornar se sêca, 
em contacto com o ar 
livre e o sol, é porque 
necessita d e umidade

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

ARARAQUARA /  LAGES /  PORTO ALEGRE

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 

I  •  RIO DE JANEIRO /  SÃO PAULO

1 A  SALVADOR /  PELOTAS

JANGADACHAMBORD
. RALLYE 

l . p r é s id e n c e
a l v o r a d a

Revendedor SIMCA nesta Praça:

. Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
de Castro 174 -  L A G E S  -  Santa Catarina

Manoel Thiago
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Gomércic de Aiitcm cveis Jc á o  Buatim  J 7A .
Senhores Acionistas:

R E L A T Ó H I O  D A  D I R E T O R I A
sen n o res  /u iodisihs . , , , , _

_ . , * . • - ■ \ fmr o .  Raiunco G eral en cerrado  em 31 de dezem bro  de 19(>3,Cum prindo as determ inações estatutarias, subm etem os a aprcciaçao e aprovaçao de Vv. Ss„ o Balanço w r  recém  findo
bem como a demonstração da Conta de Lucros & Perdas e demais docum entos relacionados a nossa «‘iv ,dade n® um coeficicnte de 80%  a mais em vendas 

Apesar da crescente dificuldade crcditicia provocada pela fuga de capitais e depositos pudemos conseguir
sôbre o exercício anterior. . . .  , , .... . , .. . o ir^ in r ia  ao resen ta r  nêste  fim de exercício um côm-A quase paralização do comércio m adeireiro  tam bém  dificultou-nos o trabalho, mas, pode esta Diretoria apr
puto geral satisfatório e justificativo às nossas orientações ecotíômico-financeiras.

Analizando os nossos diversos setores e comparando-os ao do exercício de 1962, conseguimos:
a) Em venda de unidades: 72%
b) Em venda de Peças & acessórios: 133%

Se com pararm os a rentalidade líquida iremos constar um acréscimo de 330%. t n r n a r l >m  necessários
Colocamo-nos ao inteiro dispôr dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos que se to rnarem

Lajes, SC, 31 de Dezembro de 1963
Al J O R r r  SAI IM CHIDIAC —  Diretor-Presidente A) - GERSON BOSCO DOS SANTOS — D ire to r  G eren te
A) - JORGE sA LIM  CHID . R o r E R I O  FURTADO MUNIZ —  D ire tor Depto. Contábil
A) - JUVENCIO MUNIZ — Diretor Depto. Peças A) - ROGÉRIO H J K I A U U J -------------------------------------- —

c) Em venda de Serviços: . . .
d) Em venda de Mercadorias Gerais O utros  Negocios.

91%
189%

Comércio de Automóveis João Buatim S/A.
Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 1963_________

A T I V O
Disponível

Dinheiro em Caixa 
Idem, Idem Filial de Bom Retiro 
Idem, IJem, Filial de Curitibanos 
Dinheiro em Bancos - Inco 
Idem, Idem ' - Lavoura

» - Brasil
» - City
» - London
» - Coml. do Paraná
» - Nacional
» - Agrimer
» Desenv Estado-SC.
» Bamerindus

Realizável a Curto e Longo Prazo

Duplicatas a Receber
C/C Ford Motor do Brasil S/A.
Devedores Vários
Ford Motor do Brasil S/A. c/ Garantia
Caminhões Novos
Implementos
Peças e Acessórios Matriz 
Idem, Idem Filial de Curitibanos 
Idem, Idem Filial de Bom Retiro 
Motores Recondicionados 
Pneus e Câmaras
Pneus e Câmaras Filial de Bom Retiro 
Gasolina, Oleo e Lubrificantes 
Conserto em Andamento Material 
Conserto em Andamento Mão de Obra 
Mercadorias Geral e Outros Negócios 
Idem, Idem Filial de Bom Retiro 
Idem, Idem, Liquigás 
Retenção Companhia Financiadoras 
Retenção Empréstimos - Finasul 
Idem, Idem - Aurora
Idem, Idem - Finasa
Despesas Judiciais Reembolsáveis 
Empréstimos Compulsórios 
Adicional Imposto de Renda

Imobilizações Financeiras

Investimentos
Caução, Luz, Fôrça e Água 

Imobilizado 

Terrenos
Edifícios e Instalações
Máquinas e Equipamentos Oficinas
Móveis e Utensílios
Autos e Caminhões de Serviços

Contas de Resultados Pendentes

Despesas antecipadas ou a Vencer- 
Seguros

Contas de Compensação

Bens de Terc. - Ações Caucionadas 
Idem, Idem - Títulos em Cobrança
Idem, Idem - Títulos Penhorados
Idem, Idem - Títulos em Caução
Idem, Idem - Títulos Descontados
Empenhos - Seguros c/ Fogo

TOTAL DO ATIVO

77.689,60 
214.969 00 
112.388,20 
220.758,00

546.00 
26.085,90 
53.947.20

467,50 
2 653,50 

1.151.641,50
783.00 

34 134.00 
60 970,60 1.957.034,00

140.652.292,00
446.932,60
41.245.00
51.176.00 

36.685.250,00
468 392,50 

25 324.461,60 
3.151.767,00
2.035.863.70 

111 802,40
890.016.30 

20.280,30
419.677,40
231503,90
184.833.30

2.218.672.60
75.690.00 
77.592,90

162.000,00
423.294,00
615.000. 00

2.407.250.60 
30.000,"0

144.000. 00
1.733.921.70

'I. r

1.151.260,00
2.916,70

218.602.915,80

1.154.176,70

578.724,00 
17.262.923,60 
2.402.144,80 
1 613.028,70 

200.000,00 22.056821,10

461.081,70

80.000.00 
4 313.118,40

34.542.432.50 
17.400 128,00
16.145.052.50 
84.175.000,00 156.655.731,40

400.887.710,70

Comércio de Automóveis João Buatim S/A.
Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 1963

P A S S I V O
Exigível a Curto e Longo Prazo

Contas a Pagar Fornecedores 6.206.912,40
Empréstimos Garantidos Finasa 11.513.173,00
Idem, Idem - Aurora 5.747.500,00
Idem, Idem - Crefisul 6.800.000,00
Idem, Idem - Finasul 6.650.000,00
C/C. Bane. S/C/T. Cauc. Banco Brasil 4.603.539,30
Credores Vários 9.554.239,80
Títulos a Pagar Ford Motor do Brasil S/A 64.373.901,80
Duplicatas Descontadas Outros Bancos 16.l45.o52.50
Dividendos a Pagar 2.740.320,00

Gratificações a Pagar
C/ Partic. Diret. Sócios ou Proprietários
Impostos e Taxas a Pagar

2.995.871,30
21.047.‘)26,30

1.560.00 158.379.996.40

Não Exigível

Depreciação Instalações 
Depreciação Maq. Eq. O-

Capital 
Provisão p/
Provisão p/ 

ficinas
Provisão p/ Deprec. Móveis e Utensí

lios
Provisão p/ Encargos c / Leis Sociais 
Provisão p/ Devedores Duvidosos 
Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Reserva Especial

Contas de Resultados Pendentes

Juros Vincendos
Contas de Compensação

Bens de Terc. - Cauções da Diretoria

45.000.000,00 
79.545 30

989.653,90

565 740,30 
300.000,0U 

12 454.848.50 
3.048.967,80 

16.663.137,20 79.101.893,00

6.750.089,90

Idem, Idem

Empenhos
\

TOTAL DO PASSIVO

Valor em Cobrança 
Valor Penhorado 
Valor em Caução 
Valor Descontado 
Seguros Contr. Fogo

80 000,00 
4.313.118,40

34.542.432.50 
17.4u0.128,00
16.145.052.50 
84.175.000,00 156 655 731.4* >

400 887 710,70

Lajes, 31 de Dezembro de 1963
a) JO R G E  SALIM CHIDIAC - D ire to r-P res iden te

a) GERSON BOSCO DOS SANTOS - D ire to r -G eren te

a) JU V E N C IO  MUNIZ - D ire to r Depto. Peças

a) ROGÉRIO FURTADO MUNIZ - D ire tor Depto. Contábil 
Técnico em Contabilidade - Reg CRC. SC N' 2.909

Comércio de Automóveis João Buatim S/A.
Demonstração da conta de «Lucros e Perdas» Referente ao exercício iniciado 

em 1' de Janeiro  de 1963 e encerrado  em 31 de D ezem bro  de 1963

D É B I T O  <
Ordenados Vendedores Unidades 
Comissões e Incentivos Unidades 
Despesas c/ Treinamento do Pessoal 
Entrega de Unidades Novas e Usadas 
Entrega de Unidades Novas-Mão de Obra 
Gastos c/Unidades da Administração 

Mater.
Gastos c/Unidades da Administração 

M. Obra
Imposto Vendas e Consignações - Uni

dades
Idem, Idem, Adicional Imp. Plano de 

Obras
Idem, Idem, Educação e Saúde 
Propaganda e Promoção de Venda 
Revi6ão Grátis Unidades - Mão de Obra 
Comissões e Incentivos Peças e Serviços 
Ferramentas e Materiais de Serviços 
Fretes e Carretos
Garantia p/c do Revendedor - Mão de 

Obra
Imp. Vendas e Consign. Peças e Serviços 
Idem. Idem, Adicional Imp. Plano de 

Obras
Idem, Idem, Educação e Saúde 
Ordenados Peças e Acessórios 
Ordenados Oficinas 
Propaganda e Promoção de Venda 
Salários - Tempo Sem Aplicação Direta 
Serviços Gratuitos Cortesia Material 
Idem, Idem Mão de Obra 
Gastos Diversos c/ Funcionários 
Aluguel - Filial de Curitibanos 
Imposto Predial
Reparação e Conservação dos Edifícios 
Seguros s/- Edifícios 
Descontos Concedidos 
Despesas Legais e de Cobrança 
Despesas c/Unidades em Uso da Firma 
Despesas de Viagem, Represent. e Cor

tesia
Donativos. Contrib. Assinat. Jornais e 

Rev.
Despesas Diversas

234.173.00 
1 366.205.00

96.000,00
494.247.60
685.191.20

404.251,70 

125.332,80 

9 452.683 00

4 896.763,0)
1.958.703.00

403.459.00 
34.197,10

3.195 004,90
2.141.921.70

371.363.00

8.954,40 
3.547 078,00

1.410.513.00
555.590.00

1.788.937.00 
1.092 135,00

261 444,00
840.961.60 
951.626,90 
859.229,50 
197 675,50 
120.000,00
64 724,00

113.858.00 
325.497,30
316.251.20 

14.719.673,40
229 496,70

3.629.438.70

582.490,00 
283.303,80

Continúa na página seguint
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Lases-S C - 14 . 3-64
c c c r ^ i e  L A G C A ^ C 5h [■

Inaugurado o Salão de Beleza Nina
d° F oral’ 0 ° a,ã0 de Beleza Nina a car^o 

da Professora üdete Machado, formada nela A- 
cademia Maropel de São Paulo. A
,  s .Est® instituto de Beleza, graças à prática pro
fissional de sua proprietária, está apto a executar 
com a máxima perfeição, penteados, ondulação
‘‘Room°e ctc aIlSameDt0 Pelü m0(ierQ0 Processo

Felicitamos a Professora Odete Machado e 
auguramos os nossos votos de francas prosperi- 
dades em suas atividades i rofissionais.

Sría. Tulia Antunes de Oliveira
Nataliciou na última terça feira, dia 10, a sim

pática Srta. Tulia Antiínes de Oliveira, dileta filha 
do br. José Antunes de Oliveira e de sua exma. 
esposa Juvenil Antunes de Oliveira, eficiente fun
cionária da Casa dos Plásticos.

Ao ensejo do seu natalicio, a Srta. Tulia An 
tunes de Oliveira, foi muito cumprimentada pelo 
seu vasto circulo de relações e amizades.

Destas colunas enviamos a Srta Tulia Antu
nes de Oliveira os nossos efusivos parabéns, com 
votos de muitíssimas felicidades.

Deputado do PSP deve mensalidades ao 
partido e quer deixa lo

O PSP fluminense decidiu não aceitar o pedi
do de desligamento do deputado federal Emanuel 
VVaissman que já está formando no bloco (lo PTB 
porque êle deve à tesouraria do partido ceuto e 
quarenta mil cruzeiros de mensalidades atrasadas. 
O sr. Waissman não paga as mensalidades desde 
que ingressou no partido.

Atacado e Vareio

Genercs alim entício* ■ Con
servas-Gebidas em fleral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

l  ,1 3$ Mieis refei
VA AO

« •

O. p o n te  pKtitAido p e \a  * u  potodM

venida Camões (Ao lado do C » . Avcida)
B A IR R O  c o r a l

Santa Catarina

Posto
p e d r o Ev a n o n i

_a Oleos, Lubn-
~  L a v a ç c o

ç a °  e  otic\n&mecânica

neX°, UHar os seus amaveis )r atender ob

C lÍ0nt0S S „ M - m

z z i.  —

(Continuação da 4a pagina)
Encargos c/ Leis Sociais
Impostos e Taxas
Juros Pago6 ou Creditados
Material de Escritório
Ordenados Administração
Ordenados, Diretores, Socios, Proprietários
Reparação e Conserv. Equip. e Instalação
Seguros Diversos
Sêlos e Estampilhas
Telefonemas e Telegramas
Utilidades, Agua, Fôrça, Luz e Gas
Gratificações
Imposto de Renda - Exercício Anterior 

! Despesas c/ Merc. Gerais Outros Negócios 
'Unidades Usadas - Prejuízo d/ Conta 
Garantia Ford Motor S/A - M. Obra, Idem, Idem

Fundo de Provisão

Gratificações a Pagar 
Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Reserva Especial 
Fundo p/ Devedores Duvidosos 
Fundo p/ Depreciações 
Dividendos a Pagar 
Juros Vincendos

TOTAL DO DEBITO

3.638.073,70
316.228.60 

10.842.764.40
973.056.20 

1.989 754,00 
1.807.00o,00 
1.0' >8.897,60

426.772.60 
1 007.558,00

344.078,80 
126.667,10 
102 053.00 

4.598.379,90 
399.339,30 
230.0o0,00 

544.90 85.569.542.90

2.995.871,30 
748.967,80 

8.534.517,40 
12.454.848,50 

401.517 40 
2.700.000,00 
6.750.089,90 34.585.812,30

120.155.355.20

Comércio de Automóveis João Buatim S/A.
Demonstração da Conta «LUCROS E PERDAS» referente ao exercício iniciado em 1" de 

Janeiro de 1963 e encerrado em 31 de Dezembro de 1963

C R É D I T O

Caminhões Novos - Gasolina 
Caminhões Novos - Diesel 
Tratores Novos 
Implementos
Peças e Acessórios - Atacado
Peças e Acessórios - Varejo
Peças e Acessórios - Oficinas
Motores Recondicionados
Mão de Obra
Pneus e Câmaras
Gasòlina, Oleo e Lubrificantes
Serviço Feito Fora
Mercadorias Gerais Outros Negócios
Descontos Obtidos
Outras Rendas Diversas
Comissões s/ Faturamento Direto
Reversão Fundo Devedores Duvidosos exercício de 1962 

TOTAL DO CRÉDITO

Lajes, 31 de Dezembro de 1963 

a) JORGE SAL1M CH1DIAC - Diretor-Presidente 

a) GERSON BOSCO DOS SANTOS - Diretor-Gerente 

a) JUVÊNCIO MUNIZ - Diretor Depto. Peças

a) ROGÉRIO FURTADO MUNIZ - Diretor Depto. Contábil 

Técnico em Contabilidade - Reg CRC. SC N 2.909

36 965.272,00 
23.642.373,00 
2 247.959,00 

991.833,70
7 323.002,10 

12 330.664,00 
12.620.223,20

275.021.10
8 738.302,50 

438.392,20 
316.249,90 
348 964,60

3.649.423,50
322.593.10 

1.805 606,30
24.440 0J 112.040.320,20

8.115.035,00

120.155.355.20

Comércio de Automóveis Joâo Buatim S/A.
#

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal desta Sociedade, tendo exa
minado o relatório da Diretoria, demonstração do Ativo e Passivo, demonstração de Lu
cros e Perdas e as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1963 sao de 
parecer que os mesmos merecem a aprovação da Assembléia Geral.

Lajes, SC, 20 de Janeiro de 1964

Ass. DR. MARIO TEIXEIRA CARRILHO 

Ass. BEHNARDINO NELSON GEVAEHD 

Ass ALDO ODORICO NEVES

Bar e Confeitaria Sayonara
Rua Marechal Deodoro, 13 (Oitos)

L A G E S —  o  — Santa Catarina
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CARNET MILIONÁRIO 
CREDI - YORK

AGORA CHEGOU »UA VEZ
Basta você dquirir um carnet milionário

Credi-York
para ganhar de' presente estes maravilhosos prêmios

4' Prêmio ca

Estes valiosos prêmios concorrerão 

mensalmente pela Loteria Federai
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi - Y  ork
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CCJEREaC IA G C A N C a Dagiaa

F L U M IN E N S E  F Dois clubes lagea- 
nos empenhados na 
rodada inaugural do 

certame estadual

Lages em 25 de Fevereiro de 1!) 
OF. N- 4/64

Umo. Sr.

Diretor «Jornal Correio Lageano 
Nesta

Apraz me comunicar a V S nue p
"el™ d“ a0rren,e ano’ foi eleita' e eme membros da nova Diretoria, que regei
no» desta agremiação no corrente an.

u campeonato catari 
?nse de futebol, será 
iciado amanhã em to- 
) o Estado, em suas 4 
>nas, cujo campeonato 
rá a participação de 

agremiações.

Dois clubes lageanos, 
ama- 

na ci-

Of. Circ. N°. 1/64 

Lages, em 9 de maiço de 1964 

limo Sr. Diretor do Correio Lageano 

N e s t a  

Senhor Diretor:

Temos a grata .satisfação de comunicai 
que em data de 5 do mês de março foi < 
empossada a nova Diretoria do Oliinpico 
Club, a qual terá seu cargo reger os destin 
ta Agremiação no período de 1964/65 e qm 
assim constituída:

nte: - Daniel Medeiros da Costa Leite estarão efetuando 
•esidente: • Ezequiel Estevo Souza nhâ a sua estréia
stario: - Ailto Gomes de Almeida tada c°mpetição.
itario: - Alcides Vedana
ureiro: - Manoel Rodrigues Leite Fm Igaras, o Olinkraft
ureiro: - Aristides Xavier campeão lageano do ano
Esporte - Francisco Rodrigues Leite passado, estará medindo

_ forças contra o Operário
0 riscai:- Osvaldo Vedana da cidade de Mafra,

Manoel Goulart num encontro que está
José Oliveira despertando as atenções

, __x- de todo o público desta1 outros motivos para o momento aprovei- região.
1 ení>e30 para enviar os nossos protestos | 
s alta estima e distinta consideração

ilto Gomes de Almeida, 1 Secretário

Daniel Medeiros da Costa Leite 
Presidente

Pres. de Honra 
Presidente 
Vice-Presidente 
1* Secretário 
2* Secretario 
1* Tesoureiro 
2* Tesoureiro 
T Dir. Esportivo 
2- Dir. Esportivo 
Orador
Guarda Esporte 
Oept. Esportivo

Milciades M. Sá Fre;re de .Souza 
Odel Freitas 
Saul de Castro Varela 
João Francisco R. da Costa 
João Maria Dias 
Floriano Lopes da Silva 
Dr. Paulo Londero Sperb 
Antônio Borges Caon 
Aldori Antunes 
Adair Corrêa de Araújo 
Antônio Carlos Arruda Vieira
1) Orly Melo
2) Rodolfo Bernardes
1) Ademir Bortolini /
2) Santo Dorvalino Magro
Dr. Yukio Otaki 
Dr. Nestor Kotchergenko 
Dr. Dimas Waltrick 
Elvino Antunes 
Manoel Melo
Rogério Arruda Lins 
Fermino Fontoura 
Lídio Kruscinski 
Osmar Lopes 
Basílio Silva Neto

Sendo no momento o que nos oferece ante
cipamos à V.S., nossos sinceros agradecimentos 
pela atenção que a este fôr dispensada e no en
sejo apresentamos os nossos protestos de eleva 
da estima e consideração.

Saudações Esportivas

João Maria Dias Odel Freitas

2* Secretário Presidente.

Em Canoinhas, o In
ternacional estará sus
tentando um dificil due
lo contra o Santa Cruz, 
local, campeão invicto 
da Princesa do Planalto.

Conselho Fiscal

Suplentes

C o m p re  ag o ra  seu bi lhete do

Dia 2 9  - Dom ingo de Páscoa 
G rande P rêm io  "C idade do Pórto  A le g re "  

Jockey  Club do Rio G rande do Sul, 
D is tr ibu ido  e prestig iado 

pela  Caixa E conôm ica  Federa l 
V  do Rio G rande do Sul,

Equipada com os modernos maquinários SIAM
— Pães quentes à toda hora

BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 
FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Nas agênc ias  o f ic ia l izadas 
pelo  S e rv iç o  da Lo te r ia  Federa l 

da Caixa Econ ôm ica  Federa l 
de Santa Cata r ina .

A Firma Indústria e Comércio de Madeirai 
S/A, está necessitando de caminhões para fretei 
de madeiras para o Rio de Janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es 
eritorio e depósito, sito nas proximidades da Es 
tação do TPS, no Bairro das Casas Popul ies 
onde obterão maiores informações.
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a  P r e i e i t u r a  M u n i c i p a l  de L a g e s
Estado de Santa Catarina 

L E I  N.° 162
De 9 de março de 1%4

Autoriza Aquisição de uma Area de Terras para a Construção da 
Estação Rodoviária, e dá outras Providencias

Eu, WOLNY DELLA ROCCA, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara Municipal Votou 

e eu sanciono a seguinte

Art 1- - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra, doação, 
permuta ou desapropriação amigável ou judicial, por ser considerada de ut‘lldaf et Pub^' 
ca, uma área de terras até vinte mil metros quadrados (20 000 m2), localizada entre as 
Avenidas Duque de Caxias. Presidente Vargas e Belisário Ramos, zona A, Urbana, desta

c idade. ^   ̂ ^ adquirir o terreno, a Municipalidade abrirá concorrência pública
para construção do prédio da Estação Rodoviária e suas dependências, mediante conces
são previlegiada, para quem melhores condições oferecer.

Parágrafo Único - As condições para concessão previlegiada deverão ser apro
vadas pelo Poder Legislativo. . . .  . . ,

Art. 3' Para aquisição Jo terreno, fica o Executivo autorizado a abrir um cré-
to especial na importância correspondente.

Parágrafo Único - Se mediante concessão de previlégio, não houver interessado 
na construção, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial necessário pa
ra a construção do prédio da Estação Rodoviária, por conta da Prefeitura.

Art. 4' Fica estabelecido um prêmio de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000,00) 
para o vencedor do concurso do ante projeto da Estação Rodoviária, que fserá julgada 
por uma Comissão Técnica composta de Engenheiros e Arquitetos, nomeados pelo Pre
feito Municipal.

Art. 5 > Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de março de 1964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura, em 9 de março de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

Jânio é quasi Prefei
to paulistano Caminhões para Iretes

Segundo pesquisas de opi
nião pública, o Sr. Jânio 
Quadros, com 60% dos votos 
das zonas periféricas da ca
pital, pode considerar-se e- 
leito Prefeito de São Paulo.

A Madeireira Tributo S/A, está necessitando 
de caminhões para o transporte de pinho serrado 
para São Paulo.

Maiores informações, os senhores interessados 
poderão obter juQto ao seu escritório, à Rua Co
ronel Córdova, (Edifício Aristiliano Ramos), nesta 
cidade, ou pelo fone, 4fc>7

0 € ) N E  M A R A J 0 A R A
apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9,15 horas

FEITIÇO HAVAIANO
Maravilhosa produção em Technicolor e Panavislon 

com Elvis Presley, Joan Blackmann, Angela Lansbury e Nancy Walters

—  Aviso ao Público Lageano —
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procu ran do servir, cada  vez 

m elhor o público  v ia jante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do Oeste C atarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do visinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é que. sendo atu a lm en te  a ú n ica  C om panh ia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa cidade, o C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligan do-a  a todas as cidades do País. o ferece agora ao 
pú b lico  via jante, os seguintes vãos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba.
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 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 ^UL que continúa a ser a pio

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

Bôdas de Ouro
Comemorarão as suas bôdas de ouro, no rim 

de amanhã, o ilustre casal. 8*r. Joao Inácio /ii- 
roer e Sra. Francisca MonU-iio Zomer, lesidi^ntes 
em Florianópolis, onde gosam de vasta estima, e 
que atualmente encontram se em nossa cidade em 
visita à pessoas de sua familia.

São filhos d'> feliz casal, o Sr. Oscar Zomer. 
casado com a Sra. Ivânia da Silva Zomer, Vva 
Maria do l.ourdes Zomer Buechle, Sr. João Maria 
Zomer e o Sr. José Zoiher Sobrinho casado com 
a Sra. Vera Couto Zomer. êste último residente 
em nossa cidade, onde desempenha as funções 
de Fiscal da Fazenda.

Ao ensejo da passagem (de tão significativa 
data para os ilustres jubilares, virão de Florianó 
polis os seus familiares, que aqui lhe prestarão as 
homenagens de que são merecedores.

Felicitamos o distinto casal, e auguramo-lhes 
os nossos melhores votos de um porvir constan
te e venturoso.

Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Acompanhado de seus exmos. familiares, re

gressou há dias da Guanabara, o Dr. Paulo Pere 
grino Ferreira, Juiz de Direito da Vara Criminal, 
e elemento que por suas qualidades gosa de gran 
de conceito em nossos meios sociais.

O Dr -Paulo Peregrino Ferreira, permaneceu 
naquela capital durante três raêses, em gô<o de 
merecidas férias e em licença Prêmio.

Felicitamos àquele ilustre Magistrado e sua 
exma. familia, desejando lhes votos de feliz re
gresso.

FALECIMENTO
Faleceu na última quinta feira, em nossa c - 

dade, a exma. sra. d Apolinãria Ávila Valente 
viúva do extinto Sr ICamilo Afra Valente, que 
por longos anos residiu era Lages.

A sra. d. Apolinãria Ávila Valente, era pro- 
genitora do Dr. Edison Valente, Promotor Público 
da Comarca e pessoa bastante relacionada em 
nossos meios sociais. Padre Milton Luiz Valente. 
Professor da Faculdade de Filosofia Cristo Kei, 
de São Leopoldo. RGS, Sr. Jofre Valente, alto fun
cionário da SOTELCA em Tubarão, Sr. Dubes 
Valente, e Alda Valente todos residentes em Tu
barão.

O seu corpo foi trasladado para Tubarão, on
de foi dado à sepultura, à cujos funerais com
pareceu elevado número de pessoas, visto que a 
Sra. d. Apolinãria Ávila Valente, era pessoa bas
tante conceituada nos meios sociais daquela ci
dade sulina.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
levamos à familia enlutada os nossos mais sen
tidos pêsames.

A Direção da firma OUNKRAFT S/A. - Ce
lulose e Papel, com fábrica em Igaras, neste mu
nicípio, avisa a quem possa interessar que fica 
expressamente proibida a entrada de pessoas 
estranhas em suas p r o p r i e d a d e s ,  es 
pecialmente para caçadas e pescarias, fato que 
tem acontecido e está causando danos ao reflo- 
restamento que está procedendo.

Contra cs infratores serão tomada as me
didas legais.

Igaras, Fevereiro de 1964
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