
1/

Feliz iniciativa da B. A.
Sra Dolores Delia Rocca, presidente desta entidade, 

campanha de agasalho aos seus filiados
enceta

Decorrido poucos mêsesde sua 
posse na presidência do núcleo 
local da Legião Brasileira de 
Assistência, a Sra. d. Dolores 
Delia Rocca, digna esposa
do Prefe.lo Dr. Wolny Delia combinação com as suas de- 
Rocca vem tomando múme- mais colegas de diretoria 
ras medidas em beneficio dos lançou uma simpatica cam’ 
seus filiados, atestando as
sim a sua livre disposição 
de batalbar em pról dos des
protegidos da sorte.

Dotada de um coração 
bonissimo e aliada à outras 
virtudes que ornam o seu es
pirito filantrópico, bem se
cundada por outras valorosas 
damas de nossa sociedade, a 
Sra. d. Dolores Delia Rocca 
vem se conduzindo maravi
lhosamente na 6agrada mis
são que lhe foi confiada na 
Legião Brasileira de Assis
tência.
Campanha de dona

tivos de agasalhes
Como a finalidade da Le

gião Brasileira do Assistên 
cia, é proporcionar aos seus 
filiados, assistência médica.

JGviijou aos
EUA e México

0 Presidente João Goulart 
embarcou segunda feira últi
ma, às 23 horas, rumo aos 
EUA e México, numa v i
sita oficial àqueles dois pai- 
zes da America do Norte.

farmacêutica e distribuição j Os donativos de roupas, 
ae leite, e não possuindo! sapatos e outros vestuários 
y f l  a ^8f ec*al Pa,ra satisfa-* usados, poderão ser envia

dos diàriamente das 8 às 12 
horas na séde do L B.A., à 
rua Benjamim Constant, ao 
lado do Forum Nereu Ramos, 
existindo para tanto funcio
nários à disposição dos doa
dores naquele horário

zer à outros auxílios, a Sra. 
d. Dolores Delia Rocca. em

panha de agasalhos aos seus 
filiados, a qual espera a 
pronta adesão de nossa po
pulação.

A referida campanha se 
reveste de um valor extraor
dinário, principalmente quan
do visa minorar o sofrimento 
dos menos protegidos pela 
fortuna, consiste na doação 
de calçados, roupas e outros 
vestuários aos filiados da 
LB.A.

Embora, esta campanha se
ja destinada às crianças, 
também poderão ser doadas 
vestuários usados para adui- 
tos, pois uma vez que a 
criança seja filiada à L.B A , 
como reconhecidamente po 
bre.os seus pais também serão 
aquinhoados nesta altruistica 
campanha encetada pela Sia 
d. Dolores Delia Rocca.
Como participar da 

campanha
Toda e qualquer pessoa 

po lerá participar da cam
panha de doação de agasa
lhos aos beneficiados da 
L.B.A., desde que possuam 
boa vontade e uma livre dis
posição de verem minorados 
os sofrimentos de nossos po
bres.

Assim, atravez das páginas 
dêste jornal, a sra. d. Dolo
res Delia Rocca, que tem se 
mostrado incansável e com 
uma ininterrupta atividade à 
frente da L.B.A. lança um 
veemente apêlo à nossa po
pulação para que u mesma 
colabore na fôrma do possí
vel para qm| sta campanha al
cance o 6eu verdadeiro sen 
tido filantrópico, que é o de 
diminuir os sofrimentos de 
seus filiados, proporcionando 
maiores alegrias e bem estar 
aos mesmos.

Elevc-se à seio o número de 
contemplados na campanha 

RENNER
No intuito de bem servir os seus amáveis clientes, a 

poderosa organização A.J. Renner S/A de Porto Alegre e 
a sua revendedora nesta cidade, a conceituada firma Hé
lios Moreira Cesar & Cia, instituiram uma extraordinária 
campanha que pelo seu significado vem alcançando a mais 
ampla repercussão em nossos meios comerciais

Desde que foi instituída a referida campanha de yen- 
da dos produtos Renner, há vários dias, o Revendéder 
Renner nesta cidade vem desenvolvendo uma intensa ati
vidade, em virtude da grande procura de seus produtos 
e daqueles que desejam 6erem os felizardos da tinta ver
melha.

Nestes poucos dias de duração do concurso, seis pes
soas de nossa cidade já foram contempladas ccm um tra
je Renner, o que vem atestar a grande quantidade de rou
pas premiadas até agora, ressaltando-se que outros pre
miados deverão surgir nos próximos dias.

Damos abaixo a relação dos contemplados e suas res
pectivas atividades:

Osny Tolentino de Souza - Proprietário da Casa do Aço 
Valir Vieira - Funcionário da firma Irmãos Gamborgi 
Adulmiro Martins Funcionário da firma Irmãos Gamborgi 
Luiz Leal - Funcionário da firma Narcizo & Cia 
Adelmar B. Castro • Proprietário da Farmacia Avenida 
Osny F Wolff - Funcionário da Cia. Cat. de Força e Lu*.

c
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Entre duas coisas, pretira a malhor

— CrS 10,00 — LAGES, 4 d© Abril de 1962 — N- 116 —

Prêmios Escolares Philips 1962

Consórcio T  A C -  Cruzeiro do Sui
-------  às suas ordens

Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, lta- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO j 

SUL, sem preocupação das passagens, utili

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 

o mais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

T A C  CRUZEIRO DO SUL, servindo cada

vez melhor.
Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou pelo fone 214.

O flagrante acima foi apanhado na última sexta feira, à tarde, quando 0 Sr. 
Joacy Ribeiro, proprietário de A ELETROLÂNDIA efetuava a entrega de um cheque no 
valor de Crí 30 000,00 ao estudante Aristides Soares do Colégio Estadual Vidal Ramos, 
como 0 contemplado no concurso “ Prêmios Escolares Philips 1962” . Veem-se ainda os 
sis Ishar Ribas, gerente da filial de Curitiba da S. A. Philips do Brasil, Joel Gemes Pi 
nheiro Inspetor Comercial da mesma organização, Julio Cesar Malinverni, representante 
0« Colégio Estadual Vidal Ramos, a mãe do contemplado e a uossa reportagem.
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N o ta s  e m  A r '  
q u iv o  (n. 122)
Lages Fevereiro de 1899 
Carnaval - Correu vi- 
vumente animada esta 
diversão. Iniciada do
mingo com um ruidoso 
Zé Pereira que percorreu 
á noite as principaes 
ruas da cidade, afóra al 
guns bandos dispersos. 
Terça feira á tarde, saiu 
n’um verdadeiro irnpro 
viso um grupo nume 
roso com o seu íarga- 
lhante estandarte a fren 
te, conduzido por uru pe
queno deus momo sobre 
um esbelto petiço e ar
rastando tres carros gar
bosos cuja marcha era 
fechada por um ruidoso 
Zé Pereira. 0  primeiro 
carro simulava o Conse 
lho dando audiência aos 
reclamantes do imposto 
de l$ooo por cabeça de 
gado que pastai- no ro 
eivo da cidade represen
tante da petição de re 
clamação funambulesca
mente redigida; o segun
do conduzia uma expleu 
dida orchestra era um ca
ramanchão chinez e o 
terceiro carro represen
tava o comercio em a- 
puros reclamando dos 
padres franciscanos mais 
amplitude na organiza 
ção das festas religiosas: 
estes promettendo uma 
reforma e um agente fe
deral impondo a estam- 
pilhagem das mercado 
rias. Consta nos que ho 
je fundar-se-ha definiti 
vamente um grupo car 
navalesco filiado ao club 
V  de Julho.
Clube i* de Julho - Es
te club deu sua partida 
de mez na terça feira 

■do carnaval concorreu 
do a ella grande nurae- 
) o de CDnsocios fmtasia 
dos que produziram rui 
doso efíeito no seu salão 
artisticamente preparado 
e repleto de Exmas:famí
lias. A partida terminou 
depois da alva, deixando 
agradabilíssima impres 
são.
Colégio S. José - Com
grande concorrência ef- 

Tectuou se ante-hontem a 
benção do edifficio e 

iinstallação do collegio 
aqui dirigido pelos Rv- 
raos. padres de S. Fran 
cisco. Officiou o Rev° vi
gário Rogério Neuhaus 
; colytado pelos Rvms. 
Frei Bruno e frei Oswal 
do terminado por uma 
bella allocução cujo ar
gumento foi uma exposi
ção dos fins do collegio: 
uma solida euucação cí
vica c lelfgicsa.

CORREIO L A G ^ N O
?a  p a q in a

P r e fe ita  Municipal f t  I f  s
Estado de Santa Catarina

LEI N° 52
de 27 de fevereiro de 1862

Eleva Pensões con ced id as por Lei
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipsl de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu-icípio que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. Io - Ficam elevadas para cinco mil cruzeiros 
(Cr$ 5.000,oo) mensais, as Pensões concedidas por esta Pre
feitura às viúvas: Maria Miguel dos Santos, Maria Cândida 
da Costa Zequini, Maria Cristina Vieira, Lucinda Maria 
Kocche Schmidt, Maria Madalena da Silva Furta'.o e A- 
inélia R( sa Ramos.

Art 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Especial para atender, no corrente exercício, as 
despesas decorrentes da presente Lei.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Della Rocca 
Prefeito Municipal

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

Felipe Afonso Simão 
Secretario 
LEI 53

de 27 de fevereiro de 1962
Eleva p rcvsn tos d es Inativ 3 do m unicípio

Wolny Del! Rocca, Prefeito Municipal de Lages
Faço sane- todos os habitante.-, deste Município que

a Câmara Mi r  pa! VOTOU e eu :>st n .1 E-eguiute
i .1.1

Art. Io - F i - edido aos U "v< )>> Município a

1“ de ianeiro do corrente ano. um nume 0 
partir de 1 de jane R(-)bri. st us prove itos
cincoenta por cen g^ 0lItjv„ Municipal «uturi«, &
. . „A rrfdito necee.Ji'0 4 execuça, da prewnt u», 

■”  * * *  -  -  
PUbllKteUu7a Mun.ïipal dc Lages. em 27 de fevereiro

19̂ 2- Wolny Delia Rocca
Prefe.to Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura aos vinte c sete d.as do mes de fevereiro 
do ano de hum mil novecentos e sessenta e dois. 
ao ano ue Felipe Afonso Simao

Secretário 
LEI N ‘* 54

de 27 de fevereiro de 1962
D eclara  de u tilid ad e p ú b lic a  e autoriza a a-

quifiição de u m a fa ix a  d ?  torres
Woluy Deliu Rocca. Prefeito Munie pil de lages. 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sauciono a seguinte
L E I:

Art P - Fica declarada de utilidade pública, para fins 
de aquisição por doação, compra, permuta nu desapropria
ção amigável ou judicial, uma faixa <te ter as com a area 
superficial de 993.46,50 m2, de propriedade ao Snr. Mauro 
Ramos, situada na zona A, urbana desta cidade e destina
da ao prolongamento da rua Lauro Müller

Art 2• Para ocorrer à despesa prevista no artigo 
anterior, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado* 
abrir o necessário crédito

Art. 3- - Esta lei entrará em vigor na d 11 da rua 
publicação revogadas as disposições em ontrár o.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Registrai!,. e publicada a presente Lei, na Secretarii 
di Prefeitura aog vi ate c sete dias do mês ce fevertirod» 
ano de hum mil novecentos e sessenta e dois 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Símbolo do sucesso

do Dara m l  T! pCU,dad0Samen,e' lnterior «desenha. 
?  °  conforto. Potência e desempenho superiores

Sobno. elegante, resistente. O seu padrão de automóvel'
Um CKOdoto da WIlirS-OURLllB
Fabricante de r t lc u lK  de alta Qualidade 
Sâo Bernardo do Campo 
Estado de S io  Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

perícia Planaltina da Veículos S /A
p" ! - r - a s  ' " * •  ™  - “ - 7Fone, -H-i - C. 

Santa Catarina
Po ta.’, 333
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A  enorme coleção cie padrões Senner,, composta de centenas de desenhos, co
res e tecidos diferente*, está completa no seu REVENDEDOR RENNER. A li V .  

poderá escolher íivremente, de acôrdo com o seu gôsto - com a  

seleção que *ó os grandes magarines lhe podem proporcionar.

liberdade de

Escolha o padrão de seu agrado,, 
encomende sua ROUPA -.J

R e n n b r  s o b - m e d i d a  '

e assine o pedido com a bela canela 
que receberá de brinde . . .

. . .  a caneta lhe será entregue em 
envelope lacrado, que V , mesmo 
abrirá para assinar a nota.

SE A SUA ASSiNAT-URA 
SAIR EM T IN TA  VERME. 
LHA VOCÉ TERA GANHO. 
TAMBÉM DE B R IND E,SU A  
roupa RENNER  ;

SOB-MEDIDA

C A S A  R E N N E R
R U A  C E L .  C Ó R D O V A ,  E D .  C A R A J Á

H-V

VISTA
MELHOR

... e anule a . 
.conta com um 
Yem  vermelho

promoção 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL

*oupA Renner <@>
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CINE TEATRO TAMOIO S/A
4a p a ç ira

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de aPr®®*°j^r Acompanhados do parecer ?do 
as contas desta diretoria, Balanço Geral e o demonstrativo da conta de Lu >
Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1.961.

por.
Para quaisquer informações ou esclarecimentos que desejarem, permanecemos com o maior prazei ao vosso inteiro dis-

Lages, S.C. 10 de janeiro de 1.962

Empreza M.A. de Souza Ltda. 
Mario A. de Souza 
Diretor Presidente

Constantino Bertuzzi 
Diretor Gerente

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1961

A T I V O P A S S I V O

IMOBILIZADO FIXO

Instalações de Luz 
Edifícios
Moveis e Utensílios 
Imóveis
Reformas de Edifício
Maquinaria
Construções

IMOBILIZADO FINANCEIRO  
Empréstimo Compulsorio lei 1.474

DISPONÍVEL  
Caixa e Bancos

RESULTADO PENDENTE 
Comissões em Suspenso

COMPENSA VEL  
Ações Caucionadas
t *

SOMA DO ATIVO

59.582,70 
959.773,10 
350.005,40 
229.430,00 
138.573,60 

1-613.637,60 
177 230,00

Ir

C ri

3.528.232,40

68.618,80

288.766,80

40.500,00

60 000,00 

3.986 118,00

NÃO EXIGÍVEL  

Capital
Fundo de Reserva Legal 
Fundo para Depreciação 
Lucros em Suspenso

EXIGIVEL
Dividendo N° 1-2-3-4-5-6 e 7 
Titulos a Pagar 
Contas a Pagar 
Contas Correntes

TRANSITÓRIO
Saldo a disposição da Assembleia

COMPENSAVEL  
Caução da Diretoria

SOMA DO PASSIVO

1.350.000,00 
214 035,50 
921.597.50 
680.634.70

129.227,20
19486,20
13.025,00

194.032,40

3.166267,70

. J

355.770.80

404.079,50

60.000,00

Cr$ 3 986.118,00

Demonstrativo da Conta> de «Lucros e Perdas»
Encerrado em 31 de Dezembro de 1961

D é b i t o

Despesas Gerais

Fundo para Depreciação

Fundo de Reserva Legal

Saldo à Disposição da Assembléia

Empreza M.A. de Souza Ltda. 
Mario A. de Souza 
Diretor Presidente

6.630.176,50

132.000,00

44.897,70

404.079,50

7.211.153,70

Rendas Diversas 7211.153,70

7.211.153

Constantino Bertuzzi 
Diretor Gerente Dr. Olly José Bertoldo 

Tec. em Contabilidade 
CRC. S.G. 1.242

Parecer do Conselho Fiscal
Na qualidade de membros do conselho fiscal do CINE T E A.TRO TAMOin q /a  

cumprimento que no» conferem os estatutos e a lei, examinamos o relatório da dirAtnrf» r  Séde na cidade de Lages, e 
monstrativo da conta de Lucros e Perdas, e o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro d T ò  e d<>cumeutos,

nistas.
Em face do exame procedido, somos de parecer que as contas merecem a integral «provação d „

8 «pro\açao dos senhores ac;
LAGES, SC. 20 de janeiro 1.962 

João Auguetinho Duarte Athos T. A. Athayde
Mario Grant
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Dando prosseguimen
to ao certame citadino 
do corrente ano, defron 
taram-se domingo último, 
no Estádio Municipal Vi- 
dal Ramos Junior as e- 
quipes do Internacional

e do Cruzeiro.
Este jogo foi vencido 

pelo eleoco colorado pe 
lo escore de 4 a 1, após 
0 a 0 no primeiro perio 
do.

Os tentos dos vence-

IE 0 CRUZEIRO
dores foram anotados 
por intermédio de Meire
les 2. Osvaldo e Gringo, 
ao passo que Dida con 
signou o tento de honra 
dos estrelados.

Produtos de Pinho S'A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os senhores acionistas 
da PRODUTOS DE PINHO S/A a comparecerem à Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar se no dia 14 de abril de 
1962, às 16 (dezesseis) horas, na Sede Social, à rua Her- 
cllio Luz, n. 251, a fim de deliberarem sôbre a seguinte,

Presente de minha filha Maria Thomazia 
Pir es Martins, pela passagem 

do meu aniversário
Tudo se muda no correr da vida 
Há sempre um nunca mais dentro da gente 
Um lenço branco dolorosamente 
Triste, acenando alguma despedida.

E o tempo vai irremediavelmente,
Destruindo tudo na fatal corrida,
Mãos a tremer e a face envelhecida 
Entramos na velhice de repente.

Deve ser triste . . . amargo deve ser,
Não ter alguém em meio aos desenganos 
E sem amôr, sosinho envelhecer.

Feliz de quem, em embora bem velhinho 
Inda recebe no final dos anos 
O bálsamo feliz de algum carinho.

Lages, 31 de Março de 1962

Indalicio Pires

Vitoria i!o G n a n y  
em Nova Praia
Atuando amistosamen- 

te no último domingo, na 
cidade de Nova Prata.Es 
tado do Rio Grande do 
Sul, contra o Pratense 
local, o quadro do Gua- 
rany, campeão lageano 
de 1961, levou a melhor 
pelo escore de 2 a 1, nu 
ma vitoria de grande 
vulto para o futebol de 
nossa terra.

O Pratense ê uma das 
melhores equipes de a- 
madores do futebol gaú
cho.

ORDEM DO D IA

I o) Aprovação e discussão rio balanço geral demons
tração da conta de lucros e perdas, parecer do Conselho 
Fiscal e demais documentos referentes ao exercício finan
ceiro eacerrado no dia 3" de novembro de 1961

2o) eleição do Conselho Fiscal para o próximo exercí
cio

3o) alteração parcial dos estatutos sociais.

4o) assuntos diversos.

Lages, 28 de março de 1962

\\ ilson Fco. Schreiner Busato 

Dir. Gerente

L a g e a n o l
O teu municipio necessita de mais estradas 

e mais pontes. E isto só será concretizado se 
tú pagares os teus tributos pontualmente na 
Tesouraria da Fazenda Municipal.

Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

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

Saídas lodos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou os lojas do
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P ^ fe s s o r e s  d a  E s c o la  ás- 
E n g e n h a r ia  d a  U . S. C -

Em virtude de recente con
vênio científico-cultural, fir
mado pelos Heitores da Uni
versidade do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina, vi
rão lecionar na nossa Esco 
la de Engenharia Industrial 
os seguintes mestres: Prol'. 
Luiz Leseigneur de Faria, 
diretor da faculdade de En
genharia e catedrático de 
Geometria Descritiva; Prof. 
Antônio Rodrigues, diretor 
do Instituto de Matemática e 
catedrático de Geometria da 
Faculdade de Filosofia; Prof. 
Darcy Dillenburg, catedráti
co de Física da Faculdade 
de Filosofia; e Prof. Ernesto 
Bruno Cossi, catedrático de 
Cálculo Infinitensimal da Fa
culdade de Agronomia, enti
dades componentes da pres
tigiosa Universidade do vizi 
nho Estado.

O Prof. Cossi, segundo es

tamos informados de fonte li
gada à R dtoria, recen 
temente coucursado para a 
cátedra de Matemática de 
sua universidade, obteve dis 
tinção em tôdas as provas, 
conferida, sem discrepância, 
pela unanimidade da Comissão 
Julgadora. O ilustrado mes
tre será o Diretor da nossa 
Faculdade.

Os professores gaúchos 
trarão os respectivos asri 
tentes, tendo, entretanto un 
deles encaminhado, por in 
termédio do Prof Renatc 
Barbosa, convite para coope 
rar no prelecionamento d>> 
Cátedra,na condição de assis 
tente,ao jovem e competent« 
engenheiro catarinense Dr. 
João David Freysleben do 
Souza, atualmente no Rio 
comissionado em importante 
função técnica pelo Govêrno 
CELSO RAMOS.

Prefeitura Municipal firma convênio com 
o PLAMEG para a construção de 12 salar 

de aulas no municipio
Integra da lei votada pala danara Muni- 

cpal e sancionada pelo P  efeito D r. Wolny 
Delia Rocca em 2o de março

LEI Nü 66
de 26 de março de lu62

AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CON
VÊNIO COM 0 GABINETE DE PLANEJAMENTO DO PLA
NO DE METAS DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, PA 
RA CONSTRUÇÃO DE DOZE (12) SALAS DE AULA NO 
MUNICÍPIO DE LAGES.

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lage9.
Faço saber a todos os habitantes deste Municipio que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art I o Fica o Executivo Municipal autorizado a fir
mar com o Gabinete de Planejamento do Plano de Metas 
do Governo de Santa Catarina, (PLAMFG), um convênio pa
ra a construção de doze (12) salas de aulas no município 
de Lages.

Art. 2 - Para a execução das obras em apreço, o 
Gabinete de Planejamento do Plano de Metas do Governo 
concorrerá com a importância de dois milhões e cento e 
sessenta mil cruzeiros (Cr$ 2 160.000,00), o restante corre 
rá à conta da Prefeitura Municipal.

Art. 3- - Para atender as despesas decorrentes desta 
Lei, ficará o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
o necessário Crédito.

Art 4 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de março de
1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura aos 26 de março do ano de 1.962.

Felipe Afonso Simáo 
Secretário

S i h c r i c i o  d e  A d e s
. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. — PETRO 

BRAS - avisa que, a partir de 2 de abril até H0 de 
junho vindouro, efetuará, nesta cidade, por inter
médio do Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A a subscrição pública de suas ações 
preferenciais.

A referida subscrição é facultada a todos 
os interessados, desde que se observem as condi 
ções estabelecidas no artigo 18 da Lei n- 2. 004, 
de 3 de outubro de 1953.

O valor das ações subscritas deverá ser 
integralmente realizado, no ato da subscrição, em 
dinheiro ou e.n obrigações ao nortador com os 
cupões de juros de n s 15 e seguintes.

Sr. Mario Vargas
do Rotary Clube de _  l  ,

to o Sr. MarioĤ arf i r t a n t o  rianos locais, pois o 
tor gerente da ^'durante a sua passagem po;
firma desta lontras funções daquela L r

Foi realizado há dias no 
Rotary Clube de Lages, a 
eleição do novo conselho di
retor daquele clube de ser
viços para o biénio 1902 J.

Para a presidência do Ro- 
ary Clube de Lages foi elei-

Vlazzili n a  p resid ên cia  

ia  R ep ública

Em consequência da 
dagem do Presidente 
ioão Goulart aos Esta 
los Unidos e México, em 
dsita oficial àqusles pai 
:es, assumiu seguuda fei- 
a última, a presidência 
la República, em cara 
er interino, o Deputado 
lainieri Mazzili.presiden- 
e da Câmara Federal.

tirina aesio q/a „
Delia Rocca, Broering ‘ / 
pessoa que destruía de »1«- 
vudo conceito em nossos 
meios sociais e eco
nômicos. rinhe

Militando no Rotary Clube
de Lages desde Irá alguns 
anos, a escolha do Sr. Mar 
Vargas foi recebida cjm

CientificoAssinado o Primsiro Convênio 
Cultural entre duas Universidades B-asilsiras

TYÍíESOLES LAJEAMÄ oferece

— estoque GOODYEAR completo
— conoiçõei favoráveis
— serviço rápido e eficiente

• 3  G Í

g a r a n t e  So b I o !

Wi A 'C R  RESISTÊNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VÊZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

MAIO'? QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

8G5M S '/ Y E A R

Pronto para servi-lo 
Seu amigo de sempre

«slrgljSJy LAJE AN A
REGENERADORES DE PNEUS

R.,(nd.d., « , » ,  « *  ^  - Coixo Po„ol, 376
Lajes - Sta. Catarina

' iJP

tidade, vem prestando assina, 
lados serviços à comunid de 
lageana.

Destas colunas enviamos a„ 
->r. Mario Vargas os nos>n8 
cumprimentos peia sua In ve*, 
tidura na presidência do ií0. 
tary Clube de Lages.

m*?
acui*

A exemplo do que se faz nos Estados Unidos e aa 
Europa e de conformidade com a Lei de Diret ízes e Ba.
nuruya  ̂ A a  99 Hk» TfiarCO D.D. IH. SíMíRuroDa e de coQiormiuauü w — ~  ̂ ~ ~
ses foi assinado, na noite de 22 de março p.p ta Séde -da 
Reitoria da Universidade do Rio Grande do Sul, em Pl)f. 
to Âlígre. um convênio ie intercâmbio Científico-Cultural, 
entre a referida Universidade e a de Santa Catarina.

O Reitor Eliseu Paglioli e o Reitor b erreu a Lima !o- 
ram assessorados pelos seus respectivos Chef s de Gabi-1 
netes, Professores Nelson Borba dos Santos e Rc ri ito Barbosa
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