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Cine Marajoara sofre várias modificações 
em suas dependências internas

Ao ensejo do seu 16' ani
versário de fundação, que 
transcorreu segunda feira úl
tima, o Cine Marajoara ofe
receu à distinta platéia lagea- 
ua uma série de melhorias 
em suas dependências inter
nas.

Entre estas melhorias, des 
tacam-se o sistema de ilu
minação da sala de sessões 
que foram radicalmente me
lhoradas, dando uma fisiono
mia toda especial à platéia 
que diàriamente lotam as 
suas dependências. A dire
ção do Cine Marajoara me
lhorou ainda a parte referen
te aos tapête6, onde foram 
introduzidos alguns novos 
modelos na sala de sessões.

Até o final do corrente 
ano, a direção do Cine Ma
rajoara espera ver concluído 
o novo sistema de ilumina
ção na sala de espera, o 
verdadeiro cartão de visita 
da Catedral do Cinema.

As cortinas do |palco foram 
especialmente confecionadas, 
dando com isso um gôsto

artístico para todos os espec 
tadores, que assim poderão 
admirar ainda mais esta con
ceituada casa de diversões, 
que é o orgulho da Prince
sa da Serra.

Estas e outras novidades 
serão introduzidas futura
mente naquela coneeituada 
casa de espetáculos, deve-se 
aos espíritos clarevidentes e 
batalhadores dos srs. Mario 
Augusto de Sousa e Ivo An
drade de Sousa, diretor pre
sidente e gerente, respec
tivamente do Cine Marajoa
ra, que muito tem propugna- 
do em oferecer ao distinto 
público lageano, tudo o que 
de melhor existe em como
dismo e espetáculos de gran
de alcance.

Assim mais uma vez cum
primentamos a direçãc do 
Cine Marajoara, pelas suas 
brilhantes iniciativas que 
sempre vem tomando em be 
neficio dos distintos frequen
tadores que acorrem às suas 
magníficas sessões.

Duplicata perdida

S r. José Hélio Gnidalli 
assom e a Câm ara  

M unicipal
Acaba de assumir a 

sua cadeira ua Câmara 
Municipal, o Sr. José Hé 
lio Guidalli, do alto co
mércio desta praça, pes 
soa das mais conceitua
das em nossos meios só
cias, e apreciado Reda
tor social deste jornal.

Sra. Ivone Cordeiro
Transcorre em data de hoje, a passagem de 

mais um aniversário natalicio da Sra. d. Ivone 
Cordeiro,dama de largo conceito na sociedade la- 
geana, esposa do Sr. Vicente de Paulo Alves Cor
deiro, gerente da filial do Banco do Brasil S/A, 
e presidente do Serrano Tenis Clube.

Dado à grande estima que a feliz natalician- 
te gosa em nossos meios, será por certo muito 
cumprimentada pelo seu vasto circulo de relações 
e amizades.

Noticiando êste acontecimento, destas colu
nas enviamos à Sra. D. Ivone Cordeiro, os nos
sos votos dc inúmeras felicidades.

Govêrm institui Fundo de 
Desenvolvimento

No intuito de instru- 
mentar a atividade e a 
expansão sócio - econô
mica do Estado, nas á- 
reas e setores ainda 
lançados diretamente pe
la atual estrutura eco
nômico - administrativa 
de Santa Catarina, o Go
verno Celso Ramos aca
ba de remeter á Assem
bléia Legislativa Projeto 
de JLei que institui o 
Fundo de Desenvolvi
mento de Santa Catari
na (FUNDESC)

Comércio e Industria João 
Duarte Silva Júnior S/A [
Assembléia Geral Extraordinária

Extraviou-se em ruas desta cidade, uma du
plicata emitida pela firma «Serraria Pavão Ltda.» 
estabelecida no Município de Campo Belo do Sul, 
contra a .firma «SIBISA - Sirotiski Birmann S/A.» 
no valôr de Cr| 250.000,00, duplicata n- 53/63, com 
vencimento em 31 de outubro de 1963, e aceite 
com prorrogação do vencimento para 30 de no
vembro de 1963.

Pede-se a quem encontrar, a finesa de entre
gar na firma Organização Contábil Ltda., sita à 
Rua Presidente Nereu Ramos, 78.

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Escritório de Informações. 
Representações e Imobiliário

Resp. Oscar W-Beller Fiscal da Fazenda Apos.
Encarrega se de:

1* Transações imobiliárias, inclusive locação 
de imóveis.

2‘ Assuntos junto às Repartições Públicas, 
como:
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3' Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, de assuntos li

gados às Repartições Públicas da Ca
pital do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Córdova, 853
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

O Vereador José Hé
lio Guidalli, deverá estar 
em atividades no legis
lativo municipal até o 
fim do corrente mês, 
quando a Câmara Muni 
cipal estará reunida em 
seu Iquarto periodo de 
reuniões legislativas.

O Vereador José Hé
lio Guidalli, que vem se 
salientando em nossas 
colunas pelas suas belís
simas apresentações |em 
nossas secções sociais, e 
que vem dando um co
lorido todo especial às 
nossas páginas, está im
buído de todo o entu
siasmo de ver aprovada 
naquela casa do povo, 
uma série de projetos e 
que interessam viva 
mente ao nosso Municí
pio

Destas colunas felici
tamos o Vereador José 
Hélio Guidalli pela sua 
investidura no poder le
gislativo do Município.

A T E N Ç Ã O
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reu
nirem em Assembléia Geral Extraordinária, em 
sua sede social, à praça Vidal Ramos Sênior. 32, • 
no dia 10 (dez) de dezembro do exercício corren
te, às 10 (dez) horas, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

a) Aumento do capital social;
b) Alteração dos Estatutos sociais;
c) Outros assuntos de interesse da sociedade

Lages, 19 de novembro de 1963.

Antônio Duarte da Silva 
Diretor - Presidente

I I Dl V AL 9 9

Distribuidora de Veiculos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com
i

prêços sem concorrênciaFaça-nos uma visita e ceitifiqne dos nossos vantajosos piêços
Avenida Camões, 18 — Bairro Coral

L \ G E S  — o — Santa Catarina
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M A T A L  MILIONÁRIO Y O R K0 Crediário mais elástico da cidade
Um milhão de cruzeiros em prêmios!

A

/

Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FÍ e Estereofônicas 
Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
Ferros elétricos automáticos 

Enceradeiras
Liquidificadores

Maquinas de costura 
Aspiradores de pó 

Móveis de Fórmica 
Fogões à gás 

Sofás - cama

rs

Tudo em 18 Prestações
. * r" w **-V« H "ülu UUI üublIUU
Descontes inacreditáveis á v ista

Melhor oferla ninguém faz l
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Laces S C -20- 11- 63 CCEREIC LAGEAWC 3o paginaDi. Mario Teixeira Carrilho
(D esem bargador A posentada)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372Fone. 226 ' Caixa Postal 19

Lages — Santa Catarina

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 Ramos, 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

Horário, das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horas

LAGES - SANTA CATARINA

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja está em nossa loja o nòvo astro da industria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

PEÇO UMn DEMONSTRAÇÃO EM

e

2600
—  um carro a rigor

Concessionári1 exclusivo:
Agência P lanaltina de V eículos S /A

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Planaltina - Fone, 4 4 4  
Caba Postai, 3 3 3

Lages — Santa Catarina

1

Importantes
B ■ I.

í
(Cont. da última pagina)

Ainda nêsse importante se 
tor da administração, §que é 
o rodoviário, o prefeito Jo
nas Corrêa Garcia viu coroa
da de êxito mais uma das 
reivindicações jque apresen 
tou: o encascalhamento, a 
ser levado a efeito pela pa
trulha volante, |de uma das 
inúmeras estradas pertencen 
tes ao PJano Rodoviário de 
São José do Cerrito. Segun
do informou a Jnossa repor
tagem, êsse serviço deverá 
ser iniciado dentro em bre
ve e o que permitirá um 
novo surto de progresso nc 
município que dirige.

Construção de iO salas 
de aula

Com referência ao setor 
educacional 'do seu municí
pio, o sr. Jonas Corrêa Gar
cia informou-nos que, na sua 
recente estada em Florianó
polis, assinou convênio com 
o Gabinete de Planejamento 
do Plano de Metas do Go- 
vêrno (Plameg) para serem 
construídas mais dez salas 
de aula, que obedecem a um 
plano uniforme, serão dis
tribuídas por todo o Çmunicí- 
pio e terão suas obras ini
ciadas brevemente.

Combate à saúva
Com o objetivo de obter 

meios para dar combate à 
saúva, praga que vem pre
judicando enormemente as 
lavouras do Município, o pre
feito Jonas Corrêa Garcia 
conseguiu junto ao Secretá
rio da Agricultura do Estado, 
dr. Luiz Gabriel, o material 
necessário a êsse ,'fim e cu
jo transporte já foi provi
denciado pelo chefe da co
muna.

Contacto político
Acompanhado do 'sr. Pre

feito Municipal, manteve rá
pido contacto político |com o 
dr. Aderbal Ramos da Silva, 
um dos mais fortes candida
tos pessedistas à sucessão 
estadual em 1965, o sr. João 
Camilo Pereira, vice-presi 
dente do Diretório Municip 1 
do PSD de São José do Cer
rito, atualmente com exer
cício na presidência da re
ferida agremiação.

Nessa oportunidade, o sr. 
João Camilo Pereira pôs o 
dr. Aderbal Ramos da Silva 
ao par da fôrça do Partido 
Social Democrático no vizi
nho município serrano, colo- 
cando-o à sua inteira dispo
sição.

fia  C i d a d e ,  Eia E s t r a d a  o u  i a  P i s t a ,
S 1 M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado

A  m a rc a  m ais v iteriesa  nas ú ltim a s  com petições a u to m o b ilís ticas  em  nosso país

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
R e v e n d e d o r  S IM C A  nesta  praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bm Manoel Thiago da Castro. \TA - Lages - Santa Catarina

12809836
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Vende-se Motocicleta | Companhia Catarinense de

Força e LuzP ara  as suas refeições
V A  A O

I •

0. po-nto- ple-feiido- pala itu patadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A I R R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina

Vende-se uma motoci
cleta Monaik - Jawa, 
ano 1958, 9HP, inteira e 
sujeita a prova. Também 
troca-se por motor me
nor.

Informações nósta re
dação.

QUEM NÁO ANUNCIA 
— Se Esconde—

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEAN O 

Rua Mal. Deodoro, t f  294

P R E F E I T U R A  MU NI C I P AL  DE LAGES
Estado de Santa Catarina

ANEXO N° 3 - LEI N° 150 de 7 10-1963.

| C A R G O S
SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA

Vencimentos Padrão N de
Cargos Vencimentos

DIRETORIA DA FAZENDA 
Fiscal Serv. Abast. Águas H 1 2o.ooo,oo H 1 30.000,00
Encarregado do Expediente — — — L 1 36 0 0 0 ,0 0
Encarreg. Estação Recalque H 1 2o.ooo,oo H l 3o 0 0 0 ,0 0
Operador de Filtros F 1 18.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Bombeiro F 1 18.ooo,oo F 1 27.ooo,oo

OFICINAS:
Mecânico Chefe R 1 35.ooo,oo R 1 52.5oo,oo
Auxiliar de Mecânico K 1 23.ooo.oo K 1 34.500,oo
Auxiliar de Mecânico H 1 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Fiscalização 
Fiscal Geral M 1 26.000,00 N 1 42.ooo.oo
Fiscal Auxiliar H 4 2o.ooo,oo H 2 3o.ooo,oo
Fiscal Auxiliar - - 2o.ooo,oo J 3 33.ooo.oo
Cemitério
Administrador H 1 2o.ooo,oo I 1 31.5oo,ooZelador F 1 18.ooo,oo F 1 27.ooo,ooMercado
Administrador H 1 20.ooo,oo I 1

’ i
1

31.5oo,ooZelador F- 1 18.ooo,oo F 1 27.ooo,ooMotoristas
Motorista H 5 20.000,00 I 9 31.5oo,ooTratorista — — L 5 36.ooo,oo

Assistência Médica Municipal 
Atendente N 1 3o.0 0 0 ,0 0

Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação

São convidados os Senhores Acionistas desta 
Empresa a se reunirem em Assembléia Geral 
traordinária, a realizar-se no dia 23 (vinte e tres) 
de novembro de 1963, às 16 (dezesseis) .horas, na 
gede social, nesta cidade de Lages, a fim de dis
cutirem e deliberar sôbre a seguinte.

Ordem do Dia
Io) - Projeto de incorporação de nossa socie

dade pela CELESC e decisão sôbre os 
atos necessários.

2°) - Outros assuntos de interesse da socie
dade
Lages, 11 de novembro de 19(53.

Sérgio Ramos
Diretor Presidente 

Remi Goulart
Diretor Gerente 

Emilia Furtado Ramos
Diretor Secretário

Pão» Lida.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES —  Santa Catarina

Raul Goelzcr E i f  Ising Lida.
Representações e C onta  Prc pria
Cofres -  Fogões -  Balanças -  Motores Ma-- 

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

Prêços e garantias de Fábricas em 5, 10 ou 30
prestações sem juros e sem acréscimos.

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 
. _ _  Caixa Postal, 323L A G E S  -  S. C.

Para suas cargas e encom endas
Transportadora R O D O L A C E S—  Com filiais nas principais cidades do p a ís____

S e g u ra n ç a  e P o n tua lid ad e

fanifla Marechal Fioriano 388-foiis 380 - Caixa Postal jp  Lagts-S f
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Realizou-se no dia 27 
de outubro p.p.. a pri
meira santa comunhão 
do menino David, dileto 
filho do Sr. Cio vis Vare 
la Ghiorzi e de sua ex- 
ma. esposa d. Ana Emi-

lia Barroso Ghiorzi. No 
dia 31 do mesmo mês, 
transcorreu também a 
passagem de mais um 
aniversário natalicio do 
feliz comungante.

Transcorreu nos dias

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Sía. Catarina

Edital de Concorrência Pública para aquisi
ção de um bloco parcial para o motor esta
cionário empregado no serviço de abasteci

mento de água da cidade
De Ordem do Senhor Prefeito Municipal*, e tendo em 

vista as disposições da Lei n. 149 de 7 de outubro de 1963, 
levo ao conhecimento de todos os interessados que se a- 
cha aberta Concorrência Pública, para' aquisição, pela Muni
cipalidade, de um Bloco Parcial para Motor Diesel Mercedes 
Benz, tipo OM 326, devendo, o bloco, ser novo, com cilin 
dros, pistões, bronzinas, anéis e virabrequim Standard.

O prazo desta Concorrência é de trinta (30) dias, a 
contar da data da primeira publicação deste Edital, e os 
interessados deverão apresentar suas propostas em enve
lopes lacrados, na Secretaria da Prefeitura, até o dia 2 de 
dezembro do corrente ano, às 16 horas.
• No dia e hora acima referidos, todos os interessados 
que tiverem apresentado propostas, poderão, na Secretaria 
e sob a supervisão do Sr. Prefeito, assistir a abertura e 
julgamento das proposta'6. Nesta oportunidade, à medida 
que forem sendo abertas, as propostas deverão ser rubri 
cadas em todas as suas folhas, pelos concorrentes que es
tiverem presentes. ,

Além da proposta, todos os concorrentes deverão a- 
presentar provas de quitação com as Fazendas Federal, Es
tadual e Municipal, e mais, um documento em que declare 
concordar com o julgamento inclusive com a anulação to
tal ou parcial da Concorrência, no caso de assim convir 
aos interesses do Município.

Tôdas as propostas deverão ser redigidas com clareza 
e datilográficamente, sem rasuras ou entrelinhas, de forma 
a não dar motivos para dúvidas ou dupla interpretação.

Das propostas deverá, ainda, constar o preço exato 
do Bloco, compromisso da entrega imediata e condições de 
pagamento, além da discriminação dos característicos que 
6Ó poderão 6er os fixados por êste edital.

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi lavra
do o presente Edital que será publicado no Jornal «Correio 
Lageano», desta cidade e exibido ao público no lugar pró
prio, na séde do Govêrno do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
2 de novembro de 1963

5 e 6 do corrente mês, 
os aniversários nataii 
cios das meninas Ana 
Elise e Shejla, respecti
vamente, filhinhas do 
casal Sr. Clovis Varela 
Ghiorzi e de sua exma, 
esposa d. Ana ‘Emilia 
Barroso |Ghiorzi.

Aos pequenos natali- 
ciantes enviamos as nes
sas mais efusivas con
gratulações.

Recauchntadora Gaúcha 
-------1 "2  Irmãos" |-----

Modernamente aparelhada com
maquinários que são ã última

palavra no gênero
Secauchntagem - Recapagem - Vulcanização 

de pnens etc
Bairro Coral - Lages - Santa Catarina

Micro T ra to r TC R 4 T T 4
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasií

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR. AGUA MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES
Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 
Fone 228 -  LAG ES -  SC.

\

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p Secretaria

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta du reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2’ andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSONvSARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade /  Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).
ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida

mente aparelhado para defender o vosso interesse.

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

Cervejaria  Serramalte Ltda.
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

C erveias:
D ronenb ier

Fabricantes dos renomados produtos:

Dilsen
E le fa n te

M a lz b ie r
D iru ta

R efrigeran tes:
G u a ra n á

M u a  Tônica
L a ra n ia d a

9

Toda L im o n a d a
Gasosa

.D istribuem  a in d a :
A g u ard en te  e V in ho

Entregas rápidas à domicilio — Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
certifiquem-se dos seus prêços compensadores.

4 *
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Importantes reivindicações feitas pelo Pre
feito Jonas Corrêa Garcia em prol de São 

José do Cerrito

Fornecimento de luz à cidade - Máquina 
para abertura e reconstrução de estradas 

municipais - Combate à saúva - Outras notas
Acompanhado dos srs. ve 

reador Ari Heinzen e João 
Camilo Pereira, respectiva
mente representante pesse- 
dista à Câmara Municipal de 
São José do Cerrito e che
fe do PSD naquela comuna, 
regressou de sua viagem à 
Florianópolis, quinta feira 
última, dia, 14 do corrente, 
o prefeito Jonas Corrêa Gar
cia, do vizinho município 
serrano, Segundo informou 
à nossa reportagem, o sr. 
Jonus Corrêa Garcia apre 
sentou naquela capital, junto! 
às repartições competentes, 
diversas reivindicações em 
prol do município que tão 
eficientemente dirige e as 
quais foram coroadas do 
mais completo êxito.

Luz para São José do 
Cerrito

Velha e legitima aspiração 
da população do vizinho mu
nicípio. a luz brevemente vai 
se tornar uma realidade em 
São José do Cerrito. Para 
isso, o prefeito Jonas Corrêa 
Garcia se dirigiu, acompa-| 
nhado do deputado lageano i 
Aureo Vidal Ramos (Nuta) e j 
de sua comitiva, ao titular; 
do Govêrno do Estado dej 
Santa Catarina, que vem pro-j 
curando dar solução satisfa-' 
tória aos problemas que afli
gem as diversas comunas da 
terra barriga - verde, o pre
feito Jonas Corrêa Garcia 
viu coroada do mais pleno 
êxito a sua justa reivindi
cação.

Nêsse sentido, o governa 
dor Celso Ramos determinou 
providências imediatas para 
que fosse entregue ao muni

cípio de São José do Cerrito 
mediante convênio, um mo
tor Diesel, fios e outros ma
teriais necessários para a ins
talação do serviço de luz no 
vizinho município planaltino.

Isso significa, sem dúvida 
alguma, a concretização de 
um legitimo anseio dos habi
tantes da cidade de São Jo 
sé do Cerrito, um tento 
marcado na administração 
Jonas Corrêa Garcia e a 
prova cabal de que o gover
nador Celso Ramos vem dis
pensando aos municípios ca 
tarinenses as devidas aten
ções.

Maquina rodoviária
Junto ao DER, o prefeito 

Jonas Corrêa Garcia obteve 
uma máquina para a abertu
ra e reconstruções da6 estra
das que estão afetas à sua 
administração. Segundo o sr. 
Jonas Corrêa Garcia infor
mou à nossa reportagem, is
so foi uma grande conquis
ta para São José do Cerrito. 
Município novo, em fase ain
da de organização, São José 
do Cerrito não poderia arcar, 
de momento, com a aquisi
ção de uma máquina para 
a construção e reconstrução 
de 6ua8 estradas, apesar da 
sua urgente necessidade nês
se sentido. Oportuna, por
tanto, será a colaboração 
do atual govêrno do Estado, 
por intermédio do DER, for
necendo os meios para que 
a Prefeitura desenvolva in
tensa atividade no setor Ro
doviário.

Encascalhamento de 
estrada

(Continua na 3a pagina)

Restaurante Nápoli ofe
rece todos os sábados 

as famosas feijoadas

O tradicional Restau
rante Nápoli, agora sob 
a direção competente do 
Sr. Erno Pedro Rech, es
tá oferecendo todos os 
sábados aos seus dignos 
frequentadores, saboro
síssimas feijoadas, que 
hoje em dia se consti
tuem numa refeição in
dispensável aos bons pa 
ladares.

As feijoadas do Res
taurante Nápoli se sa
lientam pela variedade 
de alimentos que entram 
em seu preparo, equiva 
leDdo dizer que todos os 
sábados as mesmas so
frem variações em seus 
complementos.

Desta maneira, o Res
taurante Nápoli, que pri
ma pelo oferecimento de 
boas refeições, junta 
mais as feijoadas em 
seu variado cardápio, 
motivo porque cumpri
mentamos o seu digno 
proprietário Sr. Erno Pe
dro Rech, que sempre 
mostrou um profundo 
conhecedor da arte.

Por êste e outros mo
tivos, é que o Restauran
te Nápoli é o ponto pre
dileto dos senhores via 
jantes era geral e tam
bém pela familia lagea- 
na que ali realizam a- 
petitosas refeições sem
pre acompanhadas de 
uma varidade de bebi
das nacionais e estran
geiras.

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

m elhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estado do R io Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualm ente a ún ica  C om panhia de Aviação C om ercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligando-a  a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários 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.
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, e público viajante da Região Serrana de parabéns com as 

novas linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO que continúa a ser “ pio 
neira da Aviação Comercial em nossa Região. K

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

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

3as. 5as. e sabado:

ftevsndedor coro sran-
des novidades para as lestac

Novo
Ao se a p io x im ^  Desta maneira, a popu

lação masculina de nos
sa cidade, deve visitar a 
partir de agora, e duram 
te todo o mês de Dezem
bro, a conceituada firma 
Hélios Moreira César & 
Cia., e lá certificar-se 
de suas vantajosas ofer
tas e dos seus renoma- 
dos aitigos.

festas de fim de ano, 
revendedor Renner de 
nossa cidade, a concei
tuada firma Hélios Mo
reira César & Cia, apres- 
ta- se p a r a  oferecer 
ao distinto público da 
Princesa da Serra as 
maiores novidades em 
artigos de vestuário mas
culino.

Assim é, que além da 
g r a n d e  variedade de 
roupas feitas, camisas, 
meias, gravatas, calça
dos etc., a renomada 
firma Hélios Moreira Cé
sar & Cia. oferecerá os 
mesmos artigos median
te s u a v e s  prestações
_______.* ~ «M/vnlof ün.

Ao iniciar-se as suas 
atividades comerciais de 
fim de ano, o revende
dor Renner de nossa ci
dade, espera ver coroa
do de êxito mais esta 
sua promoção e ao mes
mo tempo proporcionarte s u a v e s  preswvuco ,/T. ‘ —  t

mensais, com regular en- a sua distinta freguesia 
n■!ma npmrmMn as maiores facilidadestrada, numa promoção as maiores facilidades 

gigantesca para as fes- para as suas compras.

%

■ O Vereador Teimo 
Ramos Arruda, um dos 
mais combativos repre
sentantes pessedistas na 
Câmara Municipal e 
seu lider naquela casa 
do povo, vem de licen
ciar-se de suas ativida
des neste final do pre
sente periodo legislativo.

Êste l i c e n c i a  m ento 
prende-se a atender à 
vários assuntos particu
lares de real importân
cia, inclusive para pres
tar exames^dentro de 
poucos dia6 na Faculda
de de Direito de Floria
nópolis, onde vem cur
sando o terceiro ano 
com grande brilho.

O Vereador Teimo 
Ramos Arruda, colocou 
ainda nas mãos do seu 
partido, a liderança da 
bancada que vinha exer
cendo com grande bri
lhantismo desde a as 

---------------------------------------------------- cenção da atual Cànurs
no mês de Fevereiro do corrente ano.

Como a quarta sessão do atual periodo legislativo, é 
a última do corrente ano, e sòmente no próximo mês de 
fevereiro de 1964, voltará a Câmara a se reunir, com a 
consequente escolha de sua mesa diretora e dos novos li
deres partidários, resolveu o Verador Teimo Ramos Arru
da licenciar-se no momento e colocar a liderança nai 
mãos do seu partido.

Durante todo o periodo em que esteve na liderança 
do PSD na Câmara Municipal, o Vereador Teimo Ramos 
Arruda soube conduzir a mesma dentro de um espirito d? 
disciplina e de trabalho, batalhando em perfeita consonân
cia com o poder Executivo e visando ünicamente o bem 
estar de nosso Município.

. Outrossim, formou com os seus demais colegas de 
Um bu0C0 maciÇ° e uno, todos êles homens com- 

íntivHJ1 os e ba8tante cônscios de suas obrigações legi* 
ann m.’ também< 8e por uma ventura no próximo
sicão Hp iíT . ° jü ra qualquer época forem guindados à P0- 
à confianna^ da maioria’ 8aberão por certo correspondí
0 Vereador í r C S " ™  "*

f : 9 -  ‘  ■

Q u a n d o  p e n s a r  e m  t e c i d o s

HCASAS ALMEIDA}—
Preços arrazadores Tecidos de qualidade
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