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Relatórios
1 - do Snr. Arnaldo Bor 

ges Waltrick. apreciando o 
véto total opôsto pelo Prefei
to Municipal ao projeto de 
lei de n‘ 6-55; 1, também do 
vereador Evilásio Nery Caon, 
dando conta de observa
ções da COMISSÃO ESPE
CIAL, composta dos srns. ve
readores Argemiro Borges 
de Almeida, Dionisio Maestri, 
Miguel Baby Sobrinho, Dor- 
valino Furtado e o ja citado, 
comissão esta constituída pa
ra, in lóco, ouvir a opinião 
dos diretórios políticos, a u 
toridades distritais e indus
triais, eôbre a conveniência 
ou não da divisão administra 
tiva do Município, com a 
criação de outro, nas zonas 
de Anita Garibaldi e Cerro 
Negro.

Pareceres em separado
Foram elaborados 3 pare

ceres em separado,- 2 pelo 
Snr. vereador Evilá6Ío Nery 
Caon, o primeiro, como mem
bro da Comissão de Justiça, 
ao projeto de lei n 21-55; o 
6egundo, como membro da 
Comissão de Finanças, ao 
projeto n 14-55. O terceiro 
parecer em separado foi de 
autoria do Snr. vereador Aris
tides Batista Ramos, como 
membro da Comissão de Jus
tiça, exarado ao projeto de lei 
de n‘ 59 55

✓
Indicações

A Câmara apreciou e apro
vou 53 Indicações eôbre va
riados assuntos, tôdas envia
das a seus destinatários, e as
sim distribuídas: - 16 do Snr. 
Evilásio Nery Caon; 6 do 6r. 
Dorvalino Furtado; 6 do Snr. 
Argemiro Borges de Almei
da: 6 do Snr. Arnaldo Bor
ges Waltrick; 5 do Sr. Áu
reo Ramos Lisbôa; 4 do Snr. 
Leopoldo de Souza Medeiros: 
2 do Snr. Miguel Baby So
brinho; 2 do Snr. Aristides 
Batista Ramos; 2 do Snr. Ma 
noel Autune» Ramos.

Pedidos de Informação

Os pedidos de informação 
ao Executivo Municipal, 6o- 
maram 17; 8 do Snr. verea
dor Evilásio Nery Caon, 3 do 
^nr. Agnello Arruda, 3 do 
Snr. Lourenço Waltrick Viei
ra, 2 do Snr. Aristides Batis
ta Ramos e 1 do presidente 
Snr. Syrth Nicolleli.

Releva observar que com 
duas exceções, foram essas 
solicitações prontamente res
pondidas pelo >nr. Euclides 
Granzotto, prefeito Municipal.

Emendas
Muitas e variadas foram as 

emendas ativas, supressivas 
ou modifieativas apresenta
das a trabalhos em pauta, as
sim discriminadas: - do Snr. 
Evilásio Nery Caon, 18: do 
Snr, Dorvalino Furtado, 4; do 
Snr: Agnello Arruda, 3; do 
Snr. Argemiro Borges de Al
meida, 3; do Snr. Ary da Cos
ta Ávila, 3; do Snr. Manoel 
Antunes Ramos, 2; do Snr. 
Oscar Schweitzer, 2; do Snr. 
Aureo Ramos Lisbôa, 2; do 
Snr. Aristides Batista Ramos, 
2; do Snr. Lourenço Waltrick 
Vieira, 1

Discursos
Usaram da palavra ou fo

ram à tribuna para tratar dos 
mais variados assuntosos se
guintes senhores vereadores: 
- Evilásio Nery Caon, 87 vê- 
zes; Manoel Antunes Ramo6, 
33 vêzes; Dorvalino Furtado, 
28 vezes; Lourenço Waltrick 
Vieira, 24, vêzes,- Arnaldo 
Borges Waltrick, 20 vêzes; 
Agnello Arruda, 19 vêzes; 
Aristides Batista Ramos, 16 
vêzes; Syrth de Aquino Ni
colleli, 12 vêzes, Aureo Ra
mos Lisbôa, 9 vêzes; Oscar 
>chweitzer. 2 vêzes; Leopol
do de Souza Medeiros. 2 vê 
zes; Ary da Costa Avila, 2 
vêzes.

(continua)

Trator Agrícola
Modelo WD Allis Chalmers 

com arado 3 discos, grade, 
cultivador-plantadeira - VEN
DE-SE.

Informações nesta redação.

Juscelino na Eurooa
Vem alcançando vivo in

teresse em todo o mundo a 
visita que o sr. Juscelino 
Kubitscheek está realizando 
pela Europa. Partindo dos 
Estados Unidos no dia 9, o 
presidente eleito do Brasil es
teve na Inglaterra onde foi 
condecorado pela Rainha Eli - 
sabeth, visitou a Holanda 
Luxembargo, a Bclgica, en
contrando-se no dia de hoje 
em Paris, Amanhã seguirá 
para a Alemanha, depois p,ira 
a Italia e finalmente Portugal, 
no dia 23 quando então retor
nará.

Diplomação dia 25
Os srs. Juscelino Kubits- 

check e João G.ul rt, candi
datos vitoriosos iiC pleito de 3 
de outubro, serão diplom 'dos 
pelo Superior Tribunal Kedo. 
r *1 como presidente da Re
pública, respectivameute, no 
próximo dia 25 deste

Rainha da Maçã, em 
São Joaquim

Estiveram em nossa reda
ção na manhã de hoje o Dr. 
Enver Risilia e o sr. Apio 
Fontanela, técnico e funcio
nário, respectivamente do 
Posto de Fruticultura de São 
Joaquim, os quais nos pres
taram diversos esclarecimen
tos sobre o importante cer
tame a ser realizado naque
le municipío no próximo mes 
- a Festa da Maçã Como par
te integrante dos festejos se
rá realizado hoje em São 
Joaquim, no Grêmio Social 
Desportivo Floradas da Ser
ra, mais uma apuração para 
a escolha da Rainha da Ma
çã de 1956. Até o momento 
lideram a primeira e segun 
da coloção as srtas Vera 
Borges e Natalícia Zapelini, 
com 225 e 185 votos, cada 
uma.

GALVÃO N. CAON
Incorporou-se ao quadio de 

redatores de nosso bi-sema- 
nário o ncndemico Qalvão 
Nery Caon, atualmente em 
férias em nossa cidade. No 
interregno de seus estudos, 
incumbir-se á de algumas de 
nossas secções, iniciando-se 
assim numa carreira a que já  
estão ligados os seus dois 
irmãos Evilásio e Edézio.

Dr. Teimo 
• Ribeiro

Encontra-se em goso de fé
rias em nossa cidade, acom
panhado de sua família o 
Dr. Teimo Vieira Ribeiro, ca
tedrático da Faculdade de 
Direito de Sta. Catarina e 
destacado prócer trabalhista 
do E-tado. Gratos pais visita 
que o Dr. Teimo Vieira Ri
beiro nos fez, desejamos fe
liz permanência em nossa ci
dade.

Estevim B o rg e s
Encontra-se entre nós o 

jornalista Estevam Borges, 
atualmente residindo em Gua
rapuava, onde dirige um pe
riódico. Estevam, que tencio
na permanecer em nossa ci
dade, deverá voltar a colabo
rar com a nossa imprensa, 
onde conquistou um lugar de 
destaque. Ao prezado colega 
formulamos votos de boas 
vindas.

Nova prorrogação do 
estado de sitio

O assunto dominante nos 
meios políticos é a nova pror
rogação do e-tado de sit o, 
agora por mais quinze dias. 
Grande maioria do PSD, TB 
e PSP entende ser necessá
ria essa prorrogação após 
o dia 2.5 deste para possibi
litar a posse do sr. Juscelino 
Kubitscheek sem maiores di
ficuldades. O pre-idente Ne- 
reu Ramos, ao que se anun
cia já determinou a elabora 
ção da mensagem a ser en
viada ao Congresso, o que 
deverá ser feito nessas pró
ximos dias.

Capitão Luiz Pereira
Precedente de Porto Ale

gre, encontra-se nesta cida
de o capitão Luiz Pereira, 
destacado prócer trabalhista 
no vizinho Estado do Rio 
Grande figura de grande pro 
jeção nos meios pecuaristas 
gaúchos

Norso6 cumprimentos ao 
ilustre viajante.

D e c l a r a ç ã o
Valho-me da presente para esclarecer que a Decla

ração minha, publicada nêste periódico em 12-1-1955 em 
que me comprometia a não mais exercer em Lajes a mi
nha profissão de Técnico em Contabilidade e indenizar a 
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, por escritas que por 
ventura viessem da referida firma para os meus cuidados, 
não expressava a minha livre expontânea vontade.

No momemo desobrigo me pelo declarado, aduzo aque
le documento nulo de pleno direito e ao distinto público ofe
reço meus serviços profissionais.

L.ajes, 13 de janeiro de 1956
Ernani Rosa 

a firma está reconhecida

Vacas raça leiteira
• * VENDE-SE

8 Vacas Jersey com cria nova em franca produção 
7 novilhas próximas a parir. Servidas por touros puros de

pedrigee.
8 Holandezas importadas do Uruguay Regisindas sele

ção Holanda Uruguay. Todas com cria nova.
Estabuladas fazenda de criação Ministério da Agricul

tura em Lages. Tratar com o proprietário. LUIZ PEREIRA
Hotel Lages

Unico bar na cidade com pista p/ dançar
----------------------------------------------------RUA CORREIA PINTO 41 T. 393 —------------------------------------------------

Serviços de Lanches e Bar — Todos os dias. Saladas de Frutas, Sorvetes, Tortas e vários Chás Dançantes.
B A R  C O M  B E B I D A S  N A C I O N A I S  E  i* S T R A N G E I R A S  

S E R V I Ç O  F I N O  ~
Musica diariamente, 2a. a sábado e domingo a tarde e a noite ____________________________ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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V i s i t e m  a P r i m e i r a  F e s t a  da
Maçã - Exposição

A Realizai-se dia 18 de íevereiro a 4 de março em Sdo Joaquim - S.C.

ONDE VAMOS PARAR ?
Segundo publica o CORREIO DO POVO, um dos mais 

conceituados jornais do Sul do pais, entrou em vigor a 
partir do dia Io do corrente mês. a nova lei do s*lo esta
dual no Rio Grande do Sul. Como salienta aquele prestigio
so orgão da imprensa gaueba, a referida majoração era 
esperada, mas não nas proporções que agora se tornaram 
conhecidas e que têm alarmado imensamente todas as clas
ses désse imoortanle Estado sulino.

De acordo com a nova tabela em vigor, em certos 
documentos a majoração atinge a 150 e ‘200 a mais por 
cenio, tendo provocado, como é natural, reclamações de 
toda a espécie por parte daqueles que, por necessidade, 
são obrigados a se submeter à nova lei. Ba<ta dizer que 
um atestado de bons antecedentes leva nada menos de 116 
cruzeiros e noventa centavos em selos! O atestado de re
sidência qu“, até 31 de dezembro, levava Cr$ 10,00 de selo 
estadual e mais a taxa de eletrificação de 1 cruzeiro, a- 
gora atinge a 39 cruzeiros, incluindo se as taxas de comu
nicação e eletrtficação, esta recentemente posta em vigor.

Ao que se sabe, em Santa Catarina vai haver também 
uma certa majoração no selo estadual, esperando-se, con
tudo, que os governantes barriga-verdes não sigam o exem
plo dos seus colegas do Rio Grande do Sul, pois isso cons
tituiria um verdadeiro saque à população, já enormemente 
sacrificada pelos constantes golpes que lhe tem sido desfe
ridos nestes últimos anos. Os constantes e abusivos aumen
tos de impostos, os postos de arrecadação colocados nas 
entradas das cidades e a progressiva e continua alta de 
preços dos gêneros de primeira necessidade ferem, de ma
neira acentuada, a economia do povo catarinense e, por
tanto, não é possível que o mesmo suporte, nos dias aper
tados em que vivemos, uma majoração do selo estadual 
nas proporções daquela agora posta em vigor no Estado 
do Rio graude do Sul.

Aero - Clube de Lages
Edital de Convocação

A Diretoria do Aéro-Clube de Lages, com fundamento 
em o art. 23° dos estatutos sociais, convoca todos os só
cios desta sociedade para uma Assembléia Geral Extraor
dinária a realizar-se no dia 24 do corrente, às 2') horas, em 
6ua séde à R. 15 de Novembro n' 33, Io andar, com a se
guinte «ordem do dia»; - Reforma de alguns artigos dos 
Estatutos, em atenção a exigências de ordem superior.

Lages, 13-1-956
Emilio F. Battistella 

Presidente

Indecisão
C L E L 1 A

É inútil, meu anigo, inútil » 
míi'» fria analit'1 dr* mtu* sen
timentos, a mais rigorosa bus
ca nos recantos insondaveii de 
meu coração. Não p^sso dar a 
resposta que t u olhar m^gua- 
do espera, nío p isso desfazer 
a duvida que tj mantém nessa 
atroz inquietação. . .

Serei o que quiseres, uma 
insensata ou uma ajma inquie
ta, talvez uma romântica des
locada tio torvelinho deste sé
culo atómico. Mas à tua inter
rogação, à essa muda interro
gação que te desfigura e põe 
um ritus de amargura em seu 
semblante moço, responder nío 
sei. . .

Nío Rei se te amo, é verda- 
dade. Quando muito jovem, 
muito jovem ainda, fui abrindo 
caminho para a marcha de 
minhas ilusões, esqueci de re
servar um cantÍDho para al
guém como tu, calmo e pon
derado, sereno e eficiente. . .

Não sei se te amo, . . Mas 
quero que atentes para estas 
minhas palavras: aprendi a 
contentar-me com o pouco que 
tenho, sem querer e sem nun
ca desejar o impossivel, pois 
acho qu* se a lua está bem 
distante, não são menos belos 
os raios de luar que chegam 
até nós. . .

Correio
Sentimental

A , revista da felicidade e do 
AMÔR - Contos - Novelas - Ro
mances célebres - Poesias - Histó
rias de araôr em quadrinhos - Cor
respondências amorosas - Palavras 
cruzadas - ASTROLOGIA - Hum - 
rismo e muitas coisas interessan
tíssimas.

Em todas as bancas de jornais 
Cr$ 5,C0

«

DFSTRIBUIDOR
Com. pRepi G. SocasS/A
Rua Cel. C ordova 294 Telef. 238 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

Produtos B rasilit »
ii n ■ ■ Chapas onduladas para coberturas, cha- 

j- lzas n81cor, chapas lizae Fibrolite para forros e divi
e x te rn a ireL CaiiXa- de de8car8a Flomax de imbutir. B. F. 
eSoto l' inSf!.rVa- rí0S para aSua 3uente e l*a. tubos para 
para red^s i  samtaria8 em geral, peças e conexões
gua e ontr s *uk°s de Pressão para redes de a*g , outros produtos da afamada linba «BRASILIT»

I
i

ï
Distribuidora Comercial Lageana Ltda

Atacadistas —  Distribuidores —
Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES

DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Manguèh-as 
Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e 
Indústria de Pneumáticos Firestone:- Pneus 
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metalúrgica Wallig S. A.:- Fogões «Wa LLIG»
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - eilinH

A l n a r - r r a t í i c  rvrvrvA '-‘UIKirOS

Importadores

SANTA CATARTMfl

aparelhos para barbear 
e câmaras de ar.

Alpargatas RODA - Alumínio - Arado«?. e mancais.
VENDAS POR ATACADO: para automóveis e caminhões - Ferragens em '  Conservas - Correntes

-r ^ T ^ lf S g S li o Q q  )ít=^3>rp Q q !|p ^ ,f p S ^ fpôãj[; >Sem 8 m l -L ou ças-P ap e |â r ia . p r
egos - etc., etc..

SlsgãlíSgliSfrF .E5jôSrACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Gosto não se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Paul é indiscutível
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar as suas originais novidades confecionadas

------------------- ------------- por mãos de mestre ------------ --------------------

= LOJAS PAUL =
AO LADO DO CINE TAMOIO

P o s s e  da D i r e t o r i a  da F A C
Plataforma de FIÚZA LIMA: colaboração e serviço de equipe — autoridades presentes — outras nòtas

Revestiu-se de grande signi
ficação pira o esporte catari
nense a cerimônia da p isse 
da nova diretoria da Federa
ção Atlética Catarinense rea
lizada sábado, 7 do corrente, 
às 20,30. na séde da referida 
entidade,

À solenidade comparece
ram representante do exino. 
sr. lrineu Bornhiusen, gover
nador do Estado, dr. Osmar 
Cunha, Prefeita da capital, 
cel. Mãrio Fernandes Guedes, 
representando o comando da 
Policia Militar, representante 
da direção da Escola de 
Aprendizes Marinheiro, depu
tado Antonio Gomes de Al
meida, vice-pr«*idente da 
Assembléia Legislativa, dr. 
João David Ferreira Lima, 
presidente da Federação Ca
tarinense de Tenis, dr. Os- 
waldo Bulcão Viana, presi
dente do Lira Tenis Clube, 
major Mauticio Spalding de 
Souza, presidente da Associa
ção Atlética Barriga-Verde, 
dr. Fulvio Vieira, dr. João 
Batista BoDassis, presidente 
em exercício da FAC, sr. 
Luiz Fiúza Lima, presidente 
eleito, membros da diretoria 
anterior e da atual, represen
tantes da imprensa escrita e 
falada da capital, além de es
portistas e outras pessoas 
gradas.

Inicialmente, mandou o dr. 
João Bonassis fôsse lida a 
ata da assembléia geral ex
traordinária, na qual foi elei
ta a nova diretoria da Fede
ração Atlética Catarinense, 
por todos achida conforme. A

-.eguir, o presidente até eotão 
em exercício dLs^rtou, em 
breves palavras, sôbre os tra
balhos da FAC, suas realiza
ções no camp> do esporte ca
tarinense, que emprestava a- 
tu.dmente à referida entidade 
uma situação privilegiada. 
Abordou, aiu la, o orador, a 
soma de serviços prestados 
pelo dr. Osmar Cunha, ex
pressando su» crença nos ele
mentos que compõem a neva 
direção da eclética, aludindo 
também á ótima situação fi
nanceira da entidade, que 
dispunha em caixa de um sal
do superior a Cr$ 107:000.00, 
além do crédito de 60.000,00 
referente à verba do Conse
lho Nacional de Desportos.

Finalizando, o dr. João Bo- 
nassis deu posse a todos os 
membros da atual diretoria 
da Fa C, que ficou a^sim 
constituída: presidente Luiz 
Fiúza Lima; vice ten. Fernan
do B. Vicgaa; conselho técni
co - Osiiy Barbato, Sylvio 
Son8ini, Hélio S .les e Reinal- 
do Pinto Rosa; conselho de 
julgamento! Dr. João Batista 
Bonassis. Mario Oiinger, Ir
mão Victor, Edward Born da 
Silva e dr. Paulo Ütto Schei- 
demantel.

Imediatamente após a ceri
mônia do empossamento, o 
sr. Luiz Fiúza Lima fez uso da 
palavra, e em rápida, singela 
e incisiva oraçSo, agradeceu 
a honra da escolha de seu 
nome para a direção dos des
tinos da FAC, frisHndo que 
nada poderia prometer, ini 
cialmente, mas, apenas conti-

Ilmar Carvalho
nuando a política de trabalhos 
da presidência Osmar Cunhe 
João Batista Bonassis, muito 
terá feito em prol do crescen
te desenvolvimento do e 'p 'lr- 
te amador de Santa Catarina. 
Disse ainda o presidente re— 
cém-empos8ado, que todavia, 
esperava, dentro de um ano, 
com o apôio dos poderes, dos 
esportistas e do povo, proce
der a cobertura do estádio da 
FAC, terminando por apelar 
pela conjugação de esforços 
de todos os interessados no 
crescimento do esporte ama- 
dorista barriga-verde, agrade
cendo, na oportunidade, a pre- 
s-nça de.todos os convidados.

Outros oradores
Dada a palavra a qtmm 

qUizesse fazer uso dela; falou 
o vice-presidente da entidade, 
ten. Fernando Viegas que dis
se da s itisf .ção de que esta
va possuidu em integrar no
vamente a diieçã» da FAC, 
discorrendo sôbre as lutas 
que a Fed< ração teve até che 
gar ao pont cm que se en
contra, e que esperava a co
laboração de todos, indistinta- 
mente, para a mais ampla 
projeção da eclética, em sua 
esfera de . ção.

Em seguida, fez-se ouvir o 
dr. Oswaldo Bulcão Viano 
q ie, Como presidente do Lira 
Tenis Clube, congratulava-se 
com a nova diretoria, refe- 
rind i-se esp cialmente à ca
pacidade d* ação do atual

mentor, Luiz Fiúza Lima, f i-1 
zendo, «pós, u n retrosp cto 
das lutas e c l é t i c a s  
quais tinha tomado paite de I 
bom grado, lembrando, como 
o orador que o antecedeu, o 
apôio do governo estadual na 
edificação do majestoso está
dio; somado à despretenciosa 
colaboração do clube que pre
side.

Falou, logo após, o dr. Os
mar Cunha, prefeito de Flo
rianópolis, fundador da FAC e 
seu presidente durànte oito 
anos, que fez um interessante 
retrospecto histórico de eclé
tica, desde seus primórdios 
até os dias atuais, fixando 
todas as fases de seu desen
volvimento, e abordando to
das as lutas que a entidade 
manteve alé chegar a Cuu6ti- 
iuir-se o órgão máximo do 
atletismo catariiunse; com 
seu estádio próprio• <ua séde, 
seus grandes serviços presta
dos à causa do egp.irte, e do 
congraçamento dos clube* sob 
à égide da FAC. Lrnbrou o 
orador, na ocasião, cna seu 
abzlizado conhecimento de 
causa, de todos os presiden
tes, Colaboradores, esp irtista3 
e chefes de departamentos 
que se sobressaíram pela re 
levante fôlhí de serv ços pres
tados dando-lh“s o destaque 
merecido, citando, ainda; fa
tos pitorescos da vi«ia da FAC. 
mencionando, entre outroscoi 
sas, a primeira reunião da fu
tura Federação, no H *tel La- 
porta, em 1937. Finalizou por 
agradecer a atenç io que lhe 
foi dispensada quando à dire

ção dos destinos da FAC, 
concitando a nova diretoria a 
continuar a trajetória de ser
viços das admiuistrações an
teriores, e disso estava certo 
do-vez que conhecia o di
namismo e a capacidade do 
aiual presidente, sr. Luiz 
Fiúza Lima.

Pediu a palavra, também, o 
sr. Reinaldo Pinto Rosa que, 
como diretor de clubes de 
ciclismo d i capital, remontou 
à inestimável colaboração que 
o competente departamento 
prestou aos ciclistas de todo 
o Es a ic, e como mentor da 
secção de peJal da F.AO en- 
viadiia tsf rços no sentido de 
melhor amplii-l.i, congratu
lando-se com a diretoria ante- 
ri t e a recém-empok8 da.

Finalmente, o sr. Luiz Fiu 
z& Lima deu por • ncerrada a 
cerimônia, agradecendo mais 
i:ma vez a presença de tod s 
os que ali compareceram pa
ra prestigiar o ato de sua 
posse na presidência da FAC, 
ressaltando-se msis uma vez 
a necessidade de apôio dos 
governos es adual e municipal, 
membros da dretori*,  e enti
dades esportivas de todo o 
Estado, recebendo a seguir o 
abraço de congratulações de 
todos, e t rmmando, a?sim. 
»quda solenidade.

Vida do Crack
1 Conta para os desportistas de to
do o Brasil a história dos mais fa
mosos CRAKS de foot-ball,

A melhor revista esportiva, 
hm tôdas as bancas - Cr$ 6,00

Complete o conforto de seu lar adquirindo na Comercial Auto Capas 
em seu fantástico DEPARTAMENTO WCIT Y T E X»

Colchões de m olas CITY, SIESTA, CITYTEX. para casal e solteiro.
Cama - Turca « C I T Y T E X »  para solteiro e casal

Sofá - Cama «SIESTA”, com braços e sem  braços
Sofá - Cama “SIESTA”, LUXO, com braços e sem braçus

Divã e Poltronas - Cama «CITYTEX» comum e de luxo
Cama - TURCA «CITYTEX» com cabeceira para solteiro e casal 

Bergére sim ples e Reclinavel — Almofadas Decorativas
Grande sortimento de tecidos para decoração

Faça ainda hoje sua visita ao “ DEPARTAMENTO CITYTEX” da Loja Comercial Auto Capas
Vendas a vista e pelo sistem a crediário — Rua Marechal Deodoro 235- — LAGES — S. C.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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A maior rêde aérea domestica
Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.A. TAC
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S .N . (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214
Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto Alegre (diréto)

Hora de sahida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras)

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinrile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 13,20
(Volta às quartas feiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
(Volta às quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta às sextas feiras)

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta aos sabados)

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20 (Volta aos domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeir
Hora de sahida: - 11,30 <V° lta  “  ^  ’ 3as' ‘ - sabados)

Com uma passagem da TAC 2■ vpoudaerA viajar em «“ W i a .  a é ~ ^ T ^ ~ anl0 na ida

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de "
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul mandar buscar qualquer pessoa, q

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a nPWno , ^  dnd° QUe para iss<> seja a nen«<; el
pessoa receberá o bilhefp

na. imete de passagemsidencia.
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer

em sua

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Hugo Pereira e o Posto 
de Fruticultura

Na manhã do dia 7 do cor
rente a cidade de São Joi- 
quim foi abalada com a trist^ 
noticia do falecimento de Hu 
go Pereira, pessoa lirgameo- 
te conceituada dos meios so
ciais e políticos de Sãa Joa
quim. Éra descendente de 
tradicional família e abnegado 
funcionário do Pôsto de Fru
ticultura. Hugo encontrava- 
se em Rio do Sul por força 
do cargo que ocupava quan
do subtamente foi atacado de 
grave crise cardíaca obtendo 
sensíveis melhoras. Já não 
podendo mais prosseguir via
gem a Curitiba onde devia 
encontrar-se com seu Chefe 
que lá o esperava, Hugo per
maneceu onde se encontra
va, sob cuidados médicos, 
após o que em companhia 
de pessôi de sua amizade di
rigiu-se a Curitiba sendo 
imediatamente hospitalisado. 
Seu estado não «gravou-se 
tendo mesmo recebido ordem 
de seu medico para dar alta. 
Entretanto, inesperadamente, 
foi acometido de nova crise 
vindo a falecer na manhã do 
dia 5. Seu corpo foi transla
dado daquela capital para sua 
cidade natal-Sãc Joaquim-pas- 
sando por Lontras onde resi
de sua irmã Nilsa e onde 
Hago era pessn< estimadíssi
ma permanecendo aii seu cor
po por alguns momentos sen
do visitado por toda a popu
lação local. Aguardavam os 
funcionários do Pôsto de Fru
ticultura e suas famílias a 
chegada de seu saudoso com
panheiro tendo o corpo ali 
recebido maniftstações de 
pesar usando da palavra em 
nome daquele estabelecimen

to Dr. Paulo Faria, no seu 
proprio nome e no de seus 
servidores, o autor destas 
linhas que, em rápido impro
viso teceu elogios a pessoa do 
extinto declando que com o 
seu desaparecimento perdia o 
POsto de Fruticultura um de 
seus grandes colaboradores. A 
pedido do orador foi seu cor
po conduzido em um dos veí
culos do proprio Pôsto e. jus
tamente aquele em que Hu
go durante tanto tempo diri
giu e qne era por assim di
zer a sua casa. até a cidade 
onde compacta massa aguar
dava a cheg.da do iDdiioso 
jovem. Verdud ira demonstra
ção de estima foi o seu se- 
pnltamento, pois apesar do 
adiantado da hora o povo o 
acompanhou ate o cemiterio 
local enfrentando o mau tem* 
po. Acompanharam seu cor
po de Curiliba alé São Joa
quim, seu cunhado Augusto 
Weber, sua irmã Nilsa e sua 
noiva.

Residente em Rio do Sul. 
Cumpre-me esclarecer que foi 
Hugo Pereira que em com
panhia de um seu amigo, 
adquiriram extraordinária ma
çã que pezou 770 gramas en
viando ao então Ministro da 
Agricultura, dando assim ori
gem ao Pô-to de Fruticultu
ra, que neste momento ren
de suas homenagens ao gn n- 
de colaborador. Seu nome se
rá sempre lembrado por to
dos aqueles que aqui traba
lham.

São Toaquim, 9 <1e JaDeiro 
de 1956

Appio Fontanetla

Comercial «CONDE” Ltda.
Rua Aristüiano Ramos, 14 - Sala 2 
LAJES — SANTA CATARINA

Seguros - Representações - Comissões -
Corretagens - Conta própria

Materiais para construções - Material de e s 
critório - P eças de borracha para autom óveis. 
- Conservas - F ogões econôm icos - P eças e 

m olas para autom óveis - Café.

SEGUROS EM GERAL

Leiam e assinem  o jornal

___ « Â H O R A » _____
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta  redação

com um 
dos prazeres

r>

São Paulo é o maior produtor de oleos e gorduras vegetais
A produção de oleo* e g«rduras vegetais do Ett^do de S3o Paulo, relativa ao?an* pas

sado, elevou-se a 127.631 toneladas, no valor de Cr$ 2.314.070,00.
De acorda com os dados do Serviço de Estatistíca da ProducSo. do Ministério da Agri

cultura; a industrialização abrangeu os seguintes produto»; alfaviçio, amendoim, babaçu, cabriuva, 
caroço de algodão, eucalipto, gergelim, hortelã pimenta, laranji, lemongrass (erva cidreira), li
mão, aiamona, milho (oleo do caroçoj, milho (oleo do germen). ourleuri, soja, tucum e ucuúba. 
Em relação ao valor, figura em primeiro lugar o caroço de algodão, com Cr$; 998.868.834,00), 
seguindo-se o amendoim (CrJ 907.139.404,00) e a mamona (Cr$ 163.038.228,00).

— L I Q U  Í G Á Z —
A firma Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

tem a satisfação de comunicar aos seus distintos clientes 
que já recebeu um grande estoque de fogões e de botijões de 
liquigáz, estando apta a instalar em todos os lares lageanos 
esse  novo processo de cozer. Comunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento.

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n°, 305 

Lages — Santa Catarina

Cftsa CELY .  | | g | » |  .  CftSfl M I A L
Um emporio de tecidos e roupas feitas a serviço do povo

Rua 15 de Novembro - Lages - Santa Catarina
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Prefeitura Municipal de ^ajos
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N. 65
de V de dezembro de 1955

(continuação do numero anterior)

Demonstrativo ecomparativoda receiia orçada com arealizada-Exercicio de 1954

Codigo T Í TUL OS
Orçada Arrecadada

1-13-4 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
1- 14-1 Taxa de Limpeza pública
2- 01-0 Renda Imobiliária
2- 02-0 Renda de Capitais
3- 01-0 Serviços Urbanos
3 02-0 Indústrias Fabris e Manufatureiras
4- 11-0 Receita de Mercado, Feiras e Matadouros
4-12-0 Receita de Cemitérios
4-13-0 Quota prev. art, 15 § 2 da Const. Federal - Combustíveis e Lubrificantes
4-14-0 Quóta prev. art. 15 § 4 da Const. Federal - Imposto sôbre Renda
4-15-0 Quóta prev. art. 20 da Const. Federal - Excesso de Arrecadação
6-11-0 Alienação de Bens Patrimoniais
6-12 0 Cobrança da Divida Ativa
6-13-0 Receita de Indenizações e Restituições
6-14-0 Quóta de Fiscalizações Diversas
6-17-0 Contribuições Diversas
6-18-0 Multas em Geral
6-19-0 Eventuais

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de novembro de 1955

Oscar Amancio Ramos 
Contador em exercicio

9
7

9o
5

22o

7.
18o.
5oo.
520
loo
3oo.
2oo.

2o
loc

1

000,00
000,00

1. 0 0 0 ,0 0
1.0 0 0,0 0
.000,00
100.00
900.00 
0 0 0 , 0 0  
0 0 0 ,0 0  
000,00 
.0 0 0 ,0 0  
000,00  
000,00  
000,00
100.00 

. 000,00 

.000,00 
.000.00

6 .5 o o .o o o ,oo

7.228.5o 
9 478,00

145.916.00 
3.728 8o

356.933.00

8.48o,5o
4l2.o53,3o
477,5oó,9o

1.587.832,00
238.357,2o
759.25o,lo
176.668.50

10.000,00 
218 433,7o
361.514.50 

y.427.828,8o

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

E'poca de pagamento de Imposto e Taxas
E S P E C I E

Imposto de Licenças
Imposto sôbre Indústrias e Profissões, Taxa Rodoviária e Taxa de Fiscalização e Serviço6 Diversos
Imposto Predial e Taxa de Limpeza Pública
Iôiposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto Territorial Urbano e Aforamento
Impoeto sobre Indústrias e Profissões e Taxa Rodoviária
Taxa de Agua e É cobrada trimestral, sendo a primeira cobroda em
Taxa de Vigilância é cobrada em

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de novembro de 1.955
Oscar Amancio Ramos 
Contador em exercicio

1* SEMESTRE 2• SEMESTRE

Janeiro
Fevereiro
Abril
Maio'!
Julho

Março
Outubro

Agosto
Outubro
Novembro

Agosto

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Despeza fixada par a este exercicio com a proposta para o oxerci d

Codigo
S E R V I Ç O SGeral

— E x  E R c  I c  I n  s

A ----------------------
1955 1 1.956

8-0 Administração Geral
8-1 Exação e Fiscalização Financeira
8-2 Segurança Pública e Assistência Social
8-3 Educação Pública
8-4 Saúde Pública
8-5 Fomento
8-6 Serviços lndústrtais *
8-7 Divida Pública
8 8 Serviços de Utilidade Pública
8-9 Encargos Diversos

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de novem bro de 195S
Oscar Amancio Ramos 
Contador em exercício

L278,I6o,oo 
3o4.76o,oo 
192 õ9o.oo 

1 429.43o, oo 
35o.ooo,oo 
23 ooo.oo 

.923.9oo.oo 
317.162,4o 

1 -4 7 1 .0 0 0 ,0 0  
—  7 0 9 .9 9 7 .Rn 

7 -0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1-744.46o,oo 
788.8000,oo 

235.59o oo 
2.000.000.00 

5 0 0 .0 0 0 ,oo 
3o 000,00 

1-594.ooo,oo 
317.162,4o 

2 .1 3 0 .0 0 0 .0 0  
659.987.6o 

"m.uuo.ooo.oó

EP r Â S ? ranz°íto  
eleito Municipal
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S r s .  v i a j a n t e s  e s r s . f a z e n d e i r o s :
Hospedem -se na PENSÃO NATAL. Agua corrente em todos os quartos, cozinha de Ia ordem e preços modicos.

Oferece também refeições diárias e por mês com preços especiais.

P e n s ã o  N a t a l ,  a maior e melhor no gênero
%

Rua Getulio Vargas N° 154 — Bem no centro da cidade — Lajes, Santa Catarina

Internacional x Vasco (hoje)
Pinheiros x Aliados (domingo)

Depois de uma interrupção 
de três semanas, por motivos 
de máu tempo, voltam, hoje 
ao Estádio Municipal, as e 
quipes do Internaciona) e 
Vasco da Gama, para o pios- 
seguimento do certame da 
cidade.

Esse prélio está sendo a- 
guardado com interesse, da
da a posição do Vasco que 
lidera com o Lages o cam
peonato, e por dever o Co
lorado esforçar-se ao máxi
mo para alcançar uma vitú 
ria afim de fugir a uma co
locação na retaguarda das 
disputantes.

Na preliminar poderá ser 
inclusive decidido o titulo, 
pois os disputantes desta tar
de são os únicos em condi
ções de conseguirem o cam
peonato de aspirantes G Va
co sem pontos perdidos é a- 
penas perseguido pelos ru 
bros, com 4 pp., e uma vitó
ria vascaina, lhe assegurará 
a conquista do cetro para

seus reservas.

Aliados x  Pinheiros
Êsse encontro também reu 

ne interesse, uma vez que o 
Aliados mantem esperanças 
ainda no campeonato,. ao 
mesmo tempo em que os 
alvi verdes têm feito boas a 
presentações, nesta tempora
da. No turno aliadinos e 
pinheir stas empataram, e os 
companheiros de Segala der
rotaram espetacularmente os 
vascainos.

Uma derrota do Aliados 
deixará Vasco e Lages fol- 
gadamente na liderança do 
certame, ao passo que sua 
vitoria manterá posição que 
lhe assegura possibilidades 
da conquista do campeonato.

Na preliminar estarão em
penhadas as equipes de as
pirantes, num encontro de 
bons contornos. A principal 
terá inicio às 16,15 horas

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

— =  V A R I G  = —
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando

Aviões mixtos em iodos seus vôos em LAJES
. H O R Á R I O

DE LAJES PARA
C axias 4 as 6as. Dom.
Curitiba 3as. fias. Sab.
Florianópolis Mas. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as. Dom.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab,
jaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

P R E Ç O
IDA Ida e volta

Campeonato da cidade
O Campeonato da Cidade que 

vem se arrastando Urdamente, 
apresents até o momento o se
guinte placard:
1 - Lajes c Aliados - 4 pp.
2 - Vasco da Gama - 5 pp.
3 - Internacional - 7 pp.
4 - S.C, Pinheiros - 8 pp.

Essa colocsção é o resultado
dos escsres verificados em csm- 
ps. Uma pendência entre Vas
co e Aliados, os levou ao 
T.J.D. onde será julgado una 
protesto dos cruzmaltlnos em 
disputa de um ponto. Se • Vas
co vencer trocará de posição 
com o Veteran'), e s» p»rcler *

tabela permanece como acima. 
Dt um modo geral pode-se 
observar que tanto o Pinheiras 
como o Internacional estio ex
cluídos do titulo máximo, per
manecendo a disputa entre os 
outros tres clubes. A próxima 
rodada, a realizar-se sábado e 
domingo, reunirá Vasco x In
ternacional e Aliados x Pinhei
ros, sem grande Influencia nas 
colocaçOes.

A decislo do certame é pre
vista para os jogos s serím 
efetivados entre Vasco x A'ia- 
dos e na final entre Vasco e 
Lnges.

Carasinho 6 6 5 ,0 0 i . : o o ,7 o
Caxias 3 4 8 ,4 0 629 .00
Curitibe 871 ,0 0 1 .572 .40
Erechim 490.S0 886 ,20
Florianópolis 454 .40 886  20
Joaçaba 316 ,60 5 /1 ,7 0
Pãsso Fundo 5 9 0 ,8 0 1 .0 6 7 ,1 0
Porto Alegre 5 5 4 ,4 0 1.00",70
Rio de Janeiro 2 .0 5 8 ,6 0 3 .7 1 6 ,5 0
São Paulo 1.478 ,40 2 .6 6 8 ,5 0
Xapeco 460 ,60 8 4 8 .0 0

Maiores detalhes sôbre passagens, con exões para outras cidades do
país e extrangeiras. nas agencias da VARIG e nas 

de Turismo.
principais A gencias

AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones - 241

C A S A  B E N N E R
e d if íc io  c a r a j a

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

0

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc,

SOBRETUDOS
C O M P R E  P E L O

CAPAS
N O S S O  S I S T E M A  C R E D l A R

POLOVER
I O
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----- -----------------------------  L *■ P«*» arcndiosa matinal
Amanha - Domngo, ás 10 horas da mann^ maravll!nl0 de
e ás 4 ,  19,15 h. e 21.15 horas —  PR1MEiaA walt disneyda séne makavil

0 Dr a ma  do Deserto
UM ESPETÁCULO MARAVILHOSO PREMIADO EM TODO O MUNDO. avigam08 qUe o DRAMA DO

N. B. — Para evitar atropelos, e para que toda a cidade possa a8j^8t*r.
DESERTO será exibido, tamhem, segunda e te.^a ieira

A policia argentina desbarata falsários brasileiros

Milhões de cruzeiros em 
notas falsificadas

BUENOS AIRES, 12 fUP)- 
Apesar da grande reserva guar
dada pela Pelicia Faderal Ar- 
grntina, anunciou o j >rnal «La 
Raznn» que e s t a  descobriu, 
um bando de falsificadores de 
moeda, em cujo poder foi en
contrada a soma de 250 milhões 
em cruzeiros-papel.

A Policia efetuou uma série 
de «batidas» em Buenos Aires 
e seus suburbios, ocasião em 
que faram presos vários falsá
rios e achadas as máquinas e 
outros materiais utilizados na 
falsificação. E«tSo implicado* no 
tato vários políticos brasileiros

que militam nas hostes ntiosH? 
a Juscelino Kubitscheck. Os 
cruzeiros Msifi ados iriam ser 
utilizados com fins eleitorais.

A Polida disse que as «ba
tidas» de Buenos Aires foram 
feitas ontem à noite e esta 
manhã. No curso das opera
ções, as autoridades argenti
nas encontraram placas grava
das, lintas e papéis especiais 
oara a feitura de dinh iro, a- 
lém de certa quantidade de 
cruzeiro* falsos. U jornal «La 
Razon» acrescenta que prosse
guem as investigações e que já 
foram detidas várias pessoas 
para fins de interrogatório.

Camara Municipal de Lages
C O N V I T E

Tenho a honra de convidar as Exmas. autori
dades civis, militares, eclesiásticas e ao povo de 
Lages, para a solenidade de posse do novo titular 
do Poder Executivo Municipal, sr. VIDAL RA
MOS JUNIOR, a realizar-se no dia 31 do corren
te, às 15 horas, no recinto da Câmara - Ediíicio 
da Prefeitura.

SYRTH DE a QUINO NICOLLÉLI 
Presidente

Visitantes ilustres
Estiveram nesta cidade, em visita às obras 

de Construção da Escola de Aprendizagem Indus
trial, que se processa sob a competente direção 
do dr. Nilton Ramos, os drs. prof. Alcides Abreu 
e João Carlos Gubert, respectivamente diretor e 
sub-diretor do Departamento Regional do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENaI), 
com sede em Florianópolis.

Os ilustres visitantes, que são figuras de pro
jeção nos meios sociais e educacionais da Capital 
do Estado, chegaram em Lajes dia 11, tendo re
gressado no dia seguinte em um avião da carrei
ra da Varig, e aqui entrado em contâcto com 
figuras de projeção do nosso mundo social, políti
co e econômico.

Nossos cumprimentos.

Generoso Ribeiro do 
Amaral

E6teve em visita a nossa 
redação, onde entreteve in
teressante palestra tonoco, 
o 6r. Generoso Ribeiro do A- 
maral. elemento destacado 
no PTB de Chapecó, onde 
reside, e f gura muito tela- 
cionada e henquista naquele 
próspero município do oeste 
catarinense.

Nossos cumprimentos.

Hoje a posse da 
Diretoria da LSD
A posie dos srs. Evilásio 

N Caon e Gilbsrto Pires, na 
presid ncia e vice-presidencia 
da LSD, terá lugar hoje às 
20 horas, na séde social da 
Entidade.

Para e*se» atos estão lendo 
convidados diretorias de clubes 
e entidades esportivas da cida
de, esportistas e autoridades.

Mais de 150 mil 
toneladas de cebola

A colheita de cebola do 
corrente ano deverá atingir 
152 513 toneladae, segundo a 
estimativa do Serviço de Es
tatística da Produção, do 
Ministério da Agricultura. A 
area cultivada é_ de 30.929 
hectares, dos quais os maio
res algarismos pertencem aos 
Estados do S 'le  a Minas Ge
rais. O valor da safra eleva- 
se a CrS 845.271 000.00.

A cebnla é produzida em 
quase todo o País. Por E-ta- 
dos, as maiores contribuições 
cabem ao Rio Grande do 
Sul, com 68,h25 tons.; São 
Paulo, 33.122, Paraná, 13.584; 
Minas Gerais, 11.263; Bahia 
8.057; ^anta Catarina, 7.692, 
e Pernambuco, 6 671. Os de 
mais Estados apresentam vo
lumes inferiores de produ
ção.

Quanto ao rendimento o 
Rio Grande do Sul mantém 
o primeiro lugar, com 7 736 
quilos por hectare. Bahia . e 
São Paulo figuram em se
gundo e terceiro lugares, 
com 5 266 e 4.033 quilos
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OPORTUNIDADES COMERCIAIS
A firma NtLSON BRASCHEK & CIA. oferece à ven 

da os seguintes imóveis situados nos melhores pontos da 
Cidade, com facilidades de pagameDto.

1 /  20 lotes de 12 x 3'> cada um situados na Estrada 
Federal, proximos â Construção do SENAI.

2 - 11 lotes situados na Estrada Federal no trecho 
compreendido entre o Po6tu Coral e Esc..la Agrícola Cae 
tano Costa.

3 - 12 lotes situados ao lado do Ciube !' de Maio, na 
Avenida 3 de Outubro.

4 - 40 lotes situados em frente à Capela Frei Rogério.
5 - 10 lote6 situados nas proximidades da avenida 3 

de Outubro, fundos da Oficina Santa Helena.
6 - 1  Casa de Material bom acabamento, com gara

gem e depositos, situada na Rua Emiliano Ramos.

7 - 1 casa de Maierial c/ 5 quartos, 2 copas, 2 cozi
nhas, 2 instalações sanitarias, situada na av. Mal. Floriano.

8 - 1 casa de material no prolongamento da rua Aris-
tiliano Ramos com area construída de 190 m2. Transfere
para o comprador empréstimo Caixa Economica.

9 - 1 chacara com a area de lo.500 m2. toda cerca
da, com mato e agua, situada na Estrada Federal Lajes- 
Curitiba, quilômetro 6.

1 0 - 2  lotes de 30x25 cada um situados na Estrada 
Federal ao lado Chacara Lenzi.

Madeiras Tipo Exportação
Compra-se qualquer quantidade posta 

em nossos depositos.
Paga-se os melhores preços

Classificação e pagamento no ato da descarga
Tratar com ATALIBA DIETERICH 6  CIA.

Rua \oL da Patria 2.182 -  Caixa Postal 992 
Telefones 2-16-11 e 2 26 59

R- G. do SuPorto Alegre

Para seu conforto

G R A N D E  H O T E L  L A I E S
Agora sob nova direção

Diárias com café da manhã á partir de Crí 80,00 — Almoço ou iant*n a n „
jantes comerciais. Teleíones automáticos em todos n.80'™ ~  Desconto 

Propriedade e direção da “CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA
s para os srs. via-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




