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contra os átos violentos
por Vitor Konder

o pteote§to
ExMO. SR. SUPPLENTE DO SUBSTITUTO DO DR.

JUIZ DE DIREITO, em exercicio. ° CONSUL CARLOS R.ENAU�:,
por seu advogado abaixo-assignado, vem perante V. EXCIa. expor,

o seguinte: AS RENa qualidade de Superintendente da.INDUSTRln. . �
NAUX S. A. com séde nesta Cidade, a req�enmento dos a.cclOllls�
t tas foi convocada uma Assembléa Geral, cUJa ordem do dl� era a

--r:sol�ção definitiva do dissidio aberto entre os membros d,a Dlrecto

:ria e ra�ificação das deliberações tomadas pela Assemblea extraor-

tdinaria "de 2 de setembro.,
_. .

De accôrdo com o Edital de convocaçao pubhca10 no DIa-

rio O[ficial do Estado, a Assembléa reuniu-se hontem ás trese ho-

,'� At.é bem poucos dias, em documentos eserl

t,05,
-

Ó snr, COllilsul Renaux era con�m�er�do pelos que,
h�'zratamel!1tg,

.

se tomaram seus tmmrgcs, chefe ex

\\l\S;�rtll®�'bu��, que sempre t:rh,mfou sobre os tempo
��$ da VRda.

'1í"31� era a c�,m'ilpetencia comprovada do lmpc-
IF'U:O adr�1hil�;b'ad@r� que um deles ali rimou que, A
€��M.aGMe�' que fosse e tegar em que se censtrulsse
a Fiação7 seria e5tZlbelec�mento modelar, desde que
5>lri.1 eOlfll!:t1:l\"M�;ã� ttvesse a orlentação do venerando

ANOddadão.
�éhst�H�, porem que se opuzesse á desneces

sarla 'ittBliíl��th!ia do eugmento do capit�! de lU�a Em- illegaes e que requeiro, na qualidade de convocador dessa Assembléa

p:i'i:�za qli.H; [��spi5íe dte fCH;UfSOS c(ms�der�\feiS e se e Superintendente, que constem, integralmente da acta, são os se-

L-t'ha em COfl'H!Hções de excepetenaí prosperldade, .pa- guintes:
O sr. Victor Konder offereceu á FATRE, no dia 2 de se

ra (\lW� aquela v�U�ãce resp-eibvc!9 pôr tantos 'htu�
tembro, as 150 acçÕ'es de que era portador, pelo preço de acquisi-

8�s se tr�u1l5m!t!ldas§e na '6veEMce fatigada". O che- ção e mais os dividendos vencidos.
�e �xpelrimentado que t:rh.anfou galhardamente na Entret�nto, �pe.zar �a. �art}'l que meu advoga�o,? D�sem-I O Presidente proferiu o seguinte despacho:
�&da ill'tdu5tf�a�� comeretat e nas ihumças transfor- bargador C�rneIro R1belro dIrIgIU a 13 �e set�mbro, a Diretoria �a "Deixo de attender, porque o mandato do Director é inde-
�1101!.:Hse, reper\i'th1à�nellíl'�e, no anctão que "não pos- FATRE; nao obstante lh� ter eu c?muUJcado a 22, achar-s� deposi- legavel sendo apenas permittido aos administradores em coniunto

� �B· n tado n,o Banco I.NC.O a, Im,portanc!a1 pa�a c.�m.·pra das acço,es; em-
para actos de gestão. .Submettido este despacho á Assemhlêa, foi<co", mals todas as condBçQlE')s p�n m31Uilr o alcance

.. 1 " ,- f t..H'" "�" bora, a 30 eu a Illt1mas�e para aquet a avqUl:;l�ao, o ac o e que a approvado por unanimidade. 12.10.37. (as.) VICTOR KONDER."de seus fAtOS". U()§ sentlmenees de amôr fmai são Diretoria da FATRE nao convoco� a Assem?lea G�ral. para resol- Como se vê o despacho não cita uma disposição legal queÓ� iam mode qu� neg«ml <:'!lO benemertto progenEtor ver sobre a offerta, causando a mim, o maior accionista e aos de-
o ampare, não encontra um unico dispositivo que abone o indeferi-

o Idareito d;.: de�ender-se". mais, prejuízos pelos quaes essa Diretoria é responsavel. O sr: Kon- mento.
Pt. verdade, p�)D'ém, é esta: o snr, COi1Stll! R�- ele!', em carta de 26 de agosto, me declaro� que na Ass�mblea Ge-

F t d ral iria tomar conhecimento de sua renuncia de Superintendente,

1434,m:mx foi destil;:uido� pO!íijue e1tjg�(!) que a ,.�' re, : accrescentando qUe «NAO EXISTEM INTERESSES QUE VA-

\.t:�ue fé .0. maior !cio�ü§ta? �e." ressrsa p�r� dehber�:r_ s� LI-IAM O SEU CONCEITO, pASSADO E DIGNIDADE PES
t;f;�'1COraa ou nac em subse: ever as a,.,ç!I)$§ da RI e:í3 P SOAL », Em carta que me escreveu há dias atraz, declara que sua I

.

�:�afa deUberar sobre
_3: 15@ �ç�e5 qu: o sr. ��o�d�r. sahida «está EXCLUSIVAMENTE dependendo de lhe darem um

Ulle ofea"eceu, ante Y�u·�a§ te5'J:e�n�,Hlha3? no [ha ;.:; de substituto» e que «não pode fazer urna retirada intempestiva, sem

". ,li- mbro e nara tomar eenheclmente de sua renun- conhecimento dos que lhe conferiram o mandatod»l"b -

d h' I!:-.�li.e ílJ. v II'"
•

�

,.

'. Surge, entretanto, tomando parte nas e.1 eraçoes. e oje, pra:€;�a d@ cargo de Supell'mtenden1J:�.
.

o offertante das acções e o re�ianatario da Superintendencia, como lo. O cargo de Director é indelegavel.Parra certes e deter�n��li!t1'Bd@$ átos, a Fatre pre- si offerta e renuncia fossem a�tos juridicos sem efficacia alguma. I Quando a lei quer declarar um cargo indelegavel, fal-o ex-
(,�Sa �e�(j)s E5tah�to§ deter 'fi:ras qUií:H"t'�s dos votes, is� Demais, a FATRE não pode assumir a responsabili�ade de I

pressamente como o Código Civil, no art. 1.734, em relação ao tes-
te é, corre§p�nd®ntes a qUirJ:trlll mí] e quinhentas I su?screver 1.476 acções. Seus Estatutos,' no art.. 8, lettra no, 1, tamenteiro.
�. -:->'.r!< • horu'adlO> snr, Cmil§l51 pifJ3SUe mil e oito- exigem, �ara os actos que ultrapassem a so�ma de d.uzentos co�- 20. Os administradores somente podem passar,,,��,,,§, o

_

�

bS-. .

� -

d tos de reIS, autorização expressa da Assemblea, concedIda por tres procuração em conjuncto •

• ;eil1'tas açoes, de sorte que � �ss:m e�a nao po e
quartos do capital social. Ora, se o dissidio se dava entre o SUPERINTENDENTEf:teUberar Sl1)bre V$u'ios átO$1 tIhS�r�il1'U�1adl)s �OS Esta- E a Assembléa da FATRE não deu, até o presente, essa i e DIRECT.R, se, precisamente, essa divergencia é que deveria ser

'lutos sem i1) âi;i:í)�� d� b0!i'ltlm:erUtlJ IFlUlndador e Cha- autorização. O Diretor que subscrever as novas acções, em nome' decidida pela Assembléa, como poderiam pas'!ar procuração CON-
fe da� Empresas. da FATRE, incorre em responsabilida�e legal.

.
JUNTAMENTE? Como o mesmo advogado poderia defender in-

E ' 7.!ii dvelo§3rr·ios sabem que Alem disto, os srs. Olto e GUIlherme Renaux, ?omo Due- teresses antagonicos?
. c?m@ §eíjj� a

isia máscula resis .. />I ctores da FATRE, accionista da IRESA, são mandatal'l_os da As- 30. O mandato somente pode ser para actos deenconltra� e� sua eIler�
"

�
sembléa Geral daquella Sociedade. Para os casos que I_Iao s� en- gestão.tencia a atos degaes, o u�:u�o l·ee�u·�o que, quadram na gestão comum, ellefl, como orgãos da maUlfestaça� ex- O Presidente fez a distincção que não está na lei.UBI LEX

He lhes depal·a é fazei" Ci·ejj- 30 publico., aos terna da Assembléa, como interpretel da sua vontade, neC<lssltam NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBENIUS. O
�i)°lnCOS ao mundo ibuUicoho@ e eomereial, sua autorisação expressa. .

mandato que o administrador confere é m;nplo: tanto abrange Oi!>

>" '"

1í" Couso! é um doente mental", Como Directores, não podem, legalmen,te, votar pela destI- actos judiciaes, como os actos extra-judiciaes. Portanto nem a leitlue O Sltl •

e

D ele e toda a tuição do Superintendente, sem que a Assemblea Geral da.F�TRE, declara que o cargo é indelegavel; confere a cada administrador of4nando os que prllvam COI." lhes dê essa autorisação. Reunida eS3a Assembléa, me <:uvlra cOL?o J direito de passar procuração e não restringe os actos de gestão.
--r f:iOPlllólU:ã® de Brusque o sab�", e que, o ve� seu maior accionista, pO�iiuidQf de dois qUÍntos d�s acçoes, aprec�a-I Como já foi dito, a Assembléa foi convocada para em pri, !�el"ando indnst�"'ial gosa invejavel sande", e rá as razões da minha opposição ás deliberações Illegaes., e, enta?, Imeiro lugar, decidir do dissidio entre o Superintendente e o Direc
seniun· de l"utilante iuteUgencia e sua me- de?i�irá si seus Directores devem ou não votar pela mlllha destI- toro Este q.ue, das quinhen�as acções, tem tresentas ca�cionadas no

, ." I' id e viva lembra certos fátos tUIçao., _.. ,. B.anco Agncola. e Com�ercIal de Bl��enau, em �arantla de um cre-mOI Ia", uc a
• ..

'"
... sem es ue- A Assemblea Geral da FATRE nao conferIo a Olto e Glll- dito que lhe fOI concedIdo, teve o dIreIto de expor amplamente coo-!llue 8UtH·OS de§eJ�U·iaDI estives q lherme Renaux, autorisação para destituir-me. Os actos que elles tra o sr. CONSUL RENAUX o qlle entendeu, fez contra elle, como4�idos...
,. _ praticarem, sem aquella outorga, nesse iilentido, são nuHos de pleno se verá da acta, que será publicada, verdadeiro libello accusatorio.

Passemos, em se�uida", a pubhea�ao direito.
. . Entretanto, a Assembléia negou a palavra ao supplicante, não quiz

0116 pi·otesto que coaitloa o áto ilegal", que o O sr. Victor Konder não larga a Supermtendencl� ouvil-o. Não poude defender-se, nem pessoalmente nem por inter-
d t"t" eeseutoD perante (» Juiz de QUE RENUNCIOU, porque entende que "SUA CONCIENCIA E

I medio do seu advogado. Ficou na Assembléa completamente inBefe-es :Ii 0.10", apl
..

'"

ii A PROPRIA LEI" prohibem que a deixe sem "SEREM OUVIDOS so e ella applicou-lhe a penalidade maxima: a destituição.:Direito� O Snperl�tendente �I.ne s_e BC avo
AQUELLES QUE LHE CONFERIRAM O MAND.ATO". EIJtr;- Ninguem contesta que a Assembléia tem o direito de desti

em pleno exerciclo de sna§ mneoes e que tanto, pensa que OUo e Guilherme Renaux, sem OUVIr a Assemblea tuir os administradores; mlils faz-se mister que ella seja legal, não
perante o Poder .Iodieiario b-ápleitear sua Geral da FATRE, isto é, os que lhe conferiram o mandato, podem viole a lei e os estatutos. A Assembléia de hontem resolveu emÍt-
."

. I ão destituir-me de Super:ntendente. tir acções, na qual toca á FATRE subscrever 1.476. Para isso seuscuou a� •

Portanto, a Assembléa Geral da FATRE tem que ser con- Estatutos exigem autorização expressa da Assembléia, concedida
vocada para decidir:

. por três quartos do seu capital social.
a) sobre a compra das 150 acções que o sr. VIctor Konder Os DireLores da FATRE representam-na em determinados

lhe offereceu;
.

actos de gestão; mas para votar pela destituição do Superintendente
b) sobre a renuncia do mesmo cidadão, mamfestada em do- da IRESA, caso que não é de simples gestão, necessitavam ter au-

cumento escripto; torisação expressa da Assembléia Geral.
c) sobre a subscripção das novas acções da IRESA;

I
Tambem a Assembléia violou o art. 101, n' 2 do Decreto

d) sobre si, como accionista da IRESA, co�corda com a 4.34,-não permittindo defesa do Superintendente. Trata-se, poisminha destituição das funcções de Sup.erllltendente. de uma Assembléia illegal, portanto, nullos são os actos que ella
A' vista das razões juridicas expostas, CO�l�Idero nullos _os praticou, dentre os quaes a destituição do requerente do cargQ de

actos hoje praticados. Continuarei no pleno exerClCiO das funcçoes I Superintendttnte da IRESA, emIssão de duas mil acções no valor
de Superintendente da INDUSTRIAS RENAUX S.A., da qual so- de um conto de réis, cada uma, e, a reforma dos Estatutos.
mente poderei ser destituido por Assembléa Geral legal ou por de- Nestes termos, vem o supplicari'te lavrar o presente protestocisão irrecorrivel do Poder Judiciciario. para resalva de seus direitos de Superintendente das INDUSTRIAS

BRUSQUE, 12 de outubro de 1937 BENAUX S. A" requerendo que o mesmo seja tomado por termo

(as.) CARLOS REN�UX; Superintendente. �1f&�W�E�E�lui��i��s ���r1�Z�' F�11°A���;UO�T��
*

.

d . GER, JOANNA MARIA NIEBUHR, LUIZ STRECKER OTTOA Assembléa não c@ncedeu a palavra ao Supermten ente, NEITSCH e CARLOS LINDER
.

bI' d .

t
.'

h�

d" t b . re'eitou o reqQerim�nto e sela pu lCa o o lU ,elro teornao a nuttIU esse protesto, como �m em J .' da presente petiç3f:l no « Diario Official do Estado» e entregue ade que co�stas�e da acta que
f

o h.avIa apresentado. 1?ffe�Iva:���� supplicante o presente protesto, independente de traslado, cansoallt�na acta, nao ha nenhuma re erenCla � .e�ta occurr�ncla. om
o disposto nos arts. 889 e seguintes do Codigo Judiciario do Escado o facto ao seu advogado, este dmgIU ao PreSIdente da Assem-
tado.bléa o seguinte requerimento: D' - f 't ff't d t' .

d"
.

Illmo. Sr. Dr. PRESIDENTE DA ASSEMBLE'A. .

a se ao
.

el ?: para os e elOs a axa JU IClanll, o valor
O DESEMBARG,\DOR HERACLITO CARNEIRO RI- de qumhentos Iml reIS.

•

BEIRO, advogado do sr. CO,"TSUL CARLOS RENAUX, Superin- P. deferimento
tendente da INDUSTRIAS RENAUX S. A., como prova com a

procuração registrada no Lo. nO. 8 á fls. 80 do cartorio do Tabelli�o
ALEXANDRE ATHANAZIO GEVAERD, vem requerer que seja
admittido a funccionar na Assembléa, utilisando-se do direito asse-I

A ETA
voz Sem quaisquer Iiga�ões politicas

Proprietario e Diretor Respons3vel. J A I R O � A L L A D O

IV I Fmorianopolis, Sexta-feira, 15 de Outubro de 1937 I NUMERO 988

gurado pelo Decreto nO. 434 de 4 de julho de 1891, art. 101, nO. 2
bem como seja inserido na acta o protesto que junto apresenta
Nestes termos, P. Deferimento.

BRUSQUE, 12 de outubro de 1937.

(as.) HERACLITO CARNEIRO RIBEIRO.

Entretanto, eis o que dispõe o art. 101, nO. 2 do Decreto
de 4 de julho de 1891:

"os administradores podem nomear agentes que
os auxiliem na gestão diaria dos negocios da com
panhia, sendo em todo caso respons iveis pelos
actos de taes agentes e CONSTITC; a ADVO
GADOS EM JUIZO OU FO'RA DELLE".

Passemos a examinar os três fundamentos do despacho su-

Srs. membros da Assembiéa Gel-ai:
C SUPERINTENDENTE EFFECTIVO da INDUS-

TRIAS R��I\UX S. A., em pleno exercício das f�ncçõe� que os

Eslatutos me conferem, protesto contra todas as denberaç?es toma

das pela Asser::;bléa, não só quanto ao. augmento do capIt.al, pela
-emissão de novas acções, como a respel�o de qualq,uer medIda �ue

. diminuir restringir ou annullar mmhas funcçoes de Superm-
::���ente que' a Assembléa Geral da IRESA, á 29 de abril de 1937
"I,

f" UNANIMEMENTE por seis annos, embora os Esta-
Tne con eno, '

tutos me conferissem o cargo V1TA:L!CIA�EN�E. , . _

Os motivos i urídiGoS da mlllna reslstencIa as dehberaçoes

BRUSQUE, 13 DE OUTUBRO DE 1937.

ras .' .

Comparecendo á ella, na qualIdade de seu pflmC1:o. con-

vocador e Superintendente, em exercicio pleno de suas funcçaes, for
'll1Ulei o seguinte protesto:

P. P. HERACLITO CARNEIRO RIBE;IRO

.- -

.•<:' ••
" ••

_ ��'O

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CASADOS X SOLTEIROS

SOLTEIROS:
Helio

jú Tony
Baixo Zigo Aldo

JOio,Celio,Nei,Chavel,Medeiros.
Reservas: Guaspari e julio.

I

RESULTADOS DOS
PREMIOS MAIORES
DA EXTR��ÇÃO DE

ONTEM:

100:000$ÓOO U�spensada
19�9������ do cargo que
2:000$000 �.!xercia
2:000$000

.

1 :000$000 Do cargo
.

de substituta da

1 :000$000 Professora Zalda Augusta Serrão,
1 :OCO$OOO professora do Grupo Escolar Fe-

1:000$000 ripe Schm.idt, da. cid.ade de

I :000$000 .)�o FrancI�co, loi dispensada
Dirce 8henng.

O n'. 15.900 foi vendido em
- C DArle deCor)gregação

Mariana ApelaçãoNa Igreja da Ordem Terceira
de S. Francisco, reunem-se hoje Sumula dos julgamentos da
ás 19 horas, os membros da ultima sessão
Congregação Maliana N. S. do
Desterro, sob a direção do rev

mo. padre Emilio Dufner.

Fundado
1905

Estreito

em

i- �,.QtZt1,A--rlorian�iJtJu� 15-10-1..937

/IN � �-6---;;::rt:;)� D�SPEDIDA
� �a�e /fi �� Viuva Zulmira Vaz Rosa e Ii-

..

lhos despedem-se dos parentes e

D t
· pessoas amigas por terem de trans-

eSPO r IVa ferir sua �esid.encia para sua f�zen.
da em Flguelledo, muníctpío de
Bom Retiro.

do Club R. 5 de
Novembro

a noviI "crac:k"
F'igueirense

Assinou inscrição pelo glorioso gado a intervir.
bi-campeão, o ótimo forward Ney. Salum num tiro rasteiro consi-

Este player militou nas hostes gna o

do Internacional, e fez parte da 3' tento dos Casados.
seleção gaúcha. Fonseca aproveitando uma coo-

E' portanto de grande impor- fusão no goal adversario marca o

lancia para o alvi-negro esta ma- 4' goal dos Casados.
ravilhosa aquisição. Nei aproveitando um passe de

Dotado de grandes dotes de João marca o

inteligencia, o novo player dos 3' goal dos Solteiros.
campeões, constitue um ótimo re- Bida está formidavel.
(orço, par-a a turma do Figueiren- Medeiros atira forte para Car-
se. valho pegar bem.

Ficaram assim, os alvi-negres, A' s 3.40 termina o embate,
com uma ótima linha de frente. com a vitória dos Casados por

4x3.

�.-�!..�OOf#'����1{� �

�I
José Rosa e Senhora �

1t participam aos seus parentes �� e pessôas de suas relações. o ij
��� nas c im e n t o de sua filha ��
� EMYR. �
� F

CASADOS: �OO������I das.
Carvalho ------------------.---------------------------------------

�i�,�$�-�i,u�,�$�d.��:*�.��;:��g�M�.&�.�.���t�;�;$�i,�4�1�4�·�5�·�!i�-�;z�.·�;�:o�.�:$f�;�&ft(�ill
Morais Aldo A' P R A ç A

ISo·.. re:,oersúcar,SaMlumar.rBél�doa,Arnaldo I - QU 'Inta fe -I ra.. o

• Declaro que nesta data transferi, por venda, ã firma H. O. LI- :
-

Reservas:Fonseca e Narciso. GOCKI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT,' sita á rua Felipe Schmidt I
Juiz: Ivo Montenegro. 21. livre e desembaraçada de qualquer onus, esperando que a sucessora i

seja distinguida por parte do comercio e do pu'blico em geral com o I
. mesmo acolhimento dispensado á firma ora extinta.

.

Distingue-se o arqueiro Caeva- FLORIANOPOLIS, t-, de outubro de 1931.

lho por suas deíezas espetaculares. ��U:C:r:::R:. ���g�KI.
Salum atinge o goal dos Sol- (Firmas reconhecidas)

�::�s,Helio (Salamanca) assom-

CLUBE DOZE DE AGOST01
Medeiros atira de perto, mal a

bola vai fóra.
Soares perde uma ótima opor

tunidade para abrir o score.

Chaves numa bêla escapada,
conquista o

l: tento para os Solteiros.
Salum chuta, Helio defende

magistralmente.
Baixo faz penalty, batido por

Aldo consigna o

t: goal dos Casados.
Zigo faz um goal de cabeça,

que é anulado com justa razão,

pelo juiz.
Bida chuta. Helio torna a fa

zer uma outra béla defeza.
Terminou o t: tempo com o

empate de 1 xl.

2' PERIODO
A's 3,15 começa o ? tempo

cabendo a saida aos Casados.
O jôgo mantem-se equilibrade,

Marréco dá bem a Bida, este :,,��!!.'!-.I!I-_���I�������������������

envia a Fonseca para conseguir o
2' goal dos Casados.
Nei extrema e Zigo com um

bélo côrte faz o

2' goal dos Solteiros.
VaImor chuta, Carvalho defen

de bem.
Novameote Carvalho é obri-

ASSEMBLEIA GERAL

EUGENIO SOUZA
10, secretario

D� ordem da Directoria con

vido aos snr. secios para a As
sembléia Geral a realizar-se 00

dia 17 (Domingo) ás 17 ho
r a s, afim de proceder-se
á eleição da Directoria que tem

de gerir os destinos do Club de
5 de Novembro de 1937 a 5
de Novembro de 1938.

Comunico tambem que ala.
convocação será feita com ii me

tade e mais um do numero de
socíos e caso não haja numero,

será feita a segunda convocação
meia hora depois com qualquer
numero,

Pique-nique em Imbituba

Avisamos aos srs, socíos que, para o pique-nique que este Clu
be realizará em Imbituba, no proximo dia 11, foi estabelecido o se

guinte:
a)--a ínscrtção para socío ê de 10$000 por pessoa. A Juizo da

di-,retoria será admitida a Inscríção de convidados dos srs. socíos, á razão de
20$000 por pessoa.

b)--Os interessados deverão inscrever-se até a noite de 14 do cor

rente, impreterivelmente, estando á lista a sua dísposíção, diariamente,
das 19 ás 21 horas, no Clube.

c)--O Clllbe fornecerá transporte para os farneis dos inscritos.
d)--A partida será da sêde, onde havérá concentração ás 5,30

horas, e o regresso ás 11 horas.

Florianopolis, 5 de outubro de 1931:
A DIRETORIA

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
da Gambôa, Fenda�ão Gaffté-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu'torio: Rua Trajano n' 12--Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

MACHADO & Cia.
Ageneials e Representa�õe8

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLI S

Laterill
do Estaca0

(;:A RTfl�ZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas-e
Pobre menina rica.
CINE ROYAL, ás 7 e 8,30

horas-A lle Maria.
CINR ODEON. ás 7.30 ho

ras-Vr. Socrates.

13.899
10.134
11 :890
1.166
12.455
2.035
4.051
10.246
11.080
15.900

Imbituba e 08 demais sabe-se
terem sido adquiridos por pessêas
residentes no Rio oe Janeiro.

A lrineu Estanislau Cardoso,
servente da Es'�ola Normal Se
cundária do lnstitutc de Educa
ção desta capital, foram concedi
dos 30 dias de férias parcela-

"Espana
Nueva"

FériasPelo sr. ConsuI Freysleben,
foi-aos ontem entregue maia um

exémplar deste brilhante orgão,
dirigido pela inteligencia Iulguran-

.

te do jornalista Vicente Payá.
Somos gratos.

21DEOUTUBRO

Prefeitura
de II_ja'

o sr. Governador do Esta
do recebeu o seguinte telegra
roa:

ITAJAI', 13-�Apraz-me co�

mumcar a vossencra que nesta
data reassumi o exercicio do car

go de Prefeito. Cordiais saúda
ções, Irineu Bornhausen, Pre
feito.

Coletoria
Estadual

A Coletoria Estadual de Flc
rianopolis arrecadou, até o dia
14, a quantia de 32:220$600.

Recurso crime nO. 2.841
da comarca de Caçador em

que e' recorrente o dr. juiz de
Direito e recorrido Gentil J{I
beiro e outros, Relator o sr.

desembargador MEDEIROS FI�
LHO.

Foi negado provimento ao re

curso, para confirmar a sentença
de impronuncia que e' juridica.

Os autos não oferecem ele
mentos de prova bastante para
a pronuncia dos acusados.

Recurso crime nO. 2.813
da comarca de Cuncordia, em

que e' recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Raimundo MI
oranaa. Relator o sr, des aUI
LHERME Al3hY.

Confirmada a sentença recort
rida. iY1ostra:n os autos que le
ve e' a culpa imputave] ao acu

sado. Mostrou-se o réu diligen-
,

te no cumprimento de um dever
prendendo ele mesmo, e sem

I perda
de tempo, o fugitivo.

Agravo nO. 915 da coma.,

rca
de ltajahy) em que e' aKr;..i�

vante a Caixa Social Bene
iicenie dos Estivadore� e

I agravado Dionísio Veiga. Re-
lator o sr. des, TAVAf'ES
SOBRINHO.
N 1 •

egauo provrmente ao agra-
vo, pa�a confirmar li sentença
agravada pelos seus fundamentos.
Águvo fiO. 902 da comar

ca de Caçador, agravantes e

agravados o dr. Promote,[ Pu
blico e Slua Sarraf 8rahim. Re
lator o se. des, MEDEIRoJ
FILHO.

Dado provimento em parte
para submeter os auros á justiça
Federal, na forma do artigo
71 da ConstituiçiJo Feaerat.
Agravo nO. 9 J 2 da 'comar

ca de Laguna, agravante SUl
América ?;errestre, Maritimo
e Acidentes e agravado Ataide
Lopes. Relator o sr. des. UR.
BANO SALES.

Dado provimento em parte,
para se proceder ao exame re

querido no beneficiario.
--Atesto que prescrevo com: -. Die Zysamm�n:iet?4ung

resultaôos optlmos, 05 co· I von "Apyretina" 1st bereits
i

chets ôe "Apyretlna" neste I ein Beweis ôer schnellen

hospital, unô h"ilsamen WirRyng in

ôen angegeb:men ('allel'l.

Dr. A••ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

••At'!sto que tenho empre· . --Atesto que prescrevo em
to�os os casos inôicoôo'1 01

gaôo em minha clinico os proôuto "Ap"retirro" !do f'�r
maceutico rarlos Henriquemeôeiros.cachets ôe "Apyretlna". com D p.r. Iragibe deAraujol
.D:. Piragibe de ArclIJ;"" ...

rlmlc� geral e peôiatriCl. con
sultorlo e resiôencia: RuCII
15 ôe NOiJembro H' 82-Blu�

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-·Santa ratarlna.

ôicaOos.

--Os analges;c05 compo- ....Apyretina.. ein ausge- A formula ôe "Apyret!na"
mmtlZ!II ôe "Apyretina", es-

tão ôosaôos optimamente, ôe zeichnetes Proparat beson- é ôe molde a corresponôer
maneira que a energia espe-
cifica 005. orgãos não é atin- êers bei migl'ont: (Kopf- perfeitamente aos casos ln
glOa por IZfeitos ! ecunôarios, I
mesmo quando 05 ôols co- sChmerzen).
chets selam Inger!ôos simul
taneamente. Em outras pa
lavras, não ôeprime o co-

ração, não ôiminue o per"s· Dr. ceorg Ríchter. rJini-
faltlsmo gastro - intestinal
nem hyperaclôif!ca o esta-

co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreô Hoes!5, mnica
m01°·
ABslnaôo: Dr. Osvaldo Es-

pindola
Dr. O.valOo EsplnOola,rIi- Brasil.

nico geral IZ plZôiatrla. ron-
sultorlo e reslôencla: Rua HospItal 550 José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,
15 Ôl!: Hovembrn H: 54 A-·
Blumena Santo Iral.rina .• Santa ratarina.

Dr. Paulo ôe rarvalho.
Dr. Anton Hafner, clinico

rtlnica geral e operações. Dr. Nilo Salôanha fNm·
maôo na Alemanha e no geral e operações. méôico g:?ral e operações, méôico

méôico ôiretor do Hospital co. m�ôit:i) ôiretor ôo Hos
médico chefe ôo ôiretor ôo Hospital Santa ôiretor ÔO Hospitul Santa

e maternic,aôe mario Au-

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.

ratarina.

Santa ratarina, Blumenau, Santa pitr.í �11: Tlmbó, ó\:mta rala-xiliaôora, Hova-Breslau-Ho-
ratarina.

'A
OOR

PV
OE

R

rina.

optlmos ;resultaôoa.

monia, Santa ratarina.

CAB_C
"

E T I
?

--� '�Apyr�tina", p�'a as"
soclaçao felIz ôos SIZUS in.
greôientes. será um auxiliar
preríoso nos casos inôicaôos

DR.VICTOR MENDES
..
mujc:r à�. UiC';,f meno.:s ..

Lllrlltar ào 5e;,viço de 50ú
oe ao força Pública 00 Es
taôo.

"N
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Preçoe "I"\odinos

"
'

,

.� . I:�.' "�••••••
�

. .�������������

� L.INI-IA CE· "

�

� fj_wmK";'O= _ II Me'ado superior,
��. Uamlnhao e Olhnlbu••.
G .'

! Leão da Serra: o

iS Empreza de Transoorte de Passa... II
.

� gelrcs e Encomet'Jdas li
� .

� Entre Concordía e Marcelino Ramos I•
Ã I�J EM C0MBINAÇ o COM A LINHA DE CAXIAS

�� de ORTIGARA & G�NERALLI .�
��i Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- G
" trubro em diante , �iiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiUiiiiiiiiilEiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_í;;

� DIARIAMENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas � _� �� ��_
� da manhã, regressando ás 4 da tarde "
,� Para lociliter a boa ml1f,:?a di Empr�la, será colocada em .,
�� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como •
�� abaixo descriminamos: "
$ Concordiar-e-Escritório Mosele •
� SuruvI-Casa Come�cial B�scatt� •
�t Tamanduá-Casa Comorcial jnlio Schn • iIiIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii�

� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco "
.. Barra do Veado+-Ceee Comercial de Irmãos Poy •
ti Bela Vista-BotequimRo€se" Ig Vila Rica-Casa Comercial Ma2.Uti ., Dr", Alfredo P. de Arau]o
� Marcelino Ramos-Escritóri') Mosele • I
� "MEDI(�O
! Preço s: CONCORDIA á M, RAMOS 15$000 ! Especialista em molestias de creanças, nervos I
.. D T

• impaludismo e mo/estias da pele
•

I A E VOL A 25$000.
� Empreza DALLA COS fA "Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe-

• • le e nervosas pela jlutohemotherapia

Iii N. B. Em caso de temporais ou de estradas em miu" Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
• estado, aspassagens terão o acréscimo de 200(0. Telefone, 1.584 I
.(
•••••••••••�.O•••••••••I ..2!!!.s����_�_D_as_8�_s1_1_:.��as_I�4 às 16 horas

_ II
;.,1..... . . ..-...__..__,--'......... '.

I

i C r e d í toM u t u o P r e d i a t ! linda�:a:: I
� .

�� fi . de ser sua ps·

1
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE. SOR- ),-��., 4

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\1IOS FORA�A DESTRlBUl[)OS A' MAIS
""'"'__

� ga ndo a pe ..., as
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA- 5$000 .10$00? ou 20$000 IliiRA CADA SORTEIO 1 $QOO RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE _�

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por �es na
I

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construto.a
MEZ, Universal Ltda.

0(\7""
_.

MERIDIONAL
______________ �l..__"__

Companhia de seguras
de acidente de

Trabalha

Capital sebscrtto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000$0'00

\\llAdolar Schwarz=--
-

._----

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA' DA
Sociedade de NavegaçãoJParaná-·Santa Catarina
Limitada.t-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Poso

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(J, Perynas, Aliados; ,iagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motcr Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exti!rio

Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex

terior, para "ilesembaraço .e re.despacho para
as praças do Interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Oferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de

A, ;sistencia f\llédict..�, Faí
maceutíoA e Hospitdfar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERiOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOr�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríaf'''lOpolis

especial iY"\el de abelha,
pirY"enta malagueta,

laranja.--, banandas, etc.
V. Sa. encontra no

MercadinRl0 Popula.·,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

== Dr. Ivo d'Aqulno-
Adovgado

Florianopol is

!S!L A ! i Q 04'"l' , ·&iDA ;g

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

Hotel das T'
",

ermas
Estabelecimento moderno recern construido. proxi-

mo ás
_ águas térrnais IOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

Ide primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicas
Proprietario: Herbert F.lk

. ��!i.mIlI

(Mau sprtcht deutsch)
GUA�DA· .. Municipio de Tubarão

Santa Catarina

Indo a Araranguá
---------------------------�

HOSPESE-SE NO HO TEL NOROEjTE coslnha de
I a. ordem, asseio e higiene

Linha de onlbus para Purto Alegre quartas e

domingos

Proprtetar-lo João Gónzales

Banco de Crédito
Popular e Agri ..
cola de S anta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

,J
Capital

. ]Reserva
136:700$000
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e multas
premlos menores

Malrlz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO oua DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA.1 QUE .pUBLICA O RETRATO E HEClBOS DE: SEUS
PREMIADOS tE QUE ENTREGA PON rUALMENTE�os SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALr - (SOBRAD)

.'::, .. - ... '.''.' .. , " ....I'i;

I REECBE' DZ P�3IT o

I Pi'JôAHDO 05

! SEGUI��TES JUROS:

!
, CIC Limitada e5.1. ala

.

, ClC. AvisoPro 6.1. ala
i prazo Fixo 8.1. ala

'

·t
.

'���!!..iiiii!!!!!II��

lVE:NDE--E!_�;o RUA_FELPE SCHDMIT N 2 �
� urna farmacia bem afre
• -••�!!!iiii!!lllill!!!!I�.-----�.ríi_!i1 ql1e�ada, �'um bom ponto" ALUC3A -SE Dr. Pedro d. Moura Ferro da linha ferrea São Fran
..

'

quartos �ara casal.
Ad d !

cisco.
�' Informações pep fnne n. voga o Para mais

,

g'.".t.' ,i"" � ;:, .436 Rua Trajano D. nesta redação.

OS melhores preces
Ao acance de todos

CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOLlza Lnclo

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

·"CU3.

','o �"t,' "

'v r-
.

.
",I
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1\/1 tatr'iz:
em:

Se.Qção de
I'�ENOAS:

�ndas Qaciona�s e extrange'rae .,)ara temot
li.otltus e AlgodÕes
Lonas e lmpermeavels

, .p,et� e trilhos
IWupas feitas
iêdas
Lnha para coser e 8��
JrI.. em novellos e meat18

�.onetes.e Perfy.m�riu

'E·.�hoadQ&.e
CQlcnas

� ". as e Cortinados
l'.

,"

e gu..�rda.na..p.QS

�ftjtQl., çl.Ji.neUos, meias
�SUadoJ dos ifarp.adQ�

Charutos «mNNEM.�1NN.

EmprOajit Naoi0nal de
Fabrlea fite Pontas "Ptita

I-

A

F"·'·' 'oL. ' ..

'''''-,�NOPOL.IS

FERRAGENS:

r,!'

I
Blwrnenau " ..Joinville Sao Francisco � Laguna -

Mostruario perrnanent. em Cruzeiro do Sul

SeoçÊio de Secçllo d.

MACHINAS:
Machinas de benddciar madeira

Material em gera! para censtrucções, Machinas para offlcínas mechanícas
Citnento.ferro em barras. ferragens para portas ,\1aehinas para laoeiili3

e [anellas, tinta Matninarios em geral para a lavoura: r> ades,
�anos galvanizados e pertences grades, c..tívadores, moinho etc,
FÔvôes e Camas J ocomoveê, Motores de esplosão, Ivl.oto�es
Louça esmaltada- apparelhos de jantar -:'talhe- electricos

res Material em geral para transmíssõcs: Lo', t
Louça sanitária - banheiras maneaes, correias de couro e lona fJ
Tintas a oleo e esmaltes ')le'Os e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões PORO F -ças, q...;ces-
Productos chimicos e pharmaceuticos soríss, serviço mechanico
Censervas nacional e extrangeíras Pneurnatícos e camaras de ar GCODYER
Bebidas nacionaes e extrangeíras M:deriaJ eléctrico em geral

---------------------------------.--------------------

l"ave�açãO "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
f\llaria -' Fabrica de Gelo ilRita Maria" � Estaleiro 'Arataca"

Indica:azeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
ellnlua mí�i@� �� erlan

ças e adu!t�s

LABOfZATORIO DE
ANAUSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas
.

Consulto rio: ' Rua João
Pinto n: 13

fONE-1595

R<!f idência: nua Visconde
de Ouro Prei« ti' 57

�FONE--1524

"�'�__Â�V.Â.'là.vÂva
,...1�����:��'�,�� �����. ..�����

_E_s__p_"__, h__�_� IA Favorita I
Só os fabricados em joinville pela ninica fabrica l!fJ ��

do E S T A DO" � ��
I·; PEÇAM PREÇOS-C ft. B A PIEPER � ��
�b;. ,::,,�6 JOI�VILLE. � Em loteria a sua favorita

�J
Consultas das i O ás 12-

Idas) 6 ás 18
�".� ;" . , -

I ur J.\fiBrbal i'1.
Consultório: Rua João I I
Pinto, 7,·-- TeJ. 1456 II Advogado
Res. Rua Bocayuva, 114 I I Rua Cons. [\1afra, 10 (sob,

_

Te!. 1317
I I

Fon" 1631 p. 1290

I Ç2r., ",Ricardo II� . '\'3'O'-l.s�ann Accacio ��O) ..
Ex·chde da clinie,.. do Hospi �

tal de Nürnberg, (P.\Jfe&SOr re � ra tein seu escrip
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsla em cIrurgia

geral

Dr. Arrnlnio
�r�. .�. �avares

I
- ••••••_. ---- •••�••••�(1
BE

• ..
- �

I Companhia "Alllança da ::�

B h- " ;'t'Ii.'" a Ia Ct
· �
e FUNuADA EM 1870 SE'DE B/\HIA «t
� ��
•
.,
,.,
D
•

Aclvogado

Ir. T·' 1
a

í

�'f'.� � 1""'.)1 .... 710 n' "or

II"' "Te;��;�n� n'l�jb I
-

-'-'" ' � .;.I.�-. �

l Jockey Club Flor�ariopolis !�
O

'

I t t d d·
-

f
' li

mais e.agan e cen 1'0 e íversoe5 aml- !.
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
ernsF�l1e camente iluminado com instalações mo

rias

Dr·, I\'/� igL�e I
Boabãid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R, joão Píntc, 13
1 elelone, 1595

Hes. Hotel Gloria·fone 1333
Consultas das i 3 á'i 16 hrs,

MEDICO-ESPECIA LISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta ,- Pescoço

--------'�---.-..

alta cirurgia, ginaecologia , (do
enças (Ias senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra� I
ano N. I e das 10 ás 12 e I

das 1 5 ás 16 1 [2 horas. I
TELEF. 1.285 t

RESIDENCIA- Rua Este-I
ves junior N. 26

I'TELEF. 1.131

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RjO:

�ua Trajano n' 17
(sobrado)

Telefonei 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
, Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do HuepU:'JI

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttoria.
ANITA GARIBALDI" 49

AavOi;a.dIOS
I n-. r"�df� �* r.iíl'HU'i r�r'n I

No:Estreito Ponta do Leal
I

1
I
�

E3 I LH E T ES

RUATRAJ : ..NO ,-0 i sbra do-no s altos da

)Mgria §n.�i'ta�,4;; ", ,�E � .. _
Li g ,,4,• Ia

tÓ1 io de advogada á rua

Vis.ouue de Ouro Preto

n. 70. - Phor« 1277.-

Federal e Santa Catarina

t eguros [Terrestres e Maritimos

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPI<IEDADE5 IMOVEIS ; 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 �:'+
RECEITA EM 193 21.421 :54S$220
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

���:�:.;_-.:,::

A�ent88! Sub-Agentes o RIouladoree da A a�f
em todol OI Esiado3 r.:1I Bra�H, no Uru�!lai na
dlncipaís pr�ças estrangeiras,

Ag€nte� em F!Oí:anoPoli�:

I Caix 1 Postai, 110
--

(.;i._I'-3\

9.000:000$80" ;i
50.000:000$000 �;jg

Campos Lobo & Cía.(t
�
��
"
•
�

VENDE.SE urna c"'a �.. r1is- im,talações. o aprutimas ., LL Escritoríos em aguna e a.Ç�jahí -'�trito «J0ão i ssô<'\�', ; irf'i� vel recarto da PC'1ta do a·s � �
lO, á rua do Nesl'r ii,), 42, Preço especial. Tratar com Jeoã .; USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES ��

com 2quartos, s�Ja8 de ",
. ilae Alves, no Canto do Estreito. (�".v,. : �* . ••

��
ti entar

__
cozmha. li�...... ••••••••�

��
Rua Cllnínirn I\hfri, 35 (u!JradJ) Caixa PCltal19 ::LEONE N, 1.083 .-=os.END. TELEORAFIto ALLIAlvÇA wt'�
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AuiamovelEstrada
Ferro

!U'>"i:"""'�til&aCI

Professoras
licenciadas

de
Santa

Alfandega Saúde
Publica

•

ecanameCD""""_,

A Inspetoria da Alfandega
desta capital está publicando um P I I 2891 f'di I id d I

e a reso ução , ICOU o
e da COlilVI ao o o sr. oão d M' I B b id dRiesz, em poder de quem foram

r. igue oa iU contrata. o
ti' d E t ã d E para exercer o cargo de Médico

en�ond � 05'1
na s aç o

d
e r- Auxiliar do Departamento de

vai, OIS \'0 umes conten CD mer- S id P blideri d denci au e u ica.
ca 811a5 e proce encia estran-

[eira, a comparecer naquela re-
LU--Q-·-A----S--Ep�rtlçAo, dentro do prazo de 30 A Uma boa sala de frente com

dias, para alegar o que entender

I
dois com�artlmentos.

'

a bem de seu direito, sob pena nho n.���tar a rua Saldanha Mari

de revelia.

Percorre
com I litro
zolina.
Inteiramente

trazendo:

Estií E,trada, não querendo ou, melhor, não podendo, pistões, aneis, pinos, caixa

na qualidade d!� empreza publica que sóe ser, se afastar da sua de tróco, acumulador, tolda,
<Iha e preponderante finalidade de bem servir a todos, indis- 'Sanefas, jogo de capas, pin
I;to!"mellte, sem a objectivação do luco, no sentido commercial do tura, etc., completamente
v r.'lbulo, afim de que, sempre e sempre, apresentar se possa nóvos.
como o factor maximo do progresso magnifico do rico e impor- 4 peneos C I socorro no-

tante Valle do Ítajehy, - houve p.r bem tomar medidas, ja' víssimos.

ag� ra vigorantes, tendentes a favorecer ainda mais - si é is Tudo por 3:500$000 á
50 possível - a todos os centros productores que Ih. são tribu- vista.

tsrios, ou seja a0S seus transportadores em geral. A' tratar com Raulino Horn
E o que óra vem de se concretizar é prova exhube- Ferro. Florianopolis.

rante,
_.

inconteste, não só do que esta' asseverado lmhas atraz

como tambem do grande carinho com que esta Estrada encarra

r s interesses do; seus innumera "eis clientes.
Aliás -não e demais repitirmos - esta ferrovia ahi es

tE." não para coarctar, com tarifas prohibitivas, o franco e 01\

tural desenvolvimento dos núcleos de producção e comrnercio a

que serve, e, strn, para, mercê de uma tarifação razoavel, benefi
C;Ii�-O�, ·:bndo-Ihes expansão cada vez maior � cada vez me-1Circula Ope ..

Ihor.
raria d. Fio·
rianopalls

11 qnilornetros
apenas de ga-

Por portaria do sr. Governa
dor do Estado, foram concedi
dos três mêses de licença a

Dillce Garcia Deecke, professo
ra do Grupo Escolar nprofessor
Lapagesse", e três mêses a Maria
Elisa Deschamps, professora da
escola mixta do Baixo Belch!or,
no município de Gaspar.

Catarina
reformado,

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros de Vida
PROVJl...VE\.VIOJl...ALUGA-SE

o confortavel predio de resi-
dencia á Rua Spívak, em

João Pessoa. - Tratar no

Banco Agricola- Rua Tra

[ano, 16 =Florianopolis,

TJl...SElJl... DE --

1 'IIU!>.
1

� 1 VIDA
I EDADE PROVA'IELI ED!>.O\ PRO'lA'IEl ACTUAL �

ACTUA
41 27.5

-

42.2 ').6.720 4\.5 42 26.0
21 40.9 43 25.322 40,2 44 24.5
23 3Cf.5 45 23.824 38.8 46 23.125 38.\ 47 22.4
26 37.4 48 2\·627 36.7 49 20.928 36.0 50 20.229 , 35.3 51 \9.530 52
31 34.6 1'8.S

33.9 53 ,'s.\32 33.2 54
33 32.5 55 \7.4
34 3\.8 56 16.7
35 \6.1
36 3\.\ 37 15.4
37 30.4 58

\
\4.729.6 5938 28.9 14.1 l39 28.2 ,

6a
40 ."p.riential seada em uma

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODAESPECIE DERESTRIC

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

Demonstremos:
A 15 de Abril do anno em cueso, esta E�trada, fie

aos principies que vem defendendo, levava a eíleito, em Blu
ru-nau, a reunião que convocára por intermedio da sua Com
missão de Tarifas, conforme se vê na Circular de: 18 de Fe
vereiro últímo, endereçada aos seus principaes embarcadores.

Essa reunião teve por principal objectivo auscultar, num

contacto directo, a valiosa opm-ão do Srs. transportados, para

que assim melhor pudesse harmonizar os interesses em jogo
E mao grado o não comparecimento de grande parte dos

convocados, consegmmos - parece
- alcançar o fim collimado.

Pedimos, pois, a especial attenção dos Srs. embarca
dores para o que a seguir lhes passamos a expôr, e por onde

podem aquilatar das reaes vantagens que esta Estrada lhes vae

oferecer.
Da revisão geral da Paula de Mercadorias resultaram

reducções que, em média geral. atl')iiram a mais de 3J por

deve ser a Companhia
de sua preferencia.

COMISSÃO ORG !\NIZA
DORA

A os 11 do corrente reuniu
se a Comissão Organizadora do
C. O. F. em sessão ordinacia

Os delegados dos núcleos
apresentaram a SOiDa total de
sócios, em numero de 540.

Os mesmos delegados presta
ram contas do andamento dos
nuc leos, que é otirno, devido á
incansavel atividade dos membros
das comisões executivas.

No corrente mês fazem-se as

primeiras cobranças de mensali-

por cento e mais. dsdes.
Assim - para citarmos um só exemplo -os SACCOS O Departatn�n.to de saude ex-

VASIOS que, sendo, corno são, um complerner to da mater ia prima, tendeu sua atividade no sentido
estavam, não obstante, tavados pela ta- ifa C-3, ou seja uma de obter a cooperação da classe

classihcação superior á dos produdos a que se destinvaam, es- dos barbeiros.
tão actualmente classificados em C-7, isto é, reduzidos de 50 Depois de tratados v arios as-

por cento. suntos de caráter interno encer-

Muitas mercadorias existiam, de transporte vultoso, que rou-se a sessão, sendo convida'
não gosavam de qualquer van.agem. qu-udo em lotação com- dos todos para a proxima reumà�
pleta de vagão. Es_as obtiveram abatimentos, conforme cada caso na segunda feira, dia 18 do

especial, Je 20, 30, 40, 50 010 e maiô. Destacam-se d'entre corrente.

ellas: o arcaz beneficiado, o assucar bruo e refinado, a cal,
cimento, farinha de marruioca e de milho, a manteiga, banha, o

milho e outras.
BOINAS, CARAPUÇAS DE

A redução tarifaria de que nos occupamos, cffectuou FELTRO E LANS EM NOVE
de um modo assaz apreciavel, 05 ARTIGOS DE IMPORTA- LOS DAS AFAMADAS MAR
çÃO em geral. como: as bebidas de qualquer especie, sendo

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
q� a CERVEJA sofu� �min��o �da ea�ci�; ��dm, CASA "O PARAIZO" �����������������������������������artigos de armarinho, do escriptorio e de papelariat os tecidos, ---- --

que passaram a ter classificação unica; os artigos de ferragem, venham de encontro ao seu compr.)vado interesse boa vontade
bem aSSim os artefactos de qualquer natureza; ferro bruto, pregos, '!m bem servir-lhes, afi 11 de que a majoração do seu volume
louças; as machinas em g�ral, salientando-se as de lavoura e de transportt'5, concorra ao perfeito equilibrio da sua $ituação
industria; soda camtica, velas, phosphoros, e todos os demais economica,fillanceira. sendo-lhe dest'llrte possivel prosegutr, sem

artigos, selr excepção, cujas reduções oscillam entre 30, 40 e 50 soiução de continuidade, na sua patriotica e bt>nemerita campanha
por cento. de bem servir o publiL'o, fomentando e corroborando, por meio

Do mesmo modo, os ARTIGOS DE EXPORTA· de tarifas modicas, o desenvolvimento cada vez mais accen-,

çÃO, gozaram de identicas vantagens, como: a banha e mano tuado, do opulento e magestoso Valle do Itajaby.
teiga carnes prepatadas, artigos de salsicharia, arroz em casca e be
ueficiado, polvilho. fumo em folha ou em corda, o milho e

todos os demais productos ccn�tantes da Paula.
Es� Esbada espera, prur, que os Srs. embarcndor�e� �A�D�I�R�E�C�T�O�R�I�A� �������������������������

Fundada em 1920, o ••u proQ"uaao

•• evidencia pelas sequintes cifra.,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Acti'f'O R.s.r'f'a. R.c.ltcr G.ral

1932·17.036 çOII•• 13.064 cOllo. 6.7:16 collo.

1933- 18.205 çealos 14.164 cello. 7.941 c.alll'

1934-19.943 cellol 15.922 coII.s 9.485 c'llll

1935-22.314 coaI.. 18.427 conlo. 10.741 cOII,.

1936-25.973 C.atOl 22.373 cnl•• 12.373 c..l..
cento.

Casos havia mesmo} que formavam verdadeiras anoma

que, obviadas. déram, em resultado, abatimentos de 50lias, e

A "SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS BE VIDA

DIREC'TORIA: �

Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpçã:o
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉBE I - RUA 15 DE ••VE••"O, 50
sã. PAULO

SUCCURSAES I - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE • BAHIA. RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas,

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"
Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorial MINANCORA-Joinville
13/umenau, 1 de Outubro de 1937.

MUITO FACIL.E' • • •

c O N S E G U I R E C O'N O M I AS! ! !
EXPER I ME r'" aTE o AMIGO COIVlP'RAR A SUA INDU-

� MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Casas ernambucanas
SÃo FIRMES

SEMPF'E NOVIDADES
-

PRECOS SAO FIXOS
� -

E' PROPRIA A FABRICACAO
""

S C t-I M I OTN. IS

AS CORES
TEM

OSPORQUE:
FEL.IPE
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Prêso O deputado Nicanor

Nascimento
.. ���������������������������=����7��������-�="""""""'-��==�m������T

RI?, 14 �amb�m s� encontra de�iqo o antigo deputado te-

�
= deral, dr. Nlcanor do Nasetmento, um dos dírígentes da Coligação De-

D O P O V O Proprietario e Diretor Responvel mocratíca Carioca.

JAIRO CALLADO---
Denunciados pelos
Tribunal de Se-

A VOZ

Prêses os membros
da União Demo- I gurança
to E t d u RIO, 14 - Pelo Tribunal de

SRA. DES. ALFREDO TROM- RIO, 14 Foi prêso ho]e, em consequencía das medidas decor- cr� U"'a S ll �n m

I Segurança Nacional foram man-
rentes do estado de guerra, o professor José otttctca. li I\.. ta I

aPOWSCKY o professor, que é um dos mais conhecidos ínteletuaís brasíleí- l da os denunciar, por unanimi-

ros, foi recolhido ã Casa de Detenção. dade, os srs. Rafael Sampaio
Deílue hoje o aniversario na- O professor oínctca será posto â dísoosícão do comité executor RIO, l4-Foram detidos a di- Filho, diretor do jornal « A Pla-

talicio da exma. sra. d. Cecilia do estado de guer.ra retoria e alguns. membros �a téia », de S. Paulo, e Brasil Ger-

Trompowscky, e.§lposa do sr. des.
INSTBTUIDO O SAlVO-

União Democrática Estudantr!, son, autor de um artigo publi-
Alfredo von 'I'eompowsckv, mem- (Onl'h1Uam c?ia séde foi fechada pe�a poli- cado nesse jornal.
bro da Côrte ele Apelação. CONDUTO t CIa, na segunda-feira ultIma. I -

RECIFE, l4-A policia parai- d
N �

No dia de hAoie, feste.ia mais1bana instituiu.o salvo-conduto as a esoes E TOR O DrA PRISAO
um ano o tra.ve�f'O memno Ro-jPara os

passa.gell'os. [AO CANDID ..<\.TO DO
berto Ivens, fIfhmho do sr. dr. ._

.

Ivens de Araujo ilustre lider los AFAMADOS CHAPE'US POVO
liberal na Assembléa Legislativa-I "CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

NOSSA VIDA P R E S O
1 O PIIOFESSOR JOSE� OITJCICA

ANIVERSARIOS

Ernesto
Aniversaria-se hoje o sr."Adie

Gomes de Miranda, dedicado di- S' ubstltu �.:ça-Origente do pôsto de alistamento ,r t �

eleitoral do P. L. C. Para, no Grupo Escohr "Pro-

Ocorre nesta data o natalício fessor Lapagesse", de Cresciuma,
da gentil senhorinha Nazaré Cos- substituir a professora Dulce Gar

ta, professora normalista, filha cia Deecb, que entrou em gozo Ido sr. Indio Costa. de fé':a" foi designada Maria

FAZEM ANOS HOJE: �unes de SOUBo .1
9 exma. sra. d. Eponina Bra- P refe i tu ra d e I

sinha Martinelli, esposa do sr.
�

.• I
Luiz Martinelli, telegrafista; S J Daqui rn i

a exma. sra. d. Filomena Na-
• . � I !

tividade, esposa do sr. Dante A Preleiture Municipal de S'INatividade, sub-diretor do Te- Joaquim teve, no mês de Setem
souro do Estado; bro, uma renda dl· 28:345$789.

o sr. Antonio Hibeiro Lemos: contra a despeza de 12: 172$100,
a senhorinha Lucí Nunes;

,

o galante menino Walmor, fi- com um saldo, portanto, de ..

lhinho do sr. João Morais; 16:173$689, que passou para
o menmo Armando da Silva. o mês de outubro.

DR. ARMANDO ;SALES

MISSA

Alcibiades Seára
1-- aniversario

-..-
Viuva Maria Madalena Seára e Altamiro Guimarães

e FamiUa mandam celebrar dia 18 do corrente, segunda
teíra.ãs 7 horas, na cateãrat Metro!l'í>litana, missa pela
passagem do 1'. aniversario da morte de seu saudoso

marído, sogro, pai e avo·ALCIBIADES SEA'RA.
Para êsse áto de religião convidam os seus parentes e pessoas

amigas.
------------------------------

MISSA
Ingenheiro Civil José
Gomes de Oliveira

'5"

/

"Virg
de Welzel &

ió.lid "
m

.fi ..."."".,
......

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

ASILADOS NA
EMBAIXAD ..'i

DO MEXICO

RIO l4 - Imediatamente á de
claração do estado de guerra, di
versas pessoas, procurando fugir-lhe
i'.OS efetos, asílaratu-se na embai
xada do Mexíco.

Contam-se entre essas pessoas o
sr. Campos da Paz e o ex-coman
dante da Marinha, sr. Roberto Sís
son, que pertenceu á A. N. L., e f(1j
co�d�rla�o J. seis mêses de prís;\(�
peto Tribanal de Segurança tende

, 'I
• ,

CUmpl'!OO pena.

UOOSEVELT COM:
PARECERA!! A� CON
IJERENCIA DAS
9 POTENCIAS
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