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B o L E T I f/l O A

A s s o c i a ç ã o C o m e r c i a I d e F! o ri d n Ó p o I is
Diretor: ODILON FERNANDES

Num. 6 Florianópolis, Outubro de 1941 Ano I

DE UTILIDADE PUBLICA
Já em 1917, pelo Decreto n. 3.386, o Governo Federal reconhe

cia de utílidade publica a Associação Comercial de Florianópolis.
Implicitamente, pela consideração que lhe dispensam, tambem

assim a consideram o Estado o Municipio, os proprios governos estrangeiros.
as associações de classe e firmas comerciais e industriais do País inteiro.

Dep- is disso, realmente penoso é confessar que, na propria lo
calidade onde tem sua séde, comerciantes existem que lhe negam a eficien
cia e o valôr.

Repitamos, pois, ainda uma vez, os principais serviços que, além de
muitos outros, lhes poderá prestar a Associação Comercial de Florianópolis:

1.0 - A Associação está em condições de poder indicar r' pre
sentantes idóneos e ativos para os diversos ramos de comercio e industria.

2 o
- Mantt:'m um bem organizado serviço de informações confi

denciais sobre firmas não só do Estado, como tambem do País.
3." - Está pronta a intervir, conciliatoriamente, na solução de

pendencias entre comerciantes.
4 n

- Prontificá-se ainda a agir junto ás Repartições Publicas
para o rápido andamento dos processos referentes á cobrança de contas.

5.° - Está em condições de conseguir novos mercados para a

colocação dos produtos das firmas associadas.
6.° - Mantém um excelente orgam informativo e de defesa da

classe, o «Boletim da Associação Comercial de Florianópolis», que se edita
mensalmente. :

.

7." -- Está habilitada a prestarescJarecimentss sobre duvidas ou

questões com o Ftscr .

8." - Terá sempre o máximo prazer em atender a qualquer solicitação
que lhe seja feita pelos socios, dentro dos limites da sua finalidade.

9.° - Dispõe de um consultor juridico para estudo e solução de
questões de carater geral e que, mediante ajuste, atenderá tambem aOS caso.

particulares de seus associados.
l O." - Por ter sua séde na Capital, a Associação Comercial de

F�or.ianópolis acha-se, evidentemente, em situação privilegiada pela sua pro
ximidade das principais Repartições Públicas, Bancos e casas comerciai
do Estado.

A contribuição devida pelo associado é:
Joia
Mensalidade . . .

Assinatura anual do Boletim
,
.

25$000
10$000
10$000
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De interesse ...
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_ N» municipio de Porto U'1i 10, está s e desenvolvendo do modo
mais animador a cultu-á do linh l, esp e.an Jo-se para breve uma abunJan
te colheita.

- O Brasil está rigorosa neite e n dia com os compromissos exter
nos, reajustadus na conforrnidad . do decreto-lei n. 2.085 de 8 de março
de 1940.

- Atualmente, existem no Brasil 55 estradas de ferro, umas de pro
priedade da União, outras dos Estados e algumas de particulares.
Em 1938, a rede ferroviária do Brasil tinha uma extensão de mais de
34.000 quilometros.

- Segundo a estatistica federal, o imposto de renda arrecadado no
primeiro semestre de 1941 atingiu, no país, o rotai de 108.990:707$300, mais
38.789:859$100 do que em 1940, em igual periodo.

- Em 1931 expo támos 4.374 toneladas de carnes em conserva, no
valôr de 12.111 contos.

Em 1941 a exportação foi de 47.908 toneladas no valôr de 220.768
contos.

- A proxima safra de trigo no municipio catarinense de Xapecó está
calculada em 1.800.000 quilos. A area cultivada é de 1.800 hectares.

- Em 1911 a Gazolina importada pelo Brasil atingiu a cifra de ..

1.827:000$000; em 1930, 139.173:000$000 e em 1940, 198.370:000$000.
- Em São Paulo ha 1.280.754.000 cafeeiros; e.n Santa Catarina

4.240.000. No Brasil inteiro o total é de 2.546.111.000 e no resto do mun
do 1.940.770.000.

- A produção de baga de mamona, no Brasil, é, atualmente de ...

170.707.000 quilos, no valôr de 87.217:000$000 Santa Catar-na contribue
apenas com 2C.000 quilo, no vatôr de 11:000$000 e Bahia, o maior produtor, com 51.000.000 de quilos, no valôr de 25 500:000�000.

- Estão sendo feitos estudos para a construção de um palácio paraos comerctarios solteiros na 'apitai do país.
- A produção aurifera do Brasil é de 9.000 (nove mil) quilos por ano,sendo metade dessa quantidade fornecida pelas minas e o re tante aluvial.

•
- Em 1940 o municipio de Canoinhas, ern Santa Catarina, produziu918.000 quilos de trigo, no valôr de 734:400$000. A area cultivada foi

1.080 hectares, havendo, portanto, um rendimento de 85 quilos por hectare.
- O Estado de Santa Catarina exportou em 1940 um total de .

577.574.536 quilos de produtos diversos no valôr comercial de .

280.402:229$900. '

.

- Nos cinco primeiros meses do ano passado, a exportação brasl-leira de pinho não foi além de 92.115 toneladas (25.739 contos), sendo -de279$450 o preço médio da tonelada a bordo. Nos me mos meses deste ano,o volume exportado subiu a 117.273 tonealdas e o valôr a 40.895:000$000,sendo o preço da tonelada de 348$716.
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o óleo de ffgado de ceçêo tern um bom mercado nos

(si'ados Unidos

DESDE 1937, FIRMAS NORTE-AMERICANAS SE INTERESSAM PELO

PRODUTO BRASILEIRO

Informa o Boletim do Cons\71110 Federal de Comercio Exterior:
O óleo de figado de bacalhau, que e. tempos normais procede da No

ruega, está escasseando nos Estados Unidos, segundo informação divulgada
pelo Boletim do "Brazilian Information Bureau", de Nova York. Em conse

quência disto, há presentemente nesse país um bom mercado para o óleo
de figado de cação ou tubarão.

A noticia torna oportuno lembrar que desde vários anos se extrai, no

Brasil, o óleo de figado de cação, destinado aliás, não só ao consumo intern
como também ao comércio exterio . Em Pernambuco, uma empresa de pes
ca, organizada em 1938, aproveita integralmente o referido peixe, de cujo fi

g.ido extrai o óh o para fins medicinais. No Estado do Rio e no Distrito
Federal. utiza-se também o caçãc para os mesmo fins. No Estado do Ma
ranhão é ainda, mais antiga a indústria de óleo de fígado de cação.

Dev('ITIOS acentuar que, por várias vezes, o Conselho Federal de Co
Inércia Exterior, solicitado por empre: as particulares, Já se manifestou so

bre o assunto, quer quanto ao estimu!o à produção quer quanto às facilida
des de ' xportaç to do produto,

Entr : 1935 1937, diversas amostras d" óleo de figado de cação foram
submeti l:j à análise do Instit ItO Oswaldo Cruz, uo Instituto de Química

o Min sté.i« Ia Agricultura, tI" constatando-se então que o seu teor vi
taminico é su -erior ao do ól .o .Ie fígado de bacalhau. DeVelTIOS tambem
recordar que, na ocasião, alguma organizações hospitalares entre nós de
cidiram dar preferência ao óleo de fígado de cação em substituição ao de
bacalhau, nos tratamentos de tuberculose e outras moléstias.

Entretanto, até hoje a produção do aludido óteo continúa a ser re
lativamente pequena, não havendo estatistica sobre a sua produção. Me -

mo CITI tempos norrmis. é evidente, que a sua procura tem sido sernpr"
maior do que a produção, Agora, entretanto, ante as condições especifica
criadas pela guerra, as possibilidades de consumo interno e de ex

portação se tornam, cada vez, mais amplas. Devemos, finalmente, acerr'

tu-ir que, já em 1937, firmas nort -arnericanas se interessavam peta produ
to brastleiro, registando-se ofertas para a compra em volume bastante ani
mador.

-----

-- O presidente da Republica assinou decreto, aprovando os pro
jetos e o orça-nent« para execução do canal de navega ão entre os portos
da cidade de Laguna e Araranguá, no Estado de Santa Catarina. Essas obra.
estão orçadas em 2.847 contos de réis
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Soe. Coop. Palmitos Ltda. Palmitos
Coop, São Carlos São Carlos
Pedro Hein Itapíranga

(Dados fornecidos pelo Dep. Est.

Passarinhos
São Carlos
Itapiranga

de Estatística).
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Principais firmas exportadoras de fumo em folha, existentes no

Estado de Santa Catarina

FIRMAS LUGAR DISTRITO

JARAGUA'
Walter Marquardt Rua Epitácio Pessoa Jaraguá

INDAIAL
Carlos Schroeder SIA. Indaial Indaial

ITAJAI'
Cia. Malburg Rua Dr. Pedro Ferreira Itajaí
Carlos Renaux S/A. Rua São Francisco Itajaí
0, Miranda Rua Dr. Pedro Ferreira ltaj aí
Cia. Paul Rua Dr. Pedro Ferreira ltajai
julio Jacobsen Itajai ltajaí

jOINVILLE
J. Wolff & Irmão Cais Conde D'Eu [oinville

TIMBO'
Fritz Lorenz Rua Dr. Nereu Ramos Timbó

XAPECO'

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Segundo comunicação do Conselho Federal de Comercio Exterior

oi Associação Comercial de Florianopolis, a firma R. F. Cream & Co. Ltd.
de Quebec, Canadá, deseja receber propostas para negócios referentes a
arroz, tapioca e sagú. Correspondencia para o endereço acima indicado.

- A firma Jaime Neves & Cia., de Fortaleza, Ceará, deseja contacto
com ai firmas exportadoras desta capital.

- A Manufatora de Acolchoados «Princesa- Ltda., de Rio Grande.Rio Grande do Sul deseja entabolar negocios com firmas industriais e ex
portadoras deste Estado, principalmente malharIas e tecelagens.

- Firma de Nova York está interessada em importar tripas de car
neiro do Brasil. Informações e amostras deverão ser enviadas ao BrazilianInformation Bureau, 551, Fifth Avenue - New York.

- Firma de Providence (Rhode lsland), está interessada na importaçãode pequenas argolas de madeira para artigos de joalheria. Informações e
amostras deverão ser remetidas ao Brazilian lnformaton Bureau, 551, Fifth
Avenue, New Vork.
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Fabricantes de caselna do Estado d. s.nta Catarina

Timbó

TUBARÃO
Manoel Búrigo da Costa Tubarão Tubarão
lrineu Sandríni &: Cia. Braço do Norte Braço do Norte

(Dados fornecidos pelo Dep. Est. de Estatistica),

Invento destinado a economizar energia eletrica
O engenheiro da Central do Brasil, Ernani Mota Rezende, inventou e

ínstalou a algum tempo na sub-estação de Deodoro um aparelho contro
lador de carga destinado a limitar o consumo de energia eletrica nos trens
dos suburbios. Esse aparelho age de modo que, atingido o valor pre-fixa
do da carga, desliga automaticamente algumas linhas por onde circulam
os tren . Em consequencia evita (I crescimento da despesa de energia, poi
o aparelho evita que ultrapasse o limite, alem do qual a tarifa seria ma

jorada em beneficio da empresa fornecedora. Apurou-se já qu:, desde a

instalação do invento do engenheiro Ernani Rezende, a Central do Brasil
vem econornisando uma media de 23 contos mensais. Por esse motivo a di

reção da Central do Brasil propôs ao governo, que concedeu. a titulo de
c timulo, um premio de dez contos de réis ao engenheiro Ernani Mota
Rezende.

DESIGNAÇÃO

Julio Glatz
Cia. jensen

F. Schrnidt
oe. Coop. de Laticínios

Franz Blohn

Bernardo Grubba
Bernardo Meyer &: Cia.

eia. Paul (Filial)

Soe. Coop. liberdade

Fritz Lorenz

LUGAR

BLUMENAU
Testo Salto
ltoupava Central

HAMONIA
Hamônia
Getúlio Vargas
Nova Bremen

DISTRITO

Blumenau
Btumenau

Hamônia
Getúlio Varga
Hamônia

JARAGUA'
Jaraguá
Rua Epitacio Pessoa

RIO DO SUL
Rio do Sul

RODEIO
Alto Bened. Novo

TIMBO'

Jaraguã
Jaraguá

Rio do Sul

Benedito Novo

Timbó
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Regulamentando o trabalho de menores

Decreto-lei baixado pelo presidente da Republica
O presidente da Republica assinou decreto�Jei rl'gulamenta�ldo o tr�

balho dos menores. Em seu capitulo 1.0, determinando as condições gerais
do trabalho de menores e sua duração, estatue que o trabalho de menor de
18 anos reger-se-a pelo referido decrt-to-Ie-, exceto nos ca 'os de ser '1';0:
domesticos e serviços de oí.cinas, ern que trabalham exclusi lamente pes-
oas da familia do menor e esteja este sob a direção do pai, m ie ou tutor.,

Nas atividades rurais, os dispositivos do novo decreto serão aplica
dos naquilo em rue couberem, de acordo C0l11 a regula.n ntação especíal
que foi expedida, com excepção das atividades que pelo modo ou técnica
na execução tenham carater índustrial nas quais se aphcam desde logo (

disposto neste decreto-lei, Em seu artigo 2", o dccre.o proíbe, taxativamen
te, o trabalho do menor de 14 anos, esclarecendo, porém, que nesta proibi
ção não e tão compreendidos os alunos ou internados d instituições que
ministrem exclusivamente ensino profissional e nas de caráter beneficente
GU disciplinar, submetidas á tI' a:í7;'ç�(' ot-cíal. Quando o menor, de 18
anos for empregado em mais de UII1 c�j"belecimento, as horas de trabalho
cm cada um serão totalizadas, sendo ved do pr rrog ir a duração 11 irrnal
do trabalho de menores de 18 anos.

Está assim redigido: "'Aos menores de 1 � anos não será permitido
o trabalho: a) Nos locais de serviços, constantes do quadro que acompanha este decreto; b) Em locais ou serv iç s pre ud. rais á sua moralidade.
considerand -se como tais: a) o Trabalho prestadc de qualquer mr.do em
teatro de revistas, cinema", casinos, cabarcts, dancings, caí s- cnccrtos e
estabelecimento análogos; b) Em empresas circen es, em funções acroba
ricas de saltimbancos, ginastas ou outras semelhantes de produção, com
posição, entrega ou venda de escrit. s. impressos, cartazes. des nhos, gra
vuras, pinturas, emblemas, v'e irnaaer s ou qua: quer utros objetos que
possam a juizo da autoridad � competente ofender o tons costumes ou a
moralidade publica; d) Relativo aos objetos referidos na alínea anterior,
que possa ser considerada pela sua naturcca preju 'i,,] á moralidade do
menor; e) consistente na i. enda a vai ejn de bebidas alcoolicas. Estabelec
() decreto que o trabalho exercido nas IUI', praças e outros Iugare dependerá de previa autorização do Juizo de Menor s.

Esclarece, ainda, nes te capitulo que, as localidades onde existirem
?ficialr:tente reconhecída instituições destinadas ao arnpa: o de '\-'enores
jornaleiros. Tratando o capitulo 2: da AJIlIÍ são, empr go e arteira de
trabalho do menor, que fica instituída o decreto-lei estab .le eu ii e uir
obrigações e deveres dos tespolJSaveis' legais pelos menores assim C(lnl�
seus .empregados. NO�ltros arti�os se e tipula que nenhuma redução dealario po�erá ser. feita em Virtude de novas normas pala o trabalho de
I�enor�s., fixando ainda o prazo de 12 meses para a observancia de seusdISpOS1ÍlvOS. O mesmo decreto-lei entrará, em vigor 120 dias após a sua
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"

"

-,

A Associação Comercial de Florianópolis
trasfertu sua séde para 8 rua Trajano n.

I
I 13, sobrado.

" .

publicação no Diario Oficial. Os serviços considerados perigosos ou insa
lubres para menores, serão os que se façam com chumbo, mercurio e fos
foro, cromo, arsenico, benzeno, hidro-carburetos, sulfureto de carbono, ra

dium, raio X, alcatrão, breu, betume, oleos minerais, parafina e operações
que desprender poeira de sílica ou exalações de fluor, cromo, cloro, bromo .

.'\. manipulação ou transporte de produtos oriundos de animais carbuncu

losos, gases toxicos, explosivos, afiação de instrumentos e peças metali

cas, linhas de alta tensão, limpeza de maquinas, movimento de serras cir
culares e ainda o trabalho entre ás 22 e cinco horas da manhã.

NOVOS SOCIOS

Durante o mês de Setembro, ingressaram em nosso Quadro Social as

seguintes firmas:

Jorge Daux - Representações - Florianopolis
A. Oliveira &: Cia. - Idem - Florianopolis
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares -

Florianopolis
Reinaldo Filomeno - Atacadista - Florianópolis
Aca Limitada - Industria de artefatos de cimento armado - Florianopoti
Industria de Fecula Cia. Lorenz - Encano - Indaial
A Bayer & Cia. - Fazendas - Tijucas
Cabral & Irmão - Exportação - Laguna
Freitas & Cia. Fazendas - Flortanopolis
Liberato Laus - Fazendas - Tijucas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Segundo informa a Comissão de Defesa da Economia Nacional a 'ir
ma HARPER TRADIN CO., 901 - Broad Street-Suite 507, em Nowark

(Nova Jersey), na America do Norte, está interessada ern estabelecer rela

ções comerciais com firmas exportadoras de sardinhas peixes em �Of\�
serva.
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DECRETO LEI N. 3.G02, DE 9 DE SETEMB RO DE 1941

Dispõe sôbre a contagem dos prazos em

processos, ou causas de natureza fiscal ou
administrativa.

O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, decreta:

d tArt. 1.0 - Na contagem dos prazos em processos ou caus.as � na u�
reza fiscal ou administrativa excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-ri
o do vencimento.

Parãarafo único -Se o dia do vencímento cair em dia íeriade, o pra
zo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia uHI seguinte.

Art. 2.° - Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a
minuto.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1941, 120." da Independência e 53.0

da República.
GETULIO VARGAS
Francisco Campos
A. de Sousa Costa
Eurico G. Outra
Henrique A. Guilhem
João de Mendonça Lima
Osvaldo Aranha
Carlos de Sousa Duarte
Gu stavo Capanema
Dulfe Pinheiro Machado
Joaquim Pedro Salgado Filho

DECRETO-LEI N. 1.G05, f. 10 DE Sr::TEMBRO DE 1941
Reserva para o consumo do país a produ

ção de carl/ao do Estado de Santa Catarina.
O Presidente da Pepliblica, considerando que a fal/a de carvã destinado a diversos misteres, principalmente no que concerne aos transportesferroviários, acarretará sensíveis prejuízos à economia nacionat,Considerando a conveniência de assegurar ao mercado interno o suprilnen_to de tais necessidades, e tendo em vista, por outro lado, que a exportação desse produto, maxime do que provém do Estado de Santa Catarina, dificultaria esse objetivo:

. ,

Usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Con�tituiçflo,decreta:
Art. 1.' - Enquanto não se normalizar a situação do mercado interno, fica reservada a produção do carvão extraído das ruínas situadas noEstado de Santa Catarina "'0 consumo do país.
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NOTICIARIO

Informa-se de Belo Horizonte que os diretores da fabrica de aviões
de Lagõa Santa anunciaram que esse estabelecimento estará apto para
construir aparelhos em massa, dos mais aperfeiçoados, dentro de 6 meses

no maxirno.
- De ordem do ministro da Viação foi determinado a abertura de con

correncia publica para construção de uma usina geradora termo-elétrica,
para queima de refugo da lavagem do carvão de Santa Catarina, distribui

ção de energia eletrica ás regiões mineiras de Cresciurna, Urussanga e Lau
ro Müller e eletrificação da Estrada de ferro Dna. Tereza Cristina.

- O presidente da Republicá assinou decreto-lei determinando que
enquanto não se normalizar a situação do mercado interno fica reservada
a produção do carvão extraído das minas de Santa Catarina, ao consumo

do pais.
- A Camara de Previdencia Social do Conselho Nacional do Traba

lho decidiu num processo, que "não ha disposição legal que obrigue uma

emprêsa a readmitir um empregado aposentado que r adquire a capacidade
do trabalho".

- A Associação Comercial da Baía ofereceu um avião para a Cruza
da Nacional pró A viação Civil.

- Sob o patrocínio da Sociedade Catarinense de Avicultura, será rea

lizado nesta capi: ai, na segunda quinzena de outubro, u na exposição de
aves de raça.

lnstaleção da Deleqacie do I. dos Comercieric s nesta cepilel
A Associação Comercial de Florianópolis, recebeu o seguinte telegra

ma: Comunico-vos que acabo de determinar, de acordo com a Comissão
organizadora, a instalação, no dia 12 de outubro vindouro, da Delegacia do
Instituto dos Comerciarios nessa Capital. Contando com o apoio e a va

liosa cooperação dessa prestigiosa entidade classista, estou certo de que
essa providencia marcará inicio de nova fase no desenvolvtrnento dos servi

ços nesse Estado, com a ampliação das suas atividades de previdencia e

assistencia aos comerciários. Saudações afetuosas. Fausto Alvim, Presidente.
AMA._",

- - - - _- - - - ---

Art. 2.° -- O presente decr to-lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação revoltadas as disposições em contrário.

, ,,>

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1941, 120." da Independência e 53.
da Rep ú blica.

GETULIO VARGAS
João de .\1--ndonça Lima
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Importadores argentinos de pr odutos brasileiros
Bonaeei J. y Cia, (Café, Madeiras, etc.) - Florida 32, 3er. piso.
Bourse, T. R. (Madeiras e Ervas) - 25 de Mayo 316.
Bromberg y Cia., S. A. C. - Moreno 970.
Brunner, F. - Av. de Mayo 1035.
Byela S. A. Comercial, Industrial e Financeira - Independencia 556.
Casa Barrell-Warburg, de Walburg y Cia.-Pte. Luis Saenz Pefia 277.
Cavanna, ltalo - Bmé. Mitre 430.
Centro dos Exportadores Brasileiros de Erva Mate Ltda. Curitiba-

Sarmiento 385.
Chalbaud Evaristo - Av. de Mayo 749.
Chapar &: Cia. - Bolivar 483.
Cia. Costa Rica, S. R. L. -- (Café, Erva Mate, Arroz) Osvaldo

Cruz 3350.
Columeta Soe. An. - Perú 84.
Cotello M. 1- R. - Rivadavia 814.
Dixon y Middlediteh, Soe. Comercial - Sarmiento 470.
E. Pallavicini &: Cia. - Moreno 970.
Franken e Hijo - 25 de Mayo J 58.
Francisco Cinzano &: Cia. - Cangallo 2933.
EngeJmann y Cia. - Cangallo 315.
Exportadora de Ias Termas "Villavicencio" Soe. Anon.-Sarmiento 548
Garcia, Ciro (Arroz, Farinha, Barricas, etc.) - Rivadavia 113'- 8.
Ginshurg y Cia. - Avda. Roque Saenz Pena 501.
Gomes Veiga M. L. Saenz Pena 543,
González, Bardi y Cia. (Importador Erva Mate) - Brandsen 1429-91.
Grünewald y Cia., Soe. de Resp. Ltda., Arturo - Rodriguez Peüa 323.
tiale, Horacio J. - Moreno 452.
Hierromat Soe. An. - Alsina 659.
Holste y Cia., Juan J. - Sarmiento 212.
Hugo Stinnes Lid., Soe. An. Com. e Ind. - 25 de Mayo 145.
Koesch, Werner A. (Madeiras e Ervas) - Corrientes 424.
La harrague León - A vda. Roque Saenz Pena 530.
Llerena y Artigues (Café) - Representantes. Av. R. Saenz Peüa 570.LJorente Hnos. - Alsina 1328.
E. Loureiro - Avda. Pte. Roque Saenz Peüa 81!.
Lutz, Ferrando y Cia. - Flonda 240.
l\\arcangeli, Guido - 25 de JV\ayo 11, 4.° piso.J'V\ay, Soe. Resp. Ltd., Raul Julio - Belgrano 2093.
M?tarazzo y Cia., C. Soe. Resp. Ltda. -- Corrientes 5666.
Mignaquy &: Cia. - Rivadavia 1235.
Moss & Cia. Ltda. S. A. - Alsina 1238
Nem�rovsky, Muni - Cauch - Jorge Newbery 3426.
Noettnger &: Co. S. R. L. Brné. Mitre 441.

(Contlnúa)
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J U r.r A C O 1\1 E R C I A L D O E S T A D O

ATA DA 73." SESSÃO, Efv\ 21 DE AGOSTO DE 1941

Presente os srs. major Eduardo Oto Horn, presidente, Domingos José
da Silva, Alvaro Soares de Oliveira e Joaquirn Antonio Vaz, não tendo
comparecido o deputado josé Francisco Glavarn. E' aberta a sessão. Lida
a ata da sessão anterior, é aprovada.

r XPEDrENTE: Procuração que faz o dr. Serafim E. Bertaso, diretor
da Sociedade h1aJeireira Xapecóense Ltda., (\0 sr José Mendes, desta pra
ça, a-fim-de tratar de vários assuntos daque'a sociedade nesta Junta. Car
tas: dos srs, Bento de Oliveira Sobrinho, da praça ele Porto Uniao, en

viando documentos para registo nesta Junta; Escritório Técnico Contábil
pelo seu diretor, fazendo! ma consulta a esta Junta Comercial; Diretor-Ge
rente da Usina de Açúcar Adelaide S. A., da proça di> ltajaí, enviando a

importancia para selos por ocasião do seu aumento de capital; de Curt
Siewerdr, da praça de Indaial, enviand doccmentos para registo; Diretor
do Frigorífico Concordia Ltda., da praca dr Concórdia, enviando a r lação
da nova diretoria cue foi eleita para g rir os destinos desta Sociedade no

período de 1941-1942 - Anotado. Requerimentos: De Lázaro Chanes, des
ta praça, so!ici anelo certidão do r-gis o do -Estabelecimc nto Gráfico Bra
sil Ltda.», desta praça; idem do sr. diretor-ser nte da Organização Comer
cial Catarlnense, com sede ne ttl praça, s licitando certidã do registo da
firma Urbano Gern & Filhos, com sede em joinvilc; idem dos diretores da
Sociedade Carbonifera Próspera, da pr-ça de I resciuma, solicitando certi-

ão do rezisto des a S ciedade - Cer+ique-se: d > Alirio .\10rais, de Blguas
sú; Idem de Hartwíg Schoeníelder, da praça de lndaial; idem de Quellmalz
& Cis., de Concórdia; idem de. Francisco Farina, de Porto União, todos so

licitando registo de suas fi mas individuai', de conlormidad com o De
creto-Lei 11. 916, de 24 d outubro de 1890 l iscreva-se; idem do sr. Car
los Pabst, oficial do Registo da comarca de l+arnônia, enviando documen
tos p ira arqi.ivam.nto da Sociedade C operari-a .'.tL'ta de Lacticinios
-Hansa», com sede naquela praça, idem de Freitas & Pa iornick Ltda., da

praça de Porto União, idem de Farina & Heirrnann, da referida praça, arn

bo soli citando regist í e arquivamento de seus c .ntratos ociais - Regis
te-se e arquive-se; idem de Lui Severino Duarte, da praça de Laguna, so

licitando registo e arquivam -nto do instrumento de di 'solução da firma Luiz
Severino & Cia., daquela praça; idem de Euzebio Nunes & Cia., da praça
de Laguna, solicitando rrgi tal alte ação m seu contrato social; idem de
M,.x Zuelling, de slum. na I, SOl io da firma Kaeser & Zuelling, solicitando

arquivam nto do instrumento de autorização para com rciar em nome pro
pi io, outorgado pelo r. Valter Kaeser ti ua mulher Margot Elisabeth Kae
ser, da praça de Blumenau; idem de Oscar J. do Santos e Kur Quellrnalz
da praça de Concoruia, solicitando registo e arquivamento de seu contra
to social; idem de l arlos Alberto Remor, geren.e da Emprêsa de Navega
ção 'anto Antonio Ltda , da praça de Laguna, solicitando r gisto da alte-
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ração desta Empresa; idem Altino Roussenq, da praça de Tubarão, solici
tando registo e arquivamento do seu contrato social com Antonio José
Evaristo Fogaça - Registe-se e arquive-se.

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a

sessão, que para constar, mandou lavrar a presente a�a, que vai pel.o �es
mo e deputados presentes assinada, e subscrita por mim, Eduardo Nicolich,
secretário.

Presentes os srs. major Eduardo Horn, Presidente, José Francisco
Glavam, Alvaro Soares de Oliveira, Domíngos José da Silva, deputados,
não tendo comparecido o deputado Joaquim Antonio Vaz é aberta a ses
são. Lida a ata da sessão anterior, é aprovada:

EXPEDIENTE - Oficio n. 750, do exmo. senhor dr. Altamiro Gui
marães, comunicando que, em portaria de 2 do corrente do sr, dr. Interven
tor federal, concedeu á dona Rodolfina Tolentino de Sousa, dactilografa
desta junta, 60 dias de licença em prorrogação, para tratamento de saude;
Idem do dr. Adão Bernardes, Juiz de Direito da comarca de Rio do Sul, en
viando os Estatutos da Cooperativa Mixta de Lacticinios de Lauterbach, e
a respectiva ata da assembléia geral extraordinária; idem de João Francis
co Batista, de Caçador; enviando documentos para registo da «Cooperativa
Agrária de Consumo São Luiz» Ltda., daquela praça; Carta do Diretor
gerente da Industria Textil Companhia Hering, da praça de Blumenau, en
viando a importancia necessaria ao registo e arquivamento da ata da as
sembléia gcral; idem da Associação Co nercial de Florianopul-s, fazendo
uma consulta a esta Junta; ide.n de Célio Rolin, env.ando documentos para
registo da praça de Hamônia; idem de Aristides Melo, da praça de RIo do
Sul, enviando documentos para reuisto; idem de Teófilo Spinelo, da praçade Erval, enviando a irnportancia necessaria para o registo do distrato da
firma Frainer Spinelo Ltda., daquela praça; idem de Ansalone Ferretti, de
Caçador, enviando selos para o registo de seu diploma; idem de Francis
co Carlos Regis, de Tubarão, enviando documentos para registo; idem de
Curt Siewerdt, de Indaial, enviando documentos para registo; idem de d.
Maria Amália Gonçalves, solicitando aumento do aluguel do prédio onde
funcion.a a junta. Requerimentos - Do sr. Carlos Leisner, Diretor-Geren
te da firma Carlos Hoepcke S. A. Comercio e Industria, desta praça; so
licitando certidões da firma Saulle, Pagnoncelli &: Filhos, com matriz em
JOSé Bonifacio, Estado do Rio Grande do Sul - Certifique-se; Idem deGermano Lipinski, luzar Encano, Município de Indaial; idem de Ervin Pos
samai, de Hamônia; idem de José Poleza; idem de Osmar Philipi, idem de
E�nesto Paulo Glaser, idem de Henrique Rodolfo Becher, idem de AntonioPívatto, lde� de Frederico, Wilberto, Idem de JOSé Montibeller, todos re.Identes em �10 do ?ul, Idem de Vitorio Beltrani, da praça de Orleans,Idem de J.oao �en�lgue �edeiros, de Blumenau, todos solicitando registode suas firmas individuais, de conformidade com o Decreto Federal n.916,de 24 de outubro de 1890 - Inscreva-se; Idem dos srs. H. Wilerging &:
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Cia., da praça de Blumenau - Registe-se e arquive-se; Idem de Valderni
ro Petruni, da praça de Canoinh, s, solicitando anotar em seu registo J

mudança de seu estabelecimento comercial para o município de Mafra -

Anote-se; Idem do sr. dr. Henrique Stodieck, advogado residente nesta ca

pital, solicitando arquivamento da sentença e do respectivo acórdão da

dissolução da S. A. Companhia Porto de São Francisco, de acôrdo com o

disposto dó art. 140 n. t do Decreto n. 2627 - Arquive-se; Idem de joão
Gomes & Cia., desta praça, solicitando registo de arquivamento de seu con

trato social; idem da Empresa Maritima e Comercial Ltda., da praça de

joinville, enviando o seu contrato para registo e arquivamento nesta jun
ta; idem, Boletim da Associação Comercial de Florianópolis, referente ao

corrente mês.
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a

sessão que, para constar, mandou lavrar a presente ata, que vai pelo mes

mo e deputados presentes assinada e subscrita por mim. Eduardo Nico

lich, Secretario.

PAPEL MOEDA EM CIRCULAÇÃO
RELAÇÃO DAS NOTAS QUE NÃO ESTÃO SUJEITAS AO RECOLHI

MENTO, DEVENDO SER ACEITAS SEM RESTRIÇOES
Existindo duvidas sobre se ainda estariam em ciculação as notas de mil

reis antigas, côr de tijolo, com estatua de D. Pedro I no verso, e notas de
dóis mil reis côr amarelada, com a figura de Joaquim Murtinho, o diretor
da Caixa de Amortização esclarece o publico, por intermedio dos jornais, qUI
as referidas notas não estão sujeitas as recolhimento, devendo ser aceitas
sem restrições. Forneceu, ainda, a relação das notas que estão oficialmente

em circluação : mil reis, das estampas 9." e 13. ; dois mil reis, estampas,
11." e 15."; cinco mil reis, estampas 14.& e 19:'; dez mil reis, estampas 14."

16. e 17.-; vinte mil reis estampas 13:" 14. 16."; cincoenta mil reis, estam

pas 13.\ 14.", 16." e 17."; cem mil réis, estampas 14.", 16." e 17."; duzen

tos mil réis, estampas 13.", 14.", 16." e 17."'; quinhentos mil réis, estampas
10., 12.10 J 14." e 15.".

-----

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

A firma Steno Ltda., de Curitiba, Caixa Postal 43. está interessada

em negocios com fabricantes de caseina deste Estado.

_ A Sociedade Labor de Maquinas Ltda. deseja nomear representante
nesta praça. Explora o comercio de maquinas em geral e tem sua séde á rua

Teofilo Otoni, 94 - Rio.
A Americas Overocean Corporation, 4035, Grand Central Terminal,

New York City--U. S. A. des- ja conhecer amostras de fibras que se prestem
para estofados, preços, quantidade que póde ser fornecida, nome e endereço
dos exportadores, para fins de comercio.
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GUAl"tDA NOTURNA DE FLORIANÓPOLIS
(Administrada pela Associação Comercial)

OCORRE ;CIAS de 26-8 41 a 23-9-41

A 26-8-41, as 2 horas, o guarda José Rosa atendeu a família do pré
dio n. 174 da Avenida Hercilio Luz, para uma averiguação, nada de anor

mal, porém, se constatando.
A 3-9-41, as 23,30 horas, foi averiguado pelo guarda Pedro Man ues

que se achava vasando gazolir a na bomba de propnedade da firma Meyer,
sita á rua Vida! Ramos, o que foi comunicado ao gerente, que providenciou.

A 4-9-41, a 1,30 hora o guarda Henrique Coelho atraído pelo alvo
roço de aves nos fundo de uma propriedade, sita à rua Brusque; achou
um grande cão carregando. viva, uma galinha, pelo que chamou o mora
dor; este gostou de ver a nova especie de gatuno.

A 4-9-41, as 22,1 5 horas, pelo guarda Lucio Fernandes, foi encon
trada aberta a porta n. 7 do armazém de propriedade da Firma Riggenback,sito à rua Franr ísco Tolentino, o que comunicou ao interessado.

A 8-9-41, as 23 horas, foi pelo guarda José Rosa, apresentado na

Delegacia Regional, um individuo, preso por suspeita pelo guarda Lucia
Fernandes.

A 14-9-41, as 22,30 horas, foram presos e apresentados na DelegaciaRegional. os mdividuos Waldernar Jv\óta da Silv e Fausi« Cabral porestarem furtando no Café Teatral
A 14 9-41, as 3,JO horas. foi pelo guarda Henrique Coelho, apresentado na Delegacia de P01,Cl(1 pera averiguação, o individuo João de tal,

preso àquela hora na Rua Pedro Ivo pelo guarda José Marccl1no,
A 18-9-41, as 3,20 horas, foi pelo guarda Pedro Marques, encontrada aberta a porta da fabrica de beneficiamento de arroz de propriedade do

enhor Francisco Napi, sita à rua Vidal Ramos 11.46, o que foi comunicado
aquele senhor.

A 21-9-41, a 1,15 horas, foi verilicado um principio de incendio,pelo guarda Deodoro Ferreira, na Fabrica de propriedade do sr. RodolfoHickel, sita à rua Almirante Lamego n. 25, pelo que foi providenciado emtempo.
A 23-9-41 pelo guarda Julio Sarmento

do prédio 102 sito a rua Crispirn Mira, d
sobre assistencia obstetrica.

. .

- Pelo mesmo guarda, as 3,15 foi disparado um ti ro contra um indivlduo que saltava um muro da Avenida Mauro Ramos não fendo pos-sivel identificar o mesmo.
'

- Na me-ma noite, foi, pelo comandante da guarda, mandado terminar uma serenata na Av. Trornpowsky, por estar perturbando o silencionoturno.

foi atendido o contribuinte
2 horas em providencias
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JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE

FLORIANOPOLIS

RESULTADO DOS JULGAMENTOS DO MtS DE AGOSTO

Audiencia do dia 18. Processo n. JCJ - 9'41. Maria Helena Grunove
reclamando contra Miguel feliz indenização por dispensa sem aviso pre
vio, diferença de salários e horas extraordinárias. Solução: Julgamento
adiado para o dia 26-8-41, ás 14 horas.

Audiencia do dia 19. Processo n. JCJ - 14/41. José Tesnahlidek recla

mando, contra Alfredo Lheureux, salarios e aviso previo. Solução: A Junta
declarou-se incompetente tendo sido o processo encaminhado ao Juiz de
Direito da Comarca de São J08é.

Audiencia do dia 20. Processo n. JCJ - 15/41. Cantalicio Pedro Sousa
reclamando, contra Estefano Korzias & Filho, indenização e dispensa sem

aviso previo e ferias. Solução: Por ter o Vogal dos Empregadores se decla
rabo suspeito foi o julgamento adiado para o dia 22-8-,( 1, ás 16 horas.

Audiencia do dia 21. Processo n. JCJ - 5/41. Antonio Manoel de Amo
rim reclamando, contra a Diretoria de Estradas de Rodagem, dispensa sem

ju ta causa. Nesta audiencia foram julgados os embargos oferecidos pelo
Reclamado na sessão anterior, os quais foram recebidos pela Junta, que
se declarou incompetente para julgar o feito e, anulado o processo, deter
minou a remessa dos autos a.i Juiz de Direito da Comarca de São José.

Audiencia do dia 22. Processo n. JCJ - 16/41. João José Clemente re

clamando, contra Ciro Teixeira, indenização por despedida sem avi o pre
vio e ferias. Solução; Conciliado pelo pagamento de Rs. 200 '000. Custas
pelo Reclamado.

Audiencia do dia 22. Processo n. JCJ - 15 41. Cantalicio Pedro Sousa
reclamando, contra Estefano Kotzias & Filho, indenização por dispensa sem

aviso previo e ferias. Solução: Nesta audiencia foi julgado C01110 proce
dente a suspeição arguida pelo Vogal dos empregadores, na sessão do dia

20-8-41, sendo o julgamento adiado para o dia 1°.-9-41, ás 14 horas. Te
rá função o suplente do Vogal respectivo.

Audiencia do dia 25. Processo n. JCJ - 17/41. Silvio Caetano Mar

ques reclamando, contra José Bruggmann, salario, ferias e indenização. So

lução : Em virtude da Comemoração do «Dia do Soldado», o sr. Presidente

:uspendeu os trabalhos em homenagem a Caxias, designando o dia 2-9-41,
as 14 horas, para a continuação da audiencia.

Audiencia do dia 26 - pocesso n. JCJ - 9 - 41 - Maria Helena Gru
now reclamando contra l\'\iguel Feliz, indenização por dispensa sem aviso

previo, diferença de salarios e horas extraordinarias. Solução: procedente
em parte - Condenado o reclamado ao pagamento de Rs. 428 800. Custas
pelo Reclamado.

Audiencia do dia 28 - processo n. Jr J - 19-41. Pedro Woll da Sil
va reclamando contra Domingos Cardoso, por dispensa sem aviso prévio e
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diferença de vencimentos. Solução: Conciltado em Rs. 37$;000. Custas por
ambas as partes.

Audiencia do dia 29 - Processo n. JCJ - 20-41. Severian ; Cardoso dos
Reis reclamando contra Lauro Rupp, salarios. Solução: Arquivado pelo não

comparecimento do Reclamante.

M�S DE SETEMBRO

Audiencia do dia 1.0 - Processo n. JCJ - 15-41 Cantalicio Pedro Sou
za reclamando contra Esteíano Kotzias & Filho, por dispensa sem aviso
previ o e férias. Solução: Arquivado pelo não comparecimento do Reclamante.

Audiencia do dia 2 - Processo n. JCJ - 17-41. Silvio Caetano Mar
ques reclamando contra José Brüggernann, salarios, férias e indenização
Solução: Conciliado em réis 160 ODO. C stas pelo Reclamado,

Audiencia do dia 3 - Processo n. JCJ - 18-41. Manoel Jaques recla
mando contra José Silva, por dispensa sem o previo aviso e horas extraor
dinarias. Solução: O Reclamante pediu desistencta.

Audiencia do dia 8 - Prece-só n. JCJ - 21/41. Genésio Joaquim Go
dinho, reclamando con ra Lauro Mendes, proprietario da Casa Mendes, avi
so previo e diferença de salarios (salario rmnirno). Solução: Conciliação em
Rs. 250$000. Custas pelo reclamado

Andiencia do dia 10 - Processo n. JCJ - 23/41. Arlindo Furtado de
Oliveira, reclamando contra Demétrio Garoíahs, proprietário do Café Gloria,
diferença de vencimentos. Solução: Conciliação em Rs. 9$100. Custas por
ambas as partes.

Audiencia do dia 12 - Processo n. JCJ - 25/41. Saturnino Cipriano
Felicio, reclamando contra Procopio Borja por despedida sem aviso previo.
Solução: Conciliado em Rs. 170$000. Custas por arribas as partes.

Audiencia do dia 15 - Processo n. JCJ - 22/41. Cantalicio Pedro Sou
sa, reclamando contra Estefano Kotzias & Filho, por dispensa sem avis
prévio, indenização e ferias. Solução: Conciliação em Rs. 500$000. Custa
por ambas as partes.

De interesse ...

- A produção brasileira de ferro laminado em 1939 somou 100.996toneladas. Já em 1940 subiu para 135.293 toneladas, ou sejam 33 (l,o. No.
quatro primeiros meses de 1939 e 1940 a produção fôra de 28.152 e 43.920toneladas, tendo, em 1941 se elevado a 45.896 toneladas. O aumento é de4.5 "o em relação a 1940 e de 61 0"(í sobre 1 939 .

.

- Em 5 anos, de 1 936 a 1940, a exportação de materia prima doBrasil aumentou de qua i o dobro em quantidade e de sete vezes novalôr.
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SERVIÇO DA EST.�TÍSTICA DA PRODUÇ.�O
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Relação das firmas e particulares que exploram a indústria da

madeira no Estado de Santa Catarina (Continuação)
(Trabalho realizado em colaboração com as Agências e o Departamento

Estadual de Estatístlc=)

II t't'St}UE - ltIMI"Cf·lIa,.h... ; Adolfo Walendowsky, Rua do Cente
nário - Carlos Renaux S. A., Rua }.O de Maio - Francisco Sassi, Rua Pedro
Werner - Gustavo Dtetrlch &: Irmão, t.v, joão Pessoa José Belli, Rua
Almirante Barroso - Pnmo Diegoh &: Irmão, Rua Barão do Rio Branco.

I�X8. f ratQor..s: Anselmo J\1ayer. Rua Siqueira Campos Guilher-
me Bnnomí i, Rua Siqueira Campos - Luiz Morelli, Porto Franco - Otto
Niebhur, Rua 7 de Set rnbro - Santo Comandolli, Porto Franco Willy
Toepíer, Rua Santos Dumont.

CjA.(1ADOR -- S"r"slri .8: Andréa Ceni, 'anta Ana - Altredo Ca

chocira, � ue lécio Bortolon, Castelhano Albano Schneider, Caste
lhano - Américo Wordel, Sede - Antônio Sus in Cornasiti, Sede - Augus
til Groni &: Cia .. Castelhano -- Angelo Locatelli, Rio das Antas - Augus
to Formighieri, São Judas - Taquara Verde Aristeu Anjos. Taquara Ver
de -- Antonio Volpato Botson, São Luiz - Alberto Zoller, Vito ia Al
bano Schneider, Princesa Isabel - Basso & Breda, Sede - Basilio Gr ol

li, Ri» das Antas Ba iilio Lambert, Pasini, Rio das Antas, - Castell:
Pasini, Rio das Antas - Clemente Weber, Taquara Verde - Cario Rei

chrnann, Pru esa Isabel - Dziecinuí França, SeJe - Drissen &: Irmão, Sed
- Decarli & Detcanali, Sede - Domingos Loss, Rio das Antas - Dun
can David, São IOigc - Taquara Verde Domingos Locateli Irmão, Vito
fia - Do nillsCls Piedona, PI in esa Isabel - Eliseu Pertoto, Sede - Er
íI.>�to Kirghner, Río das Antas - Ernesto Bolson, Taqua.a Verde - Fer
umdo Badotte, Santa Rita - Fernando B -rt ito, Santa Tereziuha Taqua
ra Verde Granemann &: Irmão, Sede - Giovani Colombo, Sede - Guie'
mar Bernardt, Sede - Gueriuo Bonades, RIo das Anta - Gehardt Kir
nu', Taquara Verde - Guerino Menengotto, Taquara Verde - Herrnenr

gddo Cober lin. Taquara Verde - Hitario baú, ão Francisco - Taquai
Verde HU�TO Honaiser, Taquara Varde - Indústria Comercio Busato L

mirada, Sede - lndusfrra Come.cio Busato Ltda., Arr. da Campina - ir
dú tria e Comercio Bi.sato Ltda., Arr. [acuttnga Industria Comercio B
sato Ltda. - rr Araçá - lndustria Comercio Pusato Ltda., -=, telhano
Industria Comercio I u ato Ltda., Fac+. São Pedro - lndustria Comere
Bus ato Lirnltada, Santa Teresa - Indu tria Comercio Busato Limitar'
....'. Catai ina Lag. - lndusn ia Comercio Busato Ltda., S. João Cunho Fun
- Irmãos O boni, TI iãngulo - Irmãos Debo ni, Taquara Verde - Indt
tr ia Madeireira Caçador Ltda., Sede -- JacobJoão Cai aro, Santo Ar-te: jfl

João Krisch, Santa Helena - Taquara Verde - João Zancki &: Irmão,
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José - Taquara Verde - João Matoso, ,S. �ntonio - Taquara Verde - Joã.o
Bortolon &: Cia., Taquara Verde - Jose Piedoná, S. LUIz - Langer, Kabi
lanski Castelhano - Lotário Pereira, Sede - Lúcia Carl-.n, Rio das An
tas 'Luiz Seita Rio das Antas - Luiz Sella & Cia., Rio das Antas -

Lacerda & Irmão Coelho Ltda., Taquara Verde - l uiz Falchette, São Luiz
Matoni & Irmão. Sede - Normando Baú Taquara - Otomar Fleck & A.
Obrechet, Rio das Antas - Oro Kobert Cia., Rio das Antas - Paulo Cas
telli Pricesa Isabel - René Fr i, Vitoria - Slornno Bortoncelo Cia., S. Ana
_ Sh>feno Tonef Cia. B. Ltda., Santa Ana Steíeno Bonetti, h'io das An
tas - Tramontino Irmão, Sede Wa dmar Graeff, Sede - Waldemar Gra
eff Rio das Antas - Vitorino Zar do, S Catarina.,

() .• r ...... aria ... : Adão Frei, Sede - Artur Trevi ani, Sede
Tomasi, Sede Angelo Casagrande, Sede Antonio Santos,
Verde João Bortolon, Taquara Verde - Luiz Favarin, Sede
Costa, Sede.

'In ...·. li .ria ... ; Artur Didomenico, São Luiz Arnoldo Kaiel, Rio das
Antas - Bernardo Hampf, Vitoria Drisun Irmão & Cia., Sede Erico
Klaumann, Sede - Erico Roltz, Princesa Isabel Ernilio Bleichert, Rio das An
tas - Frederico Bauer, Vit: ria - Henrique Kuntzer, Rio das Antas -José Peret
ta, Sede - Jose Beller, Sede - Julio Meyer, Vitoria - José Lazari, São
Luiz - Ludovico Coscodai. Sede - Paulo Grubel, Princesa Isabel.

(j , 'IB •• R'Ú: - pr"'\ri"': Angelo Gardine, Salto - Carolino
Símão & António Souza Silva, Sede - Guilherme Betoni, R. do Meio -

Getúlio Joaquim Pereira, Macacos - Henrique Copi, R. do Meio - Luiz
Agostinho Benevenuti, Areal - Manoel M. Anastacio, Salto Silvestre
da Cunha Porto, Alemães - Neves & Cia., Alto Macacos - Teófilo Fa
ro, f..�acacos.

',X .,Iuruflo r: - Justiniano da Silva Neves, Alto Macacos.
4"l'tIP•• 'LI·GIC": !'II..·rrll.·i�; Amandus Fuckner, Bateas de

Cima - Antonio Fuckner, Bateas de Cima - Bento d'Amorirn, Salto
Cunha & Zeni, Rib. Grande - Henrique Grubber, Salto - Jorge Linzmeyer,Lageado Max Greipel, R. Bonito - Oscar Schwarz, Campo Alegre - Pe
dro Taucher, Campo Alegre - Paulo Jurgensen, Represa - Teodoro ElI
dler, Lavrinha - Teoeoro Schwarz, Campo Alegre

. ('al'Põ,?tnrln!iJ; Albano �ollner, Batêas de Baixo - Germano Jung,Bateas de BaIXO - Rodolfo Heiden, Batêas de Baixo.
Maref"llIirl:.: Emílo Ahrenz, Campo Alegre.
�A1tIPOM N4)"OS - Serrnr"""': Antônio Vaz & Cia., Sede -

Antônio Oneda,. Ponte Alta. - Antônio Marconi, Rio das Pedras - Perdizes
_Angelo Baldissera Perdizes - Anciuti & Irmão, Faz. Rio Caçador - Co

raçao de Jesus -. Albino Guilherme Schmidt, Erval - Artur Bauer, Sede
-. A�tur Constantino .Luer, S�de - Atilio JOSé Piovesan, Erval - Augusto�Icoh, Sede - Bala �Inl Scapinelo, Perdizes - Benedito Bevilaqua, Leãozinho - Erval - Benjamim & Coleto, Faz. São Pedro-Umbú - (Continúa).

Antonio
Taquara

Oducio
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