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Telegramas - "HOEPCKE"

I ta ori

- FILI IL

BLUAt\ENAU - J i, VILLE - LAJE - LAGUNA - SÃO
FRANCISCO DO SUL - Mostruârio em TUBARÃO - Agencia 111

t

SA�TOS, Estado de São Paulo.

Com reio por grosso de Faz ndas - Ferragens - Maquinas -

Automóveis - Produto Quimicos e Farmaceuticos

Estaleiro Arataca - Fabrica de Gêlo - Fabrica de Ponta' de Paris

"tt'ita Maria" Navegação - Consumações
Comissões Despachos

p A•

Sucessores de Gustavo da Costa Pereira

•

Estabelecidos em 1909

l>re el-..t:ant:es e Coro � o.;: 8rlo""
R a F lip Schrnidt 36 - T legram S: "Tre o"

Caixa Post I, 12 -- Telefon 1.098 1.342 .

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Vendas m todo o Estado
Arti para todos os ramos de comercio e industrias

er artigos nos
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Doação de terreno
, Soubemos que o exmo. sr. dr. Rogerio Vieira, prefeito Municipal de Flo-

rianópolis, ciente, por este Boletim, de que a Associação Comercial procura um

terreno para erigir a sua séde propria, manifestou a possibilidade de ser o

mesmo doado pelo Governo.
Nobilíssima e atestadora do alto valôr que lhe merece a classe, a idéa do

exmo. sr. Prefeito Municipal revela uma alta qualidade de administrador, qual
seja a de favorecer, inteligentemente, as iniciativas que visem o embelezamen

to e o progresso da cidade.
E' obvio que si a Associação Comercial de Florianopolis nada tiver que

gastar com a aquisição de um terreno, de maiores recursos disporá para cons

'truir não um simples predio, mas um verdadeiro Palácio do Comercio, que só
• trará compensações á edilidade.

Assim procedendo, o sr. prefeito Rogerio Vieira agiu de modo identico aos
1 grandes administradores publicos, em todos os tempos e lugares.

Nem mesmo as Associações dos maiores centros do País, recusaram ja
mais o auxilio do Poder Publico, quando lhe foi oferecido.

Porque haveriamo nós de recusa-lo?
E a aceitação desses oferecimentos jamais importou em compromisso de

subserviencia das classes conservadoras.
Seria insulto a ambas as partes uma tal suposição.
Ha b ...m pouco, no m ... io de solenissimas Iestívida-tes, comemorou o seu

90.0 aniversarti a Associação Corrnercial de São Luiz do Maranhão.

Entr _ as figuras a que foram prestada mais carinhosas homenagens es

tá o interventor Paulo Ramos, a quem a Ass .ciação deve, em grande parte, o

suntuoso palacio em que tem a sua séde propna.
A Associação Comercial de Flonanopotis tem recebido do interventor cata

rincnse as mais inequívocas demonstrações de apreço.
Porque não se promover um ent ndimento entre s. excia. e o sr. Prefeito

MUnicipal e a Diretoria da Associação Comerei I, para a construção do Palacio
do Comercio?

Não convém?
Então vamos ao Livro de Ouro e cada um dos que discordarem da suges

tão assine a sua dezena de mil cruzeiros.
Valeu?
A séde pr pria tem que sair.
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Ex::por1:a.�ão de

Couros Secos e Salgados, Café, Cêra e Mel de Abelha, Cereais,
Fumos, Tapioca, Fécula, Crina e Cação

TELEGRAMAS: « R I G G EN B A C H»

CODES:

Bentleys, A B C, 5 th ed. imp, Tanners Council, MascoU 1 e 2 ed.
Rudolí Mo�se e Suppl., Ribeiro, Acme

R U A F R A N C I S C O T O L E N T I N O, 5 a 9

Representantes dos produtos químicos Ciba S. A.

PE_ARSON & Cljl.. LTDA. (CREOLINA)

•

Ia.

ia. FI
(Industria e Comêrcio de Madeiras)
Caixa Postei, 225 - Telegrama FLORESTAL

I

Telefones: Escritório: 1520-Secção de Transporte: 1655
Secção de Transportes

asileira

--- de --_

Passageiros e Cargas
-- entre - __

Florlanõpolls -- Bom Retiro -- Lages
EDIFICIO CRUZ E SOUZA

Florianópolis - Santa Catarina

-- .. �---_ ......... ""---'-
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- Penn Galvanízing Compacy 2201 East

Tioga Street Philadelphia 34, Pennsylva
nia. (Chapas de Ferro e Aço; Tanques,
Caldeiras; Ferramentas Pesadas; Instru
mentos e Materiais para Construções; E
quiparnento para Fabricas; Correntes de
Ferro e Aço).

- Brennan-Goodman 31 East 27 th
Street New Vork, N. Y. (Rolemans).

- Dearborn Mallott Company 31 South
Paulina Strret Chicago, Illinois. (Porcas e

.
Chaves Inglesas).

- Latin American Agencies 305 Broad
way New York, N. Y. (Maquinas de Es
crever Reconstituídas).
- Link-Belt Cy 233 Broadway N. York 7,

N. Y. (Transportadores; Elevadores; Maqui
nas Transmissoras para Usinas de Açucar).

- Federated Trading Corporation 66
Leonard Street New York 13. N. Y. (Ma
quinaria Textíl; Soldas Eletricas).

- Wm. K. Williamson & Co. Ltd. Whi
tehall Honse 41, Whitehall London S. W.
I, England. (Maquinaria em Geral; Espe-
cialmente Agrícola e Industrial).

- 2. Wagman & Son, Ltd. 190 Edwin
Avenue Toronto, Ontario, Canada. {Lin- �

gotes de Latão, de Bronze e de Alumínio;
Alcatruzes de Alumínio Laminaeo).

- Devid A. Thomas & Associares Na
tional City Bank Building Cleveland 14,
Ohio (Locomotivas; Vagões: Instalações
Completas para Fabricas).

BOLETIM 'OMERCIAL

COMERCIO

Oportunidades comerciais nos Estados Unidos

Desejam exportar:
- Standard Cap & Seal Corporation 405

Lexington Avenue New York, N. Y. (Equi
pamento de Refrigeração para Caminhões
e Vagões empregados 'no Transporte de
Carne).

.

- Felix Fuente 11 West 42nd. Street
Rm. 2590 New York 18, N. V. (Maquiná
ria; Materiais para Construções)
- Arner-Ind-Inc 420 Madison Avenue

NewYork 17, N. Y. (Instalações Completas
para Fabricas e Laboratorios; Tratores;
Escavadeiras; Caminhões).

- Rosssí Continuous Casting Company
17 John Street (New York 7, N. Y. (Maqui
naria para Fundição Continua de Alurni
nio e Outros Metais).

- Century Electric Company 1806 Pine
Street Saint Louis 3, M issouri. (Motores e

Geradores Eletrícos de Todos os Tipos
para Todas as Correntes).

- Laurens Brothers Seventieth & Long
view Streets Cincinnati 16 Ohio (Tornos Ho

,.
rizontais para Perfuração; Peças de Maqui
naria Reconstituidas para Todos os Fins).
-- Richard Loewy 382 Wadsworth Ave

nue New Vork, N. Y. (Ferramentas Elétricas
Portáteis: Equipamento para Soldagem;
Soldas Eletricas, etc).

-- Petrornetal Export Corporation Broad
way at Eleventh Street Long lsland City
2, N. V. (lrstrurneutos de Aço; Materiais
para Construção).

BRASIL

SOCIEDADE EXPORTADORA CATARINENSE LTDA.
Madeiras em Geral e outros produtos do Estado

____ MATRIZ: -----

Escritorio Central: FLORIANOPOUS - SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 52 (Edificio Cruzeiro - salas 2 e 3)
Telefone 1542 - Caixa Postal, 52 - End. Telegr.: <Exportaca»

Deposito e Trapiche: ESTREITO - SÃO 10St:
Rua 14 de Julho s/n. - Telefone: Estreito 23 (Manual)

- FI LlAIS : :.:-==:::::..=._

lTAJAI - Escritório, Deposito e Trapiche - Rua Blumenau

RIO DE JANEIRO Rua Teófilo Ottoni, 113 5°. andar - sala 4

•
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Preço máximo para
mandioca importada pelos

Estados Unidos
A Repartição de Administração de Pre

ços (OPA) dos Estados Unidos acaba de
estabelecer preços maximos para a farinha
de mandioca comprada no exterior a expor
tadores estrangeiros ou seus agentes. A
ordem de OPA entrou em vigor a 13 de
Outubro passado. e é interpretada como

medida destinada a evitar uma redução
posterior de preços nos artigos em que a

farinha de mandioca é elemento básico,
tais como dextrinas, adesivos, etc. Os pre
ços maximos estabelecidos pelo OPA são
os seguintes (F.C .8. no porto marítimo do

origem): Farinha de mandioca produzida
em São Domingos - 6.20 centavos norte
americanos por libra-peso; farinha de rnan

diQga produzida no Brasil, Tipo A, 5 cen

tavos por libras; tipo B, 4.50 centavos por
libra, e tipo C, 3.75 centavos por libra.

(Do Boletim Americano)

Comercio dos Estados Uni
dos com 8 America latina

O sr. Leo T. Crowley, Administrador
da Economia Estrangeira dos Estados Uni
dos, revelou em mensagem ao Congresso
norte-americano que as exportações dos
Estados Unidos para a América Latina,
com excepção da Argentina, aumentaram
em mais de 50 por cento sobre os niveis
dos anos anteriores à guerra. No período
de 1936 a 1938, as exportações norte
americanas para as 20 Repúblicas Ameri
canas atingiram à médica atual de 489 mi
lhõees de dolares. Em 1944, tomando-se
por base o movimento do primeiro semes

tre, as referidas exportações deverão atin

gir a 929 milhões de dolares. As impor
tações de produtos latino-americanos pe
los Estados Unidos atingiram, de 1936 a

1938, a media anual de 535 milhões de
dólares - e o cálculo para o ano corren

te mostra o total de 1.646000.ollo dola
res. (Do Boletim Americano).

AGENCIAS E REPRESENTAÇOES EM GERAL

MATRIZ EM FLORIANOPOLIS
Rua João Pinto, 5 - Cai'f{a Postal, 37

FILIAL EM CRESCIUMA

TELEGRAMAS: U P R I M U S"

Rua Floriano Peixoto s!n (edificio proprio)
ESTADO DE SANTA CATARINA

li

Pneus "DUNLOpl7
Maquinas de escre er "ROYAL"

Balanças "FILlZOLA"
Serviços Aéreos "CRUZEIRO DO SUL"

Canetas "PARKER"
Equipamentos e peças para postos de gazohna

Instrumentos cirurgicos - Tecidos em geral
Seguros: - Todos os ramos

SUB - AGENTES NOS PRINCIPAIS MUNICIPIOS DO ESTADO

__I
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Oportunidades cornerciers no Mexico

Desejam Importar:
- Distribuidora Industrial S. A.-Paseo

de 1 a Reforma 11 Mexico, O, F., Borra
cha e artigos de borracha.
- Compania Exportadora e lmportado

ra Mexicana S. A.-Gan!e 15 Mexico, D.
F., Arroz.

- Nacional Mercantil S. de R. L. y C.
V.- Av. 16 de Septiembre 10 Mexico, D. F.
Arr07.

- Kingsley de Mexico S. A.-Vesnutiano
Carranza 51 Desp. 110 Mexico, D. F.,
Arroz.

- Kingsley de Mexico, S. A. Vesnutia
no Carranza 51 Dtsp. 110 Mexico, D.
F. (peixes, carnes) Conservas.

- Edgar M. Huymans-Avenida Juarez
56 Mexico, D. F., Albumina de ovo.

Kingsley de Mexico, S. A. Venustía
no Carranza 51 Desp. 110, Mexico, D. F.
Quebracho.

- Edgar M. Huymans-Avenida Juarez
56 Mexico, D. F., Quebracho.

- Edzar M. Huyrnans-Avenida Juarez
56 Mexico, D. F., Celulose.

TecidllS a p r e ç o s c x c e p c i o n s i s

Rua Cons-Hieiro Mntra, lU

fLORI \. ,OPt)LlS

Kingsley de Mexico, S. A. Venustia
no Carranza 51 Desp 110 Mexico, D. F.,
Meias de seda natural.

- Kíngsley de Mexico, S. A. Venustia
no Carranza 51 Desp. 110 Mexic(), D. F.,
Elastico de algodão.

- Kingsley de Mexico, S. A. Venustia
no Carranza 51 Desp. l lü Mexico, D. F ..
Tapetes de lã.

- DIstribuidora Industrial S. A. Paseo
Reforma 11 Mexico, D. F.. Produtos me

dicinais.
- Kingsley de Mexico, S. P.. Venustia

no Carranza 51 Mex ico, D. F., Peles e

couros salgados e curtidos.
Desejam Exportar:

- Agencia Eclesiastica Mexicana 1 a. de
Allende N. 4 Mexico, D. F., Artigos reli

giosos.
- Credito Min�io y Mercantil, S. A.

a11 [uan de Letran 11 Mexico, D. F.,
Mercurio.
- Pascual F. Miravete 5 de Maio 10

Desp. n. 27 Mexico, D. F., Mercurio.
-Frank W. Wurm-Mexican Silver Je

welry Export-Insurgentes 444 Mextco, D.
F., [oias de prata.

- Kingsley de Mexico, S. A. Venustia
no Carranza 51 Desp. 110 Mexico, D. F.,
joias de prata.

- Compania Comercial -Transrnar- S.
A. Av. I, Ia Catolica 24 Apartado 2095
Mexico, D. f., Fibras.

- Kingsley de Mexico, S. A. Venustia
no Carranza 51 Desp. 110 Mexico, D. F.,
(Henequen), Fibras.
- Pascual F. Miravete 5 de Maio 10

Desp. n. 27 Mexico, O. F., An!imonío.
- Credito Mínero y Mercantil, S: A.

San Juan Letran 11 Mexico, D. F., An
timonio.

- Exportaciones Importaciones Comi
siones, S. A. 5 de Maio 20 Desr-. 405
Mexico, D. F., Asfalto.

- Servitje & Mata S. de R. L. Madero,
6 411 Mexico D. F., Produtos varios.

- Centro Exportador e Importador S.
A. Av. dei Ejido N.48 Mexico, D. F., Pro
dutos varios.
- Watson Phlllis y Cia. Sues. S. en

C. Dinamarca N. 55 Mexico, D. F. Pro
dutos varios.
----------_._---------

Â C()L()�14L
Fazendas e Armarinho por atur-ado

Rua I.. "onselheiro Mafra, 10
FLORI \�OPOLlS

Desejam importar:
- lV\arcos Wauless lbarra, Uruguay, 35

Desp, 504, Mexico, D. F., Fios de Algo
dão.

- Pascual F. Miravete, 5 de Maio, 10
Desp. 27, Mexico, O F., Borracha.

- José Puig, S. de R. L. Rep. dei Sal
vador, 36. Mexico, D. F., Banha.

- Pedro Tallon, 16 de Septiembre, Esq.
Bolivar, Desp. 33, Mexico, D. F., Talheres.

- Anton Paes, Bolivar, 44 Desp. 15,
Mexico, D. F., Cnriosiàades brasileiras.

- .. Adrian Vilalta, Emparan, 16, Mexico,
D. F., Cur iosidades brasileiras.
- Lorenzo J. Osorio, Rep. deI Salvador,

127-B-, Mexlco, D. F., Elastico para cal
çado.

- Nicolas Leod, Paseo de la Reforma,
46, Mexlco. D. F., Elástico para calçado

- J. R, Planner, Elba, 52 Desp.8, Me
xico, D. F., Elastico para calçado.

- jose Puig, S. de R, L. Rep. deI Sal
vador, 36, Mexico, D. r., Cera de OUrI

cury.
- Guilhermo Eckstein. Calle Palma, 315

Desp. 301-A-C, Mexico, D. F., Fechos de
metal (zipper).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BOLE I DI CO�L RCIAL

s. A. om. Moellmann
Importadores de Ferragens, louças, Tintas, Oleos, Material sanitário

•

Peças e acesso rios pere automoveis

.\latriz: Florianópolis - End, Tel.: "M!)lman" - Filial: IEUunu�nau

Rua João Pinto n. 2 Caixa Postal, 96 - Rua 15 de Novelnbro

-- Pa cual F. Miravde, 5 de Maio, 10
Desp. 27, Mexico, D. F., Peles � couros.

- J. Monsalve, Tabaaco, 330, Mexico,
D. F., Peles e couros.
- Telas Aceitadas, S. de R. L., Av. Amo

res, 1623, Mexico, D. F., Peles e couros.
- Abrahan Nichin, Motollnia, 27 Desp.

401, Mexic , D. F., Fechos de metal: (zip
per)
- J. R. Planner, Elba, 62 Desp. 8, Me·

xico. D F. Fechos de metal: (zipper).
- E. Duran y Cia., S de R. L. Av. 16

-de Septiernbro, 39-601, Mexico, D. F., Fe-
cuia de mandioca.

- Pé! cual F Mlravete, ') de Maio, 10
'Dcsp. 27, Mexico, D. F., Quebraclo.

- Dr. W. Dutrem, Sanahuja, San Mar
tin, 66, Buenos-Aires, Argentina, Produtos
quimicos.

- Pascual F. Miravete, 5 de Maio, 10
Desp. 27, Mexico, D.F., Albumina de ovo.

Desejam exportar:
- Pascual F. Miravelt, 5 de Maio, 10

Desp. 27, Mexico, D. F., Agua Raz
Arnulfo Rubalcaba, (Lucerna, 46 ba-

I2�V��J-=""'TÃçiSr=.1
R u a f e r n a n d o 1\1 a c h ado, 14

Teleg. "OREVES" - Tetef, 1351 - Caixa Postal, 104
FLGRIANOPOLIS SANTA CATARINA

Vendtl em todo o Estado

jos), Mexico, D. F., Curiosidades mexica
nas (quadros feitos a mão e pintados].

- Casa Arenas, Av. Juarez, y Liceaga,
Mexico, D. F., Curtosidades mexicanas
(quadros feitos a mão e pintados, san

dalias).
- Union de Artistas Tipicos Mexicanos

(Apartado 1786), Mexico, D. F., Curiosi
dades mexicanas (quadros feires a mãe e

pintados, artigos típicos mexicanos).
- Aleja Lostan. Calle de Sadi Carnot.

! 2, Mexico, D. F., Curiosidades mexicanas
(quadros feitos a mão e pintados)

- Pascual F. Miravete, 5 de Maio, 10
Desp. 27, Mexico, D. F" Chumbo.

-- La Turquesa, I. la Catolica, 28 Desp.
27, Mexico, DF., joias.

- Orafiu Art. Publications, Londres,
190-24-A, Mexico, D. F., Livros.
Desejam representar:

o Loyal Sundr ies Corporation, 275 Ca
nal Strect, New York, U. S. A., Produtos
farmaceuticos.

Quimica Universal, S. de R. L., se
ria, 153, Coi, Alamos, D. F., P.oo. Qui
micos Mercurio.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Oportunidades comerciais na Colornbie

Alexandria Sport Fashion Apartado
Nacional 946 Bogotá - Colombia. Deseja
importar sacos de algodão com capacida
de para ·12 112 quilos.

- André Fernaudez Ferro Apartado
Aéreo 3924 Bogotá - Colambia. Deseja
representar -fabricas brasilelras.

- Agencia Bolinder Apartado Aéreo 473
Barranquila - Colombia. Deseja importar
mercadorias em geral
- Bernardo Merizalde Apartado Aéreo

3688 Bogotá - Colombia. Deseja repre
sentar casas brasileiras.
- Bernal Echeverri & Cia. Ltda. Apar

tado Nacional 2035 Bogotá - Colombia,
deseja importar drogas.

- Benny Habid, Apartado Aéreo 3586
Bogotá - Colombia. Deseja importar ar-

tefactos de borracha e obter representações.
- B. Becerra Araujo Apartado Aéreo

3848 Bogotà - Colombia. Deseja repre
sentar fabricas de filaça de lã e de algodão.

--- Casa Schaps, Apartado Aéreo, 582
Barranquila - Colombia. Deseja importar
tecidos de algodão e de seda.

- Cristobal Perez Oliveira, Apartado
Aéreo 3817 Bogotà - Columbia. Deseja
importar maquinas para industrias textil e

de calçados e produtos quimicos.
- Danilo de Ia Pava Grisales., Calle 8"

15-55 Bogotà - Colcmbia. Deseja impor
tar produtos quimicos.

- Daniel Escallon Carrera 6'., 12-33
Bogotá - Colombia. Deseja importa por
celanas, cristais finos e artigos para pre
sentes,

José Araujo & C i a.
EXPORTADORES DE PRODUTOS CATARINENSES

Rt.:t.a Fra1u.üisüo r:ro1e-n.t:i.n.o� 13

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA BRASIL

Telegramas : «DALTON"

Pinho serrado, Cereais, Tapioca, Mel e Cera de abelha.

Telefone, 1385 _I
Walter Buslng, de São Paulo, (Caixa

Postal, 2331), deseja nomear distribu'idor
ou representante exclusivo no Estado de
Santa Catarina, para a venda de f rrarnen
tas avrícotas (pás, vangas, foices, macha
dinhos e ancinhos); pinos e outras peças
para automóveis. bem como pregos rnari
times para construção naval.

- lnter-Arnerica Comercial Ltd., do Rio
de janeiro (Caixa Postal 2342) deseja con

tacto com fabricantes de tapioca granulada
e em nerolas, artigo e special para exporta
ção. Gostaria de receber 1 quilo, de amos

tra, por via aérea e uma proposta com os

seguintes dados: especificação da qualida
de oferecida, das quantidades a serem en

tregues, tipo de embalagem e p so por
saco preço cif de janeiro, quantidad '8
minimas e máximas que podem ser forne
cidas mensalmente com indicção de prazo
para o 1" fornecimento.

- Armazéns Gerais Novo Mundo S A.

ào Rio de Janeiro, (A. Graça Aranha 226
Caixa Postal 1684), tendo inaugurado
junto ao Cais do Porto um desvio parti
cular de sua propriedade, de 200 metros,
de bitola larga. da Central do Brasil, dis
pondo de espaçosos armazens e galpões
oferecem seus serviços aos exportadores
catarinenses.

-- Rudwul Ltda., de São Paulo (Rua
Cons" Crispianiano, 20 6 andar, salas 607
e 603) está muito interessada em adquirr
cera de abelha pi ov niente deste Estado.

- B Herzog Ltda., do Rio de janeiro
(rua Miguel Couto, 129 131, caixa postal
2552) deseja contacto com fabricantes ele
produto quimicos, material ciruraico e

.
b

material de engenharia, bem como todo
material hospitalar.
- Carlos Dimetz & Cia. Ltda., do Rio

Janeiro, (Rua da Quitanda 161, 2°_ andar)
oferecem-se para representar firmas catan
nenses. Dão reíerencias.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Guarda de Vigilantes Noturnos de Florianópolis
Administrada pela Associação Comer cisl de Florianópolis

f;scalisada pala Secretaria da Segurança PÍlb5ca - Pril1cipais oeerreneías no Mês de Outubro

individuo que satlstazia necessidade fisio

logica junto à porta de uma casa comercial.
- A's 2 horas de 18-10-44 o guarda

Olirnpio Quadros apresentou ao Comissa
rio de serviço dois menores que àquela ho
ra perambulavam pela rua Conselheiro
Mafra.
- A's 22,00 horas de 18-10-44 o guarda

Olímpio Quadros, a pedido de um con

tribuinte da Praça da Bandeira deu uma

busca no quintal de sua residencia, por
suposição de que no mesmo houvesse pe
netrado um intruso.

- Aos 15 minutos de 23-10-44 o guar
da Lucas Horário solicitou a ambulancia
da Secretaria de Segurança para transportar
ao Hospital de Caridade um individuo en

contrado caido no canal da Avenida Her
cilio Luz.

-- A's 3,00 horas de 5-10-44 o rondan
te Luis Marcelino e o guarda Adolfo de
Paula apresentaram à Delegacia de Policia
um individuo que, disfarçadarnente, ex

perimentava as portas de varias casas co

mercia i s.
- A' 1.30 horas de 8-10-44 o guarda

Jose Ricardo verificou que se achava aber
ta uma das portas de um estabelecimento
comercial, à rua Conselheiro Mafra, dan
do ciencia disso ao proprieta I io.

- A 's 23,25 horas de 15-10· 44 o InS

petor José Marcelino mandou apresentai à
Policia Civil um individuo suspeito que,
àquela hora, saía dos fundos do predio n.

SI da rua Felipe Schmidt.
- A's 23,30 horas o guarda Aniceto

Barbosa apresentou ao Comissario de Ser
viço na Delegacia Reginal de Policia um
�,���������������������������������

I
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INDUSTRIA

Capitais Americanos para o Brasil

- Divulga-se em Nova York que, entre
os diversos programas industriais organi
zados pelos homens de negócio dos Es
tados Unidos. para execução na America
Latina tão cedo as condições da guerra o

permitam, figura a instalação, no Brasil,
de uma fabrica de aaroplanos da compa
nhia Glenn L. Martin.

- Outros projetos para a America Latina
são os seguintes a General Motors am

pliará ú capital que já tem empregado
nos paises sul-americanos; a Firestone
Rubber, formou uma nova companhia
subsdiaria na Venezuela, com o capital de
600.000 dolares, subscrito tambem por in
corporadores venezuelanos, para a produ
ção de 100.000 pneumáticos por ano; no

Mexico, as companhia de Forest Rádio,
Hobbs Trailer e International Harvester
Company instalarão fábricas, e a General
Motors iniciará a construção de ônibus;

(Do Boletim Americano)
a United Fruit Company anunciou sua

intenção de entrar no mercado produtor
de açúçar em Cuba e a United Fruit Su
gar Company, uma nova corparação do
Estado do Delaware, com o capital nomi
nal de 1.000 dolares, foi formada para
realizar negocios com a plantação de ca

na, manufatura do açúçar e melaço e com

outros produtos cubanos. A American
Rolling Mil! Company está negociando (a
noticia ainda não foi con firmada) eorn o

Governo boliviano o estabelecimento de
uma usina metalúrgica na Bolívia.

- Divulga-se.,:Io mesmo tempo, em

Nova York, que a empresa norte-america
na Corning GlJSS Work, importante fábri
ca da vidro, adquiriu um grande número
de ações de urna das principais fábricas
brasileiras de v'dro, apesar de o controle
da mesma companhia continuar em mãos
de seus acionistas brasileiros.

Industria de papel de bambú no Brasil

A descoberta de um novo processo para
a fabricação de papel de bambú poderá,
talvez, contribuir para o desenvolvimento e

expansão da industria de papel no Brasil.
As experiencias realizadas indicam que

um papel de alta qualidade, adequado pa
ra a fabricação de sacos, encadernação de
livros e embrulhos em geral pode ser fa
bricado com barnbú. Essa planta é muito
comum no Brasil, pais que, atualmente,
produz apenas uma reduzida percentagem
do papel que consome.
Os industriais de papel estão aguardan

do uma aplicação comercial em grande es
cala da polpa de bambú para determinar

se o papel feito de bambú pode ou não
competir com o produto feito com a polpa
de madeira.

O barnbú cresce cerca de seis metros
num ano e torna-se adulto em quatro
anos. As possibílídades da prolução co

mercial de bambú na America do Sul são
quase ilimitadas, visto que o bambú pode
ser plantado em terras montanhosas, ro

chosas e em outras inadptaveis à agricul
tura ordinaria.

O tipo empregado nas atuais experien
cias é um gigantesco barnbú, que atinge
uma altura de 20 metros e às vezes, tem
uma ...spessura de 13 centímetros.

Exportação de Couros, Peles e Sólas
O Coordenador da Mobilização Econo

mica baixou portaria dispondo que a par
tir de 1.° de Janeiro de 1945, nenhum cortu-

, me poderá entregar, mesmo para consumo

interno, couro, peles e ólas, sem que te
nham carimbados os dizeres contidos na

portaria n. 246 (duzentos e quarenta e

seis), de 25 d julho de 1944, publicados

do "Diario Oficial" de 28 de Julho de 1944
ficando, todavia, a critério dos industriais
as dimensões e a fórma do, carimbos.
A portaria foi baixada em virtude da

necessidade de aumento de exportação e
do consumo interno de peles e solas de
tipos comerciais definidos t:: aperfeiçoa
dos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Congresso Brasileiro de Industria

o presidente da Associação Comercial
de Florianopolis, recebeu a seguinte carta:

«São Paulo, 7 de novembro de 1944.

Senhor Presidente.
De ordem do sr. Presidente da Confede

ração Nacional da Industriá, tenho o pra
zer de passar às suas mãos, em separado,
dois exemplares do Programa do Congres
so Brasileiro de Industria.
Esta Secretaria-Geral, conforme instru

ções que recebeu do ilustre dr. Euvaldo
Lodi, aguarda, dentro do menor prazo POi
sivel, a remessa de téses (em duplicata) e,
bem assim. a apresentação de qualquer su-

gestão, que vise a maior eficiencia e bri
lho do certame de dezembro.
Peço licença para lembrar a V. Excia. as

normas para redação das téses (letra "a»,
pago t 7) - orientação essa que visa obter
o maior número possível de contribuições.
Com «enunciado sintético» t: conclusões
<articuladas e sucintas", - as téses terão
novo feitio, que facilitará seu exame e de
bate.
Agradecendo a atenção que V. Excia,

dispensar ao assunto, renovo-lhe meus cor

diais cumprimentos. _. Honorio de Sylos,
Secretario Geral do Congresso Brasileiro
de lndustria-.

11 TOM T. W L
CONSTRUTOR

C. 151 L. N. 947 C. R. E. A. 8. Reg.

CONSTRUÇOES
PROJETOS

ESTUDOS
ADMINISTRAÇOES

LADRILHOS de CIMENTO

representantes C. mostruario em

Joinville
São Francisco
Brusque
Laguna
Lajes
ltajaí
SI KA

Produto impermiabilisante
CONSERVADO-BI-CONSERVADO

Pintura interna e externa
Pintura especial para telhas e telhado

NÉO -IGOL
para assentamento de tacos

I
FLORIANÓPOLIS - Brasil --I

nua Joinvile - Av. Rio Branco

Caixa Posta', 115

ETERNIT

Eternif do Brasil Cimento Amianto S. A.

CHAPAS onduladas
CHAPAS lisas
ELETRODUTOS
CALHAS
CONDUTORES
TUBOS para VENTILAÇÃO

REBOCO PLASTICO

Massa em Pó "E"
"A-I"
"A-2"
"C-O"

CARPINTARIA CIVIL

Esquadrias
Assoalhos

Forros

CAIXAS d'AGUA em CIMENTO _II
Carvão Gatarinense

Ocupando o 2° lugar entre os produtos
extraídos que maior renda oferecem ao Es
tado, o carvão catarinense alcança, nos
dias atuais, produção jamais atingida: 25%
do total do Brasil. As 21 empresas carbo-

niferas de Santa Catarina extraíram nos
cinco primeiros meses deste ano 222.046
toneladas de carvão e moirtha, avaliadas
em Cr$ 33.033.539. (Do "O Economista-,
do Rio de Janeiro)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MATRIZ EM ITAJA!

HIPOTECAS
CAIXA:
Em moeda eorrenne, na caixa •.•......... . .

No Banco do Brasil li! em ou tros 1>"'l1.('OS

1.141.000,00

2.000.000,00
4.000.000,00

2.690.000,00
ee
C
r
�
�

I N CO

CAPITAL I:-JTEGRALIZADO ..... ,............... ..•...... ...•..... Cr$ 6.000.000,00
(Dependendo de aprovação da Diretoria das Rendas Internas. o aumenco de

o-s 2.000.000,00 para c-s 6.000.000,00)

FU;-';DO DE RESERVA LEGAL E OUTR.A.S RESERVAS Cr$ 2.690.000,00

Elruderêço telegráfico: 1 N C O

BALANCETE GERal" EM 30 DE SETEMBRO DE 1944

I N C�O

A T I V O PASSIVO

TíTULOS DESCO.'1TADOS .. , ....

EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE:
Empréstimos hipotecários . . . . . .

Carteira de Empréstimos aos Funcionários
Contas correntes devedor-as-Oararrtídas ....

886.959,80
40.000,00

73.781.111,30

86.370.262,00 I CAPITAL . . . .. . . . .. . ' .. . . . . . . . '" .

PARA AUMENTO D:E: CAPITAL (Dep, APT. D. R. INTERNAS) .

FUNDO DE RESERVA LEGAL ,............ .. 350.000,00
.
FUNDOS DE RESERVA . . . . . . . . . . . . 2.34{).000,00

74.7{)18.071,lCi

3.297.699,.30

DEPóSITOS EM CONTA CORREu"TE:
Com juros " , ,. 73.236.293,40
Sem juros ., .. , -. . . . . 10.124-.222,20
Ltrnttados •... •. .....•.. : . . . . . • . . ... 18.964.636,10
Com avíso .. _. .... . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . 28.68{).005,20
Prazo fixo .• ....." _ .. .• •.....•.... 33.757.05'6,lo 164.762.213,00

EFEITOS A COBRAR DE CONTA PRóPRlA E DE TERCEtROS 130.470.118,40
TíTULOS EM CAUÇAO E EM DEPóSITOS . 182.545.852,30
OOHRESPON'D.E)NT>ES NO PAlS . _ . 7.047.792,80
MATRIZ, FlLIAIS, AG:eNlOLAS, SUB-AGJ1:NCrAS E ESCRITóRIOS .. 105.926.645,00
BANCO DO BRASIL - C/ESPECIAL "'" - 4.000,40
VALORES HIPOTECÁRIOS .. , -. - ,............ . 1.141.000,00
DIVIDENDOS:
Saldo não procuoado, do l° ao 16"

DlVERSAS CONTAS ....

�

li
C
::::
r=
;:o

EFEITOS A COBRAR:
De conta DJ'6vria, do interior .

De conta de terceiros, do írntertor _

De conta de terceiros, do exterIor

16.833.039,70-
113.548.178,30

88.900,40 130.470.118,40

TíTULOS EM LIQUIDAÇÃO _ . . . . • . . . . . . . •.. , , .. .

OORRESPONDENTES NO PAfS . .. , ..

:}'lATRIZ, FILTAIS, AG�NClAS. SUB-AG�l\CIAS E ESCRITóRIOS ..

TfTULOS' E FUl\DOS PER,T'8NCE!\"1'ES AO BANCO:
Móveis e Utensílios, Debêntures. F.difícios e Outros
ímõveís . ., _ •. . . • . 3.198.121,50

.

131 Apõlíees Federais. sendo: 11 em nosso poder e

120 no Banco do Braxil, em depósito .,.. 99.578,00

1,00
4.864.153,90
97.645.877,00

VALORES CAUCIONADOS ., .

VALORES DEPOSlTADOS .... .. . .. .

VALORES EM: COBRANCA. 1\0 BANCO DO BRASIL

82.03/ .200,00
98.416.128,40
2.092.524,10 182.545.852,50

70.695,60
3.713.499,30

-

;:..
r-'

11.393.692,50
10.617.223,00 22.010.915,50

1.317.866,10

604.371..81.7,00

DIVERSAS CONTAS ..•.... :

604.('171.817,00

Genésio M. J,!ns
Diretor-�rente

Dr. Rodolfo Renaux Baner
Diretor

ltaji:Ii, 13 de outubro de 19·44.

BonJIáclo Schmitt

Otto Renaux

lía·jco Seheeffer
IChefe da contabilldade geral) - (Registo n. 22.638)

Ar{ Garcia
(Contador)

(Diretores)

Irtneu Bornhausen

Antônio Ramos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Representações • Conta pro ria

Importação - Exportação e Agências

I
Guaraná, Gasosas e Xarope «Marte»

REPRESENTANTE DE:

Maquina de Beneficiar Arroz (Zaccaria), Maquinas Textis - Teares e

Fiação - Saquinhos para Café - Rotulos para todos os fins - Es
sencias para bebidas e perfumarias, Produtos Quimicos e Farmaceuticos

Celotex-Isolante contra o calor o frio e ruídos

FERRAGENS EM GERAL

ESCRITORIO:

II

RUA JERONI O COELHO, 13
CAIXA POSTAL, 61

e egrama: R

O IAN OLI
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LAVOURA

Regulando a situação dos trabalhadores rurais
Em decreto-lei, o chefe do Governo traçou normas sobre as relações

entre o colono, o lavrador e o proprietario de terras

O Presidente da Republica assinou um

longo decreto-lei, traçando novas normas,
regulando as relações entre o colono o la
vrador de canas e proprietario das terras.

Pelo mesmo decreto os lavradores e co

lonos que realizaram a exploração agrícola
da cana em terras portencentes a usinas ou

a terceiros, considerados fornecedores pelo
Estatuto da Lavoura Carnavieira, terão a

sua situação reo;ulada pelas convenções
aprovadas pelo Instituto do Açucar e do
Aleool ou pelas instruções baixadas pelo
mesmo.

O preço da tonelada de cana não pode-

I
I
,
i

" I

I
I
!
i
I
I

I
I
I

'1
I

End. Teleqr. «SOVAU»

Importação e Exportação
Madeir- e Cereais

Vendedores da Siderurgica Belgo-Mineira
Produtos lV'lichielon

Matriz: fiorianópolis Rua Conselheiro Mafra, 10 sob.
Filial: Itajaí, ua Sii'Ja, 31

T repiche e Armazem Proprios
Ancoradouro para navios de grande calado

Socie ade

rá ser, em hipotese alguma, inferior ao pre
Ç(' pago antes do presente decreto.

O fornecedor que trabalha em terra alheia,
terá o direito de reservar 10 por cento da
area para plantio e criação necessarios à
sua subsistencia. O mesmo decreto prevê
a assistencia técnico-agrológico, e médico
social para o trabalhador.
Noutro capitulo do decreto, fica tambem

regulada a situação dos trabalhadores ru

rais, que se subordinará á Consolidação
das Leis do Trabalho e das demais leis
de proteção ao trabalhador, inclusive das
que regulam o trabalho. (Da Informação
Económica e Financeira).

•

Ltda�VALGO

Á CÁVITÁL
AHT[�OS P,\R,\ tiOMEN�

•

Rua CIO clbeiro Msfr .8 - l' lvrian. polis i

DR. HENRIQUE STODIECK
,\I),\'O(� \DO

Praça 15 de Novembro, 1

"'I,UKI . .\�OI·OI.IS

sala 3
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CEL, NEA

I' Brinquedos, Armarinho, Perfumaria, Bijouteria, Vidro c NlJVl lados etc.
Rua Conselheiro f 1afra n. 9 - flor;anopoUs

_�====================== -

c
DE---

r= i rm i II o V i e i r ii

L p A

.lao a

A tradicional
agora, á "a:ano 2.... 6�

continua oferecendo o elhor sortimento em Perfumarias,
Bijouterias, e ar igos finos para senhoras.

T o ln e ln n o ta; t.:1. A. T r :1 j a. 1-:1. o ("-J
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-

lEGISlACAO
. TRABALHISTA

Os empregados reservistas não podem
ser dispensados, mesmo que não contem
um ano de casa.

- Além da prova de pagamento do im
posto sindical é exigido a prova de sindi
calização nas concorrencias publicas. Têm
preferencia, em igualdade de condições os
fornecedores sindicalizados.

- Não deve reclamar o pagamento do
aviso prévio o empregado que, embora lhe
tenha sido concedido, recusa-se a assinar
o recibo competente.
- De l " de Novembro á 31 de Dezembro

é o periodo em que em empregadores são
obrigados á enviar todos os anos ás re

partições competentes do Ministerio do Tra-

Representõções - Conta própria

Rua Trajano n. 33

Caixa Postal, 239

Florianopolis

balho, Industriá e Comercio, a relação dos
empregados menores, em duas vias, e em
modelo próprio para tal, de todos os em

pregados menores.
- Não é obrigado o empregador a pa

gar 50% de salarios aos empregados con

vocados, desde que a convocação tenha
sido anterior ao contrato de trabalho.
- Sendo injusta a suspensão, é devido

pelo empregador ao empregado o salário
correspondente ao prazo da suspensão.

- Concede-se aposentadoria por invali
dez, embora não esteja o associado defi
nitivamente incapaz, uma vez que se torne
impossivel o seu aproveitamento na em

presa, em cargo compatível com seu esta
do de saude.

Importação - Exportação

Endereço Telegrafico:
IARO

-

Santa Catarina Brasil

com ida oe; seus distintos amigos e

freguezes a visitarem suas novas ins
talações á rua Felipe Schrnidt, 40,
onde acaba de expõr o seu variadís
simo stock, completamente renovado
com as últimas novidades em: casi
miras, tropicais, sêdas, capas de ho
mens e senhoras, roupas feitas, vari
ado stock de kimonos, roupões, peles

_

e muitos cutros artigos, que V. S.
. poderá adquirir á vista ou pelo -

Sistema Crediário.

Rua Felipe' Schmidt, 40

Casa America Ltda.
Do socio gerente, sr. H. Kersten, rece

bemos a comunicação, que agradecemos,
de haver sido fundada nesta capital a Ca
sa America Ltda. estabelecida com o ramo
de bazar, á rua Trajano, 10.

BOLETIM COMERCIAL
A assinatura do Boletim Co

. merdal para 1945 custa Cr$ 20,00
e deve ser paga até 31 de dezem
bro de 1944.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SECÇAO FISCAL
---

Pagamento de Imposto por Chécues
- Dispondo s ore o pagamento por meio

de cheques ti Fazenda Nacional, o Presi
dente da Republíca as inou o seguinte de
creto-lei.
Art. 1.0 - O pagamento dos impostos,

taxas ou outras irnportancias devidas por
qualquer titulo á Fazenda Nacional, bem
como á aquisição de selos e estampilhas
poderá ser fei to por cheq ue.
Paragrafo primeiro - O cheque será emi

tido á ordem da Repartição na qual se efe
tue o pagamento ou aquisição pelo contri
buinte ou adquirente, ou por estes transfe-

DAUX &: FREI r �

l IIX A f) ...re • I íri

KUd C\Jo ...�lht""·,. lulrd. 11.1

- Os «protocolo .. da repartições pu-
blicas não podem recu-ar o r ece oirnento
de papeis. <linda que SLm selo ou mal se

lados.
- O regulamento do Imposto de Ren

da não admite que as esmolas e donativos
sejam deduzidos do lucro bruto.

- Está sujeita a selo a alteração de uma

sociedade, constante d't redução do capital
em virtude de não haver um dos sócios
realizado o capital a que se obngára em

clausula contratual.

(Decisão do diretor da Recebedoria do
Distrito Fed. - D. O. de 24-8-44.

- O comerciante varejista não é abri
gado a emitir nota de entrega para 3S mer

cadorias que remete. (Acordão n. 15.626,
to. Cons. Contr., Diario Oticial de 7-8-44,
pago 127. Apenso ao n 182)
- Mercadorias faturadas per firma do

miciliada no estrangeiro, vendidas por 111-

termedio de representante no Brasil pagam
o imposto de ven ias me r • anus. (Acordão
n. 18.372 D. O. U. 10-10-44).
- A remes a pelo correio de cheque cor

respcn.lente a imp rtancia de cota do im
posto, reita dentro do prazo para seu pa
gamento, isenta o contribuinte da multa de
mora (Junta de Ajuste de Lucros Extraor
di na rios, Consulta n. 80, Diario Oficial de
2-10-44, Seção IV, pago 468). •
- As estampilhas retamgulares dev rão

ser aplicadas nas latas, caixas e similares,
de madeira que parte fique na orla da tam
pa e parte no corpo do objeto. Nau será
permitida outra forma de estampilhamento.
( D. O. U. 7 - 10-44).

lidos com endosso nominativo
Parazra!o segundo - Não será aceito o

cheque sacado contra Banco ou Casa Ban
caria sem séde ou filial 110 lug:..\f da Re
partição, que o tem a receber.
Art. 2." - A Diretoria Geral da Fazen

da Nacional expedirá as instruções que fo
ram necessárias para execução deste decre
to-lei.
Art. 3." - Este decreto-lei entrará em

vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 - Revogam-se: as disposições

em contrario.

Tecidos pur otltcndo
I) LI X I;. (: R E I T \ ....

Florranop»h» Telt'�.: COLO� J.\ L

- A simples exposição de produtos em

vitrines fechadas, onde absolutamente não
se façam vendas e não haja empregados
para atender, destinando-se, exclusivamen
te, a propaganda comercial, não obriga ao

pagamento de emolumentos de registo.
(Despacho do Diretor da Receb. Fed

D. O. de 31-8-44).
- A restrição sobre () engarrafamento

de alcool, referida no paragrafo unico do
artigo 81 do dec. lei 739, de 24 de setem
bro de 1938 (o recepiente não pode exce
der de um litro) não prevalece quando o

destinatario estiver registrado como fabri
cante {D. O. U. 9-10-44).

- Os negociantes atacadistas de aguar
dente são obrigados a ter o livro modelo
n. 30, bem corno a engarrafar, selar e ro
tular as bebidas que tenham recebido, ob
servadas as demais exigencias do artigo 112,
§ 4". do dec. lei 739, de 19J8. São obri
gados, ainda, a fornecer ao comprador ne

gociante a nota ou fatura revestida das .or
rnalidader mencionadas no a tiF,O 112 § I".
do mesmo dec. lei 11. 739. (O O. U.
4·10-194-1 ).
- Não incide 110 imposto de vendas e

consignações a compra de mercadorias rea
lizada entre comprador dorrucrliado no país
e vendedor estabelecido no estranzeíro, des
de que a opr ração tenha sido efetuada di
retamente entre ambos. A simples aproxi
mação de um e outro não empresta ao in
termedíano as qualidades de agente ou re
presentante de uma das firmas [Acordâo n.
17.926. I: Cous. Contr., Diarto Oficial de
7-8 44 ;J3g 12f, Apenso ao n !82).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DE INTERESSE ...

IMPOSTOS A PAGAR EM NOVEMBRO
NA ALFANDEGA: Ultima quota do Imposto de Renda.
NA COLETORIA: 2°. semestre do Imposto Territorial.
NA PREFEITURA: Imposto predial, imposto territorial, taxa de limpeza publica,k taxa de melhoramentos.

- A Prefeitura Municipal de Floriano
polis, de acordo com a Comissão de Abas
tecimento do Estado, suspendeu o serviço
de racionamento do açúcar. liberando 50%
de todo o estoque existente na praça, �

partir de 9 do corrente.
- Pelo decreto lei n. 1.100, ele 4 de se

tembro de 1944 o Governo do Estado con
verteu -em apolices ao portador as apoli
ce s nominativas em circulacão.

- O decreto-lei federal n. 6.922, de 4 de
outubro de 1944 dispõe sobre a identifi
cação do gado bovino vacinado contra o
aborto infeccioso e dá outras providencias.

- O decreto-lei federal n. 6.932, de 5
de outubro de 1944 abre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito especial
de Cr$ 6403.167,2CT, para prosseguimento
da construcão do ramal de Treviso da Es
trada de F�rro Tereza Cristina.
- O decreto-lei n. 1.1 51 do Governo do

.

Estado. de 24 de outubro de 1944, dispõe
sobre o Iunctonarnento das sociedades de
caça e tiro.

- Por decreto de 25 de outubro de 1944
o Governo Federal determinou que fossem
suspensas as medidas policiais de carater
especial referentes aos italianos residentes
no Brasil.
_' O decreto federal n. 16.700, publica

do no Diario Oficial de 4-10 44, autoriza
Ricardo jafet a pesquisar carvão mineral
em Cresciurna, neste Estado.

- O decreto-lei federal n. 16.680, publi
cado no Diario Oficial de 9-10-44 concede
à Cia. Catarinense de Cimento Portland au

torização para funcionar como empresa de
mineração.
- O decreto-lei federal n. 6.938, publi

cado no Diario Oficial de 9- t 0-44 dispõe
sobre o financiamento da safra de algodão
para t 944/5.

- O decreto-lei federal n. 6.939, publi
cado no Diario Oficial de 9-10-44 modifi
ca a incidencia da cota especial sobre o

algodão em pluma.
- A lnterventoria Federal da Paraiba

concedeu isenção do imposto de Industria e

Profissões, durante o prazo de cinco anos,
ás empresas que montarem instalações pa
ra a transformação de minerios em adubos
quimicos, de capit;ll superior a Cr$ ....
300.000,00.

- O -Diario Oficial" da União de 1".
do corrente, publicou o decreto-lei n. 6.739,
de 26 de julho de 1944, que, dispondo so
bre a locação de imoveis, estabelece a proi
bição do aumento de alugueis por mais um

ano, isto é, até 31 de agosto de 1945.
- O decreto federal n 16.688, pu blicado

no Diário Oficial de 3-10-44. autorizo Mi
guel Ximenes de Melo a pesquisar sulfato
de sodio. em Orleans, neste Estado.
- O decreto federal n. 16.706, de 6 de

outubro de 1944 autoriza Roberto jafet a

pesquisar carvão mineral em Cresciurna.

tio, Rernor cS Cia.
EXPORTADORES

Moreira

Santa Catarina Brasil1mbituba
,

Endereço Tele��rafico ((NORMA"

Escritório á ma Quintino Bocaiuva S 11.

Exportação de cereais e de ma íeiras de lei e de qualidade
Embarque pelo porto de Imbituba

Comissões, Consignações, Conta Própria
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End. Telegr. BI�AUNSPERGER

Telefone 1350

NOTICIARIO

J.BRAUNSPERGER

N LO Pzs VIANNA
REPRESENTAÇÕES

..a:.., NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

,

Agência Geral de Seguros "A FORTALEZA" Agente Maritimo

Caixa Postal, 172 - Telegrama: cVianna- - Telefone, 1102

R U A F E L I P E S C H M 10 T, 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

REPRESENTAÇOES
CONSIGNAÇOES
CONTA PROPRIA

FLORIANOPOLIS

Sta. Catarina

- Visitou esta capital o exmo. sr. dr.

Apolonio Sales, ministro da Agricultura.
- Por grande maioria de votos foi ree

leito presidente dos Estados Unidos o sr.

Franklin Delano Roosevelt.
- Foi aceita a proposta da Republica

Argentina para uma nova reunião dos chan

celeres americanos.

FLORIANOPOLlS BRASIL

- Faleceu em Buenos Aires o sr. Ramon

S. Casttllo, presidente deposto da Republi
ca Argentina.
- Visitou as tropas brasileiras que com

batem na !talia o sr. general Eurico Gas

par Dutra'
- O comercio paulista esté adotando a

titulo de exper iencia o regime da -sernana

íngleza-.

Rua Felipe Schmidt, 41

- Foi comemorado com grandes festas

nesta capital, a 30 de outubro, o dia dos

Empregados no Comercio.
- Com expressivas solenidades festejou

se de 23 a 30 de outubro a Semana da

Aza.
Passará algumas semanas no Brasil

o ex-rei Carol. da Rumania.

- Comernou se a lQ de novembro o 7"
aniversario do Estado Nacional e a 15 055°
aniversario da proclamação da Republica.
- 0. vapor uruguaio .r:Quebracho» car

regou no trapiche de Coqueiros cem tone

ladas de carvão catarinense, da mineração
-Bom Retiro».

- Foi oficialmente anunciada a desco-
berta da vacina contra a mataria.

Variado sortimento de Casemuas, Tropicais, Linhos
Brins e Sedas

'

Confecções finas para homens a senhoras

Rua Felipe Schmi t, S4
Florianopolis Santa Catarina
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Companhia de Seguros "Aliança da Bahia"
ft"!\n \)) \ E'I IS70 - St:()J';: B \111,\

Cf", 5.978.401.755.97
,. 84. 16.216,90

129.920006,90

Cr$ 86.629. 98,90
• 76.736.401,30(,,20

A 111 ior ornpanhia � guro da A rica do Sul entra fog ) e riscos do mar

I Cf PITAL E RESERVA

i . ÇlfrD. do Balanço d

:S ONSA81LlOAUFS
RECEITA
A I

INJ T O PAGOS NOS U lIMOS 10 ANOS.
ESP NSAB1L1DADE

r$ 74.617035.30

1943 :

DIRETO : Dr. Pamphil d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Ani io Mas orr .

Agencias e sub-as II Ias em todo o territõrio nacional
Sucursal no Uruguas: Reguladore de avaria na principais cidades

da Americ , Europa e A rlc

RUA FELIPE SCHMIDT . 39

Caixa Postal n. /9 -- Telefone II. 1083 - E ui. r lego ..ALIANÇA

I Sub-Agencias em Laguna-Tubaráo-ltajai-Blurnen u-Bru 4u -Lajes-Cr S ruma I I. d ui

DI
--- - - � --- --

�

."-

p abric

os

Ru j T a d e .5

I
I

•

I

,e a ix

Teleg'l"&
Postal 58

: MO lTZ

Telefone 1225

Fabric de Massas
Alimentici s "DIVINA"

Pr prietario de
(Bo ni r

alim .ntl i

SOBERANA

l!11

ilu ns. 5 r ça 5 d Novembro I

Quina da Rua Felipe Schmidtel ne

I t:. I I l'
f
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