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11M'ora Quem Póde"
O Clube Recreativo «Brinca Quem Póde», fundado ha alguns anos nesta

capital e constituído quasi totalmente de modestos proletários e pessôas de

minguados recursos financeiros, lançou, ha cerca de um mês, a pedra funda
mental da sua séde própria, em ato solene" que teve a presença do sr. Inter
ventor Federal.

A Associação Comercial de Florianópolis, associação civil de emprega
dores, fundada ha mais de 30 anos e cujos associados são pessõas jurídicas,
possuidoras de elevado capital, algumas delas donas de milhões de cruzeiros,
continua a funcionar em prédio de aluguel.

Prometemos a nós mesmos não sossegar enquanto ela não se instalar
, em séde própria.

Perdoem-nos, pois, a impertinência, diante da nobreza da intenção.

Dentro em breve teremos a aumentar o número das edificações da nossa

capital, contribuindo para o embelezamento de uma rua e para o progresso
s cial de Florianópolis, a séde do Clube Recreativo «Brinca Quem Póde-.

Será uma bela demonstração de espírito de cooperação e de um grau de

civilização bastante apreciável do nosso homem do povo a que virá atestar de

publico a inauguração desse edifício, construido, sem dúvida, á custa de não pe
quenos esforços e de sadio entusiasmo.

Será um nobre atestado de que o operário brasileiro, compreendendo a

rre essidade de uma vida social sempre mais intensa e confortavel, revela um

grau de civilização, que nada deixa a desejar, em confronto com o de paises
mais cultos e adiantados.

.

Urge, pois, para que não lhe fiquem em nível inferior, um movimento
ãos comerciantes de Florianópolis no sentido de que a sua associação de classe
possua, tarnbern quanto antes, a sua séde própria.

Evitar-se-á assim que os sócios do «Brinca Quem Póde . lhes gritem,
do alto das suas acadas, ao vê-los passar:

- Móra Quem Póde ...

i

.'-
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c O M E R

SecçãQ de Transportes
---de

Passageiros e Cargas
entre ---

Oportunidades comerciers

Desejam importar do Brasil:

- Tecidos de lã e de -Rayon ..
, sapatos,

botas e botinas, cacáu, café, meia e <lin

ger ie- para senhoras, chapéus de feltro para
homens, roupas feitas em geral, para re

exportação para o Iran - Soliman Aras

toozad, lO West 33rd. Street, New York I,
N. Y.

- Cera de abelhas (grandes quantidades)
Will & Baumer Candle Co., Inc., Syracuse,
N. Y.

- Couros e peles silvestres; juta e ou

tras fibras brasileiras - S. H. Neelrnan

Company, 227 Broadway, New York 7. N. Y.
- Rendas feitas a máquina - Walter

G. Berger & Cornpany, 220 Fifth Avenue,
New York I, N. Y.

- Rendas feitas a máquina - Embassy
lmporting Company, 1253 McGi11 College
Avenue, Montreal 2,. Canadá.

- Óleos essenciais, principalmente de

pau rosa - Leonard J. Hymes, 122 West
26th. Street, New York 10 N. Y.

Telefones: Escritório: 1520

Florianópolis -

EDIFICIO

Florianópolis

_ Fechos « Eclair : - L. Holzer, 230
fifth Avenue, New York I, N. Y.

- Cordas, barbantes, cordoatha em geral
feita de algodão e de caroá - Northwest

Cordage Company, 122 West Kinzie Street,
Chicago, Illinois.

- Pedras de onix lapidadas - Phillip
f. Popolla, 79 Wall Street, New York 5,
N. Y.

- A seguinte firma norte-americana de

seja representar, nos Estados Unidos, fa
bricantes brasileiros de miudezas para 110-

rnens, cerno sejam: abotoaduras, alfinetes
de gravatas, botões, gravatas prontas, e

semelhantes - Sam Horowitz, 1261 Broa

dway, New York 1, N. Y.

Desejam exportar para o Brasil:

- Aparelhos de uso domestico; peças
acessórias e sobressalentes para automoveis
e caminhões - Jack Greene of Coney ;

Island, 555 McDonald Avenuc, Brooklyn
18, N. Y. (fabricante).

Secção de Transporte: 1655

Bom Retiro -- Lages
CRUZ E SOUZA

Santa Catarina

• ..._ À,

-:-
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&Ernesto Riggenbach Cia.
E�port:aQão de

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

TELEGRAMAS: «R I G G E NBA C H»

CODES:

Bentleys, A B C, 5 th ed. irnp., Tanners Council, Mascott 1 e 2 ed.
Rudolf Mosse 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.

PEj\RSON & CI;.. LfDA. (CREOLINA)
Caixa Postal, 112 - Telefone, 1197 - Telefone Particular, 1378

Janta Catarina

- Carteiras de notas, de niqueis, cigar
reiras, pozeiras de couro, estojos, com pen
tes, escovas, etc. para homens e senhoras,
porta-chaves, artigos finos oe couro, para
presentes - Columbia Walescraft Company
22 West 32nd. Street, New York I, N. Y.
(Fabricante).

- Chatas, vigas -U», vigas simples, can

toneiras e chapas de aço - Abarry Steel
Company, Perth Amboy, New Jersey (Fa
bricante).

- Produtos alimenticios. aços em geral,
ferragens, maquinár ia, artigos de borracha.
tecidos, produtos químicos e materiais para
construções - Lois Watjen, Inc., 60 Beaver
Street, New York 4, N v,

- Faróes e holofotes adataveis a auto

moveis, onibus e caminhões, de todas as

marcas, tipos anteriores a 1940. Este ma

terial consiste de lampadas propriamente
ditas, intituladas -Sealed Beam Bulbs> ,

com todos os aros, armações e peças ne

cessarias á sua instalação nos respectivos
veiculos - Joseph Budish, Electroline Ma

nufacturing Company, 60 East 42nd. Street,
New York 17, N. Y. (Fabricante).

- Maquinas retas ou circulares para
malharias, equipamento completo, peças
acesso rias e sobressalentes para fabricas

de tecidos de malha - Tricoma, Inc., 119
West 57th. Street, New York 19, N. Y.

- Maquinaria para construções e suas

peças acessarias, dos seguintes fabricantes:
-Waukesha-, -Hercules- e "Continental» -

General Machine Parts Company. 737 East
137th. Street, New York 54, N. Y.

- Macacos para automoveis, elevadores
hidraulicos, peças para caminhões e cJeeps»
material para automoveis em geral, ,,8ul
ldozers-, guindastes, excavadeiras, motores
Diesel, compressores e outras peças de
maquinaria pesada, tanques para gasolina
Material Export Corporation, 101 Park
Avenue, New York 17, N. Y.

- Material odontologico em geral, instru
mentos e material empregados por den
tistas - Novera Incorporated, Dental Supply
Department, 420 Lexington Avenue, New
York 17, N. Y.

- Bolsas para senhoras, guarda-chuvas
e capas. impermeáveis, artigos de <sport»
em geral, para senhoras, homens, meninos
e meninas, roupas feitas para homens, cos
tumes para senheras - Dur able Associated
Cornpaníes, 460 Richmond Street West,
Toronto, Canadá. (Fabricante. Marca regis
trada -Duval-).
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Guarda de Vigilantes Noturnos de Florianópolis
Administrada pela Associação Comercial de Florianópolis

Fiscalisada pela Secretaria da Selurança Publica -- Principais ocorrencias no mês de Setembro

-- As 2,00 hs. de 8-9-45, o morador da -- As 23,00 hs. de 23-9-45. o Guarda

Travessa Triunfo n", 39.foi atendido pelo José Albino apresentou ao comissário de

Guarda José da Silva que veio à farmacia serviço da Policia Civil, nm individuo ébrio

buscar-lhe medicamento para pessoa da que faltava com o respeito á familia que se

Iamilia. achava na porta do predio n. 20 da rua

-- As 2,00 hs. de 14-9·45, o Guarda Tiradentes.
Nelson Machado comunicou ao funcionario
de serviço da Diretoria de Obras Publicas

que se achava caido sobre o leito lia rua

Bocaiuva um fio da luz.
-- As 21,00 hs. de 17-9-45. II Guarda João

Corrêa apresentou á Policia Civil dois in
divíduos por terem na praça 15 de novembro

agredido a um outro com arma perfurante,
-- As 2,00 hs. de 18-9-45, o Guarda joão

Radrrgues participou ao proprietário da

Relojoaria Moritz que sua casa comercial
havia ficado com as esteiras de aço levan
tadas e a iluminação acesa.

-- As 23 hs. de 27-9-45, foi, de ordem

do comandante da Guarda, apresentado á

Delegacia de Policia pelo Guarda José Albino

um individuo que se tornara suspeito por
ser forasteiro e não ter nenhum documento

comprovante de sua conduta.

-- As 23,15 hs. de 27-9-45, o Guarda

apresentou ao comissario de serviço da
Policia Civil, de ordem do comandante da

guarda e inspetor Luiz Marcelino, dois (2)
malandro que perambulavam em logradouros
suspeitos da cidade.

(jI2AJILI)()
Sociedade Anon.in... a

Ceuit .. 1 c,
�

I' (l.(iOOJI( U.oo
Fundo de reserva- e outras rcse rvu-, CfS 1.7�o 57:J.150,50

Agencra« e Lllõrc'pundentcs em todo II pu is

Executa todas as operações bancarias
AOENCl.\ LO� \L - t'RA(,.' \ 15 OE i\O\EMBIlO, 3

Abor n ern CODlu C\lrrCIII.I', o� segurutes juros :

Dep. com jur.. s (Cowercwl sem l un ite )
DCiJ. litmludos (limite de CI � 5().lllH.I,o, )
Dep. populares üdcur de CI lU.UOU.o,,)
Dep. c/ aviso prévio (de qualquer qu .lItia com retrradus tuurbcru

imp rrtancru)
com UVI&() previo UI' 30 dl"'s
idew de 00 dias
1I1ew de 90 uius

Deposites a prtiZO - fixo
por I) meSeS

por 12 meses

O/ti
11111

bfu

1)01
- "

3°�• o

4%
de qualquer

1,5"-'6 ti a

4% tifo
4,5" o O/li

4"0 U/,I
1)0/0 u iu

COM RENDA ?\IE\SAL
por 6 me ..e

por ]2 meses

Letras Hipotecarias
Âs letras lupotec.mas emiuda s pelo 11..lllo.;O do Brusil. no-, valores de CIS; 10000 (_ 1$ '>OU 00

Cr$. 500,00, Cr .UUO ou e Cr$ 1'>.OUU,oo, teein por g areutre : O� moveis hlIH�lc('or'lOs' - U
�

fu�d�
social e o fundo de rcse T8,

Sao em.udas �" prazo mOXIIDO de 20 anos � líquidaveis por VIU de sorteios nnuais.
Seus JUl'OS de o" o 110 all�). paguveis por mero de cupões. de ti ,'III 6 meses, eui 31 de janeiro

a aI de _Julho de cada ano, estão iseutos de quaisquer Impostos. taxas. selos, coutribnições e outrns
tributações Iederais, estaduais Ou mt.mcrpais, de acordo com o dec ler ')')1 de "M, ie i

.

d 1938
r '.' I de ui

. ��, .t. (I janelru e .

.

t're erem a qu 11SqU"� titu Os e dlvuia qUlr,,�rulafla ou previlegiuda e podem empregar-se:
Em han_çl1l> u f .. zenda Publica - Ea, fI.i:.çus erllniulIllOl e outras - Na conversao de beu debmeno
res, orf�os e interduo-: e no pa�omellto tIOS juros e das prestações dos empresfimns I t h'.
potecarins concedidas pelo Banco

os em e res I

,SãO De�()eiavei et? llualguer pnrtt. do lerritorlo nncronul e cotadas em Bolsa.
Agencias DO Estado de S, CatuTloa-FJounuopohs ]oinville Blumenau ('ru lei' T barã M f

E d 1 O, 1 U' ') -' 14' 1"
I , , ' � ro, u ar .. () e o ra

pe ICO e. ,IS as � e 1111<; us ii horas - A(,s sabadl'l'" das 9 HO' ] 1 I
Eudereço LIt'grafice - S.TELLlTE - '1 elefones . Gerencie Ú;14 _:_ 'C'Lnt�'doria 101t:�4

�'----�--------------------------���----- -�
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A seleção do
de

imigrante,
,

apos - guerra
problema

o Sr. Fausto J. Etcheverry, antigo depu
tado e professor argentino, estuda em re
cente trabalho o problema da Imigração no

após-guerra. Suas observações são bastante
objetivas; e como a mesma preocupação
atinge outros governos sul-americanos, co
mo o Brasil, é de todo oportuno examinar
o ponto de vista do publicisra portenho.

A catástrofe que há 5 anos desabou so
bre a Europa, escreve Fausto J. Etcheverry,
criará em um futuro que não Se póde pre
cisar, problemas de indole diversa, que
afetam o desenvolvimento integral de todas
as nações, porque sua influencia, como

pudemos constatar, se fará sentir em todos
os continentes.

Diante do que assistimos, e diante das
interrogações que se apresentam, forçoso
é trabalhar para que a previsão atenue as

consequenclas dolorosas da terrivel confla
gração

Os governos e estadistas, tanto as dos
paises que rliretamente suportam II rnarti
.rio da contenda, como Os dos que se man
tem à margem, mas com atenção seguem
seu curso, vivem preocupados com a sorte
dos povos no futuro, e estão dedicados ;í
tarefa nada facil de prever, si não de to
do, pelo menos alguma cousa do que acon
tecerá a partir do momento em que os
canhões deixem de troar.

O governo argentino criou um organismo
que vai ter a seu cargo a responsabilidade
de realizar os estudos sobre Q planeja
menta social e económico do pais. Trata
se do Conselho Nacional do Após-Guerra.
A esse orgão compele estudar: a situação
cconomlco-social do momento; possiveis
desequilíbrios determinados pela repercus-

• são imediata da terminação da guerra e
da passagem para a paz; determina ão das
novas características e Iorrnas que seja
conveniente adotar nas r lações eCOnOI11I
cas e sociais, tanto na ordem interna co
mo na externa; fi. ação dos objetivos a

alcançar, urna vez restabelecida a nor mah
dade de após-guerra, de acordu com as
modalidades que pOSSa1l1 vir ri caracterisnr
(J futuro econornico e social; proposição
de medidas cuja aplicação convenha desde já.

Esses ponto bastam para apreciar a im
portancia do Conselho.

(Transcrito do «O Econornista-)
As jovens Nações da America precisam,

para povoar seus extensos territorios, do
aluvião imigratorio; c si a corrente que
cruzava os mares em todas as direções,
chamadas pelos governos ou atraidas pelas
perspectivas de uma vida melhor foi para
lisada algumas vezes, dtrninuida outras, ou'

contida, nada disto obedeceu a uma orien
tação segura.

A população europeia, quando terminada
a guerra, em uma percentagem que não
nos é possível estabelecer no momento,
empreenderá um êxodo premida pelo in
Iortunio: buscará outras terras, e não será
utópico supor que seus olhares se fixarão
na América.

Produzido este movimento de imigração,
será o momento de dar ao problema da
imigração os cuidados dispensados _ nos
anos em que a a ílnencia de homens ávi
dos de bem-estar desembarcavam em nos
sas terras e se internavam pelos campos .

Os erros do passado devem servir de Iição.
Que medidas serão arbitradas para atrair

a corrente imigratoria? Qual a politica a

seguir em materia tão delicada? Serão a

bertos os portos sem controle, para os
homens que abandonam suas patrias.?

Arraigar o imigrante no solo é, ao meu

ver, a melhor politica do futuro. Manter o
sistema da imigração transttoua é fe har
o caminho ao pregresso. Outorgar conces

sões, como compensação de esforços, é in
orpora-los à Nação. Evitar que a massa

imigrante se estabeleça nas grandes CIdades,
porque esta proporcionam atividades '0-
merciais e industriais, e contribuir para um
maior acumulo de população.

Quem examine I) mapa da América reco
nhe era que u que se quer é que a VInda
do i 111 igran te não ca u e acu 111 u I o nos gra 11
de centros: que se evite seja ele seduzido
p Ias grandes cid: des: mas que siga o
curso do rios, ou se interne nos campos,
levando ao interior progresso e Civilização.

Os paises que oferecem horizontes fe
cundos em riqueza naturais. atraem a iuu
gracão expontanea. C0l110 tudo na vida,
povoar tem eu -greuo: saber dist rtbuir a

população
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Das garantias dos direitos de proprie
dade, de liberdade civil, de segurança, de
aquisição e de transito, é oferecer ao irni

grante oportunidade de fixação.
Mas nem tudo pode ser reduzido às co

modidades materiais. O moral é força a

quilatadora de valores. Tolerar as crenças
religiosas é tambem um meio de facilitar a

imigração.
N. R. - Si tudo isto é importante, não

o será menos, em beneficio do país aco

lhedor impedir a concentração, na mesma

zona r�ral, de enormes massas de im!gran
tes da mesma nacionalidade, sobrepujando,
ás vezes, o numero de nacionais, como já
tem acontecido em alguns Estados do Bra
sil muito particularmente no nosso.

Só assim se evitarão futuras «dores de

cabeça- .

N. BECKER & elA.
Exportação de:

Cereais, Madeiras, Tapioca, Mél e Cêra de Abelhas, etc.

End. Teleg.: « K E B E C » Caixa Postal, 119

AV. HERCILlO Ll.1Z, 137

FLORIANOPOLIS Santa Catarina Brasil

Oportunidades comercreis no México

Desejam importar:
- Cera ele carnauba, tecidos de seda, e

outros tecido finos, meias de seda: Tene ria
Andrade - Aquiles Serdan, 714 - Leon -

Oto. - México.
- Mei(ls de seda: Srita. Goyeneche -

San Juan de Letran, 37 - 3", - Mexico D. F,
- Porcelana para mesa; Sra. Esperanza

Schroeder - Calle Chapo, 81 - México, D. F.
- Cera de carnauba: Bourgomex, S. de

R. L. - Apartado postal 705 - México, D F.
Granito natural: Francisco Guzman - 5'.
Colima, 159 - Méxlc , D. F.

- Dextrina farinha de mandioca, tapioca:
Acidos Organicos, S. A. - La Florida Apal
tad 4 - Delegación Gustavo A. Madero -

Vila de Guadalupe - México, D. F.
- Agua marinha em bruto; Garcia

Rivas Hnos. S A. - Donato Guerra, 543 -

Guadalajara - [al. - Mexico
- Produtos químico e íarrnaceuticos :

Laborator iu -Gay , S. de R. L. - Mar
Tirreno, 12 - Tacuba - Mexico, D. F.

- Meias de seda, pedras preciosas,
banha: Beroun, S. A. - Apartado Po tal,
1644 - Méxko, D. F.

- Meia de seda, pedras pre io as,
banha, Exportadora e Importadora - du
ardo Tooella Escamilia - 5 de Mayú, 43 -

401 - Mexico, D. F.

- Meias de seda, tecidos de seda : Sa->
lones Reforma, S. de f-<. L. - Pasco de Ia
Reforma n°. 5 - IVlexico, U. F.

- Banha de porco: Ernesto Ibarra y Cia.,
, de R. L. - Av. Uruguay, 55 - 318 - Mé

xico, D. F.

Desejam expo: tar :
- Livros sobre problemas sociars de

México, de América e do Mundo: Ciencias
e Literatura em geral, arte, folclore e his
torta antiga: Libreria Navarro - Seminário,
12 - México, D. F.

- Chumbo cm lingot S: Cia. Minera de
Peüoles, S. A. - Av. 16 de Septicrnbre, 58
Mexico, D. F.

- Chumbo em lingotes: Metales Na
valos, S de R. L. - U rugua y, 75 - Méx ico,
D F.

- Produto químico de sua produção:
Agar - Agar U. S. P. - Grenetina vegetal:
Alga - Mex., S. A. de C. V. - 16 de Sep
tiernbr o, 6 - 105 - Méxi o, D. F.

- lsquerros de prata, curie idades mexi
canas (palha): Berrou, S. A. - Exportadora
e Importadora - Apartado Postal, 1644 -

Mtxico, D. F.
- Punenta : Exportadora e Importadora,

S. A. - Eduardo T. Escamilla - 5 de Mayo,
43 - Depto. 401 - México, D. F.
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INDUSTRIA

A construção dos navios do <Lloyd Bresileiro» nos EE. UU.

A Comissão Marítima dos Estados Unidos
deu permissão para que (J The lugalls Ship
building Corporation», de Birmingham, Ala
bama, iniciasse a construção de 14 navios
para a frota mercante do «Lloyd Brasileiro».

Pelo contrato, que é, até agora, o maior
já firmado por um país estrangeiro com

estaleiros norte-americanos, os navios em

referência deverão estar concluídos dentro do

prazo de um ano pelo preço de 37000.000
de dólares. Essas unidades, que Iazern
parte do programa de reconstrução da Irrua

mercante brasileira, terão a capacidade de

transporte de 5.000 toneladas brutas e serão
acionadas por máquinas de 6.000 HP, com

a velocidade de 16 nós. Para favorecer a

aquisição desses navios, que disporão de

equipamentos especiais para o transporte
de generos perecíveis e acomodações para
o transporte de café e óleos, a Junta de
Crédito do Banco de Importação e Expor
tação a c a b a de aprovar o crédito de
30.000.000 de dólares para o « Lloyd Bra
sileiro». (Do Boletim Americano)

TRABALHO' i TÉSES E

COMERCIAIS � MEMORIAIS
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o Ponto de Vista dos Industriais Norte-Americanos

Em palestra corn os representantes da

imprensa de Nova Yor k, o Presidente da

Associação dos Exportadores de Têxteis
adiantou que as mtormações sôbre a dispo
sição da indústria de te xteis do Japão eram

contraditór íus. Umas tavoreciam o ponto Je
vista da manutenção das Indústrias leves,
enquanto outras opinavam fossem as fá
bricas japcnezas desmontadas e seu equi
pamento enviado para a China, como repa
ração.

< Até agora - ressaltou - acredita-se que
elementos do Governo norte - americano

favorecem o ultimo plano, mas não ha
nenhuma palavra oficial se este prograrna
representa a politica estabelecida pelo Go
verno ou se apenas a opinião de alguns
elementos oficiais'). E acrescentou que a

maior parte do exportadores 5;'\0 íavuraveis

à remoção da maquiná ria restante para a

China. deixando no Japão o equipamento
bastante para atender, apenas, às suas pró
prias neces: idades e às das áreas adjacentes
lião industriais.

«Afim de manter o emprego em nivcl
normal, a indú tria norte-americana neces

sita exportar - observou o sr. Planz - pelo
menos 2.000,000.000 de jardas quadradas
anualmente Isso não poderá ser conseguido
se ao [apào for permitido conservar a sua
indústria textil-.

E concluiu: (·0 Japão serviu- 'e dos fun
do acumulados COMl a exportação de al
godão para os propósitos de guerra Para
que seja assegurada a paz no futuro, é
essencial que e limite o Japão a suprir
apenas as suas necessidades interna»

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Máquinas - ferramentas Norte-Americanas

para a America latina

o «Wall Street journal», de Nova York,
publicou, em correspondência procedente de

Cleveland, que 10 manufatureiros de má
quinas-ferramentas, entre os quais se en

contram quatro dos maiores fabricantes dos
Estados Unidos, organizaram-se, em socie
dade, para a exportação desses artigos para
a América do Sul e Central A organização
que recebeu o nome de «Arnerican Machine
Tool Export Associates (A. M. T. E. A.),
propõe-se a suprir O mercado americano
do sul e do centro de todos os artigos da
linha de máquinas-ferramentas, devendo,

dentro de um mês, viajar as Américas do
Sul e do Centro o seu gerente geral, sr.

Fred M. Read, para escolher os represen
tantes da sociedade. Espera a nova enti
dade, que é constituida de indústrias não

concorrentes, ocupar, principalmente no cor
tinente sul-americano, a posição da Ale
manha no período de pré-guerra, que era,
neste particular, o grande supridor do refe
rido mercado. A séde da A. M. T. E. A.
está funcionando em Nova York, no Ernpire
State Building.

(Do Boletim Americano)

anoel Joaquim dos Santos
Exportação, Comissões e Consignações

Banha, cereais, tapioca, mel e cêra de abelhas, cebolas e batatas

End. Teleg. « V E NUS» II ..

Caixa Postal, 243 ---.,; Telefone 1.680

Rua Francisco Tolentino, 13 e 15

11 FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Novo inseticida

O Dr. Rowland Slade, diretor das pes
quisa da Imperial Chernical Industries Li
rnitcd - diz um telegrama de Liverpool -

anunciou a descoberta de um novo in et i
cida. cinco vcze mais poderoso que o «O.
D. T.

O novo germicida recebeu o nome de
-Garnrne xane- e é altamente mortiíero aos
locu 'tos, aos mosquit: s. à mosca domes
tica, e à grande va+lcdade de outros para
sita. O Dr. Slade revêloü que a -Gamme
x ane tinha resultado numa proporção mais
alta de destruição das larvas do mosquito
da febre amarela do que qualquer outro
germicida até agora conhecido.

ADVO GADOS

I>rs. Oswaldo Sulcão Viana
=E=

João José de Souza Cabral
Rua Felipe Schmidt, 52 - Caixa Postal, 140

FlORIANPÓOLlS

Como outras grandes descobertas feitas
no decorrer da recente guerra e tal como
acontece com o próprio "O. D. T.», a

-Garnrnexane- pode ser misturada às tintas.
de maneira que as pai edes pintadas com
elas sejam tóxicas às moscas.

No decorrer ela expcr iencias, colocaram
se locustos em uma caixa dentro de uma
ala. Em seguida, espalhou-r f' pó de -Garn

me xanc-. na outra extremidade do recinto.
Em cinco minutos os locustcs haviam pe
recido Sórneute depois de toda a sala ter
ido sido redecorada é que o locu tos

puderam nela viver.

Á CÁVITÁL
AHTI:;OS PAR \ HOMl:NS

Ruu Cousclheuo Ma[r_, 8 - l'I" r iuuo polrs
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Processo quimico para o rapido crescimento

dos frutos
Informam de Londres que um cientista

inglês acaba de descobrir um método revo

lucionario para aumentar a produção de
frutas, servindo tambem o mesmo para eli
minar os efeitos da geada e impedir as

quedas anteriores às colheitas. O cientista
de que se trata é o Dr. J. Swarbrick, chefe
do Centro de Pesquisas da Universidade
de Bristol. O processo consiste numa nova

aspersão química a ser espalhada logo após
o desabro "dr da. flores nas ái vores fruti
feras. Por meio desse p.ocesso quimico, °

fruto se forma rapidamente e além disso
todos os frutos de uma arvore amadurecem
ao mesmo tempo. O Dr. Swarbrick rea lizou
sucessivas experiencias, por um espaço de
seis anos, utilizando centenas de compostos
químicos antes de encontrar a combinação
adequada. Até agora o seu processo vem

" sendo aplicado em tomates e maçãs, de-

monstrando os resultados obtidos que o

mesmo impede as quedas antecipadas co

muns no mês de junho, quedas essas que
até agora tem reduzido sensivelmente a

quantidade de frutos amadurecidos para a

colheita em cada estação. A única diferença
no que diz respeito ao crescimento das
maçãs e tomates. não só de forma normal
como pelo novo processo, consiste em que
o ultimo não emprega sementes. O método
do Dr. Swarbrick deverá ser aplicado com

êxito semelhante em outras espécies de
fruta . de modo que os pomares ingleses
em breve estarão produzindo morangos ou

pequenos frutos similares sem a utilização
de sementes. O novo processo de aspersão
química. ao ser produzido em bases comer

ciais, não custará mais do que os produtos
atualmente empregados contra as enfer
midades vegetais.

Arroz Brasileiro para a Inglaterra
Encontra-se no Br2sil um representante

do governo inglês. encarregado de tratar
das compras de arroz realtzadas no nosso

país. com exceção das efetuad IS no Ri 1

Grande do Sul, pelo Mlnls!"río de Alimen

tação d o Reino Unido.
O acordo entre os governos do Brasil,

dos Estados Unidos da Arner icn e do Reino
Unido da Grã-Bretanha. para a venda e

cn.npra dos excedentes exportavers daquele
pi oduto das safras de 1944-45 e 1945-46,
estipula que o Mini te: i da Alimentação
do Reino Unido c o unico comprador de
arroz para exportação com exceção de
10000 toneladas. de c.ltLl safra, de, tinadas

a diversos países da America do Sul e a

algumas ilhas das Antilha s.

Estipula ainda o acordo que o preço
para exportação para qualquer destino .10

exterior não pode ser superior ao nele de
terminad , i. to é, de L 32-14-36 por tone
lada de 2.240 Ibs. L, o. b. em porto espe
cificados, para os tipos «Japão» e "Agulha»
TIas condições do acordo publicado no

-Dtauo Oficiai», de 20 de janeiro de 1944,
e das modific-ações publicada no mesmo

orgão, edição de 14 de agosto de 1945. O
preço correspondente, ao cambio atual, é
Cr$ �,30, aproximadamente, por quilo de
arro z í., b. dos tipos mencionados.

- Antonio Cavai anti & Cia., de I�e 'lfe

(avenid Rio Branco, 10. - 1". - ala 16)
estabelecldo COll1 es cr.tórt de repr senta

ções, oferecem SPlIS serviços ii s mdustrrats
e exportadores de Santa Catarina.

- Arnazonia Fabril e C nnerctal, LIda.
de Belem do Pará, - (Av. Nazare, n°. 359,
Caixa Postal, 71 ) iniciando suas ativida
des COI11 uma secçã de c missões e repre
sentaçõe s e dispondo de organização ade

quada, oferece seus ser iços ao comercio

e industria pua os mesteres de sua e pe
cialrdade. Di põe de cadastro e referencias
que forem exigidas para li realização de
negocio .

-- Pinto & Cia , de Manaus (rua Quin
tin Bocaiuva, 531 - Caixa Postal, 193)
oferece-se para representar no Amazonas e

Territorio de Guapore fabricantes ou ex

portadores de fo foros. velas de e terina,
artefato em geral. Da COIllO fonte de rete
rencia o Banco do Brasil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FINANÇAS

o movimento bencerio
no primeiro trimestre de 1945

(Transcrito da Informação Economica e Financeira)

Conforme os dado de finados ao Bo-
letim Estatístico- de I. B. G. E , os efetivos
de ernprestirnos realizados nas capitais dos
Estados e dos Territor ios, nos três primeiros
meses do ano cor rente. eram, respectiva
mente, d e Cr$ 30609052.000,00. Cr$
30.994. I 27.000,00 e Cr 27.396.649.000,00.
Discriminando-se os emprestimos pelas va

rias regiões fisiograficas do pais. verifica-se
que a região Norte correspondem os torais
em milhares de cruzeiros, de 279 134,
271.457 e 279.002; :í região Nordeste,
1.537.546, 1.569.128 e 1 565 340; á região
Este, 21.636.145, 21.9Q5.569 e 18.467.091; á
região Sul, 7.024.441.7. 01.752 e 6.924.199:
e -á região Centro-De te, 131768, 156221
e 161.317.

Os maiores efetivos de ernprestunos ca

bem, como se podem ver, ás zonas do Este
e � ui, e nessas, go RIo de Janeiro e São
Paulo. Bata ver, tornando como referencia
(I ultimo rnê do trimestre, que, numa ma, sa
de emprestirnos de 18.467.091 e 6924.199.
tocam á primeira capital 16.163817 e a

egunda 9.063216 milhares de cruzeiros.
Isto quer dizer que emente es es dois cen
tros económicos do país concentram mais
de 70°'0 da massa total de empréstimos rea
lizados nas diferentes capitais. As cdr as
mais baixas correspondem ao Centr o-Oeste.

O rnovnncnto de depósito bancario fui,
também. apreciavel no referido trimestre,
mantendo-se em linha francamente ascen
dente Em milhares de cruzeiros, os efetivos
dos depositos em conta de movimento eram
em janeiro, de 12.416.788; 12456.430 e m
fevereiro, e 12.646659 em março. Predo
minam as zona do E te Sul, e nessa ,

ainda, o RIO de Janeiro e São Paulo, com
cifras, no final do trimestre, de 5.633.407
e 5.707.302. Em outras palavras, num total

- A gripe se tran rnite do doente e do
convalescente aos mrhviduos ãos. Na \ 1-
sitas destes àqueles, e Vice-versa, a pro
pagação da doença encontra oportumdade
muito propicia.

Se está gtipado ou conval scente de
gripe, não receba nem faca Visita
SNE .

de 12.646.659. as duas capitais entram com
o contingente de 10.758.476 milhares de
cruzeiros.

Igu::lImente, é manifesta a preponderancia
das duas zonas e das duas capitais quanto
aos depositas populares e limitados. Assim,
num montante de depositos, nos três pri
meiros meses de 1945, de 2.406.752, ..

2.454,848 e 2518.730 as duas zonas figu
ram, respectivamente, com 1.562.810, ....
1.590.004 e 1.627.373 e 416075, 426.525 e
437 248 milhares de cruzeiros. Desses totais
correspor.dem ao Rio de Janeiro, nos três
citados meses. os efetivos de 1.080.061.
1.096.827 e 1.1 15.830, e a São Paulo.
316.838, 325.435 e 334.044 milhares de cru
zeiros. E' de notar que, relativamente ele
vada s em relação ás demais capitais. as
cifra til' deposites populares e limitados na ,

capital bandeirante colocam-se muito "baixo
daquelas observadas no Rio de Janeiro.

Os efetivos totais de depositos a prazo·
são, também. Impressionantes, apresentan
dO-SI', no pr irneiro tr imestre, em franca
a-cençã». Assim, de 8.016838, em janeiro,
passavam a 8.051.550 em fevereiro e a
8.202 190 em março. Como nos demais ca

sos, SZIO ainda as zonas do Este Sul as duas
primeiras colocadas, com totais respectivos
de 5222.727, 5.170.030 e' 5.245.091 e

2.186.'/32, 2.247399 e 2.323.467. Tomando
por base o ultimo mês. observa- se que,
num total de 8.202.190, somente ao Rio de
[am ir o corre pondem 4.431.310 e a São
Paulo I 834872 milhares de cruzeiros.

Adve r te-se que o levantamento dos dados
em apreço inclui algumas agencia de ban
cox 110 Interior do,; Estado, ao passo que
exclui o rnovrrnento de alguns bancos em
determinadas capitaís.

- Em cada espaço de vinte e quatro
hora, oito horas de sono são precisas ao

organrsmo para recuperar as energias gas
las durante o dia. Os que dormem pouco,estão mais sujeito ao ataque das doen
ças infecciosas.

EVite tudo que possa desfalcar o periodode ono nec sano à saude. - SNES.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SECÇAO FISCAL

Isenta do imposto de consumo a manteiga nacional
A Delegacia Fiscal em Goiaz recorreu,

«ex-oficio», para a Diretoria das Rendas
Internas, da decisão que proferiu na con

sulta formulada por uma firma estabelecida
naquele Estado, decisão essa que consi
derou a manteiga de procedencia nacional
como exclui da da incidencia do imposto de
consumo, à vista do que dispõe o inciso
2, alinea XII, da Tabela A do regulamento
baixado com o decreto-lei numero 7.219-A,
de 30 de Dezembro de 1944. A respeito,
declarou a Diretoria das Rendas Internas
que o produt 1, objeto di! consulta, só está
sujeito ao Imposto, quando de procedencia
estrangeira, «ex-vi» do inciso 2 da alínea

XII, da Tabela A, do regulamento anexo

ao decreto-lei n". 7.219-A: «O imposto in
cide sobre: «

... banha de porco, manteiga
animal e leite condensado ou concentrado
em emulsão, em pó ou em qualquer outro
estado, de procedencia estrangeira'}. Conclui
a Diretoria das Rendas Internas dizendo
que o regulamento, incluindo na incidencia
as «gorduras animais ou vegetais, simples
ou mixtas, em estado pastoso ou emulsivo,
de qualquer procedencía-, deixou clara a

insenção para o produto mencionado na

consulta, quando de procedencia nacional,
por I -so que, nesse sentido, a ele s-e refere
especificamente.

A farinha de milho não é tributada
o coletor federal em lndaiatuba, no Es

tado de S. Paulo, consultou à Delegacia
Fiscal do mesmo Estado se o fabrico de
farinha de milho está ou não tributado pela
nova lei uo impcsto de consumo. Em res

peito, decidiu a referida Delegacia pela ne

gativa e, nos termos da lei, recorreu, «ex

oficio», para a DI retoria das Rendas Internas.
Declara essa Diretoria que a alinea XII da
Tabela A do regulamento do imposto de
consumo tributa; -cereais e farináceos, de
procedencia estrangeira que se apresentarem

- A atual lei que regula o imposto de
consumo, entre várias inovações, estabe
leceu, para os comerciantes grossistas, a

obrigatoriedade, igual á dos fabricantes, de
fornecer com os produtos, ainda que os

compradores sejam particulares ou comer

ciantes não registrados, "Notas Fisc us- ex,

traidas de um talão e ujeitas ti modelo
criado pela propria lei.

-- Os documentos a sinados p rante as

Repartições Publícas e que n50 tenham sido
selados no tempo próprio ficam sujeitos
ao selo simples, sem qualquer multa.

- São cornputaveis como investimentos
pelo tempo proporcional em que estiverem
à disposição da empresa, guardado o IIl11i
a que se refere o § 3". do art. 4°. do De
creto-lei n. 15.028, o emprestimos banca
rios sobre caução.

moidos ou semi-moidos, em laminas, floco
ou de qualquer outro modo beneficiados
e «Iar inhas alimentares compostas, assim
consideradas as misturas de quaisquer fa
rinhas Olt a adição, a uma ou a mais de
uma, de açúcar, cacau, leite, ovo ou qual
quer substancia que modifique suas pro
priedades alimentares". No caso, conclui li

Diretoria das Rendas Internas - trata-se
de farinha de milho, simples, oe procedencia
nacional, não prevista na incidencia.

- Os copiadores de faturas estrangeiras
utilizados simplesmente para controle de
expediente não estão sujeitos ao imposto
do sêlo. •

- «Importa em entrada e saída de ca

pital, a cessão ou transferencia de cotas
LIas sociedades limitadas, ainda que de um

a outro sacio».
- Os artefatcs de madeira, aplainada

ou aparelhada, tais COl1l0 portas, janelas,
larnbris, estao sujeitos ao Imposto de con

sumo, não gozando da isenção B da alinea
lll, do Decreto-lei n. 7404, a qual exige
que a madeira seja bruta ou simplesmen
te desba stada ou errada.

- Escapam do imposto de renda as

simples operaçõe de regularizações de con

tas, para efeito de contab.lidade, que não
alteram os valores existente

ANUNCIE NO BOLETIM COMERCIAL ANUNCIAR É VENDER
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LEGISlACAO TRABALHISTA
r

Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis
Resultados dos Julgamentos do mês de Setembro

- Processo n. JCJ-73/45. Exceção de
incompetencia. Excipiente: Carlos Hoecpke
S. A. Exceto: Argerniro Cabral. Súmula da
exceção levantada: A firma Carlos Hoe
pcke S. A., alegando que a Justiça do Tra
balho é incompetente para conhecer das
reclamações referentes a suspensão por
prazo diminuto, levanta a preliminar de ex

ceção de incompetencia -ratione rnateriae»
da Junta para conhecer do feito. Solução:
A junta resolveu não tomar conhecimento
da reclamação, por se tratar de suspensão
nor prazo inferior a trinta dias.

- Processo n. JCJ-7445. Reclamante:
Leovegildo Mesquita. Reclamado: Domingos
Veloso. Objeto: Indenização por dispensa
injusta, e férias. Súmula da Reclamação:
O Reclamante alega que, trabalhando na

Barbearia do Reclamaclo desde 10-1-944,
vinha recebendo maus tratos, razão por que
considera rescindrdo o seu contrato de tra
balho, pleiteando a indenização por dispensa-

injusta, na forma da letra -b- do artigo
483 da Consolidação dar; Leis do Trabalho.
Solnção : Conciliado pelo pagamento de
Cr$ 240,00 ao Reclamante, em 6 prestações
quinzenais. Cu tas. no total de Cr$ 2300.
por ambas as partes.

- Processo n. JCJ-72 45. Reclarnante :

Alcebiades Laus. Re Iamada: Cia. de ln dus
trras Gerais, Obras e Terras S. A. Objeto:
Reintegração. Sumula da Reclamação: O
Rt'clall�ante. COI11 fundamento no Decreto-lei
n. 5689, de 22-7-943, pede reintegração
110 emprego, em virtude de ser reservista
em idade de convocação militar. não po
dendo, por esse motivo, ser demitido So
lução: A Junta resolveu homologar o pe
dido de deslstencia apresentado pelo Recta
mante. Custas, 110 total de Cr$ 28,40, pela
Rccla rnada.

- Processo n. JCJ-7545. Reclamante:
Otavio Viana. Reclamada: Cla. de Industrias
Gerais, Obra e Terras S. A. Objeto a

larias e hora, extraordiuanas. SÚITIulél da
Reclamação : O Reclamante. apresentando
prova testemunhal, pleiteia haver da Recla
mada a ímportan ia de Cr$ 700,00, corres

pondente ao pagamento de salario e horas
e xtrnordinarias. SOIUÇ;l(): Concítiado pelo

"_

pagamento de Cr'" 500,00 ao Reclamante.
Custas, no total de Cr$ 46,40, por ambas
as partes.

- Processo n. JCJ-76/45. Reclamante:
Maria Oeraldina Cordeiro. Reclamado: Alfeu
Linhares. Objeto: Diferença de salarios, sa
larios e aviso-previa. Súmula da Reclama
ção: A Reclamante, empregada da Escola
de Datrlografia <Pedro Bosco", alegando ter
sido dispensada sem justa causa do em

prego, pleiteia o pagamento de aviso-previa,
s alar ios e diferença de sataríos. pelo fatu
de não estar percebendo o salario minimo
legal. Solução: Conciliado pela volta da
Reclamante ao emprego, com os vencimentos
de Cr$ 120,00 mensais, por trabalhar ape
nas uma hora por dia. Custas, no total de
Cqj; 19,40, por ambas as partes.

- Processo n. Jq-77 45. Reclamante:
Maria Martinha da Silva. Reclamada: Mar
garida Vieira. Objeto: Aviso-previa. Sumula
da Reclamação: A Reclamante, copeira do
"Hotel Central», alegando ter sido despe
dida sem justa causa, pede o pagamento
de ti iuta dias de avis -previo, na forma do
ar t 487, inciso III da Con olidação das Leis
do Trabalho. Solução: Condenada, a Recla
mada. à 'revelia, a pagar à Reclamante a

irnportancia de Cr$ 270,00 pedida na InI

ciai reclamatoria. Custas, no total de Cr$
2:í,10, pela Reclamada.

- Processo n. JCJ-78/45. Reclamante:
Pedro Mafra. Reclamado: Francisco Meira.
Objeto: Indenização, aviso-previa e sala rios.

úrnula da Reclamação: O Reclamante, ale
gando ter sido dispensado sem justa causa,
pede () pagamento de indenização, aviso
prev.o e 16 dias de salarios. Solução : A
Junta resolveu não tomar conhecimento da
reclamação, absolvendo o Reclamado da
instancia, em virtude de o Reclamante não
estar em dia com suas obrigações nuhtares,
na forma da letra « I» do art. 12 do Dr
creio-lei n. 7.343, de 6 de fevereiro de 1945.
Cu tas, no total de '>$ 167,20, pelo Re
clamante.

- Preces o n. JC.I-79 45. Recla mante :

Antonio Fernnano Melldt!s. Reclamado:
Selva & Cia. Objeto: Readmissão. Súmula
da Reclamação' O Reclamante, trabalhador
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por safra da firma Reclamada, estabelecida
no municipio de Biguaçú, alegando não ter
sido chamado para a nova culheita dos

vegetais destinados à produção de óleo,
piei leia readmissão no emprego, em virtude
de outros empregados já terem sido read
mitidos. Solução: A Junta J esoíveu homo
logar n pedido de desistencia apresentado
pelo Reclamante. Custas, no lotai de Cr$
10,40, pelo Reclamante

- Processo n. JCJ-80/45 Reclamante'
lndaltcio Manoel Nascimento. Reclamado:
Mmm & Cia. Objeto: Diferença de salaríos.
Súmula da Reclamação: O Reclamante, ale
gando ser empregado de oruanização de
transporte, pleiteia haver a diferença entre
II . alário mínimo e o adicional para a In
dustria, com fundamento no Decreto-lei n.

5 Y78. de 10 de novembro de 1943. Solução:
Conciliado pelo pagamento de Cr$ 800,00
ao Reclamante. Custas, no lotai de Cr$ 70,40,
por ambas ae partes.

,- Processo 11. JCJ-8145. Reclamante:
Anterior Conceição Filho. Reclamado So
ciedade \'algo Limitada. Objeto: Indenização
c aviso-prev:o. Súmula da Rectamação: A
Reclamada, tendo vendido o caminhão em

que o Reclamante trabalhava C0l110 moto
rista, resolveu manda-lo empregar-se com

() novo pruprietario do veiculo, o qual, en

tretanto, se recusou a arcar com as respon
sabllidades do tempo de serviço anterior do
Reclamante. Por isso, êste pede o paga
mento da irnportancra de Cr$ 1.350,00, re

ferente à indenização por dispensa Injusta.

e aviso-prévio. Solução: Conciliado pelo
pagamento de Cr$ 1.000,00 ao Reclamante.
Custas no total de Cr$ 86,40, pelo Recla
mado.

- Processo n. JCJ-82,'45. Reclamante:
Mario Gomes Caldeira. Reclamado; joão
Neves. Objete: Salanos e aviso-prévio. Sú
mula da Reclamação: O Reclamante alega
ter sido dispensado em data de 16 de se

tembro proximo passado pelo Reclamado,
não tendo recebido aviso-prévio, nem GS

salar íos correspondentes aos ultimos 38
dias de trabalho. Solução: Conciliado pelo
pagamento de Cr$ 750,00 20 Reclamante.
Custas, 110 lotai de Cr$ 66,40, pelo Recla
mante.

- Processo n. JCJ-8345. Reciamante:
Pedra Posaua da Conceição. Reclamado:
Kurt Ramtour. Objeto: Diferença de sala rios,
aviso-p.evio, indenização, Ieri.,s, e anotação
de Carteira Profissional. Súmula da Recla
mação: A Reclamante ple iteia a irnportancia
de Cr$ J 055,00, correspondente á diferença
de salarios, Indenização por dispensa in
justa, ferias não gozadas e aviso-prévio de
30 dias. alegando ter sido admitida como

empregada do açougue de propriedade do
Reclamado em julho de 1944, tendo traba- �

lhado continuamente até 3 de setembro pro-

xi mo passado. quando foi despedida sem

justa causa. Solução: Conciliado pelo pa- _

gall1ento oe CI Í'> 500,00 à Reclamante. Cus ..

tas, no totat de Cr$ 46,40, pelo Reclamado.

1 nlonio Adll�fo Lisboa - Secretario.

asa Es erança
con viela os SUIS distintos a 111 igos e

freguezes a visitarem suas novas ins
ralações a rua Felipe Schrnidt, 40,
onde acaba de expôr o seu variadis
sirno 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

Nova tarifa para transporte
de trigo pa rê o Brasil

A Com.ssão A sessora da Coordenação
dos Transportes M<J r itunos ele Bueno Aires
in tor mnu que, a partir de 1 de outubro:
vigorarão os segumtes preços para o trans
porte Je trigo para (1 Br asü - A granel,
18 pesos ouro; em sacos. 21 pesos para
c ada tonelada. Continuará e m vigor a S0-
beta xa d� um peso para 0S embarques em
RO'ii1J'IU, San Lor- nz o, Mar Dei Plata e dois
pesos para Bahia Blanca, Santa Fé e Ne
cochea, por tonelada extra, respectivamente.

- A conver sãn de ações ao portador
em nominativas nunca esteve sujeita a selo
e o regulamento atual acentua expressa
mente tal ex lusão. ( upremo Trib Fed O
da Justiça ele 31-5 45).
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DE INTERESSE ...

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS EM OUTUBRO

NA ALFANDEGA: 3a. prestação do Imposto sobre a Renda.

NA PREFEITURA: Aferição de pesos e medidas; lndustrias e Profissões; Limpeza
Publica; Licença sobre Estabelecimentos Comerciais e Industriais
Escritorios e Profissionais.

o serviço de plantão de farmacias para
o mês de outubro, em Florianópolis, está
assim distribuido: - Dip 7, Farmacia Ca
tarinense, ri rua Trajano. Dia 14, Farmacia
Rauliveira. á rua Trajano. Dia 21, Farrna
cia Sto. Agostinho, á rua Conselheiro Ma
fra. Dia 28, Farmacia Esperança, á rua

Conselheiro Mafra. O serviço noturno será
feito pela Farmacia Sto. Antonio, á rua

[oão Pinto.
- Em 1944, a produção de carvão, se

gundo os Estados. foi a seguinte: Rio
Grande do Sul, corn 1.187.745 toneladas
no valor de Cr$ 116.395.000,00; Santa Ca
tarina, com 585926 toneladas no valor de

. Cr$ 36886.000,00; Paraná, com 57.588 to

neladas, no valor de Cr$ 8952.000,00, e·

São Paulo, com 24.352 toneladas, no total
ele c.s 8.955,000,00.

- Vem sendo tomadas providencias p1-
ra a celebração de dois acordos com 0'5

Estados Unidos, através da Fundação Inter
f\ menearia de Educaçã , sendo o primeiro
referente ao ensino i n d u trial em

Il()S�O país e u segundo á educação das

pnpulações rurais bra ileiras
Os aludidos acordos serão executados por

inter medio do Ministerio da Educação e do
Mintsterio da Agrrcultur a.

.

- Terrmnarn a 20 do corren e o prazo
par a o recebimento de prop stas ti Prefei
tura Municipal para o .. rrendamento de

compartimentos do Mercado Publico de ti
nados ti venda de carne verde.

-- Dados e taf ticos, recentemente pu
blicados, estimam em cerca de duzentos

1111111ões, () num ro de pinheiros em con

diçõe de serem aproveitados, As áreas

compreendidas pelos Estado tio Paraná e

Santa Catarina, ocupam mars de um t r O

no computo ;�eral.
- Representantes de cerca de cem mi

lhõcs de oper arios de 56 países fundaram
e 111 P:tri s a Fetiera._:ão Si 11 li Ica I M und i a I.

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

Anunciar não é só um direito, é um Não é o segredo, mas a propaganda,
dever do negociante inteligente. a alma dos negocios licitos.

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

c.,

- A circulação do papel-moeda, em a

gosto de 1945, era de Cr$ 16.204581.282,00,
com uma diferença para mais de Cr$ ....

554.680.670,00 sobre o mês de junho deste
ano. Esta diferença provem da importancia
de Cr$ 560.000.00000 emitida para a Car
teira de Redescontos e de Cr$ 9.070,00
para resgate de notas da Caixas de Esta
hilização.

- Já se acha inteiramente descongesti
onado o porto de Santos.

- Fundou-se 11') Rio de janeiro a Fe
deração das Cooperativas de Produtores
de Mate que reunirá, em seus quadros, as

cooperativas localizadas no Paraná eSta .

Catarina.
- A pedido do respectivo interventor

federal, foi extinta a Comissão de Abas
tecimento do Estado de Mato Grosso.

- Antes do fim do ano deverão estar-
110 Brasil os novos carros Ford.

- O Presidente da Republica, assinou
um decreto concedendo subvenções no va

lor de ete milhões trezentos e dezenove
mil cruzeiros (7.319000,00), a instituições
assistenciais e culturais em todo Brasil.

A dis ribuição para Santa Catarina, é a

seguinte:
Hospital � anta Cruz, de Canoinhas, Cr$

600 ,00; Hospital de São [osé, de Cresci
uma Cr$ 12.000,00; Assistencia Irmão joa
quirn. rnantenedora do Asilo de Mendici
dade Irmão Joaquim e da Maternidade de
Plor ianopolis, Cr$ 15.000,00; Hospital de
Caridade a cargo da Irmandade do Senhor
je us dos Passos, de Florianópolis, Cr�
25.000,00; Hospital de Caridade Senhor
Bom Jesus dos Pa sos, de Laguna Cr�
15000,00: Assisten ia de Ensino, de Ma
tra Cr$ 10000.00; 'Hospital de Caridade
São Br.iz. de Porto União Cr,. 20.000,00;
Veneravel Ordem Terceira de São Fran
cisco ela Penltencia e Hospital de Carida
de, de São Francisco Cr,. 10000,00.
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NOTICIARIO

Foram aumentados os vencimentos da
classe bancaria de Santa Catarina, sob as

mes.nas bases da tabela aprovada por ou

tros Estados ou seja: 45' v pai a os orde
nados até Cr$ 500,00: 35°'" para os de
Cr; 501,00 ti 1.000,Ol1; 25°0 para os de
Crs 1.001,00 a 1.500,00; 20� .. para os de

C,- 1501,00 a 2.500,00: 15" v para os orde
nado de CI 2500.00 em diante, a partir
de I de Junho de I �-l5.

- Foram ernbarcad s no paquete -Ita

hera>. que partiu no dia 8 LIa corrente do
Rio de janeiro para Porto Alegre. 26 vo

lumes, que constituem a bagagem do presi
dente Getuho Vai gas, COIlI destino a São
Bor ia .

.

_: Ao que consta serão aumentados em

100' o funcionaria, crvl e militares da
União.

- O ernpregad s na industria de pani
ficação em no sa capital pleitearam e con

seguiram um aumento de 30' v nos seus

ordenado, fi ando o salario mini mo fixado
em CrS 400,00.

- A Argentina Iniciou, ha tempos, pes
quisas petr liferas na proxirnidad-s de
Pa so de Lo Libres, à margem direita do

�io Uruguai. Agora, se u ido informações
colhida na fronteira, sabe-se que as pes
quisa e tavam dando resultados ati íató
rios Caso se confirme a existencia de pe
troleo naquele local, esse fato constituirá
motivo de júbilo para nó , pois () mesmo

hca di tante apenas poucos qutlornêtr os do
nosso territorio.

- Devido á inlransigencia do delegado
russo, fraca sou completamente a Coníe
rene.a de Londres

- FOI adrada. sem data, a conferencia
inter-americana do Rio de janeiro.

- O Partido Agrario Nacional apresen
tou seu candidato á presidencia da Repu
bhca o dr Mario Rollim Telles, ex-s ecre

tario da Fazenda do Estad de São Paulo.
- Os operarias das fabricas Ford ame

açam declarar-se novamente em greve si
não lhes fr r concedido um aumento de sa

larros de 30' .

-- já regressaram ao Br asil todos os

componentes da heroica Força Expedicio
naria Bra ileira.

- Foi capturado numa praia de Santos
e encontra-se, vivo, no aquarro murucrpa l

daquela Cidade, um baleote que mede 4
metros de comprimento e pesa lima to

nelada.

- Foi descoberta em Aratingauba, neste

Estado, uma grande mina de carvão.
- O sr. Castanhedo foi exonerado do

cargo de presidente do I. A. P. 1., sendo
nomeado para substitui-lo o sr. Antonio
Garcia Moreira Neto.

-- O Diario Oficial, de 27 de setembro,
publicou o decreto-lei n. 7.74, de 20 de

setembro, concedendo a isenção de impostos
nas aquisições de imoveis rurais ou urbanos

pelos oficiais e praças da Força Expedi
cu. narra Brasileira, desde que as escrituras

sejam a. sinadas dentro de doze meses a

contar da data do decreto-lei e 0 compra
dor não seja proprietar io de outro irnove l.
Em caso de falecimento do oficial ou praça,
os favores referidos serao extensivos á
viuva e descendentes e, na sua falta, aos

ascendentes e Irmãs solteiras. quando her
derros Identicas medidas serão adotadas
por todos os Estados.

- Segundo informes oficiais publicados,
cerca de 50 mil judeus foram mortos por
gaze. ou queimados vivos, na Potonia, du- •

rante a ocupação alemã.
- O Ministro da Guerra, em aviso n

2.718, autorizou o comandante de unidades
da F. E. B. a concederem engajamento aos

sargentos que, embora não preencham tod s

as condir ões regulamentares, possuam a

medalha de campanha e o requeiram.
- A senhora 5tl1011 de Montreal deu luz

a uma menina pesando 8 quilos e 155 gr .,

enconlrando-se ambas, a s nhor a e a cnança,
em boas condições de sande. O medico que
atendeu à parturiente, disse que em 50 anos
de ativiuade prufrssional é esta a pr lmeira

criança que vê nas er com mai de 8 quilos.
Diga-se ademais. que se traia duma criança
nascida com peso nunca registado na hi -

tor i I da medre-na.
- O Governo de relou lut as leições

para governad r e e d pulados estaduais
�e reahzcm tnmbern a 2 de dezembro pro
X11l10. O prazo de desincornpatllnuzação elos
candu.atos termina a 1 de- novembro.

- () fabricantes de caixas de papelão
são obrigados a e habilitar COIll a "Pa
tente de Regi tro .

- Alem do de Mato Gros 0, já toram
extintas as Comissões de Abastecimento
do f�lll Grande do Sul, da Paraiba do
Amazonas.

- A portaria n. 405, de 6 9-45, instrtue
a Comissão Nacional de Preços.
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CAPITAL E RESERVAS . Cr$ HO.900 606,30

Companhia de Seguros "Aliança da Bahia" I

.T�n.\nA E'tl 1870 - H�mE: '&.\111.\

A maior companhia de seguros da America do Sul contra fogo c riscos do mar

I
I RESPONSABILIDADES

'! RECEITA
ATIVU

Cifras do Balanço de 1944:

� PAOOS NOS ULTIMOS 10 ANOS.
ASI IDADES .

Cr1- 5.978.401 755,97
67.053 245,30

142 176 603.80 I

Cr$ 98.687.816,30
• 76.736.401,30(>,20

ETORES: Dr Pajnphilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de SiI.
nisi: Massurra Dr Joaquim H, rreto de Araujo e JOSL' Abreu

Ag mias e sub-agencias ern todo o territor io nacional
'ucursfll no Urugui1v Reguladores de avarias nas prmcipars cidades

da Arner ica, Europa e Afr íca

(.ll1�TY.S KM FI.ORIA�OPOI.IS

ilua Cons. Mafra, 56

Telefone 1180

(Bomb inier e gt'l1l'rlls
ali!11L1ltiCILlS em gt ral)

Praça 15 de Novembro

Esquina da Rua Felipe Schmidt

CAMVUJ L()I3() & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDl N. 39

Postat ti, 19 -- Telefone /l IOR" - Er.d. Tcleg, «ALIANÇA-
em Laguna- Tuharâo-Itajai-Blumenau-Bt usqus-Lajes-Crcscíurna e K. do Sul

Panificaçã
eletrica

Fabric de

•
.

r

Caramelos
R lre..dentes, 45

Caixa Pos aI 58
�r e 1 e g r a tn a!): M O R 1 T Z

elefone 1225

Fabric· de Màssa
. -

Alimenticia :'DIVINA�'
Proprietarios de A SOBERANA I

{)I:! �()J){)LI.I

.fanta Catar-ina
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