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Numero 55 II Florianópolis, NOVEMBRO de 1945 Ano V

Com menos de Mil (ruzeires ...
- «o Estado», desta capital, em sua edição de 13 de outubro, num

merecido elogio á memoria de Liborio Soncini, publicou, entre outras, as con

siderações que - data venia - transcrevemos:

«Fundador, em 31 de julho de 1915, secretario da diretoria provrsoria,
com Lauro Carneiro na tesouraria, e João Vassilacopculos na presidencia, não

I. mais lhe foi permitido ausentar-se dela, tais e tantos foram os serviços que,
•
desde logo, pela tenacidade e fórma de agir, revelou-se capaz de prestar ao

,.
seu clube. E foi assim, cabendo-lhe a glória, o que realmente lhe significa, da
construção da sua séde, para a qual orientou, pode-se dizer, a mais bonita
campanha s o c i a I realizada, sabendo-se que, ao inicia-Ia, a tesouraria
do clube registava quantia inferior a mil cruzeiros, pela disposição com

que orientava a pléiade de outros abnegados, que lhe aplaudiam intransigen
temente a idéia .

•

. . . Só em 1937 deixou de ser elemento ativo na diretoria do clube,
sendo eleito membro da Comissão Fiscal. Mas, em 1938, novamente vamos

vê-lo á sua presidência, cargo que exerceu até julho de 1940. Foi, então, re

conduzido á Comissão Fiscal, onde a morte veio encontrá-lo, na madrugada
de 24 de março do ano em curso.

Regista-se, assim, que Libório Soncini trabalhou, ativamente, durante
mais de 25 anos para o seu clube, consagrando-lhe o melhor de suas energias.
Justíssima, pois, a homenagem que o pavilhão rubro-negro Ih prestará amanhã,
reverenciando-lhe a memória, vinculada, por todos os motivos, ao Clube MAR
TINELLI, cuja vida, quis ele, corresse paralela á sua por mais de um quarto
de século» .

•
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COMERCiO
--------�--------�-------

Opor unidades comerciais nos Estados Unidos
Desejam importar do Brasil:

- Produtos alimenticios; Carnes, legu
me

, peixe, queijos, conservas, etc. - U
nited Nations Trading Cornpany, 5 Colurn
bus Circle, New Vork 19, N. V.
- Couros curtidos para a confecção de

bolsas finas para senhoras - Durable
Leather Products, 646 Adelaide Street
West, Toronto, Canadá.

Desejam exportar para o Brasil:
- Cimento Portland das seguintes mar

car. «North American- e -Biue Streak»:Cimento "Blue Bond" - North Arneri
can Cement Corporation, 41 East 42nd.
Street, New Vork 17, N. V. (Fabricante).

- Instrumentos e artigos para dese
nhistas em geral - John A. Payton, 1046South Olive Street, Los Angeles 15, Calífornia. (Exportador autorizado do fabri
cante).
- Estanho e chumbo em barras; Zinco

em chapa: Antimônio e cobre fundido -

athan Trotter & Cornpany. 36 NorthFront Street, Philadelphia 6, Pennsylvarua.(Produtores).
- Tecido e roupas feitas, em geral -

Trade lmport-Expo. t Cornpanhy. 1350
Broadway, New Yor k 18. N. Y.

.- Trilhos e acessórios para estradasde Ierro: Materlill completo para a cons
trução e funcionamento de estradas de Ier-

ro: Material rodante vagões, locomotivas,
etc. - Midwest Steel Corporation, Char
leston 21, West Verginia. (Fabr icante).

Maquinária para tampar garrafas
automáticamente, usada nas industrias de
cervejaria, águas minerais e semelnantes c-

Charles A. Koone & Company, 620 Flflh
Avenue, New York 28, N. Y. (Fabricante).

Sêlos, novos e antigos, para colecio
nadores - Wholesale, Inc., Box 1376,
Milwétukee 1, Wisconsin. (Deseja vender
sêlos americanos e comprar sêlos brasilei
ros).

A�o; Metais em geral; Produtos quimr-
cos: Produtos alimenticios; Condimentos:
Pimenta, cravo, canela, mostarda, etc. -

Inco Trading Company, 120 Liberty
Street, New York 6, N. Y.
- Sopa de ervilhas, em pó - Rot�Brothers & Company, 134 South La Sal

le Street, Chicago 3, Illinois. (Fabricante).
- Chapas pretas (Laminadas a quente);124 toneladas de 26 1/2 por 78 1/2 polegadas: 222 toneiadas de 36 1/4 por 71 \!)olegadas, para embarque imediato, a preçode custo - Leroco Associates, 155 East

..Jcllil Street, New Vork 17, N. V.
Maquinürta moderna. reconstruida

com gal anila para todos os fins - Sa
muel Machincry Ccrnna hy. 137 NorthI'hird Strcet, Philadelphia, Pennsy1vania.

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

MATRIZ:
Escritorio Central: FLORIANOPOLlS - SANTA CATARlNA - BRASILRua Felipe Schmidt, 52 (Edihcio Cruzeiro - salas 2 e 3)Telefone 1542 - Caixa Postal, 52 - End. Telegr.: «ExportaDeposito e Trapiche; ESTREITO - SÃO JOSÉRua 14 de julho s/n. - Telefone: Estreito 23 (Manual)

PllIAIS:
lTAIAI Escritorio, Deposito e Trapiche Rua BlurnenauRIO DE JANEIRO - AvenIda Almirante Barroso 97, 4°, andar - salas 411 e 412
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Guarda de Vigilantes Noturnos de Florianópolis
Administrada pela Associôção Comercial de Florianópolis

Fiscalisada pela Secretaria da Segurança Publica - Principais ocorrenclas no mês de Outubro

- A's 24 hs. de 3-10-45; o guarda Jo
sé Albino apre entou, por suspeita, ao co

missario de serviço da Policia Civil, um

individuo que perambulava na via pública.
- A's 22,30 hs. de 5-10-45; o guarda

João Filomeno comunicou a Diretoria da

Força e Luz que na rua Esteves Junior se

achava um fio caído sobre o leito daque
la via,

- A's 3,00 hs. de 4-10-45; o guarda
Nelson Machado atendeu ao contribuinte
da rua Padre Roma n°. 12, para chamar
um facultativo,

- A's 1 hs. de 9-10-45; os guardas José
Rosa e Palmacio Rodrigues apresentaram
á autoridade de serviço da Policia Civil,
um individuo encontrado dormindo no

mictorio do Mercado Público.
A's 0,30 hs. de 11-10-45; os guardas

,audelino Silva e Nelson Machado apre
sentaram á Policia Civil de ordem do co

mandante da guarda sete (7) individuos
reconhecidos malandros
�

- A's 4,00 I1s. de 11-10-45; o inspetor
Luiz Marcelino atendeu ao contribuinte da
casa n", 4, do Largo Benjamin Constam,
passando urna revi: ta na chácara daquel.i
residcncia.

- A's 24,00 hs. de 12-10-45; f guarda
Nelson MÍ'h hado apresentou J autoridade
de serviço da Policia ( ívil, dois (2) indi
viduos suspeitos por se acharem vagando
nas ruas desta cidade.

- A 's 23,00 hs. de 13-10-45: (, guarda
José Ricardo apresentou a autoridade de
serviço da Policia Civil, dois (2) indivi
duos forrasteiros que se achavam dormindo
na calçada do Moinho de Joi nvile.

- A 's 24,00 hs de 14·10-45; o guarda
Nelson Machado apresentou ao comissa
rio de serviço da Policia Civil, um indivi
duo suspeito que andava perambulando
em logradouro desta idade.

- A' 1 hs. de 16-10-45; o guarda Nel-

•

•

- A influencia do ambiente é decisiva na

formação da per onalidade. Muito do que
outrora se atribuía à herança, sabe-se hoje
ser devido ao meio em que se desenvolve
e vive o er humano

Faça com que seu J ilho rioa num meio bené
fico ao ",pu desenroloimenio moral - SES.

son Machado apresentou ao corníssario
de serviço da Policia Civil, por ordem do
comandante da guarda, um individuo sus

peito que perambulava na rua João Pinto.
- A 's 23,30 hs. de 16-10-45; o guarda

[oão Corrêa participou à Diretoria de For
:ça e Luz que na rua Almirante Lamego
esquina da Esteves Junior acha-se um fio
da luz caído.
-A's 2'3,00 hs. de 18-10-45;oguarda Ni

canor Santos apresentou ao comissario de
serviço da Policia Civil, um individuo que
fôra preso pulando um muro da casa n".
67 da rua Visconde de Ouro Preto.

- A's 23,00 hs. de 20-10-45; o guarda
Laudelino Silva participou ao proprietario
da casa Renato que a iluminação de seu

estabelecimento se achava acesa e as por
tas abertas.

- A's 23,30 hs. de 20-10-45; o guarda
Nelson Machado apresentou à autoridade
de serviço da Policia Civil, um individuo
que se achava vagando pelas ruas da ci
dade.

- A 's 24 IIs. de 20-10-45; o guarda
Nelson Machado apresentou a autoridade
de serviço da Policia CIvil, por ordem do
comandante da guarda, um individuo sus

peito que pernmbulava na rua Conselheiro
Mafr<l.

- A'� 23,00 hs. de 27-10--+5; () guarda
José Albino participou que no interior do
Banco do Brasil havia luz acesa.
- A's 23,00 hs. de 27-10-45; o guarda

Nelson Machado apresentou ao comissa
rio de serviço de Policia Civil, um indivi
duo alcoolisado, que se portava inconve
nientemente no Café do Comercio.
A' 1,00 hs de 30-10-45; foi pelo co

mandante da guarda enc intrado um homem
caido, com uma perna fraturada e que de
clarou ser natural da cidade de Lages nes
te Estado, tendo sido providenciada a Ida
do mesmo para o H spital.

A gripe transmite-se do individuo do
ente ao são, pelas gotículas de saliva ou
de mucosidade da garganta e das fossas
nasais (perdigotos) projetadas pela t(JS e,
pelo espirro e até pela fala.

Evite a gripe, não se o.proximando dos
gripados. -

.. rvE. _
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(Office of Price Administration) seriam su

ficientes para manter o contrôle do merca

de interno. Entretanto, elementos da Ad
ministração e grande número de curtido
res julgam que o contrôle das tendências
inflacionistas do comércio mundial de
couros e peles será necessário pelo me

nos enquanto as disponibilidades forem
inferiores à procura. Os Estados Unidos,
Inglaterra e Canadá, que controlaram, du
rante a guerra, os suprimentos dessa mer

cadoria, extenderam, agora, os fornecimen
tos à UNRRA, países liberados da Euro
pa, Suíça e Suécia. (Do Boletim America
no, de New York).

BOLETIM CO�IERCI \L

Continuarão as aqursrçoes de couros e peles pelo
Governo dos Estados Unidos

O diretor da Mobilização de Guerra e

Reconversão anunciou em Washington. se

gundo divulgou a imprensa de Nova Vork,
que o Governo dos Estados Unidos con

tinuarà, pelo menos até o fim do ano em

curso, a adquirir couros e peles no es

trangeiro. Com esse aviso, teve <) Governo
norte-americano por objetivo desfazer os

rumores em circnlação nos meios comer
ciais de que ele se retiraria, dentro em

breve, do mercado de couros e peles. Os
importadores estadunidenses vi.iharn fa
zendo pressão há algum tempo, no senti
do de que o Governo permitisse que esse

comércio voltasse às mãos dos particula
res, por julgarem que os preços do OPA

Tapetes do Brasil

Mais um produfo manufaturado do
Brasil acaba de ser lançado no mercado
dos Estados Unidos. Trata-se, desta vez.
de tapetes de algodão. tipo oriental Esse
produto está sendo vendido pelo grande
<magazin- nova-yorkino MACYS. Havendo
u Escritório de Propaganda e Expansão
Comercial do Brasil em Nova York des
tacado um de seus tuncionartos para visi
tar aquela grande loja. lá deparou seu re-

· Casa sperança
convida os SUIS di tintos amigos �

trcgucz es a visitarem suas novas ins
talações 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, apas de ho
mens e senhoras, roupas feitas, vari
ado stock de kimonos, roupões, peles
e muitos cutros arti os, que V. S.
poderá adquirir á vista OLl pelo
Sistema Crediário.

Rua Felipe Schmidt, 40

presentante com um grande sortimento dos
referidos tapetes, de varios tamanhos e ex

celentes qualidade, vendidos a preços mo

dicos. Interrogado, o gerente da secção res

pectiva informou que o produto tem tido
ótima aceitação por parte do público. Seu
fahricante é a Companhia Fabril de Tape
tes e Veludos -Tabacow-, de São Paulo.

(Do Boletim Americano, de New Vork.)

Aumento da quota de gaso
lina para Ste. Catarina

Em resposta a um apelo que lhe fez a

Associação Comercial de florianopolis, a

Associação Comercial do Rio de [aueiro,
empenhando-se, por sua vez, junto ao
Conselho Nacional de Petroleo, conse

guiu, conforme comunicação feita em ofi
cio de 24 de outubro ultimo, o seguinte
CIumento:

Médicos Particulares Quota adicional

6.600 Ltd. 80.700 Its. t 05.900 lts.

A quota adicional de quatro meses foi
estabelecida afim de melhor atender ao a
bastecimento dos centros urbanos, trans
porte das safras, transportes coletivos e

industriais.
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Peças de Automóveis, Motores Diesel e Caminhões

A Junta de Produção de Guerra a5se

gura que a maioria das peças de automó
veis estará em disponibilidade. na base da

distribuição do ano de 1941. nos primei
ros meses dn ano vindouro.
Certos equipamentos, tais como peças

para motores Diesel, cubos de roda e ro

das, serão produzidos com a mesma inten
sidade do ano de 1941 dentro de sessenta
dias, se é que a produção não atingiu
ainda aquele volume.
Caminhões pesaJos, médios e caminho

netes não se encontrarão à venda, na

mesma proporção dos anos anteriores à
entrada dos Estados Unidos na guerra,
pelo menos durante mai um ano.

Calcula a Junta de Produção de Guerra
q� não haverá até o ano de 1956. no

mesmo volume dos anos de pré-guerra,
rnaquinària para fiação e tecelagem de al

godão e lã.
A média de produção de equipamentos

para lavanderias, salões de beleza, barbe
alias, de aparelhos cinematográficos e pa
ra estabelecimentos comerciais não atingi
rá, até Outubro do ano vindouro, à dos
anos de paz.
Todos os tipos de máquinas para es

critório poderão ser entregues, com lenti
dão, até Agosto do próximo ano; porém,
até o fim do ano em curso, a produção
de aspiradores de pó, encerradeiras e ou

trcs aparelhos de tratar assoalhos desen
volver-se-á com a mesma rapidez da de
1941 \00 Boletim Americano, de New
York).

Aposentadorias de Institutos e Caixas
o limite rnaximo das aposentadorias dos

associados dos Institutos e Caixas de A
posentadoria era .de Cr.$ 2.000,00. Pelo
Decreto-lei n '. 7.835. de 6 de agosto de
1945, esse limite foi reduzido a .

Cr _- 1 70000, issso apesar do reconheci
do aumento do custo da vida.

O art. 5°. desse mesmo Decreto-lei ele-
vou de 3 °'0 para 5°,u a taxa de contri-
buição paga pelos empregados.
Acontece que os Institutos e Caixas

continuam a cobrar a contribuição, já a

gora elevada, sobre o limite maximo fixa
do pela lei anterior

Assim, um contribuinte ao em vez de
pagar Cr 1> 85.00, como deve ser, paga
Cr,$ 100,Oll, portanto, 5,75 I".

Quer dizer que alem cio aumento legal,
existe um outro.

Realmente essa ultima lei, de quem se diz
o defensor do povo, é uma delicia. Diminue
os recursos do coitado do contribuinte no

fil,l da vida e extorque-lhe mais dinheiro.

(Da Informação EU)110111ka e Finan
ceira. )

Manoel Joaquim d s a tos
Exportação, Comissões e Con5ignaçõe�

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

End. Teleg. «V E JUS»
Caixa Postal, 243 Telefone 1 680

FLORIANOPOLIS

Rua Francisco Tolentlno, 13 e 15

SANTA CATARINA

- Inter-Americana de Representações
Gerais Ltda. (Intargel), de Porto Alegre
(Caixa Postal 278) oferece-se para I i pre
s ntar industriais e exportadores catar i
nense s.

O Escritorio Comercial do Brasil em

Çlltawa, Vitorie Bui Idnig 146 Wellington
Stre et ._ Canadá - está empenhado em
estabc lecer relações comerciais entre fir
mas daquele País e do nosso Estado.
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INDUSTRIA

AÇO
Os lucros da Industria nos Estados Unidos em 1944

o Instituto Americano do Ferro e do

Aço informou o público norte-americano
de que as Companhias de aço ganharam
menos dinheiro em 1944, ano -record- de

produção, do que em qualquer ano do pe
ríodo de guerra e do que nos melhores
anos de paz, como o de 1937. Os acionis
tas das aludidas companhias perceberam,
em consequência, dividendos de somente
mais ou menos 86°/0 do que haviam rece

bido em 1937, e mais ou menos a metade

que as emprêsas com quase 90" ° do total
dos embarques de produtos de aço acaba
dos haviam tido; em conjunto, uma renda

líquida de 178.250.550 dólares, depois de
descontar todas as despesa", menos (JS di
videndos, o que representava um declini
de perto de 5° 'li relativamente à renda de

188.591.832 de dólares em 1943 e compa
rada com a de 230.000000 de dólares em

1937. As folhas de pagamento tiveram um

aumento de 58.000,000 de dólares e atin

giram, em 1944, a sorna de 2.640,954.000
dólares. O custo dos materiais e outras des

pesas elevaram-se a 17.000.000 de dólares,
porém o declínio de 3.000.000 de dólares
em depreciações foi mais do que compen
sado pelo aumento de 19.000.000 de dóla
re" em a rnortizações de emergência facili
tadas durante a guerra. O total do imposto
de renda foi de 464.997.000 dólares, em

que houve uma diferença de mais ou me

nos 110.000.000 de dólares relativamente a

1943, em consequência da redução das
rendas e dos lucros. (Do Boletim do C. F.
do Comercio Exterior).

N .. BECKER & elA.
Exportação de:

Cereais, A ia Jeiras, '1 apioca, ;V\él e Cêra de Abelhas, etc.

End. Teleg.: « K E B E C � Caixa Postal, Ilq

f... V. HEr�CILlO LUZ. 137

FLOt L\. orous 'anta Catarina Brasil

Auxilio 'I'ecnico dos Esta-tos Unidos à lnd, Estrangeira
O Departamento do Comercio dos EE.

Unidos, está organizando. segundo roi co

municado á imprensa, uma relacão de Iir
mas norte-amer icanas em condições de
prestar ali xiii técnico á indu triali zaçã
dos pai es stranveircs. Figurarão, ne ta

lista, firmas que ejam capazes, pela sua

rganização técnica, de fornecer desenhos
de fabricas, planos me organização, pro-
essas de produção, especilic cão de ma

quinaria, etc. «Como parte importante á
venda de mercad rias essenciais e equipa
ment s industrial - afirmou o Departa
mento de Comércio -, é nosso objetivo

dar a certeza aos c rnsulentes estrangeiros
de que suas que tões serão encaminhadas
a especialistas que estejam qualificados
e desejosos de pre tar ajuda técnica por
preço razcaveb . Asseverando que as na

çõe do Extremo Oriente e da América
Latina estão determinadas a levar a cabo
a ua tndustr ializaçãc, observou aquele or

gão do Governo norte-americano que, se

os homens de negocio dos Estado Uni
dos não agirem rapidamente, es es parses
voltar-se-ão, naturalmente, para outi os pu
vvs em busca do necessario au: ilio.
(Do B letim Americano, de New York).
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Televisão
(Transcrito do "Exportador Americano"

O ptirneiro programa de televisão radio
difundido de Washington foi transmitido
recentemente a um auditcr i» em Filadelfia
sobre uma nova rede de transmissão rnul
tiola desenvolvida pela Philco Corpora
tion e proclamada como a precursora da
serie de tais redes que se hão de estender
por toda a nação no futuro.
A video-transrnis ão de Washington á

Filadelfia - uma distancia de 122 milhas
aéreas - deu uma demonstração cientifica
da praticabilidade e da facilidade de ligar
cidades distantes entre si para a televisão
mediante uma série de retransmissores de
micro-ondas.
Nesta nova rede Pnilco se empregaram

seis transmissores de televisão para levar
as vistas do estudio Philco em Washington
ti e tação de televisão final, WPTZ, em

Filadclfia
Os sinais de televisão foram transmiti

dos a quatro pontos intermedios situados
no alto de alguns morros situados entre
ambas as estações, e a destinataria
WPTZ transmitiu o programa a seu au

ditur io disseminado por toda a Lona me

tropolitana de Filadelfia
Esta é a primeira rede de retransrnisso

sores multiplos de televisão no mundo que
liga duas grande cidades.

Projetafada e construida pelos engenhei
ro da Philco, demon tra ientificamente
pela pnrneira vez que já e desenvolveu a

base técnica para rede mais amplas da
televisão.
Sabendo que a transmissão a grandes

distancias era o prnu ipal problema para
re olver-se I deviam onstruir- e rede,
de televisao, o engenheiro da Philco ín-
\ entaram 110\ o dispo itivo eletronrcu
para amplif ar as Imagens e passa-Ias de
tran missor a transmissor sem deformação.
Este exito tecrnco representa o afasta

mento do maior obstaculo a televisão.
Agora e prediz confiadamente que o ra

pido desenvolvimento de redes por todo O

pai pode seguir a pauta do novo ístema
da Philco, proporcionando assim o entre
tenimento da televisão aos auditorias na

clonai.
Uma parte das dificuldades tem consis

tido em que a industria se ponha de a

coruo quanto a metodos e normas. e os

técnicos e engenheiros da Philc o tem fo
rnada parte predominante nos esforços a

esse respeito,
P. dita fabrica foi uma das primeiras

companhias importantes dos Estados Uni
dos que empreenderam investigações cienti
ficas e experiencias no terreno da televisão.
Iniciou seus trabalhos nesse sentido em

t 928, quasi ao mesmo tempo em que co

meçou a fabricação de radioso
As videos-transmissões da Philco alcan

çam já um total de mais de 9.000 horas.
Seus programas não se tem limitado a

transmitir representações dramáticas, va

riedades cenicas, sumaries de noticias ilus
trados com o uso de mapas, programas de
clubes íeminlnos e vistas cinematograficas,
mas incluem tambem desfiles. reuniões po
liticas jogos de futebol e de hockei so

bre o gelo e lutas greco-romanas.
A estação de televisão que esta empre

sa tem em Filadelfía começou a funcionar
em 1932, havendo-o feito até 1941, sob
uma licença para experiencia, como uma

estação W3XE, e erro setern bro de 1941
mudou para o prefixo WPTZ, já com li

cença comei cial.
A Philco foi a primeira organização de

investigações tecnicas que em 1934 trans
mitiu imagen de 345 linhas e foi também
a prirnetra a transmitir vistas de 441 li-
nhas numa demonstração realizada no

Instituto Franklin de Filadelfia, em janei
ro de 1937.
Naquela época a norma geralmente ado

tada era de vistas de 343 linhas.
i\\ai- tarde, quando as vistas de 441 jj

nhas passaram a ser adotadas por todos,
a Philco continuou esforçando-se para
conseguir mais detalhes nas vistas, em

beneficio d) publico e em t 940 foi a pri
meira a tele-tran rnitir em 525 linhas.

l odos OS aspectos em questão se pro
jetavam na face protuberante de um tubo
de rádios catodrcos até que as investiga
ções técnicas d.i Philcu produriram o

-Plano-Ov S opio», que e um tubo de vis
ta direta com superficie plana.
Este tubo permite que se admirem as

imagens na forma natural e normal, de

qualquer angulo, sem deformações oticas.
Foi igualmente a Philco a primeira a em

pregar o som com modulação de írequen
cia para a televisão.
Corno resultado de seu extenso labor

experimentai, esta companhia recomendou
que se adotassem a modulação de frequen
cia para a transmissão do som da televisão,
o que fOI oficialmente aceito pela Comis
são Federal de Comunicações em suas
normas estabelecidas em 1941.
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LAVOURA

Vinte milhões de cruzeiros para a educação
das populações rureis

o importante acordo assinado pelos Governos brasileiro e norte-americano

o governo brasileiro acaba de assinar
um importante acôrdo com os Estados Uni
dos para a educação das populações rurais
do país. A cerimonia dt! assinatura reali
zou-se no Gabinete do Ministério da Agri
cultura, tendo firmado o importante docu
mento, em nome do Brasil, o sr. Apolonio
Sales e, pelos Estados Unidos, o sr. Ke
neth Holland, presidente da Federação lnter
Americana de Educação.
Segundo informa o Serviço de Docu

mentação do Ministério da Agricultura, o

acôrdo recem-firmado visa o desenvolvi
mento de relações mais intimas entre pro
fessores do ensino profissional agricola do
Brasil e cios Estados Unidos, o intercambio
e treinamento de brasileiros e norte-ameri
canos especializados em educação profis
sional agricola e finalmente, realizar estu
dos e pesquisas no setor da educação rural
que possam interessar ambas as partes
contraentes. O acôrdo, cuja duração é de
três anos, prevê uma contribuição brasi
leira de 15 milhões de cruzeiros e outra
americana de 5 milhões de cruzeiros. A
administração do plano de educação íar
se-á por intermédio de Superintendência do
Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério
da Agricultura cujos técnicos terão facili
dade para realizar cursos de aperlelçoa-

menta nos Estados Unidos. As nossas ins

tituições de ensino agrícola receberão a co

laboração direta de educadores norte-ame

ricanos.
O sr. Apolónio Sales, durante a soleni

dade, que contou com a presença de re-
,.

presentantes do Itamarati e de varias altas
autoridades do Ministério da Agricultura,
fez uso da palavra. congratulando-se com

o representante norte-americano -pela assl
naturo do acôrdo, que tem por finalidade
o desenvolvimento do ensino agricola na

cional e o estreitamento das relações entre
os professores do Brasil e da América do
Norte.

Em nome do presidente da Fundação
Inter-Americana de Educação, sr. Keneth
Holland, que já havia assinado o acôrdo
anteriormente por ter que regressar aos

Estados Unidos, disse o sr. John Englekirk
o seguinte: «Quero agradecer ao ministro

Apolonio Sales pela oportunidade que este
acôrdo nos oferece de trabalhar mais uma

vez, lado G lado, com (JS nossos colegas
bra stleiros na solução de problemas comuns

aos nossos dois paises. Estou certo de que
grande beneficios poderão advir do presente
acôrdo- .

(Da lnforrnação Ecouornica Financeira).

-

nUALHO' , TÉIEI E

COMERCIAIS MEMORIAIS

_ Jmplf:e��Bg II câ'ri!� J)quli;� • flrit'rlllflíi16
COI1POII(AODE llVROI - JORNAII REVI1TAI-AVULJOI-(AlXAI-EJTiJJOI,ETC.

IRUATIDADEnTES n!10-fLORiAnÓPOLU - JAnTA CATADINA I

- Novera Incorporated 420, Lexington
Avenue New York City - U. S. A. - o

ferece e uiparnento compl to e material
para gabinetes dentários.

- Cesar Biato & Cia. Ltda., de São
Paulo (Caixa 1372) deseja contrato com

Cortumes de peles bovinas e outras Dão
referencias.
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Dinheiro caro

se, seguramente, o primeiro entre todos,
Poderemos chamar a isso politica econo

mica? Não,
Em síntese, pode-se dizer que o gover

no dá de um lado e tira do outro, lan

çando a vida economica do país num cir

culo vicioso de consequencias dramáticas.
De inicio, a inflação desenfreada, rebai
xando o padrão de vida do homem co

mum, Depois, os aumentos gerais de sala

rios, tardios e logo depois superados por
novos jactos ínílacionar ios. Finalmente, as

medidas antl-inflacionistas, acarretando in

comprensivelmente o encarecimento do di
nheiro, com forte repercussão nos juros a

serem cobrados aos particulares, Não se

pode chamar a isso de politica económica.

(Informação Economica e Financeira),

Foram aumentadas dc 6 para 8°0 as ta

xas de redesconto para os bancos nacio
nai , Essa medida e mais aquela que 0-

brisou os estabelecimentos de credito a

depositar, no Banco do Brasil, sem ju
ros, 12 c de seus depositos, conquanto
visem respectivamente, o combate á infla

ção e a criação do fundo do futuro Ban
co Central, devem produzir consequencias
tremendas para a economia nacional. Não
é só a própria vida dos pequenos estabe
lecirnentos que está em causa, Nem os in
tere ses dos grande banco , que se vêem
assim afetados. E' precisamente o encare

cimento do dinheiro que isso vai deter
minar Sabe-se que é o Brasil um dos

países de dinheiro mais caro do mundo,
Com as medidas em execução vai tornar-

U�AJILI)()
Socieclade A1'1on..ima

C�lJit .. 1 Cr l( O,(100,tl( 0,(10
Fundo de reserv .. e outr.i reservas Cr' l,í:: 57:J,HiO.50

Ageucra« e l urre pendente em todo o país
Executa todas as operações bancarias
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Cedulas de papel moeda adulteradas
_ De acôrdo com a circular telegrafica

da Caixa de Amortização, recebido pelo sr.

delegado do Tesouro Nacional, sobre a

adulteração dos valores das cédulas de pa-
.

pel moeda, damos abaixo as caracteristi
cas dessas cédulas, estampa Cruzeiro:

Valor Cr$ - Efígie (no anverso) - Motivo
(no reverso) - Côr (do reverso).

10 Getulio Vargas - Unidade Nacional
- Verde.

20 Marechal Deodoro da Fonseca
Proclamação da República - Rosa.

50 Princesa Isabel _ Lei Aurea - Roxo.
100 D. Pedro II -- A Cultura Nacional -

Castanho.
200 D. Pedro I - Grito do lpiranga -

Oliva.
500 D. João VI - Abertura dos Portos

Azul.

1000 Pedro Alvares Cabral _. Primeira
Missa - Laranja.

NOTA: O colorido das cédulas no an

verso é uniforme para todos os valores:
Azul.
As cédulas da estampa <Cruzeiro», dos

valores de I. 2, 5 cruzeiros, tem os se

guintes caracteristícos.

Valor Cr$ - Efígie (no anverso) Motivo
(no reverso) - Côr (do reverso).
Marquês de Tamandaré .- Escola
Naval _ Azul.

2 Duque de Caxias - Escola Militar
Amarelo.

3 Barão do Rio Branco - Amazônia
- Cinza.

NOTA: O colorido no anverso destas
cédulas é tambem Azul.

&Ernesto Riggenbach Cie.
E:xport:a.Qão 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 ABC. 5 th ed. imp., Tanners Council, Mascott t e 2 ed.
Rudolf Mosse e Suppl., Ribeiro, Acrne

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 & Clj\. LTDA. (CREOLINA)
Caixa Postal, 112 - Telefone, 1197 - Telefone Particular, 137

Janta Catdrina

- Miguel de Souza Santos, do Conse
lho Permanente de Associações America
nas de Comercio e Produção, estabel cido
com Escritorio de Representações á Rua
Uruguai 547 clt - Rio de Janeiro, ofere
ce seus serviços aos industriais e exporta
dores catarinenses.

- Empresa Comercial -Magtster- (Cer
dan & Cordeiro Ltda.) estabelecida com

representações e conta propria,:i Rua Flo
r neto de Abreu, t57 em São Paulo dese
ja nomear um agente neste Estado para a

v rida de artigos de ocasião.
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SECÇAO FISCAL

- �------------------------------------------------------------------

- Está sujeito á multa de Cr$ 2.500,00
quem expõe 'á venda sem selo, retalhos de
seda maiores de 0,m50. (D. O. de 13-9-45).

- A Lei de Falencias (decreto-lei 7661,
de 21 de junho de 1945) entrou em vigor
a l ': do corrente. Uma das inovações mais

importantes da nova Lei é a de que a Ia
lencia da sociedade não acarreta a falencia
do socio solidário
- Os recibos passados em cheque emi

tido em moeda nacional e que só circule
no ;)aIS, estão isentos de selo.
- A partir de 1'. do corrente, pela Re

solução li'. 39 do Instituto Nacional do
Pinho, passaram a vigorar sobre a madeira
compensada as seguintes taxas: Taxa de
defesa de produção: Cr$ 3,00 por m3; taxa
de fiscalização da exportação: Cr$ 3,00 por
m3; taxa de fiscalização e medição: Cr$ 6,00
por m3.

- A portaria n. 411, de 9 de outubro
de 1945, da Coordenação da Mobilização
Económica estabelece que os preços de te
cídos de algodão não poderão ser supe
nores aos vigorantes em 1 de setembro de
1945.

- O recibo do imposto dt) selo pago
por verba bancária está isento de novo sêlo.

- Para os efeitos do Decreto-Lei n'.

3200, de 19 de abril de 1941, fica equipa
rado a pai quem tem tiver menores de 18
anos sob sua guarda, criando-os e edu
cando-os á sua custa.

- Não é tribulavel o lucro obtido n t

venda de ações por preço superior ao va

lor nominal 011 da acqulslção.
- Em face do laudo do Laboratório

Nacional de Analises, são considerados
óleos essenciais para perfumarias, inclusos
no inciso 2, da alínea XXVII do Decreto
Lei n". 7.404, de 22 de março de 1945, os

seguintes: óleo de sassafrás, óleo de tan

gerina, óleo de laranja, óleo de eucaliptus
- O estoque de joias e obras de ouri

ves existente em 2 de abril de 1945, em

poder dos comerciantes, está sujeito ao

pagamento do imposto de consumo á ra

zão de 8 o
lo sobre o preço de venda.

- A expressão "amostra gratis- devte
constar do rótulo ou do proprio recipien
te, e não apenas do cartucho em que o

produto é embalado.

r
F orestal rasileira

(Indústria e Comércio de Madeiras)

Secção de Transportes
de

Passageiros e Cargas
--- entre

Caixa Postal, 225

Telefones: Escritório: 1520

Florianópolis -- Bom Retiro -- Lages
EDlfle'6 CRUZ E SOUZA

Florianópolis -:- Santa Catarina

Telegrama FLORESTAL

Secção de Transporte: 1655
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Terminado o estado de guerra 110

País, cessaram os efeitos do decreto-lei
5689 de 1943, que dava a estabilidade
provisória aos empregados em idade de
convocacão militar; assim sendo, sórnente
depois de completar dez anos de serviço
é que o empregado adquire a estabilidade
na empresa. Despache do Ministro do

Trabalho, aprovando a resolução da Co
missão Permanente de Legislação do Tra
balho. - Proc. 253.568.

- Perante a Justiça do Trabalho o so

licitador, inscrito na Ordem dos Advoga
dos, pratica todos os atos processuiais
compatíveis com a representação profis
sional dos advogados. Camara de Justiça
do Trabalho. - Proc. CNT. 3.888-45.

- As gratificações normais ou ajusta
das expressa ou tácitamente, por combina

ção da parte, ou por costume da ernprêsa,
pagas seguidamente ao lado do salário,
[ncorporarn-se a este para todos os efeitos
legais. - Camara de Justiça d» Trabalho.
- Processo 2.642-45.

- A' emprêsa é lícito a transferencia
de empregados, uma vez atendendo os dis
positivos legais que ela explicitamente
consigna. - A recusa do empregado, não
constitue áto de indisciplina, quando ele

age com 1110de!aç�0 e cnrn defesa de di
reltos assegurados na legislação. 7".
Conselho Regional do Trabalho, Ceará. -

Proc. 280-44.

- Uma vez que a ernprêsa não póde
dar ao empregado brasileiro salarios infe
riores aos do estrangeiro, em funções aná

logas, não é licito estabelecer desigualda
des por meio de ahonos ou gratificações,
o que constituiria, assim, grande burla á
lei. - Camara de Justiça do Trabalho. -

Proc. CNT. 21-793-44.

- Não compete á Justiça cio Trabalho
intervir na economia interna das ernprêsas,
no sentido de as compelir a promover em

pregados que se dizem injustamente pre
teridos, - 3'. Junta de Conciliação e Jul
gamento do Distrito Federal. - Proc.
3,651-45.

- O acôrdo escrito de período de ex

periência exime o empregador do paga
mento de aviso prévio. quando despede o

empregado por não satisfazer ás necessi
dades do serviço - 7°. Conselho Regio
nal do Trabalho, Estado do Ceará.
Proc. 82-44.

- Ao empregado cabe a prova de sua
despedida, sendo atributo da ernprêsa a

justificação do áto. - Aos empregados
admitidos por safra, uma "e? esta termi
nada, concluído está o contrato de traba
lho; não lhe cabendo nenhuma indeniza
ção, mesmo quando reservistas, em idade de

convocação militar, - 4". Conselho Regio
nal do Trabalho, Rio Grande do Sul.
Proe. 152-45.

Ccordenacão da Mobilizacão Economica
, "

.

Portaria n. 411, de 9 de outubro de
1945.
Estabelece preços-teto de tecidos de al

godão em 1 ", de setembro deste ano.

I - Os preços de tecidos de algodão
não poderão ser superiores ao', vigorantes
110 dia 1" de setembro de 1945.
II - P�Ha execução do controle dos

preços a pa: til' da data fixada deverá a

é\ Comissão Executi 'li Textil baixar as

instruções necessa. tas. a lirn, de que nenhu
ma tabric: no pais fature a PI e o supe
rior ao autortzado.

111 - Nenhum grovsista, atacadista e

varejista poderá faturar aTI vender tecidos
de algodão por preço • uper ior ao de 1 '.
de serem bro de 1945.

IV - Fica a Comissão Nacional de

Preços com a faculdade de fiscalizar rlire
tamente, at avés da Comissão Executiva

Textil, ou de organizações de classe, a e

xecução da presente portaria,
V - Os preços máximos ora fixados

vigorarão até a conclusão de) estudo para
a Implantação de novos preços através de
normas técnicas para a industria, e do
plano de percentagem de lucro para o co

mercio grossista, atacadista e varejista.
que venham posslbilüar preços mais aces

sivels para os consumidores.
VI - Fica � Ccrnissã Nacional ele Pre

ços com atribuições de regulamentação da
presente portaria. (a.) 4.ncípiv G()fI1e.�.

ADVO GADOS

Drs. Oswaldo Bulcão Viana
=E=

João José de Souza Cabral
Rua Felipe Schmidt, S2 - Caixa Postal, 140

FLORIANÓPOLIS
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SEGURO CONTRA FOGO

Um ramo elementar de seguros que não atinge suas finalidades sociais

(Tra ncrito da «Orientação Economica e Financeira de Porto Alegre»)

A estatístlca dos incêndios verificados
em Porto Alegre. no ano de 1944, confir
ma. ainda uma vez, as observações que
tem servido de base a estes comentários.

De fato não só em 18 sinistros apenas
9 prédio estavam segurados. mas ainda
sóm nte quatro deies se verificaram em

predios residenciais e só nestes se verifi
caram prejuizos totais, por não estarem

protegidos o prédios e o seu conteúdo.
Essa é a situação que ano a ano regis

tra. Invariavelmente, e estatística dos sinis
tros. numa demonstração altamente con

\ incente de que é minimo o risco de in
cêndio nos prédios de residências e de
que, por outro lado, esses são os menos

protegidos pela Instituição de seguro que,
antes de tudo, deveria garantir a vacilante
economia do pequeno proprietário e dos
inquilinos
E. em dúvida, somente taxas módicas

convenientemente estudadas na razão do
li. co. e possível com facilidades para o

pauamento dos prêmios, poderá dar entre
nós ao seguro contra fogo a universidade
que lhe é indispensável para cumprir a
ua função social.
Do exame da tabela que lemos a vista

se verifica que dos três incêndios par
cial acontecidos em janeiro de 1944 um

se verificou em casa residencial, não es
tando segurado r.ern o prédio nem os mo
\ eis. Em março (I único incêndio havido
de truiu completamente uma residência na

qual nada hav ia egurado. Em dezembro,
de 3 ca o registrados dois o foram em
re. idências particulares. Num deles não
estavam no seguro os moveis; noutro nem

prédios nem moveis Mas. nos demais 14
sini Iros verificados em estabelecimento
comerei li e Indu tr iai , os prédios e res

pecuvos conleudos estavam no eguro,
mont ndo a indenizações pagas a .....

7.720.00'\ O cruzeiros!
Es e contraste que marca fundamente a

Injustiça social resultante da taxa eleva
diss irnas e indiscriminadas que vigoram
para os pr édrcs de re rdência e seus mo

vei e utensílios, deveria _ er o bastante.
como temos sugerido, para uma revrsao
geral da normas ora seguidas na indús
tria seguradora, para um estudo a fundo
de taxas ju tas e equitativas, para uma

carnpnha de ampla envergadura no senti-

do de estender os beneficios do seguro
mesmo aqueles que só dispõem, em caga

alheia, de moveis modestos mas indispen
saveis.
Certo isto daria trabalho. obrigaria as

companhias seguradoras a uma tarefa miú
da para a qual se exigiria grande número
de agentes e de funcionários e xecutivos.
Mas, o resullado seria a proteção efetiva
da pequena propriedade urbana.
Mesmo que se limitasse, de 1111C10, a

campanha ao seguro da casa própria re

sidencial, que admiravel seria o esforço da
propaganda do seguro até cobrir efetiva
mente os 54.000 prédios de uma cidade
como a nossa, dotada de excelente corpo
de bombeiros, mas nem porisso menos

desprotegida, como a estatística demonstra,
Insistindo no assunto, queremos positi ...

var a nossa esperança de ver um dia mo
verem-se os diretóres das companhias re-

gionais forçando o comité local de se-�
guradores e o próprio J. R. B. a conside
rar a função social do seguro nos seus
devidos termos, propondo a revisão das
taxas atuais para condicioná-Ias efetiva
mente ao risco em cada caso, estudadas,
matematicamente as ocorrências e os pre
juizos resultantes, nas cidades que dispo
nham de serviços de extinção de incêndio
e nas que o não tenham, para que possa
realmente tomar 0 seguro entre nós a ex
tensão que ora lhe falta

Sabemos da simpatia com que vêm estes
artigos os expoentes da nossa industria
seguradora. Mas. isso não basta. eviden
temente. E' preciso mais, é preciso ação.
E que se desdcbre ela depois até se pre
ciso, ao estabelecimento de agências e pos
tos de corretagem nos bairro e nos su
burbic , de modo a proporcionar a aces

sibilidade, a facilidadp. que, através de
lima propaganda h 111 orientada, deve p�r-
rnihr a universati/acão d eguro.
Es a é uma neces idad vidente e só

pelo fato de criar maior s p srbüidades
d trabalho, ao lado de maior diluição
das po sibihdade de risco, deve merecer
a consitleração dos seguradores.

P rque crrtã não pôr de logo mãos a
obra que dará ao seguro contra o fogo
em P do Alegre e no Rio Grande títulos
de benemerência irreallzaveis?
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DE INTERESSE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS PARA NOVEMBRO

NA ALFANDEGA: 4a. prestação do Imposto sôbre a Renda.

NA COLETORIA: 2°. semestre do Imposto Territorial.

NA PREFEITURA: Imposto Predial, Imposto Territorial, Taxa de Limpeza
Pública, Taxa de Melhoramentos.

A assinatura do Boletim Comercial,
agora impresso em papel assetinado,
custará, para 1946, c-s 25,00.
Para !DS sócios da Associação Comer

ciaI de Florianópolis o preço é de
Cr$ 20,60.
Deve ser reformada durante o mês de

dezembro.

- Para que uma firma comercial ou in

dustrial possa, de agora em diante ter ga
rantia da exclusividade de seu nome co

merciai ou industrial em todo o País é

preciso registra-lo no D. N. P. I. (Depar
tamento Nacional de Propriedade Indus
trial.
A "Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas
tda.» encarrega-se desse serviço.
Endereço: Rua Alvaro Alvim 33-37 -

6°. andar Sala 604 - Rio de Janeiro.
- A cessão e transferencia de marcas

registradas está sujeita ao selo proporcional.
- O chefe do Governo assinou um de

creto-Ici isentando de imposto de selo os

requerimentos e demais papeis apresenta
dos a autoridades aduaneiras para obten

ção de certificados de equipamento e de

pósito de garantia
- O decreto-lei n. 7723, de 10 de Ju

lho de 1945, libera os bens e díreuos

p rtencentes às pessoas lísicas italianas

que residam no territorio nacional, feita a

prova de residência pela exibição da car

teira expedida pelo Serviço de Registro de

Estrangeiros, modêlo 19. O valores reco

lhidos ao Fundo de Indenizações, até a

data Ja publicação do mesmo dec.-Iei, em

nome de pL .. oas lisica italianas benefi
ciadas por l sta lei, s r ão restltuidos aos

respectl, r s titulares. A restlíuíção das irn
portancias depositada em dinheirn rar-se
á pelo equivalente em ..Obrigaçõ�s de Guer
r·a� ao valor nominat e 0111 o. upões re-

lativos a juros lo egundo semestre Li
1945 Não ,50 beneficiados pela lei os

condenao s pelo Tribunal de Segurança
Naci nal, os repatriado � (l que se au

'Sentarem do pai sem a autor izaçâo regu
lamentar para o retorno.

FARMACIAS DE PLANTÃO
Mês de Novembro

Sexta-teira, 2 feriado, Moderna, Praça
15 de Novembro.
Domingo. 4, Santo Antonio, Rua João

Pinto:
Domingo, 11, Catarinense, Rua Trajano.
Quinta-feira, 15, feriado, Raulivelra, Rua

Trajano.
Domingo, 18, Santo Agostinho, Rua Con

selheiro Mafra.

Domingo, 25, Esperança, Conselheiro
Mafra.

O serviço noturno será efetuado pela
Farmacia Santo Antonio sita á Rua João
Pinto.
A presente tabela não poderá ser altera

da sem prévia autorização deste Departa
mento.

Departamento de Saúde Pública, em

Ftorianopolls, 25 de outubro de 1945.
Lui: Oswaldo d'Acampora, tarmaceutico

fiscal.
- Constitue crime 8 cobrança de «lu

vas- e de alugueis excessivos pela locação
de imoveis.

- A Argentina vai fornecer ao Brasil
um milhão de toneladas de trigo. em troca
de carvão e borracha.

- O governo autorisou a Empresa Sul
Brasileira de Eletrecidade . A. a estender
uma linha de trans rnissão ao longo da es

trada de rodagem que liga a vilã de Rio
do Testo (antiga Pornerode) á de Testo
Salto, 110 municipio de Blumenau, 'anta
Catarina.

- Comunica a Diretoria Regional dos
Correios e Telegrafos, que foi restabelecido
II serviço de Encomendas Po. tais Interna
cionais (COLlS POSTAUX) para os se

"uinte países, pos essões e colonias: An

gola, Arábia Saudita, Bélgica, Cabo Verde
e Guiné. Egito, Espanha, França, lraq, Li
bano, Nova Zelaridia, Pe lestina. Pérsia
(Iran), Portugal, � ãe, T orne e Pri ncipe,
Senegal, Sudão, Anglo Egipicic, Sudão
Francês. SII ia, Transjordania, Turquia A
siática e Européia.
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- Visitou Florianopolis em dia do mês
de outubro o exrno. sr. general Eurico
Gaspar Outro, candidato á presidencia da
Republica.

- Foi inaugurada em São Paulo a pri
meira garage para onibus elétricos.

- Passou a 12 de outubro mais um

aniversario do Banco do Brasil, fundado
durante a perrnanencia de D. João VI no

Brasil.
- Dados oficiais revelam que pela or

dem de irnportancia os seis maiores con

tribuintes da Fazenda Pública, no que se

refere à rubrica do Irnp sto de Renda, fo
ram em 1944. alem de São Paulo, Distri
to Federal, R. O, da Sul e Minas Gerais,
os Estados de Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Paraná, Sta. Catarina e Pará.
- Um grupo de sabias descobriu na

Escocia um grande depósito de mineral
superior ao mania. Esta descoberta veiu
causar grande surpreza nos meios cientifi-.
coso
- Serão fechados, no fim deste ano,

todos os Tiros de Guerra nacíonaís.

NOTICIARIO

- O sr. t\inistro da Justiça e Negocias
Interiores a S1ll0U ato, em 25 de outub: o
U ItIlTI 0, concedendo o titulo declaratório de
cidadão brasileiro ao acatado comerciante
local Sr Paulo Tieri Posito.

- Um pronunciamento militar forçou o

senhor Getulio Vargas a renunciar ao po
der. entreaando o Governo da Republica
ao 1\\i'1istrn Jt..sé Linhares, presidente da

Sup ema (úrte de Apelação.
- A 8 do corrente tomou posse do car

ao de lnterv entor Federal em Santa Ca
tarina o sr dr. Luiz Gallotti. segundo pro
curador da Republica.

- O presidente da Republica assinou
decreto exonerando o sr. Nelson Fernan
des das funções de presidente, em comis
são. do Instituto dos Cornerciarics e no

m ando. para substitui-lo, o major Wal
dernar Monteir .

- Chegou ao Rio procedente de Buenos
Aire , o navio argentino -Rio Lujan trá
zendo quantidade extraordinaria de ani
mai rartssirnos do sul da Patagónia, co

mo elefantes marinhos, poni s. zorros, etc.

para o -zoo- do Rio.
- Segundo dados estatistic s foi dimi

nuído de 16°0 no Canadá. () imposto so-

hre r nua.
- 'ld.1dlJ n rte-amerlcanos encontra

r a m 11 ba e de Karàtesuka um tesouro,
enterrado pel jap nêses, no valor de 12
-níth es de dotares.
- Foi inaugurado oficialmente, no dia

11 de utubro, O' ser iço de energia elé
trica para a cidade d Tubarão, fornecida
pela Usina de Capivarl.
- Ha rande 1.1 ere se para que o go-

vern dos Estad s Unidos revele ao mun-
do o segredo da bomba atómica.

- A Delezacra de Economia Popular
no Rio, apreendeu 4 mil fardos de merca
durias retirada dos arrnazcns e depósitos
dos neeociantes que assim pretendiam a

guardar as pósslbilida e do cambio n gro.
Parte da mercadoria apreendida estava

deteriorada.
- Promovida pela ociedade Calar i-

nense de Avicultura realizou-s em Flerta
nopolis, durante o mês d utubro, a

XVI e. nosição avícola

A CAVITAL
AHTI:;OS PAR -\ HOMLN'l

Roa Con elherro '\'ilfr.l, [; - 1< Io rianopohs

Os lucros da <Liqht»
O -Wal] freet [our nal» anuncia que a

renda bruta da Btazilian Traction, Light &
Power CO., concessiouaria de serviços p11
blicos no Bra ii, deverá, ter atingido, em

1944, ao lotai <rec ord- de 58.342.514 do
lares, o que permitirá o pagamento de di
videndos em base lambem d <record»

Em 1929, a companhia pagou o dividen
do de d í dotares, f' noventa e três centa
vos por ação em 1943, a taxa f i de dois
dolares e setenta e dois centavos' espera
se que agora vá a mais de trê dólares
de ação.

En 194 ,a mpanhia tev d renda
bruta 52.162234 dotares e e lucro llquf-
do foi de 19.152.212 dolares. Tomando
se c mo b: e a pr porçã das deduções
de 1943, e per;l-se qu (l liquido em 1944
venha atingir mais de 24 milhões ue do
lares,

O -Wall leet J urnal a entua ) fato
d 5 dlvidendos atin_gtr m fi mais de trê ...

doi, res por titul , e expli a crescimento
das renda e d lucros da C mpanhia
pela Industrializa ãu em plen desénvol ví
ment no Brasil. o que significa maiores
vendas de energia tletri a e d' serviço
telefôn ico
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CAPITAL E RESERVAS . Cr$ 80.900.606,30

Companhia de Seguros "Aliança da Bahia"
,,'U�D.\'J)A Ela IN70 - sfmE: .&J\III.'\

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

Cifras do Balanço de 1944:

RESPONSABILIDADES Cr$ 5.978.401.755,97
RECEIT A . � 67.053.245,30
ATIVO 142.176.603,80

SINISTROS PAGOS NOS ULTIMOS 10 ANOS. Cr$ 98.687.816,30
RESPONSABILIDADES.. ....• 76.736.401,306,20

i DL ETO ES: Dr. Pamphilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anisio M:l ssorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo e José Abreu.

Agencias e sub-agencias em todo o terr itorio nacional
Sucursal n o Uruguay. Reguladores de avarias nas principais cidades

da Amer ica, Europa e Africa

U';E "I'I� . EM t'I,ORI.'�OPOI,IS

RUA FELIPE SCHMIDT N. 39

aixa Pi stal n. 19 _-r Teletone fI. 1083 - End. Teleg «ALIANÇA.

I Sub-Agencias
em La�-Tub��ão-ltajal-Blumellau-Bru�e-Laj�S�Crescluma e K.�() Sul -I

----,--------------

p o ab ica de

ar meios
e s , 45
58

O lTZ

na Tira en

Ca'x Pos a

Telegra as �

Tele o e 1225

I
Fabric de Massa

. Alimenticias H

DIVINA"
t Ua on5. afr, 5 .

Te e one 1 80

Proprietarios de A SOBERANA
(Bornbuníêre e gen .r s

alimenticios em geral)
Praça 15 de Novembro

E quina da Rua Felipe Schmidl

L I
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