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i c A R L U S H O E P C K E S. A.
Comércio e Indústria

Matriz • Florianopolis
Telegramas - "HOEPCKEII

Industriais e Imp()rtadc:>res
- FILIAL -

BLUMENAU - JOINVILE - LAJES - LAOU\Jr\ - SÃO
FRANCISCO DO SUL - Mostruario em 1 UBARÃO - Agencia em

SANTOS, Estado de São Paulo.

Comercio por grosso de Fazendas - Ferragens - Maquinas -

Automoveis - Produtos Quimicos e Farmaceuticos

Estaleiro Arataca - Fabrica de Gêlo - Fabrica de Pontas de Paris

"Ríta Maria" - Navegação - Consignações
Comissões - Despachos.

Sucessores de Gustavo da Costa Pereira
EJtabelecidQ$ em 1909

I)ep e s en t an t e s e �()ml§sa ... i()§
Rua .Felipe Schmldt, 36 - Tele,remls: "Treyo"

Caixa Postei, 12 - Telefones 1.098 e 1.342.

Icri n p()lis Janta Catar-ina
Vendas em todo o Estado

rtigos para todos os ramos de comercio e indústrias

Encarregam-se de compra e venda de quaisquer artigos nos

mercados do Rio e SAo Paulo
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Inglês Básico Comercial
Milton Eduardo Sullivan

PARTE PRIMEIRA

I; Fraseologia Bancária o da Bolsa

" first mortgage

( Continução )
-D-

- data.
» de vencimento.

- dias.
dias da data.

» » vista.
movimento monetario de cada dia.

negociar.
negocio; transação.
negociante; comerciante

obrigação
» preferencial

devida; débito.
conta da divida; de débito.
nota de débito.
devida.

liquidada.
devedor.
deduzir.
escritura

» de transferência.
faltar ao comprimisso
demora; atrazo.

entregar.
entrega

» assegurada.
» em atrazo.
" direta
» em ordem.

110ta de entrega.
entrega demorada.
drsconto.

.. concedido.
» pago.

taxa de descon to.

dispostção.

date
» of-rnaturity

ds. - days
d/do - » after date

à/s. -» » sight
riay to day money
deal
deal
dealer
debenture

debit
d/a - debit accounrt

d/no - debit note
debit

.. debit funded
debtor
deduct
deed

» f transfer
default
deJay
detiver
detivery
assui ed

» delayed
»

, direct
» in order
» note
»

• slow
discount

» atlowed
lO paid
» rate

disposal
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dividend . 11 �67
conta de iVlatnCró
soma J) -��:t-::��...JL- jdividendo destribuido.

) de cada ação.
» dos acionistas.
» trimestral
» semestral
» anual

sacar.

sacador.

saque
» à vista
J) à prazo

documentos.
» já enviados.

aguardando documentos.
documentos em mão.
documentos pedidos.

" ainda não recebidos.
direitos.

., cobrados.
dever.

»

amount
distributed

,
share
shareholders

quarterly
half-yearly
yearty

»

»

..

..

draw
drawer
draft

.. at sight

.. on demand
documents

.. already sent

.. ,awaiting

.. in hand
,. lost
.. noi yet received

dues
,. charged

duty

-E-

carn

carnings
endose
endosed
establishment

..
, financial

exchange

ganhar
salário; renda
incluir
incluso
estabelecimento

» finaceiro
cámbio
fixação do cámbio
cámbio por telegrama
bolsa de cereais
Curso do cambio
cámbio a prazo

,. nominal
,. sem cotação
» do dia

taxa do cámbio
cámbio à vista
bolsa de valores
despesa
conta das despesas
notas» ,.

exportar
exportação
imposto de ex�ortação
mercadoria para exportação
expresso
carta expressa
entrega rápida
pedido urgente

,. arbitration of
,. cable
,. corn
,. course of
,. tong
.. nominal
I> not quoted
,. of the day
,.

I rate of
,.

• short
,.

J stock
expense

> account
I> note

exporte
export

> duty
I> goods

express
I> I etter
.. delivery
I> order

-F-

fai)
falI quebrar; falir

falta

. ,
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BOLFTlM CO�1'ERCIAL

_- ,

COMERCIO

- As 23,00 hs. de 24-6-46, a pedido
de uma senhora residente à rua Conse
lheiro Mafra, o guarda Artur Silveira foi
á rua Nereu Ramos chamar um enfermei
ro para atender pessoa daquela familia.

Guarda de Vigilantes Noturnos de Florianópolis
Administrada pela Associação Comercial de Florianópolis

Fiscalisada pala Secretaria da Segurança Publica - Principais eeorrenelas no mês de Junho

- As 22.30 hs. de 17-6-46, foi pelo co

mandante verificado que se achava aberta
a porta do escritorio «Santa Cruz», tendo
mandado participar a Policia Civil que ci
entificou a parte interessada.

- As 2330 hs. de 18-6-46, foi apresenta
do a Policia Civil pelo guarda Jose Ri
cardo Paranho, um individuo que em pú
blico preferia pornógrafias e ao ser obser
vado pelo vigilante insistir em desacato
a ordem.

- As 23.00 hs. de 28-6-46, o guarda
Adolfo de Paula ao constatar que a ilu

minação no interior da casa comercial
Yolanda se encontrava acesa, particípou
ao proprtetaria.

- As 23,2Ó hs. de 18-6-40, o guarda
José Ricardo Paranhos, apresentou ao co

missão -de serviço da Policia Civil, um

individuo completamente alcooliz ado.
- As 23.40 hs. de 1�-6-46, o guarda

José Lucindo dos Santos comunicou a um

funcionário da Ford que se achava aber
ta uma porta dos fundos da mesma.

"
, without

failure
� fali

fali
figures

» round
firm

foJlowing
form

" of indernnity
1> � payrnent

fortuight
fortnightly
free

f.a r. free along rail
f.a.s. - .. ship

» carriage
on board
on rail
of charge
sample

f.o.b. - »

f.o.r. - "

»

»

íreight

- As 22.30 hs. de 25-6-46, o guarda A
dolfo de Paula participou no escritorio da
Luz que na rua Conselheiro Mafra se

achava caido um fio.

- As 1.30 hs. de 28·6·46, os guardas
Adolfo de Paula, e Artur Silveira

apresentaram ao comissário de serviço
da Policia Civil, por ordem do coma n

dante, um individuo que visivelmente al
coolizado proferia pornógrafias em púbfco.

- 5.30 hs de 30-6-46, os guarda Adol
fo de Paula e João Romão, em cumpri
mento a ordem do comandante, prende
ram na Pensão Kowalsky e apresentaram
ao comissárin de Serviço da Policia Ci
vil, um individuo suspeito.

sem falta
quebra; falência
cahir; baixar

queda; baixa
algarismos; dados
conta redonda
firma; casa comercial

seguinte
forma; maneira

.. de indenização
» de pagamento

quinzena
quinzenal
livre; franco
livre ao longo do vagão

.. vapor»

porte pago
livre a bordo do vapor

.. no vagão
gratts
amostra gratis

- frete
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BOLETIM COMI::W'lAL4

I

Ernesto Riggenbach & Cia.
I EXPORTAÇÃO DE

Couros Secos e Salgados, Café, Cera e lV\el dê Abelha, Cereais

Fumos, Tapioca' Fécula, Crina e Cação

TELEGRAMAS: ({ R I G G E NBA C H ,.

cc DES:

Bentleys, A B C, 5 th ed. irnp., Tannes Council. Mascott 1 e 2 ed.

Rudolf Mosse e Suppl., Ribeiro, Acrne

ft·t=I()l"ian()p()lis - J4�T4 C4T4121�4 - I3l"asil

li U A F R A N C I S C O T O L E N T I N 0, 5 a 9

Representantes dos produtos qu.micos Ciba S. A.

PEARSON & elA. LTDA. (CREOLINA)
Caixa Postal, 112 - Telefone, 1197 - Telefone Particular, 1370

Cia.
(Indústria e Comêrcio de Madeiras)

Caixa Postal, 225 - Telegrama FLORESTAL
Telefones Escritório 1520 - Secção de Transporte: 1655

Secção de Transportes
--de--

Passageiros e Cargas
entre--

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

Florianópolis Santa atartna---
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Tercera Reunion Plena ria dei Consejo Interamericano
de Comercio y Produccion

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

(coni inuação)

6 - Costos de producción: normas pa- 4 - Participación de Ias fuerzas pro-
ra Ia articulación de sus elementos. ductoras en el Comité .lnteramericano de

7 - Procesos racionales de amortiza- Seguridad Social.
ción deI capital

I 5 - Aplicación de los Convenios Inter-

8 - Proteccio nes visibles y ocultas nacionales deI Trabajo: exarnen de situa-

(contralor de cambios). ción.
9 - Normalización tecnológico y racio- VIII - Coniralor de la inilaciôti

nalización de materiales. 1 - Conclusiones de la encuesta dei
10 - Protección de los derechos de Consejo.

propiedad industrial. 2 - Aspectos internos:
Vil Política social a) Mecanismo de control;

1 - Conclusiones preliminares de Ia b) Inconvenientes de Ias congelaciones
encuesta deI Consejo sobre subconsumo generales de los precios;
de productos de alimentación y vestido e c) Programas de racionamiento;
insuficiencia de Ia vivienda popular. Po- d) Excesos en Ia compreción de precios;
lítica de la FAO. e) Expansión de los gastos públicos;

2 - Medidas para el mantenimiento de f) Defensa anti - inflacionista y política
los niveles de ocupación; social: precios y sala rios.

a) Adaptación de Ia producción bélica 3 - Repercusiones interamericanas.
a la pr.oducción de paz; 4 - lnítacicn y deflación.

b) Necesidades de mano ele obra, IX Estobilidad maneiaria y mooimienio de

c) Movilización geográfica y profesional capitales
de trab jadores; 1 - Medidas generales recomendadas

d) Reeducación profesional; por la Comisión Ejecutiva ad referendum

e) Diversificación industrial de Ias Zü- dei Consejo (Véase Repertorio General;
nas vulnerables a la desocupación; Cap. XlI, págs. 51 a 53).

f) lncidericia en el mercado de la liqui- 2 -- Aplicación deI Convenio de Bret-
dacióa de existencias gubernamentales; ton Woods sobre Fondo Monetario In-

g) Medidas monetárias para mantener el ternacional:

empleo total; a) Fijación deI tipo de cambio en los

h) Los gastos públicos y Ias obras pú- países de cambios rnúltiples:
blicas en Ia política cíclica; b) Solución deI problema de las deudas

i) Los presupuestos cíclicos; internacionales y de Ia financiación de Ia

j) Fomento de los gastos privados de reconstrucción mundial, con especial con-

consumo e inversión: sideración deI préstamo de los Estados

k) La cooperación monetaria internacio- Unidos ai Reino Unido;
nal y Ia política anti-clclica. c) - La estabilización monetaria inter-

3 - Colaboración de Ias fuerzas pro- nacional y el comercio entre países de
ductoras en Ia prepasación de Ia Carta economia liberal y reglamentada;
lntemacional de Garantias Saciales pro- a) Aurneuto de Ias atribucíones dei

puesta por Ia Conferencia de México Fondo Monetario para operar en titulas
(1945) a Ia IX Conferencia Internacional en el mercado abierto;
Americana de 1946 (dicidmbre. Bogotá). e) Reformas a introducir en el convenio.

"A CAPllAL"
Fabricantes e distribuidores das afamadas

confecções

BOLETIM COMERCIAL

DIS11NTA e RIVERT

A Casa «A CAPITAL» chamo a atenção dos Srs. Comerciantes do interior no

sentido de lhe fazerem uma visita antes de efetuarem suas compras

Matriz em FLORIANOPOLlS Filiais em BLUMENAU e LAGES
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DESEJAM EXPORTAR:

_ Maquinária reconstituida para, a
.

fa

bricação de sapatos; futuramente: maqu�nas
novas para fabricar sapatos, produzidas
por esta companhia - New England Shoe

Repairing Machine Company, 211 Chandler

Street, Worcester, Massachusetts.

_ Maquinária e equipamento completo
para uma fábrica de cimento portland -

David A. Thomas & Associates, Nacional

City Bank Buildillg, Cleveland 14, Ohio.

(Enviará detalhes t preços aos interessadus).
_ Drogas e produtos químicos - Coo

perls Pharrnacy, 421 Davenpon Bank Buil

ding, Davenport, Iowa.

- Equipamento e material completo
para uma tábrtca de tambores de aço. Má

quinas modernas, com 4 anos de uso.

Produção diária: 1200 tambores de varios
tamanhos. Inventario da fábrica será envi

ado, a pedido, a todos os interessados -

R. G. Craerin, 3500 14 th Street �. W.,
Washington, D. C. (Endereço telegráfico:
Craerin- Washington).

- Máquinas de costura; vestidos, cintas

parti senhsras, ferro e aço, produtos de

arame, máquinas, ferramentas, material elé
trico e de bombeiros, tintas e vernizes.

geradores, material de construção, motor

Diesel, elétricos ou a gaz, automóveis, ca

minhões e onlbus, pneumaticos, ferragens,
Instrumentos cirúrgicos, odontológicos e de
ótica - United Nation Trading Company,
164 Montague Street, Brooklyn 2, N. Y.

BOLETIM Li:.-'MfRnAL:_----.--------6

Oportunidades Comerciais nos EE UU

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

SOCIEDADE EXPORTADORA CATARINENSE L TO·A.
Madeiras em Geral e outros produtos do Estado

======MATRIZ:======

�scritorio Central: FLORIANOPOLlS - SANTA CATARINA - BRASIL

Rua Felipe Schrnidt, 52 (Edifício Cruzeiro - salas 2 e 3)
Telefone 1542 - Caixa Postal, 25 -- End. Teleg: "Exportaca"

Deposito e Trapiche: ESTREITO - SÃO JOSE
Rua 14 de Julho s]n. - Telefone; E treito 23 (Manual)

-===== FI LlAIS: =====

DESEJAM IMPORTAR:

- Fumo em folha; Sacarina - Felix

Krarnarsky, New York 6, N. Y. (Endeeço
Telegrafico: Orewolfram).

- Arroz _. Grandes quantidades para a

China, ao preço US$ 9� Cif China .

Marsman Company of California. 240 Mon

tgomery Street, San Francisco 4, Californía
Por outro lado. esta companhia se pronti
fica a exportar para o Brasil quaisquer
produtos da California, e deseja tambem

importar outras materias primas brasileiras.

Endereço telegrafico: cMarscalif». Pede
ofertas de arroz com urgencia.

- Oxido de Titanro (10 toneladas) para
dar colorido especial a certos artigos de
Borracha - Marie Wittmann, etc Fleis
chaker & Bau rn, 45 Greene Street. New
York 6, N. Y. (Endereço Telegráfico da
firma; Effanhee Novayork).

- Artigos de couro para cachoros, tais
como mordaças, coleiras, correias, etc. -

H_ O. Hastings Company, 180 Mitchell
Street S. W., Atlanta 2, Georgia. (Esta firma

deseja importar por conta propria, e tarn
bem agir como distribuidora. para a venda
desses artigos nos Estados Sul dos Estados
Unidos, como Alabama, Florida e Virginia).

- Novidades Tipicas do Brasil, e arti

gos para presentec - Minerva Products
Company, 1133 Broadway, New York 10,
N. Y. Esta firma tambem deseja nomear

representante 110 Brasil para a venda de

cigarreiras e pulseiras de fabricação ame

ricana.

ITAJAI
RIO DE JANEIRO

Escritorio, Deposito e Trapiche - Rua Blurnenau
Ave.inida Almirante Barroso 97, 4°, andar - salas 411 e 412

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



7BOLETIM COMERCIAL

INDUSTRIA
"//I)'Q//'hV//,//,I#'//'A"#'#Af'l.JYI//I/U"",#,/U//,,,vl/g//,//P/'//.h/'//1//'//'//'/'" , '/;I/'//'//'//'//'//I#'//,//AY/ '//'/-,,'/'//'/////',;, '//'//'//I//,//,//,//I//'//N/I//'//I//'#I).

� ,

� ,

� Grande enfermidade na pessoa do nosso diretor, cuja ausencia �
s ,

� prolongada desorganizou sobremodo o nosso serviço de redação, fez �
s

� com que do este numero do Boletim fosse publicado com sensivel atrazo, �
, s

� com o numero de paginas reduzido e com algumas das suas secções �
� prejudicadas. Emhora in voluntaria, é uma grande falta, de que nos peni- �
, �

� tenciamos junto aos nossos prezados leitores. \00

, ,
�. ,
, """""",,,,.,, '/'''/'/''//'//'�h/'//'//'//,//,//��//"//,//,,//,,,''''''''''''''''''''' ,/" '/'//',/'h,�,#,//�'/'/'//'//'//'//'//'//'//'//'//I//'//'//'//,//,//,//IY/IA

Perspectivas do Trabalho Industrial

,Significativas modificações no conjunto
da industria, e o desenvolvimento de con

cepções novas e mais humanas, sobre a

responsabilidade industrial, são tópicos
mencionados no último relatório do ins

petor chefe de fabricas, do Grã-Bretalha.
Esse relatório se refere ao ano de 1944,
e é tanto mais importante porquo seu au

tOI, Sir Wilfrid Carrett, pretende aposen
tar-se, e,'" antes disso, procura indicar a

orientação do seu departamento nos anos

de reconstrução.
A maior de todas as modificações é

atitude atual em face dos problemas de
bem estar de todos os interessados no

desenvolvimento da industr ia, e, em gran
de parte, resultante da experiência da

guerra. O influxo de mulheres na indus

tria, criou um novo padrão para as con-

• dições do emprego. Os empregadores com

preenderam que. oferecendo emprego com

pleto acarretarão competição para a mão
ele obra. O trabalho será bem feito onde
as condições forem boas O ór qão execu

tivo da Comissão Mixta de Produção es

tá procurando tomar medidas destinadas
a assegurar aos trabalhadores maior parti
cipação na fiscalização das condições de
seu trabalho, Uma colaboração mis ínti
ma entre os empregadores e seus sindi

catos, concorrerá para essa fiscalização.
"Poderemos, quiçá, adotar a noção de que
a fábrica é algo mais que o .Iugar de

trabalho r pergunta Sir Wllfred .. IA fá
brica é o local onde os artigos necessari

os são produzidos; a sua produção tem

que ser econômica, pois, do contrário, não

haverá artigos nem salários; mas não po
d mos, au mesmo tempo, esquec r que a

(Da Revista Industrial de S. Paulo)

fábrica é o lugar onde os trabalhadores

passam uma terça parte de seu tempo, é,
portanto torna-se indispensável assegurar
o seu bem estar".

Uma conseguência desses pontos de
vista é que. conquanto os inspetores

I
de

fábricas devam continuar suas tarefas, a

parte técnica e consultiva das suas fun
ções, tornar-se-á cada vez mais importan
te. Apesar de reconhecer a grande signi
ficação dessas novas perspectivas, na in

dustria, Sir Wtlfrid reconhece as dificul
dades e os perigos que enceram. Suas
palavras valem como uma advertência. O
que ele nos diz, agora, sobre o novo es

pirito e a nova técnica, na industria tarn
bem foi dito, e quast da mesma maneira,
ao terminar a primeira �gu�rra mundial. A
advertência de então foi infelismente, es

quecida nos anos seguintes: não é possi
vel permitir que o mesmo ocorra outra
vez.

Como inspetor-chefe, Sir Wilfrid Car
rett salienta tambem que. conquanto sejam
excelentes as condições nas fábricas es

pecialmente construldas ou adaptadas pa
ra a produção bélica, nas íãbr icas britâ
nicas. em geral, tornam-se necessárias
muitas providências para a renovação e a

melhoria do material providêncjas que
são, em muitas casos, perceptiveis sémen
te aos entendidos. Os danos produzidos
pelos bombardeios, e a falta de conser

vação dos velhos edificios, durante a

guerra, também criaram perigos. do ponto
de vista da segurança, que merecem a

máxima atenção.
Esse ponto da análise feita pelo inspe

tor-chefe, sobre a situação industrial, com

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Manoel Joaquim dos Santos
Exportação, Comissões e Consignações

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

End. Teleg. «V E NUS»

Telefone 1.680Caixa Postal, 243

Rua Francisco Tolentino, 13 a 15

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Uma noticia auspiciosa foi que, em

1944. ano da maior produção de guerra,
o número de acidentes fatris sofreu um

decréscimo de cerca de 20 por cento,
comparado com o ano anterior, e os aci
dentes não-fatais, um decréscimo de 9 por
cento. Entre outros motivos para esse

.

decréscimo de acidentes, o inspetor-chefe
cita a redução das horas de trabalho; as

melhores condições de trabalho e conse

quente estados psi:ológicos favoráveis
aos trabalhadores; a melhoria na capaci
dade produtiva dos operarias, principal
mente das mulheres e, finalmente .. a pro
paganda sobre as medidas de prevenção I

de acidentes de trabalho.

relação á questão da mão de obra e do
bem estar, é de particular interêsse para
os sindicatos. Os operar ios que foram
transferidos para as industrias bélicas, e

encontraram nas fábricas de munição, va

rias vantagens, como aquelas a que se

referiu o inspetor- chefe - Iimpesa, boa
ordem, cantinas, assistência médica, etc.
- estão demonstrando viva contrarieda
de ante a perspectiva de voltar às anti
gas fábricas, onde é quasi irnpossivel es
tabelecer padrões de trabalho modernos,
higiênicos e seguros. Esse é o problema
que os sindicatos estão tentando resolver
nas discussões com as organizações de
empregadores, visando obter melhoria de
sala rias e das condições gerais de traba
lho nas indústrias. Herbert Tracey

Comercials. A.
MATRIZ:

F L O R I A N O PO L I S
Rua João Pinto n. 2

Cxa Postal, 96

FILIAL:
BLUMENAU

Rua 15 de Novembro
Cxa. Postal, 32

Importadores de Ferragens, Louças, Tintas, Oleos, Material sanitário
Secção de artigos para presentes

Aufomoveis de Caminhões "O O D G E"

Peças para Ford, Chevrolet e Dodge
Acessorios par a au1omoveis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Estabelecimento Gráfico BRASIL·

IMPRESSOS EM GERAL

:,

Brevemente abrirá uma

completa secção de

LIVRARIA e PAPELARIA

Rua Tiradentes, 10 -:- Florianópolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S. A.
ITAJAt - SANTA CATARINA

BAI�ANÇO F,M 30 DE ]UN 110 DE 1946

(Compreendendo matr iz e agências)

A T I V O PASSIVO

A-orSPONtVELCAIXAEmmoedacorrente

... . .. �
.

EmdepósitonoBancodo Brasil . . . . . . ...•. , •.......•...

EmdepósitoàordemdaSup. da Moeda e do Crédito ...•....

B-REALIZAVELB.B.c/aumentode

capital
Empréstimo.emc/corrente
Empréstimo.hipotecáriosTítulosdescontadosAgências

nopaIs......•.•.................

Correspondentesnopaís ........•..•.•....•.
Outroscréditos .

28.693.299,20
17.114.050,90
6.192.188,20

Outras contas

F - NÃO EXIGíVEL

Capital .•.................................•

Aumento de capital .............•............

2.000.000,00
4.000.000,00 6.000.000,00

750.000,00
10.250.000,00

3.585.000,90 20.585.000,9051.999.538,30

Fundo de reserva legal ...................•...............

Outras re�ervas '
'...............•..

Juros e descontos a vencer, que passam para o semestre seguinte,
e provisão de fundos .•/ c/prazo fixo e c/aviso .

G - EXIGtVEL

DEPóSITOS2.320.000,00
101.353.061,30

846.576,80
147.224.344,40
216.566.773,30

7.313.572,00
1.411.800,00 477.036.127,80

482.153,10Imóveis..........•............• . ..•.....................•

Títulosevaloresmobiliários'
P.depósitonoB.doBrasil ...........•....

Apóliceseobrigaçõesfederais ....•...........

ApólicesestaduaisApólicesmunicipaisAções

edebênturesOutrosvaloresC

-IMOBILIZADOF.difíciosde

usodoBanco •......••........•..
MóveiseutensíliosMaterialdeexpediente

Instalações

E-CONTASDECOMPENSAÇÃO

Valoresemgarantia

2.020.005,50
137.078,00
183.534,00
79.000,00

311.719,30

2.735.267,70
J .643.612,10

146.570,70
34,00

Valoresemcustódia..............•..............• # •••••••

Títulosareceberdec/albeia .........................•....

Outrascontas .

tJ vista. e a curto praeo,'

de poderes públicos '
.

de autarquias ........................•.....

em c/c. sem limite .

em c/c. limítadas .....•....................

em 'c. populares
c. sem juros

c/c. de aviso

2.731.336,80

a prazo:
de poderes públicos .................•....•...

de diversos:

de P��i�o f���vio' ..

: .� _. .. : .. .: .' : : : : : : .' �

.

.' : : : .' : : .. : :

301.607,00 480.551.224,70 OUTRAS RESPONSABILIDADES

2.198.720,50
9.731.404,60

74.547.608,80
1.617.948,90

34.023.829,70
8.114.891,10

19.857.857,70 150.092.261,30

249.273,00

63.169.508,00
26.940.911,20 90.359.692,20

240.451.953,50

6.636.734,30
228.094.059,70

34.097.399,90
6.780.674,60

430.424,60 276.039.293,10 516.491.246,(>0

Obrigações díversas

Agências no país .

Correspondentes no país .

Ordens de pagamento e outros créditos

4.525.484,50
Dividendos a pagar

325.103.246,30

249.548.762,90
17.611,20 249.566.374,10

909.500,00 57 5.579.120,�

161.608.500,00
163.494.746,30 ,

I - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantes de valores em gar. e em custódia

Depositantes de títulos em cobrança:
do pals .

do exterior .

Cr$ UI'? 6�';.367,90

249.566.374,10
909.500,00 575.579.120,40

Cr$ 1.112.655.367,90

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



N o TA: O cimo. sr. Ministro da Fazenda em despacho de 8 do corrente autorizou aumento
de capital do nosso Banco de Cr; 2.000.000,00 para Cr; 6.000.000,00 aprovando
também a reforma dos nossos ,statutos. I

DEMO�STRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS - BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1946

D:tBITO CR:tDITO

DESPESASGERAIS(Incluídos os Honorários e Bonificações aos Funcionários
IMPOSTOS..........................................•..•.........•....
INSTITUTODEAPOSENTADORIA E PE:>lSOES DOS BANCARIOS
GRATIFICAÇÃOAOSFUNCIONARIOS .

JUROSPAGOSATERCEIROS .

CREDITADOASSEGUINTES CONTAS, POR BALANÇO:
aDividendosn.20.......................•...............•
aFundodeReservaLegal .............................•...

aFundodeReserva .

aFundodeAmortizaçãoe Duvidosos .

aFundoparaAumentode Capital .......................•..

aCarteiradeAssistênciaaos Funcionários ....•.............

aGratificaçãoDiretoria .

360.000,00
50.000,00

150.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

50.000,00
350.000,00

JUROSEDESCONTOSA VENCER, que passam para o semestre seguinte,
eprovisãodefundoss/C/Prazo Fixo e C/AVISO .

5.370.802,90
230.610,60
233.574,90

1.386.709,80
7.426.423,10

Saldo dos Juros e Descontos não distribuídos no semestre anterior .

AGIO DE SAQUES, AGIO DE PASSES, DESCONTOS E OUTRAS
RENDAS ........................................•.................

JUROS, COMISSOES E TiTULOS DIVERSOS ,

3.960.000,00

3.585.000,90

c-s 22.193.122,111)

1.299.'825,00

8.523.636,10
12.369.661,70

Cr$ 22.193.122,!!o

Itajai, 8 de julho de 1946.GEN�SIO MIRANDA LINS

Diretor-Superintendente
DR.RODOLFO RENAUX BAUER

Diretor-Gerente

DR.MARIO MIRANDA LINS

HERCtLIO DEEKE

Diretores-Adi untos

BONIFACIO SCHMITT

OTTO RENAUX

IRINEU BORNHAUSEN

ANTONIO RAMOS

Diretores

'i "'1

:tRICO SCHEEFFER

Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. no DEC n, 22.638

SERAFIM F. PEREIRA

Contador

OConselhoFiscal do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A., deslncum bindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os livros e documentos, recomenda a apro

vaçãodoinventário,Balanço e contas da Diretoria, concernentes ao primeiro semestre do ano de 1946, em virtude de haver encontrado tudo na mais perfeita ordem.

Itajaí, 8 de julho de 1946.

FRITZ MAXIMILIANO SCHNEIDER

ARNO BAUER
•

DR. JOS:t MENESCAL DO MONTE;
NESTOR E. DE SOUSA SCHlEFLER

PARECER DO CONSELHO FISCAL

"
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fLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

12 BOLETI�J OOMERClAL

Transporte de Cargas em Geral·· Despachos e Redespachos
Para todo o Estado - Porto Alegre - Curitiba - s. Paulc - Rio de Janeiro

--- Serviço Especialisado ---

Direção de: Guilherme Gonçalves D'Avila

Rua Alvaro de Carvalho, 2 - Telefone, 1677 - End. Teleg. «DA VILA»

I Agencia Geral de Transportes

Transporte regular para
Imbituba Laguna, Tubarão, Braço do Norte, Orleans, Urussanga, Crisciuma,
Araranguá, Bom Retiro, Lages, Curitibanos, Campos Novos, [oaçaba,
Urubirí, São joaquirn, Ti jucas, Brusque, ltajaí, Gaspar, Blumenau, Jaraguá
do Sul, Rio do Sul, Joinvile e localidades intermediárias. �

Serviço de redespacho junto á Estação da Estrada de Ferro em"

lrnbituba, Laguna, Tubarão, Joaçaba, Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinvile

Recebe cargas a consignação por via maritima para redespacho
para qualquer para do Estado,

Agente intermediário da El1"!presa "Rex", rua CeI. Cordova, 6 - Lajes
Empresa Ribeiro, rua Altamiro Guimarães s/n., em Tubarão e

II
Porto Alegre á rua Ramiro Barcelos, 219

� Empresa Soares, rua Garibaldi n. 583 (esq. Av, Farrapos), Porto Alegre
Transportadora Geral de Blumenau, rua S. Paulo s/n., Blumenau

Expre�so Sul Ameri.cano, rua General Couto de Magalhães 262 (Matriz)Sao Paulo, '\ venida Salvador de Sá 6, Rio de janeiro, rua Nilo
Cairo 88, Curitiba, rua Abdon Batista 342 [oinvile, ,

rua 15 de Novembro s/n., Blumenau

Transporte Ristar S/A, rua Assunção 42 (Matriz) São Paulo rua 15 de
Novembro n. 817, [oinvile, rua 15 de Novembro 130'0

Blumenau, rua Vigario José Inácio 42, Porto Alegre.'

L
Atende a serviços de encomendas por via aérea para redespacho

para o interior do Estado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



13BOlETIMl CO�fERC1Al

LAVOURA

Util invento para a lavoura

(Da Revista Comercial de Minas Gerais)

Ao visitar Florianópolis hospede-se no

,"a!!e�ti(: tiutel
Cozinha de 1 a. ordem - Rigoroso asseio e presteza

Pessoal escolhido c atencioso - Agua corrente c conforto
No ponto mais central da cidade Rua Trajano, 4

r:ilial ti()T�L ,"�TV()V()L

[2 ua Cun§elheiru ,"afra� 4-li

Noticia bem alviçareira para os nossos
criadores de gado é a que nos transmite
o Ministério da Agricultura em úrn de seus

comunicados à imprensa. Trata-se de uma

grande inovação no que diz respeito à for
mação de invernadas e lirnpesa de pastos.

Um americano, o Si. Marion G. Denton,
que se acha no Brasil, fez no quilometro
39 di! estrada Rio - São Paulo, uma de
monstração com a máquina de sua invenção,
a qual, em poucas horas, transforma um

cerrado em terreno próprio para formação
de pastagens,

Depois da passagem dessa máquina, que
é de grande simplicidade, fica o terreno

preparado para a formação de pastagens
ou invernadas, e, o que é mais importante,
faz-se o aproveitamento de toda a matéria
organica oriunda do que foi derrubado.
Assimevita-se o sistema de roçada com

a foice, o machado e () fogo, distruidor

da matéria orgânica, tão necessária à for
mação dos pastos.

O mesmo inventor exibiu ainda outra

máquina destinada a limpeza dos pastos
já tormados, a qual destroi, em pequeno
prazo e economicamente, vassouras gua
xirna. alecrim e plantas que infestam as

pastagens.
Atravessamos uma época em que a es

cassez de braços na lavoura se vai tor
nando um problema de dificil solução
para os fazendeiros, que se veem obrigados
a reduzir as suas áreas de produção de
vido à falta de pessoal para o trabalho de
preparo da terra, semeadura e colheita.

Por aí se vê que máquinas como a que
acaba de ser anunciada pelo Ministério da

Agricultura teem toda a probabilidade de
serem disseminadas entre n ossos lavra
dores e criadores.

Sucedaneo pera o trigo
o «Diário da Noite- de João Pessoa

publicou longa reportagem louvando as

providências do govêrno do Estado, ten
tando resolver o problema da cultura do
trigo, com o estimulo que vem dispensando
à produção de um sucedaneo desse cereal,
denominado «Allay •. DIZ o referido jornal:

«Na Paraiba a secretaria da Agri .ul
tura está tentando resolver de maneira

prática e inteligente o problema do pão.
O govêrno local já importou da Bolivia
sementes do trigo tropical - <Allay-, -

e está fomentando aceleradamente sua pro
duçã aqui, com a intensão de conseguir
em futuro próximo que o trigo não mais
seja misturado com farinha de mil" , mas

com a farinha de seu irmão gemeo dos
trópicos, cujo sobor é da mesma forma
excelenre-.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



14 BOLE i Hi COMERCIAL

t-i()tel Metr-()p()1
Rua Conselheiro Mafra, 45

r=ilial uo Maue§tic ti()tel

Ótima cozinha - Quartos arejad- s

Pessoal atencioso - Asseio e presteza

J'ever-()
[2r=VVr=.Ir=�T4Ç()r=J

RUA FERNANDO MACHADO, 14

Teleg. «OREVES» - TeIef. 1351 - Caixa Postal, 104

FLORIANOPOLlS SANTA C l\ T ARIN A

Vendas em todo o Estado

Osva do Apo onio da Rosa
REPRESENTAÇOE!:> - CONSIGNAÇOES - CONTA PRÓPRIA

Açucar - Farinha de Trigo - Sal - Cimento

Escritório: Rua Tenente Bessa - Edificio Wílly - Caixa Postal, 66
.

Telegramas - <Rosa-

LAGUNA SANTA CATARINA BRASIL

José Araujo & Cia. Llde..
EXPORTADORES DE PRODUTOS CATAR1NENSES

. Depósito: Estreito Rua 7 de setembro s/n (Estreito)
Escritório: Avenida Hercilio Luz 137,

FLORIANOPOLlS SANTA CATARl�A BRASIL
Pinto serrado, Cereais, Tapioca, Mél e cera de abelha

.Caixa Postal, 119 - Telegramas: «DALTONI> - Telefone, 1385

I
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BOU TIM COMERCIAL 15. .

C. RAMO & CIA.-
Concessionários - distribuidores da

GRAHAM . PAIGE INTERNATIONAL CORPORATION

KAISER e FRAZER

modelos 1947

RUA JOAO PINTO, 9

I floria nópol iS Sa nia Catarina

"Imprêsa Intermediária"
-·-de---

Assuntos publicos em geral, junto às repartições publicas
federais, estaduais e municipais, no Rio de Janeiro,

São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis

Títulos Declaratórios - Naturalizações - Contrato de Trabalho

Escritorio: Praça 15 de Novembro, 23 - 1°. andar - sala 4

Telefone: 1409 - Caixa Postal, 195

Enderêço Telegráfico: INTER

Florianópolis Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



16 BOLETIM OOMERCI \l

NOTICIARIO

Filial:
Matriz: II' .& ...&

Ruo 15 de Novembro. 533 � � J �
Cx. postal, 90 . Fone. 1085
Blumanau - Sto. Catarina

End. T alegr. cSiewerl»

LIVRARIA PAPELARIA TIPOGRAFIA

Artigos de Escr itorio e Escolar - Impressos em geral .-: Carím�os
Livros em branco - Tintas - Artigos para presentes - Estampas rellg.lOsa.s - Brtnqu�dos
Literatura - Romances - Obras de c.encias - Livros escolares - Figurinos e revistas

Prop. W. SIEWERT

Ruo João Pinto, 9 . A

Fone, 1407
Florianópclis • S. Catarina

End. Telegr. ·Siewerl»

Deverá visitar o Brasil em Setembro

próximo o Cardeal Cerejeiro, patriarca
de Lisbôa

- Esteve em visita a Santa Catarina
sua terra natal, s. emcia. o Cardeal D.

Jaime de Barros Camara, a quem foram

prestadas as mais vivas e carinhosas ho

menagens.
- Na altura de Cabo Trio, quando

em viagem para a Europa. com grande
numero de passageiros, incendiou-se o

navio brasileiro "Duque de Caxias", utili

zado, até guer.a, para Ir .insporte de tropas.
- Transferiu-se para a Republica Ar

gentina, em cuja capital fixou residencia,
o grande escritor brasileiro Mrnteiro Lo
bato. Monteiro Lobato parece desiludo corn

os rumos politicos do seu pais, tendo
renunciado a uma cadeira na Assembléia
Constituinte.

- Acha-se reunida em Paris a Confe
rencia da Paz. O respectivo tratado con

terá 78 itens.
- O historico Palaclo de Luxemburgo

Milt()n 1:. JuUiva"
TRADUTOR PÚBLICO

Florian6pol is

- séde do Senado francês antes da guer
ra foi o local escolhido para séde da

Conferencia da Paz.
- Duas fortalezas voadoras choraram

se em pleno ar, diante da ilha de Coiba.

próximo da costa meridional do Panamá.
Os dois gigantescos aparelhos cairam ao

mar. Segundo informações oficiais, iam a

bordo dos aviões vinte e um tripulantes.

Casa Esperança
convida os seus distintos amigos e

freguezes a visitarem suas
- novas

instalações a rua Felipe Schmidt, 40,
onde acaba de expor o seu variadís
simo stock, completamente renovado
com as ultimas novidades em: casi

miras, tropicais, sedas, capa" de ho ..

mens e senhoras. roupas feitas, varia
do stock de kimonos, roupões, peles
e muitos outros artigos, que V. S.
poderá adquirir à v i s t a ou pelo

Sistema crediário

Rua Felipe Schrnidt, 40
---------------------�-�------------------.----------------

REFRIGERADORES

---=1:21«31 ()�II:2���
.

() máxim() de qualidade e eleoanc:ia

DISTRIBUIDORES:

Sociedade Distribuidora de Rádios e Refrigeradores ltda.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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

I
CAPITAL E RESERVAS . . . . . . Cr$ 80.900.606,30

Cifras 40 Balaaç. de 1944 %

RESPONSABILIDADES
RECEITA
ATIVO

Cr" 5.978 .•01.755.97
67.053.245,30

1,42.176.603.80•

Companhia de Seguros "Aliança da Bahia"
I

SINI-iTROS PAGOS NOS ULTIMOS io AOS.
RESPONSABILIDADES

CrS 98.687.816,30
» 76.736 .•0\ ,306,20

DIRITOR(S: Dr. Pamphilo d'Ultra Freire de C&ruHao, Dr. f'rancisco de Sá,
Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo t José Abreu.

Agencias e sub-agencias em todo o terrltcrle Racional
Sucursal no Uruguay. Reguladores de anrias nll principal. cidades

da Amtrica, Eurejsa t AfricI

AG.�TJI:••• ,.L L••

C4MV(}1 LVI3V � C.a.
RUA FELIPE SCHMIOT N. 3g

Caixa P, st al n. II Telefon« fi. 1083 - En«. iI/tI -ALIANÇA-

Sub-Aiencias em La�una- Tubarão-Itajaí-Blu ",e"aU.Bru.qUI-Lajt�-C�l� R. do StJ I
- -_....- ,----- - -�- - ------ -- -

P nificsção
letrica

Fabrica de

Caramelos
ItU6 Tiradeat •• , 4.5

Caixa Postal .,.

Telegrataas t MO RITZ

Te 1 e f o h e 1 � 2 �

Fabrica de Massas
limenticia's "DIVINA"

Prlpri.tarilS di A SOBERANA

"lia Cons. Mafra, 56

Telefone 1180

(Bomboniere e géneros
alirnenticios em geral)

Praça 15 de Novembro

�ita .. ••• flllpe Schntllft

r:L()�14�()I)()LIJ
lanta Cata,-Ina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


