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Londres 90 d • 
Vista 

Paris 90 d. 

vIsta 

!tal ia vista 

Portugal vista 

13 
13 , .. 

670 
680 
480 

2300 

.. 
.... As opero... ASSOCIação Commerclal do 

RIO de janelTo e Federação das AlIOc.a 
ções Commercl.e do Bra 11, dlroglT m uma 
repre,entaçao ao MIIII<tro d. VIação e Obras 
Publrc ... , m_n,feot.ndo o VIVO conl<Dtanoe"ta 
com que receberam a nohela de uma l>r()!X .. :l1L 
ta re.h a qeu eUe MIDlsleno r ar uma ernpreu 
norte-amencana COhceUlonafld, da mais exten
sa rede telegraph.ca do mundo. 

Ultrapassou a nossa expecll vo o Boletim 
Commerclal. Estamos plenamente compensa
do dos esforços que emp.egamos para a rea 
\i sação dessa neceSSIdade do nosso commer
CIO: um orgam em que se pudesse expor com 
desembaraço, as necessidades da nossa 'praça 
e ventila. com liberdade todos os assumptos 
que intendem com a nossa v.da commerclal. 

F o. am mUItas as palavras de ammaçào ｱｵｾ＠
nos chegaram sobre o eXlto da nossa mlcla
ttva. 

ＨＨ］］］］］ｾ＠

proposla de pertadora de tao pronuncl 
ado mtere.,e v.sa o estabeleClm<nto d du 
as IlIIhas tele@raphlca, por meIo d 

A todos mamfestamo-nos ag.adecldos. 
O numero de hOJe, acc.escido em annun

CIOS e materia editOl ial eVIdencIa que de mu.to 
nos servrram os estImulas que recebemos. As 
espel anças manifestas no nosso numero anten
or vao se tornando francas realidades. 

B. evemente Imclaremos uma secção exclu
sIvamente propagandIsta da agricultura. sob a 
competente direcção dum emerito pub\iclsta. 
o que muito validará o nosso orgam. 

Estamos empenhados em melhorar dIa a 
dIa o Bolettm Commercial. o que faremos si o 
progressista commercio da nossa CIdade man
II ver o apoIo que nos vem dispensado. 

Expedieale de ａｬＡ ｯ ｛ｩ｡ｴｾｯ＠ [ommmial de florianopolis 
(Primeira Quinzena de Janeiro de /9/8) 

Recebeu: 

Vaflos telegrammas do MIIll5teflo da Agfl
cultura sobre cotações de preços do mercado do 
RIO e ､ｾ＠ todas as praças do Braisl; telegramma 
do dr . OSOflO de Alme.da prov,denc,ando um 
ped,do de vapor que escalasse pelo nosso 
porto; telegramma do dr PereITa Lima agrade
ce ndo a saudaçào que lhe lhe foi enVIada. 

Ofliclos de commissões dtstrictaes sobre a ac
qU15açào de donahvos aos belgas; ' 
OflilCIO e mensagem do Centro Academ.co a
clon.hsta. do RIO. pedindo a solid.ndade da 
AssocIação .fim de que sela reeleIto o actual Pre
"dente da Republtca. 

ReVISta das ASSOCIações Commerclaes do Para. 
BahIa. RIO de JaneITo, Pernambuco; 

O Annuaflo Estahshco do Bra .. l. )ornaes de 
mteresse commerclal, vmdos de diversos pontos 

do pal1 

Expediu: 

Um telegramma ao PreSIdente do L10yd Br.
.llell o sobre a escalagem aqUI do Ib.apava; 

um ofliclo ao agente, nesta cap,tal. da Com
panhIa de Navegação CostelTa reclamando con
tra o sy.tema de (obrar as descargas das mer

cadouas ne ,te porto, 
um ofliclo a CompanhIa de avegaçào Cos-

teira, no RIO. sobre o mesmo assumpto; 

o " noh'tilll ('OIllIllPI'('Íal" 
é dlStnbllldo gratultamtnt Ilf'St1 ca

pItaL nos estabeleCImento! commer

e.aes e tndustnaes, eseriptoll o pro

fesSlonaes, eas"s de famdia, hotel', 

etc. e sua elleulação se estende a 

tod(,s os pontos pllnelpaes do Esta

do. 

I' eeeitam. se annunelo' e IIlfor

mes eommerclaes. Toda a eorres

pondeneia deve ser dlliglda à A sso

ciação Commercial de Floria
nopolis- Ru. Trajano, 2. 

Felizmente desta vez apos um incendlO a nos
sa imprensa não tatalou o velho chavão de que 
prec,samo, dum Corpo de Bombelfo, I A.Slm e 
melhor. 

Que vale a n6s dizermos. I"tendio apos 10-

cendlo, que a CIdade oe ressenle dum Corpo de 
Bombeiros' 

Q ue \'ale ISSO, si contmuamos a não ter essa 
«necessidade- em que peze aos dtrtgentes e res

ponsavcls? 
O incendlo, na Praça 15. encheu de pamco 

a cidade toda. Um vento que .oprasse, e.t.mos 
certos, produZlTla prejulzos Iflplicados. 

Entretanto com quatro ou CinCO homens ex
penmentados nO serviço de exttncção. mUnidos dos 
apparelhos neccssanos. nada leraamos a temer 
poIS facrlmente se extlllgUlTla o fogo, dadas as 
condições em que elle se mamfestou 

FIcaremos alllda de braços cruzados. espera 
de nevo Incendlo para reforçar a nos cc!leza 
d. que precIsamos duma e,quadra de bonbelTos? 

um telegramma ao Exmo. MIIII<tro da Vlaçào 
sobre os inconven,entes da falta de cen.ura pos-

taI. ne.ta OId.de; 
um telegramma ｾｯ＠ dT. Affonso Co.ta commu-

nlcando-Ihe que em vISta d. falt. dei r.n
qu.a neste ＮｮｮｾＬ＠ • Assoçla)ào tem de .. ado de 
cuvlar as colaçoCS semanses 

Oflic,os de agradeCImentos a ｶ｡ｦｬｾｳ＠ ASSOCIa
ções congcneres por commulIlções recebidas de 
eleições e po .. es de dlfectOflas , 

officlo • capItanIa do Porto dando a .. "ten· 
cla de carvão. lubflfica.nte. em nOS58 puça. 

b05 submarinOS qbe porao o nOI o Pdl em 
communlcaçao ､ｭ ｾＺ｣ ｴ｡＠ com o mundo mtelro 
e a lII.trtulção do ,y.tema adaptado na Ingl 
lerro , nos E tados Umdoo de carla. Ide 
grammas, que trarao extraordlOaua anti· 
gens para as ｾｲ｡ｮＵ｡ｃｏ･Ａｬ＠ do noslO tomm re10 
especialmente na phase de VIda que atra\c 
a:MS de ,.rvl'O po. t.1 deficlent- e 

rança do commerclo marítimo. 
Ha fundadas eoperan a. de que o :-.11111 

teroo da Vlaçao defira o requeromento da e 
preza norte-amencana, ainda mais que ell 
visa .pnVile&IO ou monopolto de c.pec.e 
alguma.-

' -uh" .'u s do 1I10nu· .... t 
• Revelariam s mcpcla SI oao cUldauemo!l de fo
mentar .; aproveitamento de excellentcs matena 
pumas que exuberam em nono pall e as \'en
dessemos para compraI-as mod,ficadas. 

Sabemos perfeitamente que começamos a \1" 

ver. arrancando a natureza as ｣ｯｵｾｳ＠ mdl pcn 
!avels a eXlstencla 

Embaraçar a valoTlsação de ar ligas adVIndos da 
nossa md11s!na fundamental. ｣ｯｮｾ･ｲｶ｡ｮ､ｯ＠ o50bi 
taculos oppostos ao insucesSO das Industrlas trans.
fo _ madoras. equl\ alena a impelhr,',os a baixa a 
mercadonas que as nOMaS claMes labono as pro
duzem. consentmdo subiram livremente as cal ... 
tações das que consomem 

Precisamos não olVidar que 05 productores 
que os habitantes do mtenor. representam a maio 
ria da nossa publtcaçao e lambem são con um. 
dores . 

Essa palavras do eminente senador João Lyra 
são duma oppurtumdade flagrante nestes momen· 
tos de medidas tendentes a normaltsar a ｮｯｾ＠
SItuação economIa, debellando o care,iia de " 
da _ que nos assoberba. 

Merecem lOtetra meditação as blas palavra.s 
do fina"c"ta "lustre. ch •• nando·nos a attenção 
para. ｾｳｳ｡＠ tremenda campanha conlra 05 no 
productores I,orque elle, e lao obtendo acclden 
tal mente maior ｣ｯｭｰ･ ｮｾ ｡ｯ＠ ao ｾ･ｵ＠ tr balho. em 
uma quadra ･ｳｰ･｣ｬ｡ｨｾｳｬｭ｡Ｎ＠ em uma opportuo1-
､Ｎ､ｾ＠ .em par, que nao poder prolongar. e e que 
certamente nunca maIs na de vir ." 

Que os governos as comprehendam ao no 
sas esperanças. 
ＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾ ｾＭＭｾ＠

em a capaCIdade na dITecç o. n m a solr 
no capItal, nem a mtelllgencla no n 
derào suppnr o empenho do rectamo. 
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CIIICiIS H Im • •• Iie 
(In/ormtJfilo rrubido do yobindr de In/or

I7IOft>e3 do Mini:Jloio do figriculturo). 

MeJcado do Rio, perlodo de I a 10 de 
J_iro, 
Alpdlo - 10 Ks, 

Pernambuco I a sorte sertAo 
37$000 a 3 000 

Pernambuco Assu ala I Mossoró 
Ceará Parah 'ba Macelo, I a sorte 

Entraram 20803 fardos, 
2tlO26 

AMuar - kilo 

36$500 a 37 000 
sahlram 4124 sloel, 

branco, crystal superior $720 
$380 

",hiram I 5664 stoa 
masc.a\o 

Entraram 80236 saccos, 
221833 

Cafê - arroba 
Iypo quatro 7$600 a 8$000 

Entraram 7376 saccas, sahiram 2682 sloa 
477542 

Xarque - kilo 
Slock 25300 Eotraram 1455 
Ápardente - PIpa 
A1eool - idem 
Banha - 60 Ks: 

nominal 
sahiram 3955 
I 9$ a 220$ 
230$ a 290$ 

de p, ａｬ･ｧＧｾＧ＠ 120$ a 126$ 
de MIOU e S. Paulo. 96$ a 108$ 
de S. Calhanna 108$ a 120$ 

Farinba - 45 Ks. 19 a 22$ 
Feijio 60 Ks. 22 a 4 $ 
Pbo.pboros - laIa. cêra 69$ a 88$ 

pau 65 550 a 65$00 
Sal - 60 Ks 9$000 a 11 $500 
Tapioca - K-tlo 1$250 
T oucinho- K-tlo 1$300 
Vinagre -qulOlo 19 000 a 23 000 
Vinho Rio Grande pIpa 220 a 250 000 

Todo commerciante que não annunclar Insis
ｵｾｮｬ･ｭ･ｄｴ･Ｎ＠ abandona o fregt:e7 ao con;".orrente 
qu sabe populanUl"- - JY."r Vta do annuncio 
F uel. )a. o \ O 50 conuaclo c.om o Boletim 
ComlDC'rcia! cu esta preparando ｳｵｰｲｬ･ｭｾｮｴｯｳ＠
ｾ･＠ •. 

:7v..ota 

-Sobe la a 14.675.000 libras o saldo I.vo
ra' d ao Br. ,I e resullante dou ol'era\õe. com
merClaes anlernaclonaes DO anDO pa do. ate 6-
nal de OUlubro. 

-úislem no BrasIl cerca ､ｾ＠ 303labnca. de 
ｉｾ＠ do" com o caPItal de 380.432 000 $; produc 
pO d. 282 689·950 1 e 77 .346 operano , São 

aulo CIta em pruYl<"O lo,ar com 78 I.bricas 
cap,tal d. 117 032.000 $ ; producção de .: 

5.197 2000 e 23590 operano . 
A producçao tndustnal do BrAZ,1 .. ta cal

<ulada approxunadamenle em 500 mIl conlo •. 
lendo e ti le.1 produClOI OI prmclpaes 

T ec,d", 190 000 conto. 
Bd.lda. 65.000 conto 
Calçado. 57.000 conlo. 
Panno. 30.000 conl", 
Cha""", 29,000 conlo 
Pilo phoro. 18.000 con to. 

o a.n_clo bem comprehendido e o melhor 
canunho par •• ttingir o exltO. A"nunci.e no 
Boletom Commerclal e o vosso eXlto sera com' 
pldO 

o snr dr. Pere". Lima, o Ictual ministro da 
gTlcultur. que o sr Wenceslau BrAZ retirou 

do sela dum. actov,d.de intelligente, dedICa
da .os magnos Interesses d.lndustna e do Com
mel CIO .cada de lazer um. expoSIção ao sr . 
ｐｲ･ｓｬ､ｾｮｴ･＠ da Republrca , 'mostr.ndo I necessi
d.de da abertura do cred,to de 1500 contos 
para acqul5lÇão. no estrangeiro. de sementes 
selrcclonldas de tngo. destinadas. distribUIção 
gr.tUlt. entre os nossos agricultores.' 

um dos ultlmos despacho. collectivos foi 
aberto o cred,lo ped,do. revel.ndo o .certado 
d. med,da e manifest.ndo que o eminente titu
I.r d. &IITIcultura esta correspondendo perfeita
mente • exp 'ctatova do gove<:.o e satoslazendo 
plenamente as esperanças do povo brallseiro, 

o anouneio age sobre o publICO pel. pressão 
tnsutente que exerce. 

Annunc,ae no Boletim Commerclal que e de 
drstnbulcâo Graluita 

Tabell.t de l)a sageu - C. N. 
de ｾ｡ｮＧＡ［Ｇｬｾ￠ｯ＠ o teirct-
Sul. De Florionopolis: ao Rio Grande, 

pnmeira 90$000, terceira 25$000; a Pelotas, 
primeira 97$000, terceira 28$000; a Porto 
Alegre, primeira 127$200, terceira 38$000; 
a 1mbituba, primeira 15$000, terceira 7$000 

o automovel do sr. Nicolau Elpo, acha. 
se sempre a disposiçlo dos seusfreguezea 
E' o N. 27 . 

Coisas leye 

Não se póde d'ler a Ragoue que ella e feita 
como n6s. E' prec,so que haja senhoras como • 
patroa e camponezas vestid.s como RasoUe. 

- Mas. dIZ-lhe a patroa: se ficasses rica ｾ＠
- Não e possivel. 

Se alguem le desse um lindo ve.tido ｾ＠
- Não sabena usal-o . 
-Se t' o ensmassem ｾ＠
- Tenho • cabeça muito dura I 

E se, por acaso, tu fosses o que sou e eu 
o que tu es ｾ＠

- Eu 00 seu lugar e a senhora no meu ｾ＠ que 
idea I 

Emfim, vamos suppor. 
- Não seria JUSlO, responde Ragotte. 

Jules Rnlrd. 

Trecho de romance. 
« ••• ao ver o seu nOtvo todo enWlnguentado 

Lucia escancarou os olhos, os braços e a ｢ｯ｣｣ｾ＠
e doida de pavor ficou nesse estado até Gabriel 
ficar completamente bom .• 

Mais adiante se ve que Gabriel ficou de cama 
tres mezes, dev,do a gravidade da ｦｾｲｩ､｡＠ 1 1 I 

E dia de bocca aberta 1 

o automovel do sr. Estacio Mafra, 
acha-se sempre a d isposição dos seus fregue
zes . E' o N. 18 Norte. De Florionopolis: a Itajahy, pri

me,ra 22$800, terceira 11 $000; a S. Fran
cisco, primeira 22$800, terceira 14$000; a 
Paranaguá, primeira 30$000, terceira 15$000· 
a Santos, primeIra 75$600, terceira 38$000; 
a R,O, primeira 90$000, terceira 38$000. 

Nota. O. paquetes da Linha de Porto 
Alegre sahem do Rio à. qUintas-feiras. 

o automovel do sr. Estacio Mafra, a

cha-se sempre a esposição dos ｾ･ ｵｳ＠ fregue
zes. E' o n. 19. 

Alfaiataria R,beiro & C. Camisas lOgle-
2.a5, roupas blancas, carteiras, bengalas, 
chape;> e\' . Rua Con. e1heuo Malra. 

Lloyd Bra ileiro 

Tabella de Precos de Passagens 

It·I.hy 
Francisco 

Plranagua 
Antonina 

antos 
R,o de Jone"o 

Norte 
I. classe 3a classe 

30 
37$200 
431300 
43$300 
77$600 
92$000 

Sul 

15$500 
20$600 
25$800 
25$800 
39$200 
39$200 

laguna 15$500 8$300 
R,o Grande 921000 ; 5saoo 
Pelot... 99$200 30$000 
Porlo Alegre 129$200 391200 
!'v1onlevldeo 157$000 43$000 

Informar;õe. utei. 
Sã te vende pa!l&ienl as r.e150al portadoras 

de salvo conduclo p .... do pe a Polo"a A bor-

\

dO não maLS te vende pauagenl, e 10 li: permlt. 
tido • ,onlrada ao, pauaseiros . Esta expressa_ 
mente prohiblda • conduçeao de qu.lquer vo
lume não mencionado nOl manifestos de cargas. 

lIel'('cHlo de l'lol'iallo(lolis 

Preços correntes, actuaes 

AmendolO 25 kilos 
Arrol 60 kllos 
Assucar mascavo 60 !tilos 

.. mascavmho 60 !tilos 
Banha kilo 
Café 15 kilos 
Cera antmal 15 ktlos 
Car.ne secca kilo 
Farinha de mandIoca 45 ki los 
F ｡ｾｮｨ｡＠ de milho 40 k,los 
F e'/Ao preto 60 kilos 
MI ho 60 kilcs 
Ovos duzia 
Polvilho 50 k'l T . l as 
｡ｰ ｬｾ｡＠ 45 kllos 

T ouclOho 15 Ittlos 

CollaboTacàO , 

7.000 
22.000 
23.500 
32.000 

1.080 
7.200 
3.000 
2.000 
9.500 

13.000 
13.000 
13.000 

$900 
23.000 
19.500 
10.800 

Por no. ter cheg d d - I' presente d - a o tar e nao pub Ic.mos na 
c'do pUbt ,çaO um precIoso tr.b.lho do conhe
mo de ａ｜ｾｾｾｾｾｩｵ ･＠ se occulta sob o pseudony
prazer e loque faremos com ImmenSO 

m nosso proxlmo numero. 
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ｾＡＢＡＡＧＡＡＰＱｊｬｩｾｾＡＢＡＡＧＡＡＨￇｾｾｾｾｾＩｾｾｾｾｾｾｾｂｏｌｅｔｉｍ＠ ｃｾｲＱｍｅＺｒｃｉａｬＮＮＮＮＮＡｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ［ＧｬＡＡｉ＠
Vede atles/adlM. Casa Guarany Virgilio JOHé Oarei 

de Antonio Jorge Sebe H .. prt"'He .. faç 
Rei dos vermifu6os. 

ｾｾｾｾＮ ｟ Ｍ _ Car que maIOres vantagens offerecea Acelt. represenlaçoe. de taJ&J e fabriua ele pn-
V erll'l..il ｾｵｳ＠ reguezes. Armannho, fazendas, va- me". ordem, D. referencl.'. 

Vermifugo da Flora Catharinense, 
Descoberta do Chimico Industrial 

ｊＬ･ｾ｡､ｰｾＧ＠ Praça 15 dI' Novembro e Rua Cal .. Po ui N. 56 Telqr: VIOARCIA. 
o o mto. Preços excepcionaes: Salla [alUdia f*IIg FI" 

Henrique Briiggmann 

Eis o vencedor. 

Cuidado com as imitações 11/ 

Pharmacia Santo Agostinho 

COllpanhia Predial Paulista 

A . Internacional 

Casa No'Vo. 
de 

Victorio Bressanelli 
1"loriu .. ogtol is 

É a melhor entre todas a 
Rua João Pinto N° 6 

FI,manopolis 

Santa Catharina II 
, 

que maior numero de premios 
tem dado em Santa Catharina. 

Seccos e molhados-Yidros-t. 
ＬＬＭＮｊｃｄＮＭｉｔｌｃｏ｜Ｎ｀ｾｊｃｾＧ ］ＮＺＺＺＮＺＮ Ｇ＠ ＭＮＭｾｾｲｯｾ＠

:zt Ji) n com rodas de bor-
ti 9 racha, de LadlSlau 

Opuszka está a disposiçao de seus freguezes , 
E' o n, I. 

Salva-se as difficuldades da 
vida fazendo-se uma inscripção 
na A Internacional, pois paga
se só 2$500 por mez e 

XarqlH', Sal, K('.·ozNle, 
-Fari n ha de trigo etr. 

Helleros Colonines 
1 0$000 de Joia. 

Laercio Caldeira - Lecciona particular
mente. Aulas em curso. Licções isoladas, 

Prepara cand,datos a Escola Normal Institu
to Polytechnico. GymnaslO e Concursos,' Explica 
dlsciplonas do curso de HumanIdades, 

Agenle geral em 1anta (atbanoa 
êlysio Simões 

Caixa 6ó Tel. 191-Florianopolis 

lU Rua Joonvllle. 2. Florianopol .. , 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ Ｎｾ ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾ＠

Garantia da Amazonia End. teleg.: "ASSISP'ECK" Caixa Postal N. 31 

SOCIEDADE DE SEGUROS MlITUOS SOBRE A VIDA 

Sédc social: BELÉM DO PARÁ 

Ilestlmo d,. Posit"io ..l.etuu. 
> 

Balanço de 1916 

Sinistros pagos ..... , ...... , . , .. 12.428:314$830 
Reservas technicas . . .. , ..... , , . . . 9.257:598$157 
ApoIicesresgatadas prematuramente. , .. 3 .060:457$200 
Apolices vencidas durante a vida 
dos associados .... , ... , . , .. , .... 3.662:996$220 
ApoIices sorteadas .. , .. , , .... , .... 1.192:750$000 
Pensões e Rendas Vitalicias ' . , . , . , .. 118:823$760 
Reservas especiaes e sobras, .... , , .. ,771: 162$687 

Total de beneficios .... ,,·, Rs.30.492: I 02$854 

ＭＭＭ ｾ＠

DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 
i\. , enidn .Iio DI·RII('O, ｾｾ Ｍ ｾＶ＠

Rio de Janeiro 
(PREDlO PROPRIO) 

Para informações com Eduardo Horn. agente e banqueiro nesta 
CIdade. a rua João Pinto n. 10 

======:: : 
Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queuar .• 

A. ASSIS & COMPANHIA 
Representantes e deposita rios 

Rua Joio Pinto N. 26 

Commi sõe ＬｃｯｮｳｩｏＧｬｉ｡ｾＨＧ＠ C Conta proprlll. 

AGENTES: Farinhas Matarazzo, Chá Lipton, dc_ ele. 

Ribeiro 
Codi,=r;os A . B. C. 5 th, Ed. 

Scott'a 10 th. Ed. 

Agentes para todo o Estado de Santa Catharina da 

Companhia (le eguro Maritimos (' T('rr(' trt>. 

M:in..erv-a 
Séde no Rio de Janeiro- Rua do Rosario N., 66-1. And 

Capital Rs_ 1.000:000$000 
Deposito no Thesouro 
Federal. ' , . .. 200:000$000 

Autorizada a funccionar por Carta Palenle N. 20. 

]: 

mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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ｾＴＩｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
BOLETIM ｃｏｍｍｅｒｃｉａｾｉ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＡＡＡＡ＠

ｬ Ｎｌｴ｜ｾ､ｲ￩＠ Wendbausen & C. 
Imporh ...... o ＱｾＧＢｉＮｯｲｨｵＺ￠ｯ＠ . 

ｆｌＨＩｒｌ｜ＮｾｏｐＨＩｌｬｾ＠ ｬＧ ｌ ｜ＮｾＱ ＧＮ ｜Ｎ＠ CATIURDA 
. d te - Secção de lerra· . d I d Inho mm eZ8., e . 

5«çao e azen as, armar. t entos para lavoura. mo-h de toda a e.pecle. In' rum I 
gemo mae lDas ecça'o de estl\'4S kerozene. gazo 10&. tores. etc. . 

l Deposito de Carvão de pedra Cardiff e Americano 

; .lGE''1'ES 11.lRI'I'UIOS 
. armazens para cargas Trapiche de atracação de M p. e naOIOS, eGm 

Correspondentes de ､ｩｶ･ｮｾｳ＠ Bancos nacionaes e 
estrangeIros 

ＨＬｏｒｕＢＩＧ［ｐｏｾｄｅｾｔｅｓ＠ DO IL\.SCO DE ' .• POLI 
Remessas para a Italia 

Y ('u(]Nlol'c,\ (]o" 11 utOlllOWi lS "OYERLAXJ)" 

T Iam da cobrança de orden.dos, contas nas repartições ｾｵＮ＠
｢ｬｩｾ｡ｳＬ＠ retiradas da CaIXa Economica, Juros de apohees e I· 

"dendos. 
Encarregam.se da aequlSlção de qU2esquer matenaes pa!a em· 

' d tn' des de agua e exgotto. installações electneas ele, prezas In us as, Te . 

, 

I @Ç) ］］］ ｾ＠r façam suas compras ｳ ｾ＠

I II 

nnn ＨＮ ﾷ ｯｬｬｳｾｉｉｊｬﾷｩｬﾷｏ＠ U n frn ..... 

I Armazem de seccos e molhados 

I ｾｬｩｶ･ｩｲ｡＠ ｃ｡ｲｶｾｨｯ＠ & C, 
SAL, KEROZE,X.:, eAR,X E > 'EeCA, 

etc. ete. 

Caixa Postal 13 

Teleg.: OIJleARYAIJHO I 
F l o r ian..opolis 

Santa Catharina I 

BON MARCHÉ 

á Praça 15 de Novembro n. 26. 

t a casa que realmente vende 

barato. 

Ainda continua a grande 

LIQUIDAÇÃO ANNUAL. 

Comprar no BON MARCHE e 
Ｈｾｊ＠ synonimo de ECONOMIA 

ｾ＠ ｾ Ｎ＠
ｃｾｾ ｀＠

］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ］］］］ Ｍ ］］ Ｍ ｾ ＭＭｾ ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ］］］］ ｾ＠
Quando se dirigirem aos srs. annunciantes, queiram mencionar o n BOLETIM COMMERCIAL n 
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Castilhos França 
& Douat 

{.'mllmissorlos Ihltortodo.'('S 
(FILIAL EM LAGUNA) 

Agentes da Companhia de Seguros 
Terrestres e llal'itimos 

Tng I {)) §lW I ｾｭ＠ J;)1 Cl nu 
(Sédr = lUo d(' .Janeiro) 

Endereço telegraphico CASTELLO 
Caixa postal 74 

Escriptorio Rua ｃｯｮｳ･ｬｾ･ｩｲｯ＠ Malra, 41 

FLORIANOPOLlS 

Reltl'eseutações e Agencias 

R. ｃｯｮｳ･ｬｾ･ｩｲｯ＠ Malra N. ｾ＠ ｳｯ｢ｲ｡ｾｯ＠

Venda por grosso de tecidos 

- - saccaria--aniagell --be· 

bidas_gomma!'i--- FuIllOS

e cigarros VEADO- Cerveja 

da ｂｲ｡ｨｭ｡Ｍｌｯｵｾ｡ｳＭＬ＠ - Phos-

phoro. Brilhante de Pau e Cê

ra e Producto' de Ql1EIROZ 

Banco do Commercio de Porto Alegre 
FUNDADO EM 1895 

Sé(J(': PORTO AIJEORE 

CapItal ........................ 5:000000$000 
Reserva ...... . ................ 3.154:716$910 
FILJAES em Florianopoh., ｊｏｬｮｾＮｵ＠ •• lA,una, 8lum.nau (E.t.4o 4. 5. Cathari_) 
e", Rio wand., Pelot... Sa.ta Maria, C.Cho.l'., Cna Aha • lj."" (Eetado 

do Rio Crande do S",I).-A,end .... Cur ..... '" (Ma". WOHO) 

Sacu. dlreclamenle, sobre lod.s a. praças do Paiz e do E ... 
ｴｲ｡ｮｧｾｩｲｯＮ＠ e sobre banqueiros na" seguintes praças: 
LONDRES-NEW YORKPARIS-MILA O-GENOVA 
-HAMBURGO PORTUGAL HESPA HA -HOLLA . 
D BUE OS· A YRES MO'-lTEVIDE'O-

Recebe dinheiro em conta corrente. com retiradas hvrl!l. itvilO 
previa e a prazo fixo as melhores taxas Empresta dinheiro em con
ta corrente IObre notas promluon&J com garanhas de 6rmas. hypo
Ihec •• e Ben. ,mmove .. , Penhor Mercanlil, caução de IIlulo. da 
dIVIda publtca, acçõe. de Banco. ele. 

ｄ･ｾ｣ｯｮｴ｡＠ notas promusonas. letras de cambIO. naclOnaes e ex
trangeuas e quaesquer titulas de credito. 

EnLarrega·.e da cobranra d. d,vldendo. de Banco., Campa. 
nhla'. Juros e Apolacel F ederaes. Estadoaes e MUnlclpaes e outras 
quaesquer 

Secção de deposifos populares 
(Com Ｌｵｬｯｭｾ  ￠ｯ＠ do Governo r ederal) 

'esta _ecção o BA CO recebe qualquer quanlla, 
desde 20$000 até 5:000$000. pagando juros de 5 , 
ao anno, capltaJ.sauos no fim de cada seme.tre 

Rellrada. até 1 :000$000 podem ser feitas sem aVIso. 

ｾ＠ '-.·,wa 13 de 'ou"mbro ｾ＠
. (EDIFICIO PROPRIO) 

Caixa Postal. 122 End. T deg.: BANMERCIO. 
Cod,gos: - Bra.,(elro Umversal, Ribeiro com Two·m·one. 

A. B. C. 5' , edd, e L,eber' •. 

filial em HORIANOPOllS, ｅｳｴ｡ｾｯ＠ ｾ･＠ Santa ｃ｡ｴｾ｡ｲｩｮ｡Ｎ＠

Estamos empenhados na publicação dum 
n Supplemento n, com annuncios a côres, Indi

cador e informes sobre a Agricultura. 
Os srs. annunciantes queiram se dirigir, 

quanto antes, à gerencJa do B O I e ti rY"\ , 

lua Trajano, n. 2, 
I 

Ｑ＾ＭＧｾｾｾｾ］］］］］ＺＡ｀＠tl1= Fabrica de cerveja ｾ｢＠
11adium 

s. ｾＱｩｧｵ･ｬ＠ - S. Cntltarina 

Fabricada com a excellente agua da Cachoeira 

de S, Miguel. 

ｾ＾Ｎ］］］］ ］］］］］］］］］］ｾ｀＠ fjf P'Op';d";o. Jo" A ugu,lo d, Fa,;a 

Quando se dirigirem aos srs, A 
:<: • t queiram mencionar o nBOLETIM COMMERCIALn 

nnunclan es, 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, 

ｾｉ＠

1 

I 
l 

? ｾＺ［ｾｾＧｦＮｉ］］ｾ］］ＺＡＺｅｾｾ］］ｾｓＭ］ｾｾ＠ L L_ 

I Ernesto, Beck & e. Sociedade de Seguros Marítimos e Terrestres 

Porto ａｬ･ｧｲ･Ｎｬ Ｚ ｾｳ･＠
FU DADA EM 14 DE JULHO DE 1883 
(',r,')'u. OS ｾＮｏｏｏＺｏｏｏＤＢｏｏ＠

Segura Contra Fogo 
Predios. mercadorias, moveis. roupa de uso e 
tudo o que possa ser objec.to de ｳｾｧｵｲｯ Ｍﾭ
Cobre os riscos de mercadonas em vIas fer
reas bem como em navios a vela ou a va
por.' nacionaes ou estrange.iros -- Segura Carre
gamento integrae ou parclaes de qualquer em
barcação, dinheiro. ouro e outros val?res. Ope
ra tambem em seguros contra riSCOS 
de guerra, Taxas modicas. 

lnformaçoes com o Agente 

Ed uardo Horo. 
RUA JOÃO PI TO O 10 

• ,'oh·ia nO'lolis 

ｇ］Ｏ＾ｾｾ＠

Fazendas e Ferra-
g'ens por grosso 

Endereço telegraphico: BECK 

F1oriao.opolis 

ELYSIO SIMOES 
ｾｳ･ｬＧｩｬｬｦｏｬＧｩｯ＠ de I·el ... esellhu'ões 

Fundada em 1909 
.\.('('t'itt' ｬＧｴＧｬＩｬＧＨＧｾ･ｮｴ｡ｎＬ＠ (}t' f'a Ill'iras (' ('aSIlS . 

DlÍ l'ef'er(,J\{'ias bau{'al'ias. 
ｌｌＮｾ＠ Caixa postal, 66, End. Teleg_ LOURDES 

E. Blum e eon1p,.-k Telephone, 191, - Rua Trajano, ｾ＠
12 (Sob) -

LLOYD BRAZ LEIRO Florianopolis, Santa Catharina I 
ｾＺＭ _=-_='"" -== __ :=!=-====:lhl 

ｕｴｏｬｮＧ･ｾ･＠ .. ｴ｡ｮｦＨＢｾ＠ da ( 'omll. 'ItO('hn_ I ｾ＠
ni('n (O ImIJOI'hul ...... dto S"o '-aulo Co1ora. t..... 

(" dtO Donuzzo d ( 'om,l. ) 

"al'('u ＧｬＧｩｾｬＧｴＧ＠ Bandeira hespanho1a ., -
nllTilI .:5 OB O melhor e o mais barato tempero para com-

() O nslg 11(\ Õ S mida. I 
Encontra-se em todas as bôas casas de com-

PRAÇA 15 DE OVEMBRO I mestiveis. 
(SOBRADO) Custosos brindes. aos consumidores no 

cada si mestre -

\ 
Agente por a todo o Estado 

Virgílio Garcia 

1 Caixa Postal 56 

(ahu Ilostul 11' C.I 

End. tE»eg-ral)hi('o LABOR 

fim de 

II t F101'ianopolis 
ｾ＠ ｾ＠ Florianopolis 

• 
'" 

Quando se dirigirem aos srs, annunciantes, queiram mencIonar o "BOLETIM COMMERCIAL" 
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ｾｾＢＢＢＢｾｾｾｾｾｾｾ｟ｂｏｌｅｔｉｍ＠ COMMERCIALoI ｟ＢＢＢＧＢＧＮＡＡＡｾｾｾ＠ __ -'!"" ___ ... (7)-

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

t.'oo .... os: 
A BC • . e 5 EDIT E 

｣ ］Ｌ ＺＺ ｾＺ Ｚｉ ｾ Ｎ ｏｾ ＺＧｖ＠ ｊｾ＠ (E_ pe}(E, nd. Teleg. 
CODIGO RIBEIRO 

ｃ｡ ｲ ｾｯｷｩｴｺ＠ ｃｏｾ､Ｎ＠ /11 M A O ｾ＠ ･ｯｮＷＯｊＧｦＭｾｈｦｦｩｾｐｃｾｋｅ＠ =tf.I 

FILIAL 

Florianupolis ct 
em. São FI--a.'Icisco do S..-.1 

Deposito de canão de pedra e de ｬｵ｢ｲｩｦｩ ｣ ｡ｮ ｴ･ ｾ＠

Trapiches para atracação de vapores e navios com armazens para 
deposito de cargas a .. Rita Maria" 

Proprietarios das Fabricas: 
de Pontas de Pal'is - Rita Jlaria 
de arame farpado e de Grampos par'a cet'cas 
de Gelo -
de rendas e bordados "Hoopcke» 
do Estaleiro da "Â)'ataca » e 
da Empreza de Navegação H<EPCKE com os vapores 

ANNA e MAX 
l . untemlo UlU ser, ieo reguhu' enh't' os I,ontos do Estudo dtO SUlltU ( 'u
Huu'ina c o Parulli, e entre Il'IOI'illIlOI.olis e Rio de .Julleil'o ('0111 t'St'U

la 1'01' Ｎｴｵｪｵｨｾ ﾷ Ｌ＠ 8iioll'I'ullí"is('0. ｐｯｲＢｬｉｮｾｬｕ￭＠ e SUlltOS. 

Escriptorio: eonselbeiro Mafra n' 30 

ｾ＠ F601qIA OPOGIS ｢ｂｾ＠
4 r 

I 

Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queiram 
mencIOnar o n BOLETIM COMMERCIAL n 
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• I' 

- ---

e rso de Preparaforios 

(Annexo -ao Instituto Polytechnico) 

ｐｲ･ｾ｡ｲ｡＠ canoioalos aos 
Cursos de Pharlllacia, Odontologia, 

o o fTll3ím ｾｾ＠ I 

elo Instituto Polytecl"1:t:1ico 

- -----=- .. -

Corpo docente: Professores. 

Ｎ ｾｲｭｮｮＢｯ＠ kllnn:;ht. 
P lO. IltOlh ... millO ＨＧｏｉＧｉＢｾｮ＠ 11("lIritlUC ｉｬｬＢｩｩｾｾｬｯｭｮｬｬｬｬＮ＠

lml,hiloflUio ( 'na"ullho. l- ｌｬｈｾｉＧＨＢｩｯ＠ ('aldl"ir"n . 

ｬｮｦｯｲｭ｡ｾ･ｳ＠ com 

o DIRECTOR 
Laercio Caldeira 

o THESOUREIRO 
Pe. Bellarmino Corrêa 

o Boletiul ('1ommercial 
(o .. diludo 

Nas mficinas ｇｲ｡ｾｨｩ｣｡ｳ＠
d A PliE/VIX 

Ｍｾ＠ ------
Quando se dirimrem aos . . 

b' r5. annunClantes, queiram mencionar 
o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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