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Incontestavelmente aniste á cla •• e com. 

mercial e industrial o direi to. ou ainda ｭ ｾＮ＠
Ihor. a obrigac;ao de tomar parte aetiva e di
reela em todos os auumptos da vida publi
ca da naçAo. 

E' com verdadeiro prazer que vemos de.
pertar eu,: sentimen!o •. que vivia em prolun
da lethargla nos pnnclpaes centros do paiz. 

Nao e somente a acção benefica da inter
lerencia das associações commerciaes em to
das as questões vitaes para o progresso e a 
grandesa da patria que se laz sentir. mas é 
tambem a arregimentação de suas 10lças elei
toraes. afim de tomar parte nOI pleitos e ele
ger os seus candidatos ou apoiar os que jul
guem mais dignos e competentes para repre
sentar os grandes interesses da nação ou di
rigirem os destinos do povo brazileiro. do. 
estados ou dos municipios. 

E nenhuma classe e.tá mais em contaeto 
com o povo do que o commercio. e por is
SO está em condições excepcionae. p"ra lhe 
conhecer as necessidades e as aspirações. 

Fazemos votos para que em todo o Brasil 
desappareça por completo a indillerença que 
tem predominado durante tanto tempo e que 
d'ora avante o commercio procure occupar 
o seu lugar de destaque na vida politico-e
conomica do paiz. nllo regateando eslorços 
para prestigiar os seus membros que possam 
dignamente contribuir para a grandeza e pros
peridade da patria. 

Cambio 

Londres 90 d 13 ,. 
• 10 

vista 13 I 16 

Paris 90 d. 680 
vista 690 

h alia vista 470 
Portugal vista 24S0 

Acua anti-periodico Dr. Baui contra intermitente •. 

Companhia Agricola 
SI e certo, como se alfirma . que ainda não 

medrou. neste Est.do. uma Ｎ ｾ＠ Empresa de ac
eionl.ta • . o que nio me parece crive), todaVia, 
SI liSO succedeu. a culpa deve ser levada i .. d,
recçôe •. 

No momento e ainda por mUitos annos a se
gUir-se, não eXISte lndustna rer'luneradora Que 
possa comparar-se com a cultura systemahca da 
terra . 

Não existe solo inlenamente IOgrato , p'> IS si 
eUe não servir a dttermlDadQ ramo , !lervtra a 
outm, na lmmensa vanedade daa ｣ ｵｬｴｵｲ｡ｾ＠

O que e preciso e procurar-,e cuh . dap-
tavel ao solo, na lua natureza . sem as despesas 
que a adubação ou o correctivo reclama . 

M .. o solo de S. Catharina e fert.! e a. pro
prias areial, que. em theorta, são inutels, aqu I 
ella. produsem. porqut são ncas em phospha
tos calcareo •. 

Ne.te momento de grave. aprehensõe. pelo 
Expediente da Associatào [llImercial de flonaDapalis dia de amanha. porque o mundo Inteiro acha-.se 

conllagrado •• Europa. o conUnenle producc!o
('Primeira Quinzena de Fellereiro de / 9/8) nal por excellencia. e.trag.do por uma geraçao. 

Recebeu: 
sem poder produSlr I.nto !luanto produ:,a an
te. da gutrra . ja pela senSlvel d,mHlulç.O ､ ｾ＠

T e1egrammas ､ｾ＠ cotações do. preços. do mer braços. ja porque seu solo acha-.e ｲ･ｾｯｬｶｬ､ｯ｡ｴ･＠
cado do Rio e da. principaes praças do Bra .. l- camadA' prolunda. do .ubsolo. o Br ... I . .. qUI
Idem sobre varios assumptos commerciaes, con- ser trabalhar a terra, SI querer cultivai-a . attra
sultas, communicações etc; hira para si essa enorme onda de ouro em que 

communicados do Mmi.terio da Agricuhura nada a velho continent, .. 

Ora com a guan".. de 50:000I000. a Empre
za poderá comprar uma ara extensa. de tur .. 
excellente. . sobre as margens de algum rio .... 
vegavel. 

Com dez contos de reli. reali .. ra a con_
ção de c .... de madeira precisai a Empreza 

Restarõo 140:000$000 par. compra do male
flaJ &grano. anlmaes, de IeTVIÇO, ｾｭ･ｮｴ･ｴ Ｎ＠ sac· 
co •. remuneração do pellOal etc 

Supponhamo. o plantio de 200 hectares com 
.rroz. 100 com milho. 200 com trÍl!o cem com 
b.ta .... 200 com mandioca. 100 com amendOIm 
100. finalmente. com outr .. planta •. 

T ratando-se de are., conlideraveis. e claro 
que a lavra deu ser rali",d. a traclor mecha· 
oico. qUt lavra um hectare por hora . 

Plantar-se-a tudo 1110 "a. deVida. e epoca. aI
tel nando-se as cultural. 

Ma. como tudo podera .er culllvado no an
no, ｾ ･ｧｵ･ Ｍ ｳ･＠ que se podera apurar a seguante 
renda: em semente. de m.mono. 200 conto. de 
rei.; em arroz 50 conto. de "IS; em milho 20 
contos de reIS, em tngo 50 contos de reiS , em 
batat •• 30 conto. de reIS. em m.ndloca 100 con
tos de reis. em amendOim 20 contos de reli. nas 
outr •• cuhura. 20 conto. de reIS . 

A. despeza. poderao ser. com lavra. semente •. 
Jornal. em um anno. .uppondo-se cultivadOl mil 
hectare • • 100 000 Ｈｩｮ｣ｬｵｬｮ､ｯ ＭＧ ｾ＠ toda. s de .. 
pezas) chegarão a 100 conto. de reis no mUI
mo poIS. um ｨｾ｣ｬ｡ｲ･＠ de lerra lavrado e prom" 
to i\ recebe:r sementes cu.ta apenu 3O$(X)() -
nunca maiS. 

Ora sendo a renda geral calculada de 
490:000$000. condue-.e que a renda dc Em
presa . ... a. median.mente do duplo de .eu ca
pital. 

Correndo tudo muito mal. reduuda a renda 
ao mmimo de 200 conto.. ainda a .. im. que 
mdu.t"a podera prodUZir o propno capital intei
ro n'um ｡ｮｮ ｯ ｾ＠

Respondamo. que ""tendam. 

Tabelll (le pll ｾ･ｮ Ｌ＠ - C. ｾ Ｎ＠

de ｎ｡ｶ･ｧ｡ｾ￣ｯ＠ Co teira -
sobre a posslb,bdade do eslabelecimento de mer- Elle precisara de nÓ' por mUito tempo. com-
cados dos productos nacionae, em praças do ex- prando-no. a peso de ｯｵｾｯ Ｎ＠ o que reclama .ua Sul. De Florianopolis: ao RIO Grande. 
lerior; popula.;ão p.r. poder alI. manter-se . primetra 90$000. tercetra 25$000; a Pelotas. 

oflicios de communicação de posse de novas A larinha de mandioca. que nunca houvera primeira 97$000. tercetra 28$000; a Porto 
direetonas ､ｾ＠ Associações congeneres. . Ido a Europa em escal. commerctal .h, pene- Alegre. primetra 127$200. terceira 38$000; 

I.vros e folhetos de assumplos commerclaes. Irou e .eu mercado ficara garanlido. a Imbi tuba, pnmeira 15$000. lercelra 7$000 
mduslnaes e de lavoura. Assim oulros productos nossos. que a fome 

Jornae. e revISta.. redamara ali terão mercado seguro e bom. Norte. D e Florianopolr s: a !ta] hy. pn-
Expediu: Portanto uma Companh,a Agrlcola. de re- meira 22$800. lerceua II $000; a S . Fran-

d gul .. capital. bem dirigida sera Empresa ess n- cisco. pllmelra 22$800. tercetra 14$000; a 
T elegrammas de cotaçoes os nosSOs preço. 30$000 

corrente. ao M da Agncultura; .. almenle lucraliva. Paranaguá. prlmeua • lei ceifa 15 000; 
. . M d F d d do VeJamos' a 5 nto. primetra 75$600. terceu a 38 000; 

telegramma ao 101>"0 a
d 

azend
a 

1.e 10 ｃ｡ｬ｣ ｵ ｬ･ｾｯｳ＠ uma Empreza anonyma. por ｡｣ｾｳ＠ a R, • prlmetra 90$000. terc("IIa 38$000. 
prOVidenCias' quanto a f.lta e moe as e um e com duzentos conto de caplt.l. reparlido em 11-
doIS mil reIS. para trocos. em nos'a praça;.. tulos de duzentos mil reIS. Nota_ Os paqueles d Ltnha de Porto 

commuOlcação a A"ocia,ào C mmorclal de O capital em . Cathanna e. rei ｴｬｶＬｭ･ｮｬｾＮ＠ Alegre sahem do Rio ￠ｾ＠ qUlnl s-I 11 

}olO,ille sobre as ｯｰｰｯｲｴｵｏｬ､｡､ｾＮ＠ que .e olfere- abundante. Pro"a " o • e. "tencla d .m'I> de ,-
cem ao consumo do malte br 7Ile'ro nO meroa- . ml'l contos recolhido, a C.,xa Economl-
d d L' I qum/e. 

o e 1\ erpoo; ｾ＠ d d b de Florianopol. •. 
officlo, dando inf Jrm.çõe. pe I as.O re a ,um- ca era duzentos contos de reIS ｾｾｬｉｰｴ･ｬｬ＠ r·.e em 

ptos commerclaaes; . ...1_ E t bemrelto ＱＮｾＬ＠ mach103S agranas. semtntr-s. 
'8 I C . I o mterlor "" s- err.. I d b Ih o ) .tim ommercro p"a d culturA' e pessoa e tra a o. 

lAdo e p ra os pnnclpaes ponto o J.al1. -

Salão Sepitib a de FranCISCO AntoniO Se 
pitlba. Ba heliO e Cab Ilelello. R ua T lra
dente •• N . 10 
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As nossas 

.. 

indusfrias 
Continuando a reportagem especial junto ás nossas indU3-
tnas, o Boletim folga em registrar o grande numero 
de cumprimentos que receben por esse trabalho utilissimo 

que vem Jealisando . 
Hoje, reportaremos a nossa Fabrica de ｾ･ｩ｡ｳＬ＠ cuja vida 

fabril, a manter se assim, constituirà um crime de lesa-in
dustria na htstoria do nosso progresso. 

Fabrica de )leia , "Progre o Catbarillense", no Jose Veiga 

Nove horas. Uma linda manha pondo ter
IDO a ' uma serie de dias de chuva, vento e 
Iama_ 

A Fabrica de Meias da Companhia Pro· 
greuo Catharinense, sorria. ao pe do morro, 
muito lavada, com seu caDO a apontar o céo 
bem azul, IOSinha de nuven ... . 

Girámos o portão e a 6gura altamente sym
pathica do .r. major Eduardo Horn. abasta
do e conceituado capitalista, veiu nos dar as 
boa.s-vindas, dizendo, num aperto de mão, 
foliar com os progressos do Boletim Commer
cia1. que se tornava, dia a di a, mais excel
iente e ubl. 

Da pale.tra que manli vémos com o pro
grewsta IOdustrial , \'eiu-se a certeza de que 
a F abnca de Meias està osclllando neste 
dilemma: ou perder totalmente o capital que 
pos ue em esplendidas machmas e accesso
nos fabns, ou inverter novos capltaes, 50010 
talvez, do jà empregado. ' 

Porque esta Fabrica, leitores, tem uma his
tona que é a repetição de ceotenares de ou
tras: tem uma hlstoria penetrada dos mil e 
um obstaculos e mrprezas nascidas no d co' 
rer desses longos anncs de guena. 

I a epoca m,,!s melindrosa da empreza, 
quando la a mel'> a montagem ca F abnca, 
accendeu-se na Europa o facho mcendiario 
da guerra. Veie a guerra e as sua ndastas 
consequenclas foram matando. anniquilando as 
IDdu.stnas n<ucentes, o, emprehendimentos que 
surgIam. 

Porque este e o facto: hOJe a nossa mdus
Ina voJumou-se, consolidou-se nos sulcos a
bertos pela propria guerra: hontem as influ
enCias da guerra crestavam as iniciativas e 
asphyxiavam os esforços ... 

As dilliculdades surgidas com este estado 
de causas, determlOaram um verdadello' de
sastre para o plano de trabalhos que pensa
vam executar os directore. da Progresso Ca
th..nnense. 

meias, possuindo ainda algumas machinas que 
se acham detidas em Portugal, num vapor 
aliem ao, desde o inicio da guerra. 

Alem dessas valiosas machinas, nas ollici
nas da Fabrica se fez importante modilica
ção em uma grande machina destinada ao 
fabrico de camisas de meia, tornando-a apta 
á fabricaçao de meias, com um trabalho pro
ductivo muito , uperior a qualquer das ma
chinas que a companhia possue na secção de 
tecelagem. 

O capital da Progresso Catharinense e de 
250, contos modesto capital para emprega 
de tão alta monta, e que se acha enorme-

Progresso Catharinense o abastado capitalIS
ta. conlundi r-se com os operarios, ministran
do-lhes bastas vezes conselhos e ensinamen-
tos. 

O .r Eduardo Hom, com estudos intelli
gentes, acompanhando toda a montagem da 
Fabrica, tomou-se dentro em pouco um eme
rito conhecedor de todos aq .. elles delicado. 
e dillicie. mecharusmos. 

A Fabrica absorvia o seu maior accionista 
e elle deixava-se ir naquella fecunda e agra
davel escravidao. 

A companhado. assim dos per leitos conhe
cimentos technicos do ilIuslre capitalista, per-

Uma 50 ｳ･｣｡ｯｾ＠ _ a. de meias, foi montada LI ｾ＠ b' " P . 
com enormes .. cn!lctos e grandes dispendios JI Ja rica rogresso Calharmense" e o pilloresco arrabalde José Veiga 
qUI e ｡ｾｳｯｲｶ･Ｌ｡ＱｬＡＮ＠ os recursvs reservados á com- mente preJ' udicado I I ' 
peta lD.tallaçao e custeio de todo o e.tabe- demus acima pe as razões que expen- corremos o importante estabelecimentos la-
leClmellto. C d bril. Ou h I onvem notN', e caminho que a Pabri V' d tro o stacu o teve de superar a Fabn·ca'. • d"I' I ' - Imos , appren emos e apreciámos. 

f do 
ca ndO goza e pnvl eglo a gum O I' d' 

a ormação operariado. Oitenta conto- 10- d d . ' d ' por palte 10 a entrada na Fabrica em cooes. 
d d

'd • os po eres constituI os que em o t E E II . 
ram . espen lOS, accrescldos de gr ande pa- tados vêm sempre m ' . 'd . u. ros. 5- htes ,ao co ocados numa machma, enge-
clenCla e desmedida dedicaçao, constante, como esta e apoIo e IDlClallvas nl

5
osa . combinaçao que enrola 60 bobinas eID 

affecbva. A . . mmutos 
O . h d pnmelra ..,cçao que visitamo. loi a de E t 'h' If d 

1IOSSO .operano, onr050 é izel-o, revelou- costura, a unica que presenteme t [ . . s a mac IDa .0 reu u,!!a a aptação que 
OI! _sempre IDtelugente e hah.!, merecedor dos na. n e uncclo- mUIto ｾ･｣ｯｭｭ･ｮ､｡＠ a olliclna mechamca ｱｾ＠
ma.. rasgados elogIOS dOI technicos contrac- G '1 a F abnca possue para os seus serviços mal. 
lados pela empreza. ･ＮｬｯｲｾＺｾｾＧ＠ ru::r::;r a ｳｾ･ｅ､＠ eza J c'H'petencia do urgentes .. Com ｾ＠ lalta do fio extrangeiro 

Actualmente a Fabrica dispô. de machlnas remos todos <u ｳ･ｾｳｾｳ＠ ､ｾ｡ｆ＠ ｡｢ｲｩ｣ｾｭＬ＠ percor- teve a ｄｬｲｾ ｣｡ｯ＠ de usar o rio ｮ｡｣ｩｯｮｾｬＬ＠ em 
para a producçao diana de 50 duz,as de Era de ver .e d' . ' meadas, cUJa passagem para as boblnal re-

- nos las mal. afanosos d' I . a querf'!O a cunosa adaptação que nOI re enlllOl . 
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Enrolado o fio, ｾｲ･ｰ｡ｲ｡､｡｡＠ .a bobiftO a , . ....,. o 
eltaa levadaa aa dI erentea machinaa pua a 
tecedura. 
. ｐｲｯ｣ｵｲ･ｭｾＩｉ＠ dar uma ｲｾｰｩ､｡＠ idea dOI va

nos ｭ･｣ｨ｡ｒｬｳｾｯ｡＠ da F abnca, seguido um gru
po deasas bobmas, na confecçAo duma m . 

L d fi ru 
ela. 

eva o o o a uma !Dac na especial, pre
para-se, em alguns mmuto., o punho ou o 
ela.stico da meia, o ｱｾ｡ｬ＠ e collocado pela tece
deua, pelos ｳｾｾｳ＠ veIOS, nos dentes linissimos 
dum pente ongmal. 

Começa ahi a habilidade, a delicadeza 
do fabrico de meias. 

Segue o elastico, demarcado, as machinas 
de tear, cujas agulhas, obdecendo a um en
genhoso mechanismo, tece a perna da meia. 
Riscada nova direcção e a meia em preparo 
levada á nova mach;na para a tecelagem do 
pC:, donde segue 'para as delicadas machinas 
de remalhe, de trabalho diflicillimo,mas que 
foi facilmente comprendido pelas nossas ha
beis operarias. que se revelaram mais uma 
vez intelligentes e laboriosas 

Daru, vae o fabrico para a sessão de cos
turas, onde machinas que fazem 1400 pon
tos por minuto, ultimam o trabalho. 

Està a meia prompta. Si se a quer borda
do, á seda ou a algodão, novas machin .. se 
promptificam a fazel·o, determinando-se, ad
drede o desenho do bordado, em interessan
tes rêder , originaiissimas. 

N esta secção de costuras, vimos montadas. 
promptas ao serviço, algumas machinas typo 
over /oc/e que lazem 3200 pontos num minu
to (I). 

Depois de examinarmos detidamente este 
amplo e bem montado departamento da F a
brica, passamos ao outro lance do estabele
cimento. 

AlIi vimos estufas, ultimo modelo, onde são 
collocadas as meias, depois de calçadas em 

h? q'd'do aO eacutavamol o rodar das ma
c ihna, e costura ｾ＠ F abrica ｾ＠ E ficamol a 
O u aquellas macru"l paradu com lual 
cobertura.I, enormel monstrol a dormir. 

Sllenclolas, paralysadaa, machinu de de
ｺｾｮ｡ｳ＠ de ｣ｯｾｴｯｳＬ＠ cujo hymno ensurdecedor de 
vIda, . podena constituir a felicidade dum 0-

ｰ･ｲ｡ｮｾ､ｯＬ＠ a alegria de innumeral familias
podena contribuir com efliciencia para a ｲｩｾ＠
queza estadoal e elevar a um ponto eminen
te o noslO conceito induI!rial! 

O silencio da Fabrica e um cartel de de
lafiO aos capitalistas catharinenses. 

Parece que um genio mao andou por ali 
a semear a descrença, o da.animo ás man
cheias. A reacção se fará. estamos certos. 
Causou-nos funda implessão aquella athmo.
phera de morte, de anniquilamento que 00-

tamol atravez da mudez das machinas. E é pre
CISamente este silencio que nos pretendemos 
fazer falar no fioal desta chronica, na espe
rança de ｱｾ･＠ algum trabalho ss faça, que 
novos capltaes venham amparar iniciativa 
futurosa da Progresso Cathanoense . 

Epoca opportunissima como essa não maio 
teremos oa historia industrial da nossa patria. 

Uzemol-a, como a estão uzaodo os capi
talIStas de outros E'lados, e que breve a vida 
valle, inlegral, àquelle ,ecanlo poelico do José 
Veiga; que novo hymno de trabalho se ecule; 
que volvam asua aclÍvid .. de abençoada aquel
las machinas promplas a dar mil por um, aos 
que lhe fizerem mover as engrenagens e Ira -
balhar as agulhas. . 

Um esforço mais e lel-a-emos, a Fabrica 
Progresso Calharinense augmenlando a nossa 
riqueza e valorisando o nosso Estado. Um 
e.forço e o problema se solucionarà. 

* * * _ Deixàmos a Fabrica com essa grande es-
perança. Vel-a-emos realidade) 

fôrmas. ｾｾＮｾＬ＠ ｾｾｾｾｾ＠

M.ercado de FloriaDopoU 

Preçoa correntee, actu&e. 

Ameodoi." 
Arroz 
Allucar malcavo 

• malcavinho 
Banha 
Batatas 
Banana 
• 
• 

Branca 
maçã 
S. Thomé 
do Terra 

Couros secco. 
Crina animal 
Cafe em grão 
Carne verde 
• secca 

de polca 
Cachaça medida 
Cera de abelha 
Ervilha 
F eijao preto 
F eijao branco e cores 
Farinha de milho 
Farinha de mandioca 

I 25 lu 

• 60 • 
• 60 • 
• 60 • • 
• 50 • 
cacho 

• 
• 

k. 
• 

IH. 
k. 

IHs 
k. 

k. 
k. 

s 60 1ts 
s60ks 
I 40 t. 

commum 5 

Farinha de mandioca fina s 
Frangos 

45ks 
45ks 
um 

GalUnha 
Linguiça 
Lombo de porco 
Manteiga Commum 

• de nata 
Milho 
Mellado 
Mel de abelha 
Ovos 
Polvilho 
O!Jeijo de Lages 
Toucinho 
Toucinho fumado 

s 

s 

uma 
k 
k 
k 
k 

60ks 
pote 
lata 

dz 
50 ks 

k. 
15 ks 

k. 

10.000 
28.000 
27.000 
30.000 

1.600 
7.000 

600 
800 

1.000 
3.000 
2.000 
1_200 
9.000 

900 
31.000 

1.000 
1.500 
2.400 

600 
20.000 
20.000 
9.000 

14.000 
18.000 

800 
1.400 
1.400 
I.SOO 
3.500 
4.500 

10.000 
1.200 

12.000 
900 

25.000 
1.600 
1.800 
1.400 Aquecidas nesta ｾｳｴｵｦ｡Ｌ＠ cuja te!Dperatura 

se eleva a 1200. graos, são as melas rellra
das e postas sobre amrlos papelões gomma
dos, e levadas, assim a uma possanle pren
sa hydraulica, cujas placas, depois de aque
cidas, realizam pela compressão a engoma

O automovel do SI. Estaeio Mafra; a- ｾｾｾｾＭｾＭｾｾＭｾＭｾＭｾＭ

cha-se sempre a esposição dos ,eus fregue- Notas 
zes. E' o n. 19. A Estrada de Ferro Cenlral do Brasd tr.spor-

ｾｾｾ｟ｾｾｾｾｾ｟＠ tou no anno que findou, 573.618.500 lonelada. 

gem do fabrico que vimos acompanhando o O automovel do sr. E stacio Mafra, 
preparo. acha-se sempre a d isposiçãO dos seus f:egue-

Promptas as meias sao levadas a outro de - E' o N . 18 
partamento. 'o da confecçãO de caixas, onde ｾｺ ｾ･ｾｳＮｾｾｾｾｾｾｾｾＬｾｾｾｾｾｶＭａＧｾｾ＠
ellas são devidamente guardadas e levadas á A Azulina 
secção de stock. . 

Merece uma palavra ･ｬｯｾｬｏｳ｡＠ esse depar
tamento da Fabrica que reahsa com per/e.lçao 
admiravel o trabalho da fabricaçãO de calx.as, 
graças á habilidade dum grupo de operanas 
e ás excellentes machinas que possue. . 

Visitamos por ultimo, a usina da F abnca, 
com o seu motor de 45, cavallos. amplas cal
deiras, tudo magnificamente ｾ ｮ ｳｴ｡ｬｬ Ｎ ｡､ｯ＠ ｾｭ＠ dous 
espaçosos pavilhões. A sabIa. dlSlloslÇao dos 
differentes mechanismos da uSlOa tem desper-

E' um novO deslnfectante para cura de se
mentes anles do plantio. ｾｵｲ｡ＮＮＮ＠ molesha. da, 
parreiras. figueiras. larangelTas e arvores de fru c-

la . d d Conserva as sementes que evem ser guar as 

dar.rcra plantar. d b 
- . venenoso como o suei alo e co re. 
ao e . 1 d I 

Seu preço e baratisslmo ao a cane:"' e qua-
quer pe .. ôa. Garrafa I SCXX:> 

A' venda na Pharmacl. S. Agostinho 
Flonanopobs 

tado os maiores elogios dos professionaes que ｾ＠ ｾＭｾＭＮｾｾＭｾｾｾ＠

a tem visitado. . O automovel do sr. Nlcolau Elpo, acha-
Estava terminada, em parte, a ｮｯｳｳｾ＠ cuno- pre a disposição dos seusfreguezes. 

sldade. Satisfeito, num, ponto o nosso m!erd'- E' sem N 27 
se. Sentiamos, entretanlo, que uma sene lIe o . 
obstaculos nao nos permittisse ver aque. e ｾ｟ｾ｟ｾＭＭｾＭｾｾｾｾｾＢｙＢＧｾ＠

grande numero de machinas no trabalh.o Idn-
.' eo e cessante de todos os dIas, a Jogar ao c b Ih 

Florianopolis o ruido abençoado do Ira a o 
intelligente e fecundo. F b . 

Fabrica,) Estavamos a visitar uma a n-

Alf . taria Ribeiro & C. Camisas ingle-
ｾ｡＠ . b I 

brancas carteuas, ellga as, 
zas, roupas ' . M f 

h t R ua ConselheIro ara. c apeos e c. 

• 

de mmerio de manganez. 
No decurso dos ultimos tTe! annas. o movi

mento foi o seguinle ; 
1914 
1915 
1916 

-Novas industr ias foram 
nestes ult imos ann05. 

1'45.185.500 
309 .880.000 
432.425.000 

fundadas no Brasil 

Entre essas industrias novas figura fabricas 
de colorantes vegetaes em sl lccedaneos as anl
linas . que começaram a faltar depoi, da guerra. 
e fabrica de lixa e bnnquedos par. cnança •. 

Por ultimo a industri. de papel esta toman
do grande impulso no paiz. Ja existem dez fa
bricas no pau, sendo quatro no R,o de Janeiro, 
quatro em S . Paulo, uma no RIO Grande do 
Sul e uma no Parana. Alem dessas esta se InS

lall.ndo uma fabrica em Pernambuco. 
Nas 10 fabncas aCIma enumeradas se acha 

empregado um capital de cerca de 15 .000 conto •. 

- O fumo representa um dos principaes generos 
dt: producção nac10nal. Conforme uma estati ... hca 
orga:lIzada pelo Sr. Dr. Miranda Jordão, esse pro
duclo póde .er computado em maIs de 48.540.000 
blos. 

Na Gerencia do Boletim encontra-se pesôsa 
habilitada que traduz cartas commerciaes, me 
inglez, uo franzez. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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=====;í\.I 

Vede alie lado 

R ei do L'trmifu&o 

Vermlfugo da Flora Cathannen e 
Descober ào Chimlco Indu tnal 

1I1' lIrhlll<' ｮｬＧｩｩｾｾＱｉｬＱＱｬｬＱＱ＠

Eü o vencedor. 

Cuidado t:om a imilaç&s!!! 

Pharmacla Santo A go tmho 
Rua João PlOto o 6 

f1.manopolis 
S3nta Cathanna 

"ê\ ])J1 com roda de bor-
<.t ｾ＠ racha, de Ladj,lau 

Opuszka e.tá a diSpoSIÇáO de seu, fregueze •. 
E' o o. I. 

Laercio Caldeir Lecciona particular-
mente. Aula em cu·;o. ucçôe. I . ,Iada . 

Prepara nd,dalos a Escol ·ormal. InstItu-
I P techo G moa o e Concur 5 E pltea 

n • do urso de Human,d.d . 
Ru Jo n\llle, 2 FI r nopolt •. 

_lO nOJI ｗＢｾｔｏ＠ Virgilio ,José Garcia 
Chamo. attençao do r 'peitavel publIco de$- l't·l.rt·St·n.at.· .. ｾｎ＠

la pra a. para a no\a ca . M rua em, IIi.oro 
Mafra. em frenle • cua do, 5n" ndre \Ven
dhau.en . Co.) que lem. por preços mod,cos. 
,.nado solimenlo de: C ml"S. ceroul.s. collda
linhos. punhos. gravala" chapeo. d sol e • 
cabe a. roupas. f.,tas, para creança lança perfu
mes, de. deI etc, 

Yisitem Sempre O 80 1\1 00 TO . 
F BOABAID (O proplel.Tlo) 

ｃｯｭｰ｡ｮｾｩ｡＠ ｐｲ･ｾｩ｡ｬ＠ Paulisla 

A Internacional 
É a melhor entre todas, a 

que maior numero de premios 
tem dado em Santa Catharina. 

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

I 0$000 de Joia. 

agente geral e laota [atbanoa 
6lysio Simões 

Cal a 611 Te; I' I Florlanopoli, 

• 

UI 

AceIta representações de ｣ｾ＼｡ｳ＠ e fabricas de prt 
meor. ordem . Da referencla •. 

Caiu Postal N. 56 Tele,r ; ｖｉｏａｾｃｉａＮ＠

lauta [athanna flonao __ 

Casa No-vo.. 
de 

Victorio Bressanélli 

Seccos e ｭｯｬｾ｡ｾｯｳ Ｍ ｙｩｾｲｯｳＭｬｯｵ｡ｳ＠

Xal'que, aI, }íel'ozelle, 
Farin hn ､ ｾ＠ t rigo etc. 

ｇ･ｮ･ｲｯｾ＠ Colonines 

( 'nhn 3f1i 
'1'("I(' •• holl (" ｾＺｊｏ＠

E1I41. ｲｬ｜ＧｨＧｾＮ＠ ｂｕｅｓｓａｾｦｾｌ ｌｉＮ＠

lllazo lIa End. teleg.: "ASSISPECK" Caixa Postal N. 31 

OCIED DE DE EGURO MUTüO OBRE A VIDA 

,'t'llr odal: BEÜ:JI no }) tU ( 

R t" u IllO dn ｐ ｯｾｩＨＧｵｯ＠ (·tunl 
• 

B alanç o de 1916 
...- - _ .... 

A. ASSIS & ｃｏｍｐａ ｾ ｈｉａ＠

Represçntantes e deposltarios 

Rua João Pinto N. 26 

('ollllllb ÕCS, ＨﾷｯｬｬＺＭＮｩｾｬｉ｡ｴＮＺＨＩＨ｜ｳ＠ (' ('()lIta proprill . 

ir) tro pago· ................. 12.428:314$830 
A H ｅｾｔ＠ ES: F annhas Matarazzo, Chá Lipton. ('te. etc. 

Ribeiro Re ena< technica . . .. .. •........ 9.257:598$157 
poJ.ce ｲ ｾｧＱ ｴ｡､ ｡Ｌ＠ prematuramente .... 3 .060 457$200 
poltc ven id durant a ,ida 

do assocl do .... . ............ 3.662:996 220 
Apohc" sorteada '" ............. 1.192: 7 50 000 
Pen e ｒ ｾｮ､｡ｳ＠ Vltahcias . . . .. . .. 118:823 760 

S Resena ･ｳｾ｣ｬ｡･ｳ＠ e obras ....... . 771: 162 687 

I 
T tal de beneficio .. _ .. _ ... R .30.492: 1 02$854 

DEP RT A\1E. TO DOS ESTADOS DO SUL 
"("uich. Rio 1I.·u.l("o. ｾ Ｍ ｾｇ＠

Rio de Janeiro 
, (PREDlO PROPRIO) l 
I Para mformações com Eduardo Horn agente e banqueiro nesta 

Cldade •• n:a Joio Pmto n 10 

( 'od i,::;os A . B. C. 5th Ed. 
Scott's 10 th. Ed. 

Agentes para todo o Estado de Santa Catharina da 

('ompallhia dr ｓｃｾｬ｜ｬＧｯＢ＠ lUaritilllos (' 'fcl'l'(, 'trcs 

M:in..er-v8. 
Sé de no Rio de Janeiro- Rua do Rosario N ., 66- 1. And 

Capital Rs. I .000:000$000 
D eposito no Thesouro 
Federal. . . . .. 200:000$000 

Autori7.ada a funeeionar por Carta Patente N. 20. 

ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠

Quando _e dirigirem aos sr. Annunciantes, queiram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 

• 
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Sociedade de Seguros Marítimos e larrestres 

Porto Alegrense 
ｆｾｎｄａｄＬａ＠ EM 14 DE JULHO DE 1883 
( ilPI1 ,\.1, IlS ｾＬｏｏｏＺ＠ •• OO."OO 

ｾ･ｧｵｲ｡ Ｎ＠ Contra Fogo 
PredlOs, mercadonas, moveis, roupa de uso e 
tudo o ｱｵｾ＠ possa ser objecto de seguro . 
Cobre os nscos de mercadorias em vias fer
reas, beI? como em navios a vela ou a va
por, ｮ｡｣ｬｾｮ｡･ｳ＠ ou estrangeiros--Segura Carre
gamento ｬＡｬｴｾｧｲ｡ｾｳ＠ ou parciaes de qualquer em
barcação, dinheIro, ouro e outros valores. Ope
ra tambem em seguros contra riscos 
de guerra, Taxas modicas. 

Informações com o Agente 

Ed uardo Horn. 
RUA jOAO PINTO NO 10 

ＱｾＱｾｉＧｩ｡ｬｬｯｬｴｏｉｩｎ＠ ' 

E. Blum e eomp. 

Agenles ｾｏ＠ LWYD ｂｒａｚ Ａ ｌｅｉｒｾ＠
Relu'esellfanfes da Comi., Ileeha
Ilica e Imllortadora de São Paulo 

e de Donazzo 6: (:01111)· 

ＨｻＩＨｻＩＩｭｭｨｾ＠ ｾﾮﾧ＠ ® 
(() ({)) !I1l § fi ｾ＠ !I1l (ffi ç ({l) ® § 

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N' I 
(SOBRADO) 

Caixa posfal li' (U 

End, telegrapbico LABOR 

Florianopolis 

Ernesto, Beck ｾ＠ e. 
ｾＭｾｑＦｾ＠

ｦＮｪ｜Ｎ ｶ ｾ＠ . 

Fazendas e Ferra-

g'ens por grosso 
Endereço telegraphico: BECK 

Florian.opolis 

ELYSIO SIMOES 
ｬｾｳＢｬＧｩｬＩｬｯｬＧｩｯ＠ de ('e.wesClIla(·fles 

Fundada em I 909 
A('('eita l'epr('S('1I ｴ｡ｾ･ｳ＠ de fabrÍelli'l c ('aSll", 

l)ü 1'eferendas biU\('arhlS. 
Caixa postal, 66, End. T eleg. LOURDES 

Telephone, 191, - Rua -Trajano, 
12 (Sob) -

Florianopolis, Santa Catharina 

Co1orau 

Jla.'(·" ＱＧｩｾｲ･＠ - Bandeira hespanhola 

O melhor e o mais barato tempero para com
mida. 

Encontra-se em todas as bôas casas de com
mestiveis. 

Custosos brindes aos consumidores no fim de 
cada si mestre -

Agente para todo o Estado 

Virgílio Garcia 
Caixa Postal 56- ｆｬｯｲｩｉｉｬｬｏｉＬｯｬｩｾ＠

ｾ＠

Q d d
· . . Annu.ncI·antes, queitam mencionar o 

uan o se mglfem aos srs. 
"BOLETIM COMMERCIAL" 
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Castilbos França 
& Douat 

( 'emmissarios ｴ［ｾＮｴｏｉﾷＮｮｴｬｯｬﾷ･ｳ＠

(FILI L EM LAGU A) 

ntes dn Com panhia de Segu 1'0S 

T{,l'l'estl'es e )laritimos 

(Séde = Rio d(' J a I\('iro) 

Endereço telegraphico-- CASTELLO 
Caixa postal 74 

\ bcriptorio Rua Conselheiro Malra, 41 

FLORIANOPOLlS 

Gustauo na Costa Pereira 
Re.tresenhl\·ões e . Ｎｬｾ･ｮｴＮﾷｩｮｳ＠

R. Conselheiro Malra M. 6 sobrado 

Vendas por gro,'so de Í<'cidos 

-saecariu-nn iagells- - be

ｨｩ､｡ｳ ＭＭ ｾｯｭ＠ mas- - Fu til os--

r eigarl'os VEA nO- Cen'ejns 

(la Brahma- ]JOlu'Ul'I-, - Phos-, 

phoJ'o ' Brilhanh' de Pau e (lê

ra e Produetos de Ｈｾｲｽｾｉｒｏｚ＠

Banco Nacional do Commercio 
ANTIGO BANCO DO COMMERCIO DE PORTO ALEGRE 

FUNDADO EM 1895 

ｾｴ｜､ＨＧＺ＠ POR'rO ａｌｂｇｬｕｾ＠

Capital ....................... 10:000.000$000 
Reserva ........... ············3.154:716$91 0 
FILlAES em. Florianopoli., Join"iJle. L .... un •• alumenau (Ellado d. S. Calharin.) 
em Rio Crabde. Pelotal. Santa Maria, Cachoeira, Crus Alta e Ijuhy (E.lado 

do Rio Crande do SuJ),-Alencia em Curumbá (Mano Gro .. o), 

ｾｾｾｾＬ ＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠
Sacca, ､ｬｔｾ｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ sobre todas as praças do Paiz e do Es

trangeiro, e sobre banqueiros na' seguintes praças: 
LO DRES-NEW YORK- PARIS- MlLANO - GENOV A 
_ HAMBURGO- PORTUGAL- HESPANHA- HOLLAN
DA- BUE OS-A YRES--MONTEVIDE'O-

Recebe dinhelTo em conta corrente, com retiradas ｬｩｶｲｾｳＬ＠ aviso 
prevI o e a prazo fixo as melhores taxas . Empresta dmheiro em con
t. corrente sobre notas promissona. com garanllas de firmas. hypo
thecas e Bens ImmovelS, Penhor Mercantil , caução de titulo. da 
diVIda pubhca, acçôes de Bancos etc. 

Desconta notas promissorias, letras de cambIO. nacionaes e ex
trangelTas e quaesquer titulos de credito. 

Encarrega-se da cobrança ､ｾ＠ dividendos de Bancos, Compa
nh,as. Juros e Apolices Federaes, Esladoaes e Municipaes e outras 
quaesquer. 

ｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠
Secção de deposifos populares 

(Com autorisação do Governo Federal) 

N'esta secção o BANCO recebe qualquer quantia, 
de de 20$000 até 5:000$000, pagando juros de 5" o 
ao anno, capitahsados no fim de cada semestre 

Retiradas até 1 :000$000 podem ser feitas sem aviso. 

ｾ ］ ｐｲｮＨＧｮ＠ t;j tlt.' ＧＨｮｴＮＧｭｨｬﾷｯ ］ ｾ＠
(EDlFIClO PROPRlO) 

Caixa Postal, 122 End. Te\eg.: BANMERCIO. 
Cod,gos: - Brasileiro Universal. RibeirO com TWO-In-one, 

A. B. C. 5' . edd, e Lieber's. 

filial em HORIANOPOllS, ｅｳｴ｡ｾｯ＠ ｾ･＠ Santa Catharina. 

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

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

quanto antes, à gerencia do Boletim, 
lua Trajano, n. 2, 

-----

｀ｾ｟Ｍ］＠ ｾｾ］］］］］］］］］］］］］］ ＺＺＺ｛ＮＰ［＠,7- Fabrica de cerveja ｾｓｬｬ＠

l1adiun1 
S. Jligucl S. Cntharina 

F abricada com a excellente agua da Cachoeira 
de S. Miguel. 

Proprietario. José A uguslo de Faria 
ｾｾ］］］］］ｾｾｾｾ＠

Quando se dirimrem aos srs. A . 
b' nnunClantes, queuam mencIOnar o n BOLETIM COMMERCIAL W 
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( 'OI)l(J,OS: 
A B C 4. e 5 EOIT 

Watkins Co de 
fod,go B,azil·. Unlv. 
CODIGO RIBEIRO ｝ｦｾＧｐ･ｦＱ＠ E, Eoa. Teleg. 
Carlowitz Code. I ｾ＠ /711[ 11 O e 

ｾＺ］Ｄｚｾｾｾ＠ lllVl n ｾ＠ O/17fJ. 
HffiPCKE 

I 

I 
I 

JL E'lorianoPolis 

FILIAL em.. S 'ão Francisco do S-u..l 
. 

11m p o a;) irl 'ã íD ce EX]J> Pl 'YCcffi 1) 

Deposito de ('nl'vão de pedra e de lubrificantes • 

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

Proprietarios das Fabricas: 

• 

de Pontas de Paris - Rita ｾｉ｡ｲｩ｡＠
de 81'l1lne faepado e de Grampos para cercas 
de Gelo -
､ｾ＠ rendas e bordados «Hoopcke» 
do Estaleiro da «Ârataca» e 
da Empreza de Navegação H<.EPE.KE com os vapores 

ANNA e MAX 
lInnh'mlo UUI s ... ·, h'o I'ePillhu' ('utr(' os I.OI·fos do ' i;stado d(' Sanha { 'o
'hnriu" .. o PUI'unit .. ('nh'(' 1,'lorionol.olis (' .tio d .. doneil'o ('om es('u

ro 1.01' Unjuh,. SilO I I'I·oneis('o. ｐｏｉＧｮｬｬｬｬｾｬｉｩｬ＠ e Santos. 

Escriptorio: ', eonselbeiro .Mafra n' 30 

ｾＭｾ｣ｾ＠ ff60lilANOP061S ｾ Ｍ

I , 

- .;:y:-=- ..... 

Annunciantes, queiram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL· 
ｑｵ｡ｮ､ｾ＠ se dirigirem aos srs. 
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-, 

Iml.ortoçalo Ｑ ﾷ ＺＧｉﾷｏｉ Ｇ ｨＮｾＧ｡ｬｯ＠ _ 
ＮＧ ｉＮｏｒｌｬｾｏｐｏｌｬｓ＠ ｓｬｾ ｬＧ Ｎｬ＠ ( ' A. Ｇｉ Ｇ ｉｉ Ｎ ｵｮｾ Ｎ ｬ＠

d I Secção ､ｾ＠ ferra-. o de ｦ｡ｺｾ ｮ ､｡Ｎ＠ armarinho. mlu eza.. e c. I 
ça m&chlnas ｾ＠ íoda a .,pecle. In.lrumtnlos para rour•. mo-

ｾＮ＠ lore •. etc. 5«çõo de e.I" ••. kerolene. ltalO Ina. 

Depo.ito de Canão de pedra Cardiff e Americano 

Ｎ ｴＮＨＮＢｾＧＱＧｅｓ＠ 'I 'OI'I'nIOS 
ｔｲ｡ ｰ ｩｾ＠ de atracaçãO de l>ap. e naL'Íos, com armazens poro cargas 

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

ＨｏｒｒｅｓＨｬｏｾｄｅｾｮ Ｚ ｾ＠ DO n.H(,() DE .. '.-0 •. 1 
Remelsu para a Italia 

Y.'IHI('dorf''' tIos lllltn JlHH f'is Ｂｏｙｅｈｌａｾｄ Ｂ＠

T ratam da cobrança de ordenados, contas nas repartições pu
blicas. ｲｾｴｩｲ｡､｡ｳ＠ da C.uIa Eeonomica. JUros de apolIees e dl

ndendos. 
E ncarregam-se da aequislção de ｱｵ｡･ｳｱｵｾｲ＠ materiaes para em- I 

prezas industoa., redes de agua e exgottos. IOstallações eleclncas etc. 

I ＨＷｾｾ］］］］］］］ ｾ ｾＺＺｱＺＺ＠
í 

I 
Iluu (ollse lh ... i.·o lInfl'u. -t-t 

SAL, KEROZENE, CARNE ｓｅ･ｃ ｾ ｜Ｌ＠ ,I 
ptr. etr. I 

Caixa Postal 13 
Tplpg.: OLleAHYAI,HO 

F 1.orianopolis 

Santa Catharina 

I 

Façam suas compras só no 

BON MARCHÉ 

á Praça t 5 de Novembro n. 26. 

É a casa que realmente vende 

barato, 

Ainda continua a grande 

LlQUlpAÇÃO ANNUAL. 

Comprar no BON MARCHE e 
synonimo de ECONOMIA 

Quando se dirigirem aos srs. annunciantes, queiram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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