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Relevantes, sem contestaçao, as aclm
dades da Assoclaçao Commercial de Fio
nanopohs. MUito lhe deve, lá, por eSles 
tres annos de vida, o nosso Commercio lo
cai 

Enll etanto, máo grado a grande somma 
de trabalhos da Associação, pequeno, bem 
pequeno é o numero daquelles que cabal
mente comprehendem a sua utilidade e os 
ｩｮ･ｳｴｩｭｾｶ･ｩｳ＠ favores que ella ainda pode
rá reahsal ｾｯ＠ nosso meIO. A sua insClip
ção de SOCIOS não alcanl;ou ainda ao nu
meio cem. 

A Assoclaçao Commerclal, apezar de 
seus poucos annos de eXlstencla, tem gran
demente auxiliado, /1.1", s6 aos seus asso
Ciados como ao commerclo em gel aI. 

Snr_ Eduardo Horn 

A questãO da sellagem dos stocks (que 
deu lugar á reconstituiçãO da Associaçao); 
o recolhimento da importancia dos vales
ouro á nossa Delegacia Fiscal, ao envez 
de ser, como até entao, á Delegacia de 
Portq Alegre; a reforma do collegio elei
toral da Junta Commerclal, secundando os 
esfOlços do governo estadoal; as constan
tes reelamaçoes aos poderes competentes 
sobre a falta de numerariO na nossa Delega
cia Fiscal; a teforma do systema de pesos e Chefe de importante ･ｾｳ｡＠ importadora (' ex-
medidas, o patrocinato ao pedido dos pe- portadora da ssa praç , (O, filül na La
quenos fabricantes no caso dos livros sei- guna, industriali ta, preSidente da Junta Com
lados, e innumeroso utros trabalhos todos de mereial, os. Eduardo Horn é um do p r o
.e1evantes vantagens para o commercio em nagens de maior dest Ique do 00'50 meio mer
geral, sao alguns dos servIços que a As
sociaçãO vem prestando ao commercio lo- cantil. 

I O Boletim Commerclal mUIto se honra 
ca. 

Da "Uniao nasce a força', diZ um a- em dar á estampa, hoje, ao cliché de" 5 , ren-
daglo antigo. Porque, approveitando esta dendo assim, uma publica ho.n('nagem ao va

N u mer o 7 

o milho e o arroZ con.bluem OI cereael 
mAIS Importantes dos pa l eI tr l')plues. O mi

lho lem um valor duplo. po aáo largamenle 
apro, eludo o Cf ()I e. .ua. ha le. u fo
I a. como fO"4sen. de pumelf. ordem, na 
trando O!l pnm I os ta'llhe:11I na.1 me ta 
Jn homem e r nece,do mIe". prima a va 
nos r. 10 de mduIlIlA D t8 er I a en 
cano nada_ e p.rde hOJe na ahmenl çao d • 
8mrnaN e na indu t 1" 

O mIlho p'o p r e'l'l terreno. d.veu 
mas e na 1uelles ml que ('11 8. .f(' na 
ｰｭｰＧｾ＠ ao, p h mcn. de 20 a ,()Olo, q 
di se d me hor_ 

A lerra d-ve r lavada at • pr lund 
d,J de lele oU 0110 po a e lo .da 
por m .0 de .de, ｾｮ､＠ c r o u 
II e.ata ,. sem re mau a un n e nn 
bom ｲ･ｭｾｸｬ､ｯｳ＠ e bem pu "veu dOI 

om o ux 
da, pa ou ga 
luberculos rs-

• 
seguintes pre<ello : 

F.scolher cI ml. ",lo e epoca. propnad 
!-a7er lavra, profundas ale 0.40, aduba o 

mteflsa. 
Emprc,!!ar emenles d lamanho medlo (50 

a 100 ｾｲ｡ｭｭＩ＠ n •• de nnedade. rabu 
ta, e de Infeclada -

O Bra ti em _ 191 ,_ Importou 29_800 340 
em 1916 somente 4541.603. 

sobedoria antiga não se resolve o commer- lor do illustre caplt li,ta 
CIO a dar á Assoclaçào Commerclal seu I - I 
apoio, moral elmaterial, inscrevendo-se co- . I d fi - r e Eslado'; ofliclO e CIrcular do ·n. Olegano 
mo, socios os sns_ commerclantes? Expediente da A!!o[iat:o ｛ｯｭｭｾｭ｡＠ e ｯｮ｡ｮｾｰｯ＠ 1I RIbeirO Cla. sobr .. a recenle pubh a do 

E' preciso ｱｵｾ＠ o commercio ｣ｾｭｰ･ｮ･ｴｲ･Ｍ (Segunda Quinzena de .JIbril de /9/8) Almanack Commerc ai, edIção da RevlSla de 
se de que deSUnido nada conseguira. Commllclo e Indu lua S_ Paulo;' Communrca-

Olhemos para o exemplo que nos d o,as do do dt. M_ Calmo" sohre a E. po IÇ O a 
pequenas cidades do mterior do RIO Grande, Expediu: c.onal do Gado, ofliclo do dr. \ "ITa • outo so-
Paraná, Sao ｐｾｵｬｯＬ＠ Mmas, e que bem com- bre a IOlen.lficaçao da Prop gand ncol. 

T -Iegrammas de colações do. preço. corren- fIi d - d d D' I 

ｐ ｲ･､･ｮ､･ｾＧ＠ beneficios que lhe. advem des- - d A I o CIO' e communtca oe. e po s.. e Ircc o-

f d 
- te. desla praça, ao MIOI.leno a SUCU lura; na. de A"ocloçoes: Jornae. e ReVI I Com-

sa unillo. congregam-se, un am e. mantem lelegramma a Exma. V.u,a do CeI. Emll.o mero.e'. 
firme as suas Associaçoes Commerclaes- Blum; RIO, notificando-lhe o volO de p<zar, 10-

Porq e razão ｮｾｯ＠ ha de o ｣ｯｭｾ･ｾ｣ｬｯ＠ de serlo em nela, pelo fol1eclmenlo de seu pres do 

nossa p aça e interior do Estado mutar es esposo; - d d Ih - l"a .éde da jl odação com-l 
n.ercial, á rua Trajano, n. 2, en
contra-se diarii\ml"nteo, da, 11 ás 15 
horas, pe ,ôa habilttada que lorne-

te belld gesto? 
Va os senhores do commerCIO, dêm uma 

de seu prog' esso, patriotismo e. amor 
rido 8rastl, unam-se e venham mscfe

SOCIOS da Assoclaç30 Commerclal, 
derá, assim forte, prestar-lhes todo o 
material e moral que necessitarem .• 

utrilivo e subslancial. 

officlo ao sr. Inelmo Santos. ao 0- t Ｕ｣ｬｾｮﾷ＠
cla de ter .. do ",Iisfelto o seu pedIdo a A",?c.aç.o; 

OffiCI05 de agradeCimentos a As. OClaçoes con .. 

generes. por communlcaçoes receb,dQ,s , 
Bolelim CommerCl.1 para o E'lado e ponlos 

pnncip e. do Palz 

Recebeu: 

rà todo os informe. neee' anos ao' 
srs, ali tandos do commercio e 1/1-

dustria desta praça. 
Do mrnlSleno da Asncullura, varios Ielegram- I 

mas de colaçõe. de preços do m<rcado ｾｯ＠ R.o ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］Ｚｦｉ＠
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As nossas indusfrias 

Continuando a nossa reportagem especial junto ás no .... 
industrias, visitamos a Fabrica de Espelhos e RoreaçiJa 
em vidros, do sr. Nicolau Kolzias, a unica, que nos cana

le, do noSSO Eslado. 

elos 
.\ ｆｾ＠ In'ira dt' Espelhos (l 

srs • .!.::T' ioo1o. ...... 
Flol'ea<:ões (llll yidl'oS 
ｉ ｾ ｯ Ｂｴ ｺ ｩ｡ ｳ＠ & Cia . 

Uma f,bnca de espelhos .•. E no. puze· 
mos a pensar que a histona dos espelhos é 
toda a h,llona da vaIdade hum na ... 

Estudando-se as pha s por que passou 
o espelho, ､ｾＮ､･＠ o cry tal das agua., odes· 
pertador, por certo. do amor.proprio dos ho· 
_ até eSl .. e.pelhmho. minusculos da ele
IlIIlCia femiolDa, reconsbtUlriamos a historia 
dos homeos, mUIto apreodiriamo. do. seus 
esforço" gollos, IOclioações e vaidades. 

Homero oao esqueceu o espelho oa /oi/elle 
do Herbé e a antiguidade grega representou 
Veolll a mirar-se oesse precioso nadinha. 

Com esses pensamentos, atravessá mos um 
compndo corredor, atulhado de fardos de \;. 
ciro •. Uma escada levou· DOS ao pnmeiro ano 
eIar do predlO DO. 35, da Rua Conselheiro 
MalTa, 00 de o sr. icolau KoI:ZJas IOstallou a 
sua futurosa fabnca de espelhos e lioreações 
em VIdro. 

O sr. JoaquIm \Vestphal , gerente da Fa· 
b,ica e exce lente artISta de espelhana ulti
mava os prep ratlvos dum grande espelho. 

E ,amos na .ala de e pelhar, comparti
mento bem dupo o, ,endo-se ao fundo um 
amplo armario, rep eto de lras=os relort ,pro
ｶｾｴ ｏｬＬ＠ e mais uten llios precIsos a um p"que
ｏ ｾ＠ Iaboratono Pel parede, em cOC'lpndas 
p atele" a. , In um ros e pelho .ecca\am. 

5 t,.fazendo a no_ cu no Id de o habit 
=rente p-eparou um espelho em n 58 pr .. · 

sença 
Um VIdro laudo 101 posto ｾ｢ｲ｣＠ • arma· 

çao da mesa de e pel ar. Sobre elle o ge
renle da labnca derramou uma soluça0, pl e
parada. no mQm-nto, de prata pul,ensada e 
outros lO redientes. A permanencia desta so
luça0 por 15 minutos sobre o "ldrO resultou 
um opbmo espelho, em que nos olhamos satis
feitos e pelo qual lelicitamo. o habil artISta. 

A companhados dos m. Kotzias e \Veslphal 
ｰ･ｲ｣ ｾ ｲｲ ･ ｭ ｯｳ＠ .entao todos os compartimentos da 
F .bnca venlicando sua perfeIta in tallaçao, 

Expediente: 
O Bolellm c.omm.fCIal e de d'51ribulção gra· 

IUltA PublK& te.. u'" . ｦｯｲｭＢＧｾ＠ (.ommerc aes ｱｾ･＠
lhe sqam eDvl.dos 

Annunaos. ｾ＠ ao cobrado. m nsalmente. na 
base de 80 rei por cenhmelro quad,adro . 

hygiene e apurado gosto na de.tribuiçáo das 
differentes secções. 

Era a hora de ultimar as tarelas. Um bano 
do de moças, alanosas, apressava· se ... 

Admiramos os mechanismos do gabmete 
de dishllaç o onde a agua, depoIS de aque· 
cida, e transformada em vapor e levada por 
um compndo tubo a retorta que o recebe, Jà 
transformada em agua, pois para isto laz o 
tubo uma digressao por um reservatorio da· 
gua fria . E' e ta agua, assim desti lIada, que 
serve para o preparo da soluçãO que acaba
vamos de ver actuar sübre o vidro, tornan· 
do-o espelho. 

Sr. Nicolau Kotzia s 

Visitamos em seguida o departamento de 
molduragem dos espelhos, onde os labricOI 
s o manipulados por mocinhas que os debru· 
am, guarnecem de arame, papel ou madeira. 
Varias machinas de cortar lolhas de 8andrel 
e ｰｲ･ｰ｡ ｾ ｡ｲ＠ chapas que seguram ｯｾ＠ pes «los 
espelhos, lunccionavam com grande rend i· 
mento, manejadas tambem por m os lemini· 
nas. 

um gabinete ｣ｯｮｴｩｾｵｯ＠ outro grupo de mo· 
cinhas preparava c!lixas de papel ao com 
grande presteza e admiravel precisa0. 

Visitamos em seguida o stock da labrica. 
Apreciamos alli , sabiamente dispostos, varia· 
dissimas lormatos de espelhos, desde o de 
algibeira, minusculo, dentro de capas ou dis
posto em livro ate os grandes espelhos be· 
sautes, perfeitissimos. 

A Fabrica de E spelho dos srs. N icolau 
ｋｯｴｺｩｾｳ＠ & Cia e um estabeleci meto que pro· 
mette constituir· se centro industrial de gran· 
de luturo. A actividade do sr. Kotzias, jà 
sobejamente demonstrada no nossO meio com· 
mercial e uma garantia da novel fabrica de 
espelho que conta, tambem, com os conhe· 
cImentos professionaes do sr. \Vestphal, fa· 
bricante de espelhos de I enome firmado no 
sul do Paiz. 

Aguarda o sr KotZlas um motor de tre. e 
meio cavallos, que lhe está a chegar. Entra· 
lá, entao, em actlvidade, o dapaltamanto da 
F abnca que vUltamos 'por ultimo, a secçao de 
1I0reaçao no vIdro. 

Este motor fará mover uma bomba de ar 
compnmido que desloca sobre o modelo de 
pa elao col\ocado wbre o vid,o grande ｰｯｾﾷ＠
Çao de esmenl, com incrivel lorça , deter nu· 
nando, no vid,o, as 1I0reações desejadas. 

este mesmo gabinete, numa secç30 a par. 
te vImos o lavadouro dos vidros, amplo re
ceptaculo de agua, com torneiras poderosas. 

Terminada a nossa visita a novel fabrica, 
felicitamo. o seu eslorçado proprietario, e au· 
xiliares apresentando-lhes 03 nossos ･ｬｬｵＮｩｶｾＮ＠
cumprimento. pelo trabalho q ue vêm reah· 
sando no nOS'50 meio indu.trial. 

o automovel do sr. Estacio Mafra, 
>cha-se sempre a ､ｩｾｰｯｳｩ￣ｯ＠ dos seus Iregue
leso E' o . 18 

= 
T :>dos os sn. agricd tor 

quaesquer inlormes sobre agric ra, ｬ｡ ｶ ｯｾ＠ ... 
etc, poderao se dirigirao sr dr. C. V,e,' 
ra Souto, D elegado Executivo da oducçAO 
ｎｾ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ｬＬ＠ Ca,U da Conversa0, R i de J • • 
nelTo 

• A ｮ｡ ｾ ｯ＠ que não se empenha e m 
promove r o desenvolvimento e aperfei· 
ｾｯ｡ｭ･ｮｴｯ＠ da lua agricultura, condemna
se a ser pobre n a paz e fraca na guer· 
ra. 

Na . Gerencia do BoletIm encontra·se pelÔa 
hab,htada que traduz cartas commerciaes, em 
IDglez ou Irancez. 

Todo commerciante que não annUnClar lO!lis
lentemente. abandona o lregUe7 ao concorrente 
tue ｾｨＺ･＠ ｰｯｰｵｬ｡ｲ￭ｺ｡ｲＮｳｾ＠ por Via do aOOUDeio. 

aul, )a, o VOISO contTacto com o Boletim 
Commerclal que esta preparando supplementol 
eapec.iael, 

O. aoouocio bem comprehendido e o melhor 
cammho para attingir o exilo. Anoun iae DO 
Boletim Commercial e o V0550 exito se . com" 
pleto. 

Pudimpó limA0: Sabor ao verdadeirO 1.-::-._-

AODunc.ae no Boletim CommeTCIal que e de 
dutnbu.cÃo Gratuita 

o aoouodo age sobre o publico pela 
\nsi,tente que exerce. 
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ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｏｏｌｅｔｉｍ＠ COMMERCIAt..1 ｾｾｾｾｾｾｾｾｾＡＡＡＡＡＡ Ｎ＠ ｾ＠
Mer('udo de FJorlllnoruo.J(1I - (3 

I'" Chnstovão 

Preço. corrente., actuae. AS '1IPIrB" 55.poo Llo'-d Brasileiro 
A lhos, cento de resteas 
Alcool, lata de 18 ｬ ｩ ｴｲ ｾ＠
Amendoi,. s 25 b 
Arroz ft 60 ' 
Assucar1mascavo ft 60 ft 

ft mascl'vmho" 60 " 
Banha 
ｂ｡ｴ｡ｴｾｳ＠

Banana 
ft 

Branca 
'mac;,1 
S. T.homé 

• da TFrra 
Couros ｳ･｣ｪＺＺｯｾ＠

Cnna ammal 
Café em g,ao 
Carne verde 
• secéa 
ft de pGICO 

• 50 ft 

cacho 
ft 

ft 

ft 

k. 
ft 

15 ks 
k. 

IHs 
k, 

Cachaça, medida 
Cebolas, cento de resteas 
Cela de abe1ha k. 
E"ilha k. 
F elj o preto s 60 ks 
F eijào branco e C.1res s 60 ks 
Falinha de 'milho 5 40 ks 
Farinha de trigo: 

Boa Vista 

Cruzeiro 

F alinha de mand,oca 
commuln s 45 ks 
Falinh.de mandioca fina. 45 ks 
Frangos um 
Fumo, rollos de 15 kilos 
Gallinha 
Lmgulça 
Lombo de porco 
Manteiga commum 

, . de nata 
Milho 
Mellado 
Mellíldo, lata de 18 
Mel de abelha 
Ovós 
Polvilho 
Palmitos, cento 
QyeiJo de Lages 
Toucinho 
Toucinho fumado 

uma 
k 
k 
k 
k 

5 60 ks 
pote 

litros 
lata 

dz 
s 50 ks 

k. 
15 ks 

k. 

10.000 
20.000 
8.000 

23.000 
27.000 
32.000 

1.400 
8.000 

600 
BOO 

I 
3. 
2.000 
1.200 
8600 

900 
28,500 

1.000 
2.400 

80.000 
2.400 

500 
20,000 
22.000 
9.000 

29.000 
31.000 

15,000 
18.000 

800 
35,000 

1.400 
1.400 
1.400 
3.500 
4.500 
8.500 
1.200 
4.000 

12,000 
900 

24.000 
:6.000 
1.600 

18.000 
1.300 

Socorros aos Belgas. 

A Associação Commerclal de Florianopolos. 
attendendo ao louvavel appello da Associação 
Commerclal do R,o de Janeiro, consegulo, no 
Estado. para soccorro dos belg.s a Importancla de 
14: 309$300 reis. 

E' d,gna de todos os encomio. a acção "for
çada da nossa utilissim. Associação. que eVI
denciou. mais uma vez, o seu prestlgio e valor. 

Passamos • publicar a continuação d. relação 
das contribuições .dquiridas: 

H. Bruggmann & f2ia 
Casa Bruxellas 
Bonn.s ... & F t1ho 
Alvaro Camillo 
Jorge Zeme 
Julioo Gage&o 
Nogueira JunIor 
Alberto Correa 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

a el ralll .000 oi 

Paschoal Sornone & F,lho. 5.000 
F ranCllCO Campos 5.000 
JOJe MontI ｾ＠ ,000 
NA&lb N. Nahas 5.000 
Ca I b 5,oM r. am o. Commno 
G d P 3.000 am o ortell. 
M. M.ya 2.000 
L Ca 2.000 UII tani 
Guolherme Avila 2,000 
D L 

2,0'10 
r. UIZ Costa 3 

G 0,000 
erm.no Wendhausen 30.000 

O, Ivo ａｱ ｵ ｬｮｾ＠ 10,000 
Dr, T .vares Sobrinho I 
[) A G 

0.000 
r. yr', 'lOa 10,000 

Nereu Ramos 
R,beirO & Ci. 10.00<1 
O 10,000 

sear Lim. 10.000 
Carlo, Meyer 10.00 ) 
B .. n.rdo KI.. 5.00 ) 
Dr. avar-o LinS 5,000 
Roberto Wendh.u,en 5 
OI' . F -'''lra IIho & C.O 1 
J G 

0.00.) 

oaqulm areLa Netto 20.000 
Oliveira Ca,..,:1O & Ci. 2 
Kodolpho Pinto da Luz' ＲｾＺＧ［＠ o 
Llno Soncm' 20,000 
Custavo Pereira 10.000 

Ang.tI.do n. soc,edade 
Lg Ore-arl. 

rl .. io Amo"m 
Suh,cnpção do orn.l· OPI 'I - O 
el'l <ub.!1luoc80 de um cheque ､ｾ＠ R, 
ＲＰＰＮＰｾ＠ femetll o por C.rI R,mux. 
que nao 101 acc ,tado pel. Auo 1010(80 
Ch.rles Vmc nt (Lage.) 
CommlSsão de C.mbçnu 
Idem de C untybano, 
Idem de G.rop.b. 
Idem de Blumenau 
Idem de Tijuca, 
Idem de Lag" 
Idem de Brusque 
Idem de S. Joaquim 
Idem de Canomh.s 
Idem de JOln,ille 

4/.600 
20.000 

31),000 
300 0')0 

30':1.00 
So 000 

15;0 o 
1.0211,"00 

162,000 
1:014.000 

421,000 
200.000 

150,000 

T ahella de Preco. de P .... ,eD8 

It.jahy 
S. F raucilCo 
Paranagua 

nlOOlna 
Santo. 
R,o de J.nelro 

Norte 

Sul 

I. d ...... 

30$900 
37$200 
43 300 
4;$300 
77$WJ 
92SOOO 

ｌ｡ｾｵｮ｡＠ 15$500 
R,o Grande 92$000 
Pelot", 99$200 
Porto Alegre 129$200 
:'v1onteVldeo I S 7SOOO 

Informacõe. utei • 

15&500 
20t600 
251800 
1. S800 
391200 
391200 

81300 
51800 

3O$(XXJ 
391200 
43$000 

50 se vende p ... as"n. .. pe1SO" portador •• 
de .alvo conducto passado pela Po!.cla. A hor
da nao mau ac vende pauagens. ｾ＠ 10 e permIt

o a ,ntraJa ao, panage:uo", E ta c.xp ･ｊｬ｡ｾ＠
",ente prohlb,da a conduçcao de qualquer o
lame não menrlonado no' maaa tos de carga 

'I ahella 11(' 11 •. I ｾＨＬｉｉ＠ - {'o 
ffl' Ｚ｡ｮｾ｡ＨＧｩｬｬｉ＠ (fi h'im • 

ｾｵｬＮ＠ De Florianofjoli; ao R,o Grande, 
prlmeua 90$000, terceira 25 ()()() a Pdotas. 
primeira 97$000. terceira 28 000· a Porto 
Alegre, pnmeira 127$200. terceira 3 $000 
• Imbituba, pnmell. I ;$000. terceIra 7$000 

Norte, De Florianopoli : a ltaJahy. Pri
meira 22$800. terceira II $000; a S, Fr n
cisco. pnme"a 22 800, terceira 14$000; a 
Paranaguá. primeua 30$000. terceira I S 000. 
a Santos. primeira 75 600, terceIra 38 000 
a Rio, pnmeira 90$000. terceira 3 $000. ' 

Nota. Os paquete. da Linha de Porto 
Alegre s.hem do R,o á, qUlntas-fe"as 

Commissào de Campos ovo, 
Idem de Campo Alegre 
Idem de P .Ihoça 

1,000,000 
230,000 
100,000 100,000 ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾＭｶＮｾＭｾ＠

F. Rambusch 
Konder & Ci •. 
Assemburg & Ci •. 
CommlSsã" ､ｾ＠ Orle.ns 

, S. Jo,e 

50,000 
50.000 
50.000 

332.500 
63.500 

A CommlS.ào Total R, 14.309.300 

Car/os Wendhausen 
Joi!o P. de O. Carvalho 
.f/nlomo Tavares do Amaral 
F. 'P. Olil>eira hlho 

Joaquim Garcia Nelto 
Uno Soncini 
Rodolpho P. da Luz 

o automovel do sr. Estacio Mafra, a
cha-se sempre a disposição dos seus fregue

zes. E' o n. 19. 

Salão Sepitiba de Franci.sco Antonio ｾ ･ﾭ
ｰｩ ｴ ｩ ｢｡ｾ＠ Barbeiro e Cabellerelro. Rua Tira
dentes, N. 10 

Nem a capacidade na, direc:ção. aem a ｾ ｉ ｩ､･Ｌ＠
no capit.J. nem a mtelllgencll ao negocIo. po
deri o supprir o empenho do redamo. 

Camhio 

• ' f 90 d. 13 LonOJe. 15 
vista 13 I 

• • Paris 90 d • 660 
vista 6 70 

haha vista 4 75 
• Portugal vISta 2250 
• New York 3870 

Agua aoli-periodic. Dr. Bani contra '"termltentes. 

o auto m oveI do sr. icolau Elpo, acha
se sempre a dISpoSição dos seus freguezes. 
E'ON. 27 

Alfaiataria R ibeiro & C. Camisas ingle
zas, roupas brancas, carteiras , bengalas, 
cha péos, etc. Rua C onselheirO Mafra. 

Fabrica de Espelhos e 80reaçõe. de Vidros 
N. Kotzias & Cu. -C. Malra 35. Florianopo
li •. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ＨＴＩｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｂｏｌｅｔｉｍ＠ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
A.O BOM ｇｾｔｏ＠ Virgilio José Garcia 

ｾＨ］］］］］］ｾｾ＠

V eJe ｡ｴｾ｡､ＰＳ Ｎ＠

Rei das cermifugas. 

Verrnil 
Vernllfugo da Flora Catharinen e. 

Descoberta ao Chlmico Industrial 

H('nrÍtlu(' Briie:e:m:tUll 

Eis o vencedor. 

Cuidado cam as imitações!!! 

Ph rmacia Santo Agostmho 
Rua João PlOto lO 6 

FI.lfIanopolis 
Santa Catharina 

O ""'c. ｝ｾ｝Ｚｬ＠ eom rodas de bor-
(J :I racha, de Ladislau 

Opuozh está a disposlç.1o de seus fregueze 
[' o n. 1 

Laercio Caldeira -Lecciona palneulal
mente. Aulas em cu,so. Lieçôes Isoladas 

ｐｲｾｰｬｉａ＠ cand"útos a E",ola • ormal. Instltu
lo Po\ytechnico. G,·mnas.o e Concursos. Explica 
d Ipllll&. do (uno de HumaDld de •. 

Rua Jomv lIe. 2. Fl0r .nopo!. •. 

Chamo a att"nção do re p"ita, el publtco de.- He.lresen,.«:6eS 
ta praça. para a nova casa, nli rua Conselheiro 
Mafra. em rrenle a c ... do. 5nrs A ndre Wen
dhau""n & Co.) que t"m. por pr"ço. mod,cos. 
variado sotlmento de: Camisas. e"roulas. eolla
rinhos. punhos, gravatas. chapeo. de sol e de 
cabeça. roupas. reil.s. para creança lança perfu-

Aceila representações de ｣ｾｳ｡Ｎ＠ e fabrica. de pn 
meira ordem. Da referenclas. 

mes, etc, etc, etc, 
Visitem Sempre O BOM OOSTO 

F. BOABA/D (O propietario) 

,.. . ""'" 
ｉ ｾＧ￭Ｌ＠ ,r?J 
ｾ＠ Companhia Predial Paulista ｾ＠

ｾ＠ A Internacional ｾ＠
É a melhor entre todas, a 

que maior numero de premios 
tem dado em Santa Catharina. 

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

I 0$000 de Joia. 

Agente geral em !anla [albarina 
e1ysio . Simões 

Caí,a 6b Tel. 191 Florianopolis dI 

Telegr : VIOAR.C\A. 

flortanopo\ll 
Caha posta l N. 56 

!anla [albanna 

Ca.sa. NO-V8 

ｾ＠ d e 

Victorio Bressanelli 
Floloin nOI.olis 

Seccos e molhados-Vidros-louças 

Xarque, Sal, Kerozene, 
Farinha de trigo etc. 

Gelleros ColOlliaes 

ＨＧｮｩｾＢ＠ Ｓｾ＠
ＧＱＧｾＮｾｉＮｉ＠ .. me ｾＳ Ｐ＠

ElIcl. 'rel('!?;. ｂｬｭｓｓａｾ＠ In,LI. 

ＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭＮＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾｾｾＭｾｾｾ］］ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ］］＠

Garantia (la ÁnlazoIl a 
_ OCIEDADE DE SEGURO • tL'TUO SOBRE A \'IDA 

. '1Ie tl('ial: ｮｅｌｴｾＱ＠ 1)0 P \lt.\ 

Re'illlllo til ｐｏｓｩＨｏｾ｜ｯ＠ \(ot .. ". 
Balanço de 1916 

Sini tro ｰ｡ｧｯｾ＠ ............ ····· 12 428:314$830 
Reservas techmcas ............... 9.257:598$157 
Apolc re g ｴ｡､｡ｾｰｲ･ｭ｡ｴｵＡ｡ｭ･ｮｴ･＠ ... 3.060:457$200 
Apolices vencida:; durante a vid. 
do a' ociado ............... . . 3.662:996$220 
Apohce sorteada< .... _ . . . . ..... . 1.192:750$000 
PenSÕl's e Renda Vitahcta< . .. . . .... 118,823 760 
R ervas especiaes e sobras .. ... . .... 771: 162$687 

\ 

T o aI de beneficio .... .. Rd0.492: 1 02$854 

DEPART 1E TO DOS ESTADOS DO SUL 
',eni. n "in lI.ouu 00. ｾｾ Ｍ ｾＨ［＠

\ Ｈｐｒｾｾｉｾ＠ ｴＬ［ｾｾｾｉｏＩ＠ \ 
ｾ＠ Para ＬＢ｛ｯｲｭ｡ｾ･Ｎ＠ com Eduardo Horn. agente e banqueirO nesta 
S cidade. Á rU1l João Plbto n. 10 

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

A. ASSIS & COMP Ai "IA 
Representantes e depositarias 

Rua João Pinto N. 26 

( 'mtl mi . ￕｃｾＬ＠ ('ollsil?;lIHt,:Ô('S (' ('ontn l)l'Opl'ia . 

.\HEX1'ES: Farinhas Matarazzo, ChÁ Lipton, de. etc. 

Ribeiro 
Ｈ［ｯ､ｩｾｯｳ＠ A. B. C. 5 th. Ed. 

Scott's 10 th. Ed. 

Agentes para todo o Estado de Santa Catharina da 

• 'OllllHlIIhia 11e S('g;Ill'os Jlal'itimos e T('l'l'estI'CS 

5"de no Rio de Janeiro-Rua do Rosario N., 66-1. And 

Capital Rs. 1 .000:000$000 
Deposito no Thesouro 

o Federal. . .... 200:000$000 

Autorizada a funceionar por Carta Patente N. 20. 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠

Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queiram mencionar o n BOLETIM COMMERCIAL· 
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Sociedade de Seguros Mlritimos e Terrestres 

P orto Alegrense 
FU DADA EM 14 DE JULHO DE 1883 
( ',\.1-.') ' , . ... ｉＧｾ＠ ｾＬＰＴ Ｎ ＰＺＰＰＰ＠ . .. 00 

!:?egur a . C o ntra F ogo 
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, bem como em navios a vela ou a va
por, nacionaes ou estrangeiros Segura Carre
gamento integraes ou parciaes de qualquer em
barcação, dinheiro, ouro e outro;; valores. Ope
ra tambem em seguros contra riscos 
de guerra. Taxas modicas. 

Informações com o Agente 

Ed uarclo Horn.. 
RUA JOÃO PINTO NO 10 

Flol'io ｮｏｬｴｏｬｩｾ＠

E. Blum e eomp. 

Agentes ｾｯ＠ LLYD BRAZ LEIRO 
ＱＧＨＢｉＢＧｾｓｴＮｮｦｯｮｦ･ｳ＠ do ＨＧｯｭｬｾＬ ｟＠ ＩＮｾＨﾷｨｬｬﾭ
ni('" ｾ＠ .lIIltOl'(odo,'" ､ｾ＠ Nuo Puulo 

(. de DOllnzzo d" (;ollllt. 

o "" 

Olm rnml D 
(G ｏｔｬｾ＠ 19 n'() õ 

PRAÇA I 5 DE NOVEMBRO N' 
(SOBRADO) 

ｽｾｬｈｬＮ＠ telegt'allhico LABOR 

Florianopolis 

A. Baptista & Gia. 
INDUSTRIAES, IMPORT ADO
RES E EXPORTADORES EM 

GRALDE ESCALA 
CASA MATRIZ, em ]OINVIL
LE, e FILlAES, em MAFRA E 

S. FRANCISCO. 

Fabricantes das mais afamadas mar
cas de herva-matte, beneficiadas com 
a pura Illex dos melhores hervae 
cathannenses, preferidas pelos mais 
finos paladares. 
Fabricantes de Pontas de Pariz, Ara
me Farpado, Tecidos de Arame, Te
las Especiaes para Jardins, Viveiros 
de passaros e quintaes. 
ｐｲｯ､ｾ｣ｴｯｳ＠ solidos, modernos. lindos, 
bem acabados, que honram a nossa 
Industna. 

ELYSIO SIJIÕES 
Eacriptorio de representaçõea 

Fundada em 1909 
Acceita representações de fabricas e casas. 

Dá rerel encias bancaria •. 
e.i a poml, 66, End. Tele,. ｌｕｾｒｄｅｓ＠

''''"14." IthO 11 (". I nl - Iluu 'I'.'ujnno 
ｉｾ＠ (Sob) 

I'hu'iunoltolis. ｾＬ＠ {'u"UlI'inu 

Colorau 
Marca Tigre Bandeira hc spanhola 

O melhor e o ｭ｡ｬｾ＠ barato te-mpera para commlda . 
Encontra-se em todas as bôa, casas de commes

ｴｩｶ･ｩｾＮ＠

Custo o brindes aos con. umidore' no fim de ca
da SI mestre 

Agente para todo o ｅｾｴ｡､ｯ＠
Virgilio Garcia 

･｡ｩｾ｡＠ Postal Só - FLORIANOPOLlS 

nBOLETIM COMMERCIALft 
Quando se dirigirem aos srs, 

annunciantes, queiram mencionar o 
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Companhia ｾ＠ TacioJl81 de Seguro 

Inde .... n..lsadora 
sede: Capital Federal Fundada em 1888. 

Deposito no Thesouro Federal: 
Rs. 200:000 000. 

Seguros Maritimos e Terrestres . 
Liquidações pontuaes ･ｾ＠ caso de avanas e 
sini tro. Pagamento á vIsta, sem desconto ｾｉﾭ
gum. A Companhia ｾ･ｶｩ､ｯＮ＠ ao contrato feIto 
com mais 3 CompanhIas naClonaes, todas com 
sede no Rio de Janeiro, e outra importantis
sima Companhia argentina de reseguros, e . tà 
ｨ｡｢ｩｾｴ｡､｡＠ á offerecer aos eus freguezes as maIo
res garantia e acceitar riscos sob condições, 

as mais vantajosas possiveis 
Agente Geral para Santa Catharina 

Paulo LiYOllius 
FLORIANOPOLIS 

Caixa postar 93 
Endereço telegraphico: Livonius 

Rua Jeronymo Coelho N.2 

ｾ ｾ＠-
Fabrica de E.'llelhos 

t

Flol'eac:õe. de ridro. 
de 

Nico lau Kotz ia s & C ia 

Estabelp.cimento onde se executa com toda a 
perfeição todo o trabalho concernente à lim
peza e flore ação de vidros, fabricação de e _ 
pelhos, renovação de qualidades de espelhos 
u ados etc. 
Ha em tock grande quantida,jf': de espelho 

de todo o tamanhos e ormatos 

Florian.opolis 

I 

Companhia Nacional de Seguros de Vida I Accidlll1l1 

Cruzel.-'o do Sul 
RIO DE JANEIRO 

Seguros de Vida realisados mais de 28 mil contos. 
E' esta companhia no seu genero que tem os 
premios mais baixos. Além d' isso ｡ｮ ｮ ｾ｡ ｬｭ ･ ｮ ﾭ

te distribue entre os seus segurados q UItes, em 
forma de bonificação, uma parte do seu lu-

cro liquido. 

Agentes Geraes para Santa Catharina 

Gu tav Livoniu & Cia. 
FLORIANOPOLIS 

Caixa postal 93 

Endereço Telegraphico: Livoniul 

Rua Jeronymo Coelho N. 2 

Fabrica Santa Catharina 

(le 

Andre W endhausen & Cia. 

Ellder('<:o ｴ｣ｬ｣ｾｲ｡ｰｬｬｩ｣ｯ ］＠ W C1Hlhallscn 

lItUlllrluotllloU de {Onmisns d e fllln l
(1lIer (llInlidnde . 

ｉｾ､ｩｴｩｴﾰ ｩｯ＠ luool ... io. Uo"idll U hu· ... a 
elecOhOi("ll. 

Rua Bocayuva n. 105 

Flôrianopolis 

｀ｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ ｾｾ＠
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Castilhos França 
& Douat 

" 'fUllmis sol' jos ｾ＠ •• J'" Ｇ ｾ ＧｉＮｏｉＢＢ､ｯｬ ＧｬＧ ｓ＠

(FILIAL EM LAGUNA) 

Ag 'ntes da Companhia de ｾ＠ 'l'gUI'OS 

Terrestres e ｾｉ｡ ｲｩ ｴｩｭｯＮＧ＠

u m 1' 1 '(10(1 

Endereço telegraphico CASTELLO 
Caixa postal 74 

Escriptorio Rua Conselheiro Malra, 41 

FLORIA OPOUS 

@ ｾ＠

Guslavo. ua Cosia Pereira I 
ＱｬｾＱＢＧｬＧｳ･ｮｨｬｾＧｃＩｾｓ＠ l' ,.,..Nlt'ins 

R, Conselheiro Malra N, 6 ｳｯｾｲ｡､ｯ＠

Behm CAXA BÚ 
A Soberana, Recommen
dada pelos medicos mais notaveis, como 
a Rainha das Agu a s rí'llne:
rais. Use a ｃ｡｣ ｨ ｡ｾ｢ｵ＠
ás refeições e verá como a sua digestão 

será facil e agradavel. 

Fumem s6 ｙｏｾｋ＠
marca Ve a d o que são os melho-

I ' res cigarros, , 

ｾ＠

Banco Nacional do Cowmercio 
ANTICO BANCO DO COMMf.RCIO DE PORTO ALECRE 

FU 'DA DO EM 1895 
S"d t': pl)R'fO \ um R E 

Capital. , , ... , ." .. , . , 10:00:1,000$000 
Reserva........ . .......... 31 ; 4:7 16$910 , 
FlLlAES em Florianopoli., Joi.,YIII •• t.. • .,na. Blu ....... ", (Eat.do d. S C. h ....... > 
•• Rio Cnnde. P.lot I, S ••• Mu.a, Cach.,..n, Cruz A •• IJ Y (E.etAcIo 

do R,o Craode dO' ul),-A,eftcl. em Curum"_ (M. Cr ). 

S.cca. dor.et.mente, IObre todas as praça. do PalZ e do Eo
trangeiro. e sobre banqueiros naA AegUlntes praça. 
LO, DRES NE.W YORK PARI' MfLA O G O 

HAMBURGO PORTUC.AL HE P HA HOLLA . 
DA BUE, 'OS A YRES MO. TEVIDE'O-

Rectbe dmhelro em conta corrente. com rt'lIr.da I.vrel _VISO 

pre .. o e a praIO 6.0 .s melhor taxas Empresta d nhelro em con 
ta corrt'nte sobre notas promlSSOrlaJ com aaranhas d 6rmas. hypo-
th CAS e Ben. Immoytl . P nnor Mereanh'. cau ao de hlufos da 
dIVIda publtca, aeço.s d Rancos dc. 

De Conla nota, proml ｉｏｲｾ｡ｾＮ＠ Ittta.! de camb1o. aCIO S (' C'I 

ｴｲ｡ｮｾ･ｬｲ｡ｳ＠ e quaesquer titulos de credito. 
EnL .. rrega-,e da ｣ｯ｢ｲ｡ｮｾ｡＠ ､ｾ＠ diVIdendos de Banco, Com a 

n!u .. , Juros e Àpoltces F ederae ,Estadoa e IUOIClpa e outru 
quac>qu r. 

Secção de depositos populares 
(Com auton açao do GO\erno ｾ･､･ｲ｡ｬＩ＠

"e ta ecçIlO o BAI CO recebt" qualquer quanto 
des< e 20$000 até 5:000$000, pagando luro de 5 
ao nno, cap\tali, do no fim de c da s me Ire 

Rellradas até 1 ;000$000 podem ser ff'ltu !án aVIo. 

ｾ＠ •• 1·...... I ｾ＠ de 0\ l'lIlhl'O t 
(r.:DIFIClO PROPRIO) 

Caixa Poat 1.122 End. Teleg.: BANMERCIO. 
odigo" BraSIleirO Umvera.!. RIbeiro com r"o-tn-on . 

A, R, C S'. edd. e Li b r. 
filial em flORIANOPOllS r Esta o de Santa Cal.arin , 

B'on Marché Recebeu grande .ortimento 
de seda e ｭ｡ｩｾ＠ artigos a jaTl/azia, Grande e 
vanado sortimento de chapéus de palha, ca
mlzas e gravatas. Não deixe de fazer uma 
visita ao Bon Marché, 

N. Buchain & Comp. 

｀ ｾ＠

" Fabrica de cerveja 

ｾ｡､ｩｵｭ＠
s .. lhnH'1 - S. CathaJ'iuil 

Fabricada com a excellente agua da Cachoeira 
de S. Miguel. 

" Proprietario. José Augusto de Faria ｾ＠-

"BOLETIM COMMERCIALft 
Quando se dirigirem aos srs. 

Annunciantes, queiram mencIOnar o 
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André Wendhau eu & C. 

I 

, 

ｉｭｬｴｏｲＮ｡ｾﾷ￠ｯ Ｍ ｅＧｉＮｯｲ＠ ... '."ào 
ｆｌｏｒｕｾｏｐｏｌｬｓ＠ S.\.XTA ｃａｔｈ Ｎ ｜Ｎｒｉｾ Ｎ ｜Ｎ＠

Secção de lazenda., arm&l1nho, miudeza., etc. - ･｣ｾ￣ｯ＠ de lerra· 
lem. ma hmas ､ｾ＠ toda a e pene ... lDstrumento5 para avoura. ｭｯｾ＠

lore •. elc. Secção de e.llva •. kerozene, gazohn •. 

Depoaito de CarvAo de pedra Cardiff e Americano 

.G.;''1'.;S li.' 11I'I'1110S 
Trapiche de alracaçdo de lJap. e naCuu, com armaun, para cargru 

Correspondentes de diversos Bancos nacionaes e 
estrangeiros 

ｬＧｈｒｉｕＺｾｯｩｐＨＩｘｭＺｘｔｅｓ＠ DO n.UCO DE :\ .• POLI 
Remessas para a Italia 

Y\.'IH)N)nl'l' 110" êlutOIllOH'i ... ··OrEULA.X )" 

TraIam da cobrança de ordenados, conlas nas repartlçóes pu
blica . retiradas da Cal a Economlca, Juros de apolices e di

videndos. 
Encarregam- e da aC'lUI iça0 de quaesquer maleriae, para em- I 

preza. IOdustnas, redes de agua e exgotto , IOslaBações electncas elc. 

, ü' Z 

A ｅｾｾｎｾｍｉａ＠ ｮｾｍｅｓｔ＠ ｾＮ＠
ｾＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭＭ ｾ＠ I I 

ｉｾｾｾｾ］ｾ＠....... 

11m (o .. ｳｾＱｉ＠ l'ir'O u; f.'u ..... 

Armazew de seccos e molhados 

lliiveira Carvalho & C. 
ＺａｉｾＮｋｅｒｏｚ＠ ｪｾｾｅＮ･Ｎ｜ｮｎＩ＼ｾ＠ SE('('.\.I 

{'te. ('te. 

Caixa Postal 13 , 
ｔ･ｬｻＧｾＬＺ＠ O ｉｾｈ＠ 1.\ H r.\ ｉｾｈ＠ o ｾ＠

FI Ｉｲｩ｡Ｎｾｯ＠ :)()Iis Ii 
Santa Catharina 

flJ a" inl 
Rua Santa Ephigenia n, 1I6=A 

S. PAULO 

Têm sempre em deposito permanente: 
Banha de porco em latas de 2 e 1 8 
kilos, linguiça, chouriço, toucinho salga
do, manteiga e outros artigos de facil 

consumo. 
Vendas por atacado e a varejo. 

Barraca nos mercados livres. 
Acceitam representações de todos os 
artigos do Sul. compram e vendem la
tas para banha, couros de porco e etc. 

ＯｎＯ［［ｾ＾ｾｾｾＧＢ＠ ｾ＠ .. ＬＮＮＮＮＮｾ＠
ｌｾＭＭＭＭｾｾ＠ ｾ＠

------
Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, querram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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