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As eleições de amanhã 

A rreprresentagêo do Cornrnerraio 

Nenhuma Patna e maior que a nossa, 
amando-a na proporção de sua grandeza tor
nal-a-emos maior que todas. 

Commentando os ｲ･ｬ｡ｴｯｲｩｯｾＮ＠ dos ｢｡ｮ｣ｾｳ＠
inglezes da America do ｾｵｬＬ＠ o ｓ｣ｾｴｳｭ｡ｮＬ＠
importante orgam financeiro ｾ･＠ Edimburgo, 
diz que, a idéa da dlre<;tona do Lo,;,don 
and Brazilan Bank de envIo de . uma mlssã.o 
commercial ｢ｲｩｴ｡ｮｮｩ｣ｾ＠ para consoh.dar e estrel-
t laços politrcos e commerClaes entre a ar os . L ' 
Inglaterra e a Amenca atma merece a 
mais completa approvação. . 

Referindo-se ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ ao BrasIl, . o 
.. Scotsman" diz que a . sItuação ｾｯ Ｎ ｭｭ･ｲ｣ｾ｡ｬ＠
aqui é considerada sohda, permltllndo am
da a realisação de lucros em grande es-

cala. .. d m 
O fi Scotsman I enumeran o as novas ｾ＠ ｾ＠

ult'lmamente organisadas no BrasIl e resas, d fu t . 
que promettem gran e turo, ｡ｾ｣ｲ･ｳ｣･ｮ＠ a . 
.. Estes poucos exemplos são sufficlentes para 
mostrar o intenso esforço empregado actual
mente s.ara desenvolver bOS ｲ･｣ｾｲｳｯｬｳ＠ econo-
ｭｬｃｏｾ＠ • . o paiz e que os ancos ｭｾ＠ ezes que 

Brasil andanam acerta amente se operam no b' . 
levassem ao conhecimento do ｰｯｾｯ＠ ntanmco 
estas circumstancias como proveItosa adver-. .. 
tencla. 

• 
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Parte Official 

fi .... lIIm i f1tni "lis 
•• • . in .. U ..... _ r.Wic.a por DecNt. a o 3.3" 

..... ｾ＠ ... rtl7 ....... _ Fod.aL 

ｾｯ＠ da Diredoria, eno /7 de Julho Je 
19/8. 

Reunida a maioria dos membros da Direc
laria, foi aberta a sesslO pelo sr. Presidente 
que mandou fosse lida a aeta da semo ante· 
riOl, a qual foi approvada. 

Expediente: Officio. Ｍ､ｾ＠ consoeio ｾｮｴｯﾭ
aio Augusto l...ehmkull, ｰ･､ｬｾ､ｯ＠ en:aminbar 

sua petiÇlo ao nOSSO ErdbalXador Junto ao 
Governo Portuguez. em Lisboa, na qual trata 
de uma partida de couros embarcada em ｓｾｯ＠
Francisco, nO vapor W urzburz; do ｣ｯｮｳｯ｣ｾｯ＠
J. Boanerges Lopes, da PalhOÇA, commu!"
cando aceeitar sua incluslo oa lista de SOClOS 
desta AssociaÇlo, 

Falhetru e Uvrru: 

Um exemplar do Jornal do Co,?mercio, 
edicÇlo de Sao Paulo, de 2816118, enVIado pe-
10EJCriptorio do Delegado Executivo da ｾｲｯﾭ
duÇlo Naciooal, em que trata do Co/rumssa ' 
riado perante os agricultores, e ｾ｡ｲ･｣･ｲ＠ ｾｯ＠
presidente da AssociaÇlo CommerClal do Rio. 
Revista Internacional de Dun. Preços corretes 
da Soeieté Commercial Transatlantique dePa
fiz; Diano Olficial. 

Revista e Boletins commerciaes das Asso
ciações do Rio e Pará. 

Revista Induslria e Commercio, do Rio. 

Circul07: do emlO sr. Ministro das Rela· 
çbes Exteriores, dando esclarecimentos á cer· 
cular do mesmo Ministerio de 18 de Maio. 

Telegrammas: de Cotaçbes do mercado 
do Rio e praças do Paiz, enviados pelo ga
binete de Informações do Ministerio da Agri
cultura. 

Expedifdo: 

Telegramma de preços correntes ao Dr. Af· 
fonso Costa, Direetor do Gabinete de Informa
çbel do Ministerio da Agricultura. 

Ao eXIDo. sr. Ministro da Agricultura, 
satisfazendo a um pedido de diversos lavra
dores, solicitando remessa urgente de mudas 
de canna de assucar e ramu de mandioca 
para nOvo plantio. 

Officiru: Ao eXIDo. sr. Ministro das Rela
ções Exteriore., accusando recebimento da 
circular n. 22 de 25 Junho, do mesmo mi· 
nisteno, e incluindo a lista das firmas com· 
merciaes exportadoras e importadoras desta 
Capital; as eXIDo. sr. general Governador do 
Estado, pedindo encaminhar, por intermedio 
do Minuterio do Exterior, a petiçao do COn
soeio sr. Antonio Augusto Lehnkuhl, dirigida 
ao nOSSO Embaindor em Lisboa. 

ambio 

a, Londles 90 • • 12 
vi!ta 1 1 3 

aI Paris 90 • 
4 

no • 
vuta 

Italia vuta 480 
Portugal vista 2650 
New YOIk 4100 

o BrlSil tl8lMI semeia para colher 
a ,ictoria economica 

O Governo seria plssivel de sev ra censura 
se, esquecendo I signt6cação do Ictual momenJo 
hi torico , não curasse. como .e.ta fazendo, o 
alevantamento economico do paaz pela base. ma .. 
intuitiva ｾ＠ sem a qual todo outro esf,?rço. sena 
inutil. referimo·no. â neces.idade pnmeara de 
ｉ｣ｾｮｾｬｨ｡ｲ＠ que o ｂｲ｡ｓｬＱ･ｾｲｯ＠ _semeie os seus ｣｡ｴＧｨｾ＠
pos ou se entregue a cnaçao; e, para logo. 
dIStribuir instrucçàes pratica. de cultura • . e., na 
maior quant:dade possível, a<;mentes,. formICIdas , 
e outros lnsectic.idas. machmas e lD5trumentos 
agrario •. E' nessa tarefa patriotica que.. dentro 
da. orientação traçada pelo Dr. ｾ＠ enceslao Braz, 
se em rega a ｄ･ｬ･ｧ｡ｾｩｩｯ＠ ｅｸｾｵｴｴｶ｡＠ da ｾｦｯ､ｵ｣Ｎ＠
ção acionaI, installada ha .e .. ｭｾ･ｳＬ＠ .Ja ｮ｡ｾﾷ＠
perosa gestão do Dr. J. G. P erelfa Lima .. MI' 
nlStro da Agricultura, e que ｭ･ｮｳ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ mfor· 
ml a imprensa do esforço. digno de regIstro, que 
vai real azando. 

A .. lm e que a incansavel pelegaçiio ｅｸ･｣ｾ Ｎ＠
tivI nos dà dentro de ..... se.. meze. de exlS' 
tencta fecunâ. o re.ultado de .eu esforço, que 
e o seguJnte: Destribu iu, 1.334.968 kllo. de .e
mentes: 23. S89 kilos de insecticlda.; 78, 176 foI · 
hetos de in.trucção agricola; 21,144 cartazes ､ｾ＠
propaganda 

Esses dados são uma revelação de trabalho 
fonnidavel e um con.olo para o. que querem 
ver o Brasa entregue, em cada Estado, a poly
cultura e, muito especialmente, à. ｬ｡ｾｯｵｲ Ｎ ｡ｳ＠ das 
plantas alimentici .. que nunca perdem ｭｴｾ｡ｲ｡ｭ･ｮﾷ＠
te de cotação porque acodem a uma I?remente 
nece .. idade economita e são hoje, e, amda de· 
pois da guerra, durante muito tempo, uma col? . 
sal fonte de prosperidade para a riqueza baSlca 
do paiz. 

E' de inteira justiça .alientar, nesse trabalho, 
a actividade dc todo o ponto fecunda do dr. L. 
R . VIeira Souto, em feliz momento coltocado á 
te.ta da Delegação Executiva da Producçào 

acionai. 

"A Ltiga das ｎ｡ｾ･ｳＢ＠

o General Allemão, cande de Monlegalas, e
mille a sua opinião.-Em artigo por elle assig. 
nado e publicado no jOfnal de Berlim 'Ta· 
geblattl , o general conde de Montge\as discute 
o recente di>eurso pronunciado por lorcl" Grey , 
patrocinando a Liga das ações. propo.ta pelo 
presidente Wilson, como meio de firmar a paz 
universal e permanente. O general conde de 
Montege\as assim se exprime: 

.,. al ｉｉｾ｡＠ deve ser aberta a toda. a. naçõe.,' 
do contrarIO sena puramente uma alliança contra 
os paazesdella e"cluldo •. E', igualmente neces
sano que a "berdade de territorio, como a do. 
mares e do ar, seJa garanllda a cada membro 
da. ligaS. 

,Acredita o articuli.ta que muito. a1lemãe. ou. 
!r ora conhecIdo. como ferrenhos imperialistas 
Ja. se tenham ｣ｯｮｶ･ｦｾ､ｯ＠ a ide. da LIsa dos Na. 
çoes,. Ｌｲ･Ｎｾｬｴ｡､ｯ＠ poSItivO e unico do. collos.aes e 
abomlnaveu horrores da guerra. 

Expediente: 

.0 Boletim ｃｯｭｭ･ｲ･ｾ｡ｬ＠ e de di.tribulção gra. 
tulta. Pub"ca. todol os IDformel commerciae. que 
lhe seJam envrado., 

b 
Annundos,' ｾｲ￣ｯ＠ ｣ｯ｢ｲｾ､ｯｳＬ＠ mensalmente, na 

ase de 80 re .. por cenhmetro quadladro. 

Ensinae a vossos filhos ｾ＠ manejo da e.pin: 
garda e o manejo da charrúa. 

I o depulado Luclaal, chefe da "llllIIurada 
na que .viSlta actualmente o Brasil fez 
rderenelas lio ommerCIO, e n discll1'lo 
Clado na Bolsa de Mereadol la&, em S 

Salientou s, exa. nesse discurso ｱｕｾ＠
guezia do ｴｯ､ｾｳ＠ os pa zes ｡｢｡ｮ､ｯｮｾｵ＠ o I 

celta que a faz.lA considerar a carreira 
c industrial menos hontosa que as Prb6::'..,..,.n Illlert.JI 
raes e olhar o negocIante com sUlpeit.aa 
um avido am?ntoador de riqueza, quando ｾｬｉ･＠
ve ser consIderado um elemento oecessa' 
constituição da prosperidade naciooal. E I' t

no 
. . 10_ 

accrescentou 5. exa. - e tanto ma .. verdade 
gora, depois da destruição de valores ･ｬｾ＠
ｰ･ｬｾ＠ ＸＮｵｾｲｲ｡Ｎ＠ ｾ＠ proposito, . lembrou I.' eu. 
tnstttUl çoes cstao s.endo cnadas em varias na ｾ＠
para aUXIliar a reintegração economica no ｾ＠
do que se seguir a .guerra O sr. ｾｭ｢｡ｩｸ｡､｡ｲ＠
passou a expor, ｾｭ＠ Imhas geraes, a propost.aa que 
apresentou na haha para a fundação de um 8r• 
de mstituto, destinado a amparar todas as iniciab. 
vas tend.entes a .ugmentar a producção e I acti
var os mtercamblo5. 

Emquanto os nossos exercitos-diue I, eu 
se retemperam nas asperesas dos. ｣ｯｾｴ･ｳＬ＠ ｾ＠
vemos retempe.rar as no .. as energlls Dl Indullrit 
e no commerclo: quando, na -freoteL, te5!ar O 

fragor das batalhas; quando o sangue deIxar ele 
correr nos campos da Europa;-devemos imc;'r 
luetas fecundas no campo economico. 

Depois da laberdade, devemos assegur.r 101 

povos a felicidade. Não será trabalho leve ..... 
cumpre·nos, porem, o dever de a elle nosdedi: 
carmos, com o afinco que vem da consienei. de 
estarmos fazendo obra necessaria, com o ardor 
multiplicado pelas dlfficuldades. A nossa gerI
çào-concluiu o sr. embaixador-a que o d ... 
tmo commeUeu a missão de pelejar as duras ba
talhas da guerra, saberá combater, com atual 
nobreza, as batalhas fecundas do tradalho. 

... ... ... 

Mercado de Floriallopolis 

Prec;:ol correntes, actuaes 

Alhos, cento de resteas 
Alcool , lata de 18 litros 
Amendoir'l s 25 lu 
Arroz I 60 R 

Assucar mascavo n 60 R 

I masca vinho I 60 I 

Banha 
Batata. 
Banana 

I 

I 

Branca 
maça 
S. Thomé 
da !erra 

Couros secco:; 
Crina animal 
Café em grao 
Carne verde 

n secca 
I de porco 

Cachaça, medida 

I 

R 50 R 

cacho 
I 

I 

n 

k. 
I 

ISk. 
k. 

15 lu 
k. 

Cebolas, cento de resteas 
Cera de abelha k. 
Ervilha k. 
F eijao preto s 60 ks 
Feijão branco e cores s 60 ks 
Farinha de milho s 40 ks 
Farinha de trigo 

Boa Vi3tO 
Cruzeiro ' 

F Minha de mandioca 
commum • 45 k. 
Farinha de mandioca 6na 45 lu 
Frangos um 
Fumo, rollos de I 5 kilos 

10.001 
22.00> 
8.00> 

32.00> 
44.00> 
48.00> 

1.360 
10.00> 

600 
800 

1.00> 
3.00> 
1.500 
1.200 

12500 
1.001 

30.001 
1.00l 
2.200 

9O.00l 
2.600 

500 
20.(XX) 
21.(XX) 
10.(XX) 

34.00l 
35.00l 

13.(XX) 
16.(XX) 

I.(XX) 
35.(XX) 
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ｾｾｾｾｾｾｾｾｾＨＳＩｲ＠

X><XXXXl . j r - W [ I J] JXXXXXXG 

ｾ＠ COST A & Comp. ｑｾＹ］］］］ＺＵＺ］］］］］］］］］］ｾｾｾｾＩ＠

ｾ＠ p ALHüÇA ｾ＠ Banco ｐｲ･ｾｩ｡ｬ＠ ｾｯ＠ E. ｾｯ＠ Rio de Janeiro 

Vendas por atacado e a varejo de generos de 
estiva, seccos e molhados, ferragens, ar

marinhos, etc. 

Deposito peíftnanente de sal 
gífosso e tnoido. 

• 

Fabricação propria de vinho de laranja 
ｾ＠ e vinagre. 

I- Encarregam-se, sob modica com missão, de 
ｾ＠ qualquer negocio em Florianopolis, inclu-

Agencia: NA CAPITAL FEDERAL 

73 - Rua 7 de Setembro -73 

Caixa Postal 928 

Endereço Telegraphlco; "Banestarlo" 

ｓ･ｃｾ￣ｯ＠ Bancaria e Comllerdal 
Faz lodal as operaçõel bancarias 

Recebe dinheiro a curto e longo prazo a Juros 

convenclonal'S 5 sivo recebimento de dinheiro, nas re
partições publicas. . 

X X Repre. entações, ｃｯｭｭｩｾ･ｳＬ＠ Con-
9 Correspondentes do BANCO NACIONAL do COM- 9 signa<:ões e Conta Propria 

9 MERCIO e do BANCO do BRASIL. $2 Ｍｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］Ｑｴｊ｜＠
xXXXXXDIID I I ; ! I IXXXXXXC@ ｾ＠
Ca1linha 
Linguig.. 
Lombo de porco 
Manteiga comm}lm 

• de nata 
Milho 
Me1lado 

s 

uma 
k 
k 
k 
k 

60ks 
pote 

ｍ･Ｑｬ｡ｾｯＮ＠ lata de 
Mel de abelha 
Ovos . 

18 litros 

Polvilho 
Palmil0s. cento 
ｾ･ｩｪ｢＠ de Lages 
Toucinho 
T ｯｵ｣ｩｾｨｯ＠ fumado 

lata 
dz 

s 50 ks 

k. 
15 ks 

k. 

exposIção de fornaes. 

1.800 
1.400 
1.400 
3.500 
4.000 

11 .000 
1.200 
4.000 

12.000 
700 

22.000 
16.000 
2.000 

16.000 
1.500 

Realisou-se com brilho. no dia 28 de Ju
lho a exposiçao de jornaes promovida pel.o 
nosso distincto confrade dr. José Arthur BOI
teux. 
. Usaram da palavra o sr. ｉｮｮｯ｣･ｮｾｩｯ＠ Cam

pinas, director da Bibliotheca Pubhca, onde 
le effectuou a exposiçao e o iniciado.r, dr. 
JOlé Boiteux, cujos di5cursos foram mUito a
preciados. 

Os visitantes tiveram a opportunidade de 
admirar avultado numero de jornaes de nos
sa terra, antigos e de publicaçao actual. 

0. annunclo bem comprehendido e o !"elho r 
ｂｭｬｾｨｯ＠ para attingir o exito. A."nunclae nO 

olehm Commercial e o vos.o eXlto .era com' 
pleto. 

Nem a capacidade na direcção. nem a ｾｉｩ､･ｺ＠';r ?lpital, nem a intelligencia no negOCIO, po
erao supprir o empenho do reclamo, 
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PIlARMACIA HOM<EOPATllA 

COEllt-lO ｂａｾｂｏｓａ＠ & Cia. 
Gumde 'Premio na ExposiçlJO Nacional de /908 

Ourives 38 e Quitanda 106 

Rio de Janeiro 

! lium Sativum 
Aborto ou cura a 
inAuenza e cons
tipações em I a 

3 dIas . 
O legit;mo traz 
um coelho pinta· 

do 

'Par/urina-Medicamento destina
do a accelerar ｾｭ＠ inconvenien
te., e pQrtanto sem perigo. o 
trabalho do parto. 

Chenopodium Anlhelminlico-Pa
ra expeli ir o. ｶ･ｲ Ｎ ｭｾｳ＠ ｾ＠ ... cre
Inças sem causar Irntaçao mtes· 

tinal. ch' 
CuraJlhma- Cura as bron ｉｴｾｓ＠

a.thmatica. e!, a.thma por maIS 
antiga que seja. . . 

Floure3ina-Remedlo herolco pa
ra flore. branca.. cura corta e 
radical. d· 

E .. encia Odonlalgica-Reme lO 
instantaneo cout .. a dor de den· 

te.. .d. Li a OI$o-Podereso rem 10 que 
fllla immedlatamente o.' cortós e 
e.tanca a. ｨ･ｭｯｲｲｾ｡ｧｬ｡ｳＮ＠

MORRHlJlNA 
Oleo de ligado 
de bacalhou em 

homceopathla, 
,em cheiro e lem 
dieta. Pesae-vol 
antes e 30 dia, 

depois 

Venu.inium-Heroico medicamen· 
to destinado a curar as mani· 
lestaçõe. s)'Philitica •. 

Cura.febre-Subslitue o .uphato 
de quinino em qualquer lebre: 

Homeobromium - (Toni.reconsti. 
tuinte homcej.atha.). para dibili
dade, laslto, lalta de ｾｲ･ｳ｣ｩｭ･ｮﾭ
to, etc. 

A,.enobenzol .606. dynami.ado 
-Especilico a contra syphi!is, 
preparado homceopathicamente. 

DJ!.peplinum-Efficaz na dy.pe
psia, perturbações do e.tomago. 
az.ia. somnolencla e tonteira. 

Capillol-Impede a queda do a
helio, lazendo desapparecer a 
caspa em poucos dias. 

'Palu.lrina-Contra impaludismo, 
P-lsÃO de ventre,· molest;a. do 
6gado e insomnia. Varlolino-Preservatlvo contra as 

bexigas. 
&pecifico conlra coqueluahe • 

Vende-se em todas as pharmacias e drogarias do BraSIl 
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( ) 

VeJe alk3lDdOl. 

Rei dOI oermi/u&OI. 

Ver.n.il 
Vermifugo da Flora Catharioense. 

Descoberta do Chimico Industrial 

H('oriqu(' Brüggmsnn 

Eú o oenu4or. 

Cuidado com a.s êmilar-õe.s 1II 

Aulas Particulares 
Laercio Caldeira lecciona particularmente. Licçôes em curso isola 
Prepara candidatos á ｅｾ｣｣ｬ｡＠ rmal. In tituto Polytechnico, Gymnalio 6 

cursos CoBerio Militar, etc. 
Explica disciplinas do curso de humanidades. 

Pode .• er procurado á Rua Joinill,·, 2. 

PudllDpO AlDrndoa : CariciolO ao paladar e bran
damente aromatico. 

• 

COlllpanhia Predial Paulista 

A InterI acionaI 

CasaNov 
de 

Victorio Bressanelli 

. Pharmacia Santo Agostinho 
Rua João Pinto N? 6 

Fl.>rianopolis 
Santa Catharina 

É a melhor entre todas, a 
que maior numero de premios 
tem dado em Santa ｃ｡ｴｨｾｲｩｮ｡Ｎ＠

Seccos e ｭｯｬＡｬ｡ｾｄｳＭｙｩ､ｲｯｳＭｬｯｄ｡ｳ＠

T;xlos os srs. agric..Jtores que desejarem 
quaesquer informes sobre agricultwa, lavoura 
etc, poderiO se dirigir ao sr dr. L. R. iei
ra Souto, Delegado Executivo da ProducçAo 
Ｇｾ｣ｩｯ｡｡ｬＬ＠ Caiu da Comemo, Rio de Ja

neIrO 

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

ｾ＠ T urql e, Sa I, l{erozene, 
.Farinha de trigo etc. 

Generos Coloniacs 

10$000 de Joia. Caha Ｓｾ＠
Apa uti-periodica Or. Baui contra intermitentes. 
ｾｩ＠ p6 aaaait1la: sabor ddicado e suave. 

Na Çerencia do Boletim encontra-se pessôa 
habilitada que traduz cartas commerciaes, em 
inglez ou franca. 

Agente gual em ｾ｡ｮｴ｡＠ [atbartoa 
6lysio Simões 

Cai a 66 Trl. t91-Florianopolis 

'I'ele.thone ｾＡｴｬｮｬ＠
End. Tele"'. DJ]U.,'::'''l l .l' .s:..J.H.J.l. 

Garantia da Âmazonia 
SOCIEDADE DE SEGUROS MlITUOS SOBRE A VIDA 

.. 'de daI: BELÉll DO P RÃ 
ＭＭＭＭＭＭｾＮＭｾ］ｾｾｾＮｾＭＭ ＭＭＭＭ

R sumo da Po ieão A.ctuol 
Balanço de 1916 

SinUtros pagos ................. 12.428:314$830 
Reservas technicas . .. ............ 9.257 :598$157 
Apolices re5gatadas prematuramente .... 3.060:457$200 
Apolices vencidas durante a vida 
dos associados .................. 3.662:996$220 
Apolices sorteadas ................ 1.192:750$000 
Pensões e Rendas Vitalicias ......... 118:823$760 
Rbervas especiaes e sobras .......... 771: 1(>2$687 

T olal de beneficios ........ Rs.30.492: 1 02$854 
-- ＢＭＭ Ｍ ｾ＿Ｂ＠ - -

DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 
'enida Rio Dron<-o. ｾｾ Ｍ ｾｇ＠l Rio de Janeiro 

! (PREDIO PROPRIO) 

ｾ＠ Para informações com Ednardo Hom, agente e banqueiro nesta 
ｾ＠ cidade, a rua João Pinto D. 10. 

Podimpó limA0: Sabor ao verdadeiro limão. 

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

A. ASSIS & COMP A "IA 
Representantes e deposita rios 

Rua João Pinto N. 26 

Commi 'õe , Consignações e Conta propria. 

ａｇｅｾＧｬＧｅ＠ : Farinhas Matarazzo, Chá Lipton, t'tc. etc. 

Ribeiro 
(;odi,=joS A . B. C. 5 th. Ed. 

Scott's 10 th. Ed. 

Agentes para todo o Estado de Santa Catharina da 

Companhia de guro Maritimos e 'l'cl'J'estres 

Miner-vo.. 
Séde no Rio de Janeiro- Rua do Rosario N., 66-1. Anel 

Capital Rs. 1.000:000$000 
Deposito no Thesouro 
Federal. ... " 200:000$000 

Autorizada a I' C unCClonar por arta Patente N. 20. 

Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queiram mencionar o nBOLETIM COMMERCIAL' 
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:7 I do BOUTIM COMM[RCIAl de norianopolis 
L ｟ｾ＠

1 
o IIlDIGADOR se á publicado quatro vezes ao mez. Nos dias 2 e 16 DO BOLETIM COMMERClAL; DO. dias 7 e 23, respectivamenll D A NOITE e D O ESTADO 

Companhia 

rityba. Rogo aos sms. associados o ob

sequ:o de ｾ＠ rr'm <uas ｣｡､･ｲｮ･ｴｾｳ＠ até o 

dia 5 de cada m z para evitar que ca

um em dec;ad neia_ Escriptorio TU Cons. 

Mafra ) 3 SolJJado. 

A. Corrêa Agente Ceral 

C la MaYIl 
de Carlos Meyer. lmoortador de JOlas, lerra
gen ' c etc. R Co 5. Mal, n' 4 e 6 

A' ratharinens 

Fca. de Massas ａｬｩｭｾｮｴｩ｣ｩ｡ｳ＠ movida a ele
trcldade, de )0 o ｔ･ｾｴ｡ＭＭ Ed. telg. Testa 
TeI p 180 R. Cons. Malra n' 68 

G ande Fabrica ele o e'8 

de Carlos Reil i cll Ru 1 )0 o Pinto n 4 

Carimbos de Borracha 

Tr balho g"antido. lnbrmações na Gerenc;. 
deste Boletim 

BUlch & Cia. 

CoUIOS, Calçado •. ａｬｴｩｾｯｳ＠ para sapateiro e 
selleilOs Rua Cons. Malra n' 14 

Cala Paroceo 

Gi"nde Armazem de Seccos e Molhados 
Rua JOdO Pinto n' 28 

Ph rm cia Popular 

de José ChristoVi\o de Oliveira 
R. João Pinto n' 7 

Recommenda-se 

As excellentes Marcas de cigarros O. I. S. e 
X. P. T. O. 

Café Commercilll 

em supplemento 

Alfaiataria Bonna. i. 

A mais anti 'la desta capital 
Rua João into 

No Bon M a rche 

Sempre novidades-N. Buchain & Cia. Fpolis 

Charutaria Hespanha 

Fabrica dos alamados CI anos F. F. F. 
Rua Republica 7 

Casa Coelho 

ESpecialidades em artigos para Alfaiale3 

N. Bucl 'n & Cia 

Praça 15 de Novemblo, 27. 
F a=das Arm ｲｩｮｨｾ＠ etc. etc. f polis 

ｓ｡ｾ｡ｴ＠ r'a. Perr ne 
Tem st!)cks admiravFis. Sap tos e1egant 
finos, delic dissimos._ 

Rua J010 P nlo 

Sapataria Cantisano 

Grande e variado .ortimento de calçado 
R. Cons. Malra o' 12 

Casa Familiar 

Fazendas Armarinho Calçado. e Chapéo. 
etc etc. Rua Cons. Malra n' 10 A 
Joao N. Jorge 

Cafe Natal 
Attende sempre ccm IOlicitude de ｾ＠ promph
dao. Tem sem sempre as alamada. 
Coalhadas 

Confeituia Modelo 
O ponto chlc da elite Florianopolitana. 

Previ Ola Rio-Grandense 
Ex-Cluf Parisiense Agente geral
Bernardo KI.s Rua Trajano n' 2 

Confeitaria Chiquinho 
E' a mais antiga de.ta ｣ Ｎ ｡ｾｩｴ｡ｬ＠ e que ｰｾｯ｣ｵ ﾭ
ra aervir melhor a sua dl5trncta fregueua. 

Pudimpó ｃｨｾ｣ｯｬ｡ｴ･Ｚ＠ Nutntivo _e .ubstanci.!. 

Café Familiar 
de Estanislàu Ligosl<i. Tem sempre grande 
sortimento de doçes. Pao fresco 3 vezes ao 
dia. 

Cafe Popular 
Todo comm,,,iante q'Je não annunClar m,is- de Esta"isláu Ligoski E' o calé mais lrequen

lentpm,nte. ab.ndona o fres"e7 ao concorrente tado desta capital 
qur _abe ｰｯｰｵｬ｡ｲｩｺ｡ ｲＭｳｾ＠ ｰｾ ｲ＠ via do ｡ｮｮｵｮ｣ｾｯＮ＠

F z i. lã. o vosso contracto com o Boletim Cafe Alliança 
Comm ... i.1 que e,tá preparando supplementos de \....1mpio J. de ａＵｓｵｾｰ｡ｯＮ＠ ｾ･ｭｰｲ･＠ tem 
e'peclae,. variedades em doces beb,dase hlos. 

-Para aj"cl r -4D alli dos, o -Bra,il neces>i ta de Serraria Central de lenha em toros 
que o, or Ile.rol; econo",,,em mUIto e produzam de Francisco Nappi Entrega a domcilio. R. 
amda malS. " D d 
ｾｾｾｾｾＭＭＮ＠ eo oro 
ｾﾷ ｾ ﾷ ｡ｮｮｵｮ｣ｩｯ＠ age sobre o publico pel. pressão A Pernambucana 
InSlSten'. que exerce. . F d Armarinho, 

de S. Souza & C,a azen a, 
Sapataria Peluzzo 

Ponto pledilecto das lamilias desta Capital 

Casa Civil e Militar 
de M. Lerman & Spivak ESpecialidade em 
artigos para Militares-Rua Tiradentes n' 3 

R. JoãO Pinto n' 1.1 ｎｩＮｮｾｵ･ｭ＠ deve comprar 
calçados sem primeirO VISItar esta casa. 

Chapéos e Perfumarias 
R. Cons. Maha n. 26. A. 
Padaria Central 

Casa BruxeIlas 
Salão Sepetiba ESpecialidades em artigos para senhoras 

de Francisco A. Sepetiba. Barbeiro e Ca- Rua Joao Pinto n' 5 

de Francisco T reslca . . 
A que melhor serve a sua dlStrncla fregue

zia Fornecedor da Armada. 

bellereiro R . T iradentes 10 Sapataria Hespanhola 

Salão Brazil 
de Arthur A. de M ello. Barbeiro e Cabellerei
ro. Rua Cons. M alla n' 13 

Fabrica de Chapeos de Sol 
de Lydio Lima _ Rua Trajano 12' 

Casa Oscar Lima 

d Julião Gagego. Completos sortimentos de 
e M fr . 24 calçados - R. Cons. a a n 

Casa Schneíder 

F d Armarinho e Calçados etc. azen as 
Rua Cons. Malra n' 26 

etc. 

Aulas Particulares 
Tec.'dos e casacos para inverno, 
bonito sortimento esta casa 

LaercI'o Caldeira- Licções em curso, ｾ＠ 150-
recebeu um I 2 

ladas- Rua Joinvil e, -

Pao fresco 2 vezes ao dia. Rua 'Deodoro, 

Salão do Commercio . 
d P dro Zomer. Barbeiro e Cabelletro 
R:. Dr. F elippe Schmidt n' 5 

Zaphirios C. Berson . 
Tem em exposiçãO um regulj sortImento de 
vidros recebido de Sao Pau o, 
• . ｍＢＧﾫＢｾｬ･ｾｴｩＭｭｾｃｯＢＢＢＢｭｲｮｾ･ｾｲＢＧ｣ｩ｡ｬｔｱＺＺＺｵＺＺ･ＢＧＺ･ＺＭ､ＺｴＺ･＠

Annunclae no tk> 

distribulcÃo Gratuita 
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l'André Welldbausen & C. 
ｉｭｰｯｲＮ｡ｾＧ｡ｬｯ ］ ｬｨ Ｎ ｰｯｲＮ＠ 0""\0 

ｆｌｏｒｌｌｾｏｐｏｌｉｓ＠ S-UTA. CATIURINA 

Secçio de flZenda.., armarinho, miudezas, etc. -Secção de ferra
rem, machinu de toda • e ｰ･｣Ｎｬ･ｾ＠ mslrumentos para lavoura, mo

tores, etc. Secção de eshvu, ｾ･ｲｯｺ･ｮ･Ｌ＠ glZohna. 

Depoaito de Cardo de pedra Cardiff e Americano 

Ｎ ｾｇｅｾＧＱﾷｅＸ＠ 11 .• RI'I'11108 
Trapiche de alracafdo de lJap. e navios, com armazens para cargas 

CorrMpondentea de diversos Bancos nacionaes e 
estrangeiros 

CORRE8POXDEXTE ' DO RU O DE ·.lPOLI 
Remessas para a Italia 

Yendedore (lO nutomoyeis 'OYERLJ.XD" 

Tratam da cohrança de ordenados, contas nas repartições pu
hlicas, retiradas da Caua Economica, juros de apolices e di

videndos. 
Encarregam-se da acquisiçao de quaesquer materiaes para em- ! 

prezas industrias, redes de agua e exgottos, instaJlações electricas etc. ｾ＠

(j' 
A ｅｾｾｎｾｍｉａ＠ ｄｾｍｅｓｔｉｾａ＠

Rua Conselheiro 110r .. o. ,1,1 

Armazem de seccos e molhados 

miveira ｾ｡ｲｶｾｨｯ＠ & C. 
AL KEROZENE, ARNE ECCA, 

etc. etc. 

Caixa Postal 13 
Teleg.: OLICARV ALHO 

Floria:n.opolis 

Santa Catharina 

> 
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1:1) 

ｄ･ｾｯｳｩｴｯ＠ oe oanha 
Jardim & Cia. 

Rua Santa Ephigenia n. 116=A 
S. PAULO 

T êm 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. 

Ｍ ｾ＠
Quando se dirimrem aos srs. Annun' t . C A " , .,- Clan es, queiram mencionar o "BOLETIM COMMER f\U" 
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Sociedade de Seguros Ilrltimos • Terrestres 

porto Alegrense 
FUNDADA EM 14 DE JULHO DE 1883 
ｃ ｩｬｐｉＢ Ｇ ｾｌ＠ 118 ｾＬｏｏｏＺｏｏｏ Ｎ ｵｯｯ＠

I A. ｂ｡ｾｬｩｳ ｬ｡＠ & Cia. 

S e gura Contra Fogo 
Predios, mercadorias, moveis, roupa de uso e 
tudo o que possa ser objecto de seguro-
Cobre os riscos 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 outros valores. Ope
ra tambem em seguros contra riscos 
de guerra, Taxas modicas. 

Informações com o Agente 
-

Ed tt.ardo Horn , 
RUA JOAO PINTO NO 10 

• Flol'ilulOllolis 

r!JF J-feitor Blum 

Agsnts 00 LLOYD ｂｒａｾｉｌｅｉｒｾ＠
Relu'esentanC,es da COIIIII. IJeChO-

1 

I 

nica e ImllOl'(adol'o de São pnnlo 
e de Donozzo ｾ＠ COIllI)· 

(G ({)) llll1lllll1l fi§§@Cf}§ ® 
(() ({)) ll1l § fi @ ll1l cal CC rlí> ® § , I 

PRAÇA 1 5 DE NOVEMBRO N' I ' 
(SOBRADO) 

Caixa I)Ostol n' 61 

End, telegraphico LABOR 

｟ｾ Ｎ＠ Florianopolis 

....... "" '" 

INDUSTRIAES. IMPORT A DO
RES E EXPORTADORES EM 

GRANDE ESCALA 
CASA MATRIZ, em JOINVIL
LE, e FILIAES, em MAFRA E 

S. FRANCISCO. 

Fabricantes das mais afamadas mar
cas de herva-matte. beneficiadas com 
a pura Illex dos melhores hervaes 
catharinenses. 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. 
Prodt:ctos solidos, modernos, lindos, 
bem acabados, que honram a nossa 
Industria. 

Joinville. ｾ｡ｮｬ｡＠ [albarina - Hrali! 
End. Telegr. 'OSCAR' 

CODIGOS A. B. C. 4 •.• 5 •.• di.,.., 
5 T. 8t HUNDIUS 

ELYSIO SIMÕES 
Escriptorio de representações 

Fundada em 1909 
Acceita representações de fabricas e casas. 

Dá referencias bancarias. 
Caixa postal. 66, End. Teleg, LUURDES 

'I' .. -Ie.lhone. UH - nun 'I'I'njnllo 
ｉｾ＠ (80h)-

ＱｾＧｉｏｉＧｩｮｉｬｏｬｬｯｬｩｳＮ＠ 8. ('aihnrion 
. 

Fabrica a Vapor 
DE 

Aguas Mineraes, Gazozas e licores 
Paulo GI'UlIel' 

Laguna 
Premiado na Exposição de ｆｬｯｲｩ｡ｮｾｰｯｬＬｳ＠ de 1905 

Estado de Santa Catharma 

Ｎｾ｟Ｎ＠

.... ｾ＠

I 
r 

I 

t 

"BOLETIM COMMERCIAL" ==-
Quando se dirigirem aos srs. annunciante$. queiram mencionar o 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o 

Soare 
de 

Joaquim Soares & Cia. 

Laguna 
E. de Santa Catbarina 

, 

RUI Guslna ｒｩ｣ｾ｡ｲｾＭａｮｬｩｧ｡＠ ｾ｡＠ Praia-

Armazem de seccos e molhados. 

_ Importadores de generos nacionaes. 

Exportadores de milho, feijão, farinha e 
tIOS geneIOs do Sul do Estado. 

Depositarios dos acreditados fogos attificiaes da 
F oguetaria Soares. 

Unicos V endedores ｮ･ｾｴ｡＠ cidade do Saboroso 

" pudimpõ." 
r endas em gro so e a varejo. 

Teleg. "Soares"--Caixa postal 10-Telephone 73 

XX XX 

ustavo na Costa Perei a 
Rel,r . ｾｮｴ＠ Ｈｯ｣Ｉｾ＠

• 
., ＢＧｬｾｉｬＨｏｩ｡ｳ＠

R. C I eir Malra ,6 s ra , 

Bebam CA 
A Soberana. Recommen
dada pelos medicos mais notaveis como 
a Rainha das Aguas mine
ra is. Use a Caxarnbu 
ás refeições e verá como a sua digestão 
será facil e agradavel. 

Fumem só Y01iK l ｭＢＬｾ＠ Veado que .. o o, melho
res agarros. 

-, 

Banco Nacional do Commercio 
ANTICO BANCO DO COMM ERCIO DE PORTO . LECH 

FU D DO EM 1895 

Stlde: IlOUTO ａｌｉｗｕｉ ｾ＠

Capital .... . .. . . . ... . .. . .... . . 10:000, 000$000 
R eserva .. . .. ............ . . . .. . 3. 154:716$910 
f lLlAES em Flori.nopoU., Join.m •• La,Io,ln., Slumen a u (Eatado d. 5 C .. ttu.. · ) 
em RIO Cran.de. Pelot .. , San1a Maria. Cachoeira, ｃ ｲ ｵｾ＠ Alta .. ｉｪｾｨＷ＠ ｾ＠

do RIO Grande do S""U.- Alencia em Curumbá LMaUo CrOMO), O .......... ...... ............ ... ... ... 

Saca, ､ ｩ ｲ ｾ｣ ｴ｡ｭ ･ ｮｴ ･ Ｌ＠ .obre toda. a. praças do Paiz e do E. 
trangeiro. e sobre banqueiro. na' .egulOte. praças: . 
LO DRES- EW YO RK _ PARIS- MILANO-GENOVA 
_ HAMBURGO- PORTUG L- H P HA- HOLLA. 
DA-BUEI OS·A YRES- MO T E.VIDE.·O -

Recebe dlOhelro em conta corrente, com retiradas livro., aviso 
I-- prevlO e a prazo fixo a. melhores taxa •. Empresta dmheiro em con· 

ta corrente ｳｯ｢ｾ･＠ ｮｯｴ｡ｾ＠ promissoria. com garanllas de firmas, hypo
thecAs e Sen. Immove ... Penhor Mercanltl, caução de titulo. d. 
dIVida publtca, acções de Bancos etc. 

De!Conta notas promis afias, letras de cambio, nacionaes e ･ｸ ｾ＠
ｴｲ｡ｮｾ･ｩｲ｡ｳ＠ e quaesquer titulos de credito. 

ｅｮ｣｡ｲｲｾ｡ＮＬ･＠ da cobt<n\a ､ｾ＠ dividendo. de Banco., Compa. 
nhia" Juros e Apoltce. F ederae., E.tadoaes e Municipae. e outras 
quae.quer. 

Secção de depositos populares 
(0 m utori,ftç -o do Governo Federal) 

'e ta secção o BA 'CO recebe qu Iquer ｱｕｾｬｬｴｩ｡ Ｌ＠
desde 20$000 ,te 5:000 000, p!\gan n i IrOS de 5 
o anno, capl:lh. dos no fim de c da me Ire 

Retirad,\,; até 1.000 OQO PO( em r [elt s em aviso. 

._" (o, •• «. ｾ＠ , 
(FDlFICIO PROFHI ) 

C in Post:l1,122 End. Teleg.: BANMERCIO. 

Cod us.-Brasilelro Un". sal. R,b o com wo-in-one, 
A. B. C. 5', e<ld, e Liel er; •. 

i i I em fLORIA DPDlIS, Esta o de Su la Catharil a, 

Á 'X X 
, x <><xxxxx 

}\ 

;<., 

x 

'a rica Santa Ca1ltarilla 

de 

Andre Wendhausen & Cia, 

tllllel'er,o telt'!!;l'llphi{'o= WelHlhauscn 

>< 
°X 
X 
X 
X 
X 

ｾ＠
X 

;<' 
X 
Á 

>< ""nllfa(Oh .. o" d(' (omnis s de fi liai- I 

'1IIl' o (lUla lida dto. 
ｬｾ､ｩｬｬＨｏｩｯ＠ "'01)1 io. ]10\ i 'n ( 10,''."° 

x 
X 
X 
X 
X 

eIN°.I·ho
". 

Rua Bocayuva n. 105 

, Florianopolis 

ÁXXÁXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Quando se dirigirem aos srs. Annuncl'antes, . ＭＭｾ ｃｏｍｍ ﾷｾ ｅｒｃｾ ｉａｌＧ＠quelfam mencionar o n BOLETIM 
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