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r Fibras vegetaes 

Os Srs. Otto Jordam & eia., industriaes 
em Joinville, tiveram a gentileza de enviar 
aO I Boletim' duas amostras de fibras vege
t,es produzidas em sua fabrica de Retorci
da 'sendo uma de bananeira e outra de pita. 

Da primeira amostra, aqueiles activos in
dustriaes acham vantajosa collocaçao no R,o 
e da segunda fizeram uma ｧｬｾｮ､･＠ plantação, 
da qual, cerca de 20.000 mudas, poderio, 
cortar n' este anno. 

Nao devem ser outras sinão de estimu
lo e animaçãO as palavras com que devamos 
acolher a iniciativa dos Srs. Otto Jordan & 
Cia, que bem comprehendem, assim agindo, 
as condições do n0550 paiz e o papel que 
lhe cabe desempenhar no mundo industrial. 

Esse papel não pode ser outro sinão o 
de grande productor de materia prima, para 
o fornecimento das industrias estrangeiras, 

Temos tudo a ganhar com isso, tanto pe
lo lado economico como pelo ponto de vista, 
Mo menos importante, das nossas relações 
internacionaes. 

Nas epocas que correm, as competições 
commerciaes têm sido o grande pomo de dis
,tordia entre as nações, que procUlam na ex
pansão industrial a base fundamental do seu 
engrandecimento. 

E' pois fora de contestaçao que o desen
volvimento que o nosso paiz tem dado 'as 
'Ua, fabricas, com especialidade as textis, 
vae despertando a reacção dos seus compe
tidores, e tantr) maior será ella quanto pro
xima estiver a occasiao melindrosa das recons
trucções financeiras. 

O estupendo successo que obteve a nossa 
exposiçãO de tecidos no Rio da Prata poz de 
lobre aviso a Inglaterra e tal vez os Estados 
Unidos. 

Aquelle grande paiz tecelao vae espalhar, 
kmplamente, na America do Sul uma revis
ta dedicada exclusivamente aos seus ｴｾ｣ｩ､ｯｳＬ＠
que por serem os mais conhecidos e procu
rados, dISpensavam esse leclamo, se temores 
occultos Mo ditassem tal propaganda, 
ｾｳ＠ nossas condIções naturaes e a nossa 

ｐｏ｜ｬｾｯ＠ no concerto das nações, estAo indi
cando o caminho que devemos trilhar, sem 
esmorecimentos. 

Convertamo-nos em fornecedores de toda 
h materia pnma de que necessitarem as fa-
ｾ｣｡ｳ＠ estrangeiras e em troca recebamos ca

prtae, e productos ja promptos para o nosso 
con,umo. A tanto podemos e devemos aspl
nu. 

\xploremos etse solo bemdito que nos 
cou e por sorte na partilha do mundo e que 
COplrtue um dos noss"s maiores orgulhos. 
d raduzamos o que o estrangeiro nao pu

Or produ", e teremos assim conquistado a 
lUa sYmpathia e benevolencia. 

Que os nossos vastos territorios .e conver
tam. em interrn.inas plantações e se cubram 
de InnumeravelS rebanhos. 

.A nossa missao de paiz essencialmente a
gncola estarà assim cumprida, perante o. no.
so,_ alliados. 

Florencio COlta 

Major Lauro Marquei Linharel 

Uma das figuras mais insinuantes e res
peitaveis do nosso alto ｣ｯｭｭ･ｾ｣ｩｯＬ＠ é, sem 
duvida, o 51 Lauro Marques L,nhares, um 
dos fundadores e dos mais esforçados mem
bros da AStociaçao Commercial de Floria
nopolis. 

O Boletim que muito o considera pelos 
seus profundos conhecimentos commerciaes, 
tempera de carac.ter e fidalga maneira d.e 
trato, sente-se felIz em estampar o seu cl!
ché assegurando a s. s. votos de felIci
dades pela sua data anniveuaria de 18 de 
Agosto. 

..... 

AcçãO benefica 

Animador e digno da melhor attençao é 
o desenvolvimento que va? tendo as. ques
tões de mteresses ｣ｯｭｭｾｲ｣ｬ｡･ｳＬ＠ ｰ｡ｴｲｯ｣ｬｾｩ､､ｳ＠
pela benemerita 'Assoclaçao Commercla e 

Florianopolis. ' d 
Tempos houve que era bem patente o e-

. descaso mesmo votado aOS as-
smtuesse o . d 

tos directamente relacIona os com o 
sump, . A necesSIdade da creaçao 
ｮＢｾｳｯ＠ commerclO. d f d 
de uma instituto que bem ｾｩ･ｳｳ･＠ e en er 

e ｺｾｬ｡ｲ＠ os interesses ｣ｯｭｭｙｾＺｲｳ＠ ｆＺｬｩＺＺ･ｾＺｾ＠
to UI gente a ser reso VI o. 

Ｚｾｾｰ＠ lacuna teve q.u7 ､･ｴﾷｳ｡ｰｐ､Ｚ･ｨｾＮ［ＬＺＺＺ･＠ ､ｾ＠
b'" t de e a 1DICI3 Iva 

oa von a. nao trepidaram ante 

co e enthusiasmo, defendendo nobremente 
o nosso commercio, que Já lhe deve inesti
mavelS serviços. 

A onentaçao que vae tendo eua Asso
claçao é facto que bem recommenda a com
petencia, envergadura e prestigio dos seus 
actuaes dírectores. I 

F aliar-se da acç30 activa e brilhante de
sempenhada por essa emerita assoeiaçao em 
face dos altos problemas commercaes n30 se 
nos parece cousa muitissimo faci\. Na cele
bre campanha da sellagem do slock, vimos 
empenhada a nossa Associaç30 formando a,
sim, na vanguarda constituida pelas suas con
generes no Brasil, cabendo-lhe um logar 
de destaque na saliente e ardorosa cam
panha, cujo fim era por embargos, num ｰｾｯﾭ

testo vigoroso - ao turbilhao de ｩｾｰｯＬｴｯｳ＠ !O
gados duramente contra o ｣ｯｭｾ･ｲ｣ｬ＿＠ e a ID

､ｵｳｴｲｩｾＬ＠ pelos nossos heroicOJ finanCIStas. , 
Se nao lôra essa attitude do commerCIO 

brasileiro, nao seria por certo, tambem, sua
vidade e minorada a impiedade d' aquellel 
que, quando vêem pelo esbanjamento,-exgo
tado o thezouro nacional - se atiram lamige
radamente sobre o commercio, lavoura e in
dustria, sugando-lhes a fortuna e atrophian
do-lhes o desenvolvimento. 

Foi para n6s uma grata satisfaçãO ver en
volvida nessa grande CAmpanha a nossa ａｾﾭ
sociaçao, que soube brilhantemente desobri
gar-se do encargo que assumi0. 

Outros assumptos, aliàs de elevada ｾﾭ
portancia e de palpitantes interesses, têm 51-

do tratados com 'e/licacia pela Associaçao 
que nao descura um sà momento no desem
penho fiel do seu valio!o programma. 

A publicaçao do • Boletim Commercial I 
e um bem organisado serviço qne recom
menda a acção . energica e .vigilante ､Ｇｾｬｓ｡＠
delen",ra do nossO commerCIO. A publIca
ç30 e manutençl\o de um periodico, com dis
tribuiçao gratuita, nA<> e, como se nos ｰｾｲ･ﾭ

ce facilmente, um assumpto de. menos Im
portancia. Nesse importapte servIço de pro
paganda commercial, silo empregados esfor
ços extraordinarios, que bem merecem os 
nossos applausos as nossas considerações e 
um auxilio liberal. . 

E' por esse meio! ｱｾ･＠ se põe em eVIden
cia as questões maIS Importantes lIgadas ao 
noSSO commercio local e que, lá fôra, repre
sentam beneficamente em prol desse mesmo 
commerClO. 

E assim vae a nossa AssociaçãO, co?,. um 
intuito patriotico, bem zelando e dmgrndo 
com hab,lidade os destIDos do nosso com
mercio, empenhada sempre numa acÇao ｢ｾ＠
nefica, graças aos .esforços, dedlcaç o e 1-

nicitiva dos seus dlrectores. 

Francisco Monteiro 
nosso commerCIO que . d b e 
as d.fficuld.des, na ｏｲｧ､ｬｓｾￇ｡ｾｲｴ｡Ｚｴ･＠ ｯｾａｳＺ＠ ｾＭｾｾＭｾｾＭＭＭＭＬｾＭＭＭＭＭＭＭﾭ
lementos ['ara a ｣ｲｾｩｾ＠ o ｱｾ･Ｇｾｾｭ＠ com afin- Pudlmpó Limlo: Sabor ao verdadeiro limão. 
lociação CommerCla, -
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Espedieate: Renda das 
o Boktim Commercial e de distribuição gra

lIIIIa publica todos OI Informes commefCIaes que 
lhe ..".,.. euflados. 

Annunaos, oerio ｣ｯ｢ｲｾ､ｯｳＮ＠ menAlmente. na 
bale de ｾ＠ rei> por cenllmetro quad. dro. 

eonelo do orte. de Joinville; A Epoca. 
desta capital; A ota. da Laguna, o N acio
nai, de Blumenau; Gazeta do orte. do 
RIO de Janeiro; O Cathannense. de S . Bento; 
JOIn I da 'emana, de Odeans. 

. Durante o ･ ｸ･ｲｾＮ｣ｩｯ＠ proximo paliado, 
clonaram 14 col\ectorias, 3 Mesal de 
das. sendo uma alldndega· la e dual 

Expedic;ão Telegrammas de cotações 
da nos a praça, ao dI. Honso Costa; ao 
. r. Ministro da ARf.cultura, pedindo .eme .. a 
de ramas de mandIOca e mudas de canna 
de a sucar, em vlstadas ultimas ge d 5 te.em 
sacI ｩＱｩｾ｡､ｯ＠ essas plaut ções,- á, Assoc.ações 

gas. que p' oduLiram a seguinte renda 
ordem dec. escente, , 

Parte Official 

ciltãl [li cllial . fiaria op li! 
ＮｾＺＮｾｴ［Ｎ ｐＮｩＮ｢ｴ［［ＺＬＬＺＮＮＧＺｯ＠ ｾＺＧＮＧＢ＠ 3.3 6 commerciaes de JoiuviHe e ltaJahy, pedindo 

Col\ectolla de JOlOv ille 
Idem de Blumt nau 
Alfandega de f1ollanopolis 
Col\ectoria de B. usque 
Idem de T uba.,1O 

\ 

d17er o stock aproximado de arroz p.1 do 
o Ja DlTedoria. em /4 de Ago lo de exportavel. 

Me a de Rendas da A lfandega 
de Itajahy 41.971 

/91 . . . Officios: ao E mo. SI. MIn.stro das Re- Collectolla da Palhoça 

Reuntda a D edona da Assoc.aç.iO Com- lações Extenores, em.ando no'"s "stas de 
meroa\' fo •• k1ta a sewo ｾｉｯ＠ ｰｲ･ｳｬ､･ｾｴ･Ｎ＠ lirmas genuinamente br stletras, d'accordo 
lid e .ppro ada a seta de reUDI o ntenor. com a circular daquelle MlOisteno - a dl\e.-

Mesa de Rend s da Laguna 

E,spediente -OOiclo docolleetorEstadual sas oCledadese associações agradecendo com
do Muntaplo de 5 Jose, r Congu ,i . da mUOlcados de eleições e posses de du ecto
Co ,pedin i) no > lIStas p ra a e tati tI- nas. 

Idem de TiJu,as 
Col\ecto,ia de S. Jose 
Idem de S. Bento 
ａｉＯ｡Ｂ､ ｾ ｧ｡＠ de 5 F.ancisco 
Collector;a de B.guassú 

c commerc. I do munic.pio, afim de .atl5- \ CirculareJ: A's col\ectOlia" mesas de len
I zer pedido de t A Ｉｾｉ｡＠ o; do a ente das e agenc.as hscae de todos os IOUOlCI-
6 cal de Cambonu, en iando a> !tstas de 10- pios do Estado, bem como á sub-dlrectolla 
I es ｣ｯｭｭ･ｲｃＱ｡ｾｳ＠ para org OIsaÇ o do ca· de rendas desta capItal, em !ando ILlas com 
dastro do no 50 commerCIO; do sr. agente espec.hcações para serem lornecidos Inl00mes 

Idem le .a' anguà 
Idem de Lages 
Idem de Canoinhas 

I de G opaba, Idem, idem. ahm desta AssoClaçao organisar o cada lia 

Carla-.los sr . Olto Jord"" C,a. com- do nosso commerclo. 
DIlDlc.ando a remessa de dou, pacotes de -
maotras de libras egetaes, produ tos de ua 
la nca n RetorCIda. 

ｌＮｯｮ､ｲ･ｾ＠

Pari 

"dita 
Portugal 

ew York 

Camhio 

90 d 

Vi ta 
90 d 

VI ta 
\ I la 

vista 

" 

" 

12 l , 
12 • , 

720 

510 
2500 
4250 

Crrculare.-dos srs. Z"oha . Ramos I\{ C,a 
e Barbosa Ibuquerque C,a. dando co
taç.6es do mercado do RIO de J nelro; do 
Club. 'autlco Francisco. tartinel\i. communt
cando a po'se de ua nova dlrectoria; da Asso
cia o Comm .. rcial do Parà. ccusando o 
recebimento da noua Circular de I de Ma
I ; -ia S. Uniao Seneliclente dos T rabalha
dores de Florianopo IS. commuOlcando a elei
ç.iO de sua nova directoria; da Associaçao 
Commercial do Pará agradece'ndo a remessa ｾｾｾＭｾｾＭｾｾＭｾ｟Ｎｾ Ｎ ｾｾｾＭｾｾ＠

de no so ultimo relatorio; do sr. Allonso Costa 
communicando que o oro Carlos Blanclo:, re
presentante da Sociedade Hol\andeza T rans
atlantlca, deseja po uir amostras e preços 
para a compra, em larga escala. de c.õca, ja-

o trabalho das Associações Commerciaes 
o kerozene n s praças de S. Paulo e Belem 

lapa e condurango. Inlormam-nos os ultlmos teleg·ammas, 
Relatorio-Uma ninucioso relataria apre- que o sr. Alvaro de Carvalho, 'Ieader" da 

sentado ao exmo. sr. general governador do bancada paulista na Camara Federal, recebeu 
Estado. pelo sr. dr. FulVIO Aducci, secretano o segulOte despacho: 
geral. 15AO Paulo, Com relaçao á nossa praça 

'l;elegrammas-de catações de dilferentes de generos de consumo devemos Inlormar a 
praças commerciaes do Brasil, enviados pelo v, exa. qne e absolutamente impoSSlvel maIS 
11'. dr. Affonso Costa, do gabinete de Infor- tolerancia para com os açambarcadores, que 
do M. da Agncultura. estAo \ endendo o kerosene a 50$000 a cai-

Pauta Da Duectona do Thesouro do Es- xa Rogamos a V. exa. envidar esforçai para 
a votaç.\o do pro)ecto de requisiçOes pelo 

tado, recebemos a pauta com os vaIarei das Comm .. sanado da Ahmentaçao Publica Pela 
mercadonu IUJelta •. a exportaç.io. Auociaçao Commerclal dos Varejistas. (a) 

1(elli /rD-A ｒ･Ｌｾｲｴ｡＠ da Semana e Fonlon, Henrique Braga. presidente. 
enVladas pela delegacia da Produc.ç.io acio.' Em Selem o preço do \:era ene continua 
nal, no Rio. ｒ･ｾｩｳｴ｡＠ ｉｮ､ｾｳｴｲｩ｡＠ e Col?merCIO, \ a provocar celeuma, pois os retalhista' per
da RIO de janeuo. Revuta InternacIonal de .istem em fazer extorsões ao povo emquanto 
Duo, E tado.1 Umdrll;. ReVISta Commerc.al que a Alsoc.iaç.io ｾｭｭ･ｲ｣ｩ｡ｬ＠ trata de com
do Bra ,I. RIO de Janetro; Chambre de com- bater a sua gananc.a. 
merc.o Franco-Srélllense en France, Bulletin Apenas algumas casas commerciael pos-
t nlud P ..nz; Boletim da A soc.iaç.\o Com- .uem pequenos stoel.. de le producto. 

mercial da Bahia. BoldlO. de cotaçõel do o d,a I de Ago to em d.ante o kerozene 
mer;:ad.o do R.o, M.lni erio da Agricultura, começou a ser vendido aOI retalhi,t •• sob 
InduMa e commerCIO, Rio. a condlç.\O del\e. o revenderem ao publico 

Jornae$: A Comarca Palhoça; da o Planalto, por um preço e.t.pulado, tendo a AssociaçãO 
La es; A Raüo, de s. Francisco. Tolha Commercial deterrmnado que, OI que abusa-
do orte, de Malra. o Cruzeiro de Itajahy; rem, MO poderao conlcaulr mais o artigo. 

Idem de Campo ｯｶｯｾ＠

Idem de S Jo qu.m 
Idem de CU! itybano, 

A soda caustica 

- o dlrector do Lloyd Brazilei.o recéllw. 
um oH,c,o do sr. minisllO da Agricu_ 
communic ndo que, tendo o governo o 
emp.enho em que se .Otcie com urgencia a 
ｉＮ｢ｮ｣Ｎｾ＠ " c1. ,orh r"""a 110 ｂｲ｡ｾｩ ｬＬ＠ já t 11' 

do. para esse fIm, sido dec. etados favores 
espeClaM, sol,citava o LloyJ p.ovidenClu 
telegrap.hicas ao seu agente em Nova York, 
no senil do de embarcar em qualquer navio 
､ｾｳ｡＠ empresa que deixasse porto ameriCllllO 
em ('ogosto um grupo motorgerador de po
tencla de 1.000 kws. destinado a uma I .. 
brica installada nesta ｣ｾｰＮｴ｡ｌ＠ No mesmo oftj. 
c.o. o miOtstro declarava que as despesal do 
transporte deviam. correr por conta da firma 
A. Santos & c., desta praça. á qual per' 
ｴｾｮ｣･＠ o mesmo motor. 

A naçao que ndO se empenha em promo
ver o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
sua agncultura, condemna-se a ser pobTt! • 
paz e fraca oa guerra. 

enhuma Patna e 
amando-a na proporção de suá grandeza tor
nal-a-emos maIor que todas. 

J)crc:u}o (}" }'lol'ia 1I0})OliS 

ｐｲ･ｾｯｳ＠ correntes, actuae. 

Alhos, cento de resteas 
Alcool, lata de 18 htros 
Ameodou" s 25 lu 
Arroz «60 I 

Auucar malcavo I 60 I 

• . h mascavlO o • 60 I 
Banha I 

Batatas I 50 I 
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9 COST A & Comp. ｾ ｾ］］］］ＵＵＡＡｩＡ］］］ＵｩＡＡＡＵＵＡＡＡＵＵｩＡＡｅ］］］ｦＡｧＩ＠

ｾ＠ PALHOÇA / ｾ＠ Banco Predial do E. do Rio da JI8iro 
1 x 

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

marinhos, etc. 

Deposito pet1manente de sal 
gt10SS0 e moi do. 

Fabricação propria de vinho de laranja 
e vinagre. 

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

SIVO recebimento de dinheiro, nas re-
partições ·publicas. 

X X 9 Correspondentes do BANCO NACIONAL do COM- ｾ＠

9 MEReIO e do BANCO do BRASIL. ｾ＠

XXXXXX[JWOO CIJITIJXXXXXXO 
Banana Branca 

n maça 
S . Thomé 

! da Terra 
Couros seccos 
Crina animal 
Café em grão 
Carne verde 

secca 
! de pOl CO 

Cachaça, medida 

cacho 

" 
n 

k. 

15 ks 
k. 

l5ks 
k. 

Cebolas, cento de resteas 
Cela de abelha k. 

k. 
s 60 ks 
s 60 ks 
s 40 ks 

Ervilha 
Fei jão preto 
F eijao branco e cores 
F alinha de milho 
Farinha de trigo 

Boa Vis la 
Cruzeiro 

Fari nha de manrlioca 
commum s 45 ks 
F a, inl.a de mandioca fina 45 ks 
Frangos um 
Fumo. 101105 de 15 kilos 
ｇ ｾ ｬｉｩｮ ｨ｡＠
Lingui ça 
Lombo de porco 
Manteiga commum 

, de nata 
MIlho 
Mellado 
Mellado. lata de 18 
Mel de abelha 
0 '0' 
ｐ ｾｉ Ｌ ｩ ｬｨ ｯ＠ -
Palmitos. cento 

ｔ ｾ ･ｩｪＮ ｯ＠ de Lages 
ouclnho 

Toucinho fumado 

s 

uma 
k 
k 
k 
k 

60 ks 
pote 

litros 
lata 

dz 
s 50 ks 

k. 
15 ks 

k. 

500 
800 

1.000 . 
3.000 
1.500 
1.200 

13000 
1.000 

34.000 
1.000 
2.400 

90.000 
2.600 

500 
15 .000 
16.000 
12.000 

34.000 
35.000 

15.000 
18.000 

1.000 
35.000 

1.800 
1.400 
1.400 
3.500 
4.000 

11 .000 
1.200 
4.000 

12.000 
600 

24.NO 
16.000 
2.000 

12.000 
1.300 -,-
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Agencia: NA CAPITAL FEDERAL 

73 - Rua 7 de Setembro ·- 73 

Coixo Postol 928 

Endereço Telegraphlco; "Ianestarlo" 

Secção Bancaria e Commercial 

Faz loda, as operações bancarias 

Recebe dinheiro a curto e longo prazo a JUTos 
convenclonaes ."--. 

Representações, Co m missões, Con
signações e Conta Propria 

PHA..RMACIA. HOM<EOPATllA. 

COElil"iO ｂａｾｂｏｓａ＠ & eis . 
Grande Premio na Expo'!çtiO Nacional de /908 

Ourives 38 e Quitanda 106 

Rio de Janeiro 

A lium Sativum 
Abort. ou cura a 
inRuenza e cons
tipações em 1 a 

3 dias. 
O legit;mo traz 
um coelho pinta

do 

'Par/urina- Medicamento destina
do a accelerar sem ｩｮ｣ｯｮ ｾ ･ｄｬ･ ｮ ﾭ

teso e pOI tanto sem pengo, o 
trabalho do parto. 

Chenopodium Anlhelminlico- Pa
ra expellir os ｶ ･ ｲ Ｎ ｭｾｳ＠ ｾ｡ｳ Ｎ＠ cre
anças sem causar untaçao intes-

tinal. h' 
Curas/hma- Cura as bronc Ites 

asthmaLlcas e a asthma por mais 
antiga que seja. . • 

Flouresina- RemedlO herOlco pa
ra Roro!s brancas, cura certa e 

radical. R d' 
Essencía Odon/algíca- eme 10 

instantaneo coutra a dor de den-

tes . d' 
L ' a osso_ Podereso reme 10 que 

' figa immediatamente 05 cort6s e 
estanca .s ｨ ･ｭｯ ｲｲ ｾ｡ｧｬ｡Ｌ Ｎ＠

Vario/i"o - Preservativo contra as 

MORRllUlNA 
Oleo de 6gado 
de bacalhou em 

homreopathia, 
sem cheiro e sem 
di eta. P esae-vos 
antes e 30 dias 

depois 

Venu.sfnium- Heroico med icamen
to destinado a curar as tnAni
le,taçõe, ｳｾｬｬｩｴｩ｣｡ｳＮ＠

Cura-lebre- Substitue o suphato 
de quinÍno em qualquer lebre. 

Homeobromium - (T ani-reconsti 
tuinte homrel.ath •. ) . para dibili
dade. lastio, lalta de crescimen
to, etc. 

AT3enobenzol . 606 · dynamí.ado 
- Especifico a c.ontra syphilis, 
preparado homreopathicamente. 

DJi.peplinum- Efficaz na dyspe
p"a. perturbações do ･ｳｴｯｾ｡ｧ ｯＮ＠
azia. somnolencla e tontelTa. 

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

'Palus/r/na- Contra impaludismo, 
p-isào de ventre, molest;as do 
ligado e insornnia. 

beXIgas. h 
EspecificO contra coquelua e . 

Vende-se em todas JS pharmaClas e drogariàs do Bras 1 
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-< 4 Ｉ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｏｌｅｔｉ ｍ＠ ｃ ｏｾＮＱｍ ｅＺ ｒｃｉａＴｾｾｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ ＡＡＡＡｩｉ＠

ｾ｣ｙｊＲｦ｣ＺＺ］Ｇ］］］］Ｚ［［ｒｄｑＺＺＵＱ＠ ｾ＠ A u I as P a rt icu ares . 
La ercio Caldeira lecciona particularmente. Licções em cura0 e isolada.. 
Prepara candidatos á Escola Normal, Instituto P olytechnico, Gymnaaio e c.. 

cursos CoUegio Militar, etc. 
VeJe atlellados. 

R ei dos oermifuíO! . 

Verxn.il 
Vermifugo da Flora Catharmense. 

Descoberta do Chimico Industrial 

Henrique Briiggrnanll 

Eú o oencedor. 

Cuidado com as imilaçõel //I 

Pharmacla Santo Agoslinho 
Rua joio Pinto o 6 

FJ.)rianopolis 
Santa Catharina 

Explica disciplinas do curso de humanidades. 
Pode .,er procurado á R ua Joinville, 2. 

Pudimpci Amendoas: Caricioso ao paladar e bran
damente aromatico . 

ｾ＠ ｾ＠

ｉ ｾ＠ " " ?J Companhia Predial Paulista ｾ＠

A Internacional ｾ＠

r:.-, 

Casa Nova 
de 

Victorio Bressanelli 
ｆｬｯｲｬ｡ｾＮｯｰｯｬｬｳ＠

Seecos e molhados- Yidros-_ 

UC'"U) À (Q5V(@J('V) À lU-"'l\ ....I. 

É a melhor entre todas, a 
que maior numero de premios 
tem dado em Santa Catharina. 

Salva-se as difhculdades da 
vida fazendo-se uma inscripção 
na A Internacional, pois ｰ｡ ｾ ｡ ﾭ

se só 2$500 por mez e 

Xarque, Sal, Kerozene, 
Farinha de trigo etc. . . 

Generos coloniae 
o a " __ 

T ｾ､ｯＮ＠ os srs. agricl:ltores que d esejarem 
quaesquer informes Sobre agn cultura, lavoura 
etc, poderao se dirigu ao sr dr. L. R. Vie i
ra Souto, Delegado Execubvo da P roducçAo 
. aCIonai, Cuxa da Conversa0. RIO de Ja-
nelro 

4, ... anti-periodiCll Dr. RaUi con;;.;;termltentes. 

1 0$000 de Joia . Cahu ｾＸ＠

Plldimpó Baun ilha · ..bar dehcado e .u&\ e. 
') 'elclthOlle ｾＳＧ＠Agente geral em ｾ｡ ｄ ｴ｡＠ [atbartoa 

êlysio Simões 
Caixa 66 Tel. 191- Florianopoli 

［ ｖｾ＠ Gerencia do Boletim encontra -se pessôa 
habilitada que traduz cartas commerciaes, em 
1Dl!lez ou ｦｲ ｡ｮ｣ｾ＠ . [t:==::=:==:======:::ii 

E1Hl. Tcleg. BRESSANELLI. 

Podimpó lIml o: Sabor o verdadeiro hmão . 

. ＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾ ｾ］ｲ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾ＠

Garantia da Amazonia l 
SOCIEDADE DE SEGUROS MUTUOS SOBRE A VIDA 

,'éde oeial: BELÉM DO PARÁ. 

R esumo da Pos ieão .l c t ual 
Balanço de 19 16 

ini,tros ｰ｡ ｧ ｯｾ＠ ... . ............ . 12.428:3 14$830 
Reservas technicas ..... . ....... .. 9.257 :598$ 157 
Apol:ces resgatadas prematuramente . . . . 3 .060:45 7$200 

End. t eJeg.: ftASSISPECK" Caixa POl tal N. 31 

A. ASSIS &. COMPANHIA 
Representantes e depositarios 

Rua J oão Pinto N. 26 

ommi õe, Con ignaçõe e Conta propria. 

AGENTE : Farinhas Matarazzo, Chá L ipton, t'te. etc. 

Ribeiro 
ｃｯ､ ｩ ｾ ｯ ｳ＠ A . B. C. 5 th. Ed . 

I 
A polices vencidas durante a vida 
dos associados .................. 3.662:996$220 
Apohces sorteadas ......... . ...... 1. 192:750$000 
Pensões e Rendas Vltahcias ......... 118:823$760 

Scott'a 10 th, Ed. 

Agentes para todo o Estado de Santa Catharina da 

COl11Jlanhia de eguro Maritimo e Torre tre 
I 

Reservas espeClae5 e sobras .......... 77 1: 162$687 

\ 

T otal ､･ ｟ ｢･ｮ･ｬｩ ｣ ｩｯＤ ｾ ＮＬＬＺＧ＠ . : . Rs. 30.492: I 02$854 

DEPARTAME T O OOS ESTADOS 00 SUL 
A, nida nio Dra n{·o. ｾｾ Ｍ ｾｇ＠

.M:in.e rV'a 
Sé de 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 Patente N.· 20. \\ P". ;.1 __ ＺｒＺｾｾ＠ ＺＺｾ［ＺＧＺｾ Ｉｯ＠ ,"",00 . . .... 1 
Cidade. a rua João Pmto n. 'o 

Ｌ ｾｾ ｾｾｾｾｾ ｾｾ ｾｾ ･ｾ＠ ____________ ＭＭｾ＠
... ［ＥＧｃｾ＠

Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queiram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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INDICADOR ｾｯ＠ BOUTIM COMM[RCIAl ｾ･＠ floriaoollllis 
ｾｾｾｾｾｾｾ］］］］ｾｾｾｾｾｾ］ｾＬＷ＠L 1 

• 

ｾ＠ OOlJCADOR será publicado quatro vezes ao mez. Mos dias 2 e 16 DO BOLETIM COmRCIAL; DOS dias 7 e 23, mpecü,wute n 110m I • o ESUOO 

A PREDIAL 
Companhia de sorteio3 mensaes, séde Cu-

rityba. Rogo aos srns. associados o ob

sequio de sellarem suas cadernetas ｡ｴｾ＠ o 

dIa 5 de cada mez para evitar que ca

Iam em decadeneia. Eseriptorio rua Cons. 

Mafra 5, Sobrado. 

A. Corrêa Agente Geral 

Cua Mayer 

de Carlos Meyer. Importador de joias, lerra
gens etc. etc. R. Cons. Malra n' 4 e 6 

A' Catharinenae 

FCl. de Massas Alimenticias movida a ele
tncidade, de Joao Testa- Ed. telg . Testa 
'relep. ISO- R. Cons. Malra n" 68 

Grande Fabrica de Moveis 

de Carlos Reinisch Rua Joao Pinto n' 44 

Carimbol de Borracha 

Trabalho garantido. Inlormações na G erencia 
deste Boletim 

BUlch & Cia. 

Couros, Calçados. Artigos para sapateiro e 
selleiros Rua Cons. Malra n' 14 

Cua Paroceo 

Grande Armazem de Seccos e Molhados 
Rua JOl\o Pinto n' 28 

Pharmacia Popular 

de José Christovao de Oliveira 
R. JOl\O PlOto n' 7 

Recommenda-ae 

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

Café Commercial 

Ponto pl'edilecto das lamilias desta Capital 

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

Salão Sepetiba 
ｾ･＠ ｆｲｾｮ･ｩｳ｣ｯ＠ A . Sepetiba. Barbeiro e Ca
ellerelro R. Tiradentes 10 

Salão Brazil 
de Arthur A. de Mello. Barbeiro e Cabellerei
ro. Rua Cons. Malra n' 13 

Fabrica de Chapeos de Sôl 
de Lydio Lima . Rua Trajano 12 
Cala Olcar Lima 
ｴ ｾ ｬ､ｯｳ＠ e casacos para inverno, recebeu um 

lUto sortimento esta casa 

em supplemento 
Alfaiataria Bonnauil 

A mar. antiga desta capital 
Rua JOl\o Pinto 

No Bon Marche 

Sapataria Cantiaano 

Grande e variado sortimento de calçadot. 
R. Con.. Malra n' 12 

Caaa Familiar 
Sempre novidades- N . Buchain & Cia. F poli. F azend .. Armarinho Calçadol e ChapéOI 

etc etc. Rua Con •. Malra D' 10 A. 
Charutaria Helpanba J060 N. Jorge 

Fabrica dos alamados cIgarros F. F. F. Cail. Natal 
Rua Republica 7 '" 

CaIA Coelho 

ESpecialidades em artigos para A Ifaia/es 

N. Buchain & Cia 

Praça 15 de Novembro, '27. 
Fazendas Armarinho etc. etc. F poli. 

Sapataria Perrone 
Tem stocks ｡､ｭｩｲ｡ｶｾｩｳＭｓ｡ｰ｡ｴｯｳ＠ elegantes, 
finos, delicadissimo •. -

Rua JOiO Pinto 

A MELHOR 
ｾｒｴｦｩｾＱ｜Ａ＠

..... ｾ＠........ -_ .. "C..:_ • .::..,-:-..=, • . -

Attende sempre com solicitude de e prompti
dlo. Tem sem sempre ai alamadu 
Coalhada3 

Confeitaria Modelo 
O ponto chic da elite F1orianopolitana. 

Previaora Rio·Grandenae 
Ex.Qul Pari.iense Agente geral
Bemardo KI .. Rua Traiano n' 2 

Confeitaria Chiquinho 
E' a mais antiga desta capital e que JI!OCu, 

d·· Ir ..... uen. ra .ervir melhor a sua IstlDcta -I> • 

Pudlmp6 Chocolate: Nutritivo c .ub.tancial. 

Café Familiar 
de Estani.làu Ligoski, Tem sempre grande 
sortimento de doçes. PiO fresco 3 vezes ao 
dia. 

Cafe Popular 
. . . . Li ｾｌＧ＠ E' alé mais Irequen· Todo commerelante que nao annunelar IDIIo- de Estalllsláu go",. o c 

lentemente, abandona o !rtllu,:, aO
d 

｣ｯｮ｣ｯＢ･ｾｴ･＠ tado desta capital 
que sabe popularizar . ., por VI' o aooune .0 , I' 
F azei. Ja . o vosso eontracto com o Boletim Cafe AlIança re tem 
Commerci&! que esta preparando supplementos de u.jmpio J. de ａｳｳｵｾｰｬｯＮ＠ ｉｲｾｭｰ＠
especiaes. variedade. em c:locel beb.dase _ 10'. t 

Para ajudar aos alliac:los, o ｂｲｾｳｩｬ＠ necessita de Serraria Central de lenha em aros 
que o. brasilello, economisem mUIto e produzam d F . Nappi Entrega a c:lomcilio. R. 

e ranclSCO 
ainda mais . ｾｾｾｾｾ ｾｾ ｾｾＢＢＧＺＧ＠

ｾ＠ ｾ＠ Deodoro 
ｾ＠ -O annuneio ［ｾ･＠ sobre o pubt.eo pela pres.ão A Pernambucana 
ｩｮ ｳ ｩｳｴ･ｮｴｾ＠ que exerce. F c:I Armarinho, 

de S. Souza & Cia. azen a, 
Sapataria Peluzzo 
R . JOiO Pinto n' 1.1 ｎｩ Ｎ ｯｾｵ･ｭ＠ deve comprar 
calçados sem primetro vlSltar esta casa. 

Casa Bruxellas 
ESpecialidades em artigos para senhoras 
Rúa JOiO Pinto n' 5 

Sapataria Hespanhola 
de Juliao Gagego. Completo.s sortimentos de 

I dos R Coos Malra o 24 • ca ça '. . 

Casa Schneíder 
t:' d Armarinho e Calçados etc. etc. 
I' azeo 85 

Rua Cons. Malra n' 26 

Aulas Particulares . 
Laercio Caldeira- Licções em curso, e ISO' 
ladas- Ru Joioville, 2-

Chapéos e Perfumanas 
R. Coos. Malra n. 26. A. 
Padaria Central 
de F raocisco T reska distiDeta fregue-

A que melhor ｾｲｶ･＠ a sua 
na Fomecedor da Armata. Rua 'Deodoro. 
PIO Iresco 2 vezes ao ta. 

SalãO do Commercio . 
de Pedro Zomer. ｂ｡ｲｾｩｲｯ＠ ｾ＠ ;:abelleuo. 
Rua Dr. F elippe Schmldt n 

Zaphirios C, Berson . 
. I IOrtunento de Te.. em expollçlO um regu ar 

vidros recebido de Slo faulo. _. 
-- . Ｇｾｉ Ｇ＠ CommerClal que e de AnnunClae no tjQ ehm 
di.tribulcão Orat.lta 

• 
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André Wendl18U en & C. 
Imporf ￇ￠ｏ ］ ｅＢＩＺｰｯｲｾ｡ｯ＠

ｆｌｏｒｌｌｾｏｐｏｌｉ＠ SAXTA. ATHARINA 

Secçào de fAZendas. armarinho •. miudezas. etc. -Secção de ferra
..,.... machiAu de toda a ｣ｳｰ｣｣ｬｾ＠ instrumentos para ｉｾｶｯ ｵ ｲ｡Ｎ＠ m<>

tores. etc. Secçio de cstivu. kcroune. IAZolana. 

Depoaito de Cardo de pedra Cardiff e Americano 

Ｎ ＭＧＮｇｅｾＧｉﾷｅＸ＠ ｈｾｒＧｔｉＩＧｏｓ＠
Trapick de a/roc4fdo de lIap. e ｮ｡｣ｩｾＬ＠ com armazeru para carg

tJ3 

Correspondentes de diverao. Banco. nacionaes e 
estr&1ll"eiroa 

DO BAX O DE ｾＮＮｵＭｏｌｉ＠

Remeasu para a ltalia 

Yendl>dore do automoyci ' OVERLAND" 

T ralam da cobrança de ordenados, con\&s nas repartições pu
blicas, retiradas da Caixa Economia. juros de apoliccs e di

videndos. 
EDurrepm-se da acquisiç.ao de quacsquer materiacs para em

prezas industrial, redes de agua e eltgottos. installaç6Cs e\ectricas etc. 

I 

-'--rS' 

I A ECOItO IA DOMESTICA, ｟ ｾｉ＠
Ih m ｣ＺＮＮ Ｇ ｯｮｾ･ｬｨ･ｩｲｯ＠ :nafra. -l-l 

I I Armazem de eeeos e molhados I 

],,0 ＮＺｾ ｾＡ＠ ｾｾ［ｾｾｾｾＬＮｾ＠ Ｚ ｾｦｬＧＮ｜Ｎｬ＠
(lh·. t '. I 

C i fi Po tal t 3 \ 
T ﾷｬｬＧｾＮＺ＠ ＨＩｌｈＧｾ＠ Uy ｾ＠ lJ{O 

Fl0 'ia 1: ＨＭＧｬｾｯｬｩｾ＠ II 
Santa Catharina 

> 
'"O 
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ｾ＠ C'J) 
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Deposito de banha 
flJ ar{l i 111 & Cia. 

Rua Santa Ephigenia n. 1I6=A 
S. PAULO 

Têm sempre em depo ito permanente: 
Banha de porco em latas de 2 e 18 
kilo. linguiça, chouriço, toucinho salga
do, manteiga e outro arligos de fa,i1 

con umo. 
ndas por atacado e a varejo. 

Barraca no' mercado livre. 
Acceitam repre entações de todos os 
artIgo do Sul. compram e vendem la
ta para banha, couros de porco e etC. 

Ｍｾ＠ - Ｎｾ＠

.r. Annunciant , queiram mencionar o n BOLETIM COMMERCAIL' Quando dirigir m o 
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-

;J,J.JF r ]-leitor 13lum 

Agenle do LLOYD ｂｒａｾｉｌｅｉｒｾ ﾷ＠
11t".u·{°st."ntnntes do { 'om.t. 1IC("hO-! 
ui('1I c Im,tOl'(odol'u dtO Sião POlllo . 

tO ci tO Donuzzo ｾ Ｎ＠ {'OII1,t. 

" '"" mml §((j) 
. ((') 1]) fll 

§ 

ｬｻｲｲｮＺ｡｣｣ｾ｣･ﾧ＠

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N' I 
(SOBRADO) 

{ 'uh.1I ,tos"ll ... ca 

End, t elegrnpltico LABOR 

ｾ＠ ｾ＠ Florianopolis 

A. Baptista & Cias 
INDUSTRIAES. IMPORT ADO
RES E EXPORTADORES EM 

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

S. FRANCISCO. 

Fabricantes das mais afamadas mar
cas de herva-matte, beneficiadas com 
a pura lllex dos melhores hervaes 
catharinenses, preferidas pelos mais 
finos paladares. 
Fabricantes de Pontas de Pariz, Ara
me Farpado, Tecidos de Arame, T e
las Especiaes para Jardins, Viveiros 
de passaros e quintaes. 
Productos solidos, modernos, lindos, 
bem acabados, que honram a nossa 
Industria. 

Joiovllle, janla [albartoa - Br8SÜ 
End. Telegr. 'OSCAR' 

eODI"" os A. B. C .••.• 5 ••• ､［ｾ｟＠
\..J 5 T. '" HUNDIUS 

::::: o::: 

ELYSIO SIMÕES 
Eacriptorio de representações 

Fundada em 1909' 
Acceita representações de labricas e casas. 

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

I 

1 

'l'eJ ... tholl ... tDt - RIIO '1'1'010110 
t" (Soh) -

I ＮＬＬＺＺｯｾｾｾＺｯＺｯＺ［ＺｾＺＺＺＺｾＺｦｴ］ＺＺｺ＠ I 
Fabrica a Vapor 

DE 

Aguas Mineraes. 'Gazozas e licores 
1)111110 Gl'uner 
Laguna 

Premiado na Exposição de ｆｬｯｲｩ｡ｮｾｰｯｨｳ＠ de 1905 
Estado de Santa Cathanna 

......... --
=== 
Quando se dirigirem aos srs. Annunciantes, queiram mencionar o "BOLETIM COMMERCIAL' 
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Q 'Casa Soares" 
x x x 

de 
Joaquim Soares & Cia. 

Laguna E. de Santa Catharina 

lu Gustna Ricbard-Anliga da Praia-

- Armazem de seccos e molhados. - Importadores de generos nacionaes. 

- Exportadores de milho, feijão, farinha e ou
tros generos do Sul do Estado. 

Depositarios dos acreditados fogos artihciaes da L 

F oguetaria Soares. 

x 
X 

Unicos Vendedores nesta cidade do Saboroso 

"Pudimpo." 
X Vendas em grosso e a varejo. 
ｾ＠ Teleg. HSoares"-Caixa postal ｬｾｔ･Ｑ･ｊＵｨｯｮ･＠ 73 v 

À X_' _. ｾＺｾＺＭＬ［｟＠ ｾＭ ｾｘ＠

ｾｉｾｾｾ］］］］ ｾｾｾ｀ｾ＠

Gustavo na ｾｯｳｴ｡＠ Pereira 
Rel,resellfaçõ('s (' . ｾＨＢｵＨＢｩ｡ｳ＠

R. ｃｯｮｳ･ｬｾ･ｩｲｄ＠ Malra N. 8 sobrado 

Bebam CAX BÚ 
A Soberana. Recommen
dada pelos medicas mais notaveis como 
a Rainha das Aguas rr.ine
rais. Use a Caxarnbu 
ás refeições e verá como a sua dIgestão 
será facil e agradavel. 

Fumem s6 ｙＰＱｩｾ＠
ＧｾｉｭＬＬ ｾ＠ Veado que ,00 '" molho-
\ res cIgarros. 1) 

@ @ 

Banco_ Nacional do Commercio 
ANTICO BANCO DO COMMERCIO DE POIITO A' EGU 

FUNDADO EM 1895 

Séde: PORTO ａ ｉ ｾｅｇ ｬｴ ｅ＠

Capilal ....................... 10:000.000$000 
Reserva ....................... 3.154:716$910 
FIUAES em Florianopoli., JoinviUe. ｾ＠ •• un •• ＸＱｾｭ･ｮＮｵ＠ (E .... do de S. Calharia. ) 
e.m Rio Crande. Pelot.. . Santa Maria, Cachoeira. Cruz Alta. Ijuhy (!.tatlo 

do Rio Grande do SuO.-A.encia em Curumbá (M.no Gro .. o). 

Sacca. ､ｩｲｾ｣ｴＮｭ･ｮｴ･Ｌ＠ sobre todas as praça. do Paiz e do Es
trangeire>, e sobre banqueiros na' seguintes praças: 
LONDRES-NEW YORK-PARIS -MILANO GENOVA 
-HAMBURGO-PORTUGAL-HESPA HA- HOLLAN_ 
DA-BUENOS·A YRES--MONTEVIDE'O-

Recebe dinheiro em conta corrente, com retiradas ｬｩｶｲ ｾＮＬ＠ .. viso 
prevlo e a prazo fixo as melhores taxas. Empresta dinheirO em Con
ta corrente ｾｯ｢ｲ･＠ notas promlHona.; com garanlll\s de firmas. hypo
,heCds e Bens ImOloveis. Penhor Mercanhl. caução de titulas da 
d,vida pubhca, acçôes de Bancos etc. 

Desconta Dotas promissorias, letras de cambio. naClonaes e ex
trangeiras e quaesquer titulas de cred,to. 

Encarrega-se da cobran"a ､ｾ＠ dividendos de Bancos, Compa
nhia" juros e Apolices F ederaes, Estadoaes e Municipaes..e outras 
quaesquer. 

Secção de deposifos populares 
(Com autori .. çào do Governo F <;deral) 

N'esta secção o BANCO recebe qualquer quantia, 
desde 20$000 até 5:000$000, ｰｾｧ｡ｮ･ｬｯ＠ juros ele 51) o 
ao dnno, capitalisarlos no fim de cadd semestre 

Retirada. até I :000$000 podem 'er ｦ･ｩｴｾｳ＠ sem aviso. 

ｾ ］ ｐｉＧ＠ U'U I d dtO , O ･ｭｨｬＧｯ］ｾ＠
(EDIFICIO PROPRIO) 

Caixa Post 1,122 End. releg.: BANMERCIO, 
Cod,gos: - BraSlI .lro Umversal. R,beiro com Two-in-one. 

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

filial em flORIAHOPOllS, E lado de Sanla ｃ｡ｬｾ｡ｲｩｮ ｡Ｌ＠

x I 

/ , '" y'X )(XXXXX 
X X Fahrica ｾ｡ｬｬￍ￪ｬ＠ (1atharina X 

X X 
A de X 
X X 
)<, Andre Wendhausen & Cia. X 
X X 
X X 
X ElHlcr(\(:o ｴｬＧｬＨＧｾ｝Ｇ｡ｰｨￍ＼Ｇｯ Ｍ ｗ＠ t\,ulhllllSCII ｾ＠
X X 

Jlnnllr'U'CIII'U clt" (',uuis lS dt" f.llnl- 9 

x 
X 
X 
X 
;( 

fl"('I' f.mllidnd(·. X 
. ':diO(-io IU'OIU'io . 11o, idn U ｉｏｉＧｾＧｮ＠ X 

(·I(·(·h· ... ". X 
X 

ｾ＠Rua Bocayuva n. 105 

Florianopolis 
x 
y/xXÁ.;(X / / / / / V ;( <XXX 

X 
1/ >< 

Quando se dirigirem aos srs. annunciantes, . . 
"BOLETIM COMMERCIAL1 

quetram mencionar o 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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