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I de FelJere;ro ro segunda capital dos pheniciol, nllo era 

Tem despertado o mais franco interesse, 
o Cura0 Pratico de Commercio, pro· 
fessado pelos m. Laercio Caldeira, da di
recçao deua folha, e José de Senna Perei
ra, reputado guarda-livros de nossa praça. 

Installado pela palavra sobremodo distincta 
do illustre cel. André Wendhausen, que 
presidiu a reuniao de installaçllo, tendo o 
IIpoio valioso da nossa benemerita Associa
Çao Commercial, em cuja séde funcciona, o 
C . P . C ., qu" veiu realizar uma velha aspi. 
raçao da nossa mocidade do commercio, es
tá fadado á utilissima acção em nosso meio. 

Mezes atraz, nesta columna, bem dissé
mos toda acção esforçada que viesse melho
rar a situaçlo intellectual dos nossos intelli
gentes rapazes do Commercio. Hoje, louva
mos o trabalho precioso dos distinctos di
rectores do C . P. C ., folgando em registrar 
o enthusiasmo nos atraiaes mercantis pelo 
methodo pratico e eíflciente seguido no fu
turoso Cuno. 

A aHluencia de alumnos. a orientaçllo do. 
estudos e a manifesta aptidao dos nossos 
empreg_dos do commercio, sao elementos 
apreciabilissimos para o brilhante futuro que 
aguarda o C . P . C . 

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

Rua Trajano n. 3 

Fabrica de Chapeos de Sol 
de Lydio Lima - Rua Trajano 12 

A Pernambucana 
de S. Souza & Cia Fazenda, Armarinho, 
Chapéos e Perfumarias 
R. Cons. Ma!ra n. 26. A. 

Pudimpó Cbocolate: Nutritivo e substancT 

A Arte de ser Caixeiro 
(Ferreira da Rosa) 

fertil. Aviso 
ｏｾ＠ leus habitantes, para viver, entregavam

se mUIto á pesca; e este exercicio fel-os 
conhecer o mar, e habituar-.e a enfrentar-lhe O Boletim Commerclal do fez 
os pengos. Primeiramente serviram-se de alteração em sua tabella de pr-"" de 
madeira sobre que f1uctuavam; depois afa.. .,....-
tavam-se da costa IObre páos amarrados en- annunCIOS, continuando a cobrar, por 
tre si (jangada); maIs tarde cavaram os gros- um quarto de pagina, uma vt:l.-

sos troncos lormando a ｾ｡ｮ｡＠ em que se I 5$000, espaço equivalente a um oi· 
lançaram soble as ondas. tavo nos jornaes da Capital. 

Eis ahi de que modo começaram e aper- j Ｚ］］］］ＧＺ］］］］］］］］］］］］ｾ＠
feiçoaram a navegaçllo. Caaa M.yer 1-------

Foi sem duvida a ilha de Chypre, ｣ｯｭｾ＠ .. 
mais proxima, o primeiro ponto fõra da costa de Carlos Meyer. Importador de )OIU, 

a que te dirigiram; de lá voltaram satisfeitos geDs etc. etc. R. CoDS. Mafra D' 4 e 6 
pelas acquisições que fizeram, empregando Alfredo Sell 
coragem, astucia e persuaçao. Fabrica de cerveja, licore. e gazozu 

Rancho Qu,ei'-4 Repelidas estas excursões ao mar, e verifi
cada a vantajem desse commerClO, estabele-
｣･ｵｾｳ･＠ a ｣ｯｮ｣ｵｲｲ･ｮｾｩ｡＠ dos ｮ｡ｶ･ｧｾｮｴ･ｾ［＠ e do Parte Official 
traftco de mercado nas, chegou-se, mfehzmente 
ao t,.fico humano: fez:se immigraçao e. emi- da luetlatãa tl\D!mal •• f1lr1i_ 
ｧｲ｡ｾｯＬ＠ passaram da Ilha para o continente I 
homens que foram sujeitos ao captiveiro, e do R .• 'd L Ulil;'·'· P •• ' ｦｴｾＮ＠. n . I' . ec.Oa.aKI • - _... .a_IC. pOlI' ...-.- .. 

,-,J .. ｾＮｵｬＮ［ｵｫ＠ ,",o.u" d. lllla segulIam p lefilC10S que de 6 õ. I"o •• aabro o. , •• 1, 00 Go_ ... _ r ..... .a. 
montaram colonias. 

Este povo emprehendedor, cada vez mais '1(eunillo de Directoria, em /5 
pratico na travessia dos mares, foi até ás de /9/9 ('1(e3umo da aela). 

costas da Asia Menor; e, enveredando pelo 
estreito de Dardanellos, antigo Helesponto, Expediente- Offieio.: do sr. Sec. da 
correu as costas do mar Negro onde fez no- perintendeneia, communicando a remeua 
taveis descoblimentos, e muito negocio. collecçao de lei. de 1915 e 1916, do M 

Ahi o egoismo hellenico oppoz difficuldades eipio de Florianopolis; do dr. L. R. V
á marcha desse commercio maritimo. Os barcos Sento, Delegado Execultvo da Prod 
de Sydon e Tyro tiveram de ceder o passo Nacional, remettendo um conhecimetllo 
á actividade ｾｲ･ｧ｡＠ que ent o começou, tam- tres saccos de feijao manteiga e dou 
bem, a ensaiar navegaçao. feijao branco, para distribuiçao, COD 

ｾｾ｟ｾｾ｟ｾ｟ｾｾ｟ｾｾ｟ｾｾｾ＠ pedidos desta Associaçao; da F ederaç.ao 

A' Catharinenae 
F ca. de Massas Alimenticias movida a ele
tricidade, de João T esta-Ed. telg. Testa 
Telep. IBO- R. Cons. Mafra n' 68 

Junta Commercial de fioyaz, 

Installou-se, na ultima quizena de Dezem
bro, em Goyaz, a Junta Commercial daquel
la capital, que irá realizar trabalho eflicien
te naquelle futuroso Estado. 

E' presidente da Junta o talentoso moço 
dr. Othoniel Soter de Araujo, esforçado 
campelo da grandeza goyana, e deputados 
os sn. coroneis Luiz Guedes de Amorin, 

Associações Commerciaes do Brasil, Rio. 
dindo que esta Auociaçao nomeie o -
presentante junto daqul'lIa c0'Pl)(aç.ao. 

Tefegrammos;- de cotações do 
do Rio, enviados pelo dr. AffonlO 
Dtrector do Gabinete de luformaç6el do 
da Agicultura. Idem, Idem, sobre 
dos mercados de differentel praça. do P 

Folhe/05- Collecç&o de lei. e R_I 
do Municipio de Florianopoli., (1915.191 
Idem, idem, 1916; Idem, idem, de 19 
Estatutos da F ederaçao da. A . 
Commerciaes do Brasil, do Rio. 

fornoe3 - Luz; de S. José, Boleti.a 
cotações do M. da Agricultura, Rio; J 
de Joinville, Joiviville; A RazllO. S. Fru 
co Sul. 

1Il - Os phenicios foram o povo mais 
mercantil e mais afamado do Mundo Antigo. 
A origem do seu commercio perde-se na 
noite dos tempos, e precede a todos os da
dos que possuimos 

Os Judeu, chamaram Canaan a toda cos
ta do Mediterraneo, desde a Asia Menor 
até o Egypto; e esta palavra, em hebraico, 
significa ｰ｡ｩｾ＠ de negociantes. Moyses diz 
que Sydon, capital de Phenicia, era a ｾ＠ filha 
primogenita de Canaan·. 

Ora, a co.ta em que Sydon se achava 
edificada, e onde mais tarde se elevou T y-

J040 Vicente da Costa Campol e Chrillia- Cafe Popular 
no Rodrigues de Souza Moraes. SAo sup-
plentes: José de Alemcastro Veiga, ｄ｡ｶｩｾ＠ de Eltallisláu l:igoski E' o café maia 
Hemeterio do Nascimento e Evaristo Perel- lado desta capital 

ra da Silva. . i Confeitaria Chiquinho 
O [Boletim Commercial faz voto. IIDcero.,. . ' . 

para que a novel J unta Ｎｾ｡＠ fadar valiOlO I E a ｾ｡ｬｬ＠ anUaa desta ｃＮｾｬｴ｡ｉ＠ e que 
do prOlJreIlO do longiquo Estado de Ciayaz. ra aervu ...ua • MIA clilllDCta 
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chio . de 
•• • IhecIo, CGD cobertura q1Ie DIO ｾ＠

ele ｾ＠ , chiai· leIba .a e ... pro ida de teclo sem r:ta• .... .:.;zllflAe . _ feuda •. Se o celleiro tiver ｵｭｾＬ＠ unlca ...... l.rr.:. _ E!:Iru. porta, melhor .ser', ｾｲｲｵｭ｡､ｯ＠ o fel)lo no 
• _ d&ciencia lIlp IOIfre !to- chao, em monte conllnuo, até a al,tura em 

do ...-l 'do nn#ran'OI po sam trabalhar I,vremen-
.... ICI .. - podaItIo, o ｴＢｾＮ･ｮ＠ . que os - .. - 'd d --. ii o 8arIo de Capane- te, collocam·se, na parte ｳｵｾｮｯｲ＠ o pro uc· 

eaIre u popuIaç6es do nor- to amontoado, pequenos alguldares, panenas 
｟ｾｩｲｯ＠ u propriedades immunisado- ou laias rezas contendo s d?ses de su u-

..... oceD .... 

COllstrucç6el elisleote. na loealicSac!1e 
ser de .Igu_. dezellP de metrw, 
OI moradores da propriedade ou seU! ｖｉｚｬｬｾｄｉ＠

lO sejam incommodado' pelo cheIro .Wfo
:ante dos gazes. Estai possibil.idade. de 
incommodo ou perigo 110 OI UDlCOS pontos 
fracos do processo, mal bastar' um pouco de 
cuidado do lavrador e de seul empregado. 
para que nada haja a recear . 

... , 

o IOnuncio age sobre o publ.co pela preuio 
ｩｮｳｩｳｴ･ｮｴｾ＠ que exerce. 

..heto de carbono. Igualmente o reto, e cobre·se todas as vaulhas e todo o 
C. CariDi na obra 'Con.serClGZione monte com um encerado ou panno de lona, 

al",.e:.'lari' publicada em Mi· I Em seKuida ｦｾ｣ｨ｡Ｍｳ･＠ a, porta, e, para que o 
1895, d,zia: 'O sullureto ｾ･＠ ｣｡ｲｾＭ !echamento sela hermellco, ｧｵ｡ｾ･｣･ｭＭｳ･＠ ｡ｾ＠

duvida, entre todos OI msecbcI- )untas do batente, com feltro, lamma de ,,?rra Padaria Central 
.... Da pratica produz melhor effeito cha ou de couro, de modo que nAo hque 
.... UIlinamos, isto é, quando se nenhuma fresta, nenhuma abertura por. onde 

pe cair ou ｦｾ･ｲ＠ ｣･ｾ＠ a devastaçlO os gazes P."ssam escapar para o exterior, ou 

I
r:i:;:;:que alacam os al,mentos de grlo', o ar extenor ｰｯｾｳ｡＠ penetrar no cellelro, p". 

d Estaç.\o Agricola de New- ra obter o perfeIto fech ｭｾｮｴｯ＠ da porta, p6· 
exp6e a seguinte maneira de o- de-se tambem cortar m UI as um p pel re· 

sistente e applical-as com gomma forte so· 
um baml com t.unpo portatil, bre as juntas. 

bem a)ustavel, da capacidàde appro- O gasto de sulfureto de carbono para uma 
de 180 htros, e deite-se n'elle o gr o perfeita immuDlsaçlio e diminuto. Um blog.a. 

.. pretender tralar. Sobre o gra", collo· mma chega para immunisar 33 saccos ou duas 
aata pequena vazilha raza contendo toneladas de grão. 

de Francisco T reska , . 
A que melhor serve a sua dlStlOcta fregue

zi. Fornecedor da Armada. 

P f 2 d'a Rua 'Deodoro. ão resco vezes ao I . 

Casa 8ruxellaa 
ESpecialidades em artigos para senhoras 
Rua JoãO Pinto n' 5 
Sapataria Hespanhola 
de Julino Gagego. Completos sortimentos de 
calçados - R. Con:t. Malra n' 24 
Ca.a Schneíder c.çaa (cerca de 90 grammas) de sulfu- o caso do produclo ser acamado em 

de carbono, e feche· se logo o baml com monte dentro do celleiro, a quantidade total 
d If . d' d I D d Fazendas Armarinho em geral. Para que o fechamento seja her- e su ureto 10 Ica a pe o epartamento e 

coavirà applicar entre o barril e o Agricultura, que deve estar contida em todas Rua Cons. Malra n' 26 
\IDl panno humedecido. Após 24 a as vasilhas, e de tres libras por 1.000 ｰｾｳ＠ Casa Familiar 

destampe.se o barril e retire-se o quãdrados. ou approximadamente 1.400 gram- Fazendas A, marinho Calçados e Chapéos 
que eslarà immunisado contra o ca- ' mas para uma superficle de 110 metros R Co M f ' 10 A 

Se o sulfureto fôr puro nlio dei x rà quadrados, que corresponde a um celleiro de etc etc. ,ua ns. a ra n . 
'd 'd \, ｾＢ＾ｏ＠ d ' . c C A I Ｌ ｾｾｾ＠ ｾｾｾ＠re u· ... :nu se rel l uo ＬＮ｜Ｎ ｊｬ ｾＧ＠ '. li _ rr.. ti ｾ＠ c.. comp :--lm_ ... ... *"' .... 1 J ..... . JV ......... 1. • o 

depositado na vasilha sem alfeclar o largura. O prazo em que o cellelro deve PhllTmacia Popular 
Este absolutamente nada soH,,, • as ffidi.t I·se hermeticamente fecb do é d ... 2 t d ' ' Ch dOI" 

\'d d I" 36 h d d . d' e o e nstovAo e Ivelra que I a es cu 1Oan?S nem na plopne- a oras; se exce er o maXlmo este R JJ P ' . 7 
_. I" I" - I oão lOto n e Igelramente exposto ao ImIte, e ｰｲｏ｜ Ｇ ｡ｾ･＠ que as sementes percam o . 
por ｾｯｭｰｬ･ｴｯＬ＠ o cheiro sulfuroso. seu poder germinatí\'o se bem que nlio liquem Confeitar i Modelo 

muito faceis de se inflammarem os prejudicadas nas suas propriedades comes- O ponto chic da elite Florianopolitana. 
que se desprendem do sulfureto, o o- tiveis. O prazo de 24 horas e, em geral, o 

de e ter o cuidado de fazer o tra- I mais conveniente para qualquer plOducto a 
do grlo em compartimento separa- que se applique esle processo de ｩｭｭｵｮｩｳ｡ ｾｯＬ＠

pouco d,stante dos ediJicios da fa- A apphcaç.\o de quantidades exaggeradas de 
Collocado o sulfureto em uma vasilha sulfureto, além de ser um desperdicio, p6de 

um prato de IOpa por exemplo) e es- prejud.car a faculdade germlOativa da semen-
parte superior dentro da barrica, os te. Se se tratar de uma pequena porção de 

que se desprendem, por serem mais producto que se pretenda semear dentro de 

Vinho de Laranja 
Fabricado por Costa & Cia. -Palhoça 

Casa. Civil e Militar 
de M, Lerman & Spivak ｅｾ･｣ｩ｡ｬｩ､｡､･＠ em 
artigos para Militares- Rua Tiradentes n' 8 

Grande Fabrica de Moveis 
to. '1,ue o ar, descem atravessando to- poucos dias, será sufficiente fazer a .mmuni. 
producto, ate o fundo da barrica. I saç.\o com uma quantidade de SUl/UI eto in
compartimento onde se eHectuar a o- ferior à indicada e durante uma ou duas horas de Carlos Reinisch Rua JOãO Pinto n' 44 

ｮｾｯ＠ haverà inconveniente que eXI5- uRlcamente. 
deposito outros ce,eaes, ou grlios A collocaçlio das vasilhas com sul/ureto de Café Familiar 

11II1OI0s, que só poderlio beneficiar com carbono e sua cobertura com encerado devem 
de prendIdos do sullureto, porquan- ser feitas sem morOSIdade para que os gazes, 
euel productos estao maIS ou me- logo que se desprendam nlio produzam nauseas 

l.IJ'ellClS aos ataques do gorgulho e ou- e cephalalgia nos operanos. 
_CIOS; mM se alli estiverem deposila- O trabalho só se faz duranle o dia, e 

generos como toucinho, banha, emquanto o celleiro eshver fechado convità 
lruclas em passa, sementes oleagino-

I 
manter no exterior uma pessoa de sentinella 

precilO retiral-os antes da operaçlio, para verificar se se dá algum escapamento 
COtltrario ab50rverao o cheiro sul/u- de gazes, IOcidente que logo se reconhecerá 

depreciados. pelo cheiro. A sentinella servirá tambem para 
Imidebte que a applicaçao do sul/ureto evitar que qualquer pessoa se approxime 

alojadO em barril, demora e trazendo luz ou fogo. Como ､Ｎｳｳ･ｭｯｾＬ＠ os 
• operaçlo quando se. tem de ef· gazes são extremamente innammaveis e para 
aobre avuJladas quanhdades. Um inflammarem-se não é necessario a prelença 
que colher . dois ou tres mil saccos da chamma de uma vela ou phosphoro, basta 

de Estanislàu Ligoski, T em sempre grande 
sortimento de doçes. Pão fresco 3 vezes ao 
dia. 

Expediente: 
o Bolehm Commerci.1 e de distribUIção gra

tuita . Pubhca lodos os informes commerciaes que 
lhe sejam enviados. 

Annuncio$; serão cobrados, mensalmente, na 
baoe de 80 rei. por cenhmelro quadl adro. 

Para ajudar aos alliados, o Brasil necemla de 
que os br ... ,lelros economisem mUllo e produzam 
.!Oda ma.s. 

mUIto tempo para Iralal- uma broza um cigarro accesso, um ponto 
modo. else. caso o processo q;,alquer de igniç.\o, para provocar uma ex- A terra é a mAe de toda. u riquezaa. 

usado como enS10a a secçao de I plosao e um incendio. Meamo depoi. de Cultiva. a terTa e tereis ricoa • CIIIJUIClec:e-
do Departamento de Agricultu- aberto o celleiro na •• areial-o deY.... . D-..!I 

Of' loca r- ,-. '-0_, 
etIlo é col cio ..u. P SUb. aIpeáa L .do, ＢｉｩｉｉＮＺ ｍ ｾￍ￭ｩｉ￭ｩ＠ • • 

, 

cOI 
Fa 
Fr 
ｆｾ＠

GI 
Li 
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errado de Florlanopolfl t-bo _ peno 
MUleip CI ••• 11 

11 
• 60 lia 

pote 

ｐｲ･ｾｯ｡＠ correntes, ac:tuaea 

Alhos, cento de relteal 
Alcool, lata de 18 litrol 
Amendoirot I 25 lu 
Arroz R 60 • 
Anucar mascavo " 60 " 

masca vinho " 60 " 
Banha 
Batatas 
Banana 
• 

Branca 
maçã 
S. Thomé 
da Terra 

Couros secco. 
Crina animal 
Café em grllo 
Carne verde 

secca 
" de pOlca 

Cachaça, medida 

" 
• 50 " 
cacho 

" 
" 

k. 

15 lu 
k. 

15 lu 
k. 

Cebolas, cento de resteas 

• • deaata 
Milho 

8.000 MeUado 
25.000 Mellado, lata de 
10.000 Mel de abelha 
40.000 Ovos 
40.000 Polvilho 
44.000 Palmitol cento 

1.500 QJeijo de Lagel 
7 .000 Toucinho 

18 litrOl 
lata 

dz 
• 50 lu 

ｾ＠ Toucinho fumado 

k. 
15 b 

k. 

1.000 
3.000 

1.600 , Londres 
1.500 

16.000 
1.000 ' Paris 

34.000 
1.200 
2.200 

80.000 
2.600 

" Italia 
'I Portugal 
, New York 

Cambio 
90 d. 

vista 
90 d. 

vista
vista 
vista 

lu.uwILAI. 
I 
4 

12.000 Pu-au' 
700 AnIoDÍDa 

20.000 SaDto • 
l6.000 Rio Janeiro 
2.000 Rio Grande 

15.000 Pelotal 
1.200 Porto Alej!re 

Montevideo 

I .. a
ISSSOO 
3OS900 
37$200 
43$300 
43$300 
77$600 
92$000 
92$000 
99$200 

129$200 
157$000 

o uaaacio bem tompreheodido e o 

730 
610 

2650 
3900 

camInho para anin,ir o e,,,to. AoauociM • 
Boletim Commercíal e o YOUO exilo _á _ 
pleto. 

Nem a capar idade na direcção, ｮｾｭ＠ a toIioilllol 
no capItal. nem a Inte!hgeocla 00 nqocio, 
derâo suppnr o empenho do reela.,. 

Cera de abelha k. 
Ervilha k. 500 ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＮｾｾＭ Nenhuma Pama e mator que a 

amando. a na proporção de lua grandeza 
oal-a-emos maior que toda._ 

F eijllo preto s 60 ks 
F eijao branco e cores 5 60 ks 
Farinha de milho s 40 ks 
Farinha de trigo 

15.000 
18.000 
12.000 

NlIo e s6 com armai na mão que se de' 
fende a Patria; enchendo os campos de sea· 
ras, fareis a sua defe=a economica. 

Boa Vista 
Cruzeiro 

28.000 
30.000 

Annunciae no Boletim Commerclal que e 
di,tribuicão Oratulta Todo commerciante que não annunClar IOSlS

tenlemenle. abandona o fregue1 ao concorrente ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＧｉ＠Farinha de mandioca 
commum • 45 ks 
Farinha de mandioca fina 45ks 

13.000 qur sabe ｰｯｰｵｬ｡ｲｩｺ｡ｲＭｳｾ＠ p"r via do aoouneio. 
I 5.000 F azel. la, o vosso contracto c"m o Boletlm 

I 7()() Commercial que esla preparando supplementos 

A naçao que nao se empenha em nr<_"" 
ver o desenvolvimento e aperleiçoameuto 
slla "g,irllltur., ｲｯｮ､ｾｭｮ｡Ｍｳ･＠ a ser po ..... 

11m 
paz e Iraca na guerra. • Franoo, 

Fumo, rollos 
Gallinha 
Linguiça 

de 15 kilos 
uma 

48.000 I espeL.ae •. 
1.800 ｾｾＮｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ Ensinae a vossos filhos O manejo da 

garda e o manejo da charrúa. 
k 1.500 Pudimpó Limão: Sabor ao verdadeiro limão. 

Garantia da Álnazonia 
SOCIEDADE DE SEGUROS MUTUOS SOBRE A VIDA 

Sé<1c ocial: BELÉM DO P \.RÁ 

Ilesumo da •• osiciio ,'(otual 
Balanço de 1916 

Sinistros ｰ｡ｧｯｾ＠ ................. 12.428:314$830 
Reservas technicas ............... 9.257:598$157 
Apo1tces resgatadas prematuramente .... 3.060:457$200 
Apolices vencidas durante a vida 
dos associados .................. 3.662:996$220 
Apolices sorteaelas ........ . ....... 1.192:750$000 
Pensões e Rendas Vitalidas .. _ .. - . - . 1\8:823$760 
Reservas especiaes e sobras ... - .. - ... 77\ : 162$687 

Total de beneficiQs ...... ·· Rs_ 30.492: \ 02$854 
Ｍｾ＠

DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 
ｾＬ･ｬｬｩ､ｮ＠ Ilio 0."111("0. Ｒｾ Ｍ G 

I Rio de Janeiro 

\ 

Para informações ｾｾＺｾｾＺｾｯ＠ ＺＺｾｾＺＺｾＩ･＠ banqueiro nesla \ 
cidade, a rua João Pinto n. 10 . 

Arlindo Silva 
- Tel. Arllndo -

Escriptono de representações e agencias 
e viagens pela serra, acceita representações 
para esta zona. 

lages - Rua 15 di NOlllbrD - Santa Calharia 

2::Z::::: ; : : : 

PILULAS PURGATn'AS 
- DE-

Oliveira Filho 

; 2 2C 

(appr. e UcenciadlUl pela Dlrectortll Geral de Saude-Rio) 

Dão vIgor ao tubo d1l!estivo, tornando-o em condição de bem 
desempenhar o seu trabalho. 

Combatem etlicazmente ｾｳ＠ ･ｮＮｦ･ｲｾｄｬ､｡ｾ･ｳ＠ d,? .estomago. figado 
e intesllno. como: dy.ptps.a.,. md.gestao, pmao de ventre. ma· 

les produzidos pela b.lI,s. 
Não tem dieta alguma nem resguardo. 

Pharrnacia Central-Caixa PostalB4 

FLORIANOPOLlS-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



nnI ｕ ｬｲｳｳｾｵ＠
• 

Commi õe, con ignaçõe ,e portaçõe 
e repre entaçõe 

Endo telo SUL Caixa postal 1 

Codigos Ribeiro, A . B C 5- edição e particu
lares 

ａｾ｣･ｬｴ｡＠ peeJ.dos d cereM<'" banh I cup, 
'enda< _ão feItas contra <a'lue 3 d para a. 

'en1a< dcn ro do E,tado e 4 Sd. n lora. 

Fabrica de banha "Opala" 

Fabrica de crina vegetal 

Grande depo.ito de madeira e materiae" 
para construcção 

Laguna S. • atharina 

X 
Fabrira Santa {'aí hal'ill'l 

ru( t!p 
a I 

ｬｯｾ＠ Andre Wendhau en & Cia. 

""lIl1f'",h .. o" cito (·' .... i..;u..; ｣ｉＨｾＨｬｬｉｵｬ｟＠
,. • CIII(O.O (IIU licl"c (0 0 

.'.c!lU(o.o IH'OIU"io lIcu hlu n tc ... (OU 

("hO(OhOi(·u. ' 

Rua Bocayuva n. 05 

Florianopoli 

X)( / x X 

Internacional Correspondence ｓ｣ｾｯｯｬｳ＠

Scranton New ｙ ｯ ｲｾ＠ londres Bue nos Aires 
Fundada em 18 91 

rl maIOr. a muI' imparlanl. inslilui"ao de enSinO, do Mundo 

Mais de 1.800.000 estudantes 

PEÇA 1 I. FO) lA( 0[, \ \CC CI \ ONDE 
\1 Tr lO:.> I F"XPOSI(. .0 TR.\B LHOS Dr 

. ALe 1 'O' J)rST \ c PII AL 

En In' P r cor ondenCl' ° cur'o. de . \gnml n,ura, E •. 
Irada ､ｾ＠ Fell", Luz e Traç Hl e1ectnea. Enge"harra 

('"ri Cornm<lclO, Conl blhd.de ele 

Eo ma o ldlJlll In z Frall Z, com o phODO(1T<\pho 
ED ON (Pr ,",une1a per! !ta). 

ａｾ･ ｮ ｴ･＠ J ral para Ｈｳｬ｡ｾｯ＠ de Santa ｃ｡ｾ｡ ｲｩｮ｡ Ｚ＠

Guilherme Ho Chaplin 
ｐｲｾ｡＠ I;; de No, embro n \I 

t.lot1ianopolis 

Pilnlils Cl(' StllIcle 
Approv las e úc 11el da. p lu Drrec

torta G rol de S lUde-Rl0 

Anemia, chlorose, Rores brancas, irregu
ｉｾｲｩ､｡､･＠ menstrual, ｦ･ｲｩ､｡ｾ＠ pelo corpo, o
pllação e toda as molestia em que se 

acon elha uso de fet ro. 

Pharmacia Centnl Caixa Postal 8 
FLORIA OPOLlS 

PHARMAm E DROGARIA PALHOCENSE 

uo ｂｯ｡ｮ･ｾｧ･ｳ＠ ｾｯｰ ･ｳ＠

Imporlo oo:l plodu eh,mrco , e peClalrdade" 

b h 
'(CeSSOflo'paro pllarmae,o. arlef.clo, de 

orro( o e de , d d' d para d I ro artigos CIrurgia es cnCla'\ e aCI o 
'n u ,r a ampol e t, ri, ada p' ,fi O tmla tle 

Seçcão de perfumarias nacionaes e estra ngeiras 

l( hl 

Palhoça End. telegr.: ｾｎ･ｩｮ ｨ ｡Ｇ＠

EST IlO OU ｓａｾｔ＠ CATHARINA 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



André Wen4Ihausen &C. 
I IIIlto.·C,u:"o 

FLOIU L OPOLIS 

Ｑﾷ ｾ Ｇｬ ｴ ｏｬﾷｨ＠ ... " o • 
S \YI' \ ( 'A'I' II \llL \. 

I A E tONOMIA ｬｬｏｾｾｓｔｉｃａ＠
Secção de fa/enda, •• rm.unho. mlUde,". etc. ｓｾ｣［ｯ＠ de fe rra
gem, machina:\ de toda a e!'opecle. tnstrurnt ntOJ pa ra la\o'oura mo

tore I etc. Se("ç,lo de ･ｳ ｬｬ ｶ｡ｾＮ＠ kerozene, gazolma . ' 

Deposito de Carvão de pedra Cardiff e Americano 

U ':' I.;"I'I':S )1 'IU'I'ltlOS 
T,apiche de a/rocaçua de 1>ap. e navios, com armazem para cargas 

Cor relpondentes d e diversos Bancos nacionaes e 
e . trangeirol 

( 'ORHESPO. BEy n :s no B ｜ｾＨ Ｇ ｏ＠ BE 

Reme.sas pa ra a Itaha 

TI atam da cobl ança de OI denados, cont as nas repat ti ções p u
bltcas, lelilddas da Caixa Economlca, lU") de apalices e dI

videndos. 
Encanegam-se da aC'lUISIÇ.IO de quae quel malellaes paI a e m

plezas mduslnas, ledes de agua e exgollos, in.lallações electl icas elc. 

PII.\ U ( \. .' 
ｲＰ｣ＬＮｾｦＩ＠ ｾａｂＱＧＩｃ｣ＮＢＮＮ＠ _':, ＬＮＮＮＮＺｾ＠

Grande Premio na Exposlçao Nacional de / 908 

O u rives 38 e Q uitan_\" 1 06 

Rio de J a n eiro 

A liam Salivum 
AbOlt.1 ou CUIa a 
mfluenla e cons
lipaçoes em I a 

3 dIa' 
O leglt;mo traz 
um coelho pinta

do 

Pa,/urina Med,camenlo destina
do a accelerar ｾ･ｭ＠ mconvemen
tes, e pai t. nto sem perigo. o 
I,abalho do parto. 

Chenopodium An/helmin/ico Pa
ra expeli" os verme! das cre
anças sem caUS.lT 11 ntaçao mtes
tmal. 

Curaslhma Cura as b,onchiles 
asthmattc3s e a a!>thma por mal5 
antiga que sela. 

F lou,,,ina-Remed,o heroico pa
ra flor'!! brancas, cura certa e 
radical. 

E3lencia Odon/algica- Remedio 
mslantanco coulra a dor de den
le •. 

Liga o., o Podtreso remedio que 
liga lmmedlatamente os cort6s c 
estanca ｡ｾ＠ hrmorrhagl3s. 

Variolino Prc crvatlvo contra as 
be. lgas. 

ｒｅｃｉｓｔ ｾ＠
MORRH ITINA 

Oleo à e ligado 
de bacalhou em 

h miropalhla, 
sem chei! o e sem 
dt .. la. Pesae-vos 
anles e 30 d Ias 

depois 

Ventll;n;um HerolCo medicamen
to de!õhnado a CUI ar as rnani
feslaçõe ,yphllitlca;, 

Cu,a-febre '>ub,tltue o suphato 
de qummo em qualquer febre. 

Homeob,omilm, (r onl-reconstl
tumte hom !'I,alh ,). para dlb.Il
dade, fastio, falta de cresClmen-
to, etc. 

A, .. nobenzol 606 · dynami>ado 
- Especifico a conlra syph ,hs, 
preparado homceopathicamenle. 

DJispeplinum-Ffficu na dyspe
p,ia, pe,turb ões do e,tomago, 
alia, ｾｑｭｮｯｬ･ｮ｣ｬ｡＠ e tonteira. 

Capillol Impede a queda do ca
bello, fazendo de,apparecer a 
C8'pa em pOli co' dias. 

Palu>/,ina Contra ImpaludISmo, 
p "ao d ventre, mol .. II.. do 
figado e in.omnta. 

Especifico conlra coqueluahe 

Vende-se em todas as pbarmaClas e drogarias do Brasil 

IInu ( 'olls("IIu."iro \Infra .... 

I Armazem de se ecos e molhados 

Oliveira Carvalho & C. 

1 

SAIJ, KEIU ｚｒｾｅＬ＠ ｃａ ｮ ｾ＠ TE SEeCA, 
ete. etc. 

Caixa Pos{ol 13 
l'el<'g'.: OIJICA ({YALHO \----

Florianopolis 

Santa C ath arina 

A. Baptista & Cia. 
I DUSTHlAES, IMPORT ADO
RES E EXPORTADORES EM 

GRANDE ESCALA 
CASA M TRIZ, em jOINVIL
LE, e FILlAES, em MAFR E 

S. FRANCISCO. 

F abricantes das mais afamadas mar
cas de herva -matte, beneficiadas com 
a pura Illex dos melhores hervaes 
catharinenses, preferidas pelos fiaiS 
finos paladares. 
Fabricantes de Pontas de Pariz, Ara
me Farpado, Tecidos de Ar,lme, Te
las Especiaes para Jardins, Viveiros 
de passaros e qumtaes, 
ｐｲｯ､ｾ｣ｴｯｳ＠ sol idos, moderno, lindos, 
bem acabados, que honram a nossa 
Industria. 

JOlnvllle, Santa tatbanna Brasil 
End. T elegr. '0 CAR' 

CODIGOS ｾ＠ ｬ Ｇ ｾｈｴｎｬｴｳ＠ ediçõ .. 
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5ea:a, directameDte, sobre todas as praças do Paiz e do Es-
ｾＬ＠ e sobre banqueiros .... seguinles praça.: GENO A 
LONDRE5-NEW YORK-PARIS-MllANO 
_HAMBCRGO-PORTUGAL-HESPA HA-HOUA . 
DA-BUENOS-A YRES--MO TE IDE '0-

Rec:ebe dinJ,e,ro em conla corrente, com retiradas IivréS, aV110 

JIIftID e I prazo 6xo a. melhores taxas, Empresta dinheiro em con· 
la corrdlle sobre nolas promisson.. com garanb .. de 6rmas. hypo· 
daecu e Bens immovei,. Penhor Mercantil, c ução de titulo. da 
cIrida publica, acçõe. de Banco etc. 

Dnconta notas pronussona •• letr .. de cambio, nacionaes e e • 
ｾ＠ .. e quaesquer IItulo. de creditO. 

EDcarrega.se da cobrança d.. dividendos de Bancos. Compa. 
..... 11/1'0' e Apolices F ederaes. Estadoaes e 1urucipae. e outras 
queoquer. 
ｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭＭ ＬｾｾｾＭＭ

Secção de depositos populares 
(Com autorisação do Governo Federal) 

. esta secção o BA CO recebe qualquer quantia. 
desde 20 000 até 5:000 000, pagando juros de 5" o 
ao anno, capitalisados no fim de cada seme tre 

Retiradas até 1 :000 000 podem ser feitas .em avi o. 
ｾ ］ ｐｲ｡ ･ ｡＠ 13 de ｾ ｯ ｮＢｬｬｉ｢ｲｯ ］ ｾ＠

("'.["C'le'" pp"po,,,, 

Caixa Poatal, 122 End. Teleg.: BANMERCIO. 
CodJgO!: .8r .. II.lIo Uruversal. R,bello com T WO'ID·one, 

A. B. C. 5 '. edd. e Lieber·,. 

filial e flORIANOPOllS, ｛ｳｴ｡ｾｯ＠ ｾ･＠ Santa ｃ｡ｴｾ｡ｲｩ ｮ ＸＮ＠

Socid e de S ur s Marítimos e Terrestres 

Porto A legrense 
FUI 'DADA E 1 14 DE JULHO DE 1883 
Ｈ Ｇ ｉＮｐＧＧｬ Ｇ ＧＧｉ ｾ＠ I S ｾ ＮｯｯｏＺｯｯｯ＠ 000 

ｾ･ｧｵｲ｡ Ｎ＠ Contra F ogo 
P redlOs, mercadonas, moveis, roupa de uso e 
tudo o ｱｵｾ＠ po a ser objecto de seguro-
Cobre os nscos de mercadorias em vias fer
reas, bem como em navios a vela ou a va
por, ｮ｡｣ｩｾｮ｡･ｳ＠ ou estrangeiros Segura Carre
gamento ｭｴｾｧｲ｡ｾｳ＠ ou parciaes de qualquer em
barcaÇão, dtnhelfo, ouro e outros valores. Ope

ｾＧ＾｣ｃ＠ ra lambem em seguros contra riscos 
lo c;.:; de guerra, Taxas modicas 
ｾ＠ . 

mcf Ir - A ｾ＠ nJormaçoes com o gente 

Ed uardo Moro. 
R UA j OAO PINTO NO 10 

Ｑ ｾ ｬｯｲｬ｡ｮｏｬｴｯｬｬＯｬｪ＠

A mais importante empreza ele 
navegação da !metia do Sul 

66 vapores e 126.000 tODdadas 
Para transporte de passageiros e cargas 

Unhal ialerDa[IDlaeS para new-IarUIII 
ｏ ｾ ･｡ｮｳ Ｌ＠ Imos .yres e ｍ ｏ ｄｨｬｬｾｩ＠

L1abas de ｇｬ｡ｄｾ･＠ e JeGue na cabalalem U.Ms -. 
Vapores de primeira ardam 

ｉＬｵｾｵｯｳ｡ｬｬｬ ￪ ｮＧ･＠ {)I'118melllad 

offereee ndu 'orlo o (·OllrO .... 

Agente Heitor Blum 
PI{AÇA 15 DE OVEMBRO N' I 

(SOBRADO) 

aixa POltal n. 61 

End. telegraphico-Braziloyd 

Flol'ianollol1s 

End. teleg.: I ASISPECK g Caixa Poatal N. 

A. ASSIS & COMP AI "IA 
Representantes e depositarios 

Rua João Pinto N. 26 

('Olllllliõc , ('011 ｩｾｊＱｉｬ＼ＺＨＩ｣＠ (' Conta ))ropriL 
AOEXTE,'; Farinhas Matarazzo, Chá Lipton, rlc. 

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

Scott'a 10 tb. Ed. 

Agentes para todo o Estadô de Santa Catharina 

Companhia (le ｾ･ｧｵｬＧｯ＠ ｾｉ｡ｉＧｩｴｩｬｬｬｯＮ＠ e ＧｦＧＱ＾ＱｾｬＢｉＧｉｬｴ ｲｴｬｬｬＮ＠

Mi:n..er v-o. 
Séde no Rio de Janeiro-Rua do Rosar io N., ---",,-

Capital Rs. 1 .000:000$000 
Deposito no Thesouro 
Federal. . . . . . 200:000$000 

Autorizada a lunccionar por Carta Patente N. 
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