
ｩＮｦｯｮｮｾ･ｳ＠ Indieaçl5e8 ProJNII da - ｄｬＸｴｲｬ｢ｵｴｾ＠ On_ .. 
Publicação quinzena.l sob 05 a.uspicioa da ａＦｾ［ｩ｡ｾ［ｩｩｯ＠ Commercial de 

Anno h 

Um anno 

o que tem lido a inlluencia ･ｾｲ｣ｩ､｡＠ nal 
espheras economicas pelo B. Commercial 
､･ｾ､･＠ a sua fWldaçAo até hoje, dil-o ｾ＠
Opina0 publaca, o commeTcio, a imprensa 
estadoal e os puderes publicos municipaes, 
estadoaes, e federaes, nos commentarios elo· 
giosos e na attenção dispensada ás questões 
tratadas em suas columna •. 

Consola-nos ｲ･ｧｩｾｴｲ｡ｲ＠ que o Boletim, fugin
do do Circulo estreIto das questões particula
res, .procura atacar os assumptos em f6co, 
doutra.nando em these e generalisandn os 
conceItos, de forma que ｯｾ＠ seus artigos 
ｴ｡ｮｾｯ＠ podem ser lados e applacados á vida 
SOCIal de Florianopolis, como a de todo o 
Estado ou de qualquer outro departamento 
da. ｾ＠ ederaçao ｾｲ｡ｳｩ＠ leira. Outra feiçao carac
temhca da onentaçao do Boletim e ter se 
associado a propanganda Agricola, tão fer
vorosamente desenvolvida pelo Sr. Vieira 
Souto, illustre Delegado da Producçao do 
M. da Agricultura, de modo que esse Jor
nal confunde-se, a primeira inspecçao, com 
um orgam da lavoura nacional. 

No entanto, defendendo elle os interesses 
do Commercio Brasileiro, e especialmente o 
do laborioso Estado Agricola de Sta. Catha
nna, sente ｱｵｾ＠ a riqueza do Brasil palpita 
nas entranhas Inexploradas dos seus immen-
50S ｾ･ｲｲｩｴｯｬ＠ ios, e essa tecla, da propaganda 
Agncola, jamais serà suflicientemente ferida 
enquanto não tivermos attingido à ,>rospel i: 
dade economica da Ilha de Cuba, ｰｾｲ＠ exem
plo. que com 0S mesmos productos da nos
sa lavoura, especialmente as.sucar e fumo 
1174 de superficie e ＱＱＱＰ､･ｰｯｰｵｬ｡ｾＰ＠ com: 
parahvamente ao Brasil, exportou em 1916 
60 mIlhões de libras esterlinas e o Brasil a-

. penas 55 milhões, no mesmo periodo e an
no . 

E' pois evidente que o commercio depen
de principalmente do volume da sua expor
ｴｾ｡ｯ＠ e por isso propugnando pelo desenvol
vImento agricola, o Boletim procura fortale
cer a base em que deve se firmaI o futu
ro engrandecimento da classe que represen
ta. 
. Os quatro primeiros mezes de vida produc

tlva do Bolehm Commercial foram conside
rados no minuncioso relatorio da Associaçao 
Commercial, apresentado em sessao de 13 
de 1\laio de 1918 pelo' sr dr Carlos Wen
dhausen, que teve para com o nosso orgam 
as seguintes e . animadoras palavras: 

. -0_ :Bo/ellm Commercial iniciou a sua pu
bhcaçao, em I de Janeiro deste anno com 
quatro paginas, sendo uma de materia com
mercial, arligo de fundo e informes mercan
ti. e as Ires oulras de annuncios. A prompta 
acceitação do nOllO OI'\Iam por parte do curo
mercio local, levou a clirecção a duplicar 

Palavras de ha um aeeo 

/ de Janeiro de /9/8 

Surgimos com a.t esperança' do NC1IIo- ,/ln-
no, 

E ella • .Ido muilll3, as uperanças ... 
Em lodos os raios da ac/ividade nacional, 

ne3le comefa de anno, ha uma como funda
da cerleza de que da arfegimenlap]o Ih for
fas que o :Brasil candama, .ksse recensea
ＢＧＮ･ｾｴｯ＠ de energia.t que a NaflJo opera, .ur
gira uma 'PalTla nova, sadia e forle, /razen
do como brazlJo de garantia do seu fecundo 
fuluro a experieneia por que passa nules 
dias amargos e Irabalhosos de hoje. 

São com e3Sas esperanfll3 que o Boletim 
surge, fazendo sua quola parle nesle Irabalho 
de coTtstruCflJO dum :Brll3il Iriumphanle. 

NãO temos côr palilica nem religiosa. 
O nosso ｩｮｴｾｲ･＠ .. e é a grandeza nossa ba

seada no Commereio in/elligenle, na Induslria 
progressista e na Lavoura operosa: 

Serà esse o nosso escopo; nelle emprega
remos o melhor da nossa ac/ividade, na cren
ça de lornar O Boletim Commercial Ihnlro 
de breves dias um orienlador seguro do nos
so Commereio, um repositorio fidedigno da 
nosso I>alor mercantil, um informador cri/erio· 
so da nossa siluaf"o Commercial e um pro
pagandista esforcado dos valores que possUi
mos. 

E sdo estas as palal>ras da nossa platafor
ma, palavras de ]e e de e3peranca, nas es-
peranças do Anno :l{ovo. ' 

o seu numero de paginas. reservando tres 
deUas para a ventilação de assumptos com
merciaes e informes interessa.ntes sobre o de
!envolvimento economico da nossa Patna. 

O Boletim tem considerado todos os casos 
que intendem com a nossa expapsão commer
cial, occupando por diversas vezes as colum
nas dos iornaes de.ta capital com cartas elu
cidativas sobre assumptos de commerclo tra
tados por esses iornaes. 

Como elemento de propaganda da A. C. 
o Boletim tem sido de grande utilidade. pois 
publica, quin2enalmente, o noSlo expediente 
e faz contmuas referencias a nossa vida 10-

cial. 
Um dos trabalhos que merece destaqUe 

dentro 0$ que o :Boletim vem realisando i: 
o das reportagens especiaes junto as nossas 
induslria., reportagens que sào reeditadas em 
folhetos, intensificando assim, cada vez mai., 
a propaganda dos valores indu.triaes que poa
SUlmos. 

Releva notar, que o Bole/im não aulere 
lucro dessas sua. publicações, como geralmen
te lazem a. emprezal de iorn .. s, com repor
lagens semelhanteo. 

Jã foram rcporUdu pelo Director do B0-
letim as fabricas data capital: a de ....... ..,. 

'Santa Calhariaa', dos ... A. 
& Cla: a de 1Deia., 'Procr
sei, dama lOciedade ｾ＠
ca, 'Ceramica Indullnal' dos 
dão & Cia· a • 
Vidros, ｾ＠ In. ＺｎｾｾｾｾＺＡｾ＠
a de Gazozu e Iicoreo, do 
ner, da I...acuna. 

9. Boletim se _1aD. a'chui ....... 
rendI_to de _I aanunao., O 
tue um meio _ito oecilta..te de __ i 
requerendo do seu director c editar 
de eoforço em manter _ cinco flllljWI 
annunc:ios que o Boletim ｾｾｾＮ］Ｚ［ｲｉｴｾｩ＠

Como fac:amente, se ｾ＠
c:ro do Boletim é qusi 
sando, absolutameate, a. eotorQDI 
ram e eotão ...do disipemodiclos 
recção. JOIlO seria qoe 
est"dasse _e _umpto, ｾｾＺＺＺＭＺｾ＠
como não pOllO deixa de 
mais siocerol .... adecilDenlol 
ção ao digno director do BoletiJa, O 
bom auxiliar Sr. Laercio Caldeira, ..... 
dedlGlldo os seus maiores eoforça. a_ 
blicação, com raro desintereue, 

• 
Fortalecidos pelai palavral da Pre 

cia e pela annolaçao em ac:1a de um .
louvor á direc:çao do Bo!etim, ･ｭｾ＠
nos c:om mais ardor na reaJizaçao do D 

elcopo que nao e outro sinao o enlJ" 
mento do nosso Estado, por interme 
Commercio, Industria e Lavoura, 

Continuamos as natsas Reporlagens 
ciaes que tanto interesse despertarmo DO 

10 meio laboriolO e oos dedicamos e 
mente à ventiJaçao dos assumplos -.ri 
obedecendo ao brado oflicial: InleTl3ifiqri. 
" cullura dos campos. 

Com o noslO nr 18. correlpoadente a 
quinzena de Setembro, entrou o Boletim ' 
nova .Jlhase de vida, pasoando a redigil-o 
an. Florencio Colla e F co. Oliveira Fi 
da Directoria da Associaçl, Co 
permanecendo o sr. Laerc:io Caldeira cO 

seu Direclor Proprietario. 

Todos OI aSlUmplol tratadol pela 
da Associaçao Commercial foram levado. 
c:olurnnas do Boletim, ｴｯｲｄ｡ｮ､ｾ＠ .... 
ｰｬ･ｮｾ＠ e ÍDlegral conhecimeDlo do n_ C6 
merclo. 
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, 
As indusfrias 

1 Fabrica i Camisas uSanta ｃ｡ｾ｡ｲｩｮ｡Ｂ＠ ｾ｡＠ firma ａｮｾｲ￩＠ ｗ･ｮｾｾ｡ｵｳ･ｮ＠ & Cia. 

Calharioa, este pedaço lulino que 
"IOI'a, a orientaçAO segura e patri

cio amneDle homem publico que é o 
Hen:ilio Luz. tem cootribuido com elfor
tpecia.el pan este lurtO progressista 

pua. DOII8 extremecida Patria. 
IIOlavel e animador o in:remento que se 
8GlaDdo Da industria nacional. A guerra 
eaaanguemou • Europa, levando suas 

, Alia e Arrica, diminuiu conside
o fabrico europeu, obrigand" os 

americanos, nomeadamente os da Ame-
do Sul, • lançar m.\o dos seus proprios 

para realizar ai lual variadas necessi
de vida. 

Catharina, imitando intelll ｾ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠
Estados da UnÍlo, tnvidou os ｭｾｩｯｲ･ｳ＠

para o augmento da sua producçAo 
instalando-se em seu solo muitas labri

novas de industria .. riada. 
Fabrico de Camisa.s dOI conceituados 

Andri: Wendhausen &, uma das firmas 
acreditadas e solidamente constitui das 

Estado, foi obrigada a triplicar a sua pro
pois IÓ agora, com a carencia do 

europeo, .s praçu do Rio Grande, 
e S. Paulo rnlderam-se à e.idencia, 

ｊ｣ＮｯＬｮ｢］ｾｮ｣ｬｯ＠ DO producto catharinense a
exceneotes qualidades que torna-

preferidol OI ｭｾｲ｣｡､ｯｮ｡ｳ＠ de alem-mar. 
é isto que constItue o maior reclamo 

Fabrica Santa Catharina, poli a prefe
de q..: gou no mercado de S. Paulo, 

é·lhe o melhor brauo da 
dOI seus artigos. 

Mezel abaz, publicamos nestas columna. 
inapagaveis imprelsõel da vi.ita que 

a este modelar eltabelecimento fabril. 
Era a hora do /unch, 14, 30, hora alegre 

descanlO que a mocidade de cincoenta 
transformava em d"liclo>os intantel de 

e anímadlllirnas palestras. 
sol, quasi a pino enchia de luz todo o 
da fabrica, fazendo alvejar, brilhantil

centenarel de camisas, de braços "'_clo á brisa que soprava do lado do 

o 101 a auxiliar o trabalho da lava0-
da fabrica, que alli víamol com OI 

... del tanquel f OI de 

q;rémoe ver. vida ema-fabrica, óaqUeh 
IaIlaaIeI de rep a.,. E • vida, .Ui, Je 

e 11. A' sombr. do 

ｾｾｾ＠

palhada. pelos ,aos en.ombreaoo. das arvo
re. e caramanchões, ai moças operall8S, 
par lando, faziam o seu /unch, commentando 
as novidades do dia e rindo das mil e 
uma inbiguinhas que constituem os nadinhas 
preciosos de ｭｯｾｳ＠ que se reunem. Era 
esta a ,ida nos arredores da F abric , no 
interregno de seu incessante labutar-Uni des
canço necessario, uns mimltos de expansão 
natural, dentro de 10 horas de trabalho 
intelligente e fecundo. 

• 

Coronel .J/ndré Wendhausen 

Mas ... o motor, um possante 12 cavallos, 
põe-.e a diltribuir corrente pelos varios me
chani.mol da fabrica, chamando, com um 
surdo apito, as moças ao serviço. 

EntrAmos tambem, e nos surprehendemos 
com a sabia dispo.içAo dada ál diflerentes 
machinaJ e secções do VAstO lalao que é 
a Fabrica I Santa Catharina'. 

Apreciámol, á proporçAo que percoma
mOI ai seCçõel da fabrica, o departamento 
de ･ｮｧｯｭｭｾ｡ｯＬ＠ onde varias moça I, agels e 
fortel manejavam ferrol electrlcos. Diaria
ｭ･ｮｾ･＠ elta secçao prepara 15 a 20 duzias de 
camlsal. 

Seguiu-se o departamento de confecçAo 
de caiul de papel ao, apparelhado com to
do o mechanismo necellario, como machinas 
de gramplll\ etc. EI um importante trabalho 

• fabrica executa com urna perfeiçao 
Ｎ､ｲｾ＠ .... ,.,,.1 

camisal 110, 

• 
no proprio estabelecimento, acondicionadal 
encaixotadas e promptas á exportaç:lo. 

A secção de cortes é logo visinha a de 
encaixotamento. Esta secção dirigida por 
uma contl amestre e uma ajudante dá a fa
brica a notavel Ploducçao dialia " de 20 du
zias de camISas. 

Annexa a este departamento está a sec
ção de ｲ･｣ｾｲｴ･ｳ＠ de collarinhos e punhos. 
cup trabalho p.oductivo mereceu os elogios 
do ama' el gerente que nos foi cicerone. 

Apreciamos, em seguida, a mais impor
tante seCÇao da F abnca, no ponto de "sta 
do numelo de opela.ias e variados mecha
m mos 

Quatro longas series da bancas guarnecI
das com 26 machinas communs, de cozer, 
duas grandes machlOa3 de cazear e outr ai 

duas engenhosas machinas de agulhas du
plas pal3 pregai mangas e lechar camisas, 
se nos aple.entaram rodeadas de moças afa
nosas e alegres. 

T od.s a. machlOas desta secçao sao mOVI
das 1\ electllcidade, cu:a' vantagens ,erà oci-
0'0 mencior.ar. Vimos em Ires quartos de um 
minuto uma habil mocinha cazear um pu
nho; e outra, em menos de tres minutos pre
gar a_ mangas de uma camisa, ao mesmo 
tempo que a fechava e ultimava. A produc
çlio deste depal tamento que segue um tra
balho continuado, recebendo a pnmeira fila 
de machmas a camisa cortada, e a qual ta 
entregando-a prompta á secção de entrouxa
mento <jue a leva á lavandeira, é de 15 a 
20 duzias, diarias 

Outras secções menos movimentadas mas ne
celSaria. á engrenagem daquelle mechanismo 
de trabalho lo .. m por n6s visitadas, notando-se 
em todas pronunciado aproveitamento de tem
po e notavel ordem de serviço que vêm muito 
ｾ･｣ｯｾｭ･ｮ､｡ｲ＠ a competencia já reconhecida do 
IOfatrgavel gerente sr. Francisco Monteiro. 

A orientaçlio geral dos trabalhos e dada 
pelo progressista industrial ce\. Andre Wendh
ausen, venerado chefe da firma proprietaria da 
Fabrica. 

S. S., possuidor duma invejave\ actividade. 
sen.hor de admiravel inergia, dedicou-Ie com 
cannho á di.ecçlio do seu bem apparelhado el
tabelecimento mdustrial, realisando com a IUI 
Fabrica de Camisas um trabalho me recedor 
de todol OI encomios contribuindo d uma fOl
ma sobremodo apreciavel para a riqueza cID 
no ISO Estado, elevando a no .. a reputaçao .. 
duatrial. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



d 
ｾ＠. ,... 
ｾ＠

ｾ＠

d 

i1 In'as ｧｊｾＢＧｰｬｬｬ＠ â§ 

({ir ＶＶＮＮＭｾ＠ I;:> tr ｾ ｜＠ j iX H 

Officinas apparelhadas para fazerem quaesquer traba
lhos concernentes às artes graphicas como sejam livros, 
rotulos, circulares, talões, notas. conhecimentos, diplomas, 
apolices, etc., a uma ou mais cores, por preços muito 
modicos e muita presteza. 

Rua Saldanha Marinho n. 22 Florianopolis 

_ &--

• Saul UIISséa 
• 

ti) 
CP .. 
ftI -:s 

o 
o 
o 
ｾ＠
o 

Commissões, consignações, exportações 
e representações 

End. tel. SUL Caixa postal 1 

O u 
1: v 

Codigoa Ribeiro, A B C. 5' ･ ､ ｩｾ ￣ｯ＠ e p rticu· 
lares 

ftI -o 
Q, ta 

O fi) 
:-g 

.,... 1 Q -• :s Q) ,... 2 
ｾ＠

ａｾ｣･ｬｴ､＠ pedl(\os d ter 
ve d o r Il ( Ir 

\ d d nlr d E do e 4,d • para f 

Fabnca de banha. "Op I ti 

d F brica de (.rins 'eget I 
ｾ＠ d m d 

p r on tru 

La un 
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INDICADOR do BOlETIM COMMERCIAl de Florianopohs __ 

Q. »] c ) ＮＢＢＮＮ Ｎ ｾｾ＠

a-

ｾｅＱｩｍｉＶ＠

ｰｲｾ､ｬｬ＠ lo ela. Iam lhas desta CapItal 

r. Ph rmac.eu . O 

Brü m nn 

-o co -
rr mha 11"1' 

me com n
r -

t.. Iml' 

ｲｾ＠ ) 

;, pai ri P I no 

R Jo o PlOlo n' 1I • IOguem c.e comprar 
calçados sem pnm 110 ' 15ltal esta casa. 
Cu. Bruxellu 

Ci\'il e I \ilitar EapeClalidades em artigos para scnhoras 
Rua Joao PIOIO n 5 Lerman & Spi,ak EspeCIalidade em 

para M,htares- Rua Tuadeoles o' 3 Sa pataria H cspanhola 
de ｊｵｬｴｾｯ＠ Gagego. Complelos sortimentos de 
calçado - R. Coos Malra o' 24 
Cua Sehneider 
Fazendas Armannho c Calçados etc. elc. 
Rua Coos. Malra n' 26 

Aulas Particulares 
A . de Mello. Barbeiro e Cabellerei- Laercio Caldeira-

Cona. Malra o 13 Mensahdade 10$000 

de Chapeo de Sol 
uma - Rua Trai no 12 

O acar Lima 
e ca cos para In\ emo, recebeu um 

aortlmento esta casa 

ha 

Cl arros F. F. F. 

em artigo para A lia/ales 

Perrone 
adm.ra,.il_S patol elegaotes, 

ｵ｣ＺＮＬＢＢｾ＠ 11 unOI. 

Rua Tralaoo o. j 

Casa Familiar 
F azendal Armarinho Calçado. e Chapéo. 
elc elc. Rua Con •. Malra n' 10 A . 
Joao . Jorge 

Cafe Nata l 

Auende sempre ｣ｾｭ＠ solicitude de e prompti
d o. T m ae :n lemp.e as ｡ｬ｡ｭ｡､ｾｳ＠
Coalhadas 

Confeitaria Modelo . 

O ponlo ehie da elile Florianopolitana 

Vinho de Laranja 
Fabricado por Co ta&Cla -Palhoça 
N. Buch in & Cia 

15 de Novembro, 27. 
r ｡ＮｬｾｮＨ＠ .. Armarinho etc. etc. F polis 

ＭＭＭＭＭＭＭｾ ＺＺｴ Ｍ

Confeitaria Chiquinho 
E' • mais anil a de la eapllal e que pratu 
rlI ｡･ｮＮｾｲ＠ mclhor a aua dialinel. fregu lia. 

Popular 
I E o c fé m II fr n 

L I Ent e domelh 'R 

d, m .nh . 

di IInela f er!ue-

R ua 'Deodoro. 

Salão do Commercio 
de Pedro Zomer. Barbeuo e Cabelleiro. 
Rua Dr. Fehppe Schmldt n' 5 

Curso Pratico de Commerdo 

E studo + Perseverança = E Xlto 

Curso vasado dentro dos m..tdf's 
mais modernos dc ensino commercial. 

Prepara candidatos aos empregos 
de Bancos, Contabilidade e Escri
ptorios Com merciaes 

Disciplinas: (1 ｾ＠ Serie) 

Portuguez, Arithmetica Com
mercial , r.eogra phia Comm er
ci .. l e Economica, E script ura
çã o M ercantil e C o r r e spon den
cia Commer cial ° CUrA0 Pratico de Commercio 

funCIOnará na ｾ￩､ ＮＮ＠ 1a Associação Com 
ｭ ｾ ｲ｣ｬ｡ｬ＠ de Florianopolis, rua Trajano. 2 
onde. diariamente das 1 I ás I 5 se ,n
contrará pessoa habilitada para ｩｬｬｦｯｲｭ｡ＢＧｾＧ＠

Memalidade: 10$000 

Aulas nocturnas 
Jo&é de ｓｾ ｮ ｮ｡＠ Pereira, LaercIO ｃ｡ ｬ ､ｾｬｉＮ＠

Direclores 
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Associação 

A sua acção esforçada de Maio a Dezembro de J 9 J 8 

A AssociaçãoCommercial, sempre afano- da Associação, escrevendo cartas elucida
sa para a completa realisação do seu pro- tivas á imprensa local sobre este assump
gramma que e zelar pelo bom nome do to; 
nosso commercio e se interessar por tudo Empregou o seu prestigio junto ao 
que intenda com o seu progresso, venti- L10yd Bras,lelro para a diminuição dos 
lou com apuro os problemas que surgi- fretes dessa Companhia para o Rio da 
ram neste espaço de tempo, Maio a De- Prata. 

zembro de 1918 conquistando assim as Ｇｩ［ＧｲＮ［］］Ｂ｜ｬＢｩＢＢＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＬＢＢＢＬ］Ｂ］ＬＬＬｾｾＵＡＡＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧｩＧｩｩＧＧＭｏｬ＠
muitas sympathias que gosa no meio do ｾｾ＠

nosso honrado Commercio, que se acostu- ｾｬｊｾ＠
mou a ver na utillissima aggremiação a 
sentinella avançado dos seus direitos e 
privilegios. 

Operosa, sempre sol icita em attender 
aos seus associados levando aos poderes 
publicos as suas reclamações e defenden
do suas causas, a As&ociação se tem im
posto no nosso meio sendo jà força apre
ciavel em nossa càpital e em todo o Es
tado. 

O Boletim Commercial que é o orgam 
autorisado do nosso Commercio e publi
cação sob os auspicios da Associação, 
sente-se bem em homenagear a esforçada 
sociedade que tão alto tem elevado o 
nosso nome commercJal, historiando rapida
mente a sua acção nestes mezes tão dlffi

• 

Dr. Carlol V. Wendhaulen 

ficar a propaganda agricola 110 

Projectou e està organilando 
posição de artiaoe maaufaduradae 
materia prima extrahida de DOIIa 

Alem desta serie de serviçaI .... ｾ＠
veia prestados ao Commercio. ,I..lU-----
e á Agricultura, foram muitas as in' fon" 
de caracter commercial ｦｯｲｄ･ＢＧｾＮ＠

A",ociação aos seUl colllOCÍol e 
interessadas. 

O movimento da Secretaria atIIeIIa 
volUlDOlO serviço de Expedieale. 
mente agora que essa beaemerita 
raçao tomou a si a patriotica tanfa 
propagar mais e mais a ｡ｾ＠, 
DOI. 

T erminaJldo esse succinto e impedI 
relato do trabalho fecundo da 
ção Commercial é de inteira justiça 
:Boletim saliente a dedicaçlo e ｩｮｴｾ＠
com que vem desempenhando ° leU 

dato a actual Direcloria, a cuja 
acha a destacada personalidade 
Carlos Victor Wendhausen, da c:onceibI 
firma Andre Wendhausen & Cia e 
depulado ao Congresso Representativo 
Estado. 

cies e melindrosos. 
Assim é que a Associação tornou ex- ｾ｢ｾ＠ ｇｵ｡ｲ､｡ｭＭｳ･ｰｾＺｴＱＺＰ＠ ＢｴＺＮＱｾｾＧｲｩＮｯＮｾ＠

tensamente conhecida, por meio de pubh- ｾ＠ esses lorles e robuslos ascendenles doo 
<:.ações na imprensa local, especialmente de ViUorio Emmanue!. 

E esse. vestiglos são Irinnles nOI prvwe 
no Boletim Commercial. o decreto do Trabalhou e trabalha na confecção dum enlão correntes. hOJe nOllOl conhecido.. I 
Governo Federal, de 24 de Abril sobre Cadastro Commercial do Estado, de cujo as citações dOI livro. de Plinio. Catio • ( 
fiscalisação dos generos alimenticios, des- valor todos temos a noção. Essa confecção rnella. São elle., 'Pobre a&rlcullor o ｾ＠

pra o que a sua lerra p6de lonaecer-lhe. 
tinados á exportação para os mercados que requer grande som ma de energia, està bre dono de caIA o que laz em d,,, de 
extrangeiros, acompanhando este decreto sendo feita pela Directoria da Associação lho o que pode fazer em dias feriado..-
de commentano opportunos; com grande esmero; pobre ainda o que trabalha abricado. 

ar livre em dias serenos.- O campo 
Envidou esforços no sentido de ser or- Tratou, mais uma vez das cargas em- maIs Iraco do que o lavrador, para qIIe 

ganisada com a possivel exachdão um re- barcadas elo S. Francisco, no vapor Wur- vença na lucta.- ão lavre. lerra 
lato das firmas commerclaes brasileiras, 1r.1- burl, antes da guerra, encaminhando uma Sementeira prematura engana mullal 

ｭｾｮｴ･ｩｲＮ＠ scrodi. nunca. excepto • e 
portadoras e exportadoras, deste ｅｳｴｾ､ｯ＠ I petição do consocio sr ａｮｴｾｮｩｯ＠ Lehmkul Não roubes na semenle·. 
afim de ser enviada aos agentes consulares ao nosso Embaixador em Lisboa; o. lavradores pedi.m aol deu... que 
do Brasil no extrangeoro, consoante dese- Interveiu J' unto aos poderC's publicos para ,em prosperar as lUas colheitas e .. do VI 

e os censores cullllavam quem la II1II 
jos da nossa Chancellana; a creação aqui duma secção de censura que cavava. A propriedade c &da 

Defendeu com energia o commercio postal; para a remessa de ramos de mandi- producliva eram OI Ｎｰｲ｡ｾＮ＠ ｾ･ｦｉＮｉｉｬｬ＠ . 

d I d I · I O D d d d ,./r_la-, o qui era o meIO IJI&II lacil de ftroq esta capita, taxa o pe o Joma ia oc e mu as e canna e assucar para pela .. ricultu ... .,IJe reopoodea: s.. 
de açambarcador. O aJoletim, tornou-se replantio neste Estado; para acquisi E depoi.? P ...... JiocNI.-E 
nessa emergencia, o porta-voz autorisado sementes de varias especiu afim mu.i- ... aiNla que ..- -
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Na Soci 

Aquell d,te el coloOla I de ｬ･ｴｯｾＱ＠ bran I 
e n 'u 1 o p,eto- So ledade B,.alleora de Geo 

"11 la t n. eS'luecer, pur mom I1toS, o 
ar de IRO t <lU a cldatl UI" sentava nu !lar 
ra pavolos s da mjluenzu, . 

A Iogula altamel,t ､ｾｭｯ｣ｲＮｴ｡＠ e erudita de I 
José ti011 ux veiu .10S I ).J memOl la; fOi soL. 
a • í!llle deua lembrança 'lU sub,mos os nu
mero o, J !l,ão. da ampla escadaria do velho 
e lendJrm predlo da 5 ciedade. 

-O sI. AIt'Ro de ｍｏｉ｡･ｳｾ＠
Inteuamente 

D,s émo. a que vonhamo •. Uma lugida da 
ｧｬｩｰｰｾ＠ que t:.o ameaçadpld andava pelaslua.,-o 
desejO de uns instante, naquelle vetusto ca- O e tudo comparato,o das leil orçamen- A eOla quanlia terelllOl' a 
sarao, trazel saudades do dI. BOlteux... tarias do Estado I ele rentes aos exerc.,iOl de xilio da UDllo, superior a 150:00111 

E perCOllemos, onteres ados e contentes, as 1918 e 1919, IObre demonalrar mcootelta- escolas funcc.ooudo DOI UIlJtoa 
nnas sala da Sociedade de Geogr aphia. vel desenvolvimento da. lorç .. economicas loniae., de modo a ampliar-se o 

AqUI, a Se. retaria, luxuoso 1,.!olO engalanado deste ubernmo trecho do noslO pa.z, marca dllciplmas que ma .. coaconem 
de retratos e busto. do, plOcer.,s da nO'H cul- uma ollentaçao nova na confecçao da lei n. tecer do seol_oto CIVlCO. 
tUla, AlI., Biblioth.>ca, sala Jose cBoileux, 1235 que bem ｡ｧｲＮ､ｾｶ･ｬ＠ é seja registada, AI dotações para melhoramealol 
justa hO?lenagem ao nos.o. illusto e Sn!etano I A receita orçada para o exerc.cio vmdou- loram igualmeote dese. volv.du. 
do Interior, ."Iao das reumões OIdonana. da ro vae a 4,130:000$, ahás c .. lculada de mo- veri6car-se do coofronto d .. duaa 
Du 'ctona e do Con elho; archivo e,finalmente do a n o desceI d'essa Importancia, quaes- leglllador·catharioeose surgiu 
o salao nob.e, su ｾｧ･ｳｴｯｶＩ＠ loca . cono ｳｾｵｳ＠ ｢ｾＬｴｯＬ＠ ｱｵｾｲ＠ que sejam a. eventualidade. que com- hensAo das neceuldadel mal 
｢ｲ｡ｬｾｳＬ＠ quadlos, repre,entaçóes J, velho OUlO murnmente se dao. Estado, 00 tocaote a eOle 
da brasilea hlstona, a heraldica lumlno.a do E' uma base segura, que pelmitte o go- publico, 
nosso passado, \ emo agir n:> tocante à de. peLa consignada E. certo, melecerà da ｡ｾＺ｡ＺＺＺ］ｾ＠

E alli, na paz maIS que glollosa do nosso n. leI a executaI-se em 1919. ha24 anno. paINdo., toda a 
nome hi.tolico, ficamos a ouvi, 0_ ttaball", \'a- Examinemos, embora petlun.toriamente, o. ma cannhola llIteoçlo que lhe 
Iooso que Jose BOlteux leal"ou naquella dou- eu. prr ncipaes dupoSltivo!: aclual governo, a quem devemo. .. 
tossllna corporac;ao. Assim é que ｮ ｾ＠ que diz respeIto á tribu- dei arterias que ligam o Iiltonl , 

O nosso opeloso e .lIustte Secletano do taçao, "nqu ldra-se no lesl'ectivo capitulo rana. para sõ lallanoos de uma mi_ .. ｾｾ＠
Interlol foi acceito S"CIO ellect.vo da Socle- um novo titulo imposto territorial - que cella de melhorameotol, que tanto 
dade de Geographla, em 22 d,> Setembro aconselhado pelos «"Conomis!as moderno. co- corrido para o noS.tO progrellO oociaI 
de 1906, já possumdo nome destacado en- mo o succerl neo dos de exportaç.1o e outros nomlco. 
tre 05 cultuadores di< Historia e G eographla que glavam o trabalho, e adoptado, entre Nas diiposiçbes gerae. da referida 
patrias. outros, no v!.inho Estado do Rio Graode cootram-se autorisaçbe' do maiór 

Reconhecendo-lhe a valia, o mUIto iltustre do Sul , ollde continua em Ir anco progreslo ella capital e para os ｾ｡ｩＮ＠ ＱｄｾＱｉｉｩ｣Ｚｩｰｩ Ｌ＠
presidente, Marquez de Paranagua convrd"u- a receita d' e.sse imposto, tendo produzIdo em ｄ･ｳｴ｡ｱＮｵｾｭｯ｡Ｌ＠ e<H' .hoJe, ｾ＠ que .. 
o para exercer mterlnamente o cargo de 2' 1916, 2.9 18:000$ e, em 1917, 3.319:000, ao mUDlClp'O de Flonanopolia: _ 
secretario, porquanto o I ', o vice-almirante resultando augmento de 401 :000$000. Construcc;ao d.o porto da capital • 
Alves Camara (entao cap, de mar e guerra) O lançamento d'esse imposto, n'esIe ul- da Ilha ao coohneote; . 
'partora do Rio de Janeiro em uma commi.- ti mo anno, accusou a ,rea tributada de maia VlaC;lo ｰｯｾ＠ tramway. ･ｾ･｣ｴｮｃｏｬ＠ CMI • 

.Ao do govemo, ,endo substituido pelo 2', de 23 milhões de hectares com o valor ve- por. ｣ｯｭｭｾｮＬｾ､ｯ＠ a ｣ｾｰｩｴ｡ｬ＠ com • 
o jornalista Ernesto Senna, do 'Jornal do nal de 1.209.264:000$, subindo '204, o do. seus dlllnclos e ma,ll pontoa .... 
Commercio'. numero dos contribuintes. aconselhados e bem ... UD com a -

José Boiteux, soube, brilhantemente cor- O impost" de exportação, que na lei orça- oial dos municípiol de Biguau4, P 
responder 8 confiança do velho Marquez, de- mentaria vigente se consignára em 1,350:000$ 5, Jose; , 
dicando-.e à Sociedade com um ardor d.. teve na votada para o proximo exercicio a éreac;ao ｾ･＠ nucleol COIODlat;"; 
druida. dotaçao menor de cem contos de rei., 6can- loatallac;ao de um eotabelecímelltO 

Em sessao ordinaria de 27 de Agosto de do assim claro o pensamento do legi.lador rio ｾ｡＠ Ilha,. , 
1908, apres .. ｮｴｯｾ＠ uma indicaçao., que foí ｡ｾＭ catharinen.e, orientado já pelai idéas espen- ｾｉｉＬ＠ em hgelrol ｴｲ｡｣［ｾＬ＠ ＺＮｾ＠
pr'lvada, no senil do de .er organrsado o PrI- didas nas .:JtCemagem do aClual governador, bwc;ao que venho prazeJrO=+. 
mei ro Congresso Brasileiro de Geographia, na sua primeira e proficua adminiotrac;ao, ｂｯｉｾｴｩｭ＠ ｃｯｭｾ｡ｬＬ＠ c.olle--:----
que se reunio de 7 a 16 de Setembro de No que concerce " ÍDstrucc;ao publica é genbleu de .ua IIIUltrada • 
1909. . . superior de tre.entos ｣ｯｾｴ＿＠ de reil a dota- 1-

Tomou parte saloente na Comm ... ao Or- Çao no proximo exerCtCIO, elevando-se a 
ganisadora do alludido S:0ngresso, occupando 850:000$ :' verba votada pelo CoogrellO 
o cargo de I' Secretario, do qual se desem- Representallvo, de onde bem se depreheo
penhou co.m ｢ｲｩｬｾ｡ｮｴｩｳｭｯ Ｌ＠ ｭ ｾｲ･｣･ ｮ､ｯＬ＠ .por i.- de a marcha sempre progresliva d'eOle ser-
so, ser ele. to Soc.o Benemento da Soc.edade viço publico, que, maIS do que nenhum ou-
em sessao de 22 de Setembro de 1909. tro rellecte a civ.lisaçào de um povo. 

R epresentou a Sociedade de Geographia, Ｎ ｾ Ｇ ｾｾｾｾＭｾｾＢ［ＢＭｾｾｾＢＧＺＢＢｾ ｾＭＭｾｾＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＢＢＢＧ ｩ＠
do R,o de Janeiro, no Segundo CongreslO 
Brasileiro de Geographia, reunido em S, Pau
lo, de 7 a 16 de Setembro de 1910; no 
Terceiro, que se reunio em igual per iodo do 
anno de 1911, na cidade de Curitiba; 00 

Quarto reunido tambem no mesmo periodo 
do anno de 1915, no Recife; e ultimameo-

te no Quinto, que se reunio na 
Salvador, capital do Ellr.do da 
7 a 16 de Setembro de 1916, 

Cidade do 
Bahia, de 

Occupou o C&ri.0 de 2' Secretario 
rectOlia de 1909, Foi eleito I' ｓ･ｃＢｉｴｦｉＺＡｊＬｪｾＱｉＡ＠
a Directoria da 1910, cargo para 

reeleito em 1911, 1912, 1913 e 1914, 
1915, loi eleito Secretario Cen!, -.lo 

1916, caflO de -afIII!!!II 
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l'el phone 93 

C xa Postal 13 

releg.: OLICARV ALHO 

Florrianopolis 
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· abor a 
li!!!ão. ehocolate, 
Baunilha. Ananh 

e Amendoas. 

PILrL.ts Pl RG.\.TlY.\S 
-DE-

Pilnlns de Saude 

Oliveira Filho Approvad e llcenCHulos pela Direc· 
toria a.r'll d. Saude-RlO 

:'pT .• lIcendadas pela Dll'ectorla aeral de 5 ud&-R10) 

D"" "80r ao tubo dl8",t,,·o. tornando·o ｾｭ＠ condição de bem 
desemp"nhar o seu trabalho. 

Combatem ellicaz_nte as enlenDldades do t.llomago . figado 
e ,n/alino. como, d}"$p"psias. indigestão. pmão de ventre. ma· 

les produzidos pela bill.s. 

Anemias, chloroses, Rores brancas, irregu
laridade menstrual, feridas pelo corpo, 0-

pilação e todas as molestias em que se 
aconselha uso de ferro. 

io tem d,eta alguma nem relguardo. 

Pharmacia Central-Caixa Po,tal 84 

-FLORIA OPOLlS-

Pharmacia Central-Caixa Postal 8 
FLORIANOPOLlS 

Agua anti-periodica do 

Dr. Baggi 

(App. e licenciado pela Directoria de Saude, Rio) 

Preparado de acção diurec
tico purgativo, portanto o ver
dadeiro remedio contra as febres 
intermitentes ou palustres pois 
devido a esta sua acçào ､ｾｳｯ｢ｳﾭ
true o figado, principal orgão af
fectado pela febre palu Ire. 

Pharmacia Cenl,.1 CRlxa P tal I • 

FLORI orou 
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André Wendhallsen & C. 
1"'ltOlO",,,-,,O 

ｆｌｏｮｌ｜ｾｏｐＨＩｌ｛ｓ＠

ﾷＧｾＧ｜ＮｉｴｯｲｨＬ＠ .. -,\o 
S.\YI' \ ('A'I'II.\ IUXA 

Secção de fazenda" armarinho, miudq." elc. -Secção de ferra. 
gemo machmas de toda a especu,. instrumentos para lavoura, ma

tores, etc. Secção de estivas, "erozene. gazolina. 

Deposito de Carvão de pedra Cardiff e Americano 

［ ｾＶｋＧＧｉＧｉｾｓ＠ ＩＱＮｾｉｕＧｉＧｬｬｉｏｓ＠

Trapiche de alracaçdo de vap. e navio" com armazem para carga. 

Correspondentes de diversos Banco. nacionae. e 
estrangeiro. 

Reme.... para a halia 

Tratam da cobrança de ordenados, contas nas repartIções pu· 
blicas, retiradas da CaIxa Economlca, Juros de apoliees e di

videndos. 
Encatregam-se da aC<juUlçao de quaesquel materiae. para em· 

prezas industrias, redes de agua e exgottos, installações electrieas etc. 

I . 
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Phármacia Central 

Uma visita do Boletim Commercial ao estabeleci_ 
mento pharmaceutico dos srs. Oliveira Filho « Cia. 

::> Boletun Commerclal " .. tou, ha dias, a 
umacia Central e o laboratorio pharma: 
ltico do 5IS Oli"eira Filho & Cia, guar
.do de ua ｾｬｓｩｴ｡＠ a m is agrada,el impres-

3em montado, satisfazendo perfeItamente 
condlcçOes de h) ｧｬｾｮ･Ｌ＠ a Phannacla Cen-

eolÀ apparelhada para reahzar as mais 
gentes neces Idade! do no so po,o_ 
\cha-se agora a frente des e modelar es
eleclmento o r pharmaceuhco Francisco 
'erra de Orl\eira, por cuja acti"dade mui
lem progredido a Ph macia Central. 
3. S,que é o no so e forçado redactor- se
tano, e um dos maIS ded,cados membros 
actual Drrectoria da A .. ociaçAo Commer-

empregando lodos os IDstanles de des
ço que lhe permltle o seu afanoso lraba-
= estudar os problemas eco no micos 

.ommerClaes que se ｾ･ｮｴ￭ｬ｡ｭ＠ entre nós_ 
), ua ace; o neste :Bole/Im e na Asso
;ao Commercial s.io evidencias de seu es
lo bem onentado e ,izAo bem ampla. 
), Pharmacia Central, na manha da nossa 

, Já se marufestava mo,imentada. O sr. 
ceutico Oliveira Filho dava as ulh

prOVIdencias para seguir na sua diaria 
gnnaçAo pela Ilha, le'ando $OCcorros da 
.. MuniClpahdade aos egrippados pobres, 
ｾ＠ contam ás centenas por esses districtos 

\companhou-nos, entretanto, s. s. bondosa
Ile se prestando a satisfazer a nos a curi
ade 
). sala de varejo e preparados phanna
c.os, capnchosamente pintada de branco, 

.ámos a segunda secçAo da Pharmacia 
la sala de manipulaçAo dos productos ､ｾ＠
e ｡ｖｬ｡ｭ･ｮｬｯｾ＠ de receitas. A dispo içA0 
\8 os armanos, o apetrechamento em 
a ordem de se"iço, tudo evidenciava 
pro erb,al acti,idade do sr. Oliveira F,-

o doente nao comel fruelos nem molhar os 
pés durante o tratamento . 

Produzindo esta molestia grande prostraçao 
fraqueza e anemia, devido as bruscas tempe
r turas porque faz passar o doente, e sendo 
con,emente, depoIS de curado, tomar-se al
guns reconstituintes afim de fortalecer o orga
nismo, a bem de e\ltar uma ,ecaida. o phar. 
maceutico sr. Oli.ella Filho fabncou as co
nheCIdas Pilulas de Saude, medi<:ae;Ao pIe 
parada como complemento da efficaz Agua 
de Baggl. 

A grande acceltaçao deslas pilulas, prin
cipalmente, em nO.sa ilha e I,ttoral, é a 
melhor garanha de sua efliclencia, 

O Vermol é outro podeloso medicamen
te da autoria do sr. Oliveir. Filho. 

Pharmaceutioo F,ancúoo P. Olil>eira Filho 

" ltamos em segUIda outra sessao da Phar
ta, o Laboratorio para a confecçao dos 

ctos da f,rroa, exames e analysel, tudo 
absoluta ordem e agradavel aspecto. 
ma palestra no escnpterio poz termo a 

VISIta ao e tabeleclmento da firma Oli
,filho, pale5lra em que e nOI tomou 
te o trabalho dhcaz dos escrupulo os 

netanol, pelo grande numero de med,
·Dlos de lua invençAo. 
lo nOI podemos furtar a dizer algo 10-
elsal valiosa producções_ 

Agradavel ao paladar, tornando-se por isso 
de . fac!1 apphcaçao, o Vermol expelle com 
e(f,cac,a garanhda os Vermes intestinaes 
que lao causal, no organismo das creanças 
de grandes perturbações e qUali sempre duma 
sene enorrn_e de symptomas, parecendo soHrel 
estes enteslOhos de outras enfermidades as
sustadoral. 

meçaremos o relato dai producçbea phar
ca dos operolOt IfI Ohve"a F,lho 

IA, d,zendo algo sobre a Agua Anti-Pe
ia Dr. Baga'i, ｲ･ｭｾ､Ｌｯ＠ de fama uni
J para a Cura das febrel intermittentes, 

ou maleltal. 
n.o,nn"'8';01 da Pharmacia s.io OI uni

,. depo ilarios delSe maraV)
pre'palrado, para todo oBra 11. 

pelo dr Baggi CIfra-se ('m 

AI Pilulas Purgativas de Oliveira F"ho 
gozam em nosso mélO de renem. pronun
CIado. 

Elias d o vil!or ao tubo dIgestivo, tornan
do-o em condlçao de bem desempenhar o 
seu trabalho. Sao tambem depurativas, pois 
todo o purgante depura o organ15mo, 

Combatem eEf,cazmente as enfermidades 
do elto":,ag?, flgado e intestlDo, como: dys
pepsla,_ Indlgestao, pnsao de \entre, malel 
prodUZIdos pela bdil, diversa I molesti das 
mulheres, qu ndo I o devldal á. moi. tias 

do tubo digesti\'O. Nao pleClSam dieta nem 
resguardo. 

Sao estas Pilulas no seu genero as me
lhores pala a cUIa das Debil,dades nervosas 
ａｮ･ｮｬｬｾｳＬ＠ LeucO/rea.s, Chlorosis. Amarelidao' 
Verllgens, mal da tel/ a ou opi laça0 e mUI: 
tas outras mole.tias cUJO mal e falta de 
sangue. 

Eslas Pilulas têm a plOpriedade de enl/
'luecer e melhorar a qu"lidade do sangue, 
dando uma CÔI rosada, bôa dlsposiçao e ap
pellte ás pessoas que dellas fazem uso. 

Alem desses medicamentos, de valia 10-

conle.tavel ha valios OUtlOS de invençao dos 
operos,)5 plOprietarios da Pharmacla Central 
esse bem montado estabelecimento que ｳｾ＠
tem imposto à confiança publica pelo cuida-
e esmero com que manípda os seus prepa
rados. ASSIm é que tem grnnde extracçao O 
conhecido Xarope anti catanhal Bromeli •• 
composto uDlcamente de balsamo e comple
tamente livre de BromoformlO, sendo especi
fico na cura de tosses, bronquiles. aSlhma, 
defluxo, catarro chronico e rouquidao;- a 
Xenodina, depurativo do sangue, poderoso 
remedlO contra molestia syph"ticas,-as pilu
las contra sezões, especificos no tratamento 
､｡ｾ＠ .sezOes, assucaradas e sem gosto do 
qUlOlDO, o que as fazem preferidas por to
dos os que se acham presos dessas febres. 

-Agua da Colonia, acreditada produc
çAo da Pharmacia Central para toilette, 
toucador, banho, ataques de nervos e dores 
de cabeça; oleo ､ｾ＠ Babosa, de perfume 
agradavel, faL os cabellos sedosos e evitam 
a caspa e outras m<llesllas que atacam o 
bolbo cabelludo;-põ paI a limpaI unhas que 
claream e dao brilho as unhas, etc. etc. 

Possue alOda a acreditada Pharmacia 
Central, alem de outros productos va"osos. 
o 'Pudimpo, vantaJoso succedaneo do con
hecído R Pudding-Pulver' dos IDglezes, 

E I uma sobremesa que faz optima figura 
ｴ｡ｾｬｯ＠ na mesa do nco como na do pobre, 
cOIsa d,H,cll"ma de se realizar nos tempos 
que correm, e que o sr. Oliveira Filho con
seguIu resolveI com pleno successo. 

Vanos 5 o os sabores do Pudimpo. 
Ha o do refrigerante lima0; de amendoa, 

cancloso ao paladar e brandamente aromatico; 
de chocolale, nutntivo e substancial' de 
baunilha, de de"cado aroma. ' 

Retiramo-nos da 'Pha,macia Central de
pOl.S ｾ･＠ cumprifllenlar e(fu Ivamente o sr. 
Oll\ella Filho pelo apulO, gosto e esmero 
de seu e tabelecimento. 

O automovel partiu, via S, Antonio le
vando o amavel pharmaceulio, a som r, feliz, 
ante.vendo por certo o alivio que os pobres 
senhnam quando chegas e à freguezia com 
o automovel cheio de r('medios e alimentos 
de dieta. 

E nós voltamos à redacç&o, ｾｯｮｬ･ｮ ｴ･ｳ＠ tam
bem, para ･Ｆｃｲ･Ｌｾｲ＠ ellas "nhas que os lei
torel acabam de ler, 
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o nosso commercio 
na era colonial 

A descoberta do Brasil foi 
um ep,lOd,o da expan'dO 
economica de Portullal e 
da h .. tona do commcrcio 

mund. I. Por ｾＵｓ｡＠ razão acha-! mUito intima
mente hgada a hi.toria eco no mica a no.sa colo 
mzaçao. 

colonização do Bra.il começou com D . 
João 111, que foi o pnmeiro org.nlzador do Un· 
peno ultramar.no de Portugal. A principio, Ide
as largas ｰｲｾｳｬ､ｬｲ｡ｭ＠ a ri. a organizaç "o. espeCl4 
almente em matena de commerc.o. O domln'o 
he.panhol veiu, porem, mod.f.car • ＮＮｴｵ｡ｾ￣ｯＬ＠
il\augurando o .y.tema de monopoho , que Por
tugal t.mbem .egUIU depoIS de restaurar a .u. 
Independenc ••. 

O monopol io fOI causa de guerra, e revolta •. 
Em 1649 fOI In'htu.da a Companh.a Geral de 
Commerclo. ｣ｯ ｮ｣ ･ｓｾＱｉＰ ｮ｡ｔｬ｡＠ do monopollo. que 
1755 foi tran.fendo por Pombal. Companhia 
do Grão Para e Mar.nhão. A Invasão hollan
deza fOI deterrnlnad. pelo monopollo. represen
tando uma reacção contra esse systema. 

Apena. chegado ao Brasil, D. João VI ex
pedru por .ugge.tão do grande bra.ilelro Vis
conde de Cayuru, a carta regia de 28 de Ja
neiro de 1808. abolindo o monopolio e abrindo 
os portos bra!lilelros ao commercio. 

o m«mo anno foi decretada no Brasil a li
berdade Indu.tnal, com re.tncçõe •. 

Em 1810 101 firmado com a I nglaterra um 
tratado de commercio que excluiu do. mercado. 
bntannico. o. producto. br .. .relro. e entregou 
ao. productore. Inglezrs o mercado br ... leiro, 
onde elle. p."aram a'N mais f.vorecldo. do 
que o. proprio. productort:. ｰｯｲｴｵｧｵ･ｬｾＧＮ＠ Graça. 
,. essa tratado commercial origmou-se a necessi
dade de liberdade de culto, .... gnaudo D. João 
VI decreto ne.te sentrdo. 

Em 1811 a corõa reservou a bandeira portu
gueza a cabotagem da. co.ta. bras.!e" ... 

A liti . I A ｉｮ､･ｰ･ｮ､ｾｮ｣ｬ｡＠ nãovelU 
po ca cOmmerCla trazer alteração senslve! 

no Imperio no reg.men economico do 
Brasil. 

A lei de 24 de Setembro de 1828, lei Ber
nardo PereIra Vasconcello., extinguIU o. mono
polio. e implantou um reglmen de liberdade 
commerclal, e •• tao desconhecido na Europa. 

Em 1844 foi decretada a n055a pnmeira ta· 
nra protecclonisla, Imelando-se o reglmen de 
Imposto. add.cionae. com a tarila de 1857. 

Outra. tanl •• foram votada. e autorizada. pelo 
｣ｯｮｾｲ･ｳｳｯＮ＠ accentuando-se cada Vf!Z mal) o pro
tecCIOnl.mo. ultima tarifa do Imperio loi a 
t.rifa João Alfredo. de 1889: era um. tanl. 
movei, acompanhando O cambio, e vinha onerar 
os arleFactos que faziam concurrencla aos nos
'0', emquanto baixava ta • em favor da agri
cultura. 

A Politica commer
cial na Repnblica 

Com a impl.ntação d. Re
publica não houve altera
çao na nossa polItac. com
merclal, mas foi-se aeeen

tuando o proleCClonl mo, que chegou a tornar
se oppreS51VO. 

A pnmelr. tanIa republic.na fOI a tanl. Ruy 
Barbo,a, de 1890. Era claramente protecclOI\I.ta, 
.em .er comtudo, proh,bitiv •. Foi ella revoga
da em 1897 pela tarifa BernardinO Campo. que 
adoptou francamente a. t.xa. de 50 a 60010, 
sendo, porem, modific.da logo no anno ,eguin. 
te l'ela tanfa Leopoldo Bulhõe •. 

O Iivre-camblSmo alcançou então .Igum. 
vlctona., que deram em re.ultado o decresclmo 
d .. renda. aduaneira •. 

Para compen.ar o deslalque, o Congresso auc
torizou então a arrecadaçáo do impo.to de con
sumo, athngindo tanto os artigo •. nacionae, como 
os da indu.tria e.trangeir •. 

• 

Capitão João Pedro de OIÍlle;ra Carvalho 

Iniciada a 28 de Setembro p. p. a 
nova phase do governo estadoal que no 
quatriennio corrente promette collocar Sta. 
Catharind n' uma larga senda de rapido 
progre'so, pelos melhoramentos ja reali
sados e outros ainda em projecto, o go
verno municipal de Florianopolis somente 
hoje, em virtude d'aquelle lOicio, muda
rá a direcção dos seus negocios, pela in
ｶ･ｾｴｩ､ｵｲ｡＠ do carbo do Superintendente na 
pessôa do capitão João Carvalho. 

O que serà a adminIstração deste mu
ntctpio sob tão patriotica direcção dil-o a 
vida publica' de João Carvalho, toda ella 
dedicada às bôas causas, aos nobres em
prehendimentos. pelo que podemos a e
gurar um re urgimento em tudo o que 
estiver debaIXO da sua acção administrativa. 

Assim não falte ao novo superinten
dente o apoio economico e moral de todas 
as classe, sem o que qualquer esforço 
sena inuhl. 

O capitão João Carvalho não e de 
Florianopolts, porem desde pequeno vem 
desenvolvendo a sua actividade neste meio 
hospitaletro. 

Nascido a 13 de Fevereiro de J 87 J 

na altaneira cidade do planalto cath: 
nense, em Lages, s. s. veio em I 
para esta Capital e depois de estu 
preparatorios no Collegio Ramos, dedlC 
se a carreITa commercial que abraçou ( 
dedicação, por tSSO que é hoje chefe 
conceituada firma Oliveira Carvalho 
Cia. desta Praça. 

A1truistico por mdole, o CapitAo J 
Carvalho tomou parte saliente no ulh 
ac!:'ntecimento politicoi que se desenrola 
no Estado; dos quaes surgio victori 
candidatura do Dr Hercilio Luz, pa 
actual governança. 

essas manifestaçõe populares. 
Carvalho servio de poder moderador. r( 

ando exaltações inconvenientes ao lDf 

tempo que prestava mão forte a. idea, 
satas que surgiam da turba, de talforma 
emprestou um acentuado caracter de o 
áquellcts mamfe taçõe, de cujo pr 
despontou victoriosa a candidatura H 
lio Luz 

Ao vice presidente da Associaçlo ｾ＠
mercial o Boletim felicita colorosam 
pela sua posse do honroso cargo de S 
rintendente Municipal de FloriallOJX'l 

A . no.sa politica commercial, na actualidade,' sal perturbadoras da no.ssa ｣ｶｯｬｵｾｩｯＬ＠ pat1 

car cteriz.-.e, por uma completa dClOricntação, fraquecer a nossa ･ｮｾｧｬＦ＠ ecODODUCa c CO 

que contnbue poderosamente, com outras cau- ctr o 00110 commerClO . 
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6aranfia da Amazonia . 
Sociedade de Seguros Mutuos Sobre a Vida 

Sede Social - Belem do Pari 
Mais um importante pagamento - ａｰ ｯ ｾ ｣･＠ vencida 

R '. {)3:243.400 
a ｱｵ｡ｾ､｡､･＠ de segurado pela apolice n. Ｑ ＬＶＵｾＬ＠ emittida sobr: a ｭｩｮｨｾ＠ vido pela 

Sociedade de Seguros Mutuos Sobre a Vida Garantia da AmazoOla, recebi do Depar
tameeto dos Estados do Sul da dita Sociedade, a importancia supra de rs. 63,243.400 

• (sessenta e tres contús duzentos e quarenta e tres mil e quatrocentos reis), em completa e 
definitiva ｾｱｵｩ､｡￣ｯ＠ da apolice supra, capital e lucros comprehendidos no vencimento da 

mesma que e verificou em 7 do corrente, 
Pelo presente recido: que passo em triplicata para um só eHeito, sendo o original na 

propria apolice, dov plena e inteira quitação á Garantia da Amazonia, de todos os di
reitos que me cabram sobre a citada .apolice que desta data devolvo para ser cancellada, 
por ter ficado nulla e sem effeito em virtude do pagamento agora eHectuado, 

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 1918, 
Ass, - .7([anoel José Lebrão 

A apolice referida nesse recibo, era do plano O 20 e do valor de rs, 50:000,000, 
sendo a liquidaçãO feita pelo valor de rs, 63,243.400, teve o segurado, que é o proprie. 
tario da conhecida confeitaria Colombo, o lucro de rs, 13:243.400. 

Ｍｾ＠

'Resumo da 'Posição Actual 
BAltAN,ÇO DE 1917 

SinIstro pagos ,....... . ..... , . , . .. , . , ... , 
Reservas technicaS .. , ....... , ..... , ...... ::::··· ,· ,·· , ·, · ,·," 
Apolices resgatadas prematuramente ...... , .. " .·.·.', '. '. '. '. " " " " " " " " " ' 

Apolices vencidãs durante a vida dos associados""""", 
Apolices sorteadas"" , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , . 
Pensões e Rendas Vitalicias ................ .. .. .. R ' .................. , 

eservas espeClaes e sobras , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,', , , , , , , , ...... . .. 
T otal de beneficios , , , , , , , . , , , . , . , ,Rs. 

DEPARTAME 50 OOS ESTADOS DO SUL 

Avenida Rio Branco, 22 - 26 Rio de Janeiro 
(Preflio IH'OI)rio) 

Agencia em Santa Catharrina: 

12.914:795$850 
9.440: 192$850 
3.066:405$870 
4.249:300$'990 
1,242:750$000 

1 29:340$000 
522:422$387 

31.565:207$647 

Rua Saldanha Marinho, n. 2 - Florlanopolls 
E quina da Rua João Pinto 

ｮｾ＠ nquei 'O 111 ] I rinnopoli EUl" 'UBO HCHL' 
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ｾ＠ _A Pharmacia S. ａｧｯｳｴｩｮｨｯｾＱ｝ｧ＠
dos Sns. Henrique Brüggemann & Cia. 

MUito e mUito nos apraz, de quando em 
quando, regIStrar em nossa columnas noticias 
minuciosas sobre o nosso apparelhamento com
melclal. 

este intUi to e salisfarendo um do. pontos 
do nosso programma, fizemos demOl ada visita 
ao bem montado estabelecimento pharma
ceutl co dos SIS H enllque Bruggemann & cia, 
desta capital. 

R ecebidos captivamente pelos labonosos, 
proprie tanos srs. H ennque ｂｲｵ ｾｬＡ･ ｭ｡ｮｮ＠ e J010 
de Bernard i, tivemos o pra ,er de verificar que 
ｳｾｯ＠ s0 beJamen te Ju . tas as referencias elogiosas 
feita. pe lo nosso povo à Pharmacia Sanlo 
A gostinho. 

rpharmaceulico H enrique B rüggmann 

A ordem, o mUi tO esmero nas manipulações, 
o grande stock de materia pl ima, nos puzeram 
1060 ao conhecimento da razao do grande 
desenvolvimento que tem tido actualmente 
esta Pharmacia. 

A demais . os srs H . ｂｮｬ ｾｧ･ Ｇｬｬ｡ｮｮ Ｌ＠ chimico 
industri al, e Jo o de Bernardi , possuidor de 
uma longa e estudiosa pratica, siio activissimos 
nos seus negocios, operosos e fecundos no 
seus trabalhos. 

A Pharmacia possue um laboratorio homeo
pathico que mu ito honra a firma H . Brügge
mann & cia. 

Sao de todos conhecidos os excellentes pre
parados dessa secç,\o da Pharmacia S . A gos
tinho, M encionaremos apenas dois O Vermil 
H omeopalhico, da 5a dynamisaçao, poderoso 
contra vermes. 
Expell e I mbrigas, 0<\0 e nocivo ao organismo 
das creanç , cura radicalmente a diarrhé 
de origem lombricoide, exercendo ao mesmo 
ｴｾｭｰｯ＠ effelto laxante. 

AI m preciaveis effcito amil 

perturbaçao de outra origem que por acaso 
houver. 

A Matricaria homeopthica é o segundo dos 
preparados do laboratono que faremos mençlo 
neste relato. 

E' um combatente precioso ás febres das 
creanças e aos desan anjos provem ente I da 
dentiçao. 

Tivemos o prazer de admirar dezenas de 
aUestados de competentes medicos louvando 
a efficacla desses maravIlhosos preparados 
homeopathicos . 

Mas a operosidade dos esforçados pro
prietarios da Ph.rmacia S. Agostinho vae 
mais alem. 

O sr. H. B,uggemann tem formulas de va
rios medicamentos que sao muito considera
dos no nosso Estado e sul do Paiz. 

Haja vISta o elixir • F errheol ., depurati
vo, ･ｾｴｯｭ｡｣｡ｬ＠ e aperitivo que tem já sua fama 
propria; a Agua lngleza ferruginosa, especia
!tsslma para partunentes é de admiravel ex
tracç.1o; a apreciada tinta para carimbo Coe
lho, O Creosol, a melhor das creolinas. A 
sua plocura sem?re ｣ｲ･ｳ｣･ｄ ｾ ･＠ demomtra que 
o producto e de primeira e honra o estabe
lecimento ｱｵ ｾ＠ a produz. Callosan '1ue é 
a ulllma descoberta do senhor pharmaceuti
co H enrique Brllggemann. E' o preparado mail 
novo da casa e actualmente é o de maior sa
hlda. Em duas ou tres applicaçôcs, faz de 
sapprlrecer comple.tamente um callo. E indo lo 
e inoJoro e poderosament!' antiseptico.À iodo
z ona. A ctualmente senhor pharmaceutico Brug
gemann trabalha encançavelmente para obter 
umantlseptico , dez vezes mais forte que agua 
oxygenada, tirando por completo a causti-

,dadedo iodo, ｦ｡ｾ･ｮ､ｯＭｯ＠ inofensivo, sem 
per asder suas propriedades antisepticas. 

S aboneles medicinae. e perfumados. Visi
tamos a instalaçao da fabrica de sabonetes 
e petlumados e ficamos tristes vendo um ca
pital empatado em machinas, sem movimen
to devido a t"rrivel guerra. O preço altissi
mo das materias primas, obrigou a firma a 
paralysar pOl algum tempo a fabricaçao dos 
estimados sabonetes. 

O s p,epa'adns que a Pharmacia tem ex
clusividade, sao todos de fundamentada efli
caCla . 

H aja visto o Ferro liquido Ha/l, para 
cura da fraqueza orl!anica, anemias, chlorose, 
nores brancas, falta de regras, opilaçlo ou 
hypohemia, ｾｳｳｩｭ＠ como para reconstituir lo
da a debilidade organica. 

O Ferro Liquido Hatl, nao é um re
sultado de misturas pharmaceulicas, mas $im 
tio somente um producto simples e chimico 
obtido em estado de extrema pureza. 

O seu poder lonico é extraordinario e pos
sue soberbas vanlagenl sobre os seUl simi
I.rel. 

S bre o 

le manifestam r.alentel. Alsimila-se 
bem ao sangue azendo aUllmentar o 1IUI_r4 
de ｧｬｯ｢ｵｬｯｾ＠ languineol, de modo que 
pelsoal palbd.1 6cam vermelhas corad ... 

O Ferro liquido Hall, é ･ｸｾｬｵｳｩｶＧｕｉｉ｟Ｂ＠
mampulado sob a relponsabilidade pr 
nal do Pharmaceutico-chimico e b·iok.1I 
sr. Heitor Luz, digno calhedratico de 
mica e direclor da Eocola Normal deite E..tadD 

S. S. possue lambem, entre outra, 
for:mula do ｾｲｯｯ｣｡ｴｲ｡ｬＬ＠ xarope balsamico, _ 
cUJa. ｾｯｭｰｯｬｬｬｏＬ＠ ｾｮｬｲ｡ｭ＠ principiOl .ctiYOl ..... -----
med!C1nael do remo vegetal. E' um 
medicamente de effelto certo e evidente 

Sr. João [J3aptisla 'Di BemaTtli 
molestias dos bronchios. Este xarope é sed 
tivo conlra os a(essos aamaticoa calma 
dyapneaa e as toaaes. 

E' um bom remedio na larynFte na 
cheite. 

Nos casol de catarhro bronchio 
e de bronchite e seu eHeito é certo e 
fallivel. 

Tem sido usado com grande e/licacia 
bronchite-capil\ar. catarroa auff_ 
e na pheunomia e influen ... 

E' soberano no tratamento da 1_ 
geralmente segue .os convalescentel de • 
pe, Das bronchopneumoniaa quclal; r 
conatipacõea, resfriamentoa e na COCI' 
luche em geral. 

Em6m este xarope vegetal convem ela 

das as affecçôcl da larynge e doa broaC 
Ficamol satisfeitos com que ｾ＠

ouviramos dOI habei, e estudio_ pbui 
ceuticol da acredilada pharm.cia S. AF. 
nho. 

Lonvando-Ihe a actividade o Boletim ｾ＠
dou para OI seUl numerosos leitores u 
pressõel que ora vêm • publicidade. na 
leza de que clllllpre um dever de j 
lomando mais coabecidu, u ｾｯ･｡＠
.... Henrique & Cía. e o 

, S. 
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i FiBRICi DE ESPRHOS DOS SRS ANASTielO (DIZIAS & IRMJOS 
ｶＭｾ ｾ ｲＭｾｾｾｾｾｾｾｾＭ ＬＬＢＬｾＭＭＭｮｯｬｩ ￭ｗｯｮＭｾ ＬＬＥｾＭｾ［ Ｎ＠ m I r[M ｾ＠

E.Ire as industriu do IlOIIO Estado, tem des
peJo leU estado promÍSlor a bem mont da 

de Espelhos do. In A_cio Koulaa 
Inaio. 
tia _ tivemos o prazer de " .. lar ｾｳｴｾ＠ esta
__ ato, trazendo aos ｉｾｩｴｯｲ･ｳ＠ do Boletim as 

.... reaões. 
AIepa-DOICODStaw agora, Da no\& viSita que fi
_ a modelar- F abria de Espelho" ｱｵｾ＠ ｾｬｉ｡＠

..., das mil e um& dilheuldacks lue o ｰｲｾｮｴ･＠

..... de cou .... faz ｮ｡ｾｲ＠ a(.llda ｩｮＮｴ｡ｮｴｾＬ＠ ｴｾｭ＠
apedido, augmcntado ua producção, ｾＮｴ｡ｮ､ｯ＠

Kotztas anllnadi imo para a realisaç' o ､ｾ＠
ｾ＠ plaoOl no anno que ｨｯｊｾ＠ ｳｾ＠ iniCia. 
u.. labrica de espelho .... laz-no. ＮＮｭｰｲｾ＠
_ 11& hlstoT1& dos espelho , ｱｵｾＬ＠ de ｲｾ＠ to, 
lICIa a lu toria da ＬＬＬＬ､｡､ｾ＠ hum&na. 
ｾｭ｣Ｚｬ｡ｯＮ＼ﾻＭｾＮＮ＠ phases por que pa,sou o ｾＬＭ

desde o Cl}'S al das agua., o d pertador, 
cato. do amor·propno do. homen •• ate ｾ＠ .. ｾ＠

oeIhinboo mmuscul05 da ､ｾ｡ｮ｣ｬ｡＠ femimna, 
IIISItitlllTl&m05 a hatona dos homens, mUIto 
eadiriamos do. &eu. ｾＮｉｯｲｾｯＮＬ＠ go.to., IDclt
;iies e ,&idades. 
-Iomero Dão esqu«eu o espelho na ｴｯｩｬ･ｴｴｾ＠ de 
rbe e a antiguidade ｉＡｲｾ｡＠ repres<ntou V ｾｮｵｳ＠
ar"'1r nesse pr«iolO nadinha . 
• oatrOl ｲｾｦｬ･ｸ･ｯ＠ como estas loram se apossando 
_ pensamento a proporção ｱｵｾ＠ percomamos 
.oVal mstallaçÕts da Fabrica, a Rua Co",e· 
ro Malta. nr <46 
.. emas a opporturudade de assistir a conl«
de varios espelhos, revelando-se o. arrut .. 

Fabrica IIIllIto habei. e peritOl, 

ExaJllinamos o .tock de vidro. ｾ＠ ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｾＮ＠ ｮｾﾭ
cessarios a fabricação ､ｾ＠ ｯｰｾｬｨｾ＠ ｾ＠ podemo. a
valiar o olorço da 6rOla proproetana ｾｭ＠ ｡ｰｾﾷ＠

Sr. Mico/au Kolzias 

tr«har o seu lutur050 ･Ｎｴ｡ｾｉﾫｬｭ･ｮｴｯ＠ labtll pa· 
ra um amplo trabalho ｱｵｾ＠ vira farilitar grande. 
mente o no.,o ｣ｯｭｭｾｲ｣ｩｯ＠ de espelhos, todo ･ｬｬｾ＠
importado, ｾｭ＠ no,5O E.tado . 

Vimo. lunccionar com ｾｸｴｲｾｭ｡＠ corr«ção OI 

app.relho. do ｧＮ｢ｭ･ｴｾ＠ de di'lIlIaçào ｯｮ､ｾ＠ a a. 
guo, depois ､ｾ＠ ｡ｱｵｾ｣ｩ､＠ •. ｾ＠ . translormada em 
vapor e levad por um compndo tubo a retor. 
ta ｱｵｾ＠ o ｲ･｣ｾ｢ｾＬ＠ ja tran.Iormada ｾｭ＠ agua, poi. 
para i.to taz o tubo uma ､ｬｧｲｾ＠ .ào por um re. 
Ｎｾｲｶ｡ｴｯｲｯｯ＠ dagu. Ina. E' e.t •• gua, assim ､ｾ＠ •• 
lill.da, ｱｵｾ＠ ｳ･ｲ｜Ｇｾ＠ para o ｰｲｾｰ｡ｲｯ＠ da .olução que 
actua .obre o V ltllO , tornando-o ｾＮｰ･ｬｨｯＮ＠

VlSllamo. em ｳｾｧｵｬ､｡Ｌ＠ acompanhado, pelo sr . 
I Icol.u Kotil 5, o departamento de moldura • 
g m do. ｾｳｰＧ＠ lhos onde 05 labrico. sào mampu. 
lados por mocmh •• ｱｵｾ＠ os debruam, ｧｵ｡ｲｮﾫｾｭ＠
､ｾ＠ arame, p pel ou ""delra. Van. machlnas 
､ｾ＠ cortar lolha,de ｦｬ｡ｮ､ｲ ｾｳ＠ e ｰｲｾｰ｡ｲ｡ｲ＠ cha"" , 
que ｳｾｵｲ｡ＢＬ＠ os pc • .los espelhos, luncclOnavam 
com grande rendimento manejadas tambem por 
ｭｾｯｳ＠ remininas. 

lU" ga[,mete conllguo oulto grupo de mo. 
tinha. pr parava ca.x • ､ｾ＠ papelão com grande 
preste7a e .dmlrave! ｰｲｾ｣ｩＬ￣ｯＮ＠

Foi-no. mo,trado pelo aCllvo sr, Kotzlas gran
d • ･ＬｰｾｬｨｯＮ＠ ｱｵｾ＠ por si 50S attestam a pNIel' 
çiio do. trabalhos d. F abroca que vmhamos ､ｾ＠
\ isitar. 

remas lund"do. ｾＮｰ･ｲ｡ｮ｡ｳ＠ que o trabalho 
actlVo ｾ＠ mtelligente do. srs. Ana.taclo Kotzi" 
&. Irmão tran.Iormarão o ･ｳｴ｡｢･ｬｾ｣ｬｭ･ｮｴｯ＠ labril 
da Rua Conselheiro Malra num centro com
meicial de grande futuro. 

O Boletim .empre prompto a louvar a. ini. 
CUltiVas valiosas compraz-se com os proprietaflos 
da F abroca de ｅＮｰｾｬｨｯＮ＠ pelo ｾｸ｣･ｬｬｾｮｴｾ＠ traba· 
lho ｱｵｾ＠ ｾＮｴ￣ｯ＠ ｲｾ｡ｬｩｳ｡ｮ､ｯＮ＠

Anastacio Kotzias e Irmao ........-. Fabrica de espelhos, e de molduras metal 

Fazendas, armarinho e chapeos. 

PREÇOS MODICOS 

Rua Conselheiro Mafra, 46 

FlorianopoU Sant. athal'ina 

End. T elegr. Kotzia •. caixa postal N, 63 

Casa filial em Laguna 

e de carteiras 

De 

A1l3stacio Ilotzias & I .. mão 

Attençaol 

Neste novo estabelecimento executa-se to
do e qualquer trabalho concernente ao ramo, 
como sejam: 

Limpeza e flore ação de vidros: 
Renova-se qualquer qualidade e tamanho 

de espelho usados, com presteza e asseio. 
Tem-se em deposito quantidade de espe

lhos de todos os tamanhos e formatos. 

Preços modicas 

Uma vUlta, pOIS á casa Rua Coo.elhelra Malra n,46 
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Â Previsora Rio-Granden 

A Previsora Rio-granden.e e uma conceituada 
companh,a de Seguro. e SorteIo., com "de em 
Porto Alegre, tendo de capItal. re.erva. e depo
sito no TheM>uro Federal, a ,igni/icahva .om
ma de 1.745:758$730. 

E' .eu Dlrector geral o .r. Albano G. 1 .. ler, 
conceituado banqueiro naquella progre •• i.ta capi
tal. 

O. tnumpho. ult,mamente obtido. pela pode
rosa companhia, ｬ･ｶ｡ｲ｡ｭ ｾ ｮｯＵ＠ a ouvir o seu es· 
forçado representante em no"O Estado, o .r. 
Bernardo Kla., conceituado negocIante de nossa 
praça. 

Sempre gentil, •. •. no. mostrou o seu bem 
montado escriptorio, a rua Trajano nr . 2, o. 
vano. Iovro. de escripturação onde venficamo. o 
.eu esforço e activldade em tornar a P,evi.o,a 
conhecida e acatada em nosso E.tado. 

Folheamo. vario. folheto. intelllgentemente 
organlsado. e conta.tamo. o grau de de.envolvi
mento de ... acreditada sociedade que tem no sr. 
Bernardo Kla. um devotado representante. 

Graça. a bondade do activo agente gNal da 
Previ.ora, para todo o no.so E.tado, podemo. 
dozer algo .obre essa valoo.a corporação, cha
Il\IIndo para as Imha. que .e vão .eguir a alten
ção do. amavei. leltore •. 

Agencia 
geral 

fi P,ev;lora tem aqui no nosso 
E.tado pronunciado de.envolvi
mento, A agenel') geral. CO"110 
dissemo •• esta ao cargo do $f Ber

nardo Kla., proprietario da Ca.a Barateira, con
celtu.da lOja de fazenda. em no.sa capital. 

Sob .uas ordens foram Install.d.. 12 subagen
cias em todo o E.tado levando aSSIm por todo 
o territorlo cathannense o nome recommendavel 
da P,evisora Rio-Grandense. A ,cende a 300 o. 
prestamistas catharinenses, quasl todos ja ｣ｯｮｾ＠
templados quer nos sorteios men5aes quer no 
grande sorteio do at I, tendo SIdo já alguns. 
por completarem as 50 prestações, reembalsados 
de toda. as suas entrada •. 

Aqui .6 funcclona a 'Secção de SorteIos.' 
que e o anhgo Club Pa,isiense . 

Façamo. uma ide. do que seja a Serie Es
pecial (sorteIos) de que o "Bernardo KI •• e 
agente geral em S. Catharina. 

Que à a 
Serie Especial? 

A SerieE.peclaldo antlgoclub 
Pamlen.e e um Club compo.to 
de 10.000 pre.tan",ta. e tem 
a duração de 50 meze •. 

Cada pre.tamlSta Foca obng.do ao pagamento 
de 10$000 que lhe da direito ao .orteio men.al 
no qual '''0 dlStribuldo. 200 premio. no valor 
de R •. 31900$000. pago. integralmente. Fin
do. o. 50 meze. todo. o. prestami.ta. não .or 
teados terão direito a devolução da. mensal ida
dade. pagas acc.resclda. da bamlicação de 10010. 

esta sen<'m.creveram-se ate Julho 1918 mais 
de 19.000 pe.sô... havendo em ･ｦｬ･｣ｴｩｶｩ､｡､ｾ＠
c,rca de 9.000. elevando·.e a R •• 1.593:100$000 
o valor do. premios ,orteado., no. 49 .orteio. 
ja realisados. 

DepoÍJ da SERIE completa far·..,-a O "ande 

e -Clnb 
, 

Da fusão do "Club Parisiense", Companlú 
Sorteios, fundada em 191 2, com o capital de 
300:000$000 e da "A Previsora", Companhia 
Seguros de Vida, fundada em I 9 14, com o 
de Rs. 300:000$000, surgiu a Previsora 
dense. 

lorteio do Natal-extraordinario-no qual serão 
diltribuidoa tres premioa no valor de Ra .•... 
50:000$000 conforme o plano "diante demon.
trado. 

I premio de RI. 
I premio de RI. 
I premio de R.. . . . . . • .-
4 premios de Ra. 5001 cada 

13 premiDa de Rs. 3001 cada 

? 
• 

Já pensou em inscrever-se 
na nossa 

Serie Especial 

? 
10$000 

lhe custa a mensalidade 
para lhe dar direiw 

a 
Um sorteio mensal de 

5:000$000 

--
I G 
--\::.0-

na 

Duração 50 meles 

Agente Geral para 
Santa Catharina 

Hrl'llaJ'do Kln 

} 

R"a Trajano, 2 Flonanopolis 

O. sorteIos noensae. obedecem ao ..... iate 
lano: 

180 prenuos de Rs. ｉｾ＠ cada _ I 
200 premioa men. lIA imp. R. 

o grande sorteio do Natal, e _im 
I premio de R.. . 25 
I premIo de RI ........• 
I premio de RI. . . . . . . . . 
J premios annu. lIA imp. de R •. 

o valor da 
Serie Especial 

A Svie E.pedal, Secçiode 
teios da Previsora ｒｳｯＭＮＬｾＭｾ＠ .. 
e. no dIZer da Directoria 
poderosa cornpau}.oa-o _ 

elemento de prosperidade. 
Lançada DO regunen do antiBo Oub P 

eose, esaa secção de Sorteios tem p'acredido 
tuallDente duma forma tal que e a melhor 
ranha que offerecer-se po ... para os que 
jam capltalisar o seu dinheirO e CODCOrret' a 
numero conslderavel de premioo. 

De toda. as secções da 'P,cUora. e a 
Especill a que fornece receIta de mais vallD. 
anno SOCIal, findo em Setembro de 1918. 
acreditada serie produziu, entre mensalicl.dea 
joi.s de prestami.ta. antIgos (Club Pari_) 
uovos, • somma de R •. 1.100:000$. 

Foram emiuida. de I. de Julho de 1917 
30 de Junho de 1918, 3,168 novas matric 
de pre.tamlStas, o que prova a confiança 
pre crescente do publico ne,ta Companhia. 

Durante o mesmo per iodo foram dutr 

I Premi' os I premIo, a prestam"ta. na . 
. . tancla de R •• 314.257S500. 
tendo haVIdo, jamai., qualquer ｲ･｣Ｑ｡ｭ｡ｾｩｯ＠
parte dos intere .... do.. pois a DlrectorÍ& pr 
rou sempre attender aos seus ｰｲ･ｾｴ｡ｭｬｬｴｍＬ＠

lhes 'creando d,fliculdades nem exigenci .. , 
facilitando-lhes a manutenção desuascader 

Algun. desses prestam"t .. desishram dos 
mies em troca de opções facultadas pel .. -
dernetas. 

No dia 21 de Ago.to realisou-se o 5()0. 
da Serie .endo feito com a antececlellCla 
Clsa a chamada do. prestami.tas não-' 
que conclulram o proso de .ua. cadernelas, 
a liqUIdação da. me.mas: ｬｾｴｏ＠ e, para a 
ção por parte da Companhia, dos 5<XXlI con 
pc':"ente. ás mensalidades PA8,,1 durant.; 50 
zes, e mais I (joIo da banlficaçao promettida. 
tingiu a 450 o. que bveram direito a -
volução. -

Esse facto representa uma grande conqullla 
opinião pubhca e um não meDor ･ｴｴｩｭｵｾ＠ ｾ＠ , 
se acham ainda IndeCISO' em fazer .... IDIUIp 
em tão vantajosa Soc,edade. . 

E têm ahi os leItores ó que e a Serie . 
dai da ｐｾｵＭＮＬ＠ e a poderoea compeaN.'i 
qual o bemquisto 11". Benwdo KIu e ai 

ate eaIIe 
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Banco Nacional do Commercio 
AIITICO MJIICO DO colOlDlClO M roaTO ALIGU 

FUNDADO EM 1895 
ｾ･ Ｚ＠ PORTO LEGRE 

<:.ptaI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O: 000. 000$000 
ｾ＠ •....•.................. 5.070:716$910 

5.cca. directamenle. oobre todas as praças do Paiz e do Es
.......,. e oobre baDqueirol nao ｾｩｮｴ･ｬ＠ praças: 
LONDRES- EW YORK-PARIS-MlLA 'O-GENOVA 

HAMBURGO-PORTUGAL- HESPA 'HA-HOUA . 
DA-BUENO -A YRES- -MO, TE\"lDE'O-

Recebe dinheiro em conta corrente. com retiradas livres. aviso 
prn10 e a prazo lixo as melhores taxas. Empresta dinheiro em con
ta corrente oobre nota promlssori .. com garantias de firmas. hypo· 
daecas e Be ... ,mmoveis, Penhor Mercantil. caução de titulos da 
divida publica . acçôes de Bancos etc. 

Desconta notas promissor ias, letras de cambio, nacionaes e ex
lraDFiras e quaesquer tttulos de credito. 

Encarrega.se da cobrança d.. dividendos de Bancos. Compa· 
.IUu. juros e ApohceI F ederae.. Estado es e Municipaes e outras 
qaaeoquer. 

MDt. ｾｾｾｾｾ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＮ ｾｾ ｾｾ ｾ＠

Secção de deposifos populares 
(Com auton ... ção do Governo Federal) 

. esta secção O BA CO recebe qualquer quantia, 
desde 20 000 até 5:000 000, pagando juros de 5° o 
lO anDO, capitalisados no 6m de cada semestre 

Retiradas até 1 :000$000 podem ser feitas sem aviso. 
ｾ ］ ｐｲ｡ｴ＾｡＠ ｉｾ＠ clt> ｾｯＬ＠ .. ｭｨｲｯ ］ ｾ＠

(EDIFICIO PROPRIO) 
Caixa POltal . l22 End. Teleg.: BANMERCIO. 

CodtgOS:-Bra ,Ietro Umversal. Rib.,iro com Two-in.one • 
. B . C . 5' . edd. e L,eb.,r's. 

fili al 8 flORIANOPOUS, Estado de Sanla Calharina. 

IaS aríf os e T rr Ires 
• 
11 e 1. ""e 

14 DF. JULHO DE 18 3 
0.00: .. 

Segura Contra Fogo 

ç , 
t m 

de gu 

Inro açõ 

duo e 
o ro 

f • 

com o Agente 

E ta. r orn 
RUA JOAO PI TO NO 10 

I'lorl lIopoll 

• 

610yd Brazileiro 
Sociedade Anonyma 

A mais importante empreza de 
navegação da America do Sul 

66 vapores e 126.000 toneladas 
Para transporte de passageiros e cargas 

lIDbas Intema[ionaes para new-Yortnm 
orteans, Buenos Ayres e Montevidéo 

lInbal de grande e pequena ubotagem Linhas fia .. 
Vapores de primeira ordem 

l.u\.lIosamellf .. Ol'nlllnenfados 
offeret>e!ldo fodo o t>onrorto 

Agente Heitor Blum 
PH.AÇA 15 DE NOVEMBRO N' 

ＨｓｏｂｦｾａｄｏＩ＠

aixa POltal n. 61 

End. telegraphico-Braziloyd 

Flol'lnno})oli 

End. teleg.: "ASlSPECKu Caixa POltal N. 31 

A. ASSIS & COMPA " IA 

ＨｾｮＱｬＱｪ＠

Representante e depo itarios 
Rua João Pinto N. 26 

GE ... n : Far 

• (' (' C 1Itl1 ))'0 ri 

Mat r zzo, Ch' Lipton. 

Ribeiro 
(o li A B. C. 5 th Ed 

SeoU I 10 h. Ed 

Ag nte p r tod ti F tado de Santa C th r n 
( 11111.111111 li" • '111'0 Mlll'itil1lo 

:J: ｬｾ＠ e 11 ..,. 

S' de no Rio d J neiro-Rua do ROlario N., 66 

Capital Rs. 1.000:000 000 
Depo ito no Th ouro 
Federal.. . ... 200:000 000 

Autorizada funcClonar por Carta Pat t N 20 
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(Conlinuaf'2o da pogina 5) 
Deputado ao CongrellC Representativo do 
Estado de Santa Catharina. 

F ez parte tambem da Commlslào de Re
dacc; .. o ､ｾ＠ "Revista" da Sociedade, dUI ante 
o anno. de 1912 a 1918. 

Em sessao commemorahva e de posse de 
Oirectoria e commissoes realisada em 2) de 
Fevereiro de 1915, foi approvada uma pro
posta do Or. Alvaro Blttencourt Berford no 
sentido de sei dado o nome de Or. José BOI
teux á sala onde funcciona a bibliotheca da 
Sociedade. 

Retirado da actividade junto à corporação 
em que tanto se distinguiu, o dr. Jo.é Boi
teu x não podia ser esquecido dos illustres 
membros daquella illustre casa. 

Em .essao ordmaria da Oirectoria e Con
selho Oirector, I!;a lisada em 12 de Julho de 
1918, o Sr. Lindolpho Xavier propoz que, 
aproveitando a ausencia do Or. José AI thur 
Boiteux, fosse inaugurado, como uma homena
gem pelos relevantes serviços prestados à So 
ciedade, o seu retrato, na sala de seu nome, 
onde, como dissémos, funcciona a bibliotheca 
da Sociedade. 

A Oilectoria e Conselho, dando mostras 
evidente de inteiriça satisfaçao approvaram 
unanimente a proposta Xavier. 

E breve, disse-nos o insinuante sr. Altino 
de Moraes, na Sala fose :Boileux, com so
lemnes ceremoniaes, será collocado o retrato 
no vosso erudito conterraneo e meu inesq ue 
civel mestre, retrato que ficarà como uma 
perduravel homenagem aos me ritos altissimos 
do geographo eminente, historiographo de 
nomeada e patriota de valor que e o dr. 
Jose Boiteux. 

Despedimo-nos do talentoso oHicial da 
Secretaria da Sociedade, felizes da nossa 
visita e mais prasenteiros ainda porque era
mos portadores, para o dr. José Boiteux, des
sa nova jubilosa, das proximas homenagens 
da Socidade de Geographia a S. S. 

'l(io - Oulubro - 1918 

Laercio Caldeira 

As industrias 

Ja na primeira metade do seculo XVII. 
ｉＭＧＺＮＮＺＮＮＮＮＮＮＺＮＺＮＺＺｾ］］ｩ＠ haviam sido fundadas no Rio 

Histnrico Janeiro algumas fabricas de te

das nossas 
indnstrias 

cidos de algodão. velludo e 
seda. bordados. cordas. azeite 
de peixe. ,abões. chapeos de 
palha. objectos de louça. etc. 

o Governo portquu. porem. aio m __ "
olho. eltal man.fe.taçõel de P'OI'-. Vari .. 
ord"naçõe. rea.. foram por iMo restnnllndo e 
ullnguido a actividade tlal incIUltriu nascenla. 

Deanle dos embaracol do governo era natural 
o estacionamento economlco do pai •. Somente 
em scgUlda a abertura do. nossol 1'0 tOI ao com
meTelO mundial em 1808. começard(Jl • JUfair 
em dlfferentes ponto. OI estabelecimento. manu
ractureiros que, apesar da .. suas pequenu pro
porções e dos leUS processos rudimentares. Te. 

prescntam a verdadeira base do Bra,,1 industrial. 
O anno de 1840 marca uma nova era de ex. 

pansão ｾ｣ｯｮｯｭｬ｣｡Ｎ＠ deVido a subslltuiçào dai pri
mitIVas machinas rudimentares pelas machiHu a 
vapor, aSSIm como a mtroducção de habeis ar
tifices trazidos da Europa. o. quae •• não somen
te ｳｵｰ･ｲｩｮｴ･ｮｾｬ｡ｭ＠ as. fabricas. mas ainda InstrUI
am OI opera nos n.ClOnael. 

Passado. porem, o impulso da primeira hora. 
o progresso Indu.trial. foi-sc fazendo lentamente 
ate que a proclamação da Republica lhe trouxe 
um novo despertar. especialmente pelo augmen
to do. drreito. aduaneiro •. determinado peb ne· 
cessidade de avolumar as receitas federaes. e 
faCilidade de credito resultante da. exceSlivas e
mISSões de papel moeda. 

As indnstrias 
eItractivas 

A. nos ... indultrias extractivas 
9egetaes são mais importante. do 
que as nossas industrias eltracti· 
va. mineraes. A ella •• e devem 

alguns dos nossos principae. productos de ex
portação. como a borracha. o mate. a cêra de 
caroauba. etc. 

No reino mineral • no .. a pnncipal mdustria 
e actualmente a da extracçào do mangolClez. em 
minas e na Bahia. que sc tem desenvolvido ver
IIginosamente nos ultimo. annos. Em scguida 
vêm a do ouro e diamantes, a das areias mona· 
zillcas. a do ferro. a da cal e outras menores e 
finalmente a nascente industria do carvão. 

No reino animal a nossa industna extractiva 
e represcntada pela pesca, pelas pelles. pelos 
couros, pelas pennas etc. 

A producção de ouro do Bra
A mineração .. I ja foi a mais avultada do mun-

do ouro do. Durante o seculo XIX. po-
1 ____ -1 rem. a descoberta de Importan
tes manas na America do orte, na Africa e 
na Australia veIO dlmtnUlr sensivelmente a ｩｭｾ＠
portancla do Brasil como productor do precioso 
metal. E' que alem de outras circumstancias fa
voravelS, os teores medios d,s minas do T ranl
vaal, por exemplo, sâo muito superiores aOI que 
praticamente podem ser oblldos no Brasil. 

Aclualmente operam na região de Sabara e 
Ouro Preto, na parte central de MinAS Gerae •. 
duas grandes e divers.s pequenas emprezas de 
mineração, ás quaes se deve quasi todo o ouro 
exportado pelo Brasil . na importancia opproxi
mada de 4.000 contos ouro . 

tI. Boanerrges liopes 

' ...... A DO 

di CIlYII • ..,..... -te&da ___ .... 

pItrolla penas 1enIab ... 
'-_....,...--1 leID oàentaçio .... 
mentol 'ucceuo. 

A nece .. idade de_ IDlDeTeo 

re'.", a eltudar seriamente o p'obIeaía 
Yeltarncnto dos coni>wtiveio nac;"'" 

OI E.stadoo onde ia cota lendo feu 
ｲｾｩｯ＠ Indultrial das nouu /'az;du de 
180 o RIO Grande do Su . Par..... S. 
o nolSO Estado. 

Outras indllStrias 
xtractivas IDÍD 

A cal. o 
ca. o antimolUO. 

te. o ｾ｣ｯＮ＠ ｯｯｾＺＺＺＭｬｓ＠'-_____ -1 zuconlo. OI Cl 

cres, a prata. as arllillal. o aa1, u,- _...",_ 
raes. etc. tambem con.tituem no 
de exploração mail ou rnenol ｉｾＺｾｾｾ＠

O aaI nacional e produzido p 
Macau e Monor6. (RIO Grande 
em Cabo frio (Eotado doRio) ･ｪ￡ｾＮ［Ｎｪｪｩｍ￭ ＭＭＭＭＭＭﾭ
jecto de um importante commercio. 

Em 1916 a producçio das 
a 240.000 _ladu. que pagaram 
de impooto. federae •. 

1 
Assumptos palpitante 

o Commercio de Floriuopoli. _ 
resentindo da falta de traauporte luto 
o prompto rece bimento dai lua. eDC • 

d.. como para a exportaç&o dos ＬＬｾ＠
prodUctOI agricola. do Estado_ 

E.ta penola lituaçlo em vez de ｾ＠
com medidas tendente. a nonoalUar. 
eCODomlca da no ... Capital (o centro po 
co e administrativo mas nlo o ｣ｾ＠
do Estado de Sta. Catharina) veio 
se, nestes ultimos tempos, com a IUpp 
da linha Sul, da Costeira, conatando-_ 
o mesmo se dará com os vaporel ela 
Norte. 

Acompanhando essa evoluçlo deaa. 
dos meios que podem favorecer o P"II'! 
de Florianopoli., será brevemento fectli.Cl 
vice consulado Argentino da Capital. 

Ora, sao facto. este. que demoDllr_ 
o desenvolvimento commercial de uma ci 
de. mas o seu atrophiamento, evideme
pela falta da seiva fortificante do iIIIerí 
mercantil, creado pelo vantajoso elllll .... N 
trabalho e do capital, aSlCciadol em U 
e salutar esforço. 

E'. poi., de lamentar que ainda _JJIio 
vessemos cuidado acertadamenre dos 

(Continua na pofiM 

Arlindo Silva 
- T.I. Arllndo -

Importação de produetos chimico., especialidades. 
accessorio. para pharmaclas. artdaetol de 

borracha e de vidro. artigos de cirurgia. esseneias e acidos para 
industrias. ampõl .. esterilisada.. especificas. tintas e elc. 

SeçcAo de perfumarias nacionaes e estrangeiras 

S8Cçli<> de homoeopathiR8 

Escriptorio de representações e ageociu 
e viagens pela serra, acceita representaç6el 
para esta zona. 

lIIes - la 15 ...... -II1II .. 
ｐＮｬｨｯｾ＠ End. telqr.: 'Neinb.' 
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A. ｂ｡ｾｬｩｳｬ｡＠ & ｾｩ｡Ｎ＠
I DUSTRIAE.S, IMPORT ADO
RE.S E EXPORT ADORE.S EM 

GRANDE E.SCALA 
CASA MATRIZ, em JOINVIL
t.E, e FlLIAE.S, em MAFI;{A 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 F arpado, 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. 

Joln\Ue, unta [atlartni - Irasll 
End. Telegr. 'OSCAR' 

CODIGOS Ao 8 . C. 'a .• 5 .. adicAa. 
S T . .. HUNDIUS . 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



USEM 

SABONETE "SANITOL" 

Perfumado e medicinal 

A venda em toda parte. 

Internacional ｃｯｲｲ･ｳｾｯｮ､･ｮ｣･＠ Schools 

Scranton - Her York - londres - Buenos Aires 
Fundada em 1891 

A maior e a mais imporlanle insliluição de ensino, do Mundo 

Mais de 1.800.000 estudantes 

PEÇAM INFORMAÇÕES N}\ AGENCIA ONDE 
MA TEMOS EM EXPOSIÇAO TRABALHOS DE 

ALUMNOS DESi A CAPITAL 

Ensina por correopondencia os cursos de Agrimensura, Es
trad .. de Ferro. Luz e Tração e1ectrica. Engenharia 

Civil. Commercio, Contabilidade etc. 

Ensina os idiomas Inglez e Francez, com o phonograpbo 
EDISON. (Pronuncia perfeita). 

Agente Geral para o btado de Santa Catharina: 
Guilherme H. Chaplin 

ｐｲ｡ｾ｡＠ 15 de Novembro n. 11 

F1otfianopolis 

Nova Officina de Marmorista 
DE 

Nesla caJa execula-se lodo e qualquer Irabalho em 
marmore, laes como: .7rC'awOleas, lapides, cruze •• anji
nho., VaJos, medalhoes, e bwlas em Inmanho nalural. 
Di.poe de pessoal habilitado para o serviço de amolas 
do mais apurado gaslo e eslylo moderno . .Jlbre-se qual
quer Iypo de lelra. 

U marmore emprecado ｾ＠ imporiado de Carrara (Iialla) o 
melhor e mais conhecido. 

Recebe encommendas para o interior 

PREÇOS SARA TISSIMOS 

82 - Rua Conselheiro Matra - 82 (Residencia, 150) 

Sta. Cathal'ina Florisllopolis _ 
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PJUmL\tl.\. IIcnHECll).\ TllA 

COELtl"iO BARBOSA & Cia. 
Grande PremIo na E>.po Ifao Nacional de 

O llives 38 e Quitanda 106 

1908 

RIO de Janeiro 

A lium &auVlll!l 
Abortt ou curd a 
mBuenz e cons
IIp çOes em -I a 

3 dias 
O leg'l;mo traz 
um coelho pinta

do 

rar.em n e I n· 
t • e pollanto sem perJ&O. o 
trabalho do pari . 

Chenopodium Anlhelmrn/'co Pa-
r. expdllJ 0$ vermes cio. cre-

ças sem cau r _mia mtes-
tmal. 

CurOJlhma- Cura a brooch te. 
mallcas e a ast\una por maIS 

• liga que sela. 
Rouresrna-Remedio MrolCo pa

ra 801 5 brancas. li certa e 
radicaI. 

E cncia OJonlalgica-RemedlO 
lIutanlaoeo coutra a dor de d n
tes 

Uea o.sso-Poderesoremed,o que 
li a IInmediatamente o corIÓs e 
estanca .5 hemorrbagi.s. 

VanolU1O-Preservahvo conlra as 
bexi as. 

&peci/ico contra coqueluahe 

IUIUIJJ1A 

01eo àe fig do 
de b calhou em 

homa:opath,a. 
<em cheiro e sem 
d,eta_ Pe ae-vos 
antes e 30 d,as 

depOIS 

Venu In/um H ,co m dlcam n
I d n.do a curar a. maOl-
I lAç 5 'Phll tlca , 

Cura" bre u tue O luph lo 
de q 10100 em qualquer lebre, 

Homeobroml - (T oru-recon l-
I nl horrur: .alha) para d blIJ
dade, I. 110, falta de cresclm n
lo. tc. 

Armfobenzol ·606 dynamiJadu 
F ifico "conlra .yphil" 

preparado homceopathicamenle, 
DJ; "epllnum -Efficax na dyspe 

pIa, perlurbações do estom o, 
UI • ..,mnolmoa e tonteira. 

CapIl/ol-lmpede a queda do ca
. b 110. lazendo desappa,,:cer a 

ca a em poucos dia . 
Palu lrina Contra Impaludismo. 

p I o de \ enlre. mole'l-as do 
6gado e Insomn a. 

V de-se em das asplhrmllr.1IS e ganas do Brasil 

I 
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ses vllae. d'eata bella cidade, CUJCII cIatea 
naturaes cUllh .1 m de modo flagrante com 
li debilidade da .ua vida 'evolutiva, notada
m n., no ,..-ntid,) indu.lrial e commercial. 

Ex .. mplificl\ eata verdade a lenlid o do aug
mtnlo nas conslr\lcçoe. UI banas de Floriano
polis, acrescenlados apenas de 500 predio. 
em 50 annos, ou 5 jam 20010 lobre um coe f
/icicnte de 2.500; no ..-nfanto os Estados vi· 
smhos, S. Paulo, Paranà e Rio Grande, vêm 
8. 5uas capitae. augmentar prodigiolamente, 
em 25 annos, 8S suaa areas edificada., com 
predios modernos, primando pela belleza do 
estylo architectonico e pela hygiene da. n 
commodaÇóe •. 

Comportafia um estudo aprofundado, abOl
dando multiplo. factore., a causa de.sa fra
queza, no avanço da nossa Capital pela sen
da larga do progl es.o, mas de relance con.
tata-se que o motivo predominante deue fac
tO're.ide na sua 10calisação insular, sem uma 
ligaçãO rapida e directa com o continente, 
do qual recebes.e por uma longa estrada de 
ferro de penetraç o, o sangue novo do Com
mercio interno, elaborado nos municipios VI

.inhos e no. ricos territorios pastoris do pla
nalto, que a mingua de facil communicaçao 
com este lilloral, escoa-se para os outros por
tos de Sta. Catharina e para os centros com
mercia::s do interior do Paraná e Rio Gran· 
de . 

Ainda bem que o actual Governo Esta
doai, graças a c1arevidencia incontestada do 
seu chefe, sabc que Florianopolis fenece 
pela falta que vimo. de a.signalar, por isso 
que faz parte dominante do seu programma 
administrativo a con.truccao da ponte no E.
treito e da e.trada de ferro directa para a 
região .errana. 

F/oreneio Co.la 
 ＢＺＧｾ ｧｵ ｾ ｡ ｾ ｡ｮ ＢＧ ｴｾｩ Ｍｾｰ･ ｾ ｲＭＺＭｩｯ ｾ ､ＢＧｩ｣ｾｾｾｄＭｲ ｾ ＮＢＢｂＭ｡ｾｧｧｾｪＢ［｣ｾｯｾｴｲａ＠ inte;mitente7. 

Pudimpó Bnuoilha: .abo-'- delicado e .uave 

I ... c Taylor, 
vra. pucio .... Em e-aI .ao • da _, •• 
d.de., m.. .im du poc,lpa da ati_ que 
,ehem o. invf'ntore. para revolucionarem a 
indultria; nAo trajam elles de ordinario Ie
dai, seasao grolleiro burel, e apresentam-Ie 
no maior numero de c.aos aujOl de poei ... 
e de fumaça. e nao ornado. de condecora
ções esplendida •. 

Commentando es.a. ellprellOel, Suei ler 
pouder: Jazem sepultador no alvido os no
mes de uma infinidade de inventores de 
merito. Só .e ha elernisado a memoria dos 
mais distinctos; nao obatante, centena. de I t.bri,ca. 
obrc:iros sem nome, mas nAo sem gemo, 
reallsaram de tempos em tempo. ｡ｰ･ｲｦ･ｩｯ｡ＮｬｱｬｬｾＡ｣ｩ｡Ｎ＠
mentos lubltanciaes em envençóes divena •. 

Hoje, os heroe.- anonymos se impõem à 
nossa con.iderações pelo fActo do proprio 
habalho, pelos perigos que arrastam no seu 
labor dlario. 

indultOa lIIIII&DIeiIle ｾ＠ .... 
seu, operariOl ê a labricaçlo 

Qyantoa artigos a humanidade usa sem 
pensar por um momento, sem ter mesmo a 
mini ma idêa de que o seu fabrico tem con
tribuido para a morte de muitos seres hu
manos I 

Lendo um artigo do ar. HlJl!h C. Weir, 
pu blicado no T echniacal W orld Magazine, 
sentimo-nos anniquilados antes os factol que 
elle nos narra. 

Seguindo a ultima estalistica, ha nos Es
tados Unidos 35.000,000 de Jornaleiros de 
15 e mais annos. 

Delles, pelo menor unt 40010 todos os 
annos sAo atacados por enrermidades e ac
cidente produzido. pelo officio a se dedi
damo 

Uma das perigosas occupaçOes é a fabri
caçA0 do feltro para chopeos. 

O operario que se occupa deue serviço 
está ujeito a quatro perigor vitaes e bem 
definrdas: a. nuvens de pã no meio das 

ou oleadOl, e do ·IÍDoleo, I pela 
e envenenamento lento. 

O 'Iindeo I para que adquira 
e imferme.lidade durueia. Ie ＮｴＡｬｬｬｬｾ＠
uma fortiuima IOluçIo de azeite 
reuna, cimento quente e cortiça 

Uma iadullri. que parece' ｵＮｾＢ＠
fabricaçAo de chapeoa de ｾＮ＠
machillAl que lAo perigosa. pela 
plexidade, o fabrica:rle de chap6a. 
eatá expoalo a outrOl l*Íga., ｾ＠
que produz o papel de lisa, ｾ＠ .. O 
rario nlo ce... de trajar a medida 
pira; a ablOrpçlo doa vapores da 
com base de chumbo etc etc. 

E seria longo a lilla de perigoa • 
a que eatlo ,ujeitos, pela necessidade, 
de operarios, trabalh.dor obscuro que 
com a vid., com inguatea e 
6cios o direito de viver, de ter cà 
lIIinu e das olficinu um bocado pIO 
e um choça ao sol. 

5Ao e_s OI heroes anon}/IIIOI do 
lho. 

Hotel Metropol 

Estabelecimento de 1. ordem, quanto a 
cosinha, acommodações e asseio etc. 

I Casa Otto Ebel 
Brrim brraoeo 

Fustão branco 
Gerencia da cosinha e demais dependen

clas a cargo da Senhora do proprietario. 

Banhos quentes e frios 

Acommodaçães para o mostroario dos Srs. viajantes 
Rua onselhelro Mafra, 45 

Florianopolis 

'.' ... ·Ie •• holle 11 ... 3 
Miguel T ertschítsch 

Proprietario 
. ｾ＠

Cassa branca 
Efámine branca 

Pong.. branco 
• Tt'dtlos tlrnn('os 

llaize brraoea 
Colchas ｢ｲＸｮ｣｡ＮＮｾ＠

Meias brancas 
Nanzouck 

Tudo pelo menor preço 
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8usfavo da eosfa Pereira 
Representações e Agencias 

_0('.0- . . 

Rua Conselheiro Mana n. 27 Telephone n. 98 Caixa postal n. 12 

Endereço T elegraphico TREVO Codigos" Ribeiro n e particulares 

FLORIANOPOLIS 

Joinville ltaqona rtajahy 
R. Conselheiro Mafra n. 36 R. Coronel ｾ｡ｵｬｩｮｯ＠ Hom R Dr Pedro Ferreira n. II 

CAIXA 34 CAIXA • I CAIXA . 31 

Vendas por gros o, para Ｈｾｮｴｲ･ｧ｡ｳ＠ dil'ectas ao ' (·olllllradores. (te: 
Tecidos de algodão e de malha casimiras - fitas de sêda pt:rumarias productos chi
micos - artefactos de vidro, - phosphoro Brilhante -- saccaria branca de algodão -- aniagens 
- sabão - papel - vellas - alpiste - xarque sebo - assucar café - caramellos bon-

bons. etc. 

• 
Sal mineral "Orlon" para a salga de manteiga e queijos 

nico l ' lldedor, para todo o Estado d Santa Catharina, dos se" 
guillte. artiO'o: 

Fumos e dgarros HVeado" 

BISCOUTOS "CUCHEN" 

Chocolate 'Moinho de Ouro" 

goa ffilnerr I de C ｸｾｲｮ｢＠
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