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Sob OH nU8111rJoII ti .. "' •• ut'lação l 'onunerf'lnl d e 1' lo rlanOIHllh. 

Anno 111 Florianopolis, Setembro de 1920 N. 47 

r:ona la ａｾｯ｣ｩ｡［｡｡＠ Cammcreial 
Prcsldc:ntc·.·Carlo. V. Wendhausen 
Vlce-·-Presldente---JOOlqUlm Garcia Ncllo 
I ", Sccretano.---Horcoclo T da Co!la , 

2", 5«relftrio---[Jy,io Simões 
, ", 1 h.tsourcHo---Franci aci> P. ｏｬｩｶｾｬｦＮ＠ Filho 
2'. 1 hrsourCHO---José Glavam 
ｄｬｦ｣ｃＺｬｯｲＮＭ､｣Ｍｬｮｭ｣ｾｴｲ｣Ｍ João P. de Ohvcua C.tu!h 
(Ag .. IO a OUlubro) 

Sc{'rctlll'in tia Âssociaçiio 

Conforme dchbcraç' o da Dlreclona da Aboclação Com
merel.I, o expc(hcnte da Sec.retarla abre-se. dianamenle, á. 
11 hoc" e enccrra-,e às 15 hor., . 

Sti-dc Ｎｯ｣ｩ｡ｬＭＭｐｲ｡ｾＮ＠ 15 de Novembro n. 21 (aob.) 

l)irce\'iio do Uoh-tim Commel'c:ial 
ｮｯｲ ｾｮｃＱＰ＠ r. d. Costa F. P. OJ.vclra Filho 

L. C, de Andrada 

o BOLETIM será dlllnbuldo gralUllame-ntc tIO. SO(.IO. 
da I Áuoclaçao Commercial de Florianopoh.' . à. Auocla
çba, Cenlros Commerciaea, Banco. e SyndlC8tos, 

ａｓＡＧ［ｩｧｉｬａｴｴｾ＠ ｾｏ ］ Ｕ ］ Ｄ ］］ ｏ ｏ ］ ｏ ］Ｉ＠

Assumptos economICOS 
XXXII 

Sem ｶｩ｡ｾ￣ｯ＠ lacil (> 'luasi ilup ls'!iv(' l o progrcsso, 
D'r"c-ba I]ue r<tn nllirmnth'n ficaria exccllentemcnte na boc

ca de Mr, dc La l'alissr, 
ｾ･ｪｾＬ＠ Mas, por IluC (> illtuith'a e nntil(a, porque _ vcm da sa

bellona popular csta vcnlntle, não se segue qu c lIao devn scr 
pro('lamada, mC:imo pOl'que erros anligos com ｡ｮｴｩｧｮｾ＠ vCl'd:ldcs 
devem ser combatidos, _ 

No interior do nosso E,tatlo, principallllünte, CQllI ｣ｸ｣ｲｰｾｬｉｯ＠ do 
que aoontecc em I>OU('OS 1I1lllliripios tlr Ol'igrm COIO'ltnl, o r:om
merrlo ! a im.Juslrin, a vidn so('ia l em ｾ ｴｬｭｬＱＱｕ＠ nu, elnboraf:"tO e 
aproveItamento da I'irlurl.a, trm o cu ､･ｾ･ｬＡｖｯｬｶｬｭ･ｮｴｯ＠ cntra
v.do pelas ｾｲｮｬｬ､･ｳ＠ (lillicultlntlcs cm materln de transporte __ 

A mel'cadori as ｩｭｩＱＨＩｲｴ｡ｴｬ｡ｾ＠ ｉＧｨ･ｾ｡ ｭ＠ aos nu leos dc ｰｯｰｵｬ｡ｾＬｾ＠
do Interior sobrcrarl'cl(ntlns lortemcnte com ｾｳ＠ de.pesas do Ir -
tC!}ue, para certos al'til(Os, quasi lhes duphca o ,valor, como 
sela com ,o sal, dc tiio gr"ntlc consumo nas ZO!lnS crtndoras, ｲｯｾ＠
o cal e Cllllento pnrn ｣Ｈ｜ｬｉｳｴｲｵｲｾ｣ｳ＠ e uso ag-rl<.'ll1n, aquelle, eo 
o ーｾ･ｴｯｬ･ｯＬ＠ a farinha ､ｾ＠ mantlioca e outros de ｬ｡ｬＧｬｾｯ＠ consumo 
ｾｯ＠ Inlerior, Por ou tro lado a ｰｲｯ､ｵ｣ｾ￣ｯ＠ locul, Cructo da uber: 
t ade do solo c da operosidado do sertaneJo, nos annos de CO:

r ･ｾｲｮＬ＠ ｲｾｨ･＠ ｭｩ Ｇ･ｲｾｶ･ｬｭｰｮｴ･＠ tio ｰｬＧｾｾｏＬ＠ porque não pode cheg, 
onomlcamente ｮｯｾ＠ centros dp consumo. , I • nr o 
Com a farmha (Ie mnl\llioca !:enero ahlllenltclO de ｉｾ＠ g 

ｩｾｩｾｳｵｭｯ＠ em tod» o E.ta;I(l, con; panheiro inseparavel quo e elO 
loada e t1n cam .ccra tlá-se raSO ｩｮｴｾｬＧ･ｳ＠ nnte: actualmcn c 

ｾ｜ｬｓｴ｡Ｂｮ｡ｳ＠ praça. do tittol:nl a l'nzão de 2'350 fi o 1'I'0bo , cm me, 
c lal' ｾＢｳ･＠ pc o para ｜Ｇｯｬｵｭｾ＠ at(. certns dimcn ÓCi, porque e c,c

e< ･ｮｴｬｯＭ｡ｾ＠ orenpnm maior ｲＮｰ｡ｾｯ＠ no" vehiculos e ｰ｡ｾｮｬｬｬＬｬｉｬｮｴｓＬ＠
ClIsta de frNo 8t" ｌ｡ｾ｣ＮＬ＠ ､ｾ＠ tres nt'; quatro mil ｲｾｩｳＬ＠ IIllIlA'lnr-.c 

o que não Montece Com o cal e Cllllento indispensavc:s ao oug 
mento e embelezamento do, centros urban')8, 

TomamO:! Lage para exemplo por que é allí o p,'in cip,,1 cen , 
tI'O de população do ｩｮｴｾｬＧｩｯｲ Ｌ＠

Mos,trandr> as diflicultlades com que lutam o; lagealllH em 
mntel'la de transporte, rrfle"timos com ｩｮｴ･ｮｾ｡＠ ver"a,I,· o que sr 
possa cm outros municipios do littu!'al e Ctn todo" o' da zona 
serrana, ate aos confins do contcstad o, 

Para os generos alimenticins e para alluellc',; dr 11 mais 
corrente, o ll'311Spol'tC é moros') c ｣｡ｴｩｳｾｩｭｯＬ＠ 1lI:l:; cmfillJ pratir:. 
vcl. 

.\ Ili flicullade '1uasi ｩｮｾｵｰ｣ｲｮｶ･ｬ＠ esU no trnn"p')rte ele certo, 
ＺｉｉＢｉｉｾｏ ｓ＠ di' co l[(u"ln p:uu illst:tllação de cns::H

J 
('0,11') pinl108, rs

plJll1u.:;, ｯｵｾ￩ ｾｷ ＮＮＩ＠ .lrageis, mobiliario, banheiros ｃＧｬｬｾＬ＠

Tudo isto vae, não ba duvido, mns chega 1.\ clIri'8im,) C de
ploravelmente estragado, quando não inuttlilndo por ""mpkto, 
com o attl'ito ue outras peçus, nO:i terrivris solnv:l11 ;os ... tr;::m
bulhões das carretas, por uma jOl'llada de muito, dias, 

A dilficuldade cresce, porém, até ￠ｾ＠ raiR8 ela impn'sibilida,lr, 
em se tratando de peças p,ra installaçcies indu;tr;ar", 

Sabemos de um cidadã,) ｱｵｾＬ＠ para transpOl'tar uma ｣｡ｬﾷｬｾｩｲ｡＠
e motor à fogo, para a installaçã" ele uma (abri ca do tijolos, le
vou quasi um mez no trajecto de 270 ｫｩｬｯｭ･ｴｲｯｾＬ＠ arrebentando 
uma rlezena de carretas o estrompando outro, tantos bois cor
I'eirus, pOl'que para mover oquella almanjarra de carga, era in-
8ufficlente a tracção por equideos, 

Uma verdaueira odysséa ! 
Se ate ns sédes municipaes a diCficuldatle de transporte ｾ＠ as

SIm imagine-se o que não será nas ｲ･ｬｮｾ･ｳ＠ da ｰＮＬｰｵｬ｡ｾ￣ｯ＠ ru
ral 'com esses ｣ｾｮｴｲｯ＠ , sabendo-.e ,que

l 
em mateI ia ､ｾ＠ ｣Ｂｭｩｮｬｾｯｳ＠

municipaes e VIClllaes, nada tem SIdo elto pelas alllllllllstraçnr 
dos municipios_ 

Nada, pelo mcnos com ｰｲｯｶ･ｩｾｯＬ＠ c,?m caracter definit,yo_ 
EJ mmto intere sante, para nao dllcr mUlto esfarrapaun, a 

desculpa de certos administradores, de que niio fazem ou niio 
conservam as estradas taes e taes, porque ellas são .. , estadoaes ! 
Ph3l'isaico este zelo pelas prcrogativas constitucionaes do Es
tarlo, Põrlc 'estar perecendo o interes,e publ,ico; pôde ir ｴｵ､ｾ＠ D
guas abaixo, comtanto que se salve a doutrma, quanelo mUltoR 
vezes o que a elIa se aptíga, nem ao mC"nos sabe como ＺＭｉｾ＠ escreve 
esse voeabulo, , , 

Entretanto não demonstram o mesmo zelo lloutl'ln urlo quan
do se trata ;Ie invocar o auxilio ｾｉｾ＠ the ouro estau"al para 
ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ de caracter ｰｵｲ｡ｭｾｮｴ･＠ mlllllrlpaJ. , 

Nos munieipios de Joinvlllc, Blumenau, ltalahy, ｂｾｬｬｳ ｟ ｱｵ･ ｟ ･＠
talvez Urussanga, as estradas de rodagem, 113 sua maioria fei
tos pelo Estado, mas algumas tombem ,Pclos governo, locacs, 
siio todas ellas por cste ｣ｏｉｬｾ･ｲｶ｡､ｦｴｳ＠ _carlnhosamente,_ haye,,,lo 
)osturas muniripacs à re pelto, que sao observadas, na\) fl('nollo 
lo a",,1 • mente como ae<lutece ｾｭ＠ outros ｰｏｬｬｴｏｾＬ＠ oll'le o zelo 
II ｰＬｾ Ｂ＠ - I I ' I t pelo ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ publico (> apenas lima ･ｬＱｾ｣｣ｮｮ｡Ｎ＿＠ c e eIs c ＱＧｾ＠ " 0-
rios para impr ｾｳｩｯｮｒｲ＠ fõrn, nos que lem ｾ＠ ｉｾ｡ｾ＠ aos que veIH, 

E' evidente que não existinrlo 110S mUUlclp>oS ,e,stradas pclll 
menos ｣｡ｲｲｯｾｾｶ･ｩｳＬ＠ uma, rêde, um systema que laclhtc nog povo,; 

aes que são em mmor numero, o ncceStiO nos ccntl'O:i urbn-
ruI', ' f ' b C-' I t nos restricto quasi somente fi estes ten o ene tCIO (. as cus O· 
80S 'e extensas vias ｾ･＠ ro:lngcm com que os g,lvernos estndoflrs 
têm dotado o uosso lIlterlOr, _" ' 

Q S poucos cada um mUlllclplO fosse ｣ｯｮｾｴｬＧｵｴｮ､ｯ＠ fi sua 
uo ao 'u I' t 'ctoe' êde de caminhos de ｬＧｯ､ｯｧ･ＧｾＱ＠ ｰ｡ｾｮ＠ as ua. SI' c. , IS I'l , " 

r fi obedecwdo a um plan.o ｉｮｴ･ｬｨｾ･ｮｴｲＬ＠ ｾｾＱｬＱ＠ ｴｬＧ｡ｾ｡ｴｬｯｳ＠ pra!lca
m"s 11 trabalhos dcfilllttvos, ｳｵｳ･｣ｰｴｬ｜Ｇｾｉｓ＠ de conSerV'I\'aO, e 
vels cO! ' bc f" d ,- po , I ntro de alguns annos ｾ｣ｬＧｬ｡ｭｯｳ＠ os np I!'IOS a ｖｬ｡ｾＱｬＰ＠ I 
(e 11 veis ara pa sa!(etl'os e ca1'1(08, espalhados por_ tOllo o 
autOI o asto ｾ＠ rico terrltorio; interessada na conservaçl\o dcg
nosso,: de ernl intere se, toda fi p ｰｵｬｮｾ￣ｯ［＠ ｾ･ｳ･ｬＱ｜ＺＬＩｬｶｩ＼ｬｾ ｬ ｳ＠ to
sn obl ntrgs UI'banos pOI' uma ｉＧ･ｬｯｾ￣ｯ＠ mnts f 01:11, m,nls (re
dos os ce e r isso mais eHicaz, com fi ｧｾｮｴ･＠ uo 1!ltenor, de
ｱｵ･ｮｴｲｾ･ｮ､ｾｬｨ･＠ o !!osto pela vicio em ｳｯ｣ｬ｣ｲｬ｡ＬｉｾＬ＠ crIando-lhe, o 
ｨｾｾｴｩｾｯ＠ do conforto, c com elle a nece 'siuadc tle proouzlr ntnt, , 
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, -' I lOr'l o trabalho, l'csultnll,lo de 

e Inr is';;l) e1l1 maIor C:-ollll1U o I' .. o ､Ｇｾ･ｮｶｯｨＧｩｉｬｬｐｮｴｯ＠ eCOIIOa 
T t' ... imo ｲｯＡＡｵｲｬｾ＠ 1111 ':õJ 

ｴｵ､ｾＩ＠ , __ to um ctr I ';o ･ｺｾｳ＠ "lnturaes das no flS necc: _ 
mico, na ＸＱｴｵｾ＠ dA ｮＮｾＡｬＵ＠ Tlqu por ｾＱｬＱ＠ esro;r;o mAis intenso c 
iJade. c ancl. de ｐｾｆｎＧ＠ Ira 'ão l ue tae.; pre<pect:va de 
ｭｾｩＮ＠ ｲ･ｮｾｵＢ･ｲｮＮｪｯｲＬ＠ e pc.R ｾｴｯ＠ ｃ＼ｾ＠ it!11 de qu" tauto ca!"ecemos. 
e .to fariam sobre o ｾｾｲｯ＠ traJlJl::Ort.' dAS sédes olllllbpnc pa. 

Em'luant.l, 1>'):;:111, poVO"ÚO .oua' tio interior, houver de ser 
a" e t("o··:oi e vem ..' '" • . " 

ra. I bo I,> bum:> 8S dilfl '""Iades pl"rs;stem, O pronres
feito ｾｭ＠ _ o:nas' ｣ｯｮｴｩｵｵｾｲｩｉ＠ scu<!o uma be"a aspirnção ｮｰｾｮｾｳＬ＠
ｾｾＺｾ･･ｮＧＺｲ･ｴ･ｲ＠ • incrci. e 3 incapacidade úe alguns e o balrns-

o \"ermelho d. maIOr parte. . I 
mE' rc i nsprvar o borru, ainda ｩｮ､［ｾｰ･ｮｳ｡ｶ･＠ , ｣ｬ｡ｾ＠ fi cnn
galh! e o <urriie são um apparelb,ment', nn.chroUlco. De-
ve d '.pp.rt'ccr. .. I'd ti 

P . '<o porrm eria ul'ct: "nrio qUí' as mumclpa, fi as 
ara I:;.!'!! t I "-. - d ,'1' I go,'erno cuid.. m lambem dn v18çao.de ro ageOl,.'lUxl lao o o 

do E<ta,lo lIue tanto tem felt? nesse sentido. . ,. 
P I m o seria para desejar que o pouco que fizesse ,I I ･ｾﾷ＠
Ｇｴｾ＠ ｾ･＠ '''ÍndiO os municipio lO 'e_ f Cito de UI)I "!otlo mais 

re:.tico di. Jl('n,lendo-se 9Õmcute apoz a orgaOlsaçao de um 
Pf.1lI0 i.ml, por traçad lIefilliti\'os, onde fo em_observadas t con,liçc" de e onomia ti. obro e ｳｾｬ｡＠ Ｎ｣ｯｬｬｳ･ｲｶ｡ｾｯｬ＠

lias não e i-to o que MClnttce. A malona dos ｡ｬｬｵｬｉｬｉｉＮｳｴｔＳ､ｾｲ･ｳ＠
ｭｵｵｩ｣ｩＨ｜ｑｾＮ＠ m:mrl:'l coo ertar, quan lo man,Jp. os. carrelros (('I (OS 
pelas ｧ･ｲ｡ｾ＠ ics do 'ulo traDS3cto, galgando ｰｭｾＮｲｯｳ＠ e emer
ginlJo em gratas, com 8t.l'rr:ulính<,s (' ･Ｎｸ｣Ｚｴｖ［ｬ･･ｾＱｉＱｨｮｾｴ＠ que as 
primeir - enxurrada ｡ｴｬｔ｡ｬｄｹ｡ｲｾ＠ o leitos ､ｯｾ＠ ｮｏｾｊ＠ 11."111 des
perdicio de ･ｳｦｯｲｾｯ＠ e de dlOhelro .. . ,lo contrlbulUte. . 

Para que cc 'o pst., preju,ficiali "imo praxe é urgente, é 111-
disp.es3\"el 'opportuni imo, <tue OS municipios org.nisem te
cbnicameo'te os traçados e o plano da suo viação, e 9Õmentc os
im rã aproveitado o pouco que pôdem despender em estra. 

da . 
ria de toda a couvenieoci. que o govcrno do Estado, auxl

li n. organi,ação de t. erviços, aos municípios que po_ 
dem.' uodal-o 110 desenvolvimeoto da m.goinea redc de via
ção 'lue já possui mos. Bastaria, talvez, dar o tcchnico, ｣ｯｲｾ･ＡＬ､ｯ＠
p dem:ti desp.esa com os traçados, por cout., das mUlllclpa. 
Ihl3d . 

E' uma idei •. Converia experimentar. 

Caetllno Co ta 

ｾ＠ ... 

[QJ ｧｧｾ｛ｑ｝ｾｾｦｲｾｭ＠

ｾ＠ (I unlco orgam de Imprensa, do Est:lio, 
qnee dedica exclu I\'nmente aos ｾ･ｵｳ＠ 'nte
res. es economico e commerciae . A sua 
a "gnatura e 

APE A: DE lO POR A:\:\O 

Ao no o ｡ｾ＠ ignante fOrfl eceremos gra
ti. , os 'nlorme que de ejarem do no ｾ＠

ｄｅｐＬ｜ｒｔａｾｉｅｎＱＰ＠ DE INFOíiMAÇ()E.' 

ｱｾ｣＠ f' Ui prOVido de torlo o cnd reços c 
ramo ele ｩｬ･ｧｯ｣ｾｏ＠ da lirmas pnnclpae do 
E tado e rio Palz 

O BOLETnl t' distribuído, gratUitamente, 
a todo o cpntros, A SoclaçÕe! , Banco e 
,yndlcato. CommerClae e ao sr- <"o' 
I \ ' C ' ｾＮ＠ '" CIO ( a i souaçao ommercial de Florianopolts. 

As rendas de nossllS portos 
Cotejo en tre o que c ustaram e o 

que produzi ram 

o no o paiz conta 6 grandes portos ､ｯｴｾｴｉＮ＿ｳ＠ do mais aper. 
feiçoado al'parelhamcnto de trarego o cOI1(hçoes teehllicas ｾ･＠
ｮ｡ｶ･ｧ｡ｾ￣ｯＮ＠ Do Norte p31a o .Sul, o.'C.UpHl!' logar ､ｾ＠ rClevo, Od 
portos de Manáos, Bolem, ReCIfe, Dalila, RI? de JanClro, Santo. 
c Rio Gran,le do Sul, que pod 111 competir quanto a recursos 
economicos com os melhorcs pOltOi do munclo. O governo fe,le. 
ral, construiu os J:nl'tos do Belém, Recife, Bahin; Rio de Janei. 
1'0 e Ri'J Grande do ui, custando essa vultosa obra dc réis 
280.000:000$000. mais UIII" gnrnntia annua l de juros de mais 
de 7 mil contos. O porto de Santos cujo (,lIpital ｉＧ･｣Ｈｯｬｬｨ｣｣ｩｾｯ＠ ,; 
de 135.101: 155.000 teve o auno p:"s:l(ln uma receita bruta <Ir 
cerca de 16 mil contos; o de ｬｉｉｮＢＬｩＬＩｾ＠ C.O Ol ° capital reconhecido 
de 18.40R:316 '333, tendo no ｭｃｾｉｉｉｏ＠ pCl'Iodo apresen tado a renda 
bruta de 1.638 contos. 

Como acima nos refcrimos O ｣ｵｾｴｯ＠ de nossos poI·tOS attingiu 
a importante dfra de 280 lIIiI conto", ('omprehendendo rstudos 
pt'limillares e instalbç,in officinl do sCI'viço ele portos, seria i". 
teressante saber qual tem sido fi I cnda dos nossos portos. Pnra 
e sa relida concorrem talllbcm pcquenos portos, porque egual
men te ｣ｯｮｾＧｏｲｬＧ･ｭ＠ para o vulto dns despesas acima. A nossa flO' 
Iitica economic. tomou in crelllellto a pnrtir de 1903, data que 
asssignaln pal'O a economia n3cioll:11 os u, por assim dizer, ir. 
rompimcnto violento. Até essa ('poca, o f(ovprno do paiz (pre. 
sidcncia Campos Sallc.) atloptava a politica do re tauração fi
nanceira, de que (oi agente princit)al o ministro Murtinho, exe. 
cutando um plano previamente delineado slIrdo n mil clamores 
qlle o procuravam desviar do objectivo collimado. Rodrigues 
ａｬｶ･ｾ＠ "ccionou as obras dos ｰｯｲｴｯｾＬ＠ dando 11m movimento aque 
não estava o paiz habitlla(lo, aos grallfles emprehendimentosde 
progresso. 

O portos nacionae tle Man:íos, Delém, Maranhão, C __ ará, Rio 
Grande do Norte, Pal'ahyba, Parllabybn, Rl'cife, Alagôas, Ara
cajú, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, Salltos, Paraná, anta C.. • 
[harina, Rio Grande do Sul e lIIalto Grosso de 1903 a 1916 th'e- > 
ram a seguinte rcnda: 

Papel . . . " .•...... 43. 117:016$126 
Ouro . . . . . . . . . . . . . . 100.533:766 820 
Se tomarmos por base o custo do vale ouro, a 2.000 papel, 

convertendo a renda OUI'O em papel temos que esses port!ls ｲｾｮﾭ
deram 244.184:549 786, pouco faltalldo parn total armohzaçao. 

O crescimento de rendas dos portos se tem nccertuado no ui 
timo triennio. 

Em 1917: 
Papel .. 
Ouro .. 
Em 1918: 
Papel .. 
Ouro .. 
Em 1919: 

4.770:453$925 
· 4.331: 137$939 

· 6.68 1:235$127 
· 4.729:644$050 

Papel. . . 9.723:720 007 
Ouro. . . . . . . . . . . . . . . 6.804:48 $913 
No conforto das rendas temos as seguintes diCferenças. 
Em 1918, para mais sobre a renda de 1917: 
Papel. . . . . 1.913::782 802 
Ouro. . . . . . . 398:560$111 
Em 1919 sobre 1918. 
Papel. . . . . . 3.036:484 O 
Ouro. . . . . . . . . . . . . . . 2.164.844 $868 
O augmento da le cita entre 1917 e 1919 é superior} quer na 

renda ｾｵｲｾＬ＠ quer papel, em cerca de 55 0 /0. E' prOlUlssor, em 
praso tao hnlltarj,). 

O conjuncto da rcceita gel'ul dos portos acima entre 1903 o 
1019, dá o scguite se,ultallo. 

Pnpel. . . . 64 295:425$185 
Ouro. . . . .' .. .. : : : . . . ..' 116:489:037$72;m 
O valor do vale ouro para a COI'l'entc semana foi culculado no 

2$S?4 pape!. Fazendo-se a cOllversão da renda ouro a papel a 
ｰ･ｲｬｾ､ｯ＠ aCima, a renda geral dos 'JOrtos, em papel, montou 
conSlderaval cifra de 372.059:612$846. . io 

Taes !nelboram.entos já pagaram no Estado o seu dlspelld ｵｾ＠
t Que Cifra, porem, podcrá exprimir 08 melhoramentos q. 
ｲｯｵｸ･ｲｾｭ＠ 08 no soe modernos portos e o reflcxo na expaosao 

economlca geral do paiz? ' 
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- BOLETIM COMMERCIAL 

Para fixar o cambio 
llnla-sl ｲｬｾｵｬｩｲ＠ a emissao ｾｯ＠ papei ｭｯ･ｾＱ＠ no ｭｵｮｾｯ＠ inlel:o 

- el deverão declarar qual a lua ＮｩｴｵＮｾａｯ＠ financeira e ac.. 
1.1 ｄ｡ｾｏ＠ ceitar •• IUl'lirel tõel da Li,. 

C' 

Em 20 de setembro durante a Conferencia Finan
tira a r ' ai izar-se ncsta data em ｂｲｬＱｸ･ｬｬ｡ｾＬ＠ talve1. 

ｾ･＠ f<lça uma tentatlYa para. reduZI!' a em ls ão de 
dinheiro papel em todos os P,\lZCS e para estabelecer 
taXilS de cambiO fixas. O conselho da Liga das Nil' 
ções discutiu planos para a ConferenCia. A alguns dos 
dtlegmlos rxpUZf'ram o programma geral, que se rl!. 
nàoptnoo na Conferencia em Bruxellas. Dlz- e due 
ｾｳ＠ inve,tlga,ões sobre a si tu ação mund;al linan
ceira, que foram feitas pela Liga, provam que a cri
se actual c devida a tres causas São estas as se
guintes: . 

Primei ro .t\. politica financeira dos cstados in-
､ｩｶｩ､ｵ｡ｴＧｾ［＠

Segundo A instabilidade tio cambio e moeda 
papel, 

Terreiro - A incerteza nas relações commerciaes, 
ｰｾｲ｡＠ as quaes o prinCipa l remedio e o restabeleci 
mento do credito internacional . 

Espera-se que se farão representar trinta estl.ldos 
na ConferenCia de Bruxellas, dando assim a neces
saria autoridade moral à mesma, e presume- se 
que e chegará, a resultados difinitivos dentro de 
alguma semanas depois da primeira reunião. 

ｾ｡ ､｡＠ estado repre entado na Conferencia terá 
que confe sar francamente Qual a sua politica fisc31 

(. seus abusos e acceitar as medidas que lh e forem 
,mjJostas para rem edi ?r as mesmas. 

A Conferencia pa sa rà em seguida a demon ·trar 
que a in tabilidade actual do cambio e principal-

• mente devida á grande quantidade de dinheiro em 
circulação sendo que o cambiO segue de perto todo 
o augmcnto e diminuiçüo na emissão de dll1helro 
papel. 

Serão arloptacl;Js medidas immediatas para redu
zir immeeliatamente O dinheiro em circulação. Fi
nalmentc a onferencia tentará inaugurar um sys
tema ele emprestimos numa ba e geral. segundo o 
qU11 o paizes nece si tados dt' numerario pediriam 
empre taelo esse dinhriro ao paizes onde o cam
biO e alto e onele exis tem materias prima. 

A Conferencia pretende tambem estabelecei' um 
cambiO lixo em todo os paizes No caso da AIIema
noa e Au tria, presume e qur a Conferencia reco
nhecerà que o cambio nestes paizes nunca poderA 
"oltar ao normal de ante da guerra. Portanto a 
Conferencia determinará uma no\'a taxa para 
estes paizes. 

C · P . C, 

Curso Pratico de Commercio. 
Aulas noctu rnas- Mensalidades 10 000. 
Estão funccionHndo o 1°. e o 2°. nnno: 

ｾ］Ｍ］ｾ ｾ］］］Ｍ］Ｍｾ］］ ］］］Ｍｾ］］］］］］］］ ］］］］＠

Cf'AFE POPULAR-ele E tani lau Ligoski E' o 
ｃｾ＠ é . mais frequentado desta Capital 

Ainda as consultas sobre sello 
A Recebedoria Federal resolve mais uma 

- -
o sr ｓ･｜ＧｾＧ ｲｩ ｮｯ＠ da SilV,l, synd co da Junta dos Corre

ctore.s, dirigIU Ü Receb, 'doria do Distncto Federal a 
segull1tf' Lonsulta. 
｣ｾ＠ Junta dos ｣ｯｲｲ｣ｴｏｉＨＬｾＬ＠ do Districto Federal, ten 

elo Sido pro!:urada por membros'de sua corporação, 
ou .c Memoronda» expedidos pelils agencias ou (ornpa
nhlas de \'apores, estabelecidas nest,. capital. emquc 
dr.claram atlender ao pedido verbal de um seu com
mltente I' il ｲ ･ｳｰｯｳ ｴｾ＠ do meslllo tambl'llI I or carta 
do cOlllmcrcio 1ll<lJ":timo, I ill aque i"lh i n ( ｾ･＠ as 
cartas ou Ｂｾｬ･ｭｯｲ｡ｮ､ｵｭＢ＠ (onfirl1l,lI1do II ellgilFII1H'n
to de volumes em um vapor com destino a deU·rmina · 
do porto, ob a taxa c1e [r('ntt' (Ir . t' n i I' ", de t'ap" 
por .... kllos, estão ujl'ltos <tO !<cllo 1'1 "Jlorclol1,,1 
a que se refere o art . I ' § I ,numero:'b elo decre 
to n . !J . 966, de 25 de de dezembro de t<JI" 

Assim, a Junta dos corretores pede (I ｊｩｲＨＢＨｩｾｯ＠ es 
clarecill1f'nIO sobre o a sunto: a) se ･ｾｳＨＢ＠ "memoran 
ela . ou ca rtas e tão suj ItOS. ao sel\o jllllpolclonal. 

b) no caso afirmativo se esse pagallielll de sello 
､･ｾ･＠ er sobre o valor do frete ou sobre o valor da 
nwrcadorla aecrescido do frete. " 

O direetor da Heccbedol ia cio Districto Federal, to
mando conhecimento da consulta, despachou ne<;tes 
termos: 

"Os "l11emoranda. ou cartas qu e as agenrlas ou 
campanhia de vapores expedem declarando atender 
a determinado pedido verhal de um seu committente, 
tomados em consHleração juntamente COI11 a respo ta 
deste confirmando o engajamento de praça para dada 
quantia de carga ou de \olumes a ser transportada 
em certo navio, con tituem, não ｲ･ｾｴＢ＠ duvidd, contra
tos perfeitos e acabado, à vista cio comp!omissos 
que IIssumem os ｦｲ･ｴ｡､ｯｲ･ｾ＠ c afretaclore ｾ＠ ao podem 
ser considerados cOntratos de fretamento ou carta
partida , porque lhes 13ltam muitos do reqUl ' ltOS dis
postos no titulo Vf, capitulo 1 d.o Cod COIllI11. 
(art . 566 a 569), entre elles o In trumento que 
serviria de base p"ra a cobranc:a dg sello no df's
pacho maritll11o, trata-se, im,. de um ajuste, Ulll 

acto compromis OrlO (lue pre\ lI1e ou ｡ｮｴ･｣ｬｾ｡＠ pl a
ça em uma embarcaçao e que pode subSistir sem 
expedição ou asslgnatura de, carta-partida 

Em face do art. 1.086. do Cod. Ci\' i1, apphca\el na 
especie nos termos do art. 121 do Cod ('oml11 .. 
c devido no ca o o sel10 proporciOnal do n 26, li 
I ', ｴＡｬ｢･ｬｬｾ＠ A da lei n 3.966, de 25 de dezclllbro de 
1919. 

Assim entendido, deve o ello_ser calculado ｰｾｬｯ＠
valor do frete e pago por occas1ao de ｾ･ ｲ＠ exped.1da 
a carta ou o docum ento de confirlllaçao ou aceita
ção do engajamento 

Desde que se dê falta ou ｩｮｾｵｬｬｩ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ de sello, 
taes ajus tes ou aeto se tornam pas iVl!is de reva· 
lidação alem da multa estbelecida no art. 63 do , . 
regulamento. 

ｾ＠ ... 
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CAPITAL 4.000:000$000 
ＭＭｾ］ＢＢＭＺｯＺ＾＠ ; " ｾＧＺｬＺＡ］ ｾＭＭＭＭ ＭＭＭＭ

Cai:x:a Postal, 1'1. ｾ＠ Telephone 2(Jl 

ES: 
Henriq ue L02e } 

Eduqrdo Gome ibeiro , 
José O' D O1'1nell • 

DIHE(''!'OH, ｉＧｒｅｾｬｄｅ＠ J f E 
DWE(''!'OHES 

\ '[C'E I'RE 'IDESTEti 

. \ bel'tul'il d, ' ｣ｮＧ､ｩｴｯｾ＠ em conta ("11'1'('1111' COIII ｾ｡ｲ｡ｬ｜ｴｩＺＱ＠ hY]lotheca><, fi
nall r, a" caução til' t'tul<) t' ｰｾｬｉｨｮｲ＠ 1llf'1 cantil. l)esl'outo (lc lIotas 11l'ollli"Rorins 
'l ;lqne" ('umpra e vl'nda (lI' camh;:\('s, ｔｲ｡ｬｬｾｦｬＧｬＧＨ｜ｬｲｩ Ｚｬｳ＠ de fll 11 do!; c ordells 
de p,lg:Jmeot. 1'11' lelCg-I',llllma. carta, e ｾｨＨＧＧｬｬ｜ｬＧＸＬ＠ ('111'1'1\11\:1', de letras 1'1\1 

qu'\I'llll'r pral: ' H ＧｬＬｴ｢［ｭｾｮｴｯｳ＠ ,lI' con ta..;, ｜ ＧｬＧ ｮｃ ｩｲｮｬＧｬ｜ ｴ ｬｬｾ＠ (' ｩ ｬｬｬＧｶＮｾ＠ em l'('pHrt'çií('", 
ｆ･ｴｨＧｲ｡･ｾＬ＠ ｅｾｉＬ＠ duae e Municil'acl:, ｾ＠

Recebe dinheiro em dellO ito li pra'!o ri o , ('li) conta'! 4'9rr('utes 
de avi o pr \'10 e de Ｑￍ｜ Ｇｲ･ｾ＠ l'('tlrada"!, pajtulldo:\,,! melbores taxa"! 

bancarias da praça . I 

DEPOSITOS POPULARES 
ＨｃｾｬＧ＼ｉｾ＠ ｩｬｾ＠ ｮＡＩｾｾ ＺｩｉｾｊｔｾｊＧＺｅｾ＠ :.r.:.r Ｚｊ］ｲｾＩ＠ ｾＱＩｾＱ＠

Re:::ebe depJsit08 neata &CÇào deJie 20$000 ｡ｴｾ＠ O limite 
della. 10.000$000, ー｡ｧ｡ｮｾｯｪｌｬｲｯｳ＠ de 6 I ao anno, capitali
zai'.J88emeatralmente, Ret!radas á vista ate NJ 1:000$000 

. CAIXA ｍａｔｉｾｉｚ＠
RUft Conselbeiro ]Jarra n . 0- Ji'lorianolloll'õ 

--------------------
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BoLtun Co mm,el'cLal 

A. di ffusào do ensino primario profiss iona l 
e um dos problemas que mais devem preoc
CLlpar a attençào dos poderes publicos,. 

Drl Joio Candido da Silva Mnricy 
J.:dic3do e proficiente Direclor ､ｾ＠
E.eola de Aprendizea Artifice., b. 

cuja. operoaidade deve .. no .. " in· 
ranei au'''nalaclc ･ｲｶ［ｾｯ＠ •. 

H I·) ｃＧＴｾ｡Ｎ［＠ ,iS pa lav l'as 
eo'u quo o Hr. Din'ctor 
-h Ｈｴｬ､ｩＮｬｾｴｩＧｩｮ＠ cC !lI mer· 
j'IU, tio Mt1Iistcl'io cl n 
ａｾｲｩ｣ｵｬｴ｡ｲ｡Ｌ＠ inicia o t'C 
Intorio, '11Ie sobre a SUA 
ill"'pp\ 'Ç;\O tlS Escolas 
de A rtiiiccs do norte 
do raiz Ill'l'CSüatou ao 
1"'. )tll,i"tl'" em 1913. 
. \ ﾷｴﾷｲｃＮＬｉｾｦＧｴｬ ｴ｡ｮ＠ lo :li 1 'a, 
IllIl', _e. r' .. lar:l 1;1' l' cs· 
,"'c,,'r ｾ＠ hnh;lit",· o fu
turo l'i In,U,) a g"n l,"1' 
.\ vida honestamente 
ＨＧＨＩｊｬｾｴｬｴｵ･＠ um dos majs 
"I"m" .tnres deveres de 
1I11l ｾｏｖｬＡｲｮ＠ ,delUocrnti· 
C'l . ti 

Foi sol> R ,lirecção 
deiS" illustrnelo chefe 
ｾＱＬｽＱＧＺｬＱ＠ do ｳｾｴＧ｜ＧｩｾｯＬ＠ que 
l!ll'alll ｈｉＡｬ､ｾｴ､｡ｳ＠ na nos· 
ｾ ＺＧ ｳ＠ nctu::es ｾｳ｣ｯ ｬ ｡ｳ＠ no 
ｾ＠ lV('rno tio eminente 
b,·""ilcil·o Dl'. Nilo <'e
(,;lI\h3, que logo no dC' j· 
Xal' o poder, viajando 
I.cla Em opa não conte
vr o seu enorme entbu
:oH: ｾＱＺｬｏ＠ pelos grandes 
ｊＧｴＧｳｵｬｴａ､ｯｾ＠ de ensino 
"rufissional em escolas, 

rOlllo poudt' oh,,,"r,,al' :illi. 
Dns SU"; "al:lHn; rl·"t1tn :1111 Ja o ｾｊｉｬｲ＠ pc·la pntl'lo, que de

:-;cja "f'f ;,.::rrm h' pPln !:wn ll'''il'IlV Jl villll':lto cconolr.ico, pelo sua 
ｰｲｯｾＬＩＨｬｲｩ､ｮ､Ｌ＠ ndu t!inl 

Que m'l'l'p(ll1d.llll uh, ｬｉｬ｡ｬｬｬＺｾｴｵｶｈ＠ clltilo 1'01' não tet' fundado 
Ilu7.t'nt:.s Ｈｬｳ｜Ｇｯｨｾ＠ de' 'lpn'llIll/(·s nrlificcs no ('IH vc: de 20; um a 
cm rada \'idadC' PllI (' :111 n cC'ntro de maior populaçao '1 ') seu C:l · 
ro Rrngil, quan,l" ｨＧ･Ｌｩ､ｾｮｴ･＠ dn RepubliclI. E niio ' ra só pelo la
do Ill'trl'ial qUI' avultava n sun ｯ｢ｳｬＧｲｶ｡ｾｊｯ＠ das vllntogens do 
ensino profi lo'lsio llUI l'1Il ｰｾＨＧＰｉ｡ｾ＠ pspC'dncs; CI'3, tombem n sua pro· 
ｲｾｮ､｡＠ influ(llIeia na 1'01'111;1\';\0 tio ,'nrllrtcr do povo pela ｃｏｬＧ ｲ ｣ｾﾷ＠
ç:.\O do caradt'r da l11lfl1ll'/ll quP p :S"'iUl'fl. pOl' taes, ｣ｾｴ｡｢｣ｾ･ｾ Ｌ Ｇ＠
IlWlltoi, qllC, di!. n: 1 h (";"1\' PIIl, 'l(\:ltC' p:itadist'l·l lll lllto lI1f1Ul rao 
nos ､ｦＧｾｴｴｮｴｬ ＮＢ＠ do Rr:lsi l", Ct)1lI0 :wtul'nhlH'l\lt' tí'rüo infl uido nos 
｣ｊ･ｾｴｩｉｬｏＺｩ＠ d;l:-\ p:tiZ"s \'1"I . t .dl!s rclo nr, NIlII ｰＨｬｾｮｬｬｨｾＮ＠ _ 

•. 10 pab\'l':ls dt' 0111'" "uja 1'0.lstunte ｬＧ･ｰｾｯ､ｬｨＮＺｾ｡ｯ＠ nao .uPvc 
Ｚ｜｢ｯｲｲｾ ｻＺｦＧｲ＠ ｡ｯｾ＠ 'Iue j,l h'11I :-iOlwj.-llH'nl 1 r ーｲｾ｣ｬＺＺｬｬｯＮＬ＠ ll.l! Brasll, .. os 
i).lnl'flL'HI'I IJ1H' ('111 di' '; :1Il l- ｾ＠ np""'I:1<,; tlr f'XIStCIH Hl la tanto tem 
ｅＢｉｉＩＺｴＱｉｾｮＬｬｯ Ｎ＠ ＨＢＢＧＧＧＺｬｾ＠ ｕｬｬｩｴﾷｴＱｾ＠ 20 ｦＧｾＨＧｯｬＺｴｾ＠ ｰｬＧｯＮｬｾｳｩｯｬｬｮ｣ｾＮ＠

A"Sllll ｬｌ｜ＧｐＺｩｾｉＧｊｬｬｕｾ＠ ('em ou dUI.Plltas, de facto, ･ｳｰｮｬｨｮ､ｮｾ＠ ｾ ｉ ｯ＠
n S o vasto p:!iz, nOIll!f' se ab:mflOIl:l umn tão ｾ ｉ ＧＳＱｴＨｬ｣＠ ｱｵｮｬｬ ｴｴ ｾ｡ Ｎ＠
de ele moninos 'lur ｢ｾＱｬｬ＠ ｾＧｔ｡ ｬｈｫｳ＠ conligentes de bons Ｎｯ ｰ ｾｲ｡ ｲｬ ｯｳ＠
podennm ｦｴＩｮｬＢｴＧｾＱＧ＠ Hllllllilll1lf'nt ｾ＠ pnl':1 llS ｌｏＺ［ｾ＼ｉｓ＠ rnb1'1C3tl, pnrn 
a nOS3n futu r" ｌＺｲｴＮｮｬｬｾｺｮ＠ indtlstrtal c ｾ｣ｯｮｯｮｬｬ｣ｮ Ｎ＠

Quem ＮＱＨＧｾｬｮ＠ ('''pital dl'""f)nhN'p o quallto esse pnsino tem 
approvcitodo :i ｮｯｾｾ｡＠ illfanl'i" desprovida de recursos! . 
. Todos 8nl)(>II', e todo" ('Olll ｪＬＬＬｴｩｾＬＬ＠ proclamnm esses benef,· 

CIO .• 

r Fundndn Nn UlIO"'. (,Ill 1011 ｡ｰｬＧＧＧｬＧｾｲ･ｲ｡ ｭ＠ os seus prilll.eiros 
rurtos Ilcln r"rm,,,:'io de ｬｬｰｾＬＮ｡ｲｩｯＢ＠ com o curso co mplelo, ｣ｯ Ｌｾ＠

quanlo m""m.' "1110< F' hctn ｭＢｮｩｲｾｳｴｮｳ＠ fo_sem os resultnd? ' 
P<'loq nrlrf, ... t,," prorlU'idos 1'01' ｲｬｴＨＧｯｴｮｭｾｮ､ｮｳＬ･＠ ｾｸｰｯＮｳ ｴ ｯ＠ nO f,m 
ｾ＠ Rnno na propria """ola-cuja cnp:lcidndc techmcn de seus 

･ｳｴｲｾＡＧｬ＠ c d:i..l ＱｬＱｦＧＱＱｉＨＩＱＧＨＬｾ＠ rf'rommC'nd:wõC!'1. .' , bn. 
Ih r. quantas "",e I'\m "idll (lrl.curndns '"" ofr,cmos paIo trn 
ｾｾ＠ (le alto Illonla, ｱｵｮｮｴｾｳＡ＠ .. 
A elhol ottrslnllo n'io ｾ｣＠ torua preciso eX'llu" . 

Escol" ＼ｉｾ＠ Apn""lizl'" Artífices ､ｾ＠ gtn. CnthnrlUn, ppr c -

(Arauio (astro) 

｣ ｾ ［ ｳ ･ ｺ＠ de. seus recursos concedidos pelo Congresso Federal têm 
alU,lo hOJe a mesma orgauização de sun fundação em 1910. 

Mas espernuças hn dA sua reorganização brevemente a jul
gaI' pelas palavras do Sr. Presidente da Republicn em ｳｾＮ＠ men
sa.gem ｾｯ＠ Congresso, no começo deste nnno. Diz S. Ex.:' .. " ....... 
Dia o dto mais se restringe o campo das tarefAS mnnunes ao 
passo que o progressivo aperfeiçoamento das macbinas ｲｾ｣ｬ｡ﾭ
ｾ｡ｭ＠ a formação de elementos de trabalho espccilllisad08 nos 
d.'flerentes ramos de proJução industrial, agricoln ou commer • 
c'a!.. ..... as Escolos de Aprendizes Artifices precisam rle melho
ra mento ......... O governo ?retendo remodelar ･ｂｬＡｮ ｾ＠ C3colas se
gundo um plano que as ponha ao alcance de todas as vocações'. 

Com tudo, mesmo assim marchando ainda no campo das ta
refns mnnunes, grandes têm sido em todo o Paiz os beneficios 
jà espalhados pelas nossas .escolas profission8es, pn.' onlle pas
som annunlmente pnrn ma,s de •. 000 alumnos, matrir ulado. 
nos cursos diurno e nocturno; o 9ue na verdade, como ,1i7. ain
da o Sr. Presidente da Repubhca-' não corrcspoudc ás e> 
peranças que despertaram', 

Não corrcsponde porque 1 
Em .parte talvez. ｰｯｲｱｾ･＠ é mui ､･ｦ･ｩｾｵｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ dirigida o e

ducaçao nesses mUItos milhares de memnos que por ahi se crinm 
sem n noção de trabalho, sem a preoccupação do futuro' uns 
talvez jà pens.ndo no quartel, outros com esperanças no c';'pre
go rublico; muitos nfinal, despreoccllpados de tudo. 

Espiritos frageis apenas preparndos para os soffrimentos do 
vicio ou do indigencia, que a negligencia sôe acarretar aos 
desprotegidos dn fortuna, quando não encontram sempre quem 
os ampare. 

O homem que conhece um oUicio, que tem uma profissão li
beral não se desnorteia si é nm espirito forte. 

Trabalha sempre aqui ou alii, porque aqui 011 alli ha sem
pre necessidade do operario, do techntco. 

As escolas de aprendizes arUlices são, pois, o abrigo da oos
SOl inlaneia pobre. 

Preparem ClS paes os sens filhos, porque a sua felicidade se
rá a consequencia do desenvolvimento das industrias do nosso 
paiz tenbam ellos afeição que tiverem. 
ｍｾｮｴ･ｩｲｯ＠ Lobato, auctor do original .Urupês,' em recente 

artigo publica(lo no Rio de Ja,!eiro, ｦｲｾｳ｡ｮ､ｯ Ｎ＠ ? mal capital da 
nossa morosidade de progred.r e de Instab.lidade das nossas 
situaçôes ecouomic8s, mal que diz ser a falta de cultura intellec
tual do nosso povo, tem ･ＬＡＬｰｲ･Ｘｳ･ｾ＠ 9ue muito corroboram o 
que temos dito sobre o ensmo prof.ss.onal. 

Assim nOS fala esse illustre observador: . 0 nosso problema 
cnpitnl, magno por ･ｸ｣･ｬｬｾｮ｣ｩ｡＠ .. e crear a cultura. E colas pro
fi siClnnes para o povo, nao c.nco, ou dez, mas cem, uma em 
carla cidade. . ' . . . 

A escola primaria ensiuo a ler. A profiSSIonal ensIna a tirar 
partido da leitura.,uma sem outra é ｣｡ｲｴｵ｣ｾｯ＠ sem ･ｳｰｩｮｧ｡ｲｾ｡ＧＮＧ Ｎ＠

O ensino profiSSIonal, esl!'mos veudol po's, ｰ｡ｲｾ･＠ constltlllr 
nD opinião dtlSSes homens .Ilustres e aos que ma.s modestos 
sabem comtudo ncompanhar a evolução das nossas industrias a 
pedra nngulor da nosso mais solida situação eoonomico do futu · 
ro. 

Assim já se tom dito relativamente á Allemonba, e o Sr. Mon
teiro ｌｯ｢ｾｴｯ＠ no mesmo artigo a que ácima alludimos, diz que 
aquelle paiz lerá a 8110 rehabilitação ･｣ｯｾｯｭｩ｣｡＠ assegurada den
tro de alguns annos( porque a, cultura ｬｉｬｴ･ｬｬｾ｣ｴｵｮｬ＠ du seu !!Ovo 
li real e foi a basc «o alto grao de prosperIdade a que tmha 
attingido ate a guerra de 1914. . _ 

F' pois J'à cbe<Tado o momento de tratar da ｲｯｯｲｧｯｊｬｬｳ｡ｾ｡ｯ＠
､･ｲｩｾｩｴｩｶ｡Ｇ＠ as nosSas escolas profissionaes. actuaes, e de multi-

lical-as dissiminalldo,as por todo O Bras.l. 
p Já algures lemOS <J.ue parte dessa medida se ｡ｾｨ｡＠ ｾｯｮｴ･ｭｲｬ｡ﾭ
dn no ratico e eUiclente programmn de l'oorgantsaÇ8o ｧｾｲＡＬ＠ do 
Minist!io da Agricultura, elaborado pelo actual Sr. MIIl.str,?, 
conforme S. Exa. declarou quando viSItou a escola de Aprend.-
zes Artifices de Campos. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BOLETIM COMMERGlAL -
\ r n ""r" "'Iici<lnde do no o povo c grandeza da ..; 1.1 ..... ' 11(' ＬＮＮｾＧ＠ d U:: 

no ,0 ;':'1."10(. O' para continunçAo dos bi'ncCici .. s que des,le 11 
SSlluse at , . 'oI' b d ta 't I • . ｩｮｳｴ｡ｉｬＸｾＭｯＩ＠ "êlll (l'ulO,lo a I anela po re es . CJlIlI a ,11., 

u Es'ola e Aprend ••• , .. \rti(lces, s.lbre 8 qunl )Il. em 1915, 
no.; .o conceito, 10" perúDo, O E TA DO, se refer!" m>s ｾ･ﾭ
o n Im' .0- n;ço que as Escola de Arf1(lce ｣ｲｾｮＭ
gumt.,,; r ,. -.1 .' d 
d33. n33 ba uu OP;... .1U0 t tem preostauo a Juventu u pn· 
.• 1"-'0 relevftJlU' illlOil.-Basta obser"3rmos os re 'ulta,108 prR

Ｚｾｾ＠ positivo e re .. es que a 110 1 E ,'010 de _\ .. tili, .. ·. e-Ft !'" 
t araaono apresentando. E c)m jJrRZer mte.hO ,-jue ｲｾＧｻｨＭ

IIIDDO p o grande n,umen) de arlíIiCéS quo têm snh .do d"'IUPU" 
raDl I . Ol.k!P)JU ･Ｚｾｴ｡｢･ｬ･｣ｬｬｮＨＧ＠ It,) ､･ｹＢｬｾＺｯｴｬＬ＠ nn' C ｬＧｏｾＧｉｕＱｉｏＺ［Ｇ＠ .. ttll1. ｾｲｮｬ［Ｓ＠

.0> us ･ｳｦｯｾＬ＠ uma profl 'ao que os ＱＡＳ｢ｬｨｴｾ＠ para o labor e 
ara a luta. Ora,uma Escola que ｰｾｵｺ＠ !!lO optllnos frut )S, que f uma fOllte de trabalbo.e ｵｾ＠ (oco de pntrl.)t:sIIlO, de"e '"I' 

conbecida como um bem lIIesltmnvel,. . 
Em \9\7 O DIA tambem com entbU>l8SmO, se expressavn noS 
!!Umles Úlrmos: E é notA,'el a e((jcaria, entre nós,da Es,'oln de 

Artifices. . I . . I 
Tivemu oc ião ue istlr, u tllu:lIUentc, V9Tlns [tu as nes-

te util 18001 ;mento.le ensiuo prof;',ionAL 
A impressoio ioi a lIlllÍ . gradavel posoi"el, a Escola de Arti

flce.> reatiza completamente ami 'ão para que foi cleada_. 
Dabi para cá, a marcbo tem sido a mesma, essa benelllprita 

ar,'ore lem contiuuado a fructíIicar. 
O .Boleúm Commercia" sente-se feliz em repeti. hoje (lS ron

ceitos jnsto de u collega, pois 8 Escola de Artifices bem os 
mpreee. 

Nãoqueremo encerrar • rapida digr - -o sobre o cn ino 
profi ional sem levar os nosso cumprimentos mais effusivos 
ao r. dr_ João Candido da Hva Muricy, ･ｳｲｯｲｾ｡Ｂｯ＠ ulrcdor dn 
Escola, e salientar os nossos agradecimentos aos laboriosos pe
quenos da secção <le ｔｹｰｯｾｲ｡ｰｨｩ｡Ｌ＠ os quacs, sob a critetiosa c 
proficiente directão do babll tecbnico sr. Eudydes ::lchmidt VI'", 

d empenbando lia mi ão de editores do .Boletim., com gc
rlt!3 "plallS<' . 

Felicitando o corpo docente da Escola, ｣ｯｮｧｲ｡ｴｵｬ｡ｭｯﾷｮｯｾ＠ com 
o Estado por possuir um tão disciplinado estabelecimento de 
eJur.açJio proCi ional-qnal seja a Escola de Artifices i'J-titui-
t o feJeral digna de todos o. encomios. ' 

ｾ＠ '"-

U rn. llroj eot:o 

q u.e n.ão pegou. ••• 
O I.'""jecto sobre o regi tro de .titulos> e nNas promi sorias 

-ultImamente Ｎｰｾｮｾ､ｯ＠ numa das casas do congresso fe,le
J"!'I, ｲ･｣･ｾＬＡ＠ a lutlpalbla e n reactão merecida, por parte dos 
clrculos )uMrhcos e eommerciaes. Foi alvo de uma repnl a fra 
ca . por r!lpr ntar ulOa .aleijão , em Ｎｾｳｵｭｰｴｯｳ＠ (Ie d'· . .'1 (t-
oomm .. rtJaes. 11 el ｏｾ＠

• o douto instituto dos advogado no nio o ali r <I • 
aJ 10u ｡ｾ＠ .paparot e trancos.' . ". UI I o prJJet •• 
ｭＢｾｴ･Ｎ＠ ?S qualt!ic.úvos rle ･ｸｴｲ｡ｶＡ｡［ｬｾｴ･＠ ｾｾｾｵｾｾｾｲ＠ _ Ｎｳ＼ｾｬ･ｭｮ＠ '-
gonlco as th Ma rio dIreito cambial' o llO, JOto-

E' la-ti ",a, el qne • apr_ntam ｡ｩｾ､Ｎ ﾷ＠ . 
rom o exclu ivo IOlmt., d. augmento de' proJecto8 de tal)aez, 
pulo de 'Iue venha ferir prinCipio. já estaí!i ｾ＠ seon o .0 cru-
VI or_ lém do di pendio que Idveria ecl os e leI . em 
ｾ､･＠ complicação nu trau .e - ｰｾｲ｡＠ o commerClO e 
pro) , viria ainda ｵｧｭ･ｮｴ｡ｲｾ＠ ｢｣｡ｭ｢ｬＸｾＬ＠ se medra. c tal 
chini /li) tabell!<'ido com volumos:, ｾｲｯ｣ｲ｡｣ｬ｡＠ •. de papeis, lOa-

Felizmente, emonstren. . ｾｯｹｯｬｶｬｬｮ･ｮｴｯＮ＠
sem. que Ibes coneedam o direF: succumbem asphyxin%, 
vag:d? no .mund.o. _ d Lei... de fazer echoar o pr((ueiro 

com os r1elicits intel'minos. ougrnentondo n ｯｴ､ｩｾＢｯ＠ cI 
cio_ o COtnm f-

ｎ￣ｯＮｾＮ＠ pIIT. C\':lJ t.> c':"!lIIWI\,' tu, 0. respoJlsaveJ direct 
ｩｮＴｵ｡ｬｴｬｬｬＧｦｬ｜Ｇ･ｬｾ＠ dl'sperdlclOF, e por ISS() lIlesmo não é . o pelos 
,"pnha pagar o (JuC' 11::''' ｣ＨＩＮｬｾｵｭｩｯＮ＠ I JU8toque 

,\rha<tlos 'Ine,ll'!!Íslndol'es ('om" o auetor do ol/udido . 
nu'. s.e .le,-ianlhei,(( tHlltO. a"sns,nmptos e as diiCiculdaJro)eCIo 
merClnC3, pOIS qu(', ｾＡ｜＠ ｾＧＺｈｬｬｮ＠ lilS:3C, pOl' um s(lntimento des com. 
dade, lIào ｓｾ＠ lembrarin de ｳｯ｢ｲ･｣ｮｬＧｲ･ｾ｡ ｲ＠ o conuncrcio e equ.i
sob um enorme pc,n. ｮｴｲｮ｜Ｇ･ｾ＠ ando om,la uma furios' que!)i 
""IIU ,roga ... ',inguo'Jl) por n:iseril'ord in no menos oU o dcrl8e, 
ＢＢ｜ｬｉｾ＠ ,· ltHlIon\.., justps! " en e aos 

Pn ; 'U ;'il' P"OPl·j·l, o 01'1 !"rdo ni'1n tem sn bido d f 
0< ｾｰｵｳ＠ ｉｉｉｴ･ｲ･ＡｬｓｾｳＮ＠ e ender 

ｎｴｬｮｨｵｬｬｬｬＧｴＮｽｰｲｅＢｳ ｾ ｮｴＺｬｬｬｴ･＠ clil·N·to, tem elle, nas casas do co 
80. Os assumpt03 que lhe s:'o n{[ectos, 'lunsi sempre sã n(lres_ 
tido:i I1llllta :I('\,:i" ｾ･｣ｴｴｮ､｡ｲｩｮ＠ (' cncn rados olficialmentO dI seu. 
ｮｴｴｾｉｉｾＺｩｯ＠ Ｌｉｾｶｩ､｡Ｎ＠ Nõo rOllhecelldo a sua força não teudo e,com 

Q 

1 ., f t' -' e emeo O' parn sua ue cza, elll par e, ＩｵｳｉｏｾＬ＠ que pague cara -
ｰｲ･ｾｯ＠ <lo seu Ｂ･ｾｲ｡ｳｯＮ＠ mente o 

F . Monteiro 

---' ....... ' .:-... _ -x::;; ..... >=-' ........ ｾＭＭ

Commercio Catharinense 
(Ultimo capitulo da Introducl"'0 a HI TORIA DO COMMERCIO 

CATHARINENSE, jã no prélo) 

O nosso cOlllll1crdll em 1803-l808-Longs
<I,orre . e Sonthey-,Destorro, Laguna e S. 
1"" lIc,sco-'\ nova Idade. 

o I«ulo XIX ve.io ｮｾＮ＠ ｾｮ･ｯｄｬｲ｡ｲ＠ eom 3. mesm Iludas contra o. pri,ilt. 
i l •• e a ｰｯｬｈｾ｣｡＠ ｣ｯｭｭＮｾｲｃｬ｡ｬ＠ dOI portuguezles. N ...... lituaçio interna, porm, e. 
ria lahalletona. PosaUI&mOS Itudo o que aU't.lliar pudeste a actividade e Im
du Ina. do homem., ｾ＠ o Inlemunho que dá o nblo Lanaadorff que nos vi.IOl 
r.m 1804. FUla-ae eom ｩｏｉ ｾｬｨｧｾ ｄｃｬ｡＠ a ｣ｵｨｾｲ｡＠ dOI vegctaes. Os productos do 
14

110 ｾｲ｡ｭ＠ varladlJSlmol. A Vida 'acll. Sô a melropole mantinha coacto o com. 
merelo ｵｴｾＱｄｏＬ＠ bitolado por leas absurda... \-

ｾ･ｲＮｬ･ｲｲｯ＠ hnha o, ｾｵ＠ mercado bem provido pelos dlJtrictos visinhot U. 
boi vrn':l'1 -se por OitO patacôes; cinco aa lhnhal, um palecio. O mar forDeti
a e n ahundõt.naa ｾｸ･ｳＬ＠ marlSCO. ｾ＠ umarÔ«. 

Ia.v uta rrOlperava; o culhvo do ｣｡ｦｾ＠ e do algodio era promissor de ma. 
ｾｾＮ＠ h.lelo n ... optnlÀo cie Langadorft. A prodUCçlo do erroz e do aMucar uce-

.1 • Ullo ｾ＠ conlumo locel,e o aml. a ｰｬｭｾｮｬ｡Ｌ＠ a baunilha, o oleo de cOpllb. 
e mu.tOi- ｯｕ ｬｲｾＬ＠ produclOI Dlo dnam trabalho ao. lavradorel. No .atlo, I 

medelr.:! .de lei lepresr.ntaYa uma fortuna que a legi.laçlo eommeràal parai,.... 
vaOHaVla a. preQOIu á movdana d'arle e Ú conllrucçÕQ navae. 

I teares e os momhOl embora anrlgol, produz.iam a valer. o. Irabalhot de 

C
cer.mlCA gOlavem de fama e mereel8m louvores nOI mercados do Rio 
"ande. 

dNouo COmmerCIO ｾｸｬ｣ｮｯｲ＠ em 1808. ｡ｰｲ･ｳｾｮ ｬ｡ｶ｡＠ as mesmal dlffieuldade. DO

Ia ｾＮｲｲ＠ Langsd"rff. ｓｯｵｬｨｾｹ＠ ula para o nOllO mercado de ｾｮｬｩｯ＠ paI.·tr •• 
qf ue am de abund.ncu. Pen:et. porcos e aves; e:lce lleole verdura e ,aiza; 
ruelal vanadu e labo b f '1 
d h

· ro.al, a ;l.teclam o. oouo. ｭｾｲ｣ ｡､ ｏｬ＠ e loma .... m au I 
VI a cal annf'nSe 50' d 30 . 
( '59 .• carne era ma: teU preço porbn era e n. a amte 

'" gram'tll ) ... 

O a'dltaO de lei era I fannha de mand loca. O. ｡ｲｬｬｬｩ｣ ｾ Ｎ＠ abundavam e o. 
Irt OI a terra eram ba A I , 

h ' ralOI. I O)al, ma lortlda. de ｧｾ ｮ･ｲｯ Ｎ＠ europeul e os 
que aua ｾｲ｡ｭ＠ anUlmOI. 

I..aeun,' dcoDhnuava o .eu eommerelo de mandioca .rroz milh.), madeira e 
pe&:le li Ii o A t , " .1 

I • Iumacal e os ｵｮｾｵ･ｳ＠ levavam barra a féra OI proouc.to l 
lU InOI, proclamand 'd d F' ' 
h ai 

O. ICtlVI , ｾ＠ dOI oPf:rolo, Iqunenlel. S. ranctlco muI!-
a a lC:U v ar eomme' d J . b' d f " 

P 
reul ･ｬ ｬ ｾＱｬ＠ tofl 0-5t" pau o ｮｯｲｴｾ＠ Inleram laa o-se lel-

ｭ･ｾｬ･＠ COm ar\lna' • .J . ' • 

E Justo e patnoltco cogitar se d 
paiz, estabelecer-se escrupulosa' lisc o/ug!nento das rendas do 
K toe; labeleça-ile priDci ios ri 8 ':"Iça0 nas rpndas e 110, 
reaja-se contra o ､･ｳｲ･ｧｲｾｭ･ｬｬｵＡ＠ d'recta re pons'bilid"'Je; 
meote,-mas, não e procure atro hque contemplam,>, r/iaria
complicada •• ngmentOOt de ｩｮｴＬＡＬＺｾｲ＠ OI ｃｏｴｮｾ･ｬｃ｟Ｉ＠ bob lei. 
nem hon _ ｉｾ＠ '. 8tO nao e ｰ｡ｴｲｩ ｯ ｴｩｾｯ＠

. I d :.rua. mln''''n'JO .UI rf"milCla e aU:l.lliando o. nucleo. que OI '1-
｣ｾ｡ｬｬｬｬ｡ｳ＠ un aram 

1 nu lU", Clrr umVI .nhanç ... 

Para bõ •.• trapalbada., e grand co' . 
mente !lI le" e O!! regulamentos !"proml ba talO Mi>-
tabeleeldos, que ja dão motivos ｾｭ＠ ylgor; e 08 impostos C!<
l8.I. o depauperado commercio. penores pa,a trazer a -ton-

Prazam 08 céos que não aeja aó 
80 legi ladore , _ remendarem, Ｚｾ｢ｴ･＠ pcn Dmento dos nos

uraco • dos orramento , , 

aet eram as no. .. · R ' d J ro D J VI M' ｣ｯｮ ｜ｊ ｬ Ｚ ｾ＠ Commerclaes quando aportou ao 10 e •• e 

po I d
OiOS :, IUflnJ'l dos alabaldelros do Junol . O . geslo real abrindo OI 

r:» o rlS. aI) , I 
"lOh h d eornmt"rCJo unaveraal eoce:rrava a pohlica da melropo e qUI 
ra. a asp Yluo o a IndUJlna e entrtaOlndo o eommerelo ál mioe da loglater. 

Uma 00\'1 :dade. í B • '-
mr.fra pe foa d h ｵｾ＠ a pera o ruO, e escrevla·ae verdadeI ramente, .. pn 

a a I lona do leu commerdo • . 

ｃｏｎｾＧｅｉｔ Ｎ｜ｈｉＮ｜＠ DO ＨＬｈｉｑｕｉｾｈｏＭ ｔｲ｡､ｩ｣ｩｯｮ ｡ｬ＠
na OCledacle lIonanopolen e-- erviço linissimo-
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D ｛ｰｊｾ｛ｑｊ ｉ｢ｊｾ ｾｲｭｾ＠ ｾｾ｛ｑＩｉｔｬｬ｛ｑＩｲｭｾｾ｛ｑ｝＠ ｾ＠ ｾ｛ｕ｝ｾ＠ ｬ､｝ｾｾ＠
ｾ｛ｑ｝ｾｾｾ｛ＩＩｾｾｾ＠ ﾧ｛ｑＩｾｾｾｾｾ＠ ｭ｛ｑｪｬ､｝ｾｾｉｔＱｬｾｾ＠

Com a promulgação da lei n ' 3724, de 15 de Ja
eiro de 1919, obre ｡｣｣ｬ､･ｮｾ･ｳ＠ do trabalho, o Bra

n'l demonstrou um a vez mais a sua determinação 
､ｾ＠ marchar com as ou tras nações na trilha dos pro. 
ｲ･ｳｳｯｾ＠ ｾｯｃｉ＠ ... es do mundo. 

g ａｰｏｾ＠ U:lId :!ís.:ussüo deste assumpto que durou 
mais el e ｾ＠ a111105, nos l'Olll penetrulO.os, e com con
vicção. ,It- que es ta Lei ｃＧｬｉｾｳｴｬｴｵ･＠ ［ｾ｡ｯ＠ só u.m gran. 
de passo par<\ () est"belecl mento de relaçoes nor
maes entre I) oper«rlado " '.s industriaes, mas tam
bem o reconheclIllen to uo grande valor ocial do 
,eguro de Vida. 

Nos ｅＬｴｵ､ＨＩｾ＠ Unidos da America do orte, onde 
a lei de ;1I 'Cldl'lltes do trabalho já \' igora 11<1 muitos 
annos. os ｩｬＱ､ｵｳｲｮ｡ ｬＧ ｾ＠ SI' cOlllpenetraram intimamen 
te dos re::sultados iJ,'nf'ricos desta medida social. O 
IOdustnal Norte :\me::ricano, portanto, es tA razendo 
mais cio qut' a 1,' i eXlg" delle. 

Notalldo que a lei su protegia o operario e este 
ficasse Illcapacitado por <ll'cidente Ou morrt'sse em 

ＧＨＧｯｮｾ･ｬｊｵ･ｮＨＧｊﾫ＠ do I' ccJ(lt-l1te. e que nem o operario 
nem a sua falU ,ll" rinhil a ,nenor protecção da lei se 
molft'sse de morte (!<Iturit" rt'solveram os industriaes 
ｾｯｲｴ･＠ Americanos dar completa protecção aos seus 
oper.lrios e assim cre"r uma utmosphera de cordia
lidade t'lltre elles, instituindo, alem do seguro obn
gatorlO contra accidente • o seguro de ｶｩ､ｾ＠ vollln
tano, em prol de seus ･ｭｰｲ･ｧ｡､ｯｾ＠ e operanos, dan° 

·do a ambos os grupos , voluntariamente, uma pro 
tecção que a le i n iio pl e via . 

-A SITUAÇAO NO BnAS IL-

Nos ultimos tem pos, " idêa de proteger os ope
rarios e empregados tem preoccupado alguns IIn
portantes industriaes brasileiros, de tal modo que, 
mesmo antes de ser promulgado a Lei de Acciden
ｴ ･ｾ＠ do Trabalho, o conher.ido industrial Coronel Pe
dro Osorio, resid ente em Pelotas, Rio Oran.de do 
Sul, segurou volllntdri ,lmente na c 'u i Amenca. a 
ｖｬ､ｾ＠ de todos Os !'us colonos e opeCilrios. . , 

O ｾｾ｡ｮ､･＠ beneficio attinge a todos .05 aUXIliare 
domlcl .lados"dos importantes estabelecimentos agn
cola e industri ?es das firmas Pedro Osono, no 
mUnlcipio de Pelotas e em outros, ficando assim 
contemplados centen .!res de operarios e emprega,los. 

A malOna dos seguros foi feita no plano Dotal, 
proporcionando ao empregados tl\nto um pecullo 
ｾｵ･＠ assegure sua familia em caso de fallecllllento 
Onl0 a garantia de uma somma certa na velhice. 

•. Quasl todos os seguros gozarão da clausula de 
ｾｉｶ｡ｨ､･ｺＬ＠ existentes nas liberaes apo!ices da « ui 

nenca., e pela qual no raso de ficarem os em
Pregados ou Operarios h;valídos permanentemente 
ｾ｡ｲ｡＠ o trabalho remunerador não lerA a firma Pe -
1;° ｏｳｯｾｩｯ＠ de pag'u mais prel;lio algum sobre aquel
de

s 
apOllces, que continuarão, entretanto, " gosar 

todas as regalias_ 

Os premlos ､･ｾｾ･ｳ＠ seguros, que vanam entre dOIS, 
quarto, M'IS, dez. quinze e vinte contos de reiS, con 
forme a cdlegoria e serviço dos empregado, serão 
pag? pe.la firma Pedro O 'ono a titulo de grahfl. 
c,'çao, nao lIolfrendo os beneficiados nenhum des
conto em seus salarios e ordenados. 

Um outro grupo de grandes Industriaes de des. 
tuque neste paiz, que segurou a Vida de SI' US em
pregados collectivamente IH. -Sul Amenc;p, c o do 
DI' Jorge Street l' seus collt.'!!as Dlreclores tia Com
panhia Nacional TeCidos de Juta e Soc,('(I<!de Ano
nyma Fabrica Sauta He lOisa Esses ｾＧﾷｧｵｲｯＺＺＮ＠ [oram 
feito para cada em pregado. na importancla de um 
anllo de ordt'nado. torlos no plano Dotal 15 annos, 
com 15 annos ti" accumulação, e contendo as apo
Jices a estipu lação de ce 'ação do pagd l1\('li to de 
premios por causa de incapacidade perlllilnt 'l1 tp dI' 
qualquer s!'gurado desse grupo. 

A escolha deste plano de seguro peip Dr. jorgl 
Stred demonstra não 8Ó a sua pericla neste as um 
pto, mas tambem o eu sentimento hUI11<lnltaria, vis 
to que qualquer desses empregados que sobreviva 
ao pendo de \5 annos receberá um peculi garanti. 
do na apohce e se fallecer dentro desse periodo a 
importancia do seguro serA paga à ｦＬｾｭｬｬｬ｡＠ do ｾ･ｧｵＮ＠
rado. Mas Isto não é tudo, pOIS. Riem das referidas 
Emprezéls pagarem os premios dos seguros para 
esses eu empregado, o plano e_ colhido rlà aos 
mesmos o faculd<1oe de participar no lucro da 
.Sul rll11erica ., de maneira que no fim do penodo 
de 15 annos a -Sul Ameflca. pagará no sobreVI
vente não só o capital segurado, mas tambem os 
lucros accumulado que couberem fi carla um ,e que, 
de accordo com Os resultados actuaes, poderüo 
chegar ate 25 I do valor do seguro, dependpndo 
da edade do segurado. 

Alem das combinações de egllros collectivos aCI
ma descripta , a· ui America" está em. condiçõe 
de emiltir apollces com outras combmaçoe de se
guro collectlvo, dependendo cada combinaçiio do 
numero de 0l)erarios ou empregado de um dado 
grupo I' dos de ejos Intuito do seu patrões. 

Quando. po's, (I operario ｾ＠ os empregados dt' 
um a dada em preza ｰ｡ｲｴｬｾｬｰ｡ｭ＠ ao bem estar dames 
ma na forma mais pratica e efflcaz, por melO do 
seguro de vida collectiv9, o ｳｯ｣･ｾｯ＠ de e. pinto que 
lhe proporciona tal . ｾｧｵｲｯ＠ ｣ｯｮｴｦｬ｢ｵｾ＠ nao só para 
um trabalho mais f'fhClente e product.lvo, mas tam· 
bem para a pennanencia cio operarlos e ｾｬＱＱｰｲ･ｧ｡＠
dos na mesma ell1preza, con equenle tntere e 
e fedelidade pefa me ma . 

Esta Idéa de segmo collectivo e tlio ｰｾｰｵｬ｡ｲ＠ na 
America do Norte, que. e tornou ｱｾ｡ｳｬ＠ que um 
attributo de cada iudu Ina naquelle palz, por e)(l'm· 

lo o New York c un', de 13 Abril deste anno, 
ｾｴ｡Ｇ＠ o facto de ter ha algun mezes, a importanti -

C! na cStandard Oil Co.,, conhecida em todo o 
ｾｉｵ ｮ ､ｯＬ＠ segurado a ｾｩ､｡＠ dos ｾ･ｵｳ＠ 9.251 emprega
dos e operario pela IInportancla global, em forma 
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ti _ "I""uro collecti\'o, ､ｾ＠ 9.188 000 dollare ' Ol,II'O, 

,., . ,I ' 36 iS" em moeda br:1 Ilelr,I , 
quI' r'jUI\.I': .t Ｌ ｾＮ＠ 11" I' OpN'1 Em lesumo, o eguro de vida co eC',lvo, ｾ＠ ｾ＠ ,-
rio' e empregados, ｾ＠ uma medaJaoclal p.lr<1 aper
lel:,nr 'I dlicirl\cla tio operano e do emprrga,I" 
em gt'r;lI; t' lI1!'a pronclencia (llIe m,elhora as rel:l: 
ｾＧ ＨＢ＠ ('1\ r .. () capitalista e seu. el11pug,HI? ,e,ope,r." 
nos, tr)rnan<lr)"1'i cordlill's e 111ill' III Ｑ｜ｈＧｾＬ＠ ( ,I Ｑ｜ＱＮｉＱｾ＠

peri,.'ta 101 111 a de economia 'oclltl, \ l-to que , O ･ｧｾＧ＠
ro rOlleCII\'lIlnr!H'C( .1 I'rotecção Ilecpssa la as laml 
lia do, opt'rano e ･ＱＱＱｪｊｲ･ｈＢＬｉＨｉｾＬ＠ ｴｩｬｬｾｴｵ＠ por morte 
ólccldental r01110 por 1110rte natural (11<10 sentlo esta 
ultuBa roberta pela lei) (! propol ｾｬｏｮ｡ｮ､ｯ＠ a c,arla 
l\Ill dt'll .. ,. um pl!culio para a \'ell11Ce se sobrevI\'('r 
'\fl p"nodo cio eguro e colhido, 

\ SUL AMERICA tem uma varie<bde ue planos e tarifas pa
ra' gur lie potriie socios e ｾｩｲ･･ｴｯｲ･ｳ＠ de ･ｭｰｲ･ｺａｾＬ＠ para os 
'1U3(,;! emitte .poliees Iiberali Imas, ｣ｯｮｾ･ｮ､ｯ＠ as maiS moder, 
00' .... otaj;e3S que se encontram nas apohces Europeas e Nor· 
te-.\ml!rica.nas. 

A SUL AMERlCA, Companbia de Seguros de VÍ!la, ,oCfcrpee 
10.1- - ｾ｡ｲ｡ｯｴｩ＠ ... po iveis, ｾ･ｪ｡＠ par," seguros eolleetlvos, se
ja para - guro. de patrões, SOCIOS ou d,rectores de emprczas, co
mo re ulta do seguinte resumo do 24°, Balall<;<l de ta compa
I"io, para o e:rercicio findo em 31 de ｍ｡ｲｾｯ＠ de 1920 

ACTIVO: H,560:6?l 517 
R - rv" lIatbem"licas e outra: 48 mil cootos de reis 
RtlI"eila anou81: 15,08t:385 942 
, eguro em Yigor: Cerca de 22,000 apolices representando ma
rte 216 mil contos de rei 
"ÊDE OCIAL, Rio de Janeiro-Rua Ouvidor, 80--82 

ｾＨ［ｃｃＨ［ ｒｓＮ｜ｅ＠ : Argentina-Buenos Aires, Calle 25 Mayo, 267-
Cbile ontiago, Calle AbulDoda, 378 
Perú-Lima, Boquijaoo, 752 
Eqnador-Guayaquil, Calle Franc. Icaza 221 

-o Paulo- Rua São Bento, 75 ' 
Porto Alegre-Rua General Comara, 34 
Babia-Rua das Princezns, 1 
Recire-Praça Saldanha Marinbo, 15 

CORRESPOXDEXTES: ｆｲＮｮｾ｡Ｍｂｲｩｴｩｳ｢＠ Legal and Un'te,1 
Pro\'ldent A -uraoce Co, Ltd,--48 rue de Laborde Paris-Iogln
lerra-London County W tminstcr &: Pur's ｂ｡ｾｫ＠ Ltd 

Ｎ ｜ Ｂ･ｮｾｩＸＮＧＡＬ＠ Banqueiros, a1(entes em toda a A.rnerica do Sul. 
B'lOquelros n ta ｰｲＮｾ｡Ｚ＠ Hocpcke, Irmão &: Cia. 

Repre e .. taote elD S, Catharloa: Victor R , 
BU! ｾ｢＠--,-- ｾｵＮｾ＠ __________ , .. ____ • ____ 

Aos srs. Commercian
tes e Industriaes 

Rem,ettei-nfl,. ,re ｰｾｮｬｬ･ｯ､ｯ＠ as pcrgunt::s, 
o , egulOte qu tlOnarlO para figurar no ar
ＨＬｾＱＱ｜ＧＰ＠ do Boletim e da A ociação Ooml11 r
e,al (Ie Flnriauopoli8: 

1.) Nome da firma e endereço 
2,) Ramo de nrgocio 
;J,) Artigo que importa Ou exporta 
rodo ol1tro e clal'ecime/lto ser' b' , I 

• ' a rece luo com agrado, VI aUto os voa O ' ' , , • ploprlOS In-
tert' e, orgaol9ando esl Ilrcb'vo ' ,I' , , , poiS ula-
namente no chegam ped'I" I ',1' _ , uo (e tnUICl\Çao 
rle firma do vo 80 ramo, 

'--..----------- - __ J 

A pesca nacionalisada 
A IIRciollalisação da pesc"l foi, por Ｌｾ･ｲｴｯＬ＠ u!lIa ideia Celiz e 111, 

t"\leira, ｅｮｴｾ･＠ as !lotas fe tlV/lS 'luC Ja IX',SS!111110S e bem tradu_ 
zem n vltahdRde e o labor do povo broSllC\l'o-como o _ (h 
tio trobalho-,o .dia do" tructo e das flores·,-justo seria u" 
vie e figurar mais uma, ｯｵｴｾ｡Ｌ＠ para, tambem perlustrar ｾｾ＠ ｾＢｾ＠
gillas alegres na u,ossa I.IIStOl'lR patrl8 , , , 

Estll paglll" maIS, nlluexnd" ao volume IllstorlCO, merece 8e8 
toJo. ＧｹＧｬｬｾｬＺＧｴｵ ［ Ｚ＠ s,poi. iJOmlllCIIIOrar os r.'itos hcroiC08 de bomell.! 
rtldc.; - lU\! ･ｏｾＡＺｬ｢ｯｲｩ＠ .. 1l nu .:lC 1., la da:J .'uns Corças para o en. 
grRndecimento do nosso querido BraSIl. 

Solemnemellte gravado ｾｩ｣ｯｵ＠ o ､ｩｾ＠ 12 de setembro_ o -di" 
da pesc.1.-que demarcara com altivez umn data nacionAl O 
pescador e por exceUellcio, no rudez da sua vida-um bom'elO 
brRvo e corajoso, que não se intimida do fUl'or dos ventos ou da 
ira cios mares, no laborio O exel'cicio dn sua proCissão honestA 

Pela demrrc.1,ão sol.'mllo desta dota ｦｵｬｧｵｲ｡ｮｴｾＬ＠ QUizeramo; 
nossos heroicos homens do mor, a par da sua bravura, revelar o 
sentimellto magnanimo de seus ｣ｯｲ｡ｾ･ｳ＠ bem fOl'lI1auos, Drs 
t'arte, num !!esto brilhante e altaneiro, sem aparatos e ostent" 
･ｳＭｩｬｄｰ･ｬｨ､ｯｾ＠ por uma bondado quo lhes i\ peculiar,-vieraln 
oCCerecel, gratUItamente, 1\08 pobres, os productos do seu labor 
desse dia, conquistados com in anos eslorços, Como Coi belio 
e e agigalltado gesto, quo trartuz a Ibaneza das almas e corA, 
ções bondosos ･ｮｾ｡ｳｴ｡､ｯｳ＠ no intimo destes homens rudes, 

Na rudez e 113 SImplicidade do seu ser, o ｬｬｯｾｮ＠ pcscadJr, ti,', 
monstrou que conserva integralmente o herança de 11m caracter 
impolluto e grandeza de llm coração nobre. 

Merecem ｳｹｭｰ｡ｴ｢ｩｾｳ＠ estes homens e allxilios dos poderescons, 
tituidos, para UIII lIIol hol' aperfeiçoamento no desenvolvimcnto' 
da industria importante que é dR pesca. Em O nosso Esta(lo, 
nessa industria tudo i\ ainda primitivo,-desde o clRs ica e cn, 
genhosa -cuia. do 'CRtUtO. até o t sco -pandeiro. das ｃａ ｮ ｡ｾＬ＠

Pois bem, congratulando-nos com a feliz ideia da nncionAlisr, 
ção,- damos para bens aos 1I0SSOS pescadol'es, Celicitando-Ibes 
ainda pelo seu rasgo generoso de ｢･ｬＱｾｦｩ｣ｩ｡ｲ＠ os pobres com o 
producto valioso de um trabalho honrado, 

F, 11 --- --- -;;- - ｾ ＮＭ .. -:------
• O fim (10 I'ecenseameuto não 6 inves tigar e vul, 

garizar a vi(la illtima do indivi(luos e uas famihas, 
é ()1''''all'Zllr as forças do paiz para O bem gcral. 

ｾ＠ REP RESENTANTES DO 

( BOLETIM COMMERCIAL 

Aos nossos prezados amigos avisamos qlle são repre-
sentantes do Boletim Commeercial em 

JOINVILLE-o sr, ａｲｩｾｴｩ､･ｳ＠ ｒｾｧｯ［＠
LAGUNA-o sr, Lllcas Bainha' 
LAGES-o sr. Boanerges ｌｯｰ｣ｾ［＠
NOVA TRENTO- o SI', Saturnino Fernandes; 
ARARANGUA'-o sr. Fridolino Michels, 

FRANCISCO-o sr, Altino Vieira. 

Quem se nega a prestar as informações eswtisl!
CIlS, exigidas pela lei, recusa cumprir 11m dos primfl -

1'08 uevcvcl'es ue cidaJão: conCOrrer para o bom go' 
ｶ･ｬＧｾｯ＠ do seu paiz, para o Jescnvolvintento, a proS' 

peTldalle e a granJeza Ja palria . 
ｾｾｾｾ］］ｾ］］］］］］ｾｾＭ

CONFEIT ARIA MODELO- O ponto ｾ Ｍ ｨ ｩ｣＠ da clt 
te Florianopolitan:., 
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Hygiene de Santa Cathal'ina 
o Relatorio de leU IUudre Dircel.r ao Exmo Dr, 

Secretario do Interior e Justiça. 

Obsequiados ｾ･ｬｯ＠ Dcpartomcnto de lIygiene do .Estado com 
O ultimo relntorlo queo seu operoso e Ｌｬｉｵｳｴｾｮ､ｯ＠ ｬ＿Ｇｾ･｣ｴｯｲ＠ apre· 
sentou ao E?wlO Sr. dr; Sccretar,o do InterIOr ｾＬｶ･ｭＰＳ＠ o prn
cr de ver,f,car, mms uma vez, os altos serv'ços que o dr. 

Ferreira Lima vem prestando ao "?SSO ｅｳｴｾ､ｯＺ＠ . 
possuidor dc um3 robusta capacidade sClent,f'ca e de uma 

opero idade que diHicilmente se encolltrarã igual, S S. trans
lormou por completo o deficirnte Illechanismo sumtnrio do 1<:s
tftdo tornand('-u, din n dia, mais apparelhndo para a sua extraor-
diaris e bellctica llIiss.ão. . _ . 

S. S. quando aSSUI1lI,! a dll'ecçao do ser,v,ço da saLlde publi
ca querendo dOI' á hyglcne de Stn. Catharma o desonvolvimrn
to' que ella devia ter, clent!·o das normas cla moderna orienta
ção sanitaria, orgallisllu o novo Regulnmento que a ｲ･ｧｾ＠ e pe
lo qnsl se organisaram os seguintes serviços: fiscalisação do 
Matadouro Publico e dos mercados; obrigatoriedade do regis
tro de diplomos:medicos, phnrmaceuticos c de dentistos; obri
gatnriedode da cxistencia elll cada pharmacia de um livro apro
pria lo para registro das receitas medicas que nnlla forem 
｡ｶｩｬｬ､｡ｾ［＠ normalisação regulamentar daR pbarmacias existentes 
lIO E,tado; creação de Delegacias de lIygiene, todas dirigidas 
por medicos diplomados; C1'eação do serviço estatistica demo
grapho-sanitaria dn Capital; fiscnlisação rias construcções e re
construcções de predios; Ａｩｳｍｬｩｳｾ￣ｯ＠ das casas de occupadas 
ｾｵ･＠ tiverem de ｳｾｲ＠ ｡ｬｵｧ｡ｾ｡ｳ［＠ instaJlação rios ｾ･ｾｶＡｯｳ＠ de. fisc_a
lisaçjo systemataca do leIte ede productos lactlcl010S; exbncçao 
de ｣｡ｾ Ｚ ｮｺ｡･ｳ＠ no perimetro urb, no desta Capital; desenvolvimcn
to mai" de ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ rio vaccinação anti-variolicn; instituição da 
ｯ｢ｲｩｾ｡ｴｯｲｩ･､｡､･＠ do registro, na Directoria de lIygiene, dos pra
ticantes de pharmRcia, unicos que, depois de tres DllUOS do cf
lectiva praticagem, poderão requerer o exame para pratico de 
pharmacia. 

Além desses servicos, de cr racter permanente, tem a Dilecto
r;a rte IIygiene creado outros , embora descontínuos, como O de 
visitas 88nitarias domiciliares, visitas a pndarias o a casas pa-

• 1'8 vendas de generos ali'uenticios, desinfecções de habitações 
onde se tenbam dado casos de molestins transmissiveis, etc. 

Dentre os melhoramentos de que necessitamos, diz . S., no 
seu Relatorio, impõem-sr os seguintes: installação cle um esta
belecimento vaccionogenico de um hospital de isolamento e de 
um desinfectorio. ' 

.Estas, as maiores e ais prementes /leces idades de nos a re
partição, que, como se acba, està completamente ､･ｳ｡ｰｰｾｲ･ｬｾｮﾭ
da para defender a população catharinense contra a posslvelm . 
vasão de epidemias. . . . . 
. 8Qb este ponto de vista, que é de importanClR Ｌｮ､Ｌｾ｣ｾｴｾｶ･ｬＬ＠
IOleltzmente continuamos 3 permanecer como I!OS .pr'mlt!vos 
tempos ｣ｯｬｯｮｩｾ･ｳＮ＠ E 08 elementos de deCeza sallltafla aqUi re
clamados, como já tem sido em todos os meus relatorios ante
flores são de orficRcia certa, de valor provado 6 SOCIedade, os 
unaCQS em quc de facto se pode confinr. .' . 

Sem elles, todas as mcdiclas de defeza ｾ｡ｬｬＱｴ｡ｮ｡＠ que fOlem 
POStas em pratica, com elementos de occasião, omeref'ados. ás 
ｰｲ･ｾｒｳ＠ e por pes oal bisonho e inexperiente, serao ＬＱＮｵｾｯｲＱＳｳＬ＠
servIrão apenas -pour epater 108 bourgeois,- como dmam os 
(rancezes. 

E' ur(!eutelllente preciso, portanto, que a nossa Hygien.e Pu
b!lca.8e)3 quanto antes dotada des e3 elementos de daCeza so
!lltafla, Ｑｾｬ､ｩｳｰ･ｮｳ｡ｶ･ｩｳ＠ hoje a todos os povos ｣ｵｬｴｯｾＮ＠ De sun ｢ｾ＠
I? taJlaçao c funccionamento dependem sem dUVIda a tranqm
hdade e a segurança do povo, que tem o direito de re<:lamar 
dos ｾｯ､･ｲ･ｳ＠ publicos todos os meios que o ponham.ao abr'go de 
InqUIetações, de incornmodoi, de perturbações ,mUItas ｶ･ｺｾｳ＠ an
gustaosas, na sua vida normal como acontece sempre quando 
ha epidemias. ' . . 
ａｉｾｭ＠ desses melhoramentos, cuja adopção jul.go ｉｮ｡､ｬｾｶ･ｬＺ＠

P:OCIsamos tambem da insta Ilação de um laborarl? bacte.rlOlo 
ｾ｣ｯ＠ e de pesquiza. clinicas onde se possam reahzar 8S ｬｏｾ･ｳﾭ
lagaÇÕes, boje co;rentes em :nedicina, para decisão diagnostica, 
em casos duvidosos on suspeitos.> . 
'I1'Boletlm Commercia}. muito se satisfaz em ｣ＬＡｭｰｲＧｭ･ｮｴｾ＠ o 
ｾ＠ uatrado dI'. Ferreira Lima pelos altissimos serviços que o h.e-
lo ':lamento da Saude Publica do ES18do realizou no nnno 18-
ｾＸ､ｯ＠ por S. S., /lO valioso relatorio apresentadO, em Junho, ao 

mo dr. Secretario do Interior_ 

, I 

ｾｴｴ､ｬｬｺｴｵｩ｡＠ ｾＡｬｾｴｉＧＭｬｲｗｴｩｴｲｩ｡＠
(Da ultima Mensagem de S. El<. o dr. Governador do Ｂｾｴ｡､ｯＩ＠

Seguincl.o o programrna que me tracei ao assnmir o Govrrno, 
tenbo.ded,cado a melhor attenção à nossa industria agro-pecua
rIR, mnda hOJe uma das maiores riquezas dI) Estado. 
_Jà em ＱｾＱＹＬ＠ ｡ｰ･ｾＮ｡ｲ＠ de estar ainda em cOllleço da admini tra

ça0, assentàra med,da. tendentes a dar realização a e. a parte 
do meu progl'llmma administrativo. 

Aproveitan?o. um terreno do F,stado, sito nolug.l· Carvoci
ｲｾｳＬ＠ Das prOXimIdades desta Capital, fiz installar alli uma e.ta
çao de monta, ｲｾＮＧｮｯ､･ｬ｡､｡＠ mais tarde pelo Decr, lO 11. 6J, rle 26 
de Fe-:ere,ro ullJm<,l, que lhe deu a denolllinaçãl rle }'O.LO Zo
otechn!co -Dr. Ass,s Bras1i., em homenagem a l1.n ri ... mais 
ｮｯｾ｡ｶ･ｬｳ＠ ｰｲｯｰｵｧｮ｡Ｈｊｯｲｾｳ＠ da in'lustria agn-pecuaria C'" 110 ,) 
p:HZ. 

Esse estabelecimento, bem como as estações de monta que 
acabam de ser fundadas em Cannasvieiras e "" districLo <lI) 
ｒｩ｢･ｩｲ￣ｾ＠ (Campo :Ia Ressocada), de.Linam-se, de 3c(·';r<lo COIll 
o estatUldo na LeI n. 1.265, de 5 de Sote I b:o ultilll/) pricipal
mente à crcsçào e ｡ｃｬｬｬｩｭ｡ｾ［ｯ＠ cio gado Jersey, alem' de se de
dicarem á experiencia e á dirrusão de plantas forrageiras. 

O fim principal do Posto, portanto, é mclhor. r " p"pulação 
bovina ､ｾ＠ Ilha, seleccionando-a raCIOnalmente n semelhauça 
do que se pratica na ilba de Jersey, ｯｮ､ｾ＠ os iuglezes, com 
sabias medidas lej(islativns e constante selecç!io, conseguiram 
apurar uma raça dotada de excepcionaes qualidades como gallo 
leiteiro. 

A prohibição da entraun de qualquer reproductor de outra ra
ça em territario da ilha de Santa Catharilla, estabelecida pela 
Lei n. 1.265, de 5 de Setembro de 1919, muito auxiiiará a Ｂ｣ｾ￣ｯ＠
do Posto e nos permitirá vêr realizado, em futuro proximo, o 
fim que collimamos, que é o termos a ilha de Santa Catharina 
trsnformada nnma ilha de Jersey. 

Para melh)rar Q gado existente na região Iitoronea do Con
tinente, foram adquiridos specimens das raças flamenga c hol
landeza, senno os destas enviados par, os municipios rle Blu
menau e Brusque e os da\juella para a estação de monta de Tu
barão, ｯｮ､ｾ＠ tambem o Estado possue um magnificG .plalltel. 
de reproductares ardennezes, com os ｱｵ｡･ｾ＠ se fará n melboria 
do nosso gadocavallar. 

Ainda com o fim de melborar os nos os rebanhos de gado 
destinado ao cõrte, mantem o Goveruo magnificos exemplares 
da raça HereCod em Bom Retiro, centro criador de grande 
futuro e na estação de monta do Rio do Sul, creada pelo De
crete I;. 60 A, de 20 ria Fevereiro deste nnno, que transferiu pa
ra aquella localidade n ･ｳｴ｡ｾ￣ｯ＠ que até então funccionava ｾｭ＠
S. Pedro de Alcantara, onde ficou um posto a cargo da Asso
ciução Pastoril de S. Pedro, subsidiada pelo Rstado. 

Tambem em relação ao garlo suino não foi menos solicito e 
previdente o Governo, adquirindo grande numero tle reproduca
tores da raça .Duro -Jer8('Y', que, dada a sua extrema rustiri 
dade e rQconbecida precocidade, vem mereeendo accentuada
prefcrencia dos criador( s brasileiros. 

Phosphoro8 Colombo . 
O sr. Ely io Simões, acreditado e ｯｰｾｲｯｳｯ＠ repre entante 

commercial em nossa praça, teve a gentIleza de nos orferecer 
UIII pacote de ｰｾｯｳｰ｢ｯｲｯｳＬ＠ marca ｾｃｯｬｾｭ｢ｯ ＭＬ＠ ､ｾ＠ Fabrica -Mer
curio- em Corttyba dos srs. Farw, Glnser & Cla. 

Resi'stente á hllmidnde,de qualidade excellente, o phosphoro 
_Colombo. tem a suo reputação firmada nos grandes ｲｾｮｴｲｯｳ＠
commerciaes do paiz, o q.lle representa segura gm'antla do 
exito que terá em no o meIo. . ._ 

O _Boletim- muito ｡ｧｲ｡､･ｾ･＠ n oUerta ｾｯ＠ _sr. Elyslo .1I110e, 
esfortado segundo secretaflo da AssoClaçao CommerClal de 
Florinnopolis. 

GR.ANDE FABRICA DE MOVEIS-de Carlos 
Reinisck. Rua João Pinto, n. 8. 
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Podemo!> C'ultln r tríJr') e('OnOIDlcaIDente ? 

.A , t 1I ui 'Im 110 tl'i!.\',. UI) Br.lsil allltla 11;\11 

"lIe, I1Irou fi "11 ,\ pn'l'I.a ,OIIl,Üll. . 
De um lado ｜Ｂ･ｬｉｬｏ ｾ＠ eSl' ril'tures aj!.'1'Il'ola8, ｡ｧＭｲｯｵｾＬ＠

mo", pllhl'ci"t:\ , IOUYllUdo I' ('ucan'l'('udo a ueres 1-

lia.! .. tle culth'arlll'" o tr'!.\'o. e dto outro \'l'mos os 
rul tl\'adore, mal ｩ､ｯｵ･ｬｬｾ＠ lanll'utautlo o eeas o 
I (',ult,\<lo. ck,'a l'1\'oura. 

• 'Üfl no referimo' aqui li po,- jbl idade de ｾ･＠ fazer 
lUe.Jur tri;.:-o t'l\l tel ra ｉｴｬＧ｡ｳ ｬ ｬｴＮｲ｡ｾＮ＠ po', l'"tt:,I.:<Io!lo 
probltma c-t:i ,Ir l'u,itl I: o ｾｲ｡Ｌ［ｉｉＧＧＧＬＧｵ･＠ !Ioa.- tcrras r 
clím r' Huit:lltco 1 ｣ｵｬｴｬｭｾＮＱｴｬ＠ cereal,ft'l'a em gc
I ai 

U de qlle tr.ltanllh {o da 1'0 slulid.llle dc clllth'ar 
Ir::t0 ･｣ｯｬｉｬＬｭＧ｣Ｇ｡ｬｬＱｾｬｉｴｬＧ＠ CI1m ｦｬｾ＠ ｉｉＨｉｾ＠ o pr"c8'0 Cllltuo 
lae .. 

\.ylli ｾ＠ CJIlt! o 1'0llto bati:. 
rejalllo ullIllepnimcllto iml'ortall tlss:mo. 
O agro ')1110 -r. (m·lcl Albert" Gonl,'all'l' , 110 

.... n'-,;o l!t' • \griclIltllra Pralica <lo Miu' sterio da Agri. 
ｾｵｬｴ＠ Ira, l'ubhou no -J o.lIal do COllllllercio" de 16 
dI! ')utubro 111/1 artigu milito in trll,fI'" "oure este 
" Unlpto. 

O allll,1",lo g'rt)uomo ｾｬｬ｜＠ -crriço no l'aran:l, teve 
nSI·jo de org-tlUlar OI', illIlCllto de Ｂ｡ｲｩｯｾ＠ cultil-ado

rI !l" trigo l' ,\--im fcou prol ad" ｾ･ｲ＠ ti ('lIlturn do 
ｉ ｾ＠ 1111:' 1"0 CUflll'tll,adorn . 

'm do, .li alluJ"lu cul tirnclol'c,- do allU(li<lo 
cert'al. no L to 110 acima rt'fcrido, é o bJ'. Frilllcil;co 
2eiJ. ffl'r. 

A lal'ol1ra rlp te conhe(';t!o cultiva,lor o!t('c!ece á 
I.la' Irreprehcu"inl techllica "li,de portanto, ;,efl'ir, 
com vanlagem, ､ ｾ＠ j>1ra,ligllJl\. • 

Pni- " .. rn, I) IUf'f'l aufcrido por hectare de trigo 
f tle 6(10 11). 

C mplll lido e te re'lIltado C"IU ° de 1,IIIra cul
tura", I'!!ulldo IUI 'lU,.<1ro ｯｲｾ｡ｮ Ｚ ｺ｡､ｯ＠ pelo li ronomo 
a 'jUP li \"111 r p ,rtanclo. tt' IJlO. 

H .. tarl' Tngo Glt$OQ(J 
• \ rr o z IlTi ".()()() 
ｾｬ､ｨｦＩ＠ • 300 000 
F"IJão . 
natata l.'i-t. 000 

- - • " ' " 1l60SOOc' ) 
-\Ilindat). •. . . • 65( ono 
(orno e "C n tr g,! dá diminlltiQ8illlo reilllltallo. 
E:n'jn, uto o Par'lua alcaut;<l com o IlIcro,]o ｾ･ｵ＠

lO;Of)o hl'ctllrl' ri/' tr:go plantado em 191\:1 , ...... . 

(iou:O()() '. alcançaria c'om o mesmo numero de hec'. 
ｴ｡ｲｬＧ ｾ＠ ､･ｾ＠

. \rroz . I 700:000 
ｾｬｩｬｨｵ＠ . 3.000:000 
FeiJão. 1.540:000$ 
Batatas 6.600:000 
,\ Igodão. . . . . G 500,000 
Para mai ' ellloidar e esclarecer o aSSUllIpto, o 

ng rol\omo CarloR OOIl<;alv(':> coordenou dados entre 
o' agricultor!' de maneira qu e poude estabelecer o 
preço;; por ulli.Uade , prec;o pelo q lIal fica cada pro
d ucto ao clllti vador. 

.\ ,im. o ｴｲｊ ｾＨＩ＠ fi('a ao lavrador parallaen c por 
:?03 reis o kil o, e como potll'rá elle em tempos 
1I00mac concorrer com o mesmo producto de origem 
:lrg'entiua que custa em Parauagllli150 rei? 

ERta ｱｬｬ ｴＧｾｴ［ｩｯ＠ e por de IlI ais inlportante e sobre 
!'lIa develll pen ar s(.riluneute os nossos dirigentes, 
para encor.trar a alls illcla solução. 

O lIue IIÜO ｲ ･ｾ ｴ｡＠ tlul'ida é que O Brasil preci ade 
cultivar trigo . 

Como transformar em exce)]cntc 
OI pecegueirol ordinsrio 

frnteira 

EII('ontra-se abnndantemen te em to,lo o Brasil, ao 
IIlellOS aqui 110 ui, o peccgo l'ollhecido com o nome 
de Ｇｒ｡ｬ ｴ ｾ＠ caroço." 

E' um pc cego iufcrior, fllHlA: filie elllpregado ex
I'IUK vamt'lItt' na conft'cção dedoces, para o que aliás 
muito ｾ･＠ prest'l. 

QlIl'm desejar, entretauto, trall formar e te fructo 
de qualidade tão i:: ferior em UIl1 frllto de primeira or
delll lia. tará reCOrrer á cnxertla. 

O peceglleiro presta-sc perfeitamente comO porta 
enxerto da ameixa Rainha Claudia. 

X:.I ｦ｡ｺ･ｬｾ､｡＠ do Cherclll, a lJue eOllsialltementenol 
refe.l'lm08, tivemos ensejo de observar Illuito ｰ･｣ｾﾭ
guelros supportulldo uello en:\.ertos da alludirla amei
xa fru to de }lrirr.eira ordelll e de procura ilimitada. 

A fónna de eu:\.erto mais I'onvenientc é o da boI'
!tulha e as garfagen em gera l 

A ｾｮ･ｬｨｯｲ＠ época , para se tffeciuar estes enxertos 
{o a jlflm81'era, um pouco alltf'S da hrotação; alguns 
!allJuem fazem estes enxertos 110 outomno. 

Exi tinJo elll t,uaAi todas as fazendas tanto pecego 
" alta caroço" ,cuja servelltia é nenhuma, lJem avisa
cIos ｡ｮ､ｾｲｩ｡ｬｬｬ＠ 08 eU8 proprietarios em tl'811 ｦｾｲｮｭｬＭｯｾ＠
(.111 frutl!lrar; dc geral estimação como 8S amel.xa8 Ral 
Ilha Ciautha. E. S. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



---------------- -- _ ._---- ----

llO • • 
S .. Paulo 

Rua Direita N. 15 Telephone Central 506, 570,508 

. Caixa Postal, 86--Teleg, "Matarazzo" 
I Importodores, Exportadol'es elndustr'aes i 

Agentes Geraes da 5. fi. Industrias reunidas f'. matarazz I 
e da 5. fi Industrias matarazzo do Paraná. 

IF[L[ E§ E E C[ § 
BUENOS A YRES Rosario de Sallta }<'(.. NA POL8S. NO"'I York. RIO DE 
J A EIRO. 'antO!i. A 'l'ONI A . Pon ta. Grossa. CURITIBA . Areia Branca. 

CAB 8DELLO: ｾＧ ｬ ｯ ｲ ｩ｡ ｬ｜ ｯｰｯ ｬ ｩＸＮ＠

t:orresponden tc8 e fficiaes do banco di Nllpoli para os Estados de S . Paulo e Paraná . 
Agen t e8 d a "! Cía s Italianas de Navegação: «NlIvigazione Generale Italiana., 

c La Veloee . e «La Transoeeanica> 

I ｍ ｯｩ ｮｨ ｯｾ＠ Matarazzo em '. Paulo e Antonina 
Engenb n de arroz 
ｒ ･ ｦ ｩ ｄ｡ｾｦｬｏ＠ lle A sSllear e llIoagem de 'nl 
Sel'l aria ｾｬ ｡ ｴ｡ｲ｡ ｺ ｺ ｯ＠

EstalJdccilll cuto Metal Graph ico 
I ｆ ｩ Ｚｬ ｾ￠ｬＩＬ＠ tt'rel age ':I, 'l'intu ral'l a . Malhm';a «Mariaugela» . 
I ｆｩ｡  ｾ ｯＬ＠ teet'lage:n, B ranquearia c E tamparia tio Belemzlllho 

I Fabl'lca de Olt o:, c abão, « 01 Levaut • 
Faurica de 'alJflo Velas Oleo e Graxas, em' . Caetano 
Fabrica de banha' 1:' 11 1 ｐ ｾ ｵｴ｡＠ ｇｲｯ ｾ＠ a 
Ampdel'ia e Fecll lar ia Ma tarazzo 

.. . . 

F.MatarazzoSteamship C. Ltd. Londres 

,m;mn,\OE ｲｾｉ ｉ ｕ ｳ ｔａ＠ Dltl ｕｾｗａｾＡｉｉ＠ ｾｕｈｉｉａｚｾ Ｂ＠ L1lA 

- Filial em FlorianoDolis-Rna Conselheiro Marra,27-Caix3 postal.127-Televhooc, 275-Tel, Matarmoll __ I 
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I 

Representações, commíssões e agencias. 

RUA JOÀO P1NTO, 14 Fnd, Teleg:-SWRUOL 

CAlIA DO CORRFIO, 66-CODIGüS ｒｉｂｅｉｾｏＬ＠ BORGES E PARTICULARES 

FLORIANOPOLIS 

Vendas por atacado, pa I'a entrega directas a08 compradores, de: 

I 

I 
I 

ｾ＠
I 

Tecidos, collarinhos, bebidas nacionaes e extrall.geiras, papei8 de va

riae marcas. alpiste, xarque. cebo, assucar sal de M08soró e Cabo 

jr!o. aramefarpado, Champagne GANCIA. conservas, ferragens, co- • 

fres PROGRE O. fumos. cigarros, palhas,. plwsphoros COLOMBO, 

Goiabada marca LEÃO, etc. 

I Unico vendedor de pó ､ｾ＠ ano.s LAD Y, sabonetes DORL Y e LI ETTE. 

I I productcs de BELEZA ｏｒｉｅｾｔａｌＬ＠ Chapéos da grande fabrica Oriente 

ｾ＠ lTAL;:}BRA ILEIRA .Bombons e clwcolal.e FALeHl. caÚjadoB ZENlTlI. i 
Unico representante, nesta praça, do "Moinho Boa Vista", de I 

CRUZEIRO, SURPPEZA, BOA VISTA, SEMOLINA E JURACY. 
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BOLETIM COMMERCIAL 
ｾＭＭＭＭ -- ］］Ｍｾ＠ ｾ＠

UOMMI'I'ITl\1(1 :i:J 
querem exportar as.uear 

Os productores e exportadores de aS8uear, fiseram 
!la pouco,uma ｉＧ･ｰｲｾｳ｣ｮｴ｡ｹ￣ｯ＠ ｾ･ｲｵ｡ｬ＠ ao Sr; Epitacio 
Pes 'ôa, par/l ｱｾ･＠ S· Excla. ､ｬｳｒ･ｾｳ･＠ 08 seu bons 
auxilioi no sentido de ser pernllttldo a export/lçãO 
de as ucar, cujo stock e enorllJe. Os productores e 
exportadores cOlllpromettem·se a ueixUl' permauente 
na praça do .Rio, um ｳｾｯｫ＠ ue 150 m'l ｾ｡･｣ＰＸＬ＠ ulua vez 
que a supel'lntelld.encla de ａｾｾｬＡｴ･｣ｬｭ･ｮｴｯＮｰ･Ｎｲｭｩｴｴ｡＠
a exportação. 1"01 ne sa OC('aslao trocado Idelall so. 
bre a repressão do abuso no preço por parte de cer
tos revendedores. 

O SI'. Presidente da Hepubl ica amparou o abSUIU
pto para ser resolvido ｬｾ･＠ aecordo com O Sr. ｩ｜ｾｩｮｩ＠ tro 
de Agricultura e superIntendente do abasteCimento. 

O Uio Grande vae plantar cannas . . 

Este opulento e visinho Estado, deseja augmelltar 
e Ilc envol 7er as cspecies dOB seus producto agri
co las; assim é que, a Iuspectoria Agricola de Porto 
ａｬｾｧｲ･Ｌ＠ acaba de receber muitas dezenas de caixas 
e SIlCCOS com pintas de cannal! qUI! lhe foi remettido 
ｰｾｬｯ＠ Ministro da Agricultura. 

F . M . 

A lndustria do frio e da earne congel .. da .. 
A inJustria frigorifica veiu abrir um caminho no

vo para as regiões criadoras de gado. Outr ' ora 
a regiões Je gadlJ abundante abatia-o e preparava· 
lhes as carnes com /:lal, produzindo o ccuhecido 
xarque da America do Sul, ou fabricava extract08 
de carne como Austl'alia e ova Zelandia. 

Raro se fazia o transporte do gado em pé, e sem 
pre com in/Jignifi cantes resultados. 

O frio industrial veiu modifil:ar este aspecto no 
commercio da carne, surgindo para tal induetria 
UUIII éra de maravilhosos provento. 

Para que a carne se pos a conservar dUl'antp. 
mezes e neces ario que sejam congeladas a tempe
ratura muito baixa. As temperaturas baixas, pouco 
uperiores ou eg'uaes a zero refrigeram 011 resfriam 

as carnes,e para cougelal ·as uecessario se torua que 
a temperatura desça a baixo de zero. 

O melhor prOCeB!O para Be obter a congelação 
é o das machinas Pop p, que comprimem o ar a alta 
pre8são e o lançam em camaras que envolvem os 

｣ｏｬｬｾ･ｬ｡､ｯｲ･ＸＬ＠ ollue se ex pallll c, jlroduzindo grauue 
abaixamento de temperatura sem levar vapor Il 'aglla 
áR cal'urR, ou cheiro desagradavel. 

ｄ･ｰｯｩｾ＠ｾ･＠ mortos, o ani luael-! são li ｉｉｉ ｉＧＰｾ＠ e le\'a
dos ao refrlgerantr, onde perm1n 'cem UIIIO\H I) ｨｏｬＧｩｬｾ＠
80b uma corrente de ar Re('CO t' h 'o ar( abaixar a 
temperatura a 10'. 

Dahi Ｘｲｧｵｾ＠ a carne ao congelador, onde a templ'
tura vatl abaixando agraduulmentr a 30' alll ficalll 
36 h?ras. Retiradas ｡ｾ＠ p!'Ç3S vão cstab p'ara locaes 
rcsfl'lauos 4 011 5' tcmperatura , onde pr rnIunr cem 
atr o momento do consumo. 

O uso da carne congelada nflo offerece nenhlluJ 
inconveniente ao con8umidor. 

Esta iildu8tria facilitou ao Bral:!ilulIla 1101 a fonte 
de po sibilidades, dcvido ao seu nota\'(·l I'l'hanho de 
bovino ,eetando jà em grandr fl oreRcimentn uontr08 
paizes. 

O Brazil Ó se i!ticiou uesta inclustr:a PIII 191[) 
anno em que enviou á Europa H.514. tOIl"l li das dI' 
carne. Em 1916 slIbiua 33670; eOl19l7 . f)li.50H 
em 1918, veiu a 6O.509,descE'ndo a ＵＱＮｃ ｊｾ＠ no ao 
no pRssado. 

Não ha justifieaveis receios que a illdustr;a tl 
carue congelada venha a soffrer grave ('rise no 
Brasil. 

A esta industria está destinado um inapreciavel fu
turo e ureve verem08 a exportação subir, pois, a 
Argelltina e demai paizes e:\'j'ortadores já tocaram 
quasi ao seu limite de possibilidade e oBra il pouco 
fez nelteeentido, ll1 l11to sendo o que e capaz de reali-
zar. 

E. S . 

COMPANHIA 
DE SEG RO MARITIl\IOS E TERRE TRE, 

Allianca da Bahia , 
Agentes CAMPO LOBO & Cia. 

Rua Teneute ' ilveira n. l1-Florianopolie 

｢ＮＮＮ］］］ｾｾｾＭ ＭＮＮＮｊ＠

PADARIA C'ENTRAL- · de FranciRco Treska. 
A que melllOr serve 8ua diatincta freguezia . . Fornc
cedor da Arn!lullL. Pilo fre co 2 vezes ao dm. Rna 
Deodoro. 

f Prefiram Chá SALADA superior qualidade ｾ＠
-
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A 

ＯＢＭＺ［ＺＺＺＺＺＺ［ｾ］ＺＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］］＠ ｾ＠ =-?S ｾ＠
ｾＭｾｾＭ ＭＭＭ］ＭＺＮＮＭｾＭ

o LA 
ｾ Ｎ＠ . 

Sal Bellissimo carro, forte, 

de rara elegancía. 

. 'a de um grande carro com o 'Reune a reSerl'll de energl 

I!- lexibilidade de um carro leve, , 

• - -f ,' t 1lH'llte arRuado t' de RlI 'tento economico, I'o"ue UIII I ili!'IIt'l1l \ ... alt, ｴｬＭＢｾＬｉｕＬ＠ jll! li a 

ＢＧｾｴＧｬｴｬｯ＠ de ,'auta ('utharina . .\gent4''''' IUlra o Il'r., 4. 

TI clT J V ･ｊｮＱｾ＠ mau' ll1l Co 

Ｇ､ｾｾ ｾＺ］ｾ］ｾ＠ ］］ＺＺｳ｟ｾ］］］ｳｳＺＬＬｾ ＬＮＮ ｾｾ＠

'

G1 al .. ｡ｩｬ Ｌｾ＠ 'team ｾ｡｣ｫｑｴ＠0/ 

ｾ Ｎ ｾＮ＠ llllJany li n (1 ｾＱＱ＠
Linha re ui ar de vapores entre os portos de 

ondl'es, Dal lbnrg, Antnerpia e Para-
nagu

lí
, :Ilorianopolis, io Grande do Sul 

p ARTIDA:-- ｊｆＮｾＮ＠ '.\E:-\, A ＨＧｭｬｬｾￇａｒ＠ DE J A EllW DE 1920 

Vapores de ｾＮＨＩｏｏ＠ to:n.e ad as 

RECEBEM NESTE PORTO CARGAS PA lA OS "08TOS DA EUROPA 

gente -ANDRÉ WENDHAUSEN & C. 
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANTIGO BANCO DO COMMERCIO DE PORTO ALEGRE 

(fi lU] [OHQ] ｾ｝｛ﾺ｝＠ [QJ ｾ＠ m ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
Séde: P RTO ａｾｅｇｒｅ＠

Capital ＱＰＺＰＰＰＺＰＰＰＤＰＰ ｾ＠

eserva 10:032:109$150 
FlLIAES nos Estados de Santa Cntharina, Paraná, Rio Grande do Sul, e Matto Grosso. 

ecção de depositos popu1ares 
. (Com ｡ｵｴｯｲｩｴＮｾＮｯ＠ do Gon:rno F edera.l) r . 

,'e ta ｳｾ｣￣ｯ＠ o BANCO recebe qualquer quantia , desde ｾｯｏ＠ até 5:000$000, pagando Juro 
de ,s ' 1. "O allno capltall sados no fim de cada emestre I 

Retiradas até 1:000$000 podem ser feita sem aVIo 
］］］ｾｾ＠

8=lPraça l§ de Novembro=8 
Ｈ ｾｭｮＮｲ ｲｲ Ｒｲｾｲｲｾ＠ lPm®JPml!(ID) 

CaIxa Postal, 122 End. Teleg. Banmercio 

{
8rllllelrl ｕｮｬｭｬｾ＠ melro com TWo-ll·m, 

ｃ｡ｾｬｾｯｳＬ＠ I, 8,C, ＡＧＬ･ｾｾＬ＠ c lIeber' I 

FILIAL EM FLORIANOPOLI --E TADO DE ANTA CATHARINA 

ＱＶｲ＾［［］［［ＺＺＺＺＺ［Ｑｾｉ｜ｦｩ］］ｯ］Ｚ［ｴ［･］［ｬｅｉｉｉ＠ 11 I t@'ª? I ｾ＠ I ｾｉ＠ s*? 11 ｾ＠ IlQl ｲ［ＺＺＺ］Ｚ［［Ｚｾｾ＠

Rua Conselheiro Marra, 54 
End, tclegr. Cota 
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J 
Repr sontaçõe 

Ruo. João Pint-o :0.. 4 

EN ER TELEGR. GLAVAM" 

Caixa P08tltl 11 12 

FLORIA OPOLlS S. N r'\ C\ Til \IU'J ｜ ＭｂＮｾＮＢＭｚｉｌ＠

VENDE;- Pl'rtulIlfll'in s fiUM. C'Rlrilngf':I';lR, de tod?s os fahricHntes .. Per
flllUarin. nacional' , nrtig-I , Il( 'IImnriu hoR , 111' IHjIlPtlO'; e tecluos, cousel'\'as abmen
tit'n , el('. etc ... 

Unico Representante da: 
FABRI A (,REOL. Imiro ､ｬＧｾｩｮｦ･｣ｴ｡ｵｴＨＧ＠ 1[1 e sub. titue l'om \antagells 08 SIIUI

lare, t tr8ug(' !'Os. nbão typo. Marselha. P;\llIpa, Cnl'ça, de Anton:o T'gnnte de 
l't'lotll". . 

mIP. FIAÇÃO TE 'ELAGEM LEGRI \ do RIO de Janeiro. Tl'('idoR de 
AIgoJão, ('or(loalh8, ｔｮｰ･ｴｦＧｾＮ＠ E topn , ('te. 
ｐａｒａｾ ａ＠ PAPER Ul\II' .\."Y 1\[('OlWOR \TED De .\lorrt'tes Paraná. Fa. 

brlca dI' Papel de EllIbrnlho. 
Bherine: (I. ('3 (lI' Rio de Jnn('iJO. Fill 'J (';I de ball ll 'l. bonboll" l'l\ranwllo • e cho

colatt . 

ｾｬ｡ｮｯ･ｬ＠ arrione do Rio de J8neiro. Falilica tle I'a tapara Calçaflo, 'l':ntas e Ver. 
n:ze! para ｾ｡ｰ｡ｴＨＧｩｲＢＬ＠

MariO ｾ｡ｺ｡ｬＧｦＧｴ＠ rIo R, r) rh' J all\'ll'O Fahri('a df> (,humlll) tI · (·:l.a e canllOS de chum-
bo. . , 

;o;olllPl(1 & CiRo de Curil\ua Vidraria Parall:lPII.". 
Jo (. Graviua d Culii}:ba. Faurila Ik ｂｲｩｬｬＨｬｵｴＧＨｬｯｾ Ｎ＠
Pae de ,'ouza ,I. ('ia . do Rio d(' J aneiro. Fahrica tIe calt'adoB, Toc-toc. 

ervtjaria Americana tle Jniz de Fúra Ｈ ｜ｬｩｮ｡ｾＩ＠ crrvl'ja Amer'icalla Pilsen, port('Iud. 

G,uimarãe .'algatlo & Cia. Lttl. do R;o ti" Jllneiro. Fabrica ollfinlll;a de Tillta em, 
po, a oleo, e VerlllZe e A nelinas. 

tump \\'aiter & Cia. de Xt'w York. C'ala ele Ｇ･ｭｾｮｴ･Ｘ＠ ele Flores , e Hortali
ça 'forrageD. 

Ambro io Perret uinta, BOIll Hetiro de Pelota . Enxertos de Arvores Fructife
ras e Arvores de ombra e Ornalllellto, ｾ･ｭ･ｮｴｦＧＸ＠ de Allfafa e forragens ('te. 

ｾ＠ =====---= 

ＮＺＺｾ＠ , .. ' 

ｾ
Ｍ

, 

ｾ＠
o 
o 

ｾ＠

I 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ｾ＠

A I A 
nl1cal.llOr omlpanlhlia dl 

trD§ ｲｬｬｾＮ＠ Vff da d Amerilca til 
- _________ .A-' _ 

u ll 

Matriz: 80, Rua do Ouvidor, 82, 
ｾ＠ 1Iia de laneiro 
ｾ＠ S uooursa es prinoipaes no Brasil: 

RIO DE JANEIRO- Rua do OU\'idor, 80 SÃO I'AULO - RUll S . Bento, 75 
P ORTO ALEGRE - Rua General Camara, a .. e 36 

BAHIA- Rua das PrínCeZft8, 1 RECIFE - Praça Saldunba Marinho, 15 

No E.x:1:rangeiro 

ARGENTINA - Buenos Ayres PJmÚ - Lima 
CHILE- Santiago . EQUADOR Guayaqull 

.. "k' ｾ ＮＮ＠ -

auq\leicos em forianopoli$, Hoepcke, Irmão & C. 
ｾ＠ ｴｰｲｴ ｳ ｲｬｬｴ ｡ ｮｴｾＤ Ｌ＠ Victor R. Busch 

］］］］］］］］］ ｾｾｾ ］］］］ｾ］］］］］］］ ｾ＠

I 
I 

II 
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Gomara ma ra 
f ommissões ｾ＠ onsignapões e conta propria 

Representações Com leciae no Estado de Santa Catharina 

Rua João Pinto, (3 A Florianopolís . 

Repr eutalltl': da Fabri 'a dI' ｪｊＢｏｾｪｊＢＢｉＧｉｉｾ＠ (', ,F. l'.- aldtoirn & Cin. 
faz 1101 ｄ ｩｬ｜ｾ＠ G . & (,. , 

. . ,lr<.'1a la , 1""1 ［ｬＮＡＢｉｉｾＮ＠ Rio {T . 
'lI1a ｾＮ＠ (tllll(:lIln . Fa-

1.1' ,'fi d" ( 'ai' J I", 
' 11 · ... I.... ' I IIlHt'llll (IOIlIt ' '-I ,('te . ｴＧｴ ｾ＠ .. 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ］］］］］］ｾ＠

ｲｾ＠
I 

..., 

0& • 
('aBa illlportlulora ｾＨＧ＠ ｡ｲｴｩｧｾＩ＠ , ｾ＠ ｮｴＧＡＡＨＩ｣ｩｾｉｬｬｴＧｴＬ＠ por. atacado de plodllctO. de todae"J!<,cic (h 111-

,111 t\'lft aCIOnaI.. ec<;ao ･ｾｰｲ｣ｊ｡ｉ＠ teellllJ('a, rom gra lldl' Rto('k 111' Mal'11illR 
ag-l'It'olas, motOI'l'R. ＨＧｯｲｲｬＧｩ｡ｾＬ＠ ｴｲ｡ｬｬｾｭｩｾＮｪＬＬｾＡＧｴＨＧ＠ ('t( • 

• ｾ ［Ｚ ｴ＠ e b ｾＮＮＮｌ＠ __ 

, ão ｮｏｬｬｬ･｡Ｈｬｯｾ＠ pura e te ｅｾｴｒ､ｯ＠ de diler. aI> ｆ｡ｨｬＧｬＨＧ｡ｾ＠ rOIHO st'jam; - A g'l'lIndr 
t'abril'a dt' A l ''!'OMOn:J.·. 

Studebaker 
CORPORA'l'IO - 01<' A MERICA, ｣ｬｬｪＨＩｾ＠ ｉｬｊｯ､ｵＨＧｴｯｾ＠ 81\0 I':I1ltaioQ;,melltr ('Ollheridol\ 

]lE'la ｰｬＨＬｾＺ｜ｉ｜ＨＢ｡＠ ,"lidE'Z; 

A companhia General Electric do Bra il 
Amai Inlp\ll'tante fahrica dos E"tadoR Cnid"R ('111 lIlotore, . ､ｹｬｬ｡ｬｬｬｯｾ＠ I' material 

"Ieotriro dI' toda 11 ＨＧｾｉｊｦﾷＨＧｉｴﾷ［＠

Vacuum Oil ompany de Rochester 

'UJ'o ' I I 1 ,'f ' . t ' t' tll\! UllllIIJlllC Tllllllllial ; adqu irido pela sna illconlc lavei 
, o,cos li !lI ICRI! es \ ou 108 I ,'" N \E ' DE ｅｾｐｉｉｅｒａＸ＠ S K F 

IIPtl'lol'ldadr 111'111 ('01110 (I' ROLAME.N 1 ｏｾ＠ E ｾｬａ＠ . . , 
de f 'I 'l'RE GO·Ol)V[" \R Ｇｲｉｉｾｅ＠ A ND H BER emrp XN 1, os llIf'lhores , ama ｾ･ｬＧ｡＠ f' T 1- ｾ ｾ＠ • • 

'. ' • li, ＧｉＧｾﾷｉＮ＠ oulra' !ahl'll'a 
ｉｈｬｉＧ｜ｉＧｈ｡ｬ ｬ ＨＧｯｾ＠ para :lU to 111 111 ri" I, I I •• 

..... _-------------------...... : .. _- . -------
• • 
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A. B pti a 
Industriae , iUlportadores e e por-

tadore enl grande escala 

Filiaes, em marra e 5. Franaisao 

F\bricaote 11M lIla afamada ml\n'll de herva-lJlatte, beneficiad com a pura 
fll P du melhore hrnae, rathal'llIl'n. E'S , prderida pelos mais fino paladares,. 

Fabúante de P(\nta dI' l'ariz, Arame Farpado, Tecido" de Aram , Telas Especines 
para Jarllio .. "ive' ro ele pa 1'0 e IJuinta(·Ii . 

Pro,!uctn lil!o • mndernc •• ｲｮＨｬｮｾ＠ Ilt'rn I\rahatlo • '1ue hooram a nOll8a Induetria. 

, ｾ＠ -

JOI VRLLE 

Santa Catharina--BRAZIL 

CODICiOS A. B. C.4 • • 5 • • dieio 
S. T '" HUNOIUS • 

'---------

, 
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Ed uardo Hor:t1 
SANTA CATHARINA -- B8ASIL 

ahriz", fUliao p dis Jr 'lia ＮＮＬｾ＠ í> l1 UJ 
.., J 

Caixas pOltaes 39 e 40 Caixa POltal 30 END. TELEGR. TRIGO 
Ceda. A B C 5 a, ED., RIBEIRO (TWO in anel, BOR GES, FAR TICULARES 

Vinhos, Sal , Farinha de trigo, Pbúsphoros, Azeites, Xarquc, ｌｯｬｬ ｾ ｡ＸＬ＠ 1"errngcuK, AS811car, 'anli -
nba, oda ('austic&, Canel1a, Pnpt'l, etc . ..te 

ｆ ｾ ｲ ｩ ｬｬｨ｡＠ de Mandioca, P olvi lho, Tapioca, Arroz, As ucar, Bauha, Fei jflO, II.fé, Frll<'ta ｜Ｇ Ｎﾷ ｬｉｬｴ ﾷｾ Ｌ＠

Couros eecos, era d'Anelhas, Criua An:mal, etc. d e. 

AgLnte' Pereira , Carneiro & C. Ltd (Gorn.pa:n.h.la ｃｯｲｮ Ｎ ｲｮＮ･ｲｾｬｯ＠
. e Na V"egação) Empreza de Navegação L. Carsoglo 

& C. Moinhos Sa:n.ta Lu.oia, Angeta, Bahia Bla:n.oa, 
Peuaj ó A. Thomas & Cia. (Paril) Automoveis Delahaye Companhia de Nave
gação Kerr Stearn.shp & ç. (NEW YORK) 

Agentes em todas as principaes Cidades do Mundo 

DE 

ANRDÉ WENDHA USEN & Cia 
Ｎ｟ Ｎ Ｌ ＭＭ Ｍ ｾ＠

Endereço telegraphifto WENDHAUS12N 

Manufactura de camisa de qualquer qualidade 
Edif cio propJ1io. Movida a força electrica 

... .. - .=-.-

RUA BOCAYUVA N. 105 
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.l • • .&. ｾ＠ -J ｾ＠ \, t . .. \: 'I.. .. • \ '" 1 ｾ＠ >.':. -.J. '" 1'" ｬｾ＠ 1'" , \., ... ,' '''' 
.&. • 1. " .-.L' ｾ ＮｴＮ ｾ＠ ,,:1: • ＮＮＮＮＮＮｾ Ｎ＠ ..... ｾＬ＠ • 

,\''i" • 1: •• ｜Ｚｾｾ＠ ＮｾＩ＠ .. , ｾ ＬｹＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ .l', !,i:' '!-•••.• • ｾｲ Ｇ＠ Ｌ Ｎｾ＠ " :t,," ｾＮ＠ ＺＬ｜ＮＮ｜ＡＮ ｾ Ｎ＠ :' ｾｾＮ＠ ｾ＠ •• ｾＮｬ Ｂ＠ ｾ＠ ＬｾｾＬ＠ W:' ｾ＠ Ｎ ｾＮ＠ .' ,1" • ｾ＠

lbarmacia I'iiommopatba ｾ＠
',.:. COELHO BARROSA & Ca. ｾ＠

1:1'" l.fIC'" MCI." brandI' )'r('Dlo lJa i:xposição :Wuclonal de )90 8 ｾｾＬ＠
ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ OURI ES 3, ' E QUITANDA I 06 ｾｾＬ＠
.. R I D E.J A NEI O f.ír.. ｾ＠ ｾ＠

Ｇ ｾ＠ ... ｾ＠ A LUl'\! ',o\. 11\ l \1 ,\borta Oll cura a il1f1l1t'nza e rOl1stl [HlCÕeS em 1 a 3 d ia , O ｬ ･ ｧ ｩ ｴｩＮ Ｂ ｾ＠

mo traz , marca '('ot'lho Barhosa" :,'L,"i •• 
ｾ＠ ｾＡｏｈｈｈｕ ＺＭ［ Ｎ｜＠ Oleo de fi '<Ido de l>fIcalhall em homo eopathia, em chei ro e em dieta,,, 

I ' I :/ ... "l ｐｴｾ｡ｲ＠ \0' anle, 3 ( la, ( epols, , ti ' 
1'.\HTUH1:\ .\ ｾ ｦＨＧ､ｬＨ＠ <Im 'nlo df'stmndo" dccelt'rar selll mconvel1lente', e porta nto sem ｾＮ＠

'. I'rn 'o o trahalho do parto . ' 
Ｎｾ＠ 'IlEXOPODIl'\1 ａｾｔｈｌｌ｜ｉｉｎｔｬｃｏ＠ " Piara exp,.lIir o ' ｜ Ｇ ･ｲｭ･ｾ＠ das cn'ança' se m Ca llsar ｾＬ＠

- ｉｲｲｬｬ ｾ ｡ＨＩ＠ IOle' III1,1I " ｾ＠

",1 ( l ｈａｾ＠ I'H\1.\ ('ura ", hr .. nchites ｡ｳｴｨｬｬｬＢｴｬ｣｡ｾ＠ e a asthma por mais antiga Que eja , ,;.. 
.. FLuUlISIX.\ Rem!'''I'' h,' roICo para florf's ｉＩｬ｡ｮＨＧＬＬｾＬ＠ "li ra certa e radicai, ｾ＠
:..;:'}. E:;:-;[ '1 rtA OOO:\T. \ LLJIC\ HemedlO instantaneo contra a dor de dentes, ;:-" 
ｾ＠ LI!; -\ OSSO ｲｯ､･ｲｯ ｾ ＨＩ＠ rellledlO que I,ga 11ll111 t'(lIatamente o ' cortes e e ta nca as ｾＬ＠
ｰｾＮ＠ br mnrrha I" .. , ｾ Ｎ＠

• \'.\HIOLf. ·() Prt' r\'at !vo contra a · bexiga . ｾ＠
ｾ＠ E 'I'EClrW() CO:1'f:'\ C'OQ{'EI.l'CHE. ｾ＠
!oi " \ 'E:-;l'. 'I X fl' 'tI HerolC(I medicamento ､･ｾｴｬｬｬ｡､ｯ＠ a Cur,lr as manifestaçõe syphiliti cas, ｾＬ＠
"!, ('f'H.\ ,FEBHE ｓｬｬｨｾｴｬｴｬｬｴＧ＠ o lIlphato dI' qllllllno em ｑｵｾｬｱｬｬＨＧｲ＠ febre, :'::: 
ｾ＠ ｈＨＩ｜ｉｅｏｂｒｭｬｉｬＧｾＱ＠ ｬｔｯｬＱｬ Ｇ ｲ･｣ｯｮｾｴｬｴｵｬｬｬｬ･＠ hOIllIEpatha,J, para dlbdidade,fastlO, fa lta de ｾ Ｌ＠
ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ crr ｬｬｬｮｾｮｴｾＬ＠ I"tc • , " . , ｦｾＧ＠
ｾ＠ AH ｅｾＨＩｂ＠ NZOL ·606· O) ［｜ａｾ ｬｉ＠ .-\ DO Especifico contra SyphlllS preparado hom<Eo, ｾ＠
ｾ＠ pillhlcamente ｾ＠

1l!l llY"PETL 'I'M efllcaz na dyspepsla, perturhações do e tomago azia, soml1 olencia e ｾ＠
ｾ＠ lulltr lra r:.o 
ｾ＠ S' l'1 Ａ Ｎ ｾＮｏｌ＠ , imp' de a lIup<!a do cabelJo, f:lzelldo desapparecer a caspa em po uco dia , ｾｲｊＺ ｜＠
ｾ＠ 1.\LC lIU.'iA Contra Impallldl mo, pn <lO de \'entre, molestias do figado e ｉｮ ｳ ｯｭｮｩ｡ｾ＠ • 
.: ｬ Ｇ ｾｮ､･ ﾷＸ ＱＧ＠ em toda, as pharmaia e drogaria do Brazll ｾ＠ • 

. ｾｾｊｩ Ｑｊ ＢＬｾＧｲＬＩｊ ＬＬＺＧ Ｚｾ＠ Ｂ ｾ［ＺＢｦｪｬｊＢ＠ ｦｾｾｬＧ＠ • ," .r' U,'t Ｂ ｾｾ Ｎ ｾ ｜ｊ ｾ Ｌ ｾｾｾｾＱＱＩｊＺ＠ ｾｾＬ＠ ｾ Ｂ ｦｉｴＱ ｕＢＱＩｴＬ ｾ＠. . . .,...... " . . . '. -: ":" ｉｾＮＬｾ＠ ". " Ｌｾ＠ J.. '" :.J'., ｾ｟Ｌ＠ J .. , ｾＺ｡＠ 'iJi :iA i!\ 'A. 
" T . .." • 

o 
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Floríanopolis-Estado de Santa Catharina 
ENGENHEIROS E CONSTRUCTORES 

80 

ARRENDATARIuS DO SERVICO DE LUZ E ｅ ｾＧ ｅｒｇｬａ＠ ELECTRlCA DE FLORIANOPOLIS 

aonaessíonarios de !luz e Energia Eleatríaa e Tele• 
phones no muníaipio de São José 

I PROJECTO' E ｏｒￇ ａ ｾｉｅ＠ TTO ' PARA OBRA.' HYDRAULICA::l, ELETRICA '. etc .. . 

END EREÇO TELE(.!RAPllWO_c SIltIlVIL. 

í CODIGO A BC 5" EDITON. 

ｾ￩＠ 23/ ｛ｪｾｶ｡ｭ＠
REPR ESENTAÇÕES DE 

FABRICAS NACIONAES E EXTRANGEIRAS 

Rua Joào Pinto n . 4 

End . Teleg. - GLAVAM 

Cnixt. P o tal 42 

FLORIA OPOLI ' 

Santa C/ltharinn Brasil 

I 
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u ta erelra 
o 

R pr €ntaçõt: gelrilcnllS 

FLORIANOPOLIS 

na Conselheiro Mafra, ll. 33 

FILIAES EM: JOINVILLE, LAGUrA E ITAJAHY 
VE:DA POR GRO ＧｾｏＬ＠ PAR.\ EKTl{EGA ' DIRE TA A OH OMl'I{ADOHEB, DE: 

Tecido ,Ie al!{odão em geral, ca imira , nwia ' e cami as de lUcia, fitas de Reda, perfuma
rias, producto8 chimicob, artefucto de v·dro e de aluminio, pho phol'oS "Brilhante,> accada 
branc:\ e ｉｉｾ＠ aniagen,. ｣ｨｩｬｬｬＧｬｉｯｾＮ＠ IHlpC:8 em geral. alpista, xarque, eho. ｾ｡ｬ＠ de ｍｏｾＡＺｬｯｬＧＬ＠ as ucar, 
c fi>, hphid/l D/lClOnae e cxtrangeir8 . ehal1lpao-ne - V I'u'·e Cliequol» , con enas, cnl'amelJos, se
eco r mulhádo. eu) 'cral. etc .. etc. 

Unlco conc ionarío. Dara todo O Estado de Santa CatbarllJa, dos ｳ･ｾｩｮｴ･ｳ＠ ｡ｲｴｩｾｯｳＺ＠

Fumos e aigarros \7EADO, Bisaoutos DUaBEn, 
ahoaolates mOlnõO DE OURO, Agua mineral de 

aaxambú, e aerveja ｾ｡｡ＺＺＺ ｡｡ｴｩｮｨ｡ ﾻ＠ . 

E TODO o' PRODCCTO' DA 

ociedade de Prodnctos Chimicos 

L. Queiroz 

-

, 

I t 
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ＮｾＮＮＬＭ ｟ Ｎ ＭＭ c 

ndré endhausen 'c. 
Importação-Exportação 

ｆｬｯｲｩ｡ｊｬｯｰｯｬｩｳ ］ｾ ｓ｡ｮｴ｡＠ Catharina 
Escriptoríos em Lages e Laguna 

'ecção de fazendas, armarinho, miudezas. e tc - ecção de lerragl'Ill, machinas dt' toda a ｴＧｾｰ･｣ｬ･Ｌ＠ in 

trumentos para lavou ra, motore , etc, ･｣ｾｯ＠ de e tlvas kerozl'nr gazolinil, 

D eposito d e Car vão de pedru Curdlff e A.luericauo 

AGENTES MARITIMOS 
TraiJiche de atracação de vai), c navIo , COIll armazeno para ｲ｡ｲｧ｡ｾ＠

Correspondentes de diver, Bancos nacionaes e estr angeiros 

CORRESFONDEN TES DO BANCO DE NAPOLI 

Remessa para a Italia 

Vendedores dos automoveis «OVERLAND· 

ｔｾ ｴ｡ｭ＠ da cobrança de ordenados, contas nas repartições publicas, re tirada, ua ｃ｡ｩｸｾ＠ Ecollomica, 
jOr08 de apor d' d 1 

E Ices e IV! ene os, "ezas illdul'otriaes rede de agua e 
ncarregam c 8f da acq ji,'ção de quaesquer materlaes ｰｾｬ｡＠ empr , 

exgottos, ;nstallaçóes electrlcas etc, 

• • 

, 
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ｾ ｾｾｾ］］ ］Ｍ __ ｾＱＲｾ ＱｾｾＱｾＱ ｌＭＭＭＭＭＭ

Hyppolito · eUI • 
C!ommissões e aonsignações 

Endereço t-elegr. -= 130ITElT... ..,.. 

D 00 00 

ｾｮｨｩＧ［Ｈ［＠ JOlri?V/llo c/c ＧＺ［［［ｾＨｊｵＯ｣ＭｊＬ＠ ｲ ｾ ￇｲｌｎ｡ｮ ｮｫ＠
ｾ＠ T ( (" /;::?, t1J/J 

ｾＮ＠ . jjL7 '''J· ＮｾｾＧＺＢＮ＠ -/ ｾ＠ 7"1. (; Ar' ;-,,- ..7<7' hna 

ｾ＠ Rua Coronel Henrique Boi eux . 1 ｾ＠
ua Gu da- inha ffiartinelIi n. 2 

. ｔｒｉｅｎｾ＠ O 

ｲ･ｾｾｲｭＺｪ｝Ｑｑ｝＠ Ｈｑｊｾ＠ ＵＱｾ｛ｦｪｊｾｾ＠ ｲ｣ﾩｬｾｉｨｬｾｾｾ｛ｪＧＩ｝ ｾ＠

ｬｾ＠ 1§§C;lol=1 ｾ＠
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