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O vlilUo Luis do :Rosario 

· 
Ji andava impressionado 

Rio de Janelro, 13 de Julho de I!l20 
111m ' 1>. V1UU SIlveira & II ho. 

a Camtal 
t ｾｴＬＮＬ＠ ｬＡｾ＠ t &lldo lIido muito ataca· 

do pel a syph il1s p o\'l'lIiente de b l bões 
reI: ITr I \ ITlntllllero, ｬＱＱｾ､ｩ｣｡ｬｬＱ･ｮｴＨＩ＠ , ｳｾｭ＠ obter 
r uI!. d > uU'f- ､ｯｲｲＨＩｾＮ＠

\chando'lné ｪｾ＠ illl[l Itmado, em (011· 

\ I .1 C '111 UII1 .1111Igl', fllJ aconselhado a usar 
o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phe Chco. 
JOI dI SII\a S!I\lI'.I, e se milagr<ho medi · 
C1m n:o' com g, ｉｬ￠ｾ＠ L,panto e- ｡ｰ｣ｬｬ｡ｾ＠ com 
Ó \ d.o Ｌｾ｣ｨ＠ me r.1ulcahncntc curado, 

Autc.1 izo a {a,er de. te o li o ql1t! lhe, 
convi r, envi"ndo junto um retrato meu que 
i10derá ser I'lIrlicado, fazendo ￭ｳｾｯ＠ C0ll10 de· 
\ er d> pr >r. ( da de tão maravllho,o re
m dlo. 

DI: \'V. :-:S. Am, Att. e Cr. 
(,1.',c.o Luiz do ｎＮＨＩｾｬｬｲｩＨＩ＠

O/lidaI machJni<la da marinha muranlt • . Guarda· 
moda da AI;llRtU/(a do Rio dt jatU/ro 

(Firma raonhuida) 

Vtndt.sa em todas as pharma(ios. casas ､ｾ＠ (.omoall//(I t strtões do Brasil. ｎ｡ｾ＠
Rrpubliros ArgrnltnQs. Uruguay, Bolivia. Ptrtí, Uúlr, etc, 
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IEcdl U11 CID Ir ((j] (Q) IHI (Q) Irrm 
SANTA ATHAHINA - BRA IL 

M a triz: FI,ORI ｾｏｐｏｉ Ｌ ｉｓ＠

Caixas /)u 't{{{'s, .19 f -10 ENDEREÇO TELEGR.: "TRIGO" (aixa Po tal, 30 

Cods. A B \.. 5a ed., RIBEIRO (Two In one). BORGES, PARTICULARES 

(.'OJnnSSÕES E ( 'CM\"SIGNAC.'ÕES 

IMPORTAÇÃO: Vinhos, Sal, Farinha de trigo. Phosphoro<", Az!,!t ,Xar
qUI', LOU<;íl--. I nragruo., Ao.,sllcar, Sardinhas, 'oela Cau..,ticíI, Cal t'lb, Papel, etc. 

EXPORTAÇÃO: Farinha de mandiOra. Pohilho. Tupio!'", \rroz À<.,"ucar, 
1),1I11-ld, Ft'I.\ün ...... (af(· Fruet,i'" \ erdt'", <. \lUH)o., "eeco", (era d',\Iwlh,I-;, (rina 
.\nllnal, ('tr, plc. 

A G E N T E
· Pereira, Carneiro Ô! C. Ltd. (Companhia Commercio e ｎ｡ｾ･ｧ｡Ｌ￣ｯＩＬ＠ Empreza 
• de Navegação L. Carsogtlo <Í C. Moinhos Santa Lucia, Angela, Bahia 

Blanra, Pmajó, fr... I hom;ís /I< C (pms), Automovels Delahaye, Companhia e avegação Kerr 

Steams/llp Comp. ( Ｇ ･ｾ＠ Vork) . 

• -(t.;Clltes e/11 todas as prillcipaes cidades do IJ11 UU/O. 

Fabricíl Santa Catllarilla 
- DE - • 

André W endhausen & Comp. 
--- - .... . 

Manufactura de camLa de qualquer qualidade. 
Movida a força lectriea. __ -e_ 
n e A BO AYUVA . 105 

Ｈ ｉ ｾ､ｩｦｩＨ＠ in proprio) 

Endereço t 'egraphico . WENOHAU EN 

! ® . eJ ｾ｝ｾ＠

<» ｾｾＮ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ • •• 
, • ｾﾫＧ＠

• 
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E 'OE HEIRO e CO ) TRUCTORES 

Arrend tario de 

COII(/'. ｾｩＨＩｬｉｬＱＱ＠ io 

･ｾｶｩｯ＠ de llz e el1 crgia clectrica de Flon3nopolis, 

.de Lu:: {' é/Il'/"!.!,w Elccfrica (' Td('j>/uJl/es , 
1/0 J/wlil ij>io dl' S(o 10<;(: 

PROJECTOS E ORÇAMENTOS PARA OBRAS HYDRAULlCl S, 
ELECTRICAS, ETC. ___ __ 

Florianopolis -- E tad,o de Santa Catharina . 
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･ｾ］］］］］］］］］］］］］］］ ｾ＠ • 
International COrres]Jondence Sch'ools 

I·: UH .. \"" I. "1 ｅｉｾ｜Ｎ｜Ｈ＠ J( l.\.\L ) 
,,( n.\ . TO:\" :\",w ,onJi - ),". Ｇ ｉｈｮｾｳ＠ - 1C"-)o::\ O,,", .\ "IU,:S 

Fundada em 1891 

. 'ais de 2.000.000 de estudantes 
[n In \ r'Jr corn:,/h)lltle,ICIJ os ·ClII.,O, de 

.. ,rmaç na ge:-acla ,"de InJn \ 'rlrntlhuP, Mechalllca, ｆＬｴｲｊ､Ｑｾ＠ dl! ferro, Luz 
temos em ｾ＠ lção t. ball ) d /umnos d ta' e Traç.lo e/cctrlca, ｅｉｬＮＬＺ･ｮ ｨ Ｇｔｩｾ＠ CIV", COllllncrclo, 
'Capital COlltlhih[l1(je, etc 

p 

tn I 
ｉｮｾｉ＠ • ., e I rau4'C 'I. com () fll n('l!r. pho UJ/SO '. (I'r()llul1ua perfdt.l: -----.- - - -

\..". t ( r,ll Inrd ｲＺ ｾｬＬｊＨｉＨＩ＠ d.· . ';}Ilh ( <l lh ;trJll<t 

< .. ( ; 1.1 .... I ｾｉｴＬ Ｎ＠ ｉｉ ｾｾ＠ f. (111 . \ ｉｾｉ＠ I 
J>ya( '1 1:; til • 'rfl:emhro n . 11 FLONI. /'\'O!){)I:I,r.,'· 

• -' ｾ＠ .... ＮＬｾ Ｍ
upermlf'JUlenfe 6era/ na IJra . ."il: . 

• Ifl. nc lOlC 

• ｾ ］］］］］］］］］］ ］］］］ｾｾＮ＠
<'\1 ',\ )'OST li. 9-1;) - . o ('.\('1.0 

ＮｾＺ］］］］］］］］］］］］］］ ｾ＠ • 
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BOLETIM COMMERCIAL 
=-=z 

® • • .'.'vl. ta Ifteuflul de lute . . r(' 8CS e('ouomiCO!l e l!owmerelllNj • • ® Sob os ausplclOS da "Associação Commercial de Florianopolis" 

AN O lI lI 
Ｎ ｾ Ｎ＠

MAl N 

RELAT'-'RI'-? 
apresentado á Assembléa Geral da 

" Associação Commercial de Florianopolis" 
pelo Presidente CARLOS VICTOR.WENDHAUSEN 

• \. 13 DE MAIO DE 19 :!1 • 

Sr . Associados. 

Em virtude do que preceilúJ o art. 15, alínea K 
dos nossos E,tatutos, venho relatar·vos o anno social 
findo, os ･ｾ ｦ ｬｬ ｲ ｯｳ＠ da Directoria em corresponder á 
confiança nella depositada, quando a elegestes para 
dirigir os uestinos desta Associação. 

A posse da nova Directoria 

Eleita em A,scmblea Geral de 17 de ｾ｢ｮｬ＠ de 
1920, a segulllte Dir toria tomou posse no dia 13 de 
Maio, após a leltura do relatono . dos trabalhos do anno 
social findo feita pelo Snr. Presidente: 

( , 
Presidente: Carlos Wendhausen 
Vice- > Joaquim Garcia Netto 
1 o ｓ ｾ ｣ｲ･ｴ｡ｲｩ＠ florencio Costa 
20 . Elysio Simões . 
1 ° Thesoureiro - f. P. de OhVW3 filho 
20 - José ｇｬ｡ｶ ｾ ｮｴＮ＠

Directores de trime.stre: 

JoãO P. de OliVeIra CJrvalho 
C.lrIOS Hoei'ck Junior 
Eduardo Hom 

ｃ ｯｭｭｬ ＡＧＺｳｾｯ＠ Fiscal: 

Gustavo dl Costa Pereira 
Rluhno Horn 
AII'erto Entres 

Comrr.lss: o arbItrai: 

L.uro Unhares 
Carlos Meyer 
Ed. Simmonds. 

Serviço de inforIÓações 
. -o dos nOSSOS trabalhos, 

O movimento dessa sessa. o melhores serviÇOS 
prestou, no correr ｾ ｯ＠ a!JI1o ｳｯＮ ｣ｬｩｾｾｭ｡･ｳ＠ commerciaes 
s.lient nuo-se as mlllUCIOsas 111 

• 

sobre o, valores de no, sa praça e possibilidades econo
micas do Estado que fornecemos rara o eSlrangelro, no 
meadlmente ,\ Socitfé Anof/yme de Exporlation, Rolter
dam, e ao EXll10. Snr. 1,1inbtro do Brasil, em Montevi
déo. EntretI\'emos lunga curre,pondellcia informativa 
cúm as ｓ･｣ｲ･ｬ ｡ｲｩ｡ｾ＠ do Estado, as Associações e Centros 
CommercI3cs do Bra il; Camera italIana. di Commerclo c 
Cilamber o, Camm ｲ｣ｾＬ＠ de São Paulo; e gr,lIlde nUlllero 
de firmas commerciacs do E ta do e do Paiz. 

A Secrdarja, pouco a pouco, está organisando o 
seu -tr .• balh'J de ･ｳｴ｡ｴ ｩ ｾｴｩ｣｡Ｌ＠ mantendo por isso corrLsron-
dencI.l com as repartições publicas estaduaes e federaes 
e com os ch >fcs de serviços do Mlnl,terio da Agricul
tura, entre nó,. 

Dll qu,ldro ｡ｮｮ ｾｸｯ＠ a e,te relatorio se verifica que 
se approxillluu de cem o numero de IIlform:tções tome
cidas c I ecehidas Oel,l nu 'a secretaria. 

:. Dentre os as. umptos mais palpitantes conside
rados peh Dlrectoria q'-1e hoje ultlll1a o seu mandato, 
podemos salielltar (.s segullltes . 

Reorganisação do Lloyd 

Em vista C.Ul'l atlencIll<,o convite ｱｬｾ･＠ lhe foi diri
gIdo rela Director1a do L10yd ra,ileiro, ｾ＠ Asso lação 
se tez repre,entar )lInto :, conunI:oão cnca., 1 gada de 
rroccucr a t,tudn, HI ltllks iÍ ｲｌｬＩｲｧ｡ｬｬｬｳｾ ￣＠ esSa im
ｰｯｲｬｾ｜ｲ ｴ ｾ＠ enl, rez 1 th: l ,1\'1.. I\ãtl. 

f,)l escolhido 11 ｬｾＬＩ＠ ｲｾｬＧｲＨＡＮ［ｾｮｌｬｉｬｫ＠ o 51.r. Cel. Ely
seu GUllher,'l da Silva, 411c ｾｌ＠ hum'c ClITI grande effi
cach nos tr,lb11Ito,· da COIIlIllI--';'O e truuxe esta Asso
Ciação ao r.lr de tDlh) O 1!1/)\ Ilh"nlo que 'e realizou. Ao 
pJSSO que la. Í1nHls vaiei l'S no ｾｯＭ［＠ dlreacs na conquista 
de 1I1elhorla p Ira o [\'IÇO l.e cô I1U(.'l-, ' m rio E tado, 
mantivemo, pdo no:;,o urgam Boletim Commercial, 
con, tantes ;:rtig", com rcíerenCH\ a este ponto, trazendo 
｡ｳｾＢｮ＠ todo () C01l1mrrc,o a(1 p. r lb nOVá orientação de 
serviços tomada pelo L1oyu. 

Falta de numeraria 

Em julho, sallsfazendo varias pedidos, a Associa
ção não ml.: 'J iu esforços no ,eutluo de melhorar a sl tua
çilO nJonetaria de nossa praça, que, com outras do 
paiz atra vessaVl assoberbante crise de numerarlo. 
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ROLETL\I ｏｾｦｾｪｅｉｾｃｲＮ｜ｌ＠

-
- -, 111 stro da Fazenda, Pre-

Tele r phou, e 'BO) -{'" , , Sr- Representante-
,.. I o ue S. S, nos rC:ipondeu que estava 

ｰｾｓＮＱ＠ e pessoa, a o q Colis Posteaux. , elll ｡ｵｧｬｬＱｾ ｬｊｴｯ＠ de 
Id Ite do Banco Jv ra;'d e lhe ｰＧｲｾｭｰ＠ J, proviuen. dJ. A -o no RI ,peul ll cl- • f d 

' ndo ･ｦｬ ｬｾ ｺ ･ｳ＠ todo o es orço a 
promPlto a ＯｬｬＯ｣ＮＧｾ［＠ que k 'se ilu!orJlado pela Direcloria pc so , um.1 \" 

CI b e o cas. d • ta o-ca i- I mt' ramo' a 
OCtl '0 n k tI o. e c .' \1 1_ ｇ ･ ｲ Ｌ ＱＱ ｾ ｜＠ .\ " 1 i ção Ie"ou .10 -c(lnhecll11enlo do , EXllJo. 

. do RJ() 111 ' rceder Junto ao m ,. 
n ｴｬｾｧｮ ､＠ ｣ ｯＭｴｲ｡ｾ＠ de I ｭ ｬ ｡ｾ＠ em ur'" nl realIu de 
tro da I az n a, de d onto 1

1J
r:l a crea io de um b :lCO e I ' lr e r e c . 

resolv " a cri aff!lcl ll a d falta d. ntlll r rIO. 

. Col1s Po ｴｾ ｵ ｸ＠

1 ｾ＠ ocia - mpre ntfenu -) intere',es da 
d 0/ e c n Id rar em \ arlh rcUIIJ' c- :t op

ｰｯｲ ｴ ｾＧ＠ /de e .1, \ nt gel da in tlll (i,) de ｬｾＱｊＱ＠ ,er
\ Iço de Co b Po"eaux, JU ItO I Act!ll 11 ra '.10 U<h 
C TRIO d ta Capl I nVI U p lo o gam :Ia S '1 , _ 

cret n o gUln!e ｭｾｭ＠ ml ao Ec 00 Ir. \11I1bt'"O 
dI \'1 -o e Obra Pubhc.b: 

, .-\ 'OCI C'J" _ 'clal de FI "ia 1 01, pel,l 
,U l D ecto la \em r pelt mente !iel r a \ Ex 
'pr \ Jenet par I.jue J c' do um en IÇO de Coh, 
Po ｾ＠ ux, n Rep tlçã') d Co-re'l" de-ta Co pllal 

cá lã P rrun 1 crel da de >e de. rt.t:\, 
de que Já eXI te lItor lo I g I tI a, é I"dl" 

pen 1 el ao cres ento;! de envol\ (menta de t1 Capilal e 
ta 0, não p6de c p r ao e c l"erldo c iteri", ,de 

V. E'. p rquanto a projeclada rdo7TIla ,d,o> Correio, 
em c InClUir c a mud nça dl ,dnllnIstração dos 

Correi ; de fI nan !'Oh , de um \·elh·) P,1ft! o c'lnior, 
tavel pa ｣･ｴｾ＠ em que estí senJo In lallado. 

lém de-, > r z Ｂ､ｾ＠ o 'd m admInistrativa. qUe ta-
cihta-ão a cr lção hCI' ,. cur pre ｾｾｬｩ･ｮｴ｡ｲ＠ a gran e 
u_ 1.:1 - que o Com er 10 e o Pu !iro em ｧＧｾｲ｡ｬ＠ têm 
do VIço d Colh P telU' em F1n-,. n. oli" m:1.\I, 

ep ca e perla lS IITll de f /ta e tran por e e 
e J.ff l\la - de 10.:10 o ge:lero. que atraz:tm ohre-

° as I cçôes 1.oll1mercI' dc maIOr vulto. As, 
Im é ue, mdastnaes, a5 pnarma ia , o varegl.>ta<, 

vem-,_ por I ngo tempo se," 0- artigos ilJd i,pen>:!"el-
ao seu gúClO, e o 'tacadhta' na IInpo-,i"ilidade de 
receber amo tras Im le mente rque o CorreIO de 
Flonanopol! -o recebe 1.olIs P ,>fea ux, 

n.la recelll mente uma fabnca e vinagre teve 
de su pender a \endl dn /Zen ro !In to. simpl ')mente 
põrque um for ccl"dor de França não lhe poude man
dJ.r por Coll Pos eaux. para flo-bnopolIs :! kllos de 
gr selha cr' tah da. 

Lxempl 5 como este JlodeTIarnns citar divt:rõO) para 
Inu Ir o appello que ora ｦ｡ｺ･ｭｯｾ＠ a V, ｅｸｾ＠ . 

A DlrectorJa da A'5OClação CntnmerClal e'tá con. 
\enctcLt que se ai ｾｭ＠ au mentr) de des as houve' 
com o ervlço SOIlCltadr), a rendl que pro lulir erá 
amp mentt compensadnra para os c(lfre pnblicos, pr)r, 
ｾｵ＠ nto o m;;i r con umr) de arllgo, importados trará 
um proporcionaI augmento ao Impostos re pec!lvo'i, 

O Comme CIO de FlorianopnlJ esrera que V. Exa. 
defira erta lIettação, pell) que empre ,e con fessa 
gn ecida esra A. lação Commercial. • 

Em ofhcio ° Exmr). Sr. Min i tro t-ouxe ao conheCI. 
mento da A iOcração a resposta que S. Exa. recebeu da 
Dlrcctom G ral do, Correios, sobre o a'sumpto. A 
Dl rectorra lamentava n"o poder tornar effectivo as de
sejo, de! a A ｾｃｬｬ￣ｏ＠ pelo faclo de ser defiCiente o 
quadro do pes'iOal eXI tente na Admimstração do Cor
rel( de n<XSQ Estado. 

OfflCI30las a,) SrH. C.el Sanlerre Guimarães, ad
m1l1 ,trad r d() Correi . pergun tando a 5 5, si se 
poderia órganl 5ar esse serviço stm augmenb de. de,. 

:\1 . I da \'iaçio cs e ge to do digno .1d111l11lS-
. nfd" , d

lll l 
rCool'relo<' ,,'cdmuo a S. [ xa. a rcalIllção Ira or o, o, , ·d.

I 
d ' ' 

d sse \. lho Je eJo e ,,:ra nue lJ eccsSI Jue o cOl1l rne lclo 
de ｦｬｏｦｩＮＱｔｉＰｾＧＰＱｩ＠ -, . .. j ' I 

• '<:, te:1I filO ｾ ･ ｮｴｬ､ｯ＠ offl cumo, ｡ｾＬ＠ srs, l Cpu.a. 
dos Dr. Abuon Bl plista <:' Ccl. p'erelra ｾ＠ O}I\ eira. 

A recen te reforma do, CorreIOs :ealIzJI a plclJJmen . 
te C'i .1 velha J ｰｊｬＧ｡ｾｯ＠ U) ClJIllmerCIO catha l mense, 

Banco de Redescouto 

111 6 de Ag_sto passauo, quand',I ag imos JUlltO á 
,\ ssocia<;ão Commercial do RIO ｾ｡ ｲ ｡＠ conseguir ｾｯ＠ r. 
,\ IIg lstro da f azenda a remessa, alIO, sa ｄ｣ ｬ ･ｧｾ｣ ｬ｡Ｌ＠ de 
dinheiro mnOI.ls mlllua", ｰ｡ｲｾ＠ t!6cos, pedllllO> a. ｳ ｾ｡＠
IIIten ellç: Jur. o ;/0 mesmo .1\11I1ISteno par:l a CI ･｡ｾｯ＠
de um b,1I1cO rni ,OI' e ue rede .conto, Ｑｉｉ ＱＱ ｃｾＱ＠ soluça0 
para a I' remente crise de numerarIO que entao no, as-
o rba\·a. . t • 

'ão 1I0S de3cura mos Ulll ｾￓ＠ in tante de tratar Jun o 
dos podere, compelentes sobre tio p,llpilante aS'iurnpto. 

[m II'W,llb[() o nr. ｐｲ･ｓｬｵｾｬｉｴ｣＠ ua Republlca de
cretou uma lei crellldo a carteira dt' ･ｵ･ｾ｣ｯ ｮｴ ｯ ｳＬ＠ g ra, 
ç.1> ao' e forços di'pellu ldos ｰｾ ｬ ｯ＠ cnl1l1nerCIO repre en, 
tad,) n s dlffcrentes nggrelll laçoes. , 

Como 'e demorasse a execução dessa lei. noc;sa 
A"ocÍJçào, de accordo COIl1 a Assoriação COlllmerclal 
do RIO, telegranhnu .10 EXl11o: Snr. :\1/1l1Stro da Fazen. 
da, em J1 me Co cOlllllierclO, 1I1ullstna e lavüll ra do 
E tado, pedindo a S, fxa. a crcaç;\o i'lHneJnta d.l car
teira de redesc( 'J:rl, Ú/a, depOIS era uma rea l!dad,e 
tS, crcç,io que muIto, serViço, \ III pré:;tando as fi. 
nanças do paiz. 

Boletim Commercial 

Cr ;lhnúa a pre 'tal' relev nte'i ervlços ií Associa
çjrJ, o Boletim ( oll/merdal, orgam d'; p"blIcação men
sal. sob os no,sos au;OJcios 

Como quasi todas as 1l0sas co,irmãs, temos nós 
e,ta revIsta que mUito espera do -concurso dos Srs. 
a"ocladr,s. 

Todas as questões mais palpitantes que su rgiram 
no anno sr)clal que relat.1I110S ioram tratadas largamen te 
pdo Bóielim. As referenCI.1S lisongciras que a Imprensa 
do Glado tem feito ao nosso orga m, uispensam-nos de 
encarecei o, pOIS a lodos é eviuente a ,ua IInportancla 
e ｯｰｰｯｾｴｵ ｮ ｮｩｵｬ､･Ｎ＠ Entretanto muIto me apra7 mencIO
nar os segu mtes erviços prestados pdo Bolrtim: 

Reportagem espccias junlo aos nossos represrn
te commerciaes, sem remuneração alg uma da parte 
de les; , 

DiVUlgação, com dados estatisti co>. dos ＱｉＱ Ｐｓｾｏ ｓ＠
productos, pac iente traba lho da Direcção do Bolettm, 
feIto nos relatonos ｯｦ ｦｩ ｣ ｬ ｾ･ｳ Ｌ＠

Publicação de rodos os commul1lcados de in!ereso 
se geral para o c' .mMcrcJo, recebidos pela ASSOCiação. 
E"cs commul1lcados lêm vindo lambem estampados na 
impren>a diana, Inas wmmenlados n,) Boletim. . 

PublIcação de cxcellenlts e opporlunos arh
go rohre a .,umpt()$ economico, de seu illu, tre collabo. 
rador, 5n r Major Caetano Costa. 

ｐｵ｢ｬｬ｣ ｾ ￣ ｯ＠ de mnumeras notas explicativas sobre 
o Impcsto do sello, da renda, etc, 
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-- DOLETIM COMMEH IAL 

. ｐｵｨｬｩ｣ｾ￣ｯ＠ de propaganda da lavoura, numa ex
ecliente scssao t Vida dos Campos . Publicação do Ex. 
peJknte da Associação Commercial, etc. etc, 

Varios assumptos 

A As OClaçao pela sua Dlrcctoria intervelu 11Ia1S: 
junto ao L1oyd, no RIO, pedindo, em nome das 

li:mas ｣｡ｲｲ｣ｧｾ､ｯｲ｡ｳ＠ do Estado, o rc<,tabelcCIITlCnto da 
praxe da cntn!ga dos conhecimentos antes da plrllda 
dos vlporas, allln de poder aproveitar o mesmo porta. 
dor, pOIS causava graves inconvenientes a chegada de 
ｬｏｾｲ｣｡､ ｯｲｩ｡ｳ＠ sem documentols de embarque. lembrou-se 
ao Snr. Presl.lente d lt, Loyd que os vapores [la 51111 
1\1)5 portos cathanl1ense multo e,pa.;adamente, e aqui 
se dUTloram apel11s algumas horas, ficando assim rle
mmente j ustl hcada a recl.llnação do commercio carrega
dor. 

junto á Camara Argentina Brasileira, de Buenos 
Aires, e ao nosso Ministro. na mesma Capital, pedi,ldo 
para o pinho hrasileiro os mesmos direitos concedidos 
ao pin ho illnericano. 

Junto ao Snr. Ministro da Fazenda, poç v<1rias 
vezes, pcdllido ｲ･ｭｾｴｴ･ｲ＠ á Delegaqa dinheirO para tr6· 

ｃ＿ｾＬ＠ e . numerarios para 5<lti5fazer pagamentos de func 
Clonanos em atrazo. Ao mesmo Ministro solicitou varias 
informações sobre o imposto da renda, a pedido dos 
as<ocíado . 

J unt,) ao Thesouro do E$tado para ser melhorada 
a flauta, a pedido de varios negociantes de Itajahy. 

Junto á Associação Comme,cial do RiJ pcdinjo
lhe ｰｲ･ｳｴｾｲ＠ decidido apoio.;\ reclamação da co-irmã de 
Santos sobre os dis[lositivos vexatorios do regulamen
to do imposto sobre a renda. Etc. 

São ･ｳｾ･ｳＬ＠ Srs. consocios, os ｨ｣ｴｾｳ＠ ｭｾｩｳ＠ impor
tantes occorrido" entre grande numero delles, durante 
a gestão que hoje ultima o seu mandato. 

Como vêdes procuramos ｾ･ｭｰｲ･＠ trabalhar com o 
bom desejo manifesto de satisfazer á vossa confiança e 
cumprir o nosso dever. 

Carlos lfIendlUlusen 
Florencio Thiago da Costa 
F. P. de Olh'rira Filho 

Pela Directoria 

Balancete da Thesouraria da Associação Commercial de flo rianopolis 

durante o anno ",orlal de l ' 1Iaio 1920 a l ' ｾｬ｡ｩＨＩ＠ 1921 

--«0»--

Depositado el1l estahelecimento bancario 
A receber Thesouro Estado exerclCÍo 1920 
Idem idem idem janeiro a Abnl 
Saldo em caixa 

89:! ;'>00 
:!:4UO lJOO 

800 000 
101 080 

Somma Rs ... 4: I 93:j:580 
A deduzir alugueis da séde a pagar 1:980'000 

R E CEIT,\. 

5.ildo do exercício anterior 
Men aliLiades r!'cl'bidas em Maiú 1920 

" IJ" Junho 
" "" julho 
" "" Agosto 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
Setembro 

" Outubro 
" Novembro 
" Dezembro 
" Janeiro 1921 

Fevereiro 
" , ti" M 
" "" arço 

Rs. 2:213 580 

" "" Abnl 
Contribuições Dr. Nereu, aluguel da casa 

35 820 
155'000 
Ｚｾｾｏ＠ 000 
530 0(10 
130",0Uü 
100 000 
ＵＰｾＤｏｏｏ＠

140000 
15t! 000 
435.000 
115 000 
130 000 
430$000 
68 cl 000 

Somma Rs ... 3:879$ 20 

DESPEZAS 

Publicação editaes . . ＳＵｾｬｊｏｏ＠
AUXilio durante o anno ao Boletim Commerctal 900;a-OOO 
Despezas miudas não discriminadas . _ 1 ｾＰＮｴＰ＠
Expediente Secretana e Repre'ient. ｾｯ｣ｬ･､｡､･＠ 17 220 
GratlficaçãfJ ao Director da Secretana 1:lllO 000 
Ord.!nado ao Zelador 550 000 
As ignatura do Telephone 8 000 
Telegrammas diversos 197 O O 
Aluguel da séde em ctelllbro 180$000 
Coosumo de luz 122 000 
Notas Lia Livraria Entres 55 000 
Uma meza para maquina de escrever 25 '000 
Depositado em banco 330 000 
Oro. em caixa da thesourana 101$080 

• 
Somma Rs ... 3: 79$ 20 

Florianopolis, 12-5-21. 

F. P. Olivtira Ft7ho 

1° Thesoureiro 
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RECEBIDOS ENVIADOS , 
Círculs e commUntcs. 
Officios 
Paulas do Th. do Est. 
Tdegs. de colações 

• informações 
, 5 V assumptos 

Colações tio Rio 
Ofticiaes (colações) 

135 
50 
20 
55 
18 
32 
20 
30 

Telegs. ｳＯｾ＠ assumptos 25 
Offlcios diversos 33 
Of/s. de agradecimentos 58 
(nformaç5es ás Secreta-

na do Gov. do Est. 20 
Informações avulsas 28 
Circulares s f v assum-

ptos 150 

360 314 

TOTAL 

florianQpolis, 13 de \aio de 1921. 

o que O Commerdo 
e pera 

O excelJente quinzenario -Econo
rrusla ,do Rio. depoIs de considerar 
a men.;agem do r. Pre Idente da 
Repubhca Uioa dessas expr je-, en
cerrando >eu editonaL 

• O cOtnInercio espera do governo 
outros aetos que ne>'te momento 
senam de grande opportunidade. 
São estes aetos: 

- Alargamento da aeção da Car-
teira d Redescontos; • 

- Organisação da defesa do café, 
que por emquanto é Incompleta e 
parCIal; • 

-Pagamento das contas atraza
das; 

-DÍipensa das armazenagens e 
adiamento dos leilões da ａｬｦ｡ｮ､･ｾ｡［＠

- Es u o i :n dlab d. um rI no 
rara fundação do fi nco e Emissão 
e Red::scon o, 

-faclhd d d ｾ､［ｴｯ＠ e lle 
trall t p ra r pldo esco mento 
dos product .-

- Org .u ão de lO'; expa ão 
comm rCI I no est n elro, estlmu. 
lan o a mCla ｉｾ｡＠ p Ivada, a exemplo 
dos E;tact Uni o e d ｉｮｾｬ｡ｬ･Ｇｲ｡［＠

- Cb 1ft Ç'lo CI rCI I dos 
neb;O Pro:.! uct agnc{J1a ; 

() ga 11 ｺ｡ｾ＠ do CTed o g co
Bl!1C'l de Eml s.1Q c 

tarto 

L. C. de Afldrada 

Direclor da Secretaria 

- Toda essa legl .!ação deve, po
rêm visar o de en\'olvimentq e não 
a paralY5ia; t!s!tmular para a fxpan 
são proteger o que necessita de pro
ｴ･･ｾｯ＠ e dar Iiberdad! ao que Fí vae 
progredmdo sÓ';mho .. 

Nada, porém de compres<ão, co
mo o regulamento bancario, que é 
um atlentado á li berdade e ao cres 
cimento das tran>acçõe> bancarias. 

O governo tem uma grande tare. 
fa a cumiJrir. O eu dever é não 
recuar; é avançar e ter coragem de 
amparar e coordenar as iniciativas pri
vadas 

Se os governo, dos Estados Uni
dos e da Inglaterra, dos povos mais 
rico') da terra, não fazem outra coisa, 
comQ nós outros poderemos ficar 
inactivos " 

ＧｾｯＭＭ

DbPE. 'SA DE ARMAZENAGEM 

os. prcslpem' d. Rtpublica as
SlgllOU, a 25 de ml o, uma ｭ･ｮｾ｡ﾭ
ge n ao Cn.lgre {J NacionJI srJbre â 

ncct!>sid.Jd ... de ser di! lado o praio 
plra a di> enS.l da taxa de aflnaze. 
nagcr.1 na Alh'1Je,.p> d., Repllblica. 

T( mand em c nSlueração o' pe-
údJ da soei, -o ｃｯｭｭｾｲｃｬ｡ｬ＠ o . , 

r .110 (rn ct.1 ＱＧ｡Ｗｾ＠ Ida re;olvcu a 
:1:: de 1.\'::10 proroga r ror mais ú(j 
dias o piazo da ｲ｣ｊＢｶｊｾｯ＠ dds ar
rr..1enag"n, da • ･ｲ･Ｑ､ｯｲ￭｡ｾ＠ :l'irl 
retirada d-h Alfandcg,\, eXigindo, 
P;lf6n, que o, ｉｮｴ･ｲｾｳ｡＠ o, a, IgJlem 
terrorl d.. responioablltill! le ale que 
(J Congre so r olva o ;:a o. 

-

CARTEIRA 
DE REDESCONTO 

-- «0»--

A taxa de redesoonto reduzida 
ao minimo 

Em reunião '·e.t1inda a 12 de Ma
io o Conselho de Administração da 
Carteira de Redesconto, depois de 
e:nminar as condições do presente 
1II0rn nlo, resolveu reduzir de 6 para 
;) por c,?n!o a taxa para o redesconto 

ｅｾｾ｡＠ hxa, é a minima peflnttt!da 
pela lei que institue aquella carteira. 

RL D!\ DOS' ｮＺＮｌ｛ｏｒａｲｾｦｏｓ＠
Dumnle o [lri'neiro 11 ime Ire do. 

c'lrre 11< a:trIo, foi c ｉｾＬ＠ cm cllmpara
çãJ c 111 a (li: egu11 pértOUO llo .111-
no ＾ ｾ＠ 'f), a rcnda ｡ｲｲｃｃｬ､ｾ､Ｚ｜＠ n1 
Repartição (Ja.t! dos 'L ler,r3pho,. 

lf121 ........ 3.7H:Ol-amO 
192(J .......... :).4')(;:80341)11 

O:rcrl'nç.1 p Ira mais ell1 1971 .. , . 
...... ."... .. ;11,;\4 1. ＵｌｬＺｾ＠

R mia lot" IlIclusive a do serviço 
ＨＩｦｾｈＺ＠ '1'. 

1 !l:! I . . . " ... :i.f'37:;)(111\374 
1920 . . . . _ . . 4.837 ［Ｕ ｾＳ＠ 593 

ｕｬｬｦｬＺｲｴＺｬｉｾ､＠ p.ua ｉｦｬ｡ｬｾ＠ em 11);!1 ... 
. ............. 99}:7 I ｾｾＷＲｊ＠
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F. M atarazzo & c. 
ｾ＠ SÃO PAULO '* 
; Rua Direita n. 5 Teleph. Cento 506, 507, 508 ｾ＠
ｾ＠ Cai a Po tal. 86--Telegr.:"MATARAZZO" ｾ＠
Ｌｾ＠ IMPOR r ADORES, EXPORTADORES E INDUSTRIAES 

ａｾｴＰｮｴ･ｳ＠ GC'l'{WS (1(,\ \ 111(}11" t1' 'd " , 1,,, 'H}, l'm11l1 Ht"i 

F, Matarazzo r da ,A. IJldu:-itrias Maial'azzo 

do Paran<í, --.. _ ---'---

FILIAES E AGENCL\S: 
RIlf'l/Os-"lyres, Rosario de S'wzta ,<'ié, .'apoles, lVOl:u }'ur/" 

RIO de ja1leiro. ,'({Illos, .1Iltunilla, PUI/la Gro sa, ClIIz/yba. 

• • ｾ＠ Recife, F/oritlllopo! ｾ＠ • 

Correspondentes ofticiaes do Banco di N!lpoll pa 'a os Estados de S. Paulo e Paraná. 
Agentes das Cias. Itali:mas de Navegação: .. Til igl\zlonc Gener e Italiana", 

"La Veloce" e "La TrallsoceanlCa". 

ｾ｛ｯｩｬｬｨｯＺＭＭ ｾｲ｡ｴ｡ｲ｡ｺｺｯ＠ em S. Paulo (' .\ntonll d. Engenho de .\rroz- - Rdi-
, nacàn de Ｎ ｜ＭＧｾｵ ＨＧ｡ｲ＠ (' n:(l,lgell1 ＨＡｾＮ＠ ｾ｡ｬＮ＠ -:- F,llJrll'<l ＨｾｾＮ＠ Lll'ún:".- . 

l'..;;lnlJe lpr'lmento ｾｬｴｴＬ､＠ (;rilpllJ\·o. - I' Jtl<;(lO. 1 erpbgpl11, I ll1 tu Itlrl li, :-'Ialhand 
ｾｬ｡ｲｩＨｬｉｬｧ｣ ｬ ｡＠ '. - Fi,lCã\l, Tert'l;lgl'm. ｂｲＬｬｮｾｬｬｬｦＧＬｬｲｩ｡＠ r Ｑ ＬＺＮ［ｴＨｬｊｮ ｰｾｬｲｩ｡Ｎ＠

no Bllemzinho. - FlIbric,1 d(' Ol('()-, t' -,alJão ＢｾＩＱ＠ Levante" . - l' abnra d(' 

F. 

al)ôo , \'elth. Olro;; (' era ·i ..... ('m . 'à0 Caetano. rdllrirll 
de l3an ha. ('111 I 'om;! Ｈ［ｲｯＮｾＺＭＭ｡Ｎ＠ - . \ Jiihlerin (' FeclIbn,l ｾｉＨｬｴ｡ｭｺｺｵＮ＠

Ｍｾｏｃ ＾Ｍ＼ｃｦＭＭＭＭ

, tarazzo Steanlsllip 
ｾ＠

· Ltd. Londre' i 
Sociedade Paulista de Navegação :: 

"MATARAZZO" Lld. 

F- Ｍｾｉ＠ em FI rianopoIls 
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ｾ＠ ｾｳ･････＠

ｉｬ ｭ ｾＱ＠
I- - Ｍｾ Ｎ＠
ｾ＠ 110 Ｉ｣ｫ･ｾ＠ Ir111a }I 
ｾ＠ - ｾ＠ ｾｾｾ｟ｾｖＧＬ＠m -- -- _r_,.., • • • " . ", ." • • ,.""",. , •• • , • . 

ｾ＠ ｾ｡ ｾ ｵ＠ iDlportado. a d lu,tigo,,", (} 1"1 'gociantes pu. - ｡ｾ｡｣｡､ｏ＠m de p.'odu to .. d.' toda a <""'pc i(' da ｉ ｮ､ｬｬｾｴｬＧｩ｡＠ ｾ｡＠ .onal. 

ｾ＠ • m ｾｲＮｬｮｬｬ･＠ IOfk Jp '{.\ehllll mi,'olas. ｭＯＩｴｩｬｲｴＧｾＮ＠ l'OiWia: ft'ilnSllli:slir: ('ÍI'. : 

Q) • ｈｅｐｈｅｓｅｾｔＮｴ＠ . Ｍｔｅｾ＠
ｾ＠

m • 
Q) 

m 
ｾ＠
ID 
ｾ＠

i A 
ｾ＠

ｾ｜Ｎ＠ GRAJ. TJ)E F ... \.BRIC.\ DE .\eTOMOVEI8 

,,8 U D E B A ,.. 
" orpor. t n of J rY) ric'1, ClI]! '" I ,r()duct"" ",·111 \tlntli]' I ... 111lt'l1t(· 

fOlllll, nhia ｈｦｾｮ･ｲ｡ｬ＠ Eletrie do Urasil 
mais impor ante fabric;t dos Estados Unidos em motores, 

dynamos e material electricc Cf:> toda a esrccie. 

• 

ｾ＠ Vacuum Oil COIl}.par:y c,e ｲｏｾ｝ｬ･ｳｴ･ｲ＠ ｀ ｾ＠I. CUJo oleo lubrifican'es e ou'roo ém UIr. nO:11e mundial, • I 
ｾ＠ • adquirido' I ela st:a ｩｮ｣ｯｮｴ･ｾｴ｡ｶ･ｾ＠ u:erir,ndade, bem como • m 

• o Rolamento. e mancaes de espheras ｾ＠ 10': de fama • m 
ｾ＠ geral, e The Goodyear tire and RI :bber Compmy os me- ｾ＠

Ihores pneumaticos para automoveis, e dlver..,as outrês fabricas. m 

ｩｩｾｾｾｾｾｾ ＱＱ＠
'" ｾ＠ e eeeee eeseeeeeee eseeseJ 

• ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Notas & Commentos 
A mesa de rendas de Itajahy 

- A Mesa de Rend, alfandegadl 
de It:ljahy arrecadou clurante o Tllez 
de Março proximo findo: 

Relida Jlnportaçãl), ouro. .. 24.148: 
" " papel.. 75.917: 

hnpo·to cons Imo ......... 27935.900: 
" circulação........ 525.950: 
" industriaL....... 4.000: 

Renda extraordmaria..... 25.324: 
" com applicação especial 2.414: 
Renda 2% ouro, obras do porto 

3.56 : 

BOLE'IIM ｃｏｍｾｉｅ ｈ ｃｉａ ｌ＠

Impo to sobre ren
da pro rogações de 

prazos 
.o '3nr. Dr. Homero Baptista, 

ｍｉｉｬＱｾｴｲｯ＠ da Fazenda, altendendo á 
soltcltação do commercio, pr6ro
gru até 31 do mez de Maio en
trante, para o Distrrcto federal 
e. Estados do RIO de Janeiro eca
rltaes de Minas Geraes S.' Paulo 

Taxas de barcos ........... 33.920233: • 

e Espirito Santo, o ｰｲ｡ｺｾ＠ para ma
trrcub dos estabeleCImentos com
merciaes a que se refere o novo 
regulamento dI) Imposto bobre a 
rend<L até 15 de Junho, pala 05 
commerclantes do interior dos Es
tado, de Min,ls Geraes, S. Paulo 

--IOl--

Junta Commercial 
MovimentO do mês de Maio 

Fallencla 
de Pedro Schmidt Blumenau 
"Luiz Gonzaga Sobreira Nesta 
"CastIlho, França " 
"Asseburg & C. Itajahy 

Registo de Contractos 
Paslernach Kuss Mafra 
Grant & C. joinvllle 
Costa & C. Palhoça 

Registo, de firmas individuaes 
Estefano Nicolau Savas Nesta 
Oito Ebel " 
Hortenclo de Oliveira Gulart Preg. 
da Socled da Emp. Ind. S. JoaquIm 
(:?o despacho) Indeferido. 

Re;;isto de procuração 
A. Paixão para gyrar neste Estado 
os negocios da Standard OilCompany 
of. Brasil 

Alteração de contracto. 
Arthur Costa & C. Jomville. 

--«0»---

Phospboros "OUlO" 
O sr. Virgilio Jose ｇ｡ｲ｣ｩｾＬ＠ concei

tuado representante commerclal em 
nosso Estado, teve a gentileza de nos 
orrerecer varios maços de phospho· 
ros "Olho", reputado produclo da 
Comp .. nhla Fiat Lux, de Nlcthcroy, 
Estado do RIo de JaneIro. 

Os pltosphoros "Olho" conforme 
verlfic.lmos, são bem ;,cabado ;, of
ferecem grande reslstcncia contra a 
humid,lde, quahdadcs estas gue rc· 
COlll111Uldam sobrcnwdo cs e excel 
len lt! fabriCO da afJmada Companhia 
fluminense. 

O Boletim C.ommi'lcial rrcom
menda aos ｾ･ｵｳ＠ leItores os phospho
ros ,.01ho" e agradece ao sr Vlrgillo 
GarCIa a 'iua mmla gentilen. 

e Esririlo Santo e até 30 de Junho, 
para 05 do mterror dos mais Esta
dO,s, ficando tambem pro rogado, 
ate 30 de . Junho vindouro, para 
tudo o palz, o prazo para arre
stntação dos babnços das ｣｡ｳ｡ｾ＠

C01l11l1erClaes e até 31 de Julho, 
para pagamento do imposto sobre 
I.ucros commerciaes, afim de que 
o Congrcs o Nacionas se manI
feste sobre a retroac!ividade de-
te Imposto, de accordo com a re
presentação enviada ao Governo 
pela Associação Commercial do 
Rio de Janeiro e pela Eederação • 
das Associações Commer es do 
Brasil. 

Regimento interno 

DO 

I 

F' "' 

Arf. 1".- o CUrso Pratico de Com
rncr("io \"iE : 

a) - Promover o desenvolvimento 
d estudos oommercia.es. -

") Preparar e habilitar OIS 8l'US 

alumll().! ás funcçÕC6 de guarda-livros 
e outras de (l8t'riptorioo comlll('.rt"I
aet3, bam'OS, etC' 

II 

0.. org&.i3arão 00 Curso 

A rf. 20.- O Curso Pratico de C"nm
mert"lo mant('m Ires séries dc eslu
do, ('(ln. tttuido ('m tred anno 

o primeiro anno co rá do • tu· 
do daa ｾｧｵｩｮｴｃ＼ｬ＠ dL'Clplin:lB! I'ort" 
gu z, Arithmf'liC'A, GOO/.,'l"'.1phn o ｾＮＧｨＨＩ＠
rograplua e ralltifrapbia 

O 'gundo i.Ulno eompn'h nd o 0tI 
tudo de Portugucz. A fi tbrnetiua., 
Francez, Inglez, E cripturação Mer_ 
cantIl e Da<-tylographia 

O I reciro anno ahrangu o Cllludo 
d(' Portul;UCz, AriLhmclica, Franoez, 
ｉｾｧｬＨＧｺＬ＠ Economia Po!ilica, Lcgil /.1 
çao .Commcrnal, E cripturação .'der
('anlll f.l Dadylograpbia 

III 

D08 ｐｲｯＯｾＳＸＰｴＧ･ｳ＠

A.rt .30 • - :\ Di r"Cnç"o do Curro 
nolbl'rá OS proCc.">01 f.l' ne fiO. â 
etricienci.1 do ellblllO. 

Ar! 40 - ão dcvere<l d()< pror 
SOro.! : 

a) ｏｲｧ｡ｮｩＬＬｾｲ＠ o programma dH aua 
(Jr,;clpli!la. qUI! . crá bubmclIldo a ap 
pr o\açao da Congregação e c.,Cor
. r..,.c p.!ra e. rottal-o 110 &liDO Ice
ti\"o 

b) Ser ,""'lluo e m.UllRr a di&er 
pltna na aula 

c)- ｆ｣｣ｨｾｲＧ＠ o ponto dOt> ruumnos 
d)- l'ommunica.r, com antooodon 

C 11', á DirC<;ção, quando tiver d. fal
tar o sua aula. 

Ar!. 50 . _ O proCessor que faJta.r 
pcrderá o venC'imenlo relativo áqu,'J
la falta Quem o ｾｵＢＢｴｩｉｕｬｲ＠ peroet.er I 

f'6"e desconto 

IV 
Da. C'ongregarão 

An 6·-A Côngregaçã.o'lieI OOIll!h-
luírá de tOOCl<' o.s professo e di 
rectores do ur:'iQ 

An. 7o.-Compcte-Ib : 
o)-ApproV"dI 00 pro,,"J'Ml.mftt' 

.cries 
b)-Reunlr-re, quando pl iso, (101-

ra propOr 1llt'llítla.s e resolver qu .
ma att.mentes ao ensino. 

Art. 8o.-As reuniÕC6 da angreg .. -
ção serão canvoca.<la.s pela OlroocAo 
do Curso 

v 
I>" UalriMJIa 

Art 90 .- lnsC'rtpçao pa.r" ma-
Iricula na.; diversa.> ·,'ri( "b 
de 1 a :?O de .J :tneiro. podendo scr 
proro"ada. pel" Direeçã.o. 

Art. la.,- r,lIa a matriculA no lo 
anDO exill"(h'" ､ｯｾ＠ alumll O oonh -
Cimento da.. qu·\tro Op<'f .wyÕOd, leItu
ra oorronto c dll'l.ildo. 

§ unrco O (wrdidato que noo apNt
ecntar att ·t.:llo de",,,,,', etlLudos trub
ｭ･ｴｬＨ｜ｲＭｾＧｨ｜＠ u um eX"lll\) d admi:-<8ilo 

Ar! 110. P'IIU a matrtcula no 
2" 30 an.tlO:>, le\"\} o ('.aJldidalo apre.
sentar dD<.·umcnlo"l comprobatorios dOl'l 
estudos exil,ido.s ou prest.u- exam,' 
de 8urrici 'lIci.!. 

IU.\/lLlDIÍA 

ｾｾｾ＠ ｟Ｎｾ＠ ｾｾＮ＠ ｾ＠

Prefiram 
ｾＮｾｾ＠ •• ｾｾ Ｎ ｾｾｾ＠ ••••• 
« Chá Salada» 
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. ｉｾｊＩｊＮｾＺ＠ PORTO . ｉＬＺｒＨ［ｒｊｾ＠

c rI r \L :!.-:000 000 000 

Fllwf' ... no,., b.tadl'-' de .. r \tharind, I\lnlIlÚ. 1<. Grde. do Sul, :-'latto Gro..;..,o 

S ° de depc itos populares (com :tulMlzação . do OO\'erno federal) 

• • '(' ... 1.\ ... ＨＧｾＧ￣ｯ＠ ti 8.\.' ｾ ＨＩ＠ rpc IH' qunlqlll'r quantiu, c\t' .. u ＮＧｩｯ ｾ＠ (l()() 

"tf .-.000· 1)00, ｰ｡ｧｾｬｉＱ､ｵ＠ juro..; dt' 51' ao anno, capit,\lizados no fim' 

ti cada ... m".:;tre. I ('lirada ... ale" l.()ol) d(lO podt'm ser fpita ... ..;t'lll avi..;o. 

8 Praça 15 de Novembro 8 (Edifício proprio) 
( '.U . '.\ po. ·T.\L. 122 - E. ' • TEI,EGR.: .,B.\l\")IEIU·IO" 

CODIO ' Bra,Jltlro U;JI\'er-ll Rlbeir,) COI11 ｔｗｉＩＭｬｯＭｯｮｾ＠

A BC:, eJ. Illelh., Lieber5, Peter 00 e Borges 
, 

Filial em florianopolis- Estado de Santa Catharina 

a va o 
Endereço telegraphi o : "COTA" 

I ua Con. elheil'o rlafra ' n, 54 

... 
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OLVO A " ｕｐｉｾ＠
｟ ｳｾｃＡ＠ ａＺｾ＠ M , HORES PARA CAÇA E MIN S 

a l. [CA ｐｈ｛ＧＬｾｬｬａｄａＧ＠ com )'1ED,\UI S DE Ol'HO na 

. EXPOSIÇ ÃO 11 TDU TRIAL DE 
oCledade ele Productos Chimicos 

SÃ 
" L. 

PAULO 
QUEIROZ " 

R. LIBERO BADARO' ｾＳＸ＠ a 144 - Telegr: AMERICA - sAO PAULO 
• _ ..... ｟ＭｾＭ iít: ... ___ • - ___ -;;;;._'i!ã ..... ＭＭＭｾＭ｟ＮＢＢＢＢＢＢＮＬＮＮＮＭＭ｟ＮＮＮＮＺＮｾ＠

À Reforma das Tarifas nos Estados Unidos 
Não ha uma jU5tificativa acdtavel 

pa:a a posição a'isum!LIl por um dos 
no, os \-crp\!rtinos deante do act do 
ｃｏｬＱｾｲ･Ｇｩｳｯ＠ ､ ｯ ｾ＠ Estados Ul1Ides vo
ta:1do o pr\ljecto di! reforma das ta
rifas ldu 1I1Clras. Comprehende-se que 
este ou ｾｱｵ･ｬｬ･＠ do, nos' os jornaes 
ou mesmo todos os nOS30S jornJéS, 
ｮｾｯ＠ ｲ･｣･｢ｾｭ＠ com ｾｧｲ｡､ｯＬ＠ por des
co .. hecer 03 seus princlpaes dISPO, I
tivo,>, o projecto f rdney_ i\1as dahi 
a valc rem-, e do hcto da v,)taçfo 
､ｾｳＧ｣＠ projecto pa:-:\ pmcur"re.T1 kr,l 
a gr., ntle RepuhlIca ｾ＠ o seu III:\'S 
alto representante diplomati co entre 
nó,. hl lima cornplet.\ inversão de 
bO'lI cn30; h:1 a adopção de uma 
altitude que se não comprehende, 
alélll do liIai 'i, porque n:io reflccle 
um racioci nio certo_ Se ｾ＠ com )rc
hemãll do ｮ ｯｾ ｳｯ＠ referido collega o 
}lr0jectn f ordney se ｾｦｩｧｵｲ｡＠ preju
dICIal aos iRteresies II1cinnl c", é ｢ｾｭ＠
dr I'er que nãl) será k rllldo a repu
ｴｾ￣ ｯ＠ do ElIlh,1ixador Americano ｾｬ ･ ｭ＠

procnranLlo de m recer ｾ＠ ,'dlt ,. e,lI -
1111 que 03 Estados UnI d,." Ih), consa
gram. que \) mCSnllJ n1j,<0 collega 
poderá evitar esse prcjuilo_ A Inju
ria, ahi. ao envez da ltnguagem d:! 
pol u lSiiOj () ataque deqbrtio e in
jU 'ilo, ao envez de um t'n_tendimento 
sabiamente conduzido, tUlh poJerá 
prOduzir men.1S qualquer cousa que 
po%a benefIcbr o paiz n15 suaS reh
ções de COtl merdo com o malo;-im
portador dos no'iSOS producl"s O ｱｵｾ＠
cumpre ｦｾｺ｣ｲ＠ ne5Se caso, a quein 
enlende que as tarifas norte-amed
canas de cmergencia vêm prejudi
car a nossa exportação, não é I In
ｰｲ･ Ｌｨｾ＠ fundo fal so á POlitiCl de 
principios supl!riorcs a que ohede
cem os Eslados Unido, no traclo 
COm as naçõ;!s do conltnenle, n<! 1I1 
confundi r com ｰ･ｲｾ＼ｬｮ｡ｬｩ､｡ｌｬ･ｳ＠ menns 
estimaveis o diplomala de alta li
nhagem e o cavalheiro de tão apri
ll10radas qU1ltdade. que é o Em'"j
x li r Americano junt') ao 11 'i,;0 

(Do Monitor Mercantil) 

Governo, mas cont-ibuir plra reme
diar o apregoado prejui7.0 por meiO 
de um.l lI1tervenção dmisto;l e in
telhgente, que leve á grande nação 
amIga a convicção de que, ｮ･ＵＬｾ＠ ca
SOi ｾ･ｲｶｩｮ､ｯ＠ aos nossos, serve igual
mer!le aos seus ｩｮｴ･ｲ･ｳＬｾｳＬ＠ h o é o 
que est;í certo_ Fóra dahi coa,
melte-se um duplo erro: formulando 
um pedIdo que é uma ImpJ, I\·ã·) In
jurilsa, e negando a quem se pede, 
de mo o n10 menos iIIjum,so, o dl
rLito d. proccdér lIvremente na de
le .1 do que lhe diz ｲｾｳｰ･ｉｴｯ｟＠

Mas !Ia que;lão não ha só esse 
p.lIIt l) a c )IIsderal ; h \ ｩｧｵｬｾ･Ｌｬｬ･＠ o 
que ｣ｯＬｬ｣･ｲｮｾ＠ ao erro CI,I que labora 
o illudido \-e' perlino, qUlndo diz 
que a reforma da, ta"ífas lurte-ame
rIca nas vem gr.lvar a entrada, nos 
portos dns Estados UniJo" de todos 
os produclps brasllelros_ Bem se vê 
por ahl o estado de es) irito, a situa
çilo de 1;:!1l0 JIlCI:l ou o pro,Joslto 
dehherado com ｱｵｾ＠ o nosso confmde 
entrou no assum,lto, O caso não é 
de natureza que permitIa ｱｵ｜ｬｱｵｾｲ＠
soph Isnta_ Ailld, no ｮｯｾｳｯ＠ ｉｉｕｉｬＱｾｲｯ＠

de 23 do mez proximo pa3s1do, ｉｮｾ･ﾭ
rimos aqUI a seguInte nota: • ãu 
II"S Lcve caus'u- :nquidaçõt:s o lacto 
do COlIgres>u dos Lstado, Unidus ter 
re 'iolvido levar novamente a plenano 
o projccto que reforma as t.lrifas 
aduaneiras norte americanas_ T cndo 
sido noticiado que o prol_elo aug
lIlentava os direItos sobre 03 prin
Clp1CS gcncros da n .ssa eXI) ,) rtaçáo, 
o Gov.:rIlL) Fcdcr:lI ､ ｾ ｵ＠ os pa-sos 
nece'iSariOi par-a a d fe'il de 110 sos 
ｩｮｫｲｾｳｳＮＺＺＬ＠ l'lI1 vtr.tude do que ).1 se 
póde hoje garantir que o ｰｲｬｬｩｾＬ｣ｬｯ＠
n'o altirwir.\ alJsolutamcnte o cate, o 
mangane;, O cacáo, a borncha, a 
herva-matle, as ｰ｣ｬｬｾｳ＠ e o côco, mas 
apcnls o courO,,'1 feijão, o arroz, 
o; 011.'03 vegetaes e oulros generos 
que avultlm. de L cio, 11'\ nOS51 ex
pntaçio, m,\; cu a impool1ção b 1 

II Ira é I!lUto <:und,1n:l nus bta-

dlh Unldos,_ Da data dl publIca
ção d.:,la nota até hoje, não tivemos 
conhecnllento de ｱｵｾ＠ 11uer alteração 
Il(I projecto Fordney contrana ás re
sllh'as ahi estabdecidas. E sendo 
11551111. não vemo, razões para que se 
affirme que esse projecto vem gravar 
a entrada, nos portos norte-amenca
nos, de todos os produclos brasilei
ro,_ O café, o nosso segundo artigo 
de commercio; que representa 50% 
da no ｾ｡＠ exportaç..1.o total i 4ue é a 
base da fortuna dl n ｾｯＬ＠ e de qJe 
ll> Est Ido; U'lid·)s nos compram, an
nualmente, mais de metade das co
Iht;tla , nio é att ingido pela r for
ma, nio o é igualmente a b'maclla, 
CUjl exportação brasileira é ｦ･ｬｴｾＬ＠
rn SUl quasi totalIdade para a grande 
\{elJubliClj nem o é o cacáo, de que 
as poças norte-americanas nos C'lIlI
praral1l, em 1920, ｾＵＮＳＲ＠ tonebdas, 
n'1 val,x de 30_047:()(jO'OOI)- fal'anuo 
de Ulll modo gaal, podemo. dizer 
qu os artigns de que e dcri\ a a 
nO;'1 vitalidade economica e de que 
I lemos remes,aS para os ｅＬｴｾｊｯｳ＠

Untdos, ｮｾｯ＠ terão a soa situação mo
dificada com o projecto fordn y, 

Ml' ainda que is o não succedes,e, 
mesmo que a revi-ão dos direilos 
alLmdegarios nos Estados Unidos 
VIes:;e crelr uma situ,lção drsla\'ora
vel para os proJuctos ｢ｲ｡ｾｩｫｬｲｯｳ＠ de 
grande importação naquelle palz, 
nem por 15 ;0 -e poderia comprehen
der o emprer,o du insulto e da !n
jUria C(lmo recurso para ｲｾｭ｣､ｉ｡ｲ＠
essas sltuações_ Entre nós, ainda se 
cnlhl! algum resultado do emprego 
des ｾ＠ recurso p Ira intimidar os go
vt:rno, e leval -o'i a mudarem de 
oplluao. ｾｾ＠ re açõe, com o e .. tran
gt!lrn, entretantó, não acreditamos 
quo:: isso surta bom ･ｦｦｾｴｬｯＮ＠ SilO muito 
raros os remedios que 'c pre Iam 
para u, o interno e exlerno. 

-o--
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. 
mal l' mai pod ro "a companhia de lo... eguro 

d vida da " m rica do ..... ul" 

undada 95 

? PO RQ U E não ｰｲｯ｜Ｇｩ､･ｾ･ｩ｡＠ V. S. para a sua fam Bia tomando um 
seguro de vida adequado na 

SUL A MERIC » 

que tem um pa 's:tdo honrado de ｾＵ＠ annos, e a ･ｾｰ･ ｲ ｩ･ｮ｣ｬ｡＠ necessaria para 
• o eMPrego d1s economias de V. . que rodem ser Inverlldas com uma enor

me vantagem para V . e a sua familJa em forma de seguro de vida, paga
vel se V . sobreviver a um penodo escolhido ou seja por sua morte antes do 
dito penodo? 

O seguro pode er pagavel numa só quantia. ou em forma de renda 
mensal vitalícia á vlU\'a ou aos fJIhos. 

Pedimos a V. S. ouvir o nos o conselho e procurar os nossos folhetos 
ou procurar uma palestra com um dos nossos representantes. ada custa. A 
nada obriga. O no'so er,lço de informações é de toda a dlscreção. 

lais de 22000 lares estão segurados 
,'A ,.A SUL A M E R I C A" 

fundos de garantia 
Pago aos segurados e aos seus 

herdeiros mais de 
Seguros em vigor mais de 

47.560:692$517 

72.000:000$000 
216 -000: 000$000 

CA -'- JI"\TRIZ -Rio de Janeiro -80 Rua do ｏｵｶ ｩ ､ｯｲ Ｍ Ｘｾ＠
HrCCrRSAE!ói _ Bahia, Porto, Recife e São Paulo 

Succursaes, Banqueiros, Agencias no EXTRANGEIRO 

Banqueiros em fl orianopolis : Hoepcke, Irmão & Cia. 

Victor R. Busch 
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- JOI 

As melhores matcas de fal'iilth 

CRUZEIRO, 

SURPREZA, 
ｾ＠ . 

BOA VISTA e 

trigo: 

JURAC . 

A lnarcas preferid._-..J 

UNICO AGENTE EM FLORIANOPOLIS 

BLYSIO SIMÓE 
Hua Jo o mtó n. 14 
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ｾ ｮ､ｲ＠
ｾｦｬＩ＠ ACÃO - EXF RT à 

opol ta. Catharlna 
E"'criptori ｾ＠

. , 

• • Ｔｾｾｾ Ｌ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ Ｍ ｾｾ＠ •. 
t"fção de 

PaDDAS, ARII Rl11110, 

BIUDEZA8, ETC . 

ｾｖａｉＡｉＬ＠ n no?"p ;o4' E, Gl:. 

ZOLINA, ETC. 

• • ecção ct ｬｾ＠ rragem 
MACHINAS" DK TODA A ameIE . • 

INSTRUMENTOS PARA 

LAVOURA, MOTORES, ETC. 

Encarregam-ee da ｡｣ｱｵｩＸｾ＠ deqllaelquer m a· 
teriae para emprllll! 8 n "tri , redes 

ｾ･＠ 811;1:a e eIgottos, msWlaçõe e' ectricas etc, 

. ＮＬＮＮＮＬＮＬＮＬＭＭ Ｍ Ｍ ｾＮＮＬＮＮ＠

Depolól de carvão d edr a CardIff 
e Americano 

I 

I 

V 

P U 'IU. I))': '''RU' U,: \0 ｉＩｊ ｾ＠ " ,\I'OU)'; ' I . 
• 

. . \' H • . • (O \U .'.\1, \ ( '.\lU • . \", 

o 

ｾｾ ｾ］］ ］Ｚ Ｎ ］］］］ｾ］］ ］］ｏｏＮ Ｇ ｏｏ］］］］Ｗ］ｾ］］ ］］ ］］］］］］］ｾ＠

SO A 0 5 NACT(. T B E .E TRAN, 
d .E TEs DO BANCO 'DI N APO Ll 

lTALIA 
r .... t 111 d I! ｾＢ Ｂｮ ｬ ｮ ＨＱ＠ d f' ord .'u u tl " • t ..... ta .. 

r (' p ll rtl .. ｾﾷ＠ pu ,1JC'1l • N" 

llrad. da (11 1 I 
J< R Ｎｾ＠ otlmlt·a. jlll' O'l d.' apo ll('" t' tlh Id 1 ue o • 
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