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ao sr. dr. fidolpho Xonder, :
.

.

� ������..���������.�..��..������ �
Jluma edição dedicada cf .J'lssociação Commercial e a.o ::Jnstitufo Commercial

de F/orianopo/is enquadra-se perfeitamente um preito de homenagel71 cf figura in

confundível do dr• .J'ldo/pho Xonder, lidimo defensor dos nossos interesses com

merciaes, grande amígo da nossa escola de commercio, J(omflnageando-o nào pode
riamos melhor honrar as duas benemerltas instituições commerclaes,
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Boletim Commercial
publicação mensal de interesses economicos e commerciaes

Sob os auspicies da Asssociação Commercial de Ftorianopolis

I1ssocia�ão Commercial de Ftortanopotts
Entre as muitas Associações Commerciaes do

Brasil, selienle-se pelo devotamento com que lrale

dos interesses commerciaes dos seus associados,
a Associação Cornmerciel de florianopolis.

Possuindo sem p r e ,

desde a sua fundação, di
reclorias zelosas, são ines

firneveis os serviços Ia

prestados ao commercio

local por essa ulilissirne

associação de classe.
De quando em quan

do, vemo-Ia interferindo

junto aos poderes compe
tentes na resolução de im

portantes problemas que

intendem com a nossa vida

cornmerciel.
filiada á, federação

das Associeçôss Com
rnerciaes do Brasil. ede
no Rio, bastas vezes a nos

sa Associação tem usado
dessa regalia interessando

equelle elle corporação
cornmercie] nos problemas
dos negocientes de nossa

resultado,

-

:jREDACTOR-CHEFE

f7orencio jltiago da Cosia

A' frente da Directoria, como seu illuslre pre

sidente, conte a Associação Comrnerciel de flo

rienopolis corri a operosidade do integro commer

ciente "sr, Joaquim Garcia Netto, pessôe de todo

�1�s�g�e e: alta influencie
no nosso meio cornrner

cio-social. E s. s. tem co

mo companheiros de di

recção homens de idees e

de acção, todos de con

ceito firmado e grandes ser
viços pre lados iI causa do

nosso cornrnercio.

O Bo/efim Commer
cial que, com este numero

complete o seu oitavo an

no de vida ligada aos in-

, tere ses da Associação
Cornmerciel de florianopo
lis, e, por isto mesmo, aos

inleres e do no so com

mercio a indu iria, en

te-se feliz em render um

Janeiro õe 1926
QERENCIA

Associação Commercial de Florlanopolls
Rua F. Schmirlt, 18 sobrado.

SR. JOAQUIM GARCIA NffiO, digno Presidente da A. C.
e pessôa de toda distincção no

nosso alto commercio.
preito de reconhecimento
e homenagem ao Commer
CIO de florianopoli , den-

praça, sempre com feliz do iI e tampa os clichés da illu 'rede e opero a

drr clorie da muito util e digna A ociação Lom-

A Directoria a lual tem actuado duma maneira rner lél de florianopolis.
sobremodo recommendavel no inluilo de eugmenler fiCá assim com toda a ju liça _ ali leito um

mais e mais o preshgio social. no sso \ elho desejo.
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A Conferencia Internacional
�o Trabal�o �e

Communica-no- a Repartição Internacional do
Trabalho:

«..\ Conferencia Internacional do Trabalho ree

lizeré duas e
- ões con ecuíives em 1926. A oitava

se ão, que se iniciará em Genebra no dia 25 de
A \alO. será deslinede so e tudo de uma que Ião de
ermgreçêo . as implificeções susceptíveis de eppli
cação á inspecção dos emigrante a bordo. E'
tambem nesta sessão que se dará a discussão he
bituaI do relelorio do sr. Albert Thomas e outra

qualquer questão po se ser uscilada aproposito
da ecliv Idade da Repartição Internacional do Tre
balho e do problemas sociees em geral.

I la ordem do die da nona sessão eslêo ins
criples duas questões releliv a ao trabalho merih
mo a codificação inlernecionel das regras refe
rentes ao contrado de engajamento dos maribmos
e os pnncrpios geraes da Inspecção do lrabalho
do homens do mar.

DR. HflTOR BLU ,illu Ire vlcep dente, Olmlor da
Aql.'ncia o lIo)d Bra ilelro e figura dI.' de taque

no no se meio oli .

6

SR. FLORENCIO COSTA, illll Ire thesoureiro da A. L, da firma

Costa, Irmão, & Cia., nosso eminente redactor chefe

e publicista conceituado.

Tralando das questões de emigração, a Or
ganização lnternecronel do Trabalho pensa contri
buir para a solução dos problemas sociees os mais

Importantes do momenlo actual, cujo regulamento
torne-se uma necessidade para lodos s peizes.

As questões do trabalho maritimo constituem,
de outra parle. ur a das mais antigas preoccupações
da Organização nlernecionel do Trabalho.

Dt: de 191) a organizações de merilirnos
charnerern fi aHenç.ão da Conlerencia da Paz para
o problema geral da r ulernenleçêo inlernecional
das c ndiçôe do trabalho dos rnerilimos.

]:>aschoal Simone
diçno 2 lhes feiro da fi e. e concei

fuado ch4e d. firma
?< scboa] S/lT]Me � 'ilho

A ReparlI d Internacional do Trebalho pro
pondo-se introduzir um c rl Uniformidade na

condições � rae mUI dlffi f nles do Tr b lho do
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3BOLETIM C01:t:EMRCIAL

merilimos e especielmente das clausulas de seus

'Contracto de engejernenlo. provou a sua [idehdade
ao espmlo da Parte XIII do Tralado de Paz que
declara que existem

.. methodos e princípios con

cernentes a regulamentação das condições do tra
balho que toda communidade industrial devia es

forçar-se por edopl r".
Em 191 G, a Conferencia Internacional do T re

belho, de Genova, occupou-se. pela prírneire vez

da questão e encarregou a Repartição da missão
de iniciar os trabalhos em vista da elaboração de
um Esfatut) Internacional dos maribmos.

Esses trebalhos foram proseguidos em elabo
ração com a Comrnissêo parlidarla rnerifirne, insti-

--

�

Desses trabalhos resultou um projecto de co

dificação das regra do contrato de engajamento
dos rnerilirnos que será apresentado á Conferencia
em 1926.

Desse projecto desprendem-se as regras gt:raes
admitidas nas legislações nacionaes e outras dis
posições susceptíveis de facilitar a applicação in
ternacional dos principios formulados.

ElIe representa. pois. a primeira parte desse
código iníernecronel do trabalho maritimo cuja pre
paração foi solicitada á Repartição Internacional do
Trabalho.

Corresponde á preoccupações eneloges a ins

cnpçêo na ordem do dia da Conferencia de 1926
dos principio geraes da inspecção do trabalho dos
homens do mar. Esses principios ainda não foram
definidos de maneira sehsfeclorie e divergem essen

crelrnenle dos que são epplicados na inspecção do
SR. LAERCIO CALDEIRA DE ANDRADA, presidente da Academia Catharinense trabalho Industrial.

de Letras, director da Secretaria da A. L, director do Instituto A conferencia deverá determinar de modo mais
(emmercial de Florlanopolis, e redactor-proprietario do exato o objecto e os methodos da inspecção rnerifi-

"Boletim Commercial" ma e até prever a fórma de organização geral
que caberia a tal serviço".

firmando Jjlum
ross. 1. efcm' a fi.
SI 'erado �p� n l:ilUe l'n!Jl<?/"Cla/

17l nessa pra a

üide em consequenci
e composre de repr
dore dd Ol'Qtlll1

de Genm:d
s m rillmos. errne
I nal d T abalho.

S N � I TO N I O A �1 � R � L, digno socio da importante firma
Ro a, �e\'e & Ila., e tllustre

Ion ui de Portugal.
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o Brasil visto de fõra
o trabalho que reproduzimos a �

-

zuir é autoria do r. dr. Helio
Lobo, consul geral do Brasil em No
va York. Foi e crípto pecialm ent

para divulgação no E tado Unido,
onde foi publicado em inzlez. Trata-

de um ensaio de nitido valor, em

que se -contêm urna ynthe per
feita da n "as condições economi

cus, ociaes e politic da actualida
de, o que plenamente ju tifica que
o reproduzamos aqui. E trabalho
é o se cru in te :

A crise "post..bellum"
O Bra ii pa a, neste momento, pe

la mesma cri que outro paizes
atrave m, a cris «po t-bellurn». Co
mo em toda a parte onde os homens
não foram chamados para o cam

pos de batalha, activou- a produc
cão pela grande procura de vario
n rt r obre tudo O agricolas, com

;t I 'fluente elevação de preço e

a ra de condiçõe para faz n-

de corumercíantes, banqueiro,
etc.
E a phase da zrande gu rra teve

outra consequencia para a economia
nacional. a de no lançar, em vi ta
de nos a nec ssidades interna, em

actívidade economica e indus
e de tal modo isso aconteceu
m vario artigo como calça-

do tecido, doce em lata. etc., ...

pôde dizer- e que já no ba tamo
a nós me mo . A este respeito con

vem lembrar que, e no o commer

cio exterior não assumio as propor
do, neste continente, d poi do do
ções esperadas, o int.erno é o zun

do. nest- continente, depois do dos
Estados Unido da América. Aliá, é
este paiz a prova de que a importan
C'Ía e valor de uma nação não ó me

dem só pelo u cornmercio exte
rioi . Do Br ii, convém lembrar, é
ainda a primeira marinha mercante
do llOVO mundo depoi da americana
do norte.
Terminada, porém, a guerra, ad

veio o período de depre .são econo...

mica e commercial para todo", .orn

a de valorização das moedas, a retra

cção das exportações, a care tia da
vida e outro factore d des quili
brio e mal-e tar. O Brasil não foi
do que meno offreram. ahiram
as exportaçõe ,com ellas, o preço
do producto de maior hida. As
emis õe de papel-moeda, de que foi
obrigado a lançar mão, como qu i
todo' o Governos então, puzeram
para baixo o mil réi , diffi ·ultando
no�s1ll:::i trocas commerciaes, agO'ra
vando o problema social e lançando
o mal-e tal' no grandes centro. De

todo o paizes da América do ui
é o Brasil (que, corno se sabe, re

presenta metade, mais ou menos, des-
a parte do continente em população

e territorio), o unico que po ue va

rios grandes nucleos de população,
além da sua capital; e em todo el
le , principalmente ao longo da cos

ta, o desassocego economico e so ial
ha um lu tI'O espera por uma melhora
de condiçõe que o estado geral do
mundo não tem permittido.
Paize de immigração, o da

America do ul, vêm suas massas

obreiras, cre cer, acumulando-se no

grandes centros e difficultando, aos

elementos turbulentos de cada raça,
sua marcha pacifica. Muito especial
mente o Bra ii, por força de uma

di po íção de ua constituição, in

terpretada no primeira anno da

Republica num entido demasiada
mente liberal (a qu abria o terri
torio nacional a todos que o bu cas-

em, independentemente de pa a

porte) Ioi o itio procurado de certa
escoria internacional, sem religião,
sem crença , sem moral, e para o

qual tanto melhor eria quanto peor
caminh e a nação. Boi hevista rus

sos, carbonarios portugueze, anar-

chista italianos e he panhóes, o

verme.hos de toda. as raças con pi
ram no Brasil, como aqui e nas ou

Ira' regiõe do globo, pela alteração
da ordem e o reino da anarchia :

mas alli, ob a protecção de leis de
masiadamente libera ,que ó ago
ra, á vi ta da experiencia, procu
ramo corrieir.

O qu vêem o u .ce os occorr i-
do em ão Paulo, durante o mez

de Julho do anno passado, á. luz de
factore exclu ivarnerite bra ii iro,
desconhecem o que vai hoje pela na

ção. Houve nelles, é certo, factor s

politicos naclonaes, mas houve tarn
bem a acção do braço extrang iro,
não do que tem cooperado comno -

co para nos o progr o, ma do abu
sivo e anarchico, que ó vive de
agitação. Cerca d um quarto da
força em rebellião, apanhada pelo
Governo Federal, eram extrangeiro ;
recentemente chegado ao paiz. Não
foi a im uma revolta de ão Pau
lo, ma em ão Paulo, se e tudada
adequadamente. E alli explodio pe
lO combu tivel do descontamento po
litico, que deparou em eu favor.
E' preci o tambem não fechar o

elho' a e e faetor, 3 quer 'x

plicar a tran mutação por que vai
oBra il pa. anelo. arestia dt vida,
agitação vermelha extrangeiru, 'I'i
�e economica., -e' factore de p 'r
turbaç.ão não de via riam o Brasil

de seu aminho de paz, se se não

conjugassem com u�. velho pro?lema
de nossa vida politica e nacional,
o problema da representação elei
toral em melhores bases. Nas de
mocracias do melhor typo, sobretudo
nas duas maiores, a americana e a

ingleza, o Governo está, sem duvida,
nas mãos de uma minoria, que é a

percentagem dos votantes nas eleí

ÇÕl! • Queira o cidadão, que pouco
ou jamais votou, exercer esta func

ção, e basta que 'Se regi tre no seu

dist ricto e compareça á sua secção.
Não precisa de leis garantidora do
seu saffragio, já existentes, e para
fiel tornada della ha, acima de regu
lamentos, a força e a opinião pu
blica por todo os eus orgãos. Nas
democracias de typo inferior, corno

em regras as latina, ao contrario,
o poder está nas mão de um peque
no grupo, em geral porque a mas a,
lia maioria illetrada, ainda não apren
deu bem o valor do voto e da ins
trucção, e, em particular, porque
leis e o regulamentos ainda e rc

sentem de uma 01': ntação menos

adantada, discordante da a pirações
uctuaes ou a procurando r olver
inaocquadamente.

Revolta contra o caucus

Paiz de cerca de 30 milhões de
habitante , o Brasil tem um corpo
leitora! effe tive que, na.' eleições
maiores, a pr sidencia Iederaes, não
chegou a um milhão de; votante.
I to diz hem de no o probl ma po
litico. A campanha pela parfícípa
cão re cente do individuo no go
verno tem ugm ntado muito com
o progre sso do paiz, o ideaes da no-

va geração, a profunda orrent
que vão alterando o mundo. . Pau
lo, Rio de Janeiro, Mina Gel" ,

Rio Grande do ul, P rnambuco ião
o entro cio movimento que pede,
ai êru d lei eleitorae ad quada , a
in tituícão do verdad iro voto c o ,

ereto. E a agitação. que tev ini
cio ha vario annos, ainda re 'rude c
mai corn a oppo iição que lhe levan
ta em toda a parte a machina elei
toral, mai podero a alli do qu aqui,
porque é d tituida d . e. imrnen 'o
r cur o de defe a qu é aqui, em
seus mquerito publicos c seu \'011-
tróle, a. opinião publica.

ob est a p to, intcre ante ('
comparar o que ucc dl'u no E�ta
elo 1.·lJido da Ameri 'U, 110 prim 'il'o
cl'ulo de ua indepPIHh'lIl'Ía, l' o
Bra ii de hoje, para põr cm relevo
a ·emelhança. do al'onte 'imcnto ,

De 'go tosa. com o chamado rinlr
Caucll (reunião de bo e ou ·lwf('.�
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em geral senadore e membro da
casa dos representante, em cujas
mãos estava, por assim dizer, o go
verno do paiz e, sobretudo, a escolha
de eu presidente) a opinião ameri
cana derrubou-a depois de apaixo
nada campanha em 1828, sub tituin
do-a pelas convenções. A profunda
inquietação que, não ha negal-o, vem
dominando a vida politica brasileira,
tira sua raiz mais o tensiva da ma

neira como escolhemos nosso presi
dentes, processo equivalente, mai ou

menos, ao caucus americano. Não se

di cute neste papel, como e fez ao

tempo nos Estado Unidos da Ame
rica, se este systerna não é, ele facto.
de communlcaçõe e, á natural se

lecção, ainda con tituem o parla
merítares federaes o tvpo mai repre
sentativo da cultura e dos ideae ge
raes. Apenas salientamos que o ys
tema, como tal, vai deparando cre

scente opposíção nas ma as. pela
convencionalidade que repre enta e

o pouco auscultamento que, na ap
parencia, dá ao de ejo nopi are .

Em um paiz, onde cerca di' 80°,0 da
população não abe lêr r.em e (re

ver, a direcção. eja ocial, politica
ou intellectual, ha de enfeixar- e,
por força, em uma. elite e clarecida.
A in tituíção do voto ecreto no Bra
sil não é poi a panacéa para a cri
se que atrave amo ; ma elá ao

povo a confiança nas uas e colha
e constitue um bom começo para a

reforma da educação politica nacio
nal, de que tanto preci amo

Outras

causas complementare
Além de sa causa fundamental. ou

tra ha dignas de. menção. Entre el
las, são de notar certo prurido de
mando de algun militare d viado
de eus devere; a ambição d ostro
tantos paisano. para o quae na

bomba que explode está a salvação
de tudo; a localização da capital do
paiz em um centro .osmopolita, C(}
mo o Rio de. Janeiro, que é ao me
nos tempo o Iogar de aquartelamento
da forças armada' de terra e mar

e o sitio procurado pelo acitadore
extrangeiros ; sem esq UE -er, la 'f bui
not leasi, o apparclho politico e ad
mini trativo existente, que parou
em d rnasia o centro dOR Estado e

enfraquece o desenvolvimento do
paiz, obre tudo no seu a 'pedo (_'.co

nomico. Toda aq aspi1'l1çõec: do Bra
sil. oh o imp�rio, visa \"tlm a fede
l',H;ão e a repuhlim: P, fpita ("ta,
Opcl'ou-se aqueHa em termo" tão amo

plo , que redundaram ('111 yario do
nos'os male actuaes. A di tribuição
elo' impo to enUe n Pnião "" o E
ta do . p�,'mittindo a I'slc', por ('sem
pIo, ti. impo h;ão da ta. as de e.-poj'
tcH,:ão, que t.anto mal fazem ao no'so

comrnercío exterior, é um delles. Ou
tro, a faculdade para.o Estados,
não prohíbitiva no texto constitucio
nal, de contraírem emprestimos es

trangeiros. e na lei o que. ha é uma

federação de ba es amplas, o que de
fado vem prevalecendo é uma am

pliação das attribuíçõee Iederaes, que
póde obter-se por pressão eventual
sobre os governo locaes, mas que,
em seus aspectos maiores, ó e rea

lizará de facto mediante revisão cons
titucional.
E' ne sa revisão que está -empe

nhado o actual chefe da nação, ape
sar da época de transição por que
pa sarno . Entende o r. Arthur Ber
nard ,com algun homens de maior
1'€ ponsabilidade no regímen, que o

apparelho deve ser corrigido já, an

te que urjam nova" perturbaçõ .

'l'rinta e quatro anno de pratica re

publicana pedem, na verdade, um cer

to numero de reformas, tanto mais
nec árias quanto a constituição, ao

.

inver o da americana, pouco deve
ainda a chamada interpretação ju
dicial. Me mo, no governos de for
ma federativa frouxa, como o E
tados Unido da Arnerica, a evolução
tem ido para o avigoramento do
poder central, por todo o meio. No
Bra ii. se a Con tituição não operar,
POl' uma. emenda, e, a ampliação,
o re ultado erá a continuação da
intervençôe Iederaes, como a que
e tá aaora no Amazona , para sal
vamento de Estado mal admini tra
dos e beneficio d 'eu credito fóra.
Tal reforma é tanto mai nece

ria, quanto a enorme extensão do
ten-itorio. de provido de meio de
communicação adequado, o e tá pe
dindo cada vez mais, e puzerrno
o territorio do B1'a il obre o dos E -

tados Unido da Am rica, ainda 1'€ -

tará legar para um E tado maior que
Te. a ; e, todavia, no a réde ferro-
via ria é apen a de Texa . Viram o

americano , de de o começo, o pa
pel que a ligaçõe ferro- riaria e I()U'

t ra iam de empenhar na obra da
unidade nacional. pondo cedo mão á
obra e con truindo a e plendida réde
que hoje é a. ua. Por mai di tante
do centro uppridor d capitaes, que
ra a Europa. p la configuração phy
sica do seu terreno, por er ma' mo

<:0 meio século que eate paiz na vida
livre, não póde Iazel-o o Brasil. Da
hi a no a ne e" idade e. t rna

Iundameutae actuaes, o immizrante
c o l"apital. O doi pod m, I."om o

coner do tempo, rpduzir- m mo,
a um, o immigrant.e. o qual. quan
do h m e"colhido e orientado, no

trará o de que pr ci'arll1o fóra. Tal
t> de per pel'tiva l'ooperação, á" ve

'l.e' me mo incon eiente. (lu ha Ion-
0'0;; annos "em }ll'evale�endo entre
o Bra iI e os E�tado Pnido da.
Am�'rka, que. podt:ndo no.,. forn 'C't'r

hoje o capital de que carecemos para
nosso desenvolvimento indu trinl e

não podendo dar-no directamente o

immigrante, nol-o vão favorecer in
directamente, porque fecharam as

proprias portas ao influxo immigra
torío européu.
O phantasma da secessão

Alguns observadores estrangeiro ,

irnpr ssionado com a desarticulação
ele nosso immen o territorio (percor
rei-o de norte a sul seria mais longe
do que cruzar o Atlantico entre No
va York e Liverpool», bem oomo as

agitaçõe politica occorrentes ulti
mamente, em um ponto ou em outro
do paiz, vaticinaram o desmembra
mento do Bra il em annos não remo

to . I to foi di cutido aqui, embora
uperficialmente, por occa ião da re-

ferida revolta em ão Paulo. Tae
ob ervadore ,porém, d conhecem
quer a igníficação de no sa hí to
ria, quer o elementos em formação
actualmente na vida bra ileíra. En i
na aquella que de dois blóco exis
tente. ao tempo da proclamação da
independencia na América do Sul,
um, o he panhol, dividiu- em nove

menor ,que são a Argentina, o Chi
le. o Peru', o Equador, a Bolívia, a

Oolurnbia e a Venezuela; e o outro,
portuguez, permaneceu intacto, é o

Brasil. I o prova já um not vel po
der de unidade da antiga colonia por
tugueza, poder que o bra Ileiros,
não fizeram enão reforçar. E' pro
va di so no o repudio, ainda colonia,
á occupações e trangeir ,uma d

quae a Iranceza, durou cerca de tre
anno , e outra. a hollandeza, vinte
e quatro.
Ape ar da falta de communiea

çõe , da separação remota em que
urnas parte do paiz e tão da outra,
diffical é encontrar, por exemplo, 2
individuo rnai brasileiros do que o

do norte. e do ul, elo léste e oé tt�.
Tos E tado nidos ela America,
apesar da população heterosrenea, ha
differença de religião e costume no

antigo" territoríos adquirido , o po
der d absorpção nacional é tal que,
já eundo T.ocqueville em 1830. os

habitante elos extremos do seu ter
ritorio e a emelhavam ma' entre
i que os bretõe e normand por
exemplo, na França.
OBra il tem uma. uniformidade

de caractere nacionaes, ainda maior
pela identidade de Iinaua, religião e
o tume". uniformidade não minora
da pelo ad nto em massa de gran
de leva immigratoria. O que ser'
o re ultado de advento, agora que

leva.s vão sem du\ida
povoar no�.. bacia flu\iae", pondo
m valor nossa riquez, . ó o futu
ro póde dizer. A re i tencia do ca

racter nacional, no pi'e en'ar "ua uni
dade etbni �a e politica, t.em por i.
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E tados Unido da América, algumas
de ua desorden períodícas, nas

minas de carvão de Illínois ou West

Virginia, não ficam atrés, em 'VÍIO

lenda e mesmo sangue, de alguns
acce o de força além do Golfo do
Mexico.

O Bra ii e 00 Estados Unidos da
America têm um grande destino a

cumprir no continente, e �ão de. cume

pril-o. Nós sorno os mais moços e,

poi ,o de menor eXI:e.rienci� e me

nos a díancados. Ma nao se segue da
hi que não saibamos trilhar nosso

caminho. Em 1860, justamente an

te da. guerra ci'Vil� tinha. este pai.z
30 milhões de habitantes e li mil
milhas de estrada de ferro; dois ter

ço de sua exportação eram' algo
dão; a grande éra immigratoria ia

começar; abria-se Oi grande surto

industrial, e tinha começo o dese�
volvimenro do oeste. Se se substi
tue o a lgodão pelo café, ter-se-há o

Bra i,l de hoje, sem mudança de
mai nada. Meio eculo, que é quan
to estamos atrás, pois nossa. inde
pendencia data de 1822, não é iill:II

vida dos povoo, mas conta muito
nestes americanos cheios de seiva
e audácia creadora, Erros temos fei
to e vamos fazer. MaB no seu todo,
a Nação vai seu caminho, segura!
de seu passo. Não se enganarão 08

que tiverem posto nella sua con

fiança.

porém, bõ credenciaes. O radio, o

aeroplano, es e outro meios de
aproxímação vão, aliás, compesar
nos atrazo, facilitando a obra in
vi ivel, mas profunda, da coh são
nacional. Porque carreza o Sul, 0-

bretudo ão Paulo, com mai da me
tade das despez Iederaes, não e

egue que repare do resto do paiz.
Terá o norte ua compensação, vai
tel-a quando. e já aconteceu outr'ora
sob a base do assucar, e lhe puze
ram em valor as immensa riquezas.
p ou o Brasil, na ua unidade,
por crise grande, á vi ta da qua
a actual mal merece referencia? Ne

nhum paiz ha maior, hoje, na ua
immen a cohesão nacional do que

Estado Unidos da America e, to
davia, em falar em outros ameaça
de ecce ão, como a occasionada pe
la chamada tarifa da abominações,
não mo trou a guerra civil que aci
ma de velleidades parati ta e ta
va a noção de sua inteeridade in
vencível? Ainda hoje, quem falaria
em separação pelo ó fact.o de
saber que em seis ó E tados se lo
caliza aqui a metade da producção
indu trial do paiz, com 33 Ofo de ua

população e 49 010 do numero de
operario ; ou, ainda, porque so de
quatro outro advern mai de 60 Ofo
dos impo tos sobre o rendimento de
toda a .i"ação, o qual

.

"por ua vez
cerca de 50 o o da receita federal?

Conclusão
E' do PO\'o. como dos indivi

duos, julgar o outro segundo a

propria imacem actual, e quecido
do occorrído p 1'<1 trá. Ne e jul o-a
rnento é preci 'o, entretanto, ter em

con ideraçâo a condiçõ peculiares
de cada um, o factores m que Sl6
moveram, a diffrculdade que depa
raram no caminho. Excepção de doi
ou tres paires, á frente dos quae
os E tado Unido da America, (que
têm aliás, outros problemas grave
eu) todos os outros, quer da Eu
ropa, quer da Ame rica, estão. mais
ou menos, no 1l1�mo plano d de
ordem financeira, d equilíbrio eco

nornico e agitação politica. E' em

relação a elles, não ao ma' fa
vorecido, que a oomparacão deve
fazer- . Eu não d fendo o Brasil,
cito apenas facto. E em v; ta dOIS
esforços, tão promi ore d exito,
da administração federal brasileira,
no equilibrio de eu orçamento, na

restauração de ua moéda e de uas

finanças e na manutenção da ordem
publica, em meio de paixões em in
cande cencia, a comparação não nos

é desvantajosa. ão e lançou ain
da ali mão de uma emissao em mas

sa, sob falaze pretextos econornícos
de defesa da. moéda, nem ha dire..

ctorios militare ou díctaduras civis
com u pensão do habeas-corpus e

outras garantias d cidadão, a mais
recente das q 11 cl ,. a demL ão em
massa. do íuncc.onulismo de credo
politico contrario. A América do uI
grangeou a Iama de revolucionaria
e d potíca, ma ella recebe hoje li
çõe da velha Europa. Quanto aos

Nova York,
5 de Setembro de 1925.

Rapidez na liquidação dos sinistros na "SUL AMERICA"
A SUL AMERICA considero uma dos suas terefes rneis importantes liquidar prornptameníe os sinistres. Gr.çu á cooperação dos

seus Represntentes em Ojl dar os mteressedos o completar 05 provas. e ii persisíencie do Coso Molriz nesse sentido. de 1 � sinistros
o�ados no Brasil no onno Imencerro oro findo. apenas 20 rêo poderem ser immedielernente epprovedss pU.li pagamento por niío esta
rem completos os provas Jc morte Dos sinistros com os provas de moríe completos e em ordem. quesi todos foram epprovedes, dentro
de 24 e 48 horas, poro pagamenlo.

O seguro de vida é o UNICA maneiro CERTA E SCIENTlflCA do chefe de Iernilie gar.nlir o bem estu dos entes queridos depoisda suo morte.

Prospectos, folhetos, informações gratis sem compromisso algum
CASA MA TRIZ: - 80. Rua do Ouvidor. 82 - Rio de Janeiro
SUCCURSAES.. - Bahia, Podo Alegre. Recife e S. Pau/o.

.l3a'lC{ueiros em Florianopolis : ?(oepcke �
Inspector

VICTOR R. BUSCH

eia.
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Instituto Co:rn:rnercial de FlorlanopoUs
e:=>'""� q�� ��

Entre os nossos esíebeleci.,
mentes de instrucção, salienta
se pela grande somma de re

sultados benéficos jà alcança
dos, o Instituto Commercial de

florianopc,lis, (antigo Curso
Pratico do Commercie), que
desde 1919, vem realizando ef
ficiente trabalho, muito especial
mente no meio da laboriosa
classe caixeiral.

Arnperedo pela nossa uíilis
sima Associação Commercial,
que lhe reconhece a actuação
valiosa, o Instituto já preparou
cinco turmas de guarda�livros
que occupern. hoje, salientes po

sições em nossa praça, em ve

rias outras do Estado, e até

Ióre dos erraiaes ceíherinenses.

Reconhecido oflicielrnente pe
lo governo do Estado, pela lei
n. 1.459. de 26 de Setembro
de 1924, e reconhecido de uti

lidade publica pelo decreto fe

deral n. 4.974 B, de 4 de De
zembro de 1925, está o Insti
tuto em vias de equiparação
dos seus diplomas a Academia
de Commercio e Instituto Com
mercial do Rio de Janeiro;
sendo que, deste ultimo, é elle

aqui succursal desde 1922.

Possuindo um corpo docen
te preparado e treinado nas li
des do ensino commerciel,
adoptando modernos methodos
de ensino pratico e de elficien
cie comprovada em sete annos

de eppliceção, o lnshlulo tem

conseguido despertar a ellen

ção dos nossos moços, elre

hindo-o ás suas aulas e Ie-

Aula do I· anno commercral

Salão de aulas do 2· anro commercial

zendo-os reconhecer a grande
opporfunidade que lhe é con-

edide. E a m Cidade do com

mercio tem comprehendido as

grandes \ antagens e os opli
mos resultados do lnstilulo

Cornmerciel. affluindo aos cur

so alI! leccionados, em matri

cula sempre uperior a cem.

Em melado do mez enlrenle

r elizer-se-e mai uma vez a

olenne entrega de diploma do
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ln titulo aos guarda-li\To que

completaram o cur o. turma

de te ermo, de 20 elumnos, den
tre o quaes dez senhorinhas,
e colheu para seu paranympho
o sr. Joaquim Garcia Netto.

presidente da A saciação Com
mercial e uma das individuali
dades mais nobres e represen

tativas do commercio cathari
nense.

Publicando hoje alguns as

pectos de aulas do Instituto
Commercial de florianopolis. o
fazemos como applausos á

sua obra rnerilorie e louvor a

sua apreciada actuação.
(O'O Tempo. de i de Ja

neiro de 1926).

BOL}�l'nl CO�DIBR

Sala de aulas do 3· anno commercial

BRASIL - ARGENTINA

Voltando de sua recente viagem a Buenos ires,
o Sr. Henrique Lage. presidente da Companhia Cos
teira teve occasião de se merufesler a respeito aos

jornaes, [aliando igualmente da linha de navegação
que vai estabelecer entre Belém e Santa fé. Disse
o Sr. Henrique l.ege. A simples inspecção do mo

vimento do porto de Buenos Aires. hoje muito eu

gmentado mostra .mmediefernente ao viajante o

grande desenvolvimento desta importante e rica na

ção que einde não é tão bem conhecida dos bresi
leiros como fôra de desejar, pOIS iajam meis para
a Europa do que para os paizes da America. Par-
iderio convicto da polihce pen-ernericene, pelo que
acaba de observar. mais se firmou em seu espm
to a necessidade de effedival-a em adas concretos.
Entre a ArgentIna e o BrasIl. o inlercernbio com

mercial e apresenta de modo SIngular e faci!. pai
um neces ile do outro-v-de producios de Impres
cindível consumo. O desenvolvimento, portanto dos
meios de cornrnumceçêo entre os dous paizes e o rnei

poderoso concurso para a realização preiice da e

bia politica de epproxirneçêo cordial que o esta
distas bra ílelros e argentinos vêm J vendo a effelto.
E. aproposito, eccrescenlou o Sr. Henrique La e

que pretende estender a linha de navegação da Com
penhie Nacional de avegação Costeira levando
seus navios de Belém, no Pará ate Santa fé. na

Argentina. Na segunda metade do ermo vindouro.
chegando os navios novos que estão sendo cons-

íruidos. procurará, de accôrdo com o nosso Go
verno e o da Argentina. iniciar a nova linha de
nClvegação. Essa iniciehve. que mereceu equi do
Exmo. Sr. Dr. Arthur Bernardes e dos seus auxi
liares todo apoio e eppleusos, foi recebida de mo-

do idenhco pelo Excellentissimo Sr. Dr. Marcello
Alvear e seus auxiliares. Acolhendo com toda et

tenção todo memorie] em que o problema é am

plamente estudado. o Exmo. Sr. Dr. MarceJlo Al
vear declarou ser favoravel á sua solução. que mui
to convém aos dous peizes, eslreilendo suas rela-

çõe cada vez mal e ter confiado aos Srs. Ministros
da fazenda. Agricultura e Obras Publicas, o seu

e ludo de modo a fazer a favor da creação dessa
linha de navegação tudo que for passivei e estiver
a seu alcance. Pelo que lhe foi dado observar, na
Argentina. a rnechine edrnimslrehva é simples e

repida, parecendo-lhe que a burocracia é peça que
não pega ... E�tá confiante no resultado deste em-

prehendimento de utilidade real para as duas Na
ções. Tendo lido a honra de epproxrrner-se do
Exmo. Sr. Pre idenle Ã\arcello Alvear. não pode ce

Iar a profunda impressão que lhe d lXOU es e esta
dI ta de alto discorímo e diplomata de renome con

sagrado. Regressou meis do que nunca convencido
do acerto da el bre phrase de Saens Pena que
ludo nos une. nada nos separa". mas sendo util

uma politica de realisa ôes, perrnitlindo melhor nos
conhecermos e intensificarmos no ses relações com
merClaes" .
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êtluartlo
Santa Caiharina

7(or'1
...... ]3rasil

)Ylafri� Florianopolis filial: .cagu'lQ
Caixa Postal. 39 e 40. Endereço Telegr: Trigo-Caixa Postal, 39

Cods., A B C B.a ed, RIBEIRO (TWO in oneí BORGES
PARTICULARES

i .

Cornmlssões e Constçnações
Jl17porfação: Vinhos, Sal, Farinha de trigo, Phosphoros, Azeite, Xerque, Louças, Ferrag�ns.
Àssucer. Sardinhas, Soda Caustica, Papel. ele.

€xporfação: Farinha de mandioca, Polvilho, Tepioce, Arroz. Assucar, Banha, Feijão. Café,
Frudas verdes. Couros seccos. Cera d'Abelhas, Crina Ànirnel, elc.. ele.

_j!fge'7fe: Pereira. Lameiro & C. Ud .• (Companhia Commercio e Nevegecão] Empreza de
Navegação L. Cersogilo & C .. Moinhos Santa Lucia, Angele, Bahia Blanca Peu6Jó A Thoas
& C. (Paris) Automoveis Oelahaye, Companhia de Navegação Kerr Steamshlp Comp.
New Vork.)

�genleS em Iodas as prtlcipaes cidades do mundo

o Brasil e a reconstruc�ao fi
nanceira da Austria

Dizem de Genebra. em data de 30 de no

vembro findo:

O Brasil vee desempenhar um importante pa
pei na reconstrucção final da Ausírie, quando a

Commissão Economlca da Liga das Nações, de
que o delegado brasileiro sr. Barbosa Carneiro é
membro principal, se reunir, para decidir as me

didas economicas que esse paiz deve adoptar pa
ra o seu desenvol imenío e independencia nesse

terreno.

A commissão receberá então os relelonos dos
srs. Laylon e Ris!, lechrucos da Liga. que, investi-

garam completamente a situação economica e finan
ceira da Àuslrie, sr. Schuller, comparecerão lambem
para dar novas informações julgadas necesseries. A

Liga já deu lodos os passos para terminar o con

tróle financeiro da Auslrie no proximo mez de maio
e está enciose por que a sua situação economica
seja posta numa base que torne cerca a manutenção
do seu presente equilíbrio financeiro.

Segundo o sr. Barbosa Carneiro, a cornrnissêo
recornrnenderé a readaptação da industrie eustriece

por meio de uma edmistreção economica efficiente,
afim de assegurar mercados externos mais amplos,
o abandono da politica commercial egoisle com o

afastamento das barreiras tarifarias que rodeiem o

Eslado. As recommendações ao Conselho da Liga
das Nações na sua reunião de 7 de dezembro pro
ximo, na qual o sr. Mello Franco, embaixador bre
sileiro junto á Liga. se esforçará pela adopção
desse plano.
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Ins:tltuto ConunercÍal de FlorÍanopollS

Porque v. não consegue
melhorar seu ordenado?

RECONHECIDO PELOS GOVERNOS ESTADUAL E fEDERAL

RU6MENTruJO ! Esforço+Perseverança=EXITO

Naturalmente porque V.
não tem os conhecimentos

exigidos pelo commercio
de hoje e o patrão não

tem confianca no seu
,

preparo.

o INSTIJUTO COMMERCIAL DE
flORIANOPOllS proporciona
lhe esses conhecimentos
que tornarão auqmentedos

os seus vencimentos
o Exito é alcancado nas aulas do

,

STITUTO COMMERCIAL DE FLORIANOPOLIS

f
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�<1 V. re ende ItlZer d' s suas bUfüS 02 -
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II
·E' com indizivel prazer que venho hoje o vossa � �na presen-\Iter-rue de um sogro:1O dever d just!! �rlll tlõo:> pere com

Flo.,oooDolis. que 1- J re c , ),Te� serviços ,ide Sôn'o '::'A' ar! !I.

I)" ai I r qu� lena ,"�ad:"\,s aula" devse uíil eSlllbe-j• r. ,Jrt ".': se � ,"p" �"c'upúlo o I' �mp Il que sub-
m r n [e Iq�2, receber nor roso .:Ih'Ol"1él 'e (.·Jardtl-I.vro> I. Oe) n I t río CommCf <lI do R O d<! 1

nerro. Jo qUlll � ,�>e

me ;: I ma rL lre·p1'lf r el"1 1'0- ,1 r ,I lo.
U, ln i ido s J,: ensine. crJ "' r- lic" rio] l, éorico li ados ne s c

b de que ()15 honrodo O re I
• 'io os mel. r,o, possivetes

, j) �o alumnos os mál� amplos c'Jdt-clm, 105 da prof ,
e dCJJCam.

rpo docente .jes<� modelar cslebele imen[o é compo lo 'Ior
-

com nle, e ,r ':10" . lodo, ')5 en omros, ItI pele
CI ", fJ n dOS seu eu-nnos, ti pelo cr.lcr io p imper

remelem o esterco l' Il perseverença dos que
os, epplicedos com Il maior nroficien-

'n-I r

neste Ji'l�d5 II minha gralidõo relo muito que
om-nercic. !e,ho por fim recomenda l-o como

para oquelles que se dedicom ii co'reiro do com-

b ,

'l,h u II m;nhos humi' cs palavras sirvom de in-
la _ d", minha lem". elc

'�'IIIIIIII'IIIIIII'I'IIIIIIIII'ltl"llI11Itllltlll'll1IIIIIIJIII11,,'ffllllllIIIIIIIII1111111.1.11111111.111I111111111ê
� Si nao sabe o Que lazer dellas, leia estes trechos �
I de Cüf ÜS de ex-colleOilS seus. I
= =

�Ullfl'UIlIIIIlIIIt'1";lltllflllltll1ltIJII1IIIf11111111IflltltIlJfIIIHllltlln'lllItI 1"lrllfIIIIIHIfIIlIIIIIII�

II�p=ollriO II OP,' ru.n : I k que se rn : oller 'C' peço \'1'- '·iI nle enviar 05 mmhas lelluloçoes a moc rdade d",la cepile l por kr urn ti1f"I.lulo O de. sem prejuizo de seus e lezercs. pode colher os conhec i-
I! rncnlos ncccsserio sobre o cornnu r 10. c on securndo deste Inrmcl

II poder Irdhor crupre J111 Vil. u.irdc Je seus compelidore com os maiv-

I
res proveitos f" Id'e da 'es ncs rvet II AOf d;\lno< pro lcssores do ln litulo Commercial II quem em

I parle devo 0'1 melhores onhcclmcntos do p"orlssiio de Gu,�rJu-livros
lOI"'qno neslll� Jinh"s o mi he grelidio pelo hom I1colh.men{o que
sempre me dr cpe StHdl11 c envio os meus ol'dc'nLs voto- }'tl crcs
cenle pregre. o de-se ln ululo. Sem rners e com os I11tU::. respe (.}505
cumprunentos, "lIbscrevo'me, 01 e cioserncnle .

-Àdullo. de rt,mli/a c de condicôe humildes com umo ins
Irur cêo dcl l,<"ntr. m llrtculd-l1ll' no <:nl;o CU/50 Prtll'lO de Commer- /

cio Je lloriemopol: . Em pouco I11CZ<;:S, surprehendi-rne com o epro
vel{nm('n{o de on,l� me 1'0 ceu uma �rllnde Iorçe de vcnlade pela
eonliance que me mspireve o melhodo de ensino edcenlado e roei],
Rcconhecl " ulili iede desse e Inbc:lecimen!o de ensino. onde o 05�i

d�ldo1é perfeile po� porte d05 Sr�. proles-ores. o cam<lrndll�t m, II
disciplme e o ,crlterlO r es notes, não Ó me eslirnuluvern ao l ludo,
como me enchiern de esperança e eníhusiesrno.

,

Eslude, ,10'5 I'Innos. firei o meu d/pioma e hoje como unr-

da-lr\'r�5 da r.rma ... S!anhllndo mai' ,do que o dohro do qUe ganhct\la
onles. e com prozer que vus o pub;,car o testemunho de meu re
conhecimento" ••

N. B Estas carla!!, outras. eslõo á suo disposição poro l'I
leiluro. no <,de do Instituto ii rua f. Schmldt n. 18, sob
---- �-

----
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-------_...._-------_._---_..__.._.._-----_..-
• •

; Cursos ;
I doIUJINST'i;:'ü':r'õ'lll'éoMMERCIAL DE FLORIANOPOLI5 =
I Primario - Português: Leitura, Dictado, Calligmphu.. Arithmetica. - Mensalidade 10$000. I
• Preparatorio (lo anno) Português: Leitura, dictado, inierpretação, noções de qramatie«. ArithmetlCa, •
M até complexos. Geographia. Calligraphia. - Mensalidade 10$000. !

Commercial (20 e lO anno) - Diploma official de guarda-livros - Português, Arithmetica, Es- ii
.. cripturação Mercantil (completa) Noções de Direito Commercial - Mensalidade H'>$ e 20$. •
I Sdencias Commerciaes (40 anno] - Diploma offlcial de contador - Curso para os diploMados I
= em guarda-livros - Escripturação commercial bancaria, fabril e outros typos. Direito Cons- �

_�
titucional, Civil e Commercial, Legislação de Fazenda e Aduaneira. Sciencias Naturaes. His- Q

..
toria. Pratic ... Juridico-Commercial. - Mensalidade 25$000.

ii
'. Md/ricu/ds. No 1. enno, 15$000; no 2.°, 25$000; no 3.°, 35$000; no 4.°, 50$000. •
• A matricula é paga apenas uma vês no ado de entrada para o Instituto. !
� Dactylogr3lphia (Seis mêses, diploma reconhecido pelo governo esíedoele] - Mês, 3 vezes por ii
• '_.)

semana, 10$90°. •
� Aulas especiaes de Iingu8s. Preços mediante ajuste prévio. �
M�--------------------�ii
________._______________ • l0III[ .. _

�()l-'-
m O I:J1s'ti't-.:1'to Commercial. recebe todo o apoio moral

!l! da benemerita ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL DE fLORIANOPOLIS

!ll
!�,f
H

li
I
)1

-==---�=----=====-

Palavras officiaes do preclaro ex-presidente dr. Carlos Wendhausen:
i(A sua acção como elemento educativo e contribuidor de nosso p/'og/'esso no ensino commercial,

fornecendo-nos jorens 6 amestrados guarda-livros, está no dominio de todos vós, o que me escusa de
mais umaerê« f'IZP1' a apoloqia da obra meritoria desse Instituto. Apenas quero salientar qw nossa

Associação continua depositando sua inteira. confiança nos excellentes methodos de ensino do Insti
tuto, e dá seu franco e decidido apoio a tão util e raliosa Escola de Commercio. U

Preparo para concursos

Aulas especiaes de preparo para concursos na

repartições l stadoaes e íederaes.

Trimestralmente, o paes ou tutores receberão
boletins com a média da applicação, compor

tamento e faltas dos alumnos.

IIIIIIIUUI

Conferencias

O Instituto Cornmercial de Florianopolis pro
moverá conferencias sobre as umptos commer

ciaes, procurando também elevar o nivel moral
dos alumnos.

�ursos de linguas
Aulas speciaes de:

Francês, Inglês, Allemão Italiano.

11111111""

Boletins
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HOLETDl CO)nlERC�[A�L�"""""�,,,,!!!!!O!!!!!!!!!!!!! ---_IÍIII!!I_-
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= INSTITUTO COMMERCIAL DE FLORIANOPOLlS �

� (Antigo GURSO PRAl'lCO DE COMMERCIO) �
: Succursal do Instituto Commercial do Rio de Janeiro

;
.. ileconheci�o pelo Çoverno Federal, com o J)ecrefo n . .3239, de 10 de Janeiro de 1917

..

! CURSO DE GUARDA-LIVROS �
.. Condições de matricula ..

= Saber ler e escrever, fazer os quatro operações inteiros = 1.

.. AULAS TODAS AS NOITES ..

= Informação: �ua re1ippe Schmidl 18-Sobrado =
.

K____________ _ ma_a.

:l?rc:»gressc» da,

"SLJL AllERICA"
BE EFICIOS SINISTROS PAGOS MEDIDAS ANNUAES

AOS El.URADOS (por qUlnQlle 010)
DOS SEGUROS NOVOS

(por qumquenmoj

(por qumquenrno) ].0 ) .976'958$000 1.0 16.900·000$000

2. v 6.999:240$000 2.0 26,700{lOO$OOO

) .0 )()OóO$OOO ).0 9.792,100$000 3.� 2.5 . .520,000$000

2.. ).100 89)$000 �.o ) 0.260:676$000 4° 2.5.7ôO:OOO$OOO

)0. �.H2 :)89�OOO .5 ° I .697 8�$OOO .5. o .53.000:000$000
1

4.° 11.410447$000 iI9�: (i ,0 enno de- U.' qumquenruo)
.5.o 18.979,707$000

Em 1921--),�-8.2óO$.).),1
I 89 ';:tI8:000$OOO

Err 1071 - �,891 ,()()QSVúC

Em ! 92.:L-�";2?:7 .) I :i>OOO Em 1922-3,493:262$000 11922 (2,· anno rI', c
.

qumquennio),
106.791 000$000

ACTIVO Pagamento a �f'gurados
e seus herdeiros

11 ANNO I!
I

1896 I 60:0��C �;
1905 i

I025H 15 $14lS 11158bb.ól1$UJ7

Receita annual ]89b
1922

828:805$60b
23.819: 159$208

__.....__ "- .......... � ...c:..-,____

Banqueiros em Florianopolis

Hoepcke � (ia.

;-----------;

= SUL AM[RICA =
.. ..
.. A maior Companhia •
.. de Se�uros de Vi-

M da da America M
do Sul M

.. ..

� Seguros em vigor Rs. N

..
30"1.825:000$000. =

M fundos rlf' gauwtiél Rs. M
M 50 199:000$000. ..

: Receita do ultimo exer- ..

.. cicio
[uiance-ro =

N 20519·000$000 ..
N A SulArnerrca" emiite ..

: Apolices com " c/asu/éls"

..
de tncapocidode p Ren- =

.. da annuol- COfTl isenção M

.. do pegamento de premies ..

.. 'durante incapacidade to-"
• Ia] a permanente do se-"

= g,uréldo em
.

<onsequencios M

.. ae <entermidede, ou ecci- =

.. dente.
M Bélnqueiros

: onopolis
•
..
• v

�__

em F/ori- .....

..

..
M
..

HOEPCKE & cu.
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01'\d� poderá v. s. faz�r ta1'\to COIT\ tão

pouco <li1'\��iro
Poucos são os homens que têm um ordenado ou rendimento táf' reduzido que não lhes perrnitta oílerecer

uma garantia de previdencla á mulher e filhos.
500 réis por dia, ou menos, (como demonstramos abaixo), é sufficiente para a obtenção de

uma apolice da "SUL AMERICA"

garantindo 5:000$00U por morte. , apólice garante tarr-bern, caso o seg-urado se torne total e per.
manentemente invalidado por desastre ou doença, a dispensa do pagamento de premies durante a

existencia da incapacidade até o vencimento da apólice, sem reduzir o valor da mesma no seu

vencimento:
1000 réis por dia, ou menos é o sufficiente para a obteucão de uma apolice de l O oouSOOv, e assim por

deante.
Tal apolice garantirá a V. S: não só o conforto mas um releivo bem estar se os prernios forem pa� nas

datas dos seus vencimentos, a não ser que tenham sido suspensos por motivo de incapacidade

CADA HOJJJE_�f DEVE SEGURAR-SE

E' do interesse de cada homem fazer o seu seguro de vida. Nenhum homem deve pensar que por não er

rico não pode ter um seguro de vida. .\resmo que ganhe 5$ 100 por dia poderá tirar uma INSIGNlflC'ANTE
PARTE para pagar um seguro que protegerá a familia por sua morte.

-------------.-----

ALGUNS TOSTOES

POR DIA

J $350
21 $4f>0

l $659

251

NOTA: - 0..; premios são paqaveis
anJ171,a!, ou semestralmente.

�350
$500

$700J$450
$:'>50
$700

$450
$f>50
$700

tsoo
$650
$750

$600
SiOO
$800

StgUI'OS de fi contos

FLA •.YU

Vida inteira
'(ida 2' I Pagamentos
Dotal 20 annos

Vida inteira
Vidà �o Pagamentos
Dotal �O annos

Vida inteira
Vidá 20 Pagamentos
Dotal 20 annos

Vida inteira
Vida 20 Pagamentos
Dotal 20 annos

Vida inteira
Vida 20 Pagamentos
Dotal 20 annos

Vida inteira
Vida 20 Pagamentos
Dotal 21) annos

Explicação dos planos

Vida inteira

Neste plano (l segurado paga os prémios durante a
I sua vida pagando a Companhia immediatamente após
o recebimento das provas do Iallecimento do segu
rado a irrportancia do seguro aos beneficiarios, em
borra morra durante o primeiro mez do seguro.

Vida 20 Poqamentos

Neste plano o segurado paga os premios durante 20
annos ou n.enos se íallecer antes deste prazo. Se o

segurado sobreviver ao periodo de 20 annos, continuo
I ará com o seguro pela importancia original sem mais

pagamento de premios pagando a Companhia, -rnme

diatarnente apos o recebimento das provas de fallecr
mente do segurado a importancia do seguro aos be
neficiarios embora morra durante o primeiro mez do
seguro.

Dotal 20 annos

Este plano de seguro reune o seguro em caso de 50'

brevivcncia com o seguro em caso de fallecimento. Se
o segurado sobreviver ao prazo de 20 annos, a ( orn

panhia lt.e pagará. a importancia do seguro, e se falle:
cer antes de completados os 20 annos. a imoortancia
do seguro será paga aos beneíiciariós immediatamen
te após o recebimento das provas de fallecimento em

bora este occorra durante o primeiro mez do seguro

QUEJJl DEIX�ARA DE ADQUIRIR FJfA APOLICE
«D ... 1 ",,'UL A1.UERICA»
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BOLETIM COl\-Dfr:l{CIAL
==

•••••••• �••••••••••g••••••••••••••••••••:

� Hoepcke s Cia. 5 .

• •

: (!asa }Yfafri� -- Florianopolis :
• •
• Endereço Telegraphico: HOEPCKE : y,•

•• Filiees r - BLUMENAU, LAGES, LAGUNA, 5. FRANCISCO ••
•

C00l6OS: ABC 4a. 5a. Edição e 3a. molhorada e Ga. Edição-Carlowitz Code-Wathins C"de-8enthey Code-GaUand [0*- •• Codigo BrasHeiro Universal- Codigo Ribeiro-Codigo Mascotte ••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
· �
•
•
•
•
•
•

.•••• ��•••••••

II
•

Casa importadora Le arti20s estrangeiros e negociantes por

atacado de produdos Ge toda especie da Industrie Necio-

nel. Secção especial
' chnice com grande stock de

It
rnechinas agricolas. motores. mechines para ser

rarias, olficines mechanices. etc. etc.

•
II DEPU ITO DE CARVAO NACIONAL E CARDIFF
•

Propri�tarios•
•
•
•
•

da Fabrica de Pontas de Paris "Rita Maria"
da Fabrica de Rendas e Bordados "Hoepcke"

da Fabrica de Gelo

•
•
•
•
•
• R. Wolf. Magdeburg-Buckau-Locomoveis
• Gasmotoren-fabrik Deutz-Motores de explosão OTTO
• A. E. G. AlIgemefne Eledrizitaels Gezellschaft Berlim
• Wanderer-Werk Schoenau b,Chemnitz-Machina de escrever Continental
• Heilbron & Knopf. Hennovee-c-Desneíedeires Gazelle
• Mannesmann-Roehrenwerke Duesseldorf-Tubo- sem costuras. etc.
• Vacum Oil Compeny, New York-CAeos lubri.icenles

The Anglo Mexican Petroleum Company. Ltd .. London-Kerosene e Gazolina
Ford Motor Company-São Paulo

da Empreza Nacional de Nevegeçê , :: ") Ice

do Estaleiro Àrataca

HEPRESENTnNTES DAS SEGUINTES FABRICAS:
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BOLETIM COMMERCIAL

, J\ maior e ij mijis poderosa Compijnhia de Seguros I
de Vida da I1merica do Sul

? PORQUE não Pre"deocoa i S para a "'. f.mill. I.man'" um segur. de vida .de�..d. OI

• '�A SUL AllERICA"
qUt tem um passado honrado de 25 annos, e a expenencla necessarla para o emprego das economias de V. S. 4tIt

podem ser tnvertidas com uméf I'oormf 'ii!ntagem IJélríl V. S. e 3 sua familitl _err forma oe segnro dI' vida pagavel se

V. S. sobreviver ii 11m periodil escolhido sela pOI SUl! morte Mtes do dit, Itn,� ?
O seguro podt: �r pagél\'l'! num(j �Ií r:llilntló ou r.m fUlm;! de �t'rlrl; lTlen� vrtallcl� � viu�i ou filhos.
Pedimos a \ S. tluvir f 1j1l1i�1' t't.r.\t'lho f II1ltrUnr o� I)n�� iOlhl-!11� !lU IIror.u�.,r :Jm� 'Jaiestra com um dos nesses

representantes. Nida custa A nada obriga. (l IIOSS,· �trvlCO til IOfo,·mil�"e!l t dt toda discrepção.
i
I

Mais de 100.000 lares estão segurados na I
i Fundos de gO:�li��� ..��.�����':3.400:000$OOO I

85.000:000$000

300.000.000$000

De l°, df' .4brd (l l' de Julho de 1922, foram fe'h)� seguros que excedem a I'
I.

42.500 contos de réis. foram pagos ���a época
em sinistros 845:871$500.

I
I.

A�

I'Succursees, Banqueiros, Agencias no Extrangeiro

!�..zz:':..i::::.�!::_OP..Or::�::.:..s _-I::i:-::=-
....-=:o�eP-.:::::.c_k�e:�-=�:�_�_i:-a:::ll_·-=:1

Seguros em vigor mais de. .. . ............••.•••.......•••
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BOLETIM COMMERCIAL

.-c��

I y

I
I

O BANCO SUL DO BRASIL recebe dinheiro em deposito a prazo I
fixo de 3, 6 e 12 meses e em conta-correntes de aviso previo

Ie de livres retiradas

NPagaTld as melhores taxas bancartas da praça
Na secção DEPOSITOS POPULA cebe desde 20$ até 10:000$ com Iretiradas livres de 1:00

'

vista, pagando o juro annual de

Capital 4.000:000$
I

EJS POR (EN O
capitalisa<!o semestralment�

f\ua Conselheiro lYlafra

Florianopolis Santa. Gatharina
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