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mos os dois versos celebres do
;Leop:u'di:

.

.

Donne, de voi non poco
La pátria aepeita.

ANNOI
, ;

o culto do patriotismo
SO'l.Jons no'Us-même.s :'
ot si n()\IS appelone
dans noire ereuset
dee élémerd« étrange1"s,
qu'íls li 80ient fondu»

. ,

sana merei.pour n en-

riehir l'or de noire

génie qu'et: s'identifi
ant à son type.
L. Le Duc. u« Poe ..

mes N'ationau» de la
S"tAlJde Moderne.

Nesta hora tragiea da historia
temos todos a visão nitida de

, nossos deveres essenciaes para
",-üom a pátria.

Esta guerra que ahi estâ é
uma horrorosa licçãQ de coisas .

.

:Hevelou, de .11lo<1.o' ü1:eq�l:ivoco..

um estado d'alrna mon�tl'liosó�
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o brado do Ypiranga

declarou

maiores acontecimentos da nos

saquerida Patria, quevibra neste
momento de alegria e enthusins
mo porque a liberdade de um

povo--� mais do que..um .acon

tecimento, e mais do que UUl

feito heroico, -é a sua propna
vida. '�.��.- .', .i

. Qnem lucta pela liberdade lue
ta pela suu pI'OP1'ia existenein e

08 que sabem exultar e�deff�ndt:r
a sua Patria -ão verdadeiros her-=
es,

O Brozü exulta neste momento
de sàtislaçào relembrando os
feitos gloriosos de seus antepassa
do? e 08 que sentem palpitar no

d,) com qnp todos 08 braaileiros
se lln:7'l!lYl,�.�em em torno do
príncipe real !orl'f.wndo-sf> uma

grande a��g'remja('ão composta
d;'J,,·: a:lept,!,..; da libcldlldtl. do
(·kf;1 '.' dI' todos O� fnnr-ciona
r: .' -lernittidos pelas ultimas leis
do governo de Portugal,

P�H'n i",·:p muito concorreu li

attitude da "então província de
8. Paulo cujos habitantes, pelo
�eli valor e pelo seu caracter,
nobremente altivo, constituiam o

baluarte do partido (la inrle peu
dencia, pois, dirigidos ')PlO=-' ÜPS
.rmãos Andradas enviurum 1-1 n.
Pedro um enérgico protesto, pci "a
que reagisse contra a humilhante
demissão, que lhe foi intimada.
se não qlleria ser responsavel
\IIO,,,S tonentcs de Stlngue, qne
infnllivelmente se del'l'llmai'iam
no Brazil logo que erilbaI'(.!a�8e

A alma brasileira vibra neste
momento de intenso. jubilo
pelo nonagesimo sexto anniver
sario de sua emancipação PO,l.I
tica.
A historia deste feito glorioso

I; por demais conhecida e hou
ra os brios e a coragem do povo
brasiieiro, que tão bem soube
lihertar-se da metrópole portu
gueza sem que hOuvesse derra
mente de sangue, que apavoras
"e ou capaz de fazer gerar odi
os inextinguíveis ..

O primeiro grito para e�sa in
df)pe'nde�l!cia, t rovocado pela :;11·

hlevaçiio das colonlas hespan!lO
luE', f()j ti revolução Pel'nat'nhH
cana d.e 1817, pois, emhora ti·
ves:.;;p sido raeilrnente suffi.ocarJa

1'•• 11 4JI. I

maneinl
t'S t;i }i,H'a Iy.
eOllsecu ti vos'
ainda dua:s

Notas e Factos

:MOltTE DB� U"�L PRüFi:�:�'
t;Ul{

,� 00980 eommerclo á. retalho o 00880 amigo Ernesto :M.endel o 110m em culpado do mais vil.
em fecbar as �u8.S portas rmrn. .Iuuioracompanhado de 8U,t Ex-, do mais barbaro, do mais covar

respeitar uma data gloriosa do ma. esposa D. Elsa Oarupello de dos crimes, (llle jámais HC re-

paiz em que trabalha, se o Meudel. gistou nos annnes da guerra,
consummidor não lhe pode fo�s� slmplesmeute e-nviado pUTa
'?altau' com o "quoruUl", que o Regn�,8�aram á Joiuv"ill{"À, ou- um campo de IJrit;iiuneiro<t�
sustenta e que tanto faz en- de resideu., (I �r. Eugenio
trar hoje como amauhâr ' ... Dettborn. digno Consul t1a Re REDUCÇÃO DE �"RETE

Não, diga francamente o }'U hliea do Oh ilt-! e o li W5.';O dis- Por proposta do S.. MHjOt'
ex-Urwaldsbote que. "o que rindo au.ig» 'Eugt'u'o Macedo, Oscar Barcellos. digno DI} ec
nós lião queremos e y ue os r,�tbt:.lliãO. 0:-, II U(1e� v ieratu á nos tor da Estrada de F�lTO Sauta
allemâes e os descendentes res- sa rellacçào ag:l'ad,pcer a uotieia , Carhariua, o Sr. M;nistro da

peitem as datas de UIIl paiz. que deluo� da sua chegada Viação, por aVIMO n. 72, autho-
com o qual a AlIelllauha està a esta e: dade. rizou o mesmo, em caracter pi 0-
era guerra". visorio. H conceder o abatirueu-

Esta e que é a verdade. De sua viag ..-m A Floriano .. to ue 30 0(0 para o transpor-
�las tenba pacif:'nl.. ia, quer polis,oude fÔni á chamado do te, em vagão cowpleto, de ai-

. queira, <Pie)' não, havemos de OOlllm:illti u (la Gnal'n :ç�o, re pim, batatas e lualS
' raizes ali·

respeitar e �e�tfjar as [ln8SaS gressou 0,
.

uOsso ailllgo l- weuticiali', t) (lue vem favol'e
datas hilStoric.as e qúem a�8�m �af'g'eIlto Abdlo Gomes Chaeon,· cer aS illdu8tl'i:H�, ba pouco
lllão quizer 8 barra é fl'anca. ltgno lnsfl'uetot' dn 'riro de tempo aqu� estaheleejllas e que
iiiEZ iiiilii.........IlllllllllÍÍÍlÍIllliílililIIIIIiIIIIíII-m--=

Guarlta 475, desta ddad�:. traualhalll com aquelles produ-
ctOM (la nossa lavoura.

CO��'DECORA,ÇÃO DO OE
NER�\L GIU8EPPE G�\nI

B1LDI

O Pl'e�i(kf\tt· Poincaré \11S\

taudo o sector italiano na frente
occi.Ieutal depois de pHSSl1.L" ttl�

revista tOUW-I 08 regimentos,
coudeeorou o Gene ral Gi us-ppe
G iH :ha:.I!. ron. a Cruzde Uffi
e ial d a L{-� 'úU ti t Hom a.

Ne�t:o\h (H,\'asiúu ° Pl'f81d�H
te da RqHlI,lrca lH'OIHUICÜ)U
li ln bel: i�8imo discurso f"X'IU'i
ruindo os a;!;nide(lillwllto� t-' fe ..

li eitações da França ao pO\f'()
ira liano Pêlo bri ihante cOlwnh\O

(lue e,npl'e�tou à S li Itimas viC'to"
rias allia las, na 'frente ocdden�
tal, reptlíindo o iniu:lJo com ..

mum,

O Prul;\i��Mtt· pl);:�al'é dt'll;O�
rOll"8� i,.':'_CdlJt�' l{"ÀfllPOllHI"I trino
l'ne;rm� dt-' }lr:mt�ll'�l linha {()l)"

versando t�OIlI 08 �:,oldRdos f-' ou·

,,"iudo �Ila UplHlàlll-'olH t' H ntlO'
ru�a } �Ug ua '

OUNFERENCIA
Acha 'se nef ta CHlade o Sr.

�1aouriclHSllJke, digno iuspector
no 1:'0880 E�b1do, da CompaI\hia
de seguros Garantia da Ama
zonia, a quem eOOlp! imentamoQ

.......
Estamot'3 mforuwJos, tlue

hoje,; no salão do l'hea tro tles'
ta cidade, t�lll que.l'lp rl�alisará
o baile do C.lub Bl':lzil par'a
festejar nwis UUl 'ann versarjo
da. nOS8:l emanei paç:1o politica,
o nos�o iHustrc alH:go Cap tão
José. Pedro G�)mes, aUíeti d�

eomeçat',�m aiS danças, fará nmà
cnn{el'en'elfl tOnlHndo por th�ma.
"U dever 'uli1ltar� tJ,

Fundou-se, em Cu. rityba, .

no

dia ]2 de Julho ultimo a "Liga
do Ensino e Civibmo, cujo pro
gramma viza principalmente a

educaçãu popular� não 8Ó daquel�
le Estado mas ainda em toda a

.. nossa patria, abeirando�se taro

bem. ·de Vàliios outro8'prohlemas
naclonaes ;, momentosos 'e

.

que
reque�em inadiavel re::wlução
taes como a . iÜt,PuBiticaçào do'
nsÃno (i ti lingua vernacula 'e o

saneamento dos sertões e civismo.
Para isso a . referida liga fez

e:xnedir circulares solicitando
qu�tlqner donativo, que pode 'ser
feito em obra:; scientiilcas ou

litterarias, em dinheiro ou objec
tos de utililidade que lhe enri
qHeçam o patrimonio e coutri
bmT:,m de modo efficiente para a

realisação do humanitario. desi
deratum a que se propoz.. ,

Sociedades .
como esta, roere

cem� todo o 'apoio' e ,protecção'
do publico e ate dos proprios go
vernos eS,tadoaea.
Agradecemos a circular

nos foi enviada. .

_,

OASSASSINU,DOLUSfTA;
'

.. NIA.
o

ELIXIRDENOGUEIR\·

,-

OONVITE·
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nadoc, para o qual foi escolhi-I Para· Florianópolis
do. '. ! deputado Luiz Abry.

Esta noticia. enche de sa- ..

tiF facção u todos eatharinenses .

que vêm no dr. Herciho Luz
o homem com espericneia,
euel"gia. c asceudencia capa
li€1i) de nos assegurarem um pe
riodo de paz e de desenvolvi-

seguiu o
"

FEs'rA Offereoemos 08' nu ",_;;Ol':-i servi
ços e 'pomos á disposção da dig
na coramissão as no: umnas di)
nosso jornal.
Nesta redacção tambem 8;:

recebe qualquer obulo para o
:

alludido fim.
FES1\.<\ FA.AHLIAR

eulO .

o nosso prezado amigo Er
nesto M�ndelr' digno director
gerente da fabrica· Garcia,
pOl motivo do, seu anni versa
rio natalício, no. dia B 1 do
mez proximo findo, viu a sua

residcueia repleta ele amigos
aos quaes offereeeu um ban
banquete, que correu bU8tapt�
animado. '�

, I

A sohremeza foi o .anuivcr
sar.ante saudando pelo di:.
João Pedro da Silva, que re
alçou ()� pl'edimHloí3 do mesmo,
como 8migo e chefe de Iarnilia,
erguendo uma saudação áexma
esposa e li pl'o]t�
f(li

Pasoou 110 dia '3 elo flIH'JJtí'
\) auniver -ario natalieio do nos

.

MO aru go e companheiro Dr.
Nereu Ramos. digno redactor
·h�re do conceituado di:l.l'h

" A Noite." que se' publica H'!

Cs iital do Estado.
110 Naciona.I*, que o (�i}D

Ta ho numero de seus melho
res amigos e orientadores, f'm·
hora tardiamente, en V�8 -lhe UI:I

au�.plexo de verdadeira aOl1Za,

de e admiração�

G'\ ') (;) ,

\{ \ cl.a ;,:) o C1r:.\
.

o "Nacional" desvanece-se
ern apl'��Ptltal' ao egJ'�gio }la·

o trieio 08 DW;S effusivos com.

})l'im!Jlltos d� bõas vindas e

tlxprt·8sã�s da mais sincera a.l
mir,;.çiiQ.

.

)"

Está nesta cidade, o Sr·
""Valter Fontoura, que veio as'

sumir a g-eJ'enôla da filial do
. ,B�HH��} Naeiona] do Commereio
netlta cidade durante .

o jmpt�'
\]imE'nto do Sr.Otto Schlemm,
qUt\ �olicjtoll dous mezea d� li,
ct'Ilça. . .. ,

c-
"

omprUllentamos.
Fez anuos no dia 2 do co;-·

rell te a senhol'ita Léa Mori tí'"

Delfino'

AS VI0TIMAS
GUERH.A

F,lZ annns� hoje, o 0081'111

dh:�liu\,to H.lll ig'o Jôüo Tolenti·
Ue) de . Souza, dig�f.4o direetnr

o �.i.lUr01\AI..
___.........." ••1""".....' .6__9_' ._.-...,..-_"""' ..,••

.

_n a.,.. 1,;,..'1..w�" __�"';·_";.� .��...
� .. _.._,�- ' ..-.-:---,.."...-- ....,..tt••••& •__

litares, tiro, gymnaslo, aprendi,
zes haveado Iesta campal sen

do celebrante o sr, Bispo.
--O superintendente baixou

portaria restringindo a venda
.,_ "' _,....

por atacado na feira aos colo-I
nos, prov.denciando sobre o

pescado.
-O conselho, hoje, a reunir

se tomará outras providencias .�
, sobre carestia de vida.

.;_Não ha' numero ainda

para abertura do Oongresso.
-Evadiram·se d.ez:menore�

dos eheg'ados' do Rio, para o

núcleo .ç\nnitapolis.

-Está verificado (lue os al
lindos até: agora atravessrram
a linha de Hindeuburg, em

3 pontos.

,ANNUNCIOS

HIO UE JANEIHo

-------_a u ,BOA� OOMPRA
Vendo, se um terreno '. no 10'

J;ar denominado Frueteira.; no
municipio de Ifajahy, com

4251br-aças de frente e 1.500 d t' .

fundos, havendo no mesmo

terreno 'um engenho de" serrar .

madeira. 'ferras especiaes pa'
,

O Congresso Represen.atí- r.ioultivo do-arroz e "outros .:,ce
vo '1.10 E8tado�reabriJ'·B�·11a a 8. reaes,

� '.

l�.. 111CZa ficará eonstituida dos
Sr8� ;CaiJitão de Mar e :GUt�l'
ra l)ol'v'nl 1\1elchi�Hi.es ,11e �otl-
'f&6' "]'t

-

'r João Manoel·Bol'baza,,�. como presH en e" ,\Ylüe, e· �

I
nente·f)ol'onel Thiag'o Ide Caso .... __ d ,_. "'" ....... 1
'tro, 1- secretario. 1)1'. IJ (}�é Ar "I
thu:' BOite,l:lx, 2' seereta�'io, 1 DE SETEMBRO 1� i
Major LU1Z d� V l��H�ollCelI08.1 .

.

,

il.'lf I.
. ;,

Do nosso -:;lIoga "TeI'l'H Sabbado de tal�de e
Livr�7' extr�himos 08 seg'uiutel:- 'd"o·

,",

"·111

00'=""'''OX'cello lteterek�J'auHlwe: . n. ui�L�
:'

"
.,

��,
...

MEDICOS
.

AT'T'E�ÇAO
Os abaixo assignsdos decl t.:

ra ui que de 1- de Serembv ••
em diante estarão fechadas {t!�:-',

dou. inzos as �Ii;,:' Barbearia»._

durante todo o d a, e tamb�'!l
levam ao 0011hc,' .ueuto dOS�i,.'·
IlS freguezes, que do dia acin.»
marcado custarà:
O {·Ol"te de ��,b2'no .'600 J'!"Í

ba,rbn. 400 f"!"I

e «os 8ftbbados () ll,i)l'te de ('.,,'

beIlo 1 $000.
Blumenau, 2(),8-1918.

.,Alberto IIH,lls(�h
(hnv:ll,lo 'V'erner
rrbcüJor Bl1villg
Uennklo Pl'eygang:

em todos os pai
zes civilizados

RECOMMENDAM
Emulsão' de Scott

FLORIAN'OPOLIS, 6

Para tratar com

t f1\ recommenda...

ção mais merecida.
que se poderia ter..
116

Churrasco
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'••�
'.1Ii

'1

.. ..,..,ICJP'TX7' _ -

Iníormacõee COCIlolQtOe'J.l�genemte Bánco Pr,odiaI do Estado do, Rio,de J,'aneiroda Companhia j;:J Oi

Itajahy Snr. Jayme Bento
da Silva.
Representante unicoem Itajahy,
Brusque e nesta cidade.

ltaJallY, Caixa" postal, 50.

RUA 7 DE SETEJ\lBRO 73 ___;' CAIXA PO�·rPAL 928

END.TEL.BANES'rARIO �.'

'.,'

Secção :bnncar(a e eomnlercial

A' PRAÇA,; r :

;,',FAZ' ;TODAS AS O:P}�RAÇÕES BANCAR:IAS, REC�BE,DI- :
Antonio Martins Lage, 'fIcn-

N,I::r,E�IR'OA CU.Rrt�O· E, LONGO PRAZO, A .mnosrique Lage e Jorge Lage com .�... .L.

municam a esta praça e a quem
interessar possa que em conti
nuação da firma Lage &hmãos
único socio soln evvente da refe-
rida. firma, acabam de organisar . i

uma nova sociedade 'em nome,
L" CONTA PROPRIA

;'"
collectivo, sob Iot mesma deno-

__...... .... ..."__......_-------,-,.__-... , _

minação. cujo objecto consistirá :,.'
,! '

no comm:_rcio, de commissôes e '��L����if�ifW';'���1 ������"'��1?;.��eonsrgnaçoes, na compra ,eyen- ����o9I���j�5f -������.� �G:iit�J � � ��i�

da do carvão de pedra.. sal, ca- ,rr}IO�lg' ,13.RAGA DENTISTA
fé e outros géneros de produc-

.

,

cão nacional ou procedencia ex- ad vogado
tran,g�ira,. na exploraça 0, ..

de '

arrnazens trapiches, saveirose encarrega-se' de earisas civis" AVENIDA 7 DE JANEIRO
embarcações miúdas .do trafego
dos' portos .• nas, operações sobre'

. erimiuaes e cemmerciaes.
QUASI EM FJtENTE AO

titules emittidos pelos armazéns ��������� ;

,

"

'geraes, e ainda, na expltJração �����4-�r���J.A..����P'J..����i IIOLETZ»
de salina, de aeeordo com o oon-.

tracto arehivado na �Tunta:' Com
meroial em 2 do corrente osb
nr. 76.903.

OONVENCIONAES

REPR�SENTAÇÕ.ES, OO�Il\HSS()ES, CONSIGNAÇÕES' E
·i I

ClDBARRETO

Cúronel Raymundo SuaSsuDa Sindeaux
Resídeneia r

Senador Pompeo ,� Par'
Curado com o Elixir de Nr;

guelra, do Phaco. Cheo. João d·
Silva Silveira. de dartbros 11th

pernu.

___._•....._'_'__
"

�"__
• _'_uar_�."",,"__m_SlU__•

Hio

.

ELIXIR DE NOGUEIRA

Latel'uuento du llfo
tel ill8 do pt'!1COçl}..

.

Irlfl.ílflllOaçÕcl.t do ut...,..
roo

'Corrimento dos (luf!{o.
dos.

!{tI\�Umlll!sUtO em ge
vlll,

;\ "l'Ic:'ha!l dll pelle.
A ff�'cçt')e5 �
fi�ado.

'

DnC(�s no pei-
to.

.

, TWl'lortt n-t:'I8

ta rbuIH..u.lo,.

fiMtllas.
f:spinhas.

"

Raebitl$lno. ,.'
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