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o ex-Contestado . In DV )ml'j1Ll~T\D~ ~ _ . IA sUuaçfto 
OS bandos rcvoltosos1U I~A_ yU l' I;)_~_ [_ _: AAeÇAO DO PAPA I da Hespanha 

. h Os acontecimentos deS~ssão de hontem. Rio. 16.....,. O ~r. presidente da! A IItu10 de cUriosidade repto-. Uma carta 8utograp a I Barcelona 
Presidencia dQ sr , jo:'in Pinho. Republi«:'3 rerebeu hontem, ~o dU21mos abaiXO maOlfesto q li! Rio, 16- A nossa chancellaria( 
Compareceram os srs. dt;pu· governador do Parana, um tele- os revoltosos capitaneado" pelo Tecebe.u um telegr~mma d~ mi- 'I RIO, 16-0 governo da Hes

tados: João Pinho, Marco ;,; Kon· gramma no qual lhe commumca ., lii:>tro Junto ao VatIcano dIzendo panha declarou que em Barcelo 
der, Arnaldo S. Thiago, Caetano' que :,S r,''.'o1to:>os que. 11<IV1~m d,'pul:'ldo e:.!ado.l\ ~,~r~nense I;!r s. s, O Papa Benedicto XV1na registraram· se graves motins de Bombeiros dizendo que em 
Costa, José Boiteux, Arthur Coso segUIdo para ~Ievelandla se dls, Clelo Silva e outros,dmglra!," ao cll\.'iado uma carta aulographa ao entre os revoltosos e as tropas, sua magOlfica discripçllo sobre o 
ta, Luiz de Va5coi:cç\ios, Joe p~rsar~m, segumda uma f1;)~te na maj,H Abreu lima, então com· Presidente da Republica dr. havendo muilas mortes e gran- incendio, feita pelo Jorn~' do 
Collaço, Aristiliano Ramos, Fer- dlrecçi~o do lagar dt!llommado mandante das forças do Exercito Wenceslau Braz, contendo a sua de numero deferidos. Commerc:io,j:i esl ' 10-n;1I dissera 
reira de Albuquerque, Thomaz BilrraC:lO e outra part~ par? ~ILl- em Un'ão da V'doria proposta sobre a paz. I Os revoltosos entrincheirados que tenrio o sr. Joao Lage :;e 
Vieira Benjamin Gallolti, Pao..:!o rapuava, parecendo ISSO mdlclr I. _ I .' "d Esse despacho diz em resumo numa casa fizeram fogo sobre a a;>prClximado do coronel Affonso 
Zimm~rmann, Luiz Abry e Busso a dissolt:Çã~_d;} gnll)O rev.ol~oso. , E'.ise m<"~l~esto fOI Iransmltll o as condicções de paz já conhe- tropa, matando um capiHl.o e va. Montelro,commlllndanle do Cor. 
Asseburg. ~o~to ~Itlao_, ló- A.s OJlhma_s aquelle oluclal por lelegramma cidas, que são a resliluição delrios soldados. . do de Bombt:lros para ch.amarsua 

- not1~las vmdas no correio da no 1- da Estaç:!o de Nova Galicia,logo territorios occupados e d~sarma- Em represalia foram empTega- attençlo sobre a ma!,C!'na como 
Foi approvada a . redacção da !: dizem q\~e a columna movei que ali se concentraram o celebre menta por um tribunal ~rbitt31. das contra o edificio donde .par. estava ~endo Com?abdo o fo~o, 

acta da sess~o antenor. la che_gou.a PalmAas. . _ ,,'_ CI ,~ t A calta de s. s, Benedicto XV 
t-!e::ta cldlde tem Sido 'pre~os tab ... hao et~ e SUJ ~en e p~ra vem pelo Correio. 

EXPED!ENTE mudos cllef:s locaes, sohdanos proclamar li Junh Governahva Depois do re cebimento da ai 
O Expediente constou de re · co m o ITIO\ Imenfa ao,., ~i'votto. do novo E~tado das Missões, cu· ludlda carta o nosso governo se 

querimentos de AntoniO Roch'j'V0S' entre o~ qU8(':. e~tJ o dr la mdependencla se manteve até pronunciará sobre ella. 
fntz Vogel Urbano Oorl1 Edu· lanna , I I ~ d t t 
ardo Augu~to Gonçalves Emen· Como Ja 1Jltormel, Oi r'-.. volt,) que a I c le5asse o es acamen o ---- 
dorfer & Cla , Adl1i3 Santos Ma . :.os se~l'ld) ~e lmpn!t:::n1e" par~ do ',7 d~ Caçadores par~ de!i.mo- Df' N I 
clel e Ricardo Florentmo da S,I· j tomar, almas seguiram para Cle· ronar O castello que o belllcloso e eza actona 
'Ia de olhcl0S do supenntende.n t vclandla que cl.:cu param e 5a- Clelo ha \ l<! <lrchltectado. 
te de Ita)ahy, do Secret:mo lJe 'quearam em !m portan~líl sU;le EIS o cekbre mamÍ\!sto. .RIO, 16-Em ultima discussão 
tal de Domln~os Rocha do Ipetl~r a 21 1 cor.lo::o de reI:. fOI approvado na Camara o pro
Ad'mmlstrador dos CorreiOS', do La ~e diVid ir am efT'. dOIS ~ru· ,Revoltados conlrao ma1ft~da. leeto da Defeza NaCIOnal. 
I seeretano da Camara dos De. 1pros, lendo 11111 , sob o mando de do e mfamante accordo de 2 de 

putados de S Paulo, de uma 1~~at:~ !Col~~~g':oobr:~~h~f~:!~~ ~~;~~~~~ ~~'n~~:o~t:n~o:.s ~~~~:. ---- 
cart~ do esculplor A, tomo Edg:n! Vaccanano e Ruas, rumado para. dosdlrellos e vllhpendlada econs Na Academia de lettras 
de !:Iouzad PItanga et d.e ~m2 Barracãl). purcada a ConstitUIção da Repue'e 

g~:~~~e~s1~t~~~r~~r~ara~á.on- Está assim confirmada a nos- blica; coagidos a ab~"don~r os O DR. LAURO MULlER 
g Após a leitura do expediente sa previsão. nossos lares, as "o:ssas mulneres Rio, 16- A Academia de LeI. 
pediu a palavra o sr. Aroaldo S. Sabemos,de fonte seria,ler havi- ~i~s o~~~:o: ~~d~~ ~~O:~:r~~ac7o~s Ir~s receberá hoje á noite em seu 
Thi~o que, em .bello di~curso, do questões entre os revoltosos, vin~o asslm como l)razileiros ~ seio o sr. dr. Lauro Muller. 
ref~rmdo.se a Vida publica .do resultando del~as a morte de u: republicanos que somos,appellar 
~mlOentedr.LauroM.uller, envIou em lagar proxlmo quatro lego s para o vosso coração de soldado 

tiu o fogo duas peças de arhlha - o seu dnector pre:i!dente obtlve
ria, travando.se grande tiroteio. ra como tes~osh o conselho de 

Depois de muito custo foi a que devena f,zer taes recla. 
casa tomada de assalto, tendo milçOes pelas columnas da sua 
morrido na acção alguns solda. folha . 
dos e populares. Caso o trabalho merecesse sen-

Madrid apresenta aspecto mais ::turas acceitava que assim se 
calmo. fizesse. 

cO nosso director O procurou 
afim de reclamar contra o deplo. 

Voluntario fôf ravel serviço do ~orpo so.b seu 
"commando na cxtlOç30 do mcende manobras dia, em que desappareceu lota~-

mente nosso bello edificio ; pOIS 

Os voluntarios de manobras f!~~~::~!af~~t~Sa.~e~~~~~~:~!~ 
ante-hontem:i noite fizeram uma vimos orlanto ~r isso d zer ela: 
longa marcha de trenamento em ramenl~ do de~prestigio e falhas 
volta ao morro, sob o inte~l,ige;. que hojee.nfer~am al1uellacorpo 
~e commando do seu de I~a ~ raçao cujas rnagnifios tradicçOes 
~~tructor sr. tenente Rodo ph 

t~;npareceram a esse exerci. 
cio 100 voluntarios. 

A companhia partiu do quar. 
;;ti meu um !equenmento _para de Palmas. t desse glorioso Exercito, que teve A mensagem do dr. Schmldt tet da guarnição ás 9,40 rel!res
qu~ !osse envl~da uma moç~o de ______ como chefes Osorio, Caixas,flo. sando pouco depois de uma ho. 
felicitações ao IlIustre cathannen- riano,Oualberto e Dulcidio para Rio, 16- 0:; jornaes pllblicam ra da madrugada de honlem. 
se. pela s~a ,recepção na Acade· Liceul'.1s concedidas que sejam reconhecidos os nos. em telegrammas o resumo da Durante a marcha foram exe
mia Brazllelra de Le.tltiOs. t ; 50S direitos nesta cruzada sacro- mensagem lida pelo governador cutadas varias evoluções e cano 

A moção of~ereclda .pelo s~. , I santa, que tri:lz como fito unico e des~e Estado coronel Fêlippe tadas lindas canções patrioticas. 
Arnaldo S. Thiago fOI unam· A profes~ora da E~co~a da objectivo a independencia deste Schmidt. Hl)nlem não houve exerci cio 
memente approvad .l . • Ponte de Ba IXO, em S. ,ose. sra territorio, conslltuindo·se como 

Em segUida o sr. Catano Crs· d. Lucia Livramento Mayvorme, um Estado da Federação, Repe. ------ 
~otsf::ra~õ~:la:~~~e e~ f:t~~~~~ forõ.m concedidos 61) dias de li· timos: yi~o:. appellar para o vos- Escola Benrdldo OUonl N B I"" 
~o Brazi,l em face. do conflicto cença conforme requerera, I~~ ~~t~~~~:~~~~~sq~:'R~~r:;I\(>. _ . li O 'V, a 

mternaclo.nal,. refenu·se ao~ ~r ~______ __ _ ca sejaes o nosso interprete nesse R,o, 16- fOi mau:rll~ad<l com Juramento l.:onst 1ueional 

tentados a .Vida e prosper a e Imomento, afim de evitar a lucta a. presenç I do dr . Prdel~o MtlI I 

dos .Brazllelros por parte ~os sub· sub~hncios~ e vib,ante oraça~,. patriotica, o derramamento inutil clp~1 a e~col:l cBen,:dlclo Ot Rio, 16 - N., Pahcio do Co.\ 


termedlO, o C0',1gresso slgmfl· feza naclOn~1 e caldeamento das da constituição e da justiça, até mpos O e 
ca.sse a~ sr. presldentel da Repu- raça; que vIvem e trabalham em i hoje menoscabada. vencimento~ 
bhca to· o. o seu app auso por S. ~lllharina, ~emonslrand.o por E' sacrosanta a causa que de· 
aquellaattttudee lhe apresentas· meIo de concel~os os mais e!e· fendemos. Rio, 16 - Reune .se no Sf'na. 
se e aoseu governo ~odas as se· vados que depOIS da escola é m· Evitamos as sahidas de trens do a commissão de finanç<ls <lfim 
gu~anç.as da sua mais completa co.nte.stavelmente o caserna o porque para nossa defesa lança· de subir o parecer do se~ador 
sohd~rledade em qualquer e~er. prmclpal ~ara esse resulta.do . remOi mão de todos os recursos Bulhões parecendo ter a com
gencla Pr;J q~e tenha de pa:.sar . Ao terml~ar a seu brll~ante precisos para ficar patente qu~ missão ~cceitado o substitutivo 
a ISossa . ~na-b d a u tã discurso 101 o sr. Arthl!r Costa não somos saqueadores, que não ao projecto Frontin mandando di 
d . s . am ha ~ o~·I~u ~ es o calorosamente cu m pnmenl<ldo somos difiamadores de lares, minuir!)O "[ no imposto sobre 

a ca~pan a ~ ISa~ç~ho C.OII· pelos seus p~res. que não alac.amos propriedade~; os vencime~tos, de Outubro em 
Ir._ os omens e . a ~Tlna, l parte queremos URlcamente e exclusl diante. 
dizendo ~roleslar, na quah~ade Nesta parte da ordem do dia vamenle ser garantidos nos nos· 
dee catharmense,e de, lCI!([("" do foi submellido á discussão o pro· 50S direitos de cidadflOS brazilei· COLORAU O melhor 

ongresso,. con ra aes msu os. jecto n ' 37 do anno passado, ros e esperamos que as nossas 
O req~etlmen~o do sr. Caetano dispondo sobre executivos fis. fammas sejam tratadas com o tempero 

Costa fOI unanimemente appro- cae~, que foi, a requerimento do maximo respeito e carinho; con. =~====___~.I 
va~. ~ _ ' ..: t sr, Caetano Co~ta,á l' Commis fiamos ~as vossas. pessoas, 50- . 

Em "e~Ulda o s,. p, es,den.e São, para por na ordem do v:n· mos it4111 cento e clncoenta com· Sabemos luct2r pelo nosso pa!z 
concedeu a palavra ao sr. Arthur cido. panheiros dispostos a t'.ldo, pois e manter o governo contra o imo 
Costa, que des~nvolveu longas e os nossos irmlios abandonaram perio allemão e amanhã uma vez 
e sensatas conSiderações sobre a O prujecto do sr. Arlhur Coso seus lares em defesa da nossa reconhecidos os nossos direitos, 
SOlUÇa0 por accordo da noss,a ta, sobre Linhas de Tiro, é con· causa muitissimo sagrada. saberemos empunhar as arma')
se~ular e legenda quest1!io de h· cebido nos seguinte:; termos: Vamos destruir as linha~ da es· da nossa estrf::mecida patria dos 
mltes, S~IUÇ1!i~I~!I~ quedtrouxe.ra cO Congresso Representativo Irada de ferro, as communicações encapotados republicanos. . 
8 paz e. ra!!qUl I a e a Jast CI~- do Estado de Santa Catharina re· para Palmas, interrompendo,des· Não atacamos as forças do
cu~scrIP.çoes prosperas o err!· solve: truindo todas as pontes, Exercito NaCional, mas co!loca
torlO naCional, cUJos allos destl' Art. Uoico- fica concedido a Reunimo.nos amanhã, mo· nos na defensiva_ 
nos eslaya.m sendo entravados cada mciedade de Tiro, que ti- O d!gno coronel fabricio Viei· Pedimos o obsequio de Irans
pOÁ eÓ~ar~~~~~~~~ iu~~t:l~~ atrio. ver compan~i~ o~ganiza~a por ra, a',1"lgo da causa da ind~pen- mlUir este telegr~n1ma ao presi
tíca ~e todos os hom~ns Ppubli. ordem do .Mmlst~rlo Ida (Jucrra, de~cla, ell,e e os seus ag.uemJos, dente da Repubhca! ao Senado.e 

rrelo No. In 
o 0011 R:-; 

AlUda o lncllndio d'O 
PIlÍZ 

campanha c·.olra o Corpo de 
Bombeiros 

Rio, tO-O Paiz inicia hoje 
tenaz. campanha contra o Corpo 

est30 em risco de ~o-sso?rar fra
g~~~sai~::~' ~:~~~ne~~la!:i~~ 
:e seus actu:es elementos . 

. 

I taf d 
A pa orma o sr. 

R::Jdrigues AlYes 
Na secç1!io <!ICousas da Politica. 

do -Jornal do Brazl!., I!.se: 
cPatece que o sr, conselheiro 

Rodrigues A I v e s. de accôrdo 

~~a~o~:n~~I~i~~! ~:~~~!~a.;,'a ~~~~ 
sidencial, a ser lida, em Setem
bro ou Outubro, por occasião 
do grande banquete politico que 

mannos ~Ie~aes, e't0~I~ndod a apoiada vatlitS vezes por manl' ide sangue de milhares de brazi· tORlj'l' c'.°Ôda á. Prefeitura pt:lo gre':'o"o realis')lI -se , em La Paz , lhe offerecerão, a esse tem;ro, os 

;~;~~~'~,~E~uuili~:~:oo ~cme' ~ne~ ~:~t~~:~!fl:r':~:~d~~do~~;~ob~is:nrid~~ IFo!J~~~~!n~:!~,t::1~;EE~JJ~~~ d,. u'o ~;:i~'~~~:"::~~F;'p~;;t~~~i.~;:~:'1~ ~i~C~~~,::31~~:~;~~:~[a!~~!:110m. 
quenm~noparaque,p rs . uI.: ... ante o~potuni a eso rea e'jdaem defesa daindeprndellcia, O I (d" mento de ..uccesso e que fará 

quella Republica, sr. Gutierrez. grande rl1idon.1 politica do paiz. 
______ CI'mo já disse o cJornal do 

Brazil<>, °candidAto á presiden
r ' , cia da R"publica pouco antes 
rl'-o de :\I"ilrung'uil convidar'.o seu companheiro de 

chapa a vIr ao Rio, afim de ser 
Acaba de ser confederada, to. submettida á sua apreciaçAo a 

mando o numero 420 da ccnf..: . imporbncia da peça politi,ca_
dera~ào B r a z i I e i r a do Tiro Consta que, nh rodas poliU. 
a sociedade que em Araranguá cas, em S. Paulo, ha grande an
vem prestando relevantes servi ceio ~m. saber.se q~em deverá 
ços á nação, com a campanha subshtulr" sr. Rodn~ues Alves 
palriotica que ali têm desenvolVI. no Senarlu. btá assentada a ree. 
do em prol do levantamento do lelção do sr. Alfredo Elh ••. 
espirito civico no paiz. 

- ____._ 

Os estaleiros italianos, segun·
Os tri pU luutf1 s do informações officiaes1 estão 

do "Lnpa" ~:':i;17:;~: P::P:~~o:~aran~:~~ 
.AcC/l,~n,O('.~ mercante, .tY;lO uniforme, com 

arqueaçllo de 8_000 tonelada•. 
Rio, 16 _ Os tripulantes do·1 

L p f em accusaç6es graves 
a a az 


ao commandante,pelo modo des' l Festa t,"adicional 

humano como este os tratou des
de o momento do torpedeamen- I RIO I tO-Realisou.se hontern, 
to do navio até sua chegada a com grande concurrrnCla, a tra

cos que collaboraram nessa gran ~e~s~f~~~I~~ir~.al~us~~a,l ~~r~~. ~~~so~:sm~~hn~~:an'c':.~t~~~t~~'n~:: ~h~;~Ç~sa~s~:~~~t: :O~aK~:;;: Montevidéo, d~ixando.os. qU3li dicional.festa da Noss. Senhora 

de obra, ~. s. mandou 'meza teitos, tambores e Linha de Tiro rão as vidas muito c.aro. nos dos Estados do Paraná e entregues á caridade alheia. \d. Olaria. 

uma mo.çao de congratul~ções ao em funccionamento, um premio Ha aind!l mais, depois que O Santa Catharina e a quem mais _.__ ___________ 

sr. preSidente da Repubhca pela de 2:000$OOO,corrrendo essa des . mesmo coronel prestou ao go. julgardes conv:eniente. 

promulgaçAo do· ~ccordo Para· peza extraordinaria por conta de verno da Republica tantos servi- Vamos agir como patriotas re· Eleil'ão .para a nova •••••••••••••••••••••••• 

"'-5an13 Cathartna. cEventuaes. e revogadas as. dis· ços vê~se agora persegl:ido, co· publicanos e!bons e leaes parana·:J : FRITZ SOaGE : 


ORDEM DO DIA posições em contrario. mo o deputado Cleto, pelos po· eRses. Deixamos as forças patrio· diredoria: : 
r parte to ~~al:1a:, ~~rgel~t~u~e ~o~~!: :~:!~:!~~s:a~~k?:so~~~~~:e~.audi. ;~~t:~~d:~~~r:d:~:~~ã~es~~~: Depois de amanha, ao melÕ: PHOTOG'RAPHO 

Com a palavra o sr, Arthur Arltaldo 8, Thi.ago. ArlsUliano D3 consciencia do nosso pll· ta vossa. Cordeaes saudaçOes,- dia reunem.se nOI salOes do: . : 
Costa justifica um projeelo sobre R(I,,"08, lAúz de Vasconcello8, triutismo e da dos yos.sos com, Deputado Cleto Silva, capitão Club l~ de Agosto Oi sacias des. : Execuçlo perfeita e moderoa : 
auxilio ás linhas de Tiro do Es· Paulo ZmuJ&erIUGnn, Galotti mandados, iIlustre major, depen- Luiz fabricio Vieira, capitão Ma- se sympathico c1ub, afim de ele·. a Deod D 18 • 
tado. Junior, Joé CoUaço, OUo Boe· .!e O ínutil sacrificio do sangue noel Horacio Brilloltcnente Enéas gerem os membros que tlm de: ua oro..: 

O sr. Arthur COlta na lon,a, h,n, e Jolé Bmteux. dos brazllefrol. Bore:e. Modesto Cordeiro.. compor I aUI novI t.lirectoril. \ •••••••••••••••••••••: 

i 
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o ga rbo e a r~bu slez ,dos so l Para leRer a escola de Pira
dado~ yan hes lmpre ss l ~naram be ir aha, em Joinvill e,foi nomeada 
d~rat];;ve.rn:elite ao pGVO lt1glt'l. a professora sra. Anna Soare :; 

O gõbm(:\e da gue rra levantou Pereira ; c para a esco la de Mas
a s~s~a.o e!1l homenagem aos el( - sa randuba foi nomeada a pro 
pedlclOnano5, lendo lIoj'd Geor- fe sso ra d. Accelina Ju!ia dos 
ge e demai c; mi nistros assistido Passos. 

da janella o desfilar das tropas . Para as escolas de Indayá, em 


Sobre os offieiaes e so ldados Nova Trenlo, e de Pedras Oran· 
norle ·americanos foram atiradas des, em Tl,;barão, foram nomea· 
petalas de rosas e bellissimos bou· dos, respectivamente, d, Maria 
quels que elles ,ollacaram nos Thereza Alves e Luiz José do , 
canos dos seus fuzis. Valle. , 

oBANHO 
~ S 

I "1 
..., 05AE SU"'\PRE O · ...
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4 

. RI~TOll j\l,0 
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20$00' 
10$000 

5SOOl) 
5$00!1 

40.000 

3-15 

e para as MOLESTIAS d.a PELLE 
Manchas IV e rmelhidões ICaspa.s IGolpes 
S9.l'~a.s CO~iC.h_ÕeG P e rda d o caballo COD.~uaõe8 
EspInhas II' I' linçoes D ores Queun adura. 
R u g, osidades Fl'i~Íl'a f; I Eczemas Erysipel"lJ~ 
C ,'avos Ferida!'! i Dartht'09 InOammaç,oee 

OI:VE- SE EIIIPREG~l-O· SE/IIPRl:: DE ACCOROO CO M ",$ INSTRUCÇÕES 
QUE II.COMP/lNIU M CA D/I VIDRO 


A' VENDA EM TOO~ P~RIE - ARAU..IO FREITAS" ç . _ Rio " .......11'0. 


jas ANTARCTICA 
E (CONT,)Peçam só Licores ecerve HAMBURGUEZA 
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BEBAM eomll?t\\\\a J\,t\\att\\ta' 3.ut\s\aSALUTARISI,MINERAL CERVEJAS 
AntarGtlGa München ESCURA 

.HamburQueza CLARA C;!tlrnbach 
PRETA

IUnUio Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-Ale 

Agua Tonica de Quinino 
Licores e Xaropelil 

GELADEIRAS MARCA PERFEITA 
ACIDO CAR60NICO 

Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua João Pinto n. 6. F1orianopolis 

da Companhia ANT1RCTICA 

\' 
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Como conseguir bonitos cabellos ? ~Maravilha da chimica modernaI ~EN"DE-SE 
FlU;U\) 1üniíiCAtlTESDERMOLINA, de F. LQpez • Usando fis::~~~:~t;'~í:~l~dt~ "clentifi,o :e.e~~:dd~d~ac~:~;~a 1~aSea~~: 	 3 

==- -=='--=--'= 


novo produclo liquido fínamente O N D U II N A, de F.lopez , ~:t~s~ro. dividida nos seguintes 


~:H~,m:~;ll1h~:~a ~Srav~~~cç;aer~~: O melhor de todos os tonicoS parllo 1 10 lole-O grande sobrado \2'~I~t~:~_~~ 

manchas, panos, rugas, comichões, b:~I~I\;;p~d:~e~tc:.i'lbã' b~il~~~d~el~:ac: de excellente c~nstrucção. co"; Fl)f{T(HC:\~ I"ES de Carios 


i\b nim J;t Co:>ta Cruz,o me
.	~t~~hrR!~u~f:J:a;~Pi~~~I~ ::~aS~~: ~~~~::~s ~~~~~~~'ll~:d~:c~~~,o~rel~:~~ i ~etf~~~~;da~~~~~~~ ~Z N~~!r~~ 
dos. f' de um poderoso effeito \lela elite cl\riocl\ c Ill\\l\!stl\ . Ibro, por 100 me:tros de fundos, f:l lhor 1"("I11I:(lio p,tra a cura 

nos suores desagradaveis. na rua Uruguay. 


Loção Ori~ntal, dê F. Lopez 	 Flor ,da Bel,le~8. de F. Lopez na2;;;!~.~~ d~e~~~e~~ro~r~:~ 
'--"z de5apparecer rapi,lamente as e ~;~~~ic;:r ~l~~~~~,l~~. P~~t\n:~~~~:~~! \160 metros de fur.d~~. perfazen· 


rll:';:;\':; e pes ,1e Rílllinha da CU!!!'. ent"ut"tlora eI tina 811parGnei8, tonst'r. do uma ~rea dJ; 1:::;30 metros· 

lorn;lIldll'a tillil, ddicada e lisa , Em \'8 a outis fro!icII o rosndll. _quadradiJs. 


í(,t~r~hi~~: : b~~liI~I:I;~/;:í~i~I~~,l~r~lc~~~ 	 Depllalorlo Lopez 3° lote-43 metros de frente 
C· () :ndlwr mam(s;t'flo exkrn() na rua Uruguay com 53 me· 


C.J11(l (l:.!U(l de loilkt(' lI~n kt1l ri\·,,1 ParI!. h.ur dosll.pnrecer ....s pellos d.... tros de fundos. Excellente t erre
rt'lreS..:a t' ama..:ia il (ulls. rost-o, collo, mlo!'l (j hreçQs. no para edificação. Este terreno 


pode ser subdividido em lotes CARLOSde 10 m de frente. 
A tratar com-A,I/Irei \Vcn:l , t

n;Kl)E~I-"'; N.'" BOA'; PHARMACIAS, DROGARIAS E PERFUMARIA;' ROA SETE DE SE1'E~iBaO. 
luutas" 4; em.Deposito ROOOLPHO HESS « c. R_ '7 DE SII!!:TENI.RO 81 RIO 

. _COLORAU fiO a/mofa 1/0 jall' 


Laboratorio: F. LOPEZ Rua Paulo Fl'olltim, 47 <64 RIOj tm-semprcCOLONA/i Grande Hotel Tijllcas 

EMPREZA DE NAVEGAÇÃO 

Mobilia'"MUTUA EDIFICADORA" 	 o melhor d'esta cidade-HOEPCKE
PAQUETE 

TI.TUCAS ESTADO DE S_ CA'l'HARINA 
2 cadeiras de braços, e 6 cadeiras 

1/2 mobilia composta de 1 sofá,M A X todas essas peças com assentos e 
Sahirá no dia 17 do corrente encostos de palhinha. Situado no centro da zona com

Séde: Rua Ludovico n . 22= Joinville ás 2 horas da manhã pata La· 1 gra'1de e lindo espelho I m .-,11. mcreial, dispOo de excellentcs apo
guna, 1 lavatorio com espelho e tam sentos para famBias e viajantos.Abdon Baptista Recebe passageiros, .. ai ores, , po de marmore. Sala para mostruario9encommendas e carga pelo tra-I 2 Bidetes com ta mpos de mar· 


~--: . a [luica sociedaue no gencro que funcciona 
 piche Rita Maria. more. 
PAQUETE 1 mesa elastica e outras pe· 

( ' l~, tnd.<l o Esta:.l0 de S CAtbarina. legalmente constituida Anna :ças, todas com pouco uso c em Cosinha de primeira ordem 
!perfeito estado. 


DISTRIBUE PREIVIIOS DE: I Para ver e tratar á rua fio· 

cayuva n. 11. todos os dias das 

Sahirá no dia 16 do corrente 10 ás 1.-' horA S.I (I: ll0(lS\l(Ii) ~~: \l O(I$OOOO- 1 :000$000 	 Falia-se POl'tuguez, f~llemíIo, Polaco,ás 7 horas da manhã, para !ta· 

. qs so.rteio~ serão mensaese .terã~ lo~ar nos. dias.20 ou no ~i~Yd;ã~nerr~a.ncisco, Santos e ; _. ___ __ __. ____ 

pnmelro dIa uhl que se lhes segUIr, SI o dia 20 for feriado, pela Rece~e passag' I ~ . 

o . 
 Russo e Italiano 
Lct:ria ~a. Cap~tal f~dcra\. O pa~amento das mensalidades de.· encommendas e c:~o:, e7~ ~~~~ 

vera ser leito ate o dl ~ 19 de cada mez. ich ' Rta M' g P


Éinquanto o numero dos socios da l1uica série flUI "figôr não p c: .1 ar~a.. ! Carros e carretas á dispo

íúr o que lhe ê deteiminado pelos Estalutos, a MUrUA EDIFICA- Para maIs lllfurmaç'Oc~ 

DORA fará sorteios mensaes, em dinheiro, na proporção das men· com os agentes: 
 sição para viagens

'alidf_~~soa~~~ aud~~a~érie esteja completa, isto é, constituída de Cur! Hoepckc &. Comp. 

50~ :ooeios, cessarão os premios em dinheiro( e as extracções de P ROP RIETARIC)=Thadeu Stazak 

predios lerão inicio, entrando a MUTUA EDIFICADORA a offere· 

cer a:lS seu:; socios a vantagem de poderam adquirir r.om a ID 6S' 


11111 f'ontrlhuiçào de ;'$000 1,or mM:. 11111 IU'e,1I0 no fIlIol" dt" 

!O;úO()$OOO. mantendo entretanto as duas bonificações de 
 Enu.Teleg. Grande Hotel 
2;0008000 e I:úoo$OO6. 


Os mutuarios da séria ..\0, Imica em "figôr, pagarão a jota de - .,. 108000 e a mensalidade de ?lSOOO. 

No caso de fallecimento do socio, a sua familia poderá con- FOtnccc-l'Ie gOlfOS c bo- E D I T ~<\._ _3 S De accordo com o respectivo


• ...--_ _ _______.__ .__ __ Regulamento, faço publico paratinuar t.O":1 a sua inscripção ou liquidal ·a em dinheiro. nets pai a offiClacs c Aolda- : 

Depois de 120 sorteios, a MUTUA EDIFICADORA reslilu* dos do ExerCito POIICi3 I Governo conhecimento .dos interessedcs 


, •• que duraI; ~i: o corrente mez <!ei,á aos muttlari~s vigentes a ;mporta~cia de todas as mensalid~- LiDha~ de Tiro c' M .. I . : 
des pagas, sem luro~, o que quer dizer que todos concorrerão t d - allDd 1& , 	 I 1\1ulllclpal Julho, em lodos os dias utei" 
graluitamente aos sorteios. e a o os os crnprf'ga os : das 1Oás 15 horas se procede: 


public ',5 c paizanos . Cobrança dos impostos de con- ~ n'esta Thesouraria, a cobrança 

tinuaç:l.o de negocios, rabricas e' dos impostos sobre continuação 

úificinas, vehicnlos e ambulan-! de negocias, fabricas e offidnas, 


A' rua 'l'in\dcnu'l"l n. 
,l!, l ,frmfHl r ( ,'irt.

[j]1E341E341E34~I9IIE~IE~IE343434IE34IE34~ :i:{ - tj() !1', .,;,-,,0I.. 1'11 :" """ "'11 1;,'" Chio ~~~,tl~{)a~~~I.mdo ~ernestre do cor- i~~~!~~~~: =0ams~~~:~~s,se~~~~~~ 'Ji. 	 __...................._....._".__,...,...____...,'""i""...'NJR":J~·"~~ 

............""'.......................... prazo
~ dO~~~~~:~b~~~~~~c~o~e no~ ep",,\j~\a J\\ta\\\\ta 

IE 	 lm ~~ia~e~~~~::" r~;eri~~~s~~~:~s~
'Ji. vr:-;[)F:M-i;E GAFE'" F) 	 tos ficarão onerados com a mui·~~M TODIJS OS 

ta de 10 "I.. decorrido o semes= CASAS DE BEBIDAS
00 	

POlllABA "JlIINANCORA" 
I 

tre e 20 nlo no espaço addicional. 

," .\111' .\ I:EQI:-'Tlun o~, Thesouraria da Superinlenden


da Municipal de Florianopolis
0000 Astra-PlIsen 	 Do farm. E. A . GONÇLAVES, Joinville , de julho de 1917.Hamburgo. 
11' 

JOrlO B. WClIdTla·IISelt

Kosmos 	 lJi\.iüllladn \, .. l" 1-"«'\11011111" .I" ;'\"'11";"" d" I!i" ,lo .],,1\1';"0" 
Proc.·~ ·TheioureiroUni\·. ·r.~ida,J"d" l'o'''']',." I ~ ' Clumbac:;h li"" 	 li'" i,lo"I.',,, ,"":,,,, I","i,·,"o:". ''''''' '0:, '"'''I''''''''' ",,"'"'- "" , SubsUlui~ão de apolicesem melll~ gareRlas, 	 . " " 

ilf'~l'ri .. I';'fa r ecoiH'alct;t30tes jologi~". fl \';,;< :!iI nl\no>l d,' "cu!,,,.r,,,, ,'s tu ·j">I ( 'Ul'a 11111:. li qudl_
00 d:Hl~ d" f"rI,la~ ""\'11 ." nu '""Ih" !' " Hluila .~ <I""ll':"" dI]. 1,,,1,,: \'1
_ I e"r/l~. <,'II"iIllUduf"", 1-:llll'ip;: "II ~ , S"'II". Tin lll'_ Fri'·;'-dS. i'a"!i(' ,l,~ Oe ordem do sr. Superinten

... Cerveja tão ej(ce lente e ao alcance de todos ro ~' ''. t-hn,,< !< i!iii!iclI", f't" dente Municipal convido os srs.
~ d f .d I t V"ud C_)(f' em lodA n p,.rt.· ,lu Ifr:llll a 1:;500; I dui': t :\~OO() possuidores de apolices mUR'c' 


e ve ser per ert a a qua quer ou ra r'~~: i~~~:I~~\7_: : I:~;,I:I ~ :" Itl;:;,....~:. ~:{I;',,;.;:.I\:: , ~\,;:]p,.ii~\~~~~~I:,::~;.~\~:', ~~ n~;~ paes que (l inda não l1'1andar~~

t\\ - fH-YO SITO á rua Conselheiro Malra N. 31 - ;naspaw;a substituição, de accordo 

~ Acha·se ('01 louü a po,rtc . Nu Hi11, na IlROG ..\mA HESS com o art. 23 da lei n. 416, de 

."... Unicü uc p ·'&ital..:!, O: JOÃ.O n.t.t:ÜLLER. ~ 1:11(1 7 ,I ,' S,'l,,,,","n 26 de Outubro do aDno passado,
Vi ,fazerem afim'de que possam. con· 

1iil~~~:::wI~~~~=W~~~~~~~~~1'III Adopl ada I:' C'1lI Illuil !} .... hn..... pitacs l'" G lsa.... de silude correr 30 proximo sorteio. 


~~~~:-:::~::':'____ __~_~~~, . : L~~ ~r[MrrHrG[lll éii \1 ,lI' VIIIIW nu . - 1~~TE~~~~~!.~:9~~~::i~~~;:~i~:~'C>'I 	 -\ ---- . 11,11 

."".""."".""•••1EJ.8.8: De spedí da I ~ Rerr,edio Minallcoracontra a embriaguez ! I o I" ••criplurarlo 

m A v I • o ID 1 ' Jodo BapUtda Pet.to 
mA Pü:\[ADA MINA:'õCOn,A, spro-m Francisco Musial tendo de se. " Trm dado ítle~dil c Ic1icidMlr iI milharrs dr fN!il ias IIV vivi,lIU n;l In,liur miseri.l c,1tl~rtdil pelo !liste vicio ,I 

. "'''rlA, peia Exma. Haode Pllblicl 'I.. C' b - fEIRAS 

IDnomer<Jgistrlldo,niQPódet.erl>ubll'. gUlr para urtly a e nao tendo ,PREQO 5$000 ;i ~l 

.~~t,~~d~~ ~:' ! tempo para despe~ir.se de todos w O d d S . t 


o (az por este meIo offerecendo franco de porte para toda a' parte a quem pedir á Caixa p051al n.7, Joinville e aos depositarios ~ idenl~ o~U~~ciP:l ~~nvi~:e: ~:: 
Dla~Qrs!~cdf~~'~ !n'.quella cidade seus presUmos ' Acha-se em lodas ilS fJr IDaciils !!vradores e negociantes ambu

€le U:.' Saiba t.~Sl \.os seus amigos e irmâos ;-'. ' 'Ir : lantes, que concorrem nlS ter-

I-

I

m i ças-feiras' feira n'este Mera.

ill ro~talii pr~os cr;rrrnlts 11 E. liJ i .1:: Deposito no Rio: RUD. HESS. Rua 7 de Setembl'o i do, a flZerem-n'o lambem nos 


I ARTHUR MELLO 	 I sabbados 45 mesmas hora••Ui A. (jonçalves -JOINVlllE lU I . ,~roprieta· ! (lilQ·<;e 2:ol'lf)SOfIO u -'qnom dennndllr com 1l1"OV!\S QS fllbilitlUloro,>-om .JQlovillo Stfl.. CII.t!lluinl1, i I Admlnistraçllo do Mercado Pu• 


....."".....""'•••IEJ.""....: ,rio da Barbearia il,lo Br.nco ' : Depositos em' Florianopolis: A~dlé Wcndhausen &C, ("I Hoepcke & C '! ' : bllto de florlanopolil, 26 de JU·
~
Cor e paladar na comida :~ ' i preclsl de um melo--offi,'al de : ~. 	 , . \ lho de 1911. ,I 

ob/~m usando o CO/fI' , harbtíro. 20 . 3. 1I---~--~=:tE~=.~-:.-- - -- : _:.._.- :..:::....~:..:.:......:.~-=.::--:--::- - - --= 3It_._ _ ~~___~ Th~.~hi~J~:~~~~~::.-I , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:despe~ir.se
http:Esta:.l0
http:SII!!:TENI.RO



