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ANNO 
Florianopolis·Dominl!o, 19 de Allosto lle 1917 

Servico telegraphico especial d'O ESTADO, 
o dr. hauro Muller na Academia de hdUras·O Ex-Contestado - EQI Malto Grosso·Os Brazilelros 


na AlIemanha -No Senado -Obrigatoriedade do Ensino- Despacho Gollectlvo. 


Em tlolnvllle, tres bandeiras allemães apprehendldas por um soldado de policia. 


Lauro 1Iiiller; No Senado Os .:~::~~:~~: na ij EX -WNn~nDij Em tlolnville IA GUEnRA 
projecto Frontin 	 Uma praça de pOlicia ,)- . - ~" " ._XX.d • 

Na Academia de Leltras I	o 
Providenci•• do Ooverno ~ '.- f~l~g;amm;;- Ollidal .p~ b.ndei.~ IUm arcebispo '1''' prega ,"Ira 

A Commlssão de finanças allemãs conduzidas pelo a pas-A guerra, custl o 
....BR:LH."~TE RECEPÇ1~ RIO, 17-Na reumão da com- no~:~~~J;J~o~~n~:~~ 01gci~f~~ O que se pensa no Rio Jardim d~fancjl\ qUI custar! 

RIO, 17-Ai 9 horas ~a nade missão de fiinanças, hontem rea· precaria iiluaç:io em que se en- Rio,18-0 sr. marechal Mi- "._ 
e!fe~tuou·se na Academia Bra- lizada,ficou difimtivamente resol- contram os brazileiros na AUe. · nistro da Guerra recebeu tele- Joinville, 18-Ha dias o Jar- RIO, ~8-Dlz um telegramma 
zllelra de Lettras ! ses!ao iolem- vida o caso a respei!o do impos· manha mandou soccorrel-os. gramma do St. commandante das dim da Infancia, recentemente de Berh", que o arcebispo von 
ne p.ara a recepç~o do novo aca- lo sobre os venCimentos dos Por ordem do presidente da forças em operações no ex.Con. creado pela sociedade protesta0- H~uck, pregando perante Ires 
demu:o L:n::-o MuIler.. . funccionarios publkos, lendo o Republica a legaçao da Suissa testado, informando que os re- te aliemã, incorporado, sahiu , mil homens, na calhedral de 

O 5113,0 da Academia offerecla senador Leopoldo. de Bu!hões em Berlim e que é a encarregada voltosos, commandados pelo d.- 1rUJ, em passeio, com tres ban- Bra,!,berg, ~isse, textualmente; 
um ,aspecto deslumbrante. apres~ntado o segUinte prolecto: dos interesses brazileiros naquel- putado Cleto, estiveram em Cle· deiras allemas, Itsen~ cobardia e fraqueza nOSia 

A sessao compareceu a alta 	 O Imposto sobre subsidias e le imperio foi enviada a im~or- velandia onde se dividiram em U d f P br deselar a paz. 
in.tellectualidade brazileira~ rego~· vencimentos e~tabelecidos na Lei taneia de 50.000 marcos, destl- varios ~upos, seguindo em di- do ~:ad~aç: uf de~~~~adaU,!~ A todo o custo, mesmo com a 
glt~ndo a sala d.a asslstencla de 30 de dezemb~o de 1914 ser.' nada a assistencia e repatriação versas ditecções. ' contrando~seiom as creanças em perda da nos~a hon~~ e da nosa 
mais selecta que ah se tem eon· cobrado dos venCimentos, salan- daquellas brazileiros. ! O deputado Cleto declarou que uma das ruas da cidade appre'l m~ependenc,a polJhca. econo. 
gr~gad.o. .. os e pemô~s de monteJ:tio e de o movimento revolucionario, de- he~deu as bandeiras' mica e commcrci~l, preferimos a 

O ~Isc.urso ~o. dr, Lauro Mui· outras quaesquer supenores a I ,vida a acção energica e prompta I ' . ,guerra até os. ultlmos extremos 
I~r fOI bnlhanllsslma peça orato· 1.200S00U até 3:600$ exclusiva, I das forças do Exercito, havia fra. A Gaeela do C~tJlt1ierc~, em ! de preferencla a qualquer paz. 
rll na forma e no fundo. na razão de 2 . ',,; os demais de De Matto·Orosso cassado. lseu numero ,de h.Ct]e, notleland~ qut" nos faça escravos dOI es-

Aberta a ses~ão estavam .pre- 3.600$000 até 12.000$ eXclusive,! I Considera-se aqui quasi ter-' o facto, redlc.ul.anza o procedl- itraDgeiros, . 
!lentes os segulOle~ academl~os: 4- e/e; de !2.000$OOO ou mais! para o Rio .minada a campanha impatriotica ~ento do poliCiai, .taxando, ire· I O sermao do arceblsto Hauck 
Pe~ro lessa, fellnto AI.melda, 1 n/~ . ! do Contestado, em vista das no- nlcamente, a. sua mtervenção de c:ausou sensaç"o em vista da ato 
Alclndo Ouanabara, Med~lTos de Os venciment~s do vice ·presi· Rio, 17-De MaUo Orosso, ticias offieiaes que tem chegado aeto de herOismo. tltt;de assumida presentemente 
Albuquerque, Auslregesl10, AJ· dente .da Repubhca. será taxado com destino a elta capital,partiu nêstes ultimas dias, principal· ( por ? S. o Papa, que tanto se 
fonso Celso, Danlu Barreto, de 4 .'" e ; os. d.O preSidente da Re· o dr. Camillo Soares de Moura, mente a da fuga dos revoltos,os i tem mteressado pela Paz. 
~rlos de Laet, P~ulo Barreto, pubhca, f!l~n~stros de Estado, interventor fedl!!ral naqtiel1e Es- que se v~rn perseguidos pelas for Braztl..Bolivia 
Silva Ramos, Ozono Duque ~s· 10 O.'ft ; SUbSldlos dos senartores e tada. ças sobre o intelligente comman.· .- o communicado o(fi.;ial fr(lnç~

trada, . Felf~ Pac.heco! Rodngo deputados 10 e., O dr. Camillo Soares acha-se do do coronel Ramalho, cuja ac- -=-_. 

OctavlI:~, LUIZ OUlmar~es.' Atau~- Esta tabella de impostos come- em azo de sessenta dias de li. ção tem sido por todos calorosa. Rio, 18- Continuam em La Rio, 18-0 communicadofran
pho Palva, Alberto Oliveira, .MI- çará a vigorar de 1· de outubro cen ga . mente elogiada. - Paz as deslumbrantes festas pro- cez annuneia: 

guel Couto, Carlos Malhelros. do corrente anno. ç I 	 ' Os ataqu s 11 ã ,
Dias e Oliveira Lima; estes dois ! ---- .- movidas em homenagem a em.' novas posiç-:'e: ~~s ':::ar 5e~~ss3: 
ultimos membros :.orresponden- ----- Obrigl1.toriedade do baixada, ehdiada pelo dr. Mello do Steenbeck, na Belgfca, frae 

te,. . . 	 D I Coll t· . . . O Julgamento franco, que fo, represenlar o cassaram cnmplelamente. 
A meu que preSld,o ao, Iro-	 eS1JaC 10 ec IVO Enstn.O PnmartOI de Pa'lva COI' "Ihea Braz,l na posse do novo presi- Ao norle do Aisne r~p.llimo.

bllhos era composta dos aca· ___ ' _ _ ~ __ . .. um ataque levado a effelto perto 
demlcos M.edeiros Albuquerque, Pastas da !=azeodl, Guerra j Rio l.(-Na sessao de hontem . . dente da Repubhca da Bol1V1a. do moinho Vauc1ere. 
com; I~r~sl~en~. .~ffan~o Cel- e Marinha da C~nselho Municipal o inten- 1:400SuoO para as ,-,'j.· jrÕ,S ______ Na Champagne ha grande ac. 
50, '1 e n o e lmel ,a e ustre- I, dente Ernesto Garcez. apresentou I. dai jumrlos ti vidade de artilharia, de parte a 
geslo, como secretaTlos. um projec.to estabelecendo a I :\'0 CEA RA ' parte. principalmente nos mon-

Logo 3~6s a abert_ura da ses- .Rlo, 17-No de~pacho co!le- obrigatoriedade do ensino pri- I Rio, 18-0 sr. dr. Callos Ma - les Blond e Cornillet e nas mar
slo o preSidente deSignou uma ctlvo de honlem ficou resolVido mario em todo o territotio do ximiliano, minbtro da Justiça, gens do Mosa. 
commlss:lo composta dos acade- pelo governo supender a acÇao O· t ·eto F der I solicitou o pagamento de .... 1 Reforma COll!)títucionaI
micos Da,nlas 8arret~ e luiz .Qui- exec~tiva fiscal que eslava sendo lS TI e a . 1:40U$OUO pelas df'spezas feilas Abatemos dois aeroplanos e 
ml~aes filho para mt~oduzlr no mOVida contra as companhla~ ai- com as refeições dos jurados que I Rio, 18 - O Congresso Esta forçamos outros dois a descer. 
re~lOto o nov~ .cad~mlco Lauro I~mães de ".avegação, propne.ta- compuzeram o conselho de seno doai do Estado do Ceará a ro- . ,..
Muller,que fOI recebido cQm uma nas dos navIos daquella naclo- YELE/RO ISO LEZ te !lça que, durante tres dias, es- . . pp Co»tmtmlca{o ofJic#.tl 'Pnglf2 

prolone:ada salva~e palmas. n~lldade.asylados nos portos na- teve reunido para julgar Manso \/OU o proJecto de lei sobre a' . 


Dada, em segUida, a palana e\Onaes. li b Paiva Coimbra assassino do ge· reforma cunstitLlcional. I RIO, 18- O general Douglas 
ao sr. Lauro Müller procedeu es- - Na pasta da marinha foram Com logo a ordo neral Pinheiro 'Mach~do Haig eommunicou para Londres 
te I leitura ~o seu brilhante dis- assignados decretos, tran;ferin- ___.__ o seguinle: 
~::o que fOI tntrecortado de pai· do ~ar~ a rl~erv~1 o cap~ão.te. f Rio, ~8dEntrou ~ ~ar::, com 	 lhna coulIuissão do O inimigo atacou as posiçlies 

o" dr: lauro Mü[Jer termin,!u ~~~o\av~;~b~do ;:;~~~Sl~~:~ c~:~a~da~~ i~'gl~z~e;~~~My~h.~:: OcasodeJlattOpGros~o conquistas pelos nossos Exerci
a seu dIScurso fazendo o elogiO ra empregar sua actividade na com grande carregamento de ___ !linlstc..lo da Guerra tO~~I~si~~~~;~o;~inte Auguste 
de Rio Branco nos termol seguin- marinha mercante; reformando o Carvão. OHabeas Corpus concedido . -. repellimos um ataque allema.o. 
tes: 	 capitAo de corveta engenheiro' Por ter o Terpsychore pedido - RIO, IS - Para It'!m aos Esta- fazendo prisioneiros. 

tE' • segunda vez que me ca· machinista Arthm L. Arantes e soccorro foi immediatamente ao não sera. respeitado dos Unidos em commis<:a() es I 
be a g:orioSl humilhaçlo de suc- os capitães de mar e guerra me-' seu encontro uma das lanchas pecial do Minislerio da ~Ouerra - . A ar .ilharia ini~iga esteve ac· 
~edel·o, sem substituil·o ~ Sorte Idicos Thomaz Aquino Gaspar e do Corpo de Bombeiros para f d h ' IIva durante a nOlle, a leste de 
Ingrlta que a tIo rude destino ! Augusto Pereira S. Lima. I extinguir o fogo. Boato que não eMâ cm!tirl/ladu nO:~t~-c~~;;n~~ ~~ipi:~ea%'a,o~~~ Vpres . 

m~~u:;~~~àmaria se a cruelda. ; doN: ~::~~li~~~~:~r~iarr~~or:n~~: I 	 Rio, ~8- O juiz federal da ~I:xJa(ln~~eBO:~:~oF;;!~o c~:~~~~ lt ranç'l- Porlu9"l- Vi~ilrl ,/ ' sr. 
de dessa aproximaçao me não nio Carvalho Bo:ges Sobrinho e; Na Republlca Argentina ~~~ç~~n~~~t~rd~~sJ~ h~~~~:- tes Marcolino Fagundes,' Odion BUllflrdino .Mllchado 
houvjsse permillido o . confort.o o 2~ .1enente José Calazans f, pa' l corpus Im efrada a favor do sr Ollv~elta Santos, LUIZ ProCOPIO 
mora de vel·o, de senlll·o mais rahyba. O· NOVO MINISTRO APRE- I C P t d Alb de ::,ousa PlOtO e franklm Eml- Rio, 18- 0 Congresso Nado.de perto. _ NI pa~la da Fazenda flanccio-	 gtnera ae d~O e uquerque r R d . 

Nao tivesse radicado na mi. nanao.a resoluç~o legi~tiva, que SENTAASSUASCREDENCIAS para re assu mir o governo da- 10 o ngues. nal de Porlugal autorizou ao sr. 
nha alma de brazileiro a emoçllo aut.."iza - o Poder Executivo a . . quel1~ Est~do. . . IBernardino Machado, presidente 
grita e orgulhosa de haver co- amparar e fomentar a produoção RIO, 18-0 dr. Alceblades Pe- fOI, ponsso, requIsitada. f~r5a ---------- daquella Republica, a visitar a 
nhecido vivo e no governo do nacional . ça.n~a, rece~temente '. nomeado federa~ ~o sr. Carlo~ Maxlmlha- PEDIDO DE LICENÇA França. 

meu Paiz e poder Idmirar redi- mini stro plempotenclano do Bra· no, mlOlstro da Justiça, para fa~ 

vivo na sua historil um grande I ----'--- zU na Republica Argentina, apre- zer respeitar aquella ordem, o R' IH O I Aff Nos E.-tados Unidos vai IMt 

e nobr, ftlho da minha nobre e Os vapores ex-aliemães sentou hontem as suas creden· que,e.,. telegramma, bmbem de la, - corone onso 1Jl'oJtibida a fJenda dt 6e. 

grande Patria!. 	 ciaes. . honlem datado, foi negado pela Monteiro, com mandante do Cor-I 

-Em sepida fallou o sr Ar- - - Isr. ministro,.pôs longa conferen~ po de Bombeiros pediu licença bidas tdcoQlicas 
fonso CellO. . i:.xperienciaS cia que teve no pala:cio do CaUe· por se achar doe~te . 

-O. Imlgo. do dr. Lluro O Interventor federal de te com o sr. Wenceslau Braz, Ria, 18-0 dlredor do .ervl· 

~~:e~:~:í"~ed~ilôr::ali~~~:'~! en~l:i ~!;-~!:Wn~~ta~Q e~~~~; Matto-Grosso pr~~~n~~e!ac~:~~~c~ela cida- l 	 :a~ee viN::::~~:k,U~e~~:::m; 
mal. ex-alterna0· .krndurg, de boatos de que o sr. general Ser' amanhã aberto o trafego prohl~içlO di venda de bebido 

-O dr. Wenceslau Braz, pre.11 O resultado foi sat1lif.ctorlo. Rio, 18-0 sr. dr. Wenceslau Caetano de Albuquerque havia do trecho da Estrada de ferro S . ·Ilcoohcas. a partir do dia 8. de 
!lldente da Republlca. elteve pre· Braz, presidente da Republica, assumido o governo de Matto francisco.entre Canoinhas e Por- setembro p~oximo. 
sente, bem como qUlsi. todo o I recebeu telcgramma do sr, Joa- Orosso. to da Uniao. 

corpo dlplomatico e !'ludos re· \ Novo Quartel quim Oulmariel, adual inler· ..Alé .• hor~ em que telegrapho O trem de Poria da UniãO SI- .A pJoposta d, pa~ • A 

presen'antH da colonl. calhari-I venlor federal no Estado de Mat- ,n..o ha confirmaçlo alguma so- hiri as segunda'l, quartas e sex- impl'enaa de Pariz 

nense. --- to.Oro S s o, communl~ando.lhe bre O facto. tas-feirlS 's 12 horas, para che- ' 


Os jornles de hole trazem na Inluguraçao ter anumido o governo daquelle I 	 gar nos ';'esmos dias 's 17,56' Rio. 18-05 lomles de PartI 
Integr. O discurso do dr. 1.auro Estado na luseneia do sr. dr. Canainhas, donde voltari nos [commentlm a$ propo!l de Pu 
Muller. ' Rio, 17-lnaugura·se hoje em , Camltlo Soares de Moura, que Em uma das sllas da S. M. dias seguln\es, 'S 8 horas para de S. S. ° Papa Benedicto XV, 

-O iIIustre conlerraneo tem li- S. Paufo o novo qUlrtel da VI entrou no 1050 de sessenta dias Amor' Arle reunem·se hoje os chegar nos mesmos dias, 6, 13, dizendo que ellas nlo podem Ser 
do cumprlme.lldllllmo. ReCllo Milll.r. ' d. licença. aoolOl da S. B. Unlto Orlphlcl. 56 hor... dllculidll • 

.~--. 
i 
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Notfl~ Forenses A fl'bricação de IVida Social I INotas religiosas
Sup,dor Tr;bu",1 de Jus' ;ç' I palieI no BraZill' 

::-e'5;'1: o e11l111-~-9 1 7 . I -_~~---- Annlf"ersarlo 

.' 

:.; 

) 

. -~ 

l~l:lillh5e t><;{e T ribunal. sob a No Jornal O SericultQ,. de O sr. major L auro Marques LI

~i;~'~~:\l~1~~j~:~ I~Ir: A~~:;~~ ~V'a~~~=' Ba~bacena. encontramos ~ se~ e~~~i~ioP~~t~i~~~O. r~~e~~~~ t9~: 
le y Na\" 'lH' 1\ )ereirn Lins, presen-I gumtt: tem. ~m sua resldenc.13, mUitos 

:~;r~;5 L~;~'\' i:;c7:~ e ~fs~~~~~;~~~ nO?~':;,i~~O~~~;'.'~,,~eor~~~I~'~: ~~r:o~m..~~~~~~gr~~: ,"numeros 
U HI ' \ r s \ -\lbq
Q~: ~Jl :t : tCI1 ;)~'i tl H~ rT.ll e'II~!_ C~~~~\~ ~a~~f:~ld~oe~ia~~fafa~~J~~~?~ Visita 

~~l t~l~h~lhR,Sl~~l!lS~)~~in~,~ vat~ dofPa pel. . Deu-nos hOnlem o prazer de 
Juiz ,,::\)J1 \"pcado Pr. I\-\an oe! Cor- ! azem p~rt~ desu c,ompanhl8 Slta visita o sr. coronel Benjamin 
'rea de Oliú:i ri.\ . Juiz de Direi lo não s6 c~pltanstas naclonaes co- GaUotti Junior, deputado ao Coo·
da c'-. m;nciI de 5. José. e o Pro. mo ameu~anos e suecos: gresso R.epresentat,ivo do Estado 
cura ,j:-r ueral Jo E. S! ilJ ~l. Dr..Ioa- Vâoasslm ser approveltadas as e esforçado superintendente mu· 
4uim Thiago da Fonst.! ca. I riquez~s florestaes do sul, onde nicipal de Tijucas. I. 

i notadamente em Santa Catharina O E.stado penhorado. a~r~dec.e 
P3Ssagens ! e no Paraná existem immensos a gentileza com que to! dlstmRUI-1 

_ _ . . ' pinheirae'i, maleri:l prima julgada do. i 
. [1(1 ~r. l~êS e11l b,J, r~ a lior Vasco de muita utilisaçâo na nova indus. V _Jante I 

Ü :1I11\1 i1ll Sr. Pt'"t.!1l1bar).';<Idor Ay- tria a ser implantada no Brazil. D . 
re::, U01l1 :1, ~)$ se.'~tlln~~s autoS: Ap- A futurosa fabrica será instai. o sul do Estado chegará ~10)e: ;
~~lll~i~;;le~;~'~:,e e :~; ~~~ ~aa~~~~n~~;~ lada em Santa S:athadna e pro· ~~o ~~~~~~~n~~'r. 'Ãng~;owd~~!~il I 
~e {,\Jl:_~i-g~hllV.~~l l~~:I(;~o~ig~~l~ ~g~~~ t~~~~a~z~~ d~n;:;~~~n~~~: ~~~~~~~tiiadi~;rtg~ni~~~meJ~iaÁr~a ; . 
ba,ri0 ';; ,j \ 'I!i" !.l' ,045 , da comarca ja a quantidade correspondente ás ranguá. -I 
g~rlt~:I':~Jn~t;)hJ~)~e 11ls~1~~io; J\,f~~~ : ~~c~~:~4~.des de toda a imprensa Fallec1mento5 
(!'.... ii..:.a .c_<''-'i ~ai).:."Jvs B~ ~;13.rdQ &: Como auxilio do governo fe- . 
Scheml:~el( ,\\. deral a uma empreza tão provei. falleceu e sep'!ltou-se hontem 

U 0 ~r. lIt'sembar,g-ador Ay res tosa a bancada catharinense no o s,r. Rudolpho 151~chner, que h.a 
~~~it\J di~O C~r~~;~S~~ll ~~;~~J~re ~~= Congresso Nacional já apresen. ~Lltos annas reSidia nesta caPI - I' 
cmSQ crime lJ' 4.?J da comarca da tou em~ndas ~os orçamentos da O sepultamento de seu cada

~~~1 1~i~' J;\<"<\','. é ~ec~;~~nr:f.J~u~ ~"J':'~I;~~a~~:~~~e:~t~ef~~~~!e~ d;r ,~~~~ ~1~f ~~~\\;m ;~n~o~~~~~ ;
l u~ :iça. figuram isenção de impostos para A' familia Kirchner apresenta" I 
daDC~íi;:~ e,sl~aH~:sJe~l~b~~,rrna~~~ 0co'nc.":e,~oand;,.muom' pirm.mPo"Or'dadeO$'20'O mos sincelOs pezames ~ . " Q M 
Tay ares S ( ) ~Tl nhn . n_s :nttos de rs. por kil0 de papel, isto é, ... .. AX SCHUMANN 

app clla~?~l ~ I \ t:~ n' 6.:14 da ~~ma r' 400:000$000 annuaes, pelo espa. Victimado por uma congestão ' 

c~ de ~:l1l ') l1lh" ,>.' , el~l .qu~_ s~.o ap· çn de 10 annos. ce~ebral, falleceu hontem, no Es- ' 

~~ .1 11~r;~11~. ,;)e ~~,:~~~~Il~ ~V~~~\I~J~ Já foram adqueridas terras pa. treno, o s~. aS!"rimensor JY1.ax Schu
JU5é D'.,m;ngtles Pinto. ra o futuro estabelecimento in · ~ann, resldent€' n~s!e Esta~o h~ 

. . dustrial , bem assim para as suas venr~~~ ~~~gs tr~~re~7~~cI1° S~I. 
Pedido de dIa reser~as f1orestae~ e força hy- profissão. a, 

Pelo ~ r : De~~rnbJrgild() r Vasc.) dr~u:;;;~e~c:~s~~~:do do Paraná ct~1~1~muI~~rn~~ t~~IY~~or~d~~t~~ )
Gam2, 101 peJIJo lha para o JI~I- vae ser montada outra poderosa nosso collega :0 Dia. I 

z",:ment~ deiS inltO~ de appellaçao empre-za para explorar a mesma A' exma. familia do finado apre" ~ 

c rtl~e /I 1148 da \" C' m~/ca da Pa- industria em Marretes, Rprovei- sentamos a expressa0 do rJOSSO \ 

:~~\.~. :Dn~t~I~\~Oé j~foe 'N~~;c~rl~; tando ~omo materia prima o Iyro pezar. 
 I

h do breJO 

C'-t~l~S~. \D!~~·mbar ador Hon._1- A.s ';'achinas dessa empre- T ENENTE JOSE' JOAQUIM 

rio. da Cunha foi pe&do dia para za, que é americana, chegaria ao Com extraordinario acompanha-

o wlgame n.to do~ a_u tDs de ap. Brôl Z11 dentro de tres mezes. mento realizou-se hontem o enter. 1 
pellacã,) cnrne n 11 ,,4 da comar: TO do inditoso oftkial da força I 
ca de Cam p0s N.(iVOS, e~ que e ----,- Publica do Estado, tenente José 
appeHanle a Justiça e avpellado PIS _ T 'b I d J Joaquim dos S;!ntos I
Anl~HJin C. França, ~en do desi- . e O EUP~dflor fi une. e USo Sobre o leretro viam.se muitas 
gnada a sessão segul!1te para os tlça do sta: o foi reformado o corôas \ 

.seus julgamentos. despaçh:. dQ· li' . dr. Juiz de Dire· ' 
do desta comarca neglnd.., uma Missa 

Entrega de autos ordem de Habeas 	 Corpus, Im 
~ . pelrada pelo advogado dt. Ivo Esteve muito concorrida a mis-

Pelo .~r. Desembar~ador Presl' d'Aquino, em lavor do réo pre· sa de T dia que hontemfoireza
dente . to!am. ent ~e !-:"~ es ao Sr. so Antonio Oimenes, accusado da na Jgreja de S. Francisco em 
Dr. C(,rrea de . Ol}Vel~a, (lS autos pClr crime de tentativa de morte. sulfrag-Io da alma Jo saudoso c(m
~~ar~~~1?fl o~\~;~p~lis~J~~a ;~~ Votaram pela confirmação do ~{!~~eo com mandante Woldemar 
é embarrrante a f azenda do Es. dt. !il pacho do dr. Gomes Rama- . 
lado e e~l;ba rga Jo Hugo Riedel. gem, jujz de direito da capital, os 

dezembargadores Tavares Sobri. A's 12 horas reunem.se, hoje 
!lho e Ayles Gama e contra, por os associados do Club 12 deApresentação em mesa 
Julgarem ter havid o no processo Agosto, afim de elegerem a sua 

Pelo S.r. Des,~mba rgaclor Tava- protelações desnecessarias e su
fes Sobrmh0 jni apresentado em perf11u~,os dezembargadores Vas

~~sd~ ~~gcí;~ç~;Vi~lr7~~Il~ · o~ f~16 ~~ ganh: e Honorio Carneiro 
da co ,n,-ca de La~es . em que I T d h 'd T 
appellante a Jusli .,.a e appellado en o aVIo empale o ri· 
Paul0 Pereira dos AnJOS. sendo bunal, de atcordo. c?m o seu Re· 
os releTlJ0s autos ent reg-lIes ao glmento Internu, JUlgou o recur 
Sr f)esembargad')f Vasco Gama. so favoravelmente ao r60. 
paía lu ncc,onar no relendo ferto I 

bslgnatura de accordao5 . I RETRETA 
f ora m aS51Rnad0s os segUintes I _ _ ~_ 

n ~~~7a~I~(~o~~r~~PJ~~~~a~n~áe , A apreciada banda de musica 
em Que é JJlpellante a Jusuta é Amor ri Arte far' hOJe, 'tarde, 
appellaJ0s frovo M,nallo e ou r,treta no Jardim Oliveira BeJ1o. 
tro e nos autrJs de appeHação cn- I 
me n 1120 da comarca de S José, 
em que é appellante a Jusllça e L. 
aoptl1ado i\"'H~nel Frfl nCISCO pe -1 1ga de Defeza 
dra '-'T. ] 

Julgamentos l"aCIOna 
~ _ _ 

aufoo;am Juizados os seguintes No PalaClo do Governo reune. 
Appellação clvel n 652 da co se hoje, 's 14 horas, o Oirecto. 

~a~~lia~~elu~ar~~pe11~do~ueJ~~g no ~egional da liga da Defeza 

Prancisco Esmeraldinc e outros NaCional ::leste Estado. ~eeC~?~n~oagp~lí1~~~~1 p~~~ ~~f~~= ~~-~~-~---
~:~cfd~ gcgi~O~:ee~~~~~~d~re'Hdg. ~ eaIT~1~.d~ec~\~~~O o R.9friWuun~ 

!r~;;:':'1:ii;:,~~.fE!!!!F ~i*J~r;E~,~JIJ'l?r:: 
caRJ~'!f~ob~;k~~ e"~ 4~~ ed~ e;~~~;: ~pa~~i1ag~e:r~~~~~~~~;m&qlr;n~~~ 
~~:~nro AA'i:~r;s, ~e~1âi~~ig~ JTii~ ~i;gge~af~b~na:lore~~~e~~a,adsee~~ 
bUMI confirmar o despacho. tença appellada. 

Appella5ão civel n' 642 da co
~pa~~a~feFl°P~~g3!isd;mE~~âg se~g~r~~~~~~~s~;Õ~~a.Sl. De· 

nova dlfectoria 

L 
. 

~ ~ t ~ on~'lnsCO O 0 a o 
11 IL ~~ i~ 

.... l~::-: _ - _ - __ __- . 
Por falia de numero não hou 

ve sess:lo hontem 
-Pelo sr. pre~ldente foram 

nomea.dos o sr Dorval Melchia 
des para relator . da 7 commis
~a.o e para subs!.lIulr o sr Thiago 

e ,Castro na t , o sr. José A 
BOlteux para relator da 4' com· 
missão, o sr. Luiz de Vascon
cellos para substituir o sr. Oli
velra filho na O' commissao o 
sr. Manoel Vieira para substituir 
o sr. Luiz Leite na 7' commlS
120. 


d -Para amanhã 2 dlscusslo 


MISSAS- Resam hoje: 

Na Cathedral. ác; 6, 8 e 10 ho
ras; Matriz ~o P. C. de Maria, ás 

~seiO~ Ig~:J't~~er:OdrraC!~~~"ó 
Deus, ás 611le8II2: Capellado 


Xx. :"sylo de Orphãos, as 6 IJZ; Igre~

çag~u~'d~' g~m~~~eict.°·C~thi:


Um proJceto palrlotlco 	 fma, ás 5 112,6. 6112, 7 314 e 
8 314 f T d

Eis.me de volta e desta feita polltlca para as amllas os alum-
Sim senhoras; o projecto da 'mulher ~Ieilora fez-me nO~OUTRINA . H d ~ 

assim. h . . - averá outrina 
O titulo de meu postal de hoje, parece, a prima °Neâ Matriz do P C de M . 

vista um pleonasmo... . ás 16 horas. a cai~o ' do rev'!!:~: 
.Is~o. porque acho que todos os proJedc:'s del:em ser p8rocho; Igreja de N. S. da Con

patflohcos; pOIS, quem os faz e concebe Visa, somente, celção, lavo depois da missa a 
o interesse da Naçao, do Estado ou mesmo da collectivi- cargo das senhoritas I~nez Fària 
dade. 	 e R.uth Silva; CapeUa de Slo 

Um projeelo m:nca pode ser impatrioticoj sendo-o Sebastião. às 12 horas, a cargo 

~e:o~~: dn~t:.~~o:oo,::~~~z"oé :~~;~. :.:~a~p~~arpas:~ ~6 ~~f~~ivDe~:,ro~~o;IOC~~:II: 
debates sao zjoujados ao esqu.!cimento, no archivD poet· cargo das_ filhas de Maria. ' 

rentop::~i ~~~sea~t~mt~~~~~~~ erra . ~;g~t~~r~I~~eu~~~-~~oshO~; 
E' que almejo trazer a baila, um pfojedo, qUI! bem conferençJa de N: S. do Desterro. 

poderia ser estudado por um dos nossos iIIustres con· em se5!:~uda a missa das lOe os 
gressistas . da de São ~osé. logo depois da 

Bem se s;;.be que em todos os Estados do Brad, das 8 hor~s. 
grande, tem sido a preoccupaçao dOi poderes publicas o N3 ~atnf do p. f' de Maria,

:;'~ito~r:::i%UI:Smáq~cl\~dsO ql~~O;~re:s~~~s:~ 'ês;:r~~~~ld~ 8' li!. o Parto., áson ereneta 
aos quarteis, afim de receber as instrucções militares. os~~ ~aP1na de. S~o Sebastlllo, 

E, para que surtam os desejados effeito::: , muitas leis me ás 8?n erencla o mesmo no·se tem creado, com o fim exclusivo de solidificar esse Na d • G . S 
movim~nto palriotico que faz epoca e regenera o carac- rina, oso da JÇ,~~aSrl~ga,.~n~ad~~th~. 
ter nacIC\nal. do Bom Consel~o srcçã B' á' 
. . Ness~ ardoroso afan de estimularem tao . bella ini- 14. sob a proficu~ direc o o ' d~ 

clahva diversos estados co,-"o em S. Pau~o, RIO Oran?e, revrno. sr. Padre Jorge ~erdel-
Paraná e agora no Ceará fOi. com entheSlasmo recebida mayer. Director Geral da Con
a !ei que manda" só ser admittido como empre~ado p~-
bllco estadoa! aquel1e~ q1le at em ~os documentos precl

~.o~~~oevs~ir~~Sre;:~r~~~~~o~ee;~~~~:hen~edores dos dis 
tmctos moços deputados, mUitos dos quaes se acham no 
momento â frente das sociedades de Tiro, ahi fica o ap· 
pelo de uma moça catharinense. 

Amparar essa ideia é, e o digo sem rebuços, sem
importar q~e ml! chaRl.em orgulhosa-um aelo que 
só pode merecer os applaàsos unanimes de uma popu
laça0. 

Que se riam os desfibra.!os de mim e da mlnha ideia. 
Eu fico me com eUa. 
Si é que pensam que estou a peJ ir um empregosito ~~r~U~hot . o ~nmeuo na. Cathe· 

para o noiro 1·esert'ista. enganam-se... porque... nao o segundo na Matnz. 
tenho. S,. S. SACRAMENTO - l'Ia-

Matrrz do P, C. de Maria, de ac· 
NELlY cordo com as instrucç.ões Episco· 

paes e com as solemnidades do 

~reKação Mariana, nesta cidade. 
~ENÇÃO DO S. S_-Haverá 

~~iii~ld~Ç!~~.r~eáMaA~ 11~ r7~ 
na Capella do Gymnasio ás 18 
1[2. 
. P~O. DE S: ANTONIO-Será 

JM,stnpUldo phoJe•na Cathedral e na
atnz do . C. de Maria, ás 8 

hOfasSe a.os ft°bres soccorridos 
~e a cleda e de São VicenteG~ Paulo,. o pão de Santo Anto
mo, pel.as Irmãos .Irin~u e Annibal 

d~ t~oJecto n. t . sobre .Linhas Irente, um fes llval mtlst'ILono IhedM ~t e tereis: a:...ossa meza os : Rua Deodoro D. li. -. 
Ir , tTO Alvaro de Carvalho I melhores pratos;1 ~ : •••••••••••••••••••••• 

~~~~~~~~~~§§§~ªªªÉ§~~ª~~i§§§§!§===ii!.(((fª,ª~ªªª= 	 _-..._- --- - 
O OE P U R A T I V O E A N T I R H EU M A T I CO-r"AYUIV.A'SYPhiliS. ne.e ·R~;::::-:fi~",;;:a .U"~ :;oleStiaa

&1 U r\ ~!~7;::: ~~!~~::~ ~~.::!:~. 
DI: S . .10.10 DA BARRA ~:pei·g'ens. :~~~~~:~~, ::epç~ae·a·. 

[E. QUAL~~~~4~~~~S:~~ ~tç/·:~~:o~~~~O~H~~:~~RH;uR:~~~g~A~E~:oH~:~n;:..:~!~~OI'~::-:~~ :a~JO":-:N~:'~ t 8EMPRI 
~5§§~iiAVENDA E. QU4LQUEA PHARIIA_"_'_._D._OO"RIA-A......" ......."" _ _._._"..... - RIO DE J"NEIRO,..... 

NO EST ADOS UNIDO::; TRIBUNAL cost~me, far~se-á hoje. logo em 
I CORREClONAL se~ul~a a mlss,! das 10 horas, a 

Tro pas allleric(tnos 911t Ifta l~ I eáxPoslÇãO do S. S. Sacramento 
" adoração dos fieiS, encerrando

cham para a 1 rall~a Ent rou hontem em jul,g-amento se ás 5 horas da tarde, com ben
o rEo LeonCIO Cidade, Que fOi ção e cantlCOS analo~os pelo cô· 

Rio, 18-0 deparlamento da absolVido por dOIS votos cont ra ro do P. C. de Mana. 
Guer~a dos Estados Umdo~ . ano Ulll . Na Capella do Asylo de Or
nunela que a segunda divIsão . Serviu de aux iliar dil promoloria phãos a mesma cenmonia terá 
das tropas yankees está em mar-I publi ca o sr. dr. AlFredo Trom- IORar 109:0 em seguida a missa 
cha para a França, sob o com-I pow~ k. sendo ) r'ú de . das 8 horas. encerrando·se as 
mando do gmeral CI <l ,ence Ed- I' Y, _ . _ \ I .I! fendIdo mesmas horas com as mesmas 
ward. pe o sr. \..(l pltao A cldes Antunes· lormalidad es. 

- ---~ A mesa Admmltrahva da Ir· 
Lyceu de Artes e Officio; I NSTITUTO mandade do Par' o manda rezar 

f 	 amanhã, na MatriZ do P C. de 
POLYfrECHNICO Mana dll as missas em mIen 3('1

rrequenda ás aulas no mez de 	 as almas dos lfrnãos f 11 ,, ~ 
Julho, findo O sr deputado coronel Gallottl D Mana ZOdrowlsky, á~ ~'"~I.iS~ 

~r~~~I~~s Lettras ~~~ Jumor \'151101.1 hontem o Insllluto. FranCISco Blzan o, á~ 8. 
A th t rc llI ando se CO IU ,I melhor 1111- Para asslstll-as conVida ás res' 
p~lrt~muee~ca I~j pl essão fr~;i~sas ~~ml~as. bem como ao~
Franc~z 64 n 5 ' di C"rlos COrl ea reen· f q p derem fazelo, con 
Oeographl1 ',6 1r.:do\l hontem as suas auldS do (111~e~~~Sr;~~~da~e~ompromlsso 
MUllca 41 CIIISO r.le p'2armacla _________~_

I - AlIlaIl Ji<I, funcclollcl lão as se-
I' ~tllIltcs aul ,ls llls tona natural························ 
phjslo\o' la Chl lllKJ r.lentana ~ : • 

FESTIVAL ARTISTICO Ip rO !h ' Sede;ltana' h • FRIT;;& SORGE i 
t.: :,g"eo~r,1p la COIII 

PromOVid o pela conllnlssão dd IllleruaJ )IIIl~u "s e dll.!"ebra supenor: II'HOTOQlfA,.HO : 
estatua do cOlonel FernanJo M,I- • : 
chado c para completar o pil~il~ 	 : Execuçfto perfeita e m.dema e 
~~~';~~ei~ ~~!~;fil_!~i~taÍ;~io ~7)~~ cOllllda o COLOR AlJ : 	 iUsae_ 1/(1 

Peçam sólicor8s ecenejas ANTARCTICA 
E (CONT.I 

HAMBURGUEZA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:II'HOTOQlfA,.HO
http:chaRl.em
http:se~g~r~~~~~~~s~;�~~a.Sl
http:reunem.se
http:resldenc.13


3 
Garantia · da Amozol1ia André Wendhausen &Co'r 	 3<1 ~~ 

.__.,.. .......---	 IE 
----~ 

Importação-Exportação "" O .,.. • \1 
Sociedade de Seguro. Muluos Sobre a Vida ,se~ç~oOd~~~;'~~!~nho'la1ndeza~!~!s::c~~eT~!~~a' l ",u1.\ a uo\a ma.\s 

E' opinião geral que 0_ seguro de vida Ne acha. 50 ohlnas de toda as::~::I~eln:a~~:~t':l'lza::o~a;:~~~otal'es, etu. a'· ..1" .. , cz 
ao alcance d •• pos,o.s abastadas que !l0rlem annu.l· Deposito de Carvão de pedra Cardiff e Americano "\\OSa uO \A.l\ ~,,~~SO • 
mente consIgnar u~a parte dE' seus rendImentos a08 pa- . r!I... N-TES ::rv:1:.AEI"Il:r~OS • _ ~ 
gamflntos dos premlOs dos seus seguros. l.A~E I . .. 

E' natural que um op~rario ganha~do dia.riamente Trapiahe de atracação de vap.e navios oolnarmazens para cargai Não é, certamente, nem os col08s&e8 diama.n~ 
do Rs. 5$000 a ~ 0$000 nao póde CO?Slgna! aos paga- Correspondentes de diversos Bancos nacionaes e estrangeiros tes das milIionarias nem os rlqU18s1mos coUaresI 

mentos ~os premlOs .de seguros quantIas mUlto elevad.as. OORRESPONDENTES DO BANCO DE NAPOLI ~ das mais pre~lOsas p~d!arJas das ralDhas e prin-
A OaraotlB da Amazoma acab~ de pôr o seguro de :vIda Remessas para a Italla \ . cezas, mas SI~.8 fehcld~de:. l!ma senhora ten
ao alcanf!e dos meDOS favorecIdos da fortuna, orgAJ?-lsan- Vendedores dos automoveis.... ~ do Baude perfeita, é a mala rica. do mundo. Com 

do tabolIas que mediante o Pagamento m~nsal de Rs ..• I · "ORO 1\ o seu carinho o o seU amOr, proporciona todas as 

38000 a RB. 1O~OOO garantem por fl\lleClme~to dos se- Tre.t!\w df'. cobrAR';"- de ol'denados, eont.a~;al'tIÇÕO& nas j!ubllcas, re-! felicidodes dome~tic&a. Como alcançar, pois, essa 

gurados ~s famllias. dos mesmos cert~ quant1a qu~, ape~ E.Qo::i:~!~ ~a~Caq~:fç~~mj:aq~~~~:u~~ a~~~~:TA:lJ dl;~r:n~:Pl'Ozas joia? Basta conhece....lhe OnomE'! é: 

zar de nao ser mUlto avultada, replesenta quasl sem 1 IndoAtrlae:, rede!! de agua e::gottos, lnl!tallações elee~de~ etc. . • . 

pre O abrigo necessitado por familias deixadas ao desam- . 	 MINE RVIN-A 
paroI::: :.~r~~md:x::p~:~~~~ante diremos que pelo p•• 11 Nlnv.~ nlmIPINiA nU .' ~H RunRIQfr,' 
gamento mensal dtl Rs. 58000 na idade de ao Anoosum ! U ti Ul1r ~ ~ lUfl lUU lJ j EUa, como sceentelhalumioosa de luzceles

.~. I 	 segurado deixarâ por seu fallecimellto a impol'tanci& de tial nas dcença,s do ulhero e ovareos e nas 
~s. 1:2108000 a sua familia. Muitas vezes gasta-se Rs.1 -DE- que têm a sua origem nesses orgâos, faz verda
58000 em cousas luteis e reflectindo sobre o que acima . Manoel Gomes deiros milagres, Cura hemorrhagia. em menos de 
dissemos todo o operaria chefo de faroiliA verá facilmen-; 24 horas, hemmoptyses pulmonares em poucas 
te que estes 58000 serão muito melhor aproveitados ad- Nesta casa executa-se todo equalquer trabalho em I semana~i hornorrhoidas de sangue em 2 mezes ! Ab
quirindo com ellf's uma garantia para a familia, da oro I marmorf, taes como: Mausoleos, lapides, crUZf!', cessos ou tumores de uthero, em 6 mezes ! Faz 
dem da acima citada. :# anjinhOS, vasos, medalhões e bllsto em tamanho voltar as regras perdidas; regulariaa-as, evitando 

Alem disto, depois de cincc annos os seguros nio ca- natural. Dispõe de pessoal habilitado para o sul as dôres que os acompanham. No edade critica eo 
ducam mais, sendo garantido Das apolices o direito para. viço de ornatos do mais apurado gosto e estyr- reroerlio mais efficaz. 
a segurado de obter uma apolice saldada de valor redu- Abre..se qualquer lypo de Idra moderno. Alguma.s senhores, já quaái mortas, ás portas 
zido, de aceordo com as condiçOes das apoliceEl. I O lDurmOl'e empregado é importado de Carrara do Hospital para semm operada~. curaram-se 

A Garan1ia da Amazooia tem o seu crc~ito B~lidamen- ' (Italia) e melhor o mais conhecido em 6 mezes! com "MINERVINA". 
te firmado por eCIC& de 20 anuas de eXlstencla, tendo Tem sempre em deposito grande quantIdade me I A~ senhoras que soffrem é porque nâo se que
jà pago pelo rallecimento dos seus segutados C61ca ne marmore em bruto, de todas as côres e espessura Man rem curar, ou porque não têm amOr bastante a 
doze mil e qumbentoscontos de réiS, tendo accumulado fm~- tem em exposição permanente os maia bem acabados seus. filhin?osj ou porque não conheciam um re
dos de garantias que attmgem a cerca de quatorze mil trabalhos de arte t:lxecutados na sua offícina. Possue c~-\ ~edlO effic~z "na. ~erdad~. ~lgomas gottas de 
contos .de rês. ..' talogos illustrados pelos quaea executa quaesquer en MINERVIN.A dao alIv1o, a~gunB fracos fazem 

E um :lever de todo o chefe de famlha garanttl' o commend8s. Encarrega-se do orgaDlS&r plantas para le- curas maravIl!:lOS&S. 
futuro dos seus e qualquer que seja a condição SOCIal do vantamentos de mausoléos, estatuas para i.rdins, etc. 
!'leaurado a (jarontla da Amazoma pela. apl'ef':eutação das Esta officio& e 8,. unic. no genero, neste Estado que ~ Preço em toda a parte 4$500 
no;as tabellas poz a obtenção de um segmo de vida ao e~tá habilItada a executar as mais custosas conc~pçôp-s I 
alcance, por assím dizer, de todas as bolsas, de arte e luxo_ Recebe encommendas do interior e res - Acha-se em todas as pnarmacias e casas que \'endem drogas 

Não deixem para amanhl o que póde ser feito hoje 'Ponde a qualquer consulta. Não teme competencia tan- I \ DEPOSITO POR A'rACADO 
A Apollce entra em vigor logo que, estando pago o to nos traDalhos como em preço, Visitem a I J 

premIo se acha em poder do Interessado I Nova offlcina de Marmorista de i ordan, GOJ'keu &Cia., Joinville 
DEPARTAM~NTO D0: ESTAD?S DO SUL Jl.I.[ .A. N O E L G O ll.I.[ E S i Carl Hoepcke & C. Fiorianopolis 
22 a 26, Avemda RI~, Brancoi{ua Conselheiro )\1ajra n, 72 \1lL-====:IE=====~ 

RIO DE J ANEIF.O St., Catharina Florianopolis ~- IE lC:::1!I= 

Banco do Brasil ~~·~:~~d~~r~~~o:~de~~!~lle~a~oil~~e~!~ 
___ 	 do julgar necossario. I o PILOGfE~	 I ~laij:lica ~e B~Ji~asO concurso realizar·so."ha na Malr1z 	 m SERVE-LHEEM GUALGUER CASO,." 

Concurso para praticantes :o\'!:~~~~ ~~b~~a:~~!!~i~~e~a~e!~:~ 
- - \ os: 1 . ~ SO~Emv~S~~i~E~~~A QU~M OUER I DE 

Esti ahorla atl! 25 de Sotembro pro- Portnguez, Franr.f! z, Inglez, (facul. 1 TU.\ BAReI f~lhADA M~\ QUE8 

ximo lu~uro a inscripçlio para o con' tatl.amente Allemão e Italiano) geo Tm CASPA QHM Q~tll 


I Carreirão & Filhos 
'""0 de ,,"dlde'o. e p""" "" e .",bl., de"ylo.",L!e, "itbme..", ·, Cerveja 25 O. 9$. 
realizar-se 16 dlEls aJ:ós o encel'lllmen. [contabilidade mel'cnotil, call1grapbia, I 	 \ Gasosa 2fi O. 5$.Porque OPIlAH;E?\1Oto da h)scr\p~i.o. 1', facultativamente, es tono<>"rophia. l Bitter Estomacal 12 112 L. 168.

d.~!scCal'~:~~~t~s devem exIbir ao IIct O cr~t~t'aeli~~i:!!~~~~tlA ~~~c~v::~! s~ ~b,I., 1'0" F;17. n::l :<ccr nnvo!'> r.nhcl1 o ~ , im Bitter Exlra finD 12 112 O. 1:'$. 


carteira oe identificação ; ! sera feita Dal' meio do requerlmellto ! ~.~n J:c",~ n,~ ~~ ~~n~::ne~~;~~(t~ •."1\<•. ,e ,,·c- I p('<1!~ 'I i'< 1\~ 11m;,!::! c cxt ing: lH' Laranjinha 12 O. 14$. 

~~ ·l h R o PI- Ih" o PILO 	 E  Ih_, o PIl.O- cn mplpl:UH c ntc:1 1':11<1':1. )l1);'!1 E 

uaLO G ENIO, NIO. ~" r ~	 Xarope de lima0 12 L. 18$. 
~ d~ qlln 

r:lr;; dr t~ _ c."' bon" c " nl \- 18~.dea~~:oont~:id~d~:!;e1;~b~~d:d~e~sôa!l : !U,S:~t~~e:!d:~L~~!;dt~I~~l~~~!~n\~~:: t T'0 r q 'J~ I b o ! -rnfl o 	 . Xarope :. abacaxi 12 L. pro.a de idade de 18 a 30 Ilonos ; I do por Intermedlo da Ag,ocia do I 	 ~.:~t:lj::;i~.; :~ ~\'~~} :~~'~l~~7,~:~~1;:~; ::~~. r~~n~11~~~ 
Xarope :.groselha 12 L. 18$. 

do l"alide... o nio soffrel' o cand idato ohando docomento5 quo os caodlaa lE.~~~RIAnu~;;~~}NI 11. 1 ~ I~a 1.0 (1(': \'"rçO . ;7 - Kio!ln ,lnllf'h'o Entregas á domlcilio. 
stt.estado de exame medico provan- mesmo Banco nesh Cap111l.1, II.com "'

do molestla transmlssi.ol, l'es"r.an· tos possuirem em seu ab,mo. 
Pedidos pelo teleph"'oe n. 12 

=== 
BEBAM SALUTARISl ecm'P~\'\\\a J\\'\\a~t\\ta 'jaut\s\a
MINERAL , I CERVE~AS 

-,""""'..""""""'...................""""'''''''''''''''''',,..,.,,_ jAntarctlca München ESCURA

IHambureueza CLARA Clambach 
PRETA

União 	 Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-Ale 

Agua Tonica de Quinino 
Licores e Xaropes 

GELADEIRAS MAUCA PERFEITA 
ACIDO CARHONICO 

Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SiLVA, Rua João Pinto n. 6, Florianoptlís 

da Companhia ANTARCTICA 
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4 	 . O I!STADO-Domingo, 1ll d. Agosto d. 1917 

Como conseguir bonitos cabellos? ~Maravilha da chimica moderna I "VE:I>rDE-SE 

DER MOLINA, de F. L'Jpez Usando ,soillente I) \)wducto 5clentifico 1a esplendida chacara Lapages
ii.oamentoper!nmndo se, situada na praça 17 de No-


novo producto liquido finam ente 	 O N O i.J l I N A de F. topez vembro, dividida nos seguintesI 
, lotes:perfumado, para as affecçOes da 

• pelle, espinhas. cravos, san:!as, 	 O melhor de todos 08 lonicoS para , 1° lote-O grande sobrado 
manchas, panos, rugas, comichões, b:fl~ll~~pfd~r~e~t~~sb:: b~i1t~~d~el!~1I.c: de excellente c~nstrucç_ão. co~ 

d.rthros, eczemas , pe1le groSS:l, vigor IlOII cabanas tornandO~Q6 :.bun- O terreno, medmdo 3 t) m . tros 

etc. Resutlados rapidos e garanti· dll.ott'g li. bonito!'; 'productoli p,aferldo de frenle da prilça 17 de Novem

dos. E' de um poderoso effeito pela elite oflrloca c pllllHstll.. bro, por 100 metros de fundos, 

nos suc~es desagradaveis. 	 na rua Uruguay. 

Loção Oriental, de F. Lopa Flor da BelJezs, de F. topez na2~~!~.{~ d~e~~~e~bro:r:~:I 

Faz de~a;)parecer rari~lamente as Prodl1cto H.vgienioo para alormosear 160 metros de fundo~ perfazen. 


rugas e pés _Je gal.linha d~ cu!is, :o~~~~:d::: a~cfi!I:, ::Pll~:~l!~t~o~~~~~ do uma area de 1830 metros
tornando·a Ima, lleh~ada e lis<I. Em TtI ti CllUS fresca e rOlilada. Iquadrados. 
e çôes. sohre os seios.. ellllurece·os 

lotnrnth.:a . qu ,mdo cnh" IQs e moles. Depllalorlo Lopez na3;~~teU:~g:a;tr~~;e53fr~~~ I 


E' o :neltwr mamigt'no ex\Çrno Para Io.ur deSllpo.rllcer 09 peHol! do -tros de fundos. Excellente t erre· [ 

~'lr~I~~~~~I.iai~~c\~i1~c:~t~;r5~ tem r:\':t! rosto, <::0]10, Ill!Of: e hr~ços . I no p::ra edifkaçao . Este terreno 


pode ser subdividido em lotes ! 
 CARLOS , 'ENDEIú·S E NAS BOAS PHARMACIAS, DROGARIAS E PERFUMARIAf:s de 10m de Irente. II P.UA SETE DE SETEMBRO,Denosito ROOOLPtlO ltESS li C. R_ 7' DI!: SETEMBRO 81 RIO iha~:~:t~~':.-A"dré Pienà· 

l , p I--e.......-~.................""""...........~~ 
COLORAU !lO almo~o 110 jan· 

Laboratorio: F. LOPEZ Rua Paulo Fronlim,47 e 64 RIO /a/-sempreCOLORAU : G r a n d e Hotel Tijucas 
EMPREZA DE NAVEGAÇÃO 

Mobilia O melhor d'esta cidadeR1~(ij ~~ m~UmRLW ~[ rijRT~ AUGRI -HOEPGKE
fUNDADO EM l89i 	 PAQUETE Yendem·se as .~~gl*l·n(e.~ peças: 

TIJUOAS -ESTADO DES. CATHARIN~1/2 mobilia composta de 1 sofá,!M A XSE-DIE PORTO AL.EGA. 	 2 cadeiras de braços, e 6cadeiras . 

-CAPITAL ..........,... 5:000.(0)$000 Sahirá no dia 21 do corrente, ~~~~Sst~Sss~~ ~ea~il~n~a~ assentos e i Situado no centro d. zona com
RESER.VA . . . . . .. ... .. 3.15·'-116$910 ~5 10 horas da manha., pará Ita· I gra'lde e lindo espelho t m f){I . mercial, dispõe de excellentea apo
TII.l.lES em FIDrhlloop.II., JOlnTIII•• LaIGIIoA, Blumena. ('-atado de JAahy,~. Francisco, Paranaguá e I lavalorio com espelho e Iam- sentos para familias e viajante••

~l\lIota Caths.rlo.'l}. em lHo Oraad~. I'elotu, Saab!. narla, Cacboelra, Craz nlomna. po de rnarmore . 
Alta e Ilohy (Estado do Rio Oradde do 8ul),- Arendu e. CeramW e Recebe passageiros, ..·alore'!, 2 Bidetes com tampos de mar~ . SAla para mostruario8 
Matto·Oru!Oso) encommendas e carga pelo tra· more i 

5I1CC.'l dir"c~lImente. !!?bltJ todMI U praça. do P.ia 6 d. Estrangeiro e piche Rita Maria. f 1 ~esa elastica e outras pe· Coslonha ele prlomelora ordem 
(lbr. o!' !:!',::-ulntell blloqu,Hros: ças, lodas com pouco uso e em I , 


~i~~rkAK~;h~~~~I~n~iU~It~f ~~:~tl otmNe:~.aio~~· perfeito estado.. 1
S 
PARIS- Credlt LJonn.'lis, sua~ SnccurS.'le8 e Ageuvl!la. OttOfll! e I Para ver e tratar a r~a Bo· \ 
MILA~O-CreJ\to Italiano, SIl I'IS SUCCUTuel e Aien.ta.. .. cayuva n. 17, lodos os dlai das, 

GE!'úVEVA- F. Frisoni. t, \ la á'i 1.-) horas. I Falia-se Portuguez, Allemilo, Polaco,
HA.:YBl:ROQ-Commen und Disconto Bank, lua. !'mal' O ••ne.poa· 	 C!. 6 - 10Ot\0 

deatell. 	 '" ~ IPQRTl'O..lL- Baoco Nacional U!tramarine, Llsb6a , 'nU A'i ao la. e. , _~_.____._. ___ 
eorrf.'!=pondel't.es. Fornece-~e gorros 8 bo· Russo e Italiano 

~~t~-;.tA~R~it~..~à~!~~h ~U::E~~:a~~~~~g~ ~~;~Ê~iDAM. nets para officiaes e aolda- l 
BCE'OS·,uRES- Th, B,iti,h ••n' nl Snu<h Am"i", Limite'. dps do Exercito, Policia, Carros e carretas á dispo
MO;TEY1DE'o..=-.f:en~ri~I;:à:~C:k:~ 1ao!~el~~~:~ ~~{. Linha& de Tiro e M&l'iDha I 

Por interrnedlo de seus bllnqueiros Mima sacea, Irancamente, s.bre qual· e a todos os empregados 
sição para viagens'i.nl!:rR~::b: ~~n~:I:~P:; ~o~::i~~'rIenU!, retiradu UvrC>lI, aviso prhl0 e o! public')s e paizallos . I 


praOlo filIO ã!l mt1h(\f(lS 10IIIII. Em:r<'lstn dinheIro tom conta t'Jorrent.e SObre, A' rua Tiradentes n. 6 
 PROPRIETARIo=Thadeu Stazak 
:~~~:rr~~:~:~~~lll t:~~~I~ad~n~\~~!o: d~dl~~dah~~fl~~~atlllc;õe;~n6ii 11I~~~~~~·.· M. Lennan e Cia. 

Desconta notas p lomisllorlas. letras da cl'lmbio, aacionaes e e.tra.n· 3 ;~, -60 

gelru e qtl8f.'!'qner titn l08 de cred ito. " - --_.--- ...------- ~ 


Encllrrej!:!I. -!;oe d . cohrllnça de dl'l'idf.'ndoll de Bl'lncos, CompanhIas, jllfO' 
I B t 	 End. Teleg. Grande Hotel• ApoiceJI, f ed f.' ra6!', Est.adoaf.'s e Municl paes e outros qn.aesqner. revemen e 
Secç80 de deposltos populares C b· C f' I

,,,<,,,,Joc~n;.~~~'gi,~~~~ ~:,,~:,:e;:.~<r.~~,;,;~~ "'!<:oo.w IIJ~ a9 O~,lan~a! 	 ;_:I:?_~ -,:'l:'__A_.__ ~_s_ ' Re~~I:~~o:t~~ ~:ç~ ~u~~fl:~d~~: 
õ:(OO$,ptlgando jnros po ~, - . ao allilO, capita lt Bado~ no fim de ••da I\lJllImtrl resu:ra~~ ~~raqr:vag:meXJ:II~~~~ j I loverno .. ~~~ :~;~n~~t~ :~r~e~~!er~s:: :: 
';;) PRAQA 15DE :I>rO"VEl'v.IBRO 2 r::.de.1:.,grande economia para I I MuniCIpai Julho, em lodo. 08 di.. utoi., 

Snr. Malloel f3us~ino da Ro~ h 3 	 , das 10 ás 15 horas se procedeIEditlclo proprlo Brevemente encontra·se em H... . irkn!p. Ch:·\-I;r~ HtI... I Cobrança dos impostos de con· ~ n'esta Thesouraria; a cobrança("li) 

todos os armazens desta praça. ! l'prll:lIlllut,·" 1tinuação de negocios, fabl\icas e;dos impo~tos sob~e conti~u~ça:o 
Caixa do ~ rreio 12! - End TelephophonlfJo: BA.NIERCJO I fabrica de J.11. L erm(I I/I/ I' 1 CnJ":ldn ,..,m ' I ',·fi.,·;,. ,/" X(J- j o ffici lla S \"ch iculos e amlJUlan· l· de negoclOS, fabricas e offictnalil, 

em - PRAINHA j Ullaint dn I'h"I"III;I'"'·III ;, .... C) , j. ' tes no s~gundo semestre de cor- vehiculos e ambulantes, ~orr••• 
Co~lIloa: 01"ullelro UDlversal, Rlflefrooo .. TW'HlI~.'" 5-15 Wifiol .Ioh du !bill·" ::;;i f 1' t'Í1'1I. . rente annc. pondente ao segundo sem••tretA.B.C.'·,edd, e LI.ller'. .._____...................._""'---_---_ IdO corrente exercicio. 

cc __o Os contribuintes que no prazo
Filial em FLORIANOPOLIS, Estado de Santa Cathariaa ~ . acima deixarem de satisfazer oriiiI, 

\!!L I:E...::..- - ~ 	 {!iI pagamento dos referidos impoli. 
i tos ficarão onerados com a muI·.nlIINANC()R.A" : ta de 10 '1. decorrido o .omo.

."""'El''''ElI""el''''''~I2I~ I TERRENO-Vendi-I. um POltIAHA l' .i - tr~ e 20 -I.. no espaço addicional . 
terreno com dllal frent••m T. 8.U_OON .\ lee· Thesourarla da Superintenden~ 

mdona desenho, pino cia ~Munidpal de Florianopolis 

tura e a ita· 111 
; dentro _da cidade e optimo Do farm. E. A. GONÇLAVES, Joinville 1 de julho de UH7.liDgua 	 I 

~ para edificação. Para intor- : João B. Wen.dlIGn.~mli.na no domicilio dOI li! 
i • I 1J11,] nmlldo 1'(,11\. ~Ie- Jicill ft . d ,~ Itl o ,le .Jr.lle\!·o a maI umnos. fi] !maçõee com o seu proprleta- i. 	 11" Cuiu,lJU Proc. --·Theioureir. 

• eeeJe~alEll3es. ric_ Adol Pho Mello. ~'.. 	 E ' o i'JI'ft l , .; o k >Í l<"'r.jll'Il1ic,", d')]"lnll- ~ 5ubstlluição de apolice•_ . , !I'f!;ft ·

_..................................... tologi t" . nl'Ó~ ~II ~ nnr, fl I' fl tu dotl . Ul· tmla" qu 11.
r a 

I : ~:;~~, d(~,,~: ; I;,~~~~~1r~~.V~.~ n~l,~~"nfl, I' lIl!l,:;j·~~l~l,o~.!~r~\~.r.~~I\i'!\(;~~ \\l~ , De ordem do lU. Superlnten

,i rost~,.~:!~.'::~\" e~i:~;I;:': ;:~'~ip. rio I1rll7.11 B lS!i!l(); I duz 1:18000 1 ~~~!~í:o~:~c~e~1 aC:~~~~: ~u~~~:1il1E3il18llE3iI~~~18O€3iI3eOE3iI~1iI 
! I ~,~~~ i ~;;~;,~\7~; I; ~~\~;~'~.. I~ L!:;;".~\! ~"C~;.I,:,ÁI;:!~it \\~~I;I,;i;~~~I~,;: ~ "c_ paes que ~inda nao mandaram 

, I' nas para substituiçao, de accordo


\i Acha-se em toda u parte. No Rio, tia ORUO.I\WA HESS : Ii com o art. 23 da lei n. 416, de
ee~Vt\a l\,\tat\\\ta ~ l i nu/! 1 01" Sl'tl'mbro , . 26 de Outubro do anno passado,

III Adoptada j,j em mllitos hospitae ~ e casas de saude ; : ~~zr~~~'~:fi;o:fm~~gr~:~.m con·
TENDEM-SE EM TODOS OS CAFB'H B 

= CASAS DE BEBIDAS- il ~~Kl~ tl,\ ~M~lllftGL~l WM ~M -SU,- VIOKU nu . - .. _- .. Th••our.ri. da Suporinlonden

W1 da Municipal de Florianopolll, 
i 16 de Julho de 1917.

Astra-PlIsen 	 Remedio Minancoracontra a embriaguez i.( 01· escripturarlo 

Hamburgo, ' i Tem 414••lqr~ t ftll~id"e a mllhare, de familias qu e viviam na maiO! mlS"l. causada pelo IIi,le vicl, i' I' JoAo B~ioItI r_.
Kosmos I PREQO 5$000 	 : ' PflRAiIGlumba"h I 	 . . W De ordem do $f. Superinttn.em meiaa lanaf.., 'rlncetl, ,orte ,.'lloda a Inrte a quem pedIr á Caixa postal n.7, JOlnvllle e aos deposltarlos A , dente Municipa' convido OI II~proprta para ",ooDvaluoellt.e1 

: c\cha-Be em todas as farmilcias !ir::~~:e~uee :;,e:C~~~~'::.··n:,m~~:
Cerveja tAo excellente e ao alcance de todos 

deve ser perferida a qualquer outra Deposito no Rio: RUD. HESS, Rua 7 de Setembro . ~~~-f:i~~~e~~~~:'o n;:~~e:I~: 
- DEPOSITO a rua Co.Rfbeiro Malra N. ai - i ; sabbados 4s me.smas hor.l.i

Dio·.e ~OOOIOOO a quem denunciar com prova, os fall!i6cadofllS-tlll Joioville ela. Ca~h.rig. ' ~ AdministraçãO do Mereado Pu-

Unico· depolitario: JOÃ.O ~LElB Depositos ~m Florianopolis: André WendhauSl. &c., ("I Hoepcke & c.. 'I r~~~ed~g~~~ri.nopoli•• 26 de Ju: 
. 	 . O Administradorí; li9IE3ilIa~'911a ._-.::= .__=--"-h-'=----===:":::::=::::::.::.:::.~ - -_.=W 'r/IU,hil.J." ..r6Jr._ 

__L __c_ ______;t .~,,"Ç/.tirt~, 4 
; ......... -.~ _.
- .....v----"" 
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Garantia , da Amo~ollia 
_.'.__•.

Sociedade de Seguros Mu!uos Sobre 8 Vida 

E' opinião geral que o seguro de vida H6 acha so ohlnas de toda ti. especia, instrumentos pua la.viJGra. motores, eto. 
ao alcaDce ,das pos50as aba·stadas que p.oc1em anDual- Deposito deJ;1vã~ede:"p:d~~oC~'r~iff:-Americano 
mente consIgnar uma. parte dE' seus rendlmentos a08 pa- _, 
gam.ntos dos premios dos seus seguros. i AOENTES~ARI'II]y'[OS I 

E' natural que um operaria ganhando diariamente Trapiche tU atracação de vap.e navios comarmazens para wrga8 
de Rs. 5S000 a 108000 nào póde consignar aos paga- Correspondentes de diversos Bancos nacionaes e estrangeiros; 
mentos dos promias de seguros quantias muito elevad.as. ' ,lqAPOLI . ' 
AOarantia da Amazonia Acab,: de pôr o seguro de .vlda CORRESPON~~~~!~ ~~aS::!fl~ DE 't 
ao alcan~e dos meno~ favoreCIdos da fOl'tuna., org8~lsan~ Vendedores dos automoveis" U 

do tabellas que mediante o Pagamento rn~nsal de Rs • •• \ _____ ~ORO I 
38000 • Rs. 10~,OOO garantem por falIeCllne?to dos se- Trat.llm da cobrsnça de ord~nados, oont,-s J"6partlçõefl nas publicas, re. ' 

. gurados ás famlhi'l_ ~ dos ml'lsOJos certa quantta que, ape
zar tia Dão ser 'OHlito avultada, representa quasi sem' 1 

pre o abrigo necessitado por familias deixadas ao desam~ 
paro pela morte de seu chefe. I 

Para dar um exemplo frisante diremos que pelo pa-[' 
gamento mensal de Rs. 5$000 na idade de 30 Anoos um , 
segurado deixará pa!' seu fallecimento a importancia. de 
T{s. 1:2108000 a sua familia. Muitas vezes gasta·se Rs.' 
58000 em causas futeis e reflectindo sobre D que acima.. 
dissemos todo o operario chefo de famBia. verá facilmen~; 
te que estes 5$000 serão muito melhor aproveitados .d- . 
qnirindo com ellrs uma garantia para a familia, da or-Idem da acima citada. 

Além disto. depois de cince aDnos 08 seguros nâo c&~ 
ducam mais, sendo garantido nas apolices o direito pan. 

premio se poder do 
DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 

22 a 26, A.venida Rio Branco 
RIO DE J ANEIF.O I 

Banco do Brásil . ~~'~8~d~~r~~~cr~de~~!~neo:&~ed~~~~~ 
___ do julga.r necesstlr!o. I 

o concurso realizar·se.)la na Mlltr!z 
Concurso 	para praticantes :ov!:~~~l ~~b~~a!~~~~~i~~e~a~,,!~~ri. ' 

- - \ as: 1 
Eatá aberta ate 25 de Setembro pro- Portugnez, Frllnllez, Inglez, (facul- t 

ximo futuro a inscripç1io para o con- tativamente Allemàe e Italiano) geo· 
cnuo de candidatos a praticac.tes a gtaphia, dactylcgrapbía, aritbmeUca, ! 
realizar·se 1, 6 dias aços o encerr!fmen~Icontabilidade mercantil, callígraphla, I 
to da lnscripciio , E', facullativament~, estenegraphia.

Os candidatos devem e:c;lblr 110 loto A próvll de arlthmeticll oral e 6 $ ' 
da inscrlpçilio : crlptR ó eliminatoria. A inscrllJ,lio I

carteira tia identiBcaçilio ; I setã feita por meio do J"equerhDcllto : 

dea~~::n~~~id~d~:!:er:~b~~::d~e;sôas i:~. S:~t!~e:~d:!I~:t~i~~\~~~:a~l~h:: I 
-prova de idade de 18 a 30 aODOS j • do por intermedio da Agrncla do I
at.t.estado de e.ll:ame medico prova0· mesmo Banco nesh Capital, acom ti 

do valldez a nlo seUrer o c;aodidato ohando documentes que os candiaa
de molestlll. transmlssivel, reSi'r"Ç"an' tos possu!rem em seu abono, 

BEBAM 

MINERAL 


3o ESTADO-Domingo, 19 d. Ag••t. do l~n 
PF" ' 

:.3 André Wcndhausen &C.\~:==::::::::JII:E========~~ 
Importação-Exportação \ 

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA 
. SCleção de fazendas, umarlnho, uliudoza9, oto,-Becçlo de ferragens, ma· \ 

uradas da Caixa Economioa. Joros de II.pollc6s e diviJendoJs, 
Ene%d~:t~i!~ ~d::qd~S:'°a d:~~~~~~~~:~ta~:~:~iee~~~:" e:E:."zll.8 

-DE-

Manoel Gomes 
Nesta casa executa-se todo e qualq'uer trabalho er.l\ 
rnilrmorr. laes como: Mausoleos, lapides, crUZf'S, 
anjinhos. vasos, medalhões e busto em tamanho 
natural. Dispôe de pessoal habilitado para o sv I 
'VIço de ornatos do maIS apurado gosto e estyr~ 

a segurado de obter uma apolice saldada. de valor redu- Abre-se ttllal(!lIu typo de Itlra mnderno. 
zido, d6 accor.do cum as co~diçoeSf das apol~ceEl. . I O lDarmore empregado é importado de Carrara 

A Oarantl8 da Amazom8 tem o seu credito Bohdamen~ (ltalia) e melhor o mais conhecido 
te firmado por eêl"ca de 20 anues de existenoia, tendo Tem sempre em deposito grande quantidade meI 
já pago pelo rallecimento dos seus segurados cerca rie ma.nDore em bruto, de todas as CÔres e espessura. Man 
doze mil e qUin.bentos contos. de réis, tendo accumulado fll~- tem em exposição permanent.e os mais bem acabados \ 
dos de garAntias ql1e attIDgem a cerca de quatorze mil traba.lhos de arte executados na sua offiaina. Possue c'\
contos .de re's, . . . talogos illustrados pelos quaes executa ql.laesquer en· 

E ' um :h·ver de todo o chef~ de faml~la_ garantlr o commendas, Encarrega-se de organiaar plantas para 1& 
futuro dos seus e qualquer que seja 8. condrçao socral do vantamentos de mausolÉ~os, estatuas para j.rdins, etc. 
~egurado a Garaotla da Am8~onla pela aprep.entaçâ? das Esta officiDa e 8- unio .. no generOj neste Estado, que 
novas tabellas po,z a .obtençao de um seguro de VIda ao e8tá habilitada a executar as mais custosas conCepçOp.B 
alcance. por aSSlm dizer, de todas as bolsas, de a.rte e luxo. Recebe encommendas do interior e res' 

Não de1xem para amanhã o que póde ser feito hoje -ponde a qualquer consulta. Não teme competenoia tan-
A Apolice entra em vigor logo que, estando pago o to nos traoalhos como em preço. Visitem a 

acha em interessado Nova officina de Marmorista dI 

.' ," 

, 

" 


1, 


': " .~ , 

e 
]y.[ A N' O E L O' O 1M: :E S 

i'(u. Conselheiro ]1Ialra n. 72 
StA. Cathúina Florianopoli • 

.. 

~ O "t. .. \I\af,ua\ a uo\a ma\s 
\ 

,. ..1~ t . a 
\Ja.\\OSa \lO \A.l\\"e'(s~-\ ., ,-- ' 

Não é, certamente, nem os colossaes diaCl&n
,tes da~ millionarias n~m os .riquissimo~ colllltes \ 
.das. malS . preciosas pedrarías das rainhas e prin~ 
cezas, mas sim' a felicidade. Uma senhora ten
do saude perfeita, é a mais rica do mundo _ Com 
o seu carinho e o seu amÔr, proporciona. todas as 

felicidodes dome~ticas. Como alcançar, pois, essa 

joia? Basta conhecer-lhe o nome é: 


MINERVINA 

Ella, como Bceentelha luminosa de luz celes

tial nas dcenç&9 do uthero e ovareos e nas 
que têm a Bua origem nesses orgãos, faz verda
deiros milagres. Cura hemorrhagias em menos de 
24 horas, hemmoptyses pu]mooares em poucas 
8emana~; hemon'hoidas de sangue em 2 mezes ! Ab
cessos ou tumores de uthero, em 6 mezeEl ! Faz 
voltar &s regras perdidas; regular.isa-as, evitando 
as dôres que os acompanham, No eda.de critica à o 
remerlio mais effioaz. 

Alg~mas BElnhores, já quaai mortas, ás portas \ 
do Hospital para serf:'lm operadas. curaram-se 
em 6 mezes ! COm "MINERVINA". ' 

Ar!- senhoras que soffrem é porque não 8e que

rem curar, ou porque não têm amOr bastante a 

seus filhinhos; ou porque não conheciam um re- \ 

medio effic&z na verdade. A1gumas gottas de 

"MINERVINA" dão alivio, alguns fracos fazem 

curas maravilhosas. 


Preço em toda a parto 4$500 

Acha-se em 'lidas as pharmacias e casas que \'eadem drogas 

DEPOSITO POR A'rACADO 

Jordan, GOl'ken &Cia., Joinville 
Carl Hoepcke & C. Florianopolis 

li: ~oo riJ 

o PILOGEl1ao SERVE-LHE HI QUALQUER CASO.•. I 
" ~ OtCIlVOOUU.!OUtH 

, ijl .. PfRnE os mU15S ijUEM OOER'. S TEM I.m fm,u. Qi<M QUIR 
i. 1m GASrl O~H.! Q3~1I 

Porque li P!WtiK\1O 
Faz n3l'tCCl' novos cnbello~, im

~~n jl~m~ uI~:~ ~~,n~~:"e~~ ~"I:~ ",,,Ito. ' O"'e_ pede:l slIa qnúdn c cxting:llc 
"c·lhQ "PL· Ib o o PILO e.. I I,~ "PILO- completalllente a r.asllrt. BUl\1 E 
LOGENIO, NIO. florqDU 
florq"B Iba L.mpo4<l quo o 
r.u.\ "Ir <n · 	 c~bonu o"ntl_ ~~~t:}~,y]~: ih !1~'~~;;;:~'l~I{~::~::J(:;~~.r~I~Il~I\~J;; 

no dn " ~ld\,, ~ e no deposito geral. ILE~~oÀRIAn"~;~;~r)Nl 17, J( na I.a de ";11"(.0. 17 - Kio dI": tJ'lIIcil·o 

== 

~ ~laIJ;'iaa ~e ~~Ji~as
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I Carreirão & Filhos 
Cerveja 25 O. 9$. 

Gasosa 25 O. 5$. 

Bitter Estomacal 12 112:.... 1613. 

Bitler Extra fino 12 1,2 o. 1"$. 

Laranjinha 12 O. 14$. 

Xarope de lima0 12 L. 18$. 

Xarope ~ abacaxi 12 L. 18$. 

Xarope _groselha 12 L. 181. 


Entregas â domlcilio. 

Pedido. pelo toleph'ne n. 12 


SALUT ARIS\ eo\\\~~~J~~~c;..':t\s\a 

="....,.""'""',..",.~""""""""'""""!!!!!!!!!!......~"""",...;.",! Antarctlca 	 München ESCURA 

(Hambureueza CLARA G1ambach 
PRETA 

UnUlo 	 Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-Ále 

Água Tonica de Quinino 
Licores e Xaropes 

GELADEIRAS MAUCA PERFEITA 
AGIDO GAR60NIGO 

Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua João Pinto D. 6, F1oríano,.1í.s 

da Companhia ANT1RCTICA 
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:accor.do
http:elevad.as



