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,i NUMERO AVULSO 100 J:3. " Ol'IanOpO IS- Dal' a- ell~, e gos o e , \ NUMERÓATRAZ~<i;~ RS_ 

A proposta de paz Assisteucia aos Tiro 40 EM JOlNVILLE IA G UERRÂ "As crianças e , 
fOl'mi:~: pelo . necessitados Mau grado. má vontade de O caso das bandeiras _ . . --o- ~ClUemllS 

U 't t alguns espirltos relrogrados que 	 ]l,O!tCUlS da Jrenle j"(l1Iceza A mun" rd d d . 
m proJec O opp3r uno vivem a esp"alhar aos quatro ven~ Na edição de domingo publi- I 	 .Iclpa I a e a capital 

Reproduzimos aqui a epistola . tos maldosamente com fin~ ig- cou O Esta.do um telegramma de 1 Rio, 21-lnforma o com muni- p~rtenh~l!ltenta fazer .passar uma 
que o Papa dirigiu ás nações Ao Congresso Est~doal fOI no:ados, qne o Ti:O 40 não.par- seu correspondente telegraphico cado official de Paris: lei prohlbm::lo as cnança.s que 
belligerantes, pedindo a sua re apresenta.do um prolecto que tirá para O Rio para formar na Je JoinviJIe sobre o facto de ter, Ao norte de Verdun apooera_,asslstafl'! a espec:taculos cmema_ 
conciliação em nome de D~us. ~onsult1 Impo!tante questão de parada de 7 d~ Setembro proxi- em dias da semana passada,uma mo·nos de importantes defesas . tographlcos. cUJOS programF!'as 

1 mteresse pu~hco,. qual a que s.e mo sabemos que a partida des- praça da força Publica do Esta- inimigas nos dois lados do .Mo- constam de dra~alhões, fitas Im
a) Subslituiçllo da força mat~- refere a asslstencla aos necessl- sa patríotica corporação militar do apprehendido tres bandeiras sa, n'uma extensão de dezoito m~~e~ ou 'pol1cl~es. 

rial das armas pela força moral tados. . se effectuar' a 30 do corrente aUemães. conduzidas por alum- kilometros . IR racçao seril pUl"!lda com a 
do direito , effectuando a dimi- E~se pro)ecto, apresentado na devendo chegar p('r estes dias ~ nos do jardim da Infancia ali re- Na margem esquerda temos multa de cem pesos, Imposta :i 
nuiçllo simultanea e reciproca dos sessao de 10 do corrente pelo ta- afinada banda de musica eMi- centemente fundado sob ao;; aus. em nosso poder o bosque de empresa. e ? fec~amento em ca4 

armamentos, na medida das ne· len~oso deputado snr. Arnaldo S. nerva, de TubarãO. picios da Communidade Evan- Avocourt, Cunes Morte Homme so de rem~ldencla.. . 
celsidades da ordem publica de Thiago, ~I~p.õe sobre a creação, Os atiradores vão fazer uma gelica. e bosques Corbeaux e Cumi- )' na adl~ntada ca.pltal paulista 
cada Estado. nos '.!IURlC!P'os! de asylos para festiva recepção aos seus cama- Hoje, para esclarecermos os eres. . nao. ha mUito se ~uldou de O~4 

b) Instituição do arbitramento orphaos e Invalldos •. tendo para aradas daquella cidade sulina. nossos leilores do despacho te· Na margem direita apodera- gamsar se.ssOes clOeF!'alographl4 

obrigatorio com a sancçio, que execução dessa medida ave~ta~o legraphico que nos fôra enviado, mO'nos da cota Talon, Campos cas especlaes para criança";, ten
se haveria de determinar, contra o m;smo representan!e a Idea, _ transcrevemos, da Gazel(t do Champneville, Cota 344. Avan- d~ os poderes competentes c?m
os Estados, que recusem submeto con~lda num dos _artigos de.sse Commereio, a nota a que se re- çamos largamente pelos bosques , bmado c0'.11 as empresas c~ne-
ter.lhe questões internacionaes, proJecto, da. creaçao de um Im· Navio-escola feriu o nosso correspondente na4 e fossos Chaulnes. Imatographlcas algumas medidas 
ou acceitar-Ihe as decisões . pOitO espeCIal para a manuten- quella adiantada cidade do nor- O numero de prisioneiros cap- i refe~en~es ao assumpto. 

11 ção dos referidos estabelecimen· "Wenc"slau Braz" te do Estado. turados durante a batalha excede ' . SI nao nos falha a memoria 
. . tos. I - a quatro mil. A aviação tomou ficou ~ntlo assentado ql u> os em-

ASSIm estabeleCIda a suprema- E' possivel que o projeclo sof· B d I h dld parte na batalha O~ nossos pi- presanos se comprometh 

cia. do direito, suppress.llQ d.e rra mod ificações no que concer- Rio, 2! - Para o sul, em via· aR eras apre en 35 latos abateram o"nze" aereoplanos realiur em dias certos da sel.",
todos os obstaculos a commum· ne a esse ponto, visto ser a fon- gem de Instrucçâo, parte ~ma- A patria em J!orlgo ~ e outros dois com o auxilio de I na se~sões destinadas sómente 

cação entre o~ povos, ~sseguran- te de renda proposta pelo sr. de- nM co~ uma tur,,!a de pratlcan- t'm Soldado Ilvau91l para canhões anti-aereos. ' s crianças, organisl!.ndo par
I 
do norm~ a fIxar, a hberda~e.e putado Arnaldo S. Thiago procu tes a plfotos,o navio-escola .Wen- cumprir um aoto de alto pa.- essas. funcções um programm 
commumda~e dos mares, ehml· rada num imposto directo, con- ccsta.u Bra·::,do Lloyd Brazlleiro. triotismo. _ iJ bandeirinhas O commulI icado do gmu al especial. 
n~ndo mult!plas causas de con- tra o qual se manifestam, confor- de cÔl'es allemiies aprehen. . . . I Para escolha da filas e exame 
fllctos e abrindo .a lodos novas me estamos informados, alguns didlls da~ creaucinh!1S do Gadorna - Bnlfla lltes (e/tof; dos programmas foi constituid 
fontes de prosperidade e progres· membros do Congresso. 'Durante o mez de Julho a Es. Jardim do Infancia,- O ridi. . . uma commissão, composta d 
10. 	 Não obstante, devemos assi- 'trada Cenlral do Brazil transpor- enio do ffi fl.lS ridiculo. . ~IO, 21- O ~ommuRlca~o of- pessô~s respeitaveis. 


. ..IH . gnalar que o autor .do projecl~ tou 40 milhões, 509 mil kilos de ficl~1 do general Cadorna mfor- MUIto. de se . louvar seria qu 

QUllaçao inteIra de recIprocas em quest~o, ao mobval-o da tn- maR anez ue se destinaram ex- Ante-hontem, pelas ~ horas ma. em floflanopohs tambem se ten 


indemnlzações das despezas de buna do Congresso, ponderou clusi~ame~t~ aos Estados Unidos. da manM, por ~caso vimos na. Está travada uma grande ~ata. tasse alguma causa nesse senti 

guerra, justificada ptlo beneficio co,!, muita iuste~a que semelhan· Irua da Cac.hoe~r~ um soldado lha ao longo da frente juhana, do, co.nheci.das como são as in 

immenso derivado do desarma· te Imposto, destinando-se a uma com Ires bandelTlnhas marchar á margem esquerda do Isonzo fluenclas rUIns que exercem so 

mento; se em celtos casos exis· obra pia como é a da manuten· ,em direcçâo ao quarte.l. ~llr!osos e ao norte de Nueve. .. o espirito das:crianças as torpeza 

tem razões particulares para se çãodeasylos,.deverecahir sobre O projeeto Fronttn ,como somos de profissao,mda- Entre Olavae o mar.os.lÍalt~- todas que nas mas policiaes 

faze. excepçlo. devem ser pau· todos os individuos qne vivam gamos de uma sen~ora que. ali nos ~t~av.essaram a ~nmelra I!. nos dramas de sensação se des 
I
:i::.s pelo que for justo e equita- ~ed~:udiv~~ri~~llt~~~~i;odir:C~!~ eapprovado em 2a discussão ~:~ch::, b~nd~~~n~~~h~I1~~v~~~ ~:~a'~~~~fe~d~~~~ie~~o:na~i~"e'~ ~i~~olam diante dos ollJos infan 

IV mente para esses serviços de . 1ficamos.sab~ndo 9ue l!m pouco participaram do ~omb3~e.~s per- Com um pouco de bõa vonta 
RestituiçãO reciproca dos ter- grande alcance social. RIO, 21-0 ~enado approv~u, ; ant~s ~ Jardim de mfancla da cA.s das .d~s adversanos s~o Im~or- de se evitará grandes males 

rito~sloccipados m~:tartente é a i~;: :a~~~ c:e~li~r:~~~a!.: ~: ~~~U~~~d~'díri,'j~:~r ~ i~~~~: ; ~~;'~~~a~:,::d~O~~~se~~~r::~~ ~a~;I~~'~'1~~'n;Je~::~i~~ob ~~~:: ~~~S~~~~'~~i~~ai;e5ti mavel be 
;::e'! ~c~or3'tsres~~~fiC.~: e pa~: bôa hora apresentado ao éon· te:» sob.Te os venc!mentos do func- gado para uma casa propria, ha ro de prisioneiros c.o~tados são Ah i fica a ideia.· 

~an~lgens fimde~~adhld de:10, :t~S~~~;:d~Oe~b~~:e~~r ~~~:~ cl~a!~s~~o~U~~I~~ de frontin ~~~i~~~S~n~~reu~~~ ~e~Uá 6a~t1~~~ de 7.500 e cem a fhclaes. ___ _ 

UZI~ Ass m, o ãa ~ t I d B~' de introduzir modificações rela- requereu dispensa do intersticio de idade passavam encorpora- Sulmwrino au~friaco rí pique

~In a. a evacuaç o o a a e· tivas ao imposto com que se pre- para ser hoje votado .em terceir,) dos, Jevàndo cada uma uns ob- . Receberr.?s um e~cellel1te. nu 

!tICJ e restau~aça:o ~~ sua. plena tende fazer face ás despezas que discussão o seu proJecto e pelo jectos de brinquedos, entre estas Rio, 2! - No alto Adriatico, mero da Bntsh t.~ttn AmeTlca 

andepen~encla pohhca, militar e O mesmo projecto origina. qual tanto se interessa. !umas ~andeirinhas com as côres ~il um communicad<! _offici~l it:\ - Trade Gaz~te, re vIsta. men~al 

eC0I"!0mlca perante lodas a~ P? Dada a feição deste jorna.l ex Ibrazilelras e allemãs e que logo hano um hydro ·avlao attmglll 11Iustrada, de commerclo, flnan 

;~::~~~ :,v:~~r~~;~v~~e~~:~lt~~ls~ c1usiyamente devotado ao bem ,dep~is. foi uma praça da policia vari.a~ b?mbas em u~ submari· ça~:s:~:n~fffc~~~v7s~:c!a~r ã 

tituição das colonias allemãs. pubhco, ~ao pode~os negar o Na bahia norte ancorou o va- Cf eXigIU ~~e se lhe entregassem no Immlg?, consegul~do afun- ffi· I d gr ' d C g

nosso apoIo ao proJecto do sr. por dinamarquez ejungshoveh as bandelrmhaspreto-branco-ver- dal-o, deVido a explosao. o. ~a A a ,,:ama~a. o omm er· 
. V deputado Arnaldo S. Thiago e procedente de Nova-Vork, tra~ melhas,pois cumpriu um~ ordem '1 ) CIO a me~lca . atma na a ra 

ConsIderando vantagens ad- ..!'ahi o faremos votos para que zendo 383 toneladas de cargas e de uma autoridade superior. A raa -- ,..,. S. o 1ava Bretanhahe e p~bl;ca~a fm po 

mi~siveis e duradouras com o a sua idéa seja victoriosa no seio \. consignado ao sr . Guilherme A' I O que quer dizer isso ? apret=cJ/ tanf nova p ropusla tuguez, espan o \! mg ez. 

desar.mamento,. as partes. em do Congresso. Chaplin. . U~~ pannos e!" um paosmho _____ 

c~nnld~ examInarão com diSpo· , slg~lfica u!l"' pengo? o~ as c:re· Ri o, l I - Em Washington cor. 

SIÇõe~ con,:iliadoras as questOes i ançmhas fizeram um cn~e b~n. rem boatos de que o Vaticano Taça Lauro Carneiro 

ter r I t o r I a e s como as que Sal' h 1cando com as taes bandeuas . retend e a resentar nova pro
slo debltidas entre a lIalia e a oUlca em c amlllas Ocaso dellatto.Grosso o que n6sachamos. é que ahi. ~ost; de pa~ sobre bases con. 

Austria, a Allemanh~ e ,franç~' ___ _ alguem, nao sa~emos quem foi, eretas no dia 3 de setembro. Para aquisição da Taçn LatO·. 'I 
a!tendendo quanto Justo e pOSSI' O000 . . :o tal medrozo, Julgou que salvou D 'z~m os tetegrammas daquel. CarJl eü'o, destinada a ser dispu
vel 's ~spiraç~es do'i povo~ e 7. pessoas sem abrIgo ConferenCia nu Cattde a patria de um ~rande perigo, la p;ocedenda que Sua Santida. ta da pelos dois clubs nauticos 
harmonizando Interesses parti cu· quando não é mais que um acto de n'""o es' erava ue a sua ri . . 
lares com o bem geral da socie- Rio, 21-Telegrammas de Sa- Rio , 21 - O ministro Muniz ridic'Jlo e a demollstração de . fI oPo ta fo~se acceita Pa r desta capItal, estão subscriptas 
dade humana. lo~ica p~ra Ro,"!,adizem.que for· Barreto, proc~rador da Republi - che.irar perigos ~ onde não ila ~:~ra g~e ParSou para ir a t~ ~~de na lista d'O Estado as seguintes 

VI mldavel I~cendl? desl~um a m~- ca, conferencIOu hcntem com o mal~ que um brtnquedo de cre- lhe' fosseP pOSSível, no intuito quantias: 
O mesmo espirito de equidade tade da cld~de, inclUSive o balr· sr. dr. Wenceslau Braz sobre o ancmhas. unico de fazer terminar de vez 

e justiça presidir' o exame de ou- ro commercl~1. . caso de Matto·Grosso. com a tremenda guerra. Socios d Tiro 40 20$00" 
tras questões territoriaes e polit!. Setenta mIl pesso3i, na maIor ___._ ---  I O E8tado \0$000
cas, nomeadamente as que con- par!e israelitas, acham·s.e, _ sp.m 	 .• . Waldemar Viegas 5$000 
cernem 'Armenia, aos Balkans a~ngo. ç> fogo parece dlmmulr, Quadro relativo ao numero de centenano da lndependencla "rantisco Moura filho 5$000 
e 'S províncias componentes do diZ o ult'"~o telegramma de Ro- Comarcas Districlos de Paz e ... . O incendío d'O PAIZ 
antigo reino da Polonia, digna ma, de hOJe datado. Mesas EI~ltoraes do Estado. I U n rOJ-ceto Total 40$000 
de sympathias por suas nobres I I P , 

:~~i~~~~hlstoricas e seus soffri- , 1 111 -.., Rio, 21-0 deputado Monteiro Os prejuizos
"l 

. Festival de Arte! Z:i .o = de Souza vae apresentar á Ca-	 Em sessão de assembléa geral II----- . . . . el Comarcas :5~;~ ;mara requerimento propondo Rio, 21-0speritos nomeados foi hontem solemnemente em· 
Por moltvos inteiramente ai hei" :::s ! .!! '11' c:! que as duas casas do c.o!1gresso pela policia para avaliarem os passada a nova direcloria da As

nll'lpachante!! as j vonta~e da com.mlss!lo pro" ; ~-----=-==". I = ~ N~cional !lrganizem uma com· damnos causados pelo incendio sodação Beneficente Un·iã. doa 
mot~ra fOi tra":sfendo para a 1 	 mlss!lo mlxta de deputados e do 'ornal O PAIZ a reseotaramdemlttldos proxlma sexta·felTa o encantadorl1.ArarangUá 5 senadores para elaborar um pro- J Lab9radOJC$. 

, _ _ _ , l~e.:rtlnVoaJAdlveaarrotedequcearSvealvll'oi.rceUa'J.lo. 2Ji,Boilgu"m'".sn'aÚu 2 jecto sobre o modo por que de- o seu laudo pelo qual verifica- " .................................. _ ....'" 
R O j 6 ve a naçao brazlleira commemo- se que o prejuizo quanto ao edi~ .SE 

la, t 1- . 5r. dr. Pand,6 ca- producto ser' destinado ao pa· ~I Brusque 1 rar o. centenario da sua Indepen- f,'c,'o monla a 5',.0 contos e a 600 U '" COLO " 'ú 
logerls, min.1Slro da fa~enda, gamento da ultima prestaçao do I 5 Campos Novos 6 dencla. 	 sae "a COllllua o 1\/"1.Iacaba dedemlttir trinta e Seis des- munumento ao bravo .::oronel! 6[uritYbanos 3 I 4 contos em relação ao jornal. te tereis d vossa TIleza os 
~I~~?;!esI~·a:~~·r::~~v:fVi::~ fernando Machado. 7 FI~rianopolis 9I 14 melhores pratos 
nl, ulUma. roubalheiras verifica- ------ : I~l:e~,e ; 1 ~ O sr. ministro da fazenda 
do 111. RECEPÇÃO 10 ages IJ 7 mandou consentir o despacho . nu!~~:~a~~~ g:~e~~I~ p~:~ : ......................: 

1t Laguna 8 10 de .arame farpado toda a vez que , para para augmentar 30 e 50 por: FRITZ SORGi. : 

12 Tijucas 6 7 a firma ou firmas a que omes- icentonastarifaspostaes, com o. • 


TelegraPham. de washington j No club Naval 13 Palhoça 8 10 mesmo se destina provem, com fim de equilibrar o orçamento: : 

Informando que segundo 0$ cal · 14 Tubarlo 12 14 documentos, que aquella merea- dos correios. : PHOTOQlfA"HO : 


d~O:f=:I~ ~.• r~:;~:~ .~~~~~~ : xa:~~ln!ld;~~:~:~~i~~~~:tr:~; . ~: ~.aB~I:t~as ~ ~ daria é importada para fins de I Temendo que ,:s~~ medida te- : Execuçlo perfeita e medlrn. : 

d d d h M . h ff h b ' S JI - agricultura, como sejam divisA0 :~:m:~a~~b~~ln~~v: °Vi~:~: : :


~::nb:te:n! free:te fr~::e~~ ~:~ Ih:~'I~ ric:pÇ~:~e~fHcl~:~r:de dl~ , ~~ S: f~:::is~o ~ ~ de campos de lavoura, cercados, demonstrações. de descontenta.: Rua Deodoro n. 16. : 

re um e fiClm ferido. trez. esquadra Ingleza. lU S. Jos~ 4 O etc. mento. : ••••••••••••••••••••• : 
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2 
o ESTADO- Ql1arla-feir•• ~2 de Ago.to d. 1917 

Attença.o
A divida IV· I S . 1 IPOLlCIAES INotQ0 poli' l)l'IOQ'lQ i Justiça federal \ l3 

do Brazil U a OCla 1(1;) IV ?; I)l~ ) \ 
Io governo da União. ao de. Enkc. Matrimonial Em CanuaSvleil'RS . : - E"ep,âo de ""ompelmcla ,co~E:~~d~~a~:'~ebô~o~:df.·':

eI,,,, q'" recom'ç"ia o serviço Com a senh . h E I de • MISSAS- Rezam se ],01' na foram condusos ao .IUIZ Fede- bôa Olaria, tudo em perfeito e.· 
de nossa divida no mez de agos- Souza ~(l~S(lr.::i~~\~, n~mRi~ o Pela leí do menor esforso... I2 at~~ I~~, 1~~~':nJpU~fea~~~n~)I)f~Se~~acde~ç)ãeO tpaadsOtodeagfUlln.CCmio.ntta.r:'!"'lrgmemgrb"anrdroe~g!~edc'll J~s rXií~,~ra~s 11; I M

tod, para o que se ach:,va habilpagai. Ribei ro Junior. nossas U ---. ,ap'e11 a lOSI A } o l e I I rph.1s dS\IIo a( vogo\(Io I) r Au~usto L _I.·especial para telhas tYloUol eAo jOVell par t!!lvialllos •~e~lb:r:mo:s~:~f.~cr~cebeu do; ielicllações. ma suciS de I'''plos 6.'12 e na ~Io_ (I\mllaSlO Saota xelta de hellas nos "I tos relatl louça com bons le;reno. para 
t VOS sr. Joacl\lim C O I Te! 

m. Rolschild, nossos banquei- No dta 18 do corrente, no car- o 111 ó, Ó \12 e 7 ao Estreito.~~Iharlna,_ "s ~~; fo;~8~~ C~I~:S~r~1 t.{O~~r~~ pl.nl~çâo. proximo 
q",iros, UIII. lelegra muilo Viojantes lono de paz do dlSlncto de Ca- REUNIOJ:S- Reunem se hOJe, Mello allln de almllllar oaclo pelo Pora tr~tar com O sr. alferes mma
expr",i . CORONt'1 fMILlO BLUM cho"r•. as \I hum" na prese"ça na CaDel\~ do (1\ IIm,IStO osmem- qu,lllórp o seu linado mando Muslapha . . 

voO Ti»"", ao divulgar o faclo, - - . do sr sub del«ado ThomazJo. bras d,1 COIl<re<,lção de N , ,blllr»"O do c.:rzo -Ie Desem- 1-11 
emeveu os seguintes commeo. R'<le>sou allle·holl",n .,Ia Ca-IQuimVelllllfacomparecermoFran- do Bum Conselho. scesão A. ,is har~a,lm do Superior Tribllllalde' ---------- 
tario" Pila. ~ ~ el.iern\ o nos~o ..dlsttllctO cisco Maximo da Silva e JoãO 20 horas, ,sob a proticua di~eçSão justiça. I 

<A nollcla de que o, <cou- patncl" 5.. e"ronel E,mho Blllm, Balbioo do' Santos. Qlleixalldo- do r.vm~ sr. patlre Jor~e ~eldel- Vende·se 
pon" ",OS empreslimos do Bra- ~~~i'':;r~e\oso agellte do Llo)'d dia '~~,3.:~~II,;apo~e~f'::~Ja '\~;I1\I~~;' ~~l'i,'Çã~trKA'~~i~lIfe~~sl~laciJ:l~l~ TCllllo COoSlallte & Cia·. pro- . 
"I de ',9 e 191 11 , venclve" a s.~. Inl cll ml>rimelllatlo aba~- 11m moço e um rapaz, esmo- F~SlA DE S, B. .JEZUS - DO"\O lima acção ardinariaconlra Vende'se por preco vantajoso 
I . oe ago,lo pr~xtrl1o, ,.'(.~ pa- do por h!do o pessoal. da agencIa lando para Nossa Sellhora do Para tolH - OS J"lzes, J!"zas.mor· a tirm" Villv, Oscar Schlleider & lima bem montada fabnca de cer' ~~~~s~~'~:'ocaO~~~~;s~acOd:a~~~ fà~edo':~I~\~;~~~';~~f~~~:J" e avul- r.a~~~~an~~;;, ';l~~;~~ ~:"o~~~ui~~: ~~ld~deQued;emSde k~a!'í;-;;u~. I;~; Cia o atlvo~ado Ik ~~~tei~gl~\~~gs ~~rft~~~ce~'o~":Nereu Ra
veroo brazil,iro de Que em bre- _ A,ompaahatlo de sua exma. meçaram ~ selltir os habilallles \I~lIeravel. Ordem, Terceira de mos- reqllereu vista tios aUlos para venficar qllem (lesejar c~mpral-a. 

ve recnce O" pagameolos. esposa cheg'''1 anle-honlem aes- daquell e dlSltlCIO lalla de roupas, Sao FranCISCO da I ,,"l<ncta, são conlCsl",ã". Para Iralar com Carreifão e fi

tariaO, pagameoto, relalivos aos fun- ta copilal o nosso conlerraneo sr. aves elc. . . " . lhos á rua Bocayuva n. 33a qual-Ios se~lIlllles,
dos amorti"veis oão serão com Agapllo Iconomus, mho do sr. Dadas" respecllvas provlden- . Jm/.e" Drs_ f crnando Calrl,,- Quer hora do dia. 1--}5 
certez.a recomeçados agora vis- lconomu5 Ag<lpito leonomus. elas pelo sr. sub-dele,l!ado che- la e )oaquull Thwg-o da fonsec~. [·;.t"/'cutír;o } 'it-,r.al 

-o delles .ter I sido -~cha-"e nesta capital o sr 5;ou-se á conclusão de que rTaEJI IUlzas; Exma~. sras. tld. M<lna

~:Vi:,u,Si,:s~m period~ de lreze ~;::::::~~c1~,~~~ ~~df;~,~~0~~n~1~IO ~~~~s os Ires uns reiinados lara- 'l:i~~ ~;~:~~ ",nd!tatl"n e Za


~~I~~s~ ~'J'eec~~:':I:~~ ~! ~;~;; s0;;- 120 ;~Ol1~\~?ioES~~~~oe~'ifreJ~ ni~h:n~a;;~:n;~; ;;;;5a~~;;ia ~':~~: . m~~r~:I';:::il;a~~~o cs~~::~ . ~j;{; IlS~ ,I~;S;I"~~ 11~:;::~";ld~ I~~~~~~- José Theodoro de Sou
menlo dos 4', do empreslimo Castro. inspeclor do Imposlo de celina Ferreira e mais um 'rapaz Oliveila Pa~s, Luiz dc Â. Fi,:::,i' dos pelo ~Ir. Procurador fiscal za Lobo 
de 191 I esla suspensão não lem Consumo_ de quem não sabemos o nome' redo, Palllclo f)omlOgucs de Alelr para pagarem lima multa por m-
gf-l.nde ímp.oftanda. Se o Brazil ' ._ C_heRou de Blumenau o sr. Feitas as JdiltenC.ias, conse.\.!ui ~ ca~..corl>~1t:~ 1 :~n.l.ri: '~\'endh~115eil , l.laC~ãO '.".1 R~:.!;.".. I?ll1ent~ ,J~ Sel- t Erne5tio~. Maria~as Do-
c. "liouar a mao'" o .ctual mo- CId UonzaRa. <ollector estadoai o sr. sub-delegado ..com o ali XI- .Ioao Me~e!1I.-,\\eS ~. de SO"7.0. I": "pre>eI.'lar".lIl,. por 'eu advo- res, Mana Adelma Lo

. . nlo de restam ação das suas ali. ho tio s .. Joao Flalblno dos Sa" Pedro Loao .Coelho. Marllllliano <,Ido °I 1),. ~IeIllIQUC l~lIPP JUIl1- bf) Maria R Lobo Oli 
v"n'. '. tos, a apprehe"der. ~ra"de q"alui- S",,,., ,Ic Olivcira .. I',dro UOII' or, em ~al~~s (I I),,,hora, os Qua,s veira, Paulin" de Sou
ftr.,o.>as, o,qu,1 Ilte perlllllle pa Visita dade tle roupJS e aves em poder .Iarl de SlIlIza, I- Irnllllo 1_ ,Ia CIIS· 1?,"1Il releu,ulos "' ltmme pelo JUIZ za Lobo e filhos (ausen~ar a VI,la os luros do,_ empres- de Frallcellilla. . . Ila, 10lorellcio TIl!aRO da Costa. I-.cderal 'lu, ord'"llll se prose- les) Maooel da S. Guimarães Sra. 

I,mo', halodas as ",oes _para \)ell-"os ho"lcm o ~razer de Em casa di' dlla mulher 10r.lml'etlro de. Alcamala I'creira. Lu' ""ISS""le;:::lcão,pa<as as eu' - efilhos,MariaJesuinaLobo Abreu, 

..pem.que a época das su,pen- sua visi!a O sr. Max Schwarlz. eocolllradas O". peças de roupas. La, ':;Olrca de ~l"'''\lla. H" lO r ta> pdl's exccuI"dl". Isaura do Oliveira Klaes e filho, 

sões sela abreViada como acon- soda d:. importante Companhia Todo:; os obJectos encontrél.(j05 da ::5, Dr. Adhemar Grijó e Sra, ausen1~lItltl, }\Sl' Iluall!;: _ Ma.~a.\. 
leceu precedenlemente: ,,,_ cau- tle. Industrias e Colonização de fnrau~ uBu"ados para u carlotlO lI)ãc:,; ltonn,!uo \\'011. c_duarrlo les, filhos, genro,_ irmã, netos e 
535 da melhOria da ~Huaç~t. ~c Ml:;:ud t...btte, Schre!ner &: Ci<1., ~llbh;.;o, de ~Ilde foram ter depOl:; f ,11.Cd()! .f".\!l.:Il1O: t~(, 1I un, ",.I.heOd{)- OuI' li ~t - d bIs-neto, ~ompungldos peta morte 
Bmil foram dup"S; em pnm,!ro de PorIa da União. ,lOS seus dv,"'S; . ' . d/~II: ("u"rI,\. Cõrlo" HrllC'Clllaun Imes e a s. uaçao o tle ~eu mexqu~cive! pae. sogro, 

lugar resullam de economiaS O Estado onulo penhoradO . MUllas aVeS ta Imham SIdo "n- \,I\enllm M,If~l u es \ te"", Alval" fi '1 !fmao, ,avô e bis-avo, vêm do I!,
subslaociaes na admini stração agratlece a ~enlileza 10 distinclo dldas e oulras comlrlas... lIenlll da SII'". L.,d lo C,]",auo cazl Illno oalma agradecer aos dlS

. I e em se uodo lu ar do amizo_ Pa.ssavam nllulO bem os Ires de Souza, .ft,ã,,_ubJldo t·"lcãu. __ lI~cloS lacullalivos Drs_ Bulcão0da~lonal' t ~ g. agu~as, ti custa do f.!.':llhllhelw\p_ildre rhomaz f011l~s,.descmbar" O ."l imes» con<;tat ;1 que o vianna e ferreira Uma. o esfor
e.envo vlmen o o ~ommerclO Enferma alh~lo! . ~~ad\lr ~nthero ~Ie ~SSI.S. Ma rcn" c,alll)llo hr;lzl leiro'l I" e ,~ l4 es· ~o .empre~ado em salvarem o 


e da exporla~'o. fOI I~mbem Esse laclo. cauSOU sensação de Souza Ara,a". C.' naco Alhe· la 110. lllv,1 mais ele,-ado a que mdlloso morlo. e bem assim. se 

cooSlderav.1 o desenvolVImento Acha-se eoierma a "ma. sra. naquelle dl5lnCIO, onde dmante 1111."'. d r. Jllllas de Mlfalltla. dr. a\l l "~lll ,bd, comecO de 1')\5. 10rllarem agradeçidos a todos que 

da IOduslna da carne coogelada. d. Thomazia Fragaso. pro~eniro- annos e annos e raIo ha ver uma ~ereu R,lIlIOS e VIClc" L.. da 10m abnl ullm"'. tliz o . Times., 0' acompanh_aram 00 rude ~olpe.
~c~~~::;;~~ad~o ~~~~Ior~il~":~~;~ ra do sr. maior Elpidio Fragoso. pnE~~iigoa de reRislo a maoeira C~~\I~rdom" I.Xluas SIS deI. 10m, ~II~)~.\~~'ISI~ ~:Z~~~j;) i~g~~I~deQ ~~ ~~in!'o~ep~~m:~f~~~~~~~~sc~~~~~ 

vo da firmesa que hontem se Missas cnlcno'" doacltvo sr. s~b-del,- made Ohvc)ra 1_l ma. AlI'cusla Icmostllto. o IlOSSO grande coo- car lÕes, ao que eoviaram corôas 

oolou oap"çl,oão sõmellle com gado rllOmaz JoaqulllI \elllllra. ~'lCS da C"ma. Salome.I'lr., Ir,"1e mgkz altribue essa eleva- ,amtla ao que.acompanharam o 

rel'ç'o aos tirulos do E,lado,mas Na egreia tle S. Francisco será !Imalla. I'II,S da Ç;IO dc mIl rClS a h"lallça comer- Illlado a sua IIllIma morada. Ny~o,lmdO. I<H~ 
aind:! com relação a todos os rezada amanhã âs 83U missade A Pl'ocur d f .. __ . ll\~~,a, ~eHhlldd Mnrltz. lh~re' Cl;\l do<; dltl ':> Pflme.\ro:; mezes de Dotl!e~mn a todos a sua eterna 
, I br zil 'ro' T dia 1,,10 lallecimeoto 'do oosso a o tlJ,l ilO z_a . "li lallsen_ LIt'"ller. 111.11,11 1'1\7•. em "lIc. as exporlações do gratluao. . . 

":,res '. e . r' .. 1\ saudoso e inolvidavel coolerra- A f" 1;,lsa.I_OII1O IOllseca. Olllllla 1>1,,,,1 a\lm~lram a 10.574-""' Ii- APrOVellama0g.porlumdadepa

ctia e~'I'~~â;:s n?a~c~:av~;~n;~ L~ob~r. Jose Theodoro de Souza leri:r nO~f~::~e~o~;I~;~~sd~oc~~: M:Jei~~~::I.IIl~;i~~Cl~~;II;~: tl i~d:I:~ ~1~\~I~~:'~~Y;lle'~~":I~:~I~n~~~~br,'~s ~~n~~~I~tI:~lÍao~p~~ °iss1~~~en\'a~ 

sobre a c?lação ~e oossos \[Iulos. CORONEL RUPP ,umo para lodo o fel)ao quo pro- Ilha, . SeI":"a A_L"<LI. Mana I~o tertdos de 1"\('. ,,,,qllanto lI ue as mISsa de 7. J!a. que. larão rezar 

Com e\f"lo, o 4 I.. de 1889 subIU . . dum o oosso paiz. Segundo IlOS"S. Ma"". Crtlcla. ria _CnSl" . llllpnnaçá', ,e elevaram a oa Malrtzde S. fra~C1sco às 8 tl2 

um pooto, de 58 a 5CI ; O " ' I. de Na Calhetlral 101 hontem rezada Informa a Camara de Commer. C910 Lmhates, Ma", Sch"ltz .0.'"".''''' hhras, não havelldll do (ha 23 (qmola-leuaJ, Por esse 

IS9:, gat~ou de 74 a 7'-" o .fuo- missa em mlenSão a alma do sau- cio franceza, a procuro. do fe i. )\ " lI. 11mo ra l1 Mnellmallll. Llnra all~lllenlo " não de lihras 85.1.0m aclo de llossa sanla religião. com 

diog. de t9" elevou.se ponlo. doso corollel Henriq lle Rupp,um jãocresce sem interrupç- - ,~"sos. M,lllCl"ZOllllllel_, I'clllllw O:."lrI" ri" cxI",rlaçao desses lessam-sc.~radecldos_ 

meio de 80 J 1 a 82' o 4 "I dos mais presligiosos cheles do do de nolar que vari ao, s~o- p", Ilveua. Marta 'L" C"oceiçiro dnlS lHe/es í"i de 4.;,ómlhbras. 


, ,_ de 2 ai 'u-s ci'; PartIdo Republicano Calharinen- coo um-do d o, grao es I,I~OSO. f·delll ,"1910 C. d" ClIolia. f.ssa mellioria de s\tlla,'-Io e de- - . . - . ~~nV~t;a~ a apoH~e d~O 5 ~~ de ses, fallecldo a 2\ de A~osta de naos o I pr~eJu esse cereal lá .~\1ll1'1It'~llklCl1:l1~'\ ~' Mar.l ~l AIl:~llstil Vida pnnuj)<limente 3n caié, cujos 8s.sesee•••aeeea. 
a . _ o 19 15. zem e me~mo a I OIlKU! lOte, lanc l"ll1n;1 1 elell1' eTllb,:1fqlJcS p:tsqr,ltll de lib ras li] • 


19u5'de 73 fOI a 7.,. Toda esse Ao aclo, que eslcve muilo c.on. fraoça, anles da !luma, Já im- lVOI'._ C"I~la P'N'I"al lill il lion ..1.x51.1'''. lihras. :1.811.1""', e as· A V I ..:. OI 

a\la ~e deu aote.hoolem, seguo- cormlo,. compareceram. multas portava da Huogna .. Quaohdade f\lex" u;d ' "I.1 0,~LI~""o. Ma"". 'de· ca r,lC> de III"mlllco. cuia expo r- mA POMADA MINANCoaA, ",o-Dl 
da-fetra, ,obre a cola~ão d~ sab- exmas. laJllIhas e cavalhelfos amr conSlderavelS. O fetJão braoco, \.ud~ . Sad~ C~, ",lI",. .I""pli,n" t"çaoau"m'lHOII de 5.""m, libras....da, ,ai. E=•. "oud. Poblloa '.oomo
bado, em consequeoc", nao ha gos da dlStlOcta lamlha Rupp. o maIS pr6curado é vendido d Pereira de M! r"nd." All ua f\ulel"" 011 ,,,a, ."" ·[.1I0S doIS mezes. Es- m '"!fi""'o,o•• ",,'. ,....bs-. 
duvida, da nolic;a de que cum- 20 a 25 °I" mais caro que o mue de O. Carv"lh".. su devuç;1n de "p"naçco per- tltu"". a qu.tn dtg. mal dom 

priremos . as nossa:; obrigações _____ latinho, e é conhecido vulgar Procur:I,lul: .I nã0 .1. /( 11111:1". (\~ll,ll11 ao y:~l :- .;ICc.11\l1111ar rcsuFsos 

em "pecl<. menle sob o nome de .Co p.l,a " seIV I, ,, d.IS ,'u" ,h,,,Io-. 


Os nossos titulos cotavam-se PELA.8__ ~~~AR~~ÇOES O feijãO mulatinho é actualm~~;~ ~----
nos dias t6 e 11 na Bolsa de muito apreciado, sobretudo para Ephemeríde~ -~--- r o que qller. • 


Londres: ~ ~ SECRlURI4 GlRU o exercito. O braoco civil ~'- EstaSão me PcIam correntes E• i
_ proeura agora oconsumidor(coco) clandestina prelOS a 

~ 1 Foram c'espachadns os segllio- de que ha falta 00 mercado frao- ti;" 22 . . . . m I. r.onçal,es -JOINVlLLE 
_ ~ res reQuerimelllos, ~~. Os preços no mez de Abril,,, ,_ I. m 1e1,,"'''"UU'' ,I" MC\ico "0- ."".""."".""•••"".ta."": 

.10 AlexanJrma Vieira Uomes- grosso C.' f Bordeaux 1 lO -Pela GeC,~ólO dClIla data [1 11..1 I qUl.: ) IlUde" \1\)CXell..l!o tll~ 
Apol iCl's-Fe ;,:: ~; tI' SIm Nometo 'ex.m",adores os ~~a~ Ide tOO k,los, em ,"ccos d~ se cna na I~" de S'nl, C,lItann, q",I [, I' " cl",,,bru "11 n I Ilh I ~~.~----

I ... ~ 'li. ~"l ' " ,r l I' Iir~~~~~:e~o~~;~alldo Machado e 1211 ~ ~i5PI~~~~o;n~I~;i7~'~\~IOd,e '~~;CI~re N~~~I,v'o de PUblICO,: de L"l"" .111 111_" dI U,:I" e "I . ARTHUR MELLO, proprtda
dl'rapsl"'''~ 1.4·[. 

F ,nol in p:, "'1' 
F,;ndinf.". ntl4 ,'::1 8, " -!- Maria Am3ha Perelra-Á Vista nas mesmas cond'çóe", p~r.1 ~I 18 17 _ Antolllo Mendes de !lu!!I!';"l c de lm,p,tnl um,\ e"t,l-jrlO da Barbearia lt10 Branc. 

I:H:l. :q. si " da~nlfr.mtçoes, ",delendo branco ICOCOI. O Conoulano do C..valho, dep' llado da Cat '''' ,01111'''' I de h """phla SC'" precisa de um melo- fi' I I •
(·.,n<·ersiío, , ', OI "'" \ eodhausen" C,,-Co Brazll em Nova Vork mlormou da Vllla do Desterro eol nara li,,, ,'I p'e"n l"IICe'''"l1l1ellt,1 O IC. e

1\'1 0).4' 1· ,;\ 
l ~I'I,:'1 ;1; "I ~" lI' mJo;~~uRr~âl_llllornJe ,I ])"eclo ~.mbem,que eslá lendo grande el-r" o olltclo da me;ma ;~g~ll~ ISII"'''I,, 'e de 1)11' e,t,1 '51,IÇ;10 barbeirO. 2< - 30lP!l.nlo, \':''-''~ , '1\ _ na do 1,'lenQr d~~e~l:ç,lo e procura, nos Olerca se descrevem os le,lelo, ICllos 'e re h,,\ , e'" <""'''''' "',I"in Lllm - - - ~--- --- 

Urbano MuUer Sal1es - lnllJTlne d qu_ella CIdade, o felJito de pela fehz re"Iauração de Pernam ,I \\1CIll \!l1],1 I 
• l:'í:~, " ti' li -~I!~~~~'Hom ml M ~~~e~c~~~I~;;z~~"~;fl~~veodo o buco I 'I ' ,rlllld,d,,, ""re"cc 'ão de Jo....naes 

" ' 1· 
Q J~Il _. ;'{\dJ; I Fedenco H~dle~'-IJ;~- Id e lll. ult,mos diaS umi graod alt n~s 1827 - Por "ISO o 27" o gover , "1'''":''' I[lIe 1IIIIIn da eslação !t,1 -'

c 'p lllirh'I~. r emando Spr",~malln-lOem da de fe'lao '<mubltnho.en~~~; nOI c~otral maoda comprar lodo 'I., "" Pilei" I I h." Cl la"'he", I V.alhos 
ur ferreira Lllna-Como 11:: dente do nosso palZ . E' d~' pre ~ I~.. °rC...~~hal1lo produz,d~o em 111tH,: h,'''C k s!!l~nl(HlI\o<; ! 


V,, 1 ~"1~,. 1'; ·[ " ... 

H:;i~krH;1."Il ' quer ver segundo mforma ã d a :1", ..... ~, 'lf!"a e J:?:lO Orande 1 


J."r;r" Raih\ay 
 Braull0Colollla-lnlolrnc OThe so ~onsulado. ue co~ O ,(i nos do Sul. j () .... "\ ullil 111<I",J(I,1 ,Ib~:r IIIll â 500 rs. O kllo 

(' o) • 1.1 .. . , souro cada vez mais ~ntens hnua a ser 1863-Chega ao Dest.uro, de ll-!OI"SO ItllLlClllo <.,oh lc (l GI"'O 

!-'~oc"\;: '\:1 '1 [4 J José Mana da Luz e outros- desse genero nos a a d,rocura volta do RIO, onde se ordená'a c IlI <;pe .... uOllal ,1 LOS!,! ,lllm de --------- 

!-'.P.ulo R,.lil
"'ay Co,Ltd. ntF~~(fe~c~lr~~~~:~~eel~.erras. Estados Unidos. merca os dos . ~al!:~ãs~reA~t~;i~n~,\nasr~in~adre Se: ;.~ ~~~1!1L.1I <"c lXlStem olllr,lS es- Cor e paladar no comida SJ, Si?' 

rjrd 1:" I" Id:'~.en or Hom em ele Carvalho- - ,c ' . obtem usando o COUjl / Ij
IIr fl.Z liien Tr~


clion L . IIn" 

Pr..-;"<"·'r Co. 


vista ~-§i~~~ ~-- - Ll>i.Or<l. . ,Huberto Urbano SaUePeterss.....doem.- A das ~r=~§§iê'f:l§E5-- -~-~~-~-~-~-~~-~-~ - - --- ---~~~~~~ª~~~~~~§••~ 
llrllzil Rllil

" n ' Co. IAd 


ÓnL 
1\,< -, lI" :\ [4 ~~Ú;t~dÇaÕisp;~~~~~~~~~() ~l~l~d~ 7'""'''D'_4 "'; O OE._ P U R A T I V O E A N T I R H EU M A T I C O 

I 
~-

DnmoDt ('afie!> _Anlo nio da Silveira e oUlros- . ~ . . eve se,. empvegado na cu,.. d. 
("o. L l d ,OfX!SIXXJ 'iIn' . , .1W~ '- D. 

,11:l·!. ({.m. 
 '"I''' ~~),i:;' deVlfI'moole li repueri- SyphII.s, Rheumatismo Molesli•• 

PreL 
 ______ WernerWeber-lniormeoTlle- UFIC~dr8S, Articular, da pelle,sour erl 8S, Muscular Darthros, 


Recurso!> Eieitor(le.~ lo~~e KnoJl I f O' DE - Dores, e Cerebral, Eczemas 
. rià de Terras.- n orme a Irecto- 8. JOAO DA BARRA Empigens, Arthritismo. Erupçoe-s' 

JUIZO Federal entr.:lda!1!J forme o d DE ·")'''t •. "6iio <li...rr..- É SEMPR":TIveram. hontem,Ires recursos elel- André Wendhausen Engenheiro E&cCia.-III- Ef.:1II QUALQUERu,lm.JOSQ.MOLESTlASUA ACÇÃOFUNr~~o~~~~O~H~i~~~~RH:uR:~611~~~~E~Y:oHI~~I~~SO 00 ."~.' • 

tomes procedentes de Canoinhas. da~ Obras de Esgot~~ arreS!:a o ,. VENDA EM QUALQUER PH,I,RMACIA E DROGARIA - ,,,..:.:.::.:n I'R~IT,:~~'.~.~!~).!'R:"'~~J~N~:-:.N"Uo. 
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o !STADO-Quart.·feira, U 	 aio Ãl!;o.to-.o In' 

"Garallti::"~;l~ ' :\mozollia AlldI'é We:dhallsen &Co\rff1 I( 3C:m~ ~ l3 
-" .~._..- 1 ImportaçAo-ExportaçAo I 1 ~ fI,{ rto' fi, """ fi, 0\ ~ 

So<iedade de ,eguros Mulllos Sobre a Vida I FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA: ~Ua a cJ \a "lia S 
S,,(I~50 do fazendas, II.rm!l.r1nho, ullndezas, (>\o.-BoOOlo de forragen!l, ma- !1I 

E' opinião gel~l que o segnro de vida acha s~1 obluasde I.oda as:::::l~etnse!~a:~~:r%za::e~a;::llh~otolU. eto ~ ,.,.'. OS .1 "r· v:H! 	 , 
ao alcance das pos,oas abastadas que podem annual Deposito de CarvAo de pedra Cardlff e AmericanOJ~ \la"\ a ~o \Aa\\\\1t"SO. 
mente consIgnar uma parte d€' sens lendlmentos 80S pa-I ,.... . S :rv.rA TI.:b.I.1:0S 
gamAntos Jus premivs dos seus sl"gmos. Â\".;II"'EN TE RI I -----...... - I 

J I 

E' natmal que um Oper&l io ganb mdo dlaria mente Trapiche de atracaçâo de tlap.e navios COlnarmGzens para cargas 
de Rs, 5$000 a .1Osoon não pode CO,C 19na,1' aos paga-li Correspondentes de dilerso8 Banc08 nI\CIOn~... e estra.ngeiros \ 
mentos dos premlos de seguros qU80tlll.<l t.: lUto eleva~a8 CORRESPONDENTES DO BANOO DE NAPOLI 
A Osrantl! da Amazon18 Bcaba fie r(l!' n );If'P'l1ro de ,vida, Remessas para a Itana 
80 alcaDf!e dos menos, favorecIdos da foltuna, Ol'gillDlsan-1 Vendedores dos automoveis ""ORO" 
do tabellas que medIante o P8g8m~nto m.rnsal do Rs, , • ! _ ____ I 
3$000 a Rs. lO~.OUO garantem p(lf falleCJDle~to dos 8e- Trl'lt:l.m d... cobran~lI. de ordenados, oontas repaJttç(ie~ I!a!I ~DbUCII~, 10' , 

gurados ~s famIhas .dos mesmo!'! cert~ ~nantla qu~, :Pme~1 Enc;!~r:~:!t:, ~$~oaqll~~~~~m!:p.~~~~~~\l!~ a~~~:;ra:sdl;!:r:O~:prezalJ 1 
zar rie nao ~(:1' U'!.lllto 8.\'u1tad~, replc::ocnta qua81 "e I 

~:~oop·e~:ign':o~.~~e~~t:~~ ~~~~!~Dlilias deixada. ao desam·,
ParA dAr um exemplo frisante diremos que pelo pa

~:;~~à~':;:~':;àd~o~'~e;~~;~~cf~e:~~d: ~::'~~r::~~i:u;. 
1\8. 1:21080\10 a sua famBia, Muitas \'cze!'l gasta-se ~s. 
5S00U em cousas rutei~ e refledindo .s?bru:I ,quo ,acIma, 
dissemos todo o operarI Ochefe de famIha "crá faCllmen
te que estes ~l~UI i seTão rouit? melho}' apro\'.e~tadtJ::': ad· 1 
qnirindo com elks nma gaunha p"ra a famlil8, da or' ldem dA acima citada, 

Alem disb,), depois de cincc annos os scguros não ca·l 
ducam maifl, sendo garantido nR8 apoliccs o direito para0 \ 
a 8{'gurado de obtcr lima apolice saldada de valor redu
zido, de aecordo cum 815 condiçOc~ das apoJiccA. 

A Garantia da Amazonia tem o sen cre~ito s~lidamen·1 
te firmado por eorc!, de 20 aunas de eXJstcncla, tendo i 
já pago pelo fal1cc:rr:.mlto dos seus segu}'ados ccrc"~ de marmo}'\:} em bruto, de todas &8 eôres e espessura, Mau· 
doze mil e qulnbentos contos de réis, tendo a.ccurnulado fl\~- tem em exposição permanente os mAis bem acabados , 
dos de gar~ntiaf'; que attingem 8. cerca de quatorIe mlll,trabalhos de arte lIxecutados na sua officin8. Possue c,,- ; 
contos de rê s, , , . talogos illustrados pelos quaes executa ql1acsquel' eo-! 

E' um l~vel' de todo o chef~ de farul~la garaI?tJr o ~ commcndll9. E,ocarl'ega-se do organisar plantas para le- i 
futuro dos ~etl s e qual.:}uer que SC] & a condu;ão SOCIal do! vantamentofl de mauBoléos. estatuas para judins, etc. \ 
:-:egurado a Garantia da Amazonia pela. apresentaçã? das iEsta officina e A unica no gencro, neste Estado, que I 
novas tabellas poz a obtenção de um sC'gnro de VIda a01e$tá babilitada a executar as mais custosas concepçoes ; 
alcance, por assim dizer, de todas as bolsas, 

Não deixem para amanhã o que póde ser feito hole 
A Apotice entra em vigor logo Que, estando pago o 

premio se acha em poder do in'eressado 
DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 

2.2 11 26, Âvenida Rio Branco 
:RIO DE J AN:EI]'~.O 

Industrlas redos de a.j:;na l'l':gotto!l Ip'Itll.llII.I;:ti08 oleetItoas eto.. 

N~VA' ~~~I~l~! D'E MAR~II)RI~T \ I 
\ 

, l I. :
M-DE- 1 I anoe GOIUeS 

Nesta casa executa-se lodG c qualquer lrilllalho Cf.t ! 
marmorr, tars como: Mallsoleos. lapides, UUlr~, 
anjinhos, vasos, medalhões e bl.lsto em tilmanho 
natural. Dispõe de pessoal habilitado para o sul 
viço de ornatos do maiS apurado gosto e estyr· 
Abre-se qualquer typo de Idril moderno. 

O marmOl'e empregado é Importado de Carrara 
(1talia) e melhor o mais conhecidO 

'rem sempre em deposito granue quantidade me 

de a.rte e lux.o. Recebe encommendas do interior e res ' , 
i 'Ponde a qualquer l!onsulta, Não teme competoucia t80- 1\' 
' to nos trabalbos como eID preço. Visitem a 

Nova officina de Marmorista de 
l\.4 A N o E L G o 11.1.[ E S \ 

Não é. eertamente. nem OB colosaaes diaman· 
tes dRs millionarias cem os riql.1issimos collaTes'\ 
das mais preciosas pedrarias das rainhas e prin
cezas, mas sim a felicidade, Uma senhora ten
do s8uda :perfeita. é & mais rica do mundo. Com 
o seu carmho e o seu amOr, proporciona todas 8S 
felicidodes' domeflticas, Como alcançar, pois, eBS. 
joÍa? Bast=. conhecer-lhe -e noml'l é: 

M I N E R V I N A 
tial ~a~·'d~~:,~:~,,:,:!~~h:r~u,:in~~a;:o~u: ce~e:~ 

que têm a sua orJgem nesses orgãos, faz verda~ 

deiros milagres. Cura hemorrhagias em menos de 

24 horas, nemmoptyscs pulmonares em poucas 

semanas; bemol'rhoidas de sanguo em 2 mczes ! Ab
cessos ou tumores de uthcro, em 6 mezes ! F"z 

voltar as regras perdidas; lAgulal'lsa·as, eVItandu i 


as dôres que os acompanham, No edade critica eo ~ 

remerlio mais efficaz 

Algumas s('Dbores, já qua&i mortas, âs portas 

do HospItal para serem operadas, curaram-se 

em 6 mezes! com 'MINERVINA" 


A~ senhoras que soffrem é porque não se que· 
lem cl1r~!', ou pOTque não têm amÔr bastante a \ \ 

seus filblObos, ou porque não conheCIam um re
medIa efticaz na verdade. Algumas gottaa de 

"MINERVINA" dão aliVIO, a!guns fraco::! fazem 

curas maravilhosas. I

Preço em toda a parte 4$50U 

Acha -se em todas as p~armacias e casas que "endem drOy35 


DEPOSrrO POR A'rACADO 

Jordan, Go)'ken &Cia., Joinville 

Carl Hoepcke & C. Florianopobs 


1(ua CO"5Oth,iro ~alra n. 72 [ti).. .1õl 
Sta. Catharina Florianopolis I~ I( ~!i!:::=:lW 

&L___ .___ _ 

BEBAM 

MINERAL 


-

j\t\\'Att\\.ta 'aut\s\aSALUTARISI 	(!om\l !\ \'\\\\a 
CER VEJAS 

_,.,.""'."".=................'"""'"""~""""...===-=""""~ :	AntarGtlGa MünGhen ESCURA 

Hamburcueza CLARA II GltlmbaGh 
PRETA 

União 	 II Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-Ale 

Agua Tonica de Quinino 
Licores e Xaropes 

GELADEIRAS MAUCA PERFEITA 
AGIDO GAR60NIGO 

Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SILVA, ~ua João Pinto n. 6, Florianopoli.s 

.........-----~.........~-~~.,..,;...,.".~..................~~~ 	 ;"'" 
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o !STADO Quarta·loira,!2 do Agosto de 19174 

Como conseguir bonitos cabellos? IE34Maravllha da chimica moderna I V'EN'DE-SE 	 :3 
DERMOLINA de F Lopez USllIl.do somente o producto sclentifico Ia esplendida chacara lapages-	 PILULAS FORTIfiCANTES====='=::.:..'::..c:c: tinllmenteperiumado se, situada na praça 17..de No-


novo producto liquido finamenle O N D U L I N A, de F. lopez I~:t':s~ro. dividida nos seguintes uÜf2e.J{J;,."t/) A:umil ?
~ Usae as~•• ,~<1It.'o....."t,,,. ...·-perfumado, para as affecções da 

p!IIe, espinhas. cravos, sardas, O melhor de todos os tonleos rra 1° lote-O grande sobrado, "#t''!.~:~:-:.~::.: P1LULAS 


• manchas, par.os, rugas, comichões. 	 co.bello. Cura a ()asE~' ti. queda 1 o ClI de excellente coostrucçao. com FORTIFICANTES de Carlos 

darthros, eczemas, pelle grossa, ~~~~or ~:~I~ab:ii~~', t~r~~~~~~o;e ~~~n~ o terreno, medindo 35 rnl'tros 

etc. Resultados rapidos e garanti· daows e bonitos; produetos preferido de frente da praça 17 de Novem
dos. E' de um poderoso effeito pela elite carioca c pnnlistn. bro, por 100 metros de fundos, 
 Ihor rcm~Jio para a cura ra

nos suores desagradaveis. na rua Uruguay. 	 dicaI da anem ia, impaludismo 

insomnia, dõres de cabeça,
Loção Orientat, de F. Lopez 	 Flor da Delleza, de F. Lopez na2~-;;!:,:~ d~e~~~e~~ro~r:~~ 
zumbidos 110S ouvidos, fa!ta 


Faz dcz;appa: e ::er .rapillamcnte as e ~or:::r~~r ~~~t~:,i~i p~:1IoB:~;:~::~! 160 melros de fundos, perfazen· 
 de appetite, molestias de sen
rUg"<' 'S e pé :; . lle gi'l.l' oha d~ cu!is, 	 encantadoro. fi tina oppllrencia, conser- do lima area de 1830 metros-
IOr(',' lllll-a Ima. uel,c .da e IJsa. Em "a li cutis fresca (I rosada. quadrados. hora e doenças do estomago 

e cÕ(:~. 5t1bre ClS Sclt)S. endurece-os 30 I t 43 t d f t 

IOlnrwica. quaIlclo cahidos e 1Jltllc5. Oepl1atorlo lopez na ru~ eUrugu~; r~~m e53 re;e~ 


. 1 , 

C '~;l~~ i;~~~l'I: {~~fi{~ftt;~g teewt;il~,l~ Para lazer desaparecer os penos do Iros de fundos. Excellente terre
re tresca c am<l(I41 a (ull!). rosto, collo, mlos e braços, no para edificação. Este terreno 


pode ser subdividido em lotes 
 CARLOS 
V>:NDEhl·S ~ NAS BOAS PHARMACIAS, DROGARIAS E PERFUMARIA;' delO;;a~a~ ~:~~André W."d. RUA SETE DE SETEMBRO,Deposito ROOOLPHO HESS I'< C. A."7 DE SIETEM...O SI AIO hausen.t eia. 

. ~ 1 

COLORAU no almoço 110 jan· '" 
Laboratorio: F. LOPEZ Rua Paulo Frontim,47 e 64 RIO I Im-scmpreCOLOR.AU Grande Hotel Tijucas 

EMPREZA DE NAVEOAÇÃO Mobilia O melhor d'esta cidade
-HOEPCKE

Vendem-se as seguintes peças:PAQUETEFUNDADO EM 189;; TIJUCAS-ESTADO DE S. CATHA.RINÂ1/2 mobilia composta de 1 sofá,M AXSIE·DE PORTO ALEGAE 	 2 cadeiras de braços, e 6 cadeiras 

C~PIJA!-- . . . . . 5:QOO.t)()O$OOO Sahirá no dia 21 d~ corrente, ~~~~Sst~~Sd~ ~~~h~nha~ assentos e dá Situado no centro da zona com-
RE,:,cRV .A . • . . • 3:154.716$910 ás 10 horas da manha, para lIa- 1 ou!tde e lindo espelho 1 m :oH . . . mercia1. dispOe de excellentel!l ap~ 
. flLllES em FlortllDopo1tS. JolnTllle. L3lnna. Blumen:lU (E.ladO de JA'ahy, ~- francisco, Paranagoá e tlavatoric com espelho e tam- sentos para familias e viajantes.

Sant. Calharlna). f>m Rio Orandl'. I'elotu, Santo. narta, CAChoeira, Cruz ntonlna . . pD de marmore, 
Alta (' IJoby (Estado do Rio Oradde do Sol),-Agenclu em Corumb6 e Recebe passageiros, .. alores, 2 Bidetes com tampos de mar- Sala para mostrumos 
MaUo-Orosso) encommendas e carga pelo tra- more. 

SaCCe. dlrectameute, sobre todas as praças do Pail e do Estrangeiro e piche Rita Maria. 1 mesa elastica e outras pe- Cosinha de primeira ordemb . tes b na' os' 	 ças, todas com pouco uso e em 
o r eLO~~ª~IS_Th:nJÍrit~;h Ban\; of ::lontb Amerlca, Ltd. 	 perfeito estado.S I 

NEII-YARK-The National Clty Bauk oi New-Yort. 	 P t t á B"''''''''lI!. ft
ftt~i~~t~~~I~JoI':!Ü~~o~u::a:ng~~~~:::e: ~~::~~~u. V " "V ta " .cay~~~ ~~'t 7~ t;doS; os ~~a~ d~~ 

GE~ÚVEVA-F. Frisou!. "one\s :, 10 ás Hi horas. Falia-se Portuguez, allemllo, Polaco,
H'\':MBURGO - Commen nnd Disconto Bauk, ~ut\S Filiaes e eorreSpon- 8-10 


dentes. 

rOR1'"COaL-·l:bnco Nacional Ultramll.rin., Lll'Ibôa, StlaS Ag, DC ias e 
 I 

corresponde\,tes. Fornece-:,e gorros a bo- ---'-"-'-~"""""""" Russo e Italiano 
:~t~~~tA~~~~~e~I:!~~~ ~naa:k~:~~:~~~!g~ ~~TT~:tDAM. nets para officiacs e solda
Bl~XOS-A!RE8.=-i:co~~:~n~caoD~e01aS~~!~r!:~~fasu~lmlted- dos do Exercito, Policia,] Carros e carretas á dispo
MO:-:-TEnOE'O-The Bntlsch Bank of Sonth Amerlca Ltd. Linhaft de 'lliro e Maricha I 

qne/~;:a~~tl:{~~!~~p~e :e:~~~~c;~elros aCima sacca, .Ifancamente, sobre qnal- e u~l~~sose O:iza:~~~egad081 	 sição para viagens
Recehe dinheiro em conta corrente, retlndas livres, aviso préVio e o P . ~ _ 


prezo lixo Ii.s melhores toXflS .. Empresta dinheiro em. conta oorre~te sobre A' rua Tuadentes n. 6 
 I 
notas promissoras com garantiaS ds firm.a~, bypot.hec!ls e bons Immovels, .!fI. Lermal1 e Cia. . PROPRIETARIO=Thadeu Stazak 
peüh~~s:~~~~i~~~;~~i~!O~\~:\,o~e~r!la:I~~dll.c~~h~i~~' ~:cc~~~a~: Dlearc=t;!~: 3 i -60 

geir~n: lI.i:e~~:_~~edati~~~~~ndçe!l cd~1~ideDdos de Bancos, Companhias, juros 
e '\'poices, fedHlI.es, ESladoaes e Municlpaes e outros qnaesquer. Brevemente End. Teleg. Grande Hotel 
Secção de deposltos popUlares Sb- Of10nfl' n 

De accordo com O respectivo(Com aolori,ação do (Jo,erno Fede..l) aa u a~a 	 !EDITAES 
Regulamento, faço publico para

N"esh secção o B.ANCO rebebe qualquer quantIa, de~de :?OSOO'J atá Um sabão que dá excellenle 

r,;((;(J$, pagando joros pc ?o, ' ao aDUO, CD.pltalisados no fim de C:!Lda sementre resuUado para lavagem de rou- Governo 
 conhecimento dos interessedos 

que durante o corrente mez de , ; 2 PRAÇA 1.5 DE N'OV'EJM:J3RO la r."v'a~e1:'as~rande economia para MuniCipal julho, em todos os dias uteis,
' l 8nr. Manoel FmUno da Rotha das 10.tis 15 horas se procede, Ediftc10 proprlo Brevemente encontra·se em Hesidenle em Chi,-Cirall<lf'. Cobrança dos impostos de con- n'est~ Thesouraria, a c?brança

lodos os armazens desta praça. 1 l'ern a1l1\.lH·U tinuação de negocios, f"bricas e dos lmpo~tos sob!e contll~uaçio 
Caixa do arreio 122 - End. Telephollhontco: BANMEllCIO fabrica de M. Lcrm(wn c Curado ~"m (j 1<;/i.rir de .\"0- officinas vehiculos e ambulan- de negoclos, fabricas e offieinas,

Cin.-PRAINHA queira do I'hllrJWl(""lltit'O Chi- · Ies no segundo semestre do cor· vehiculos e ambulantes, corres-
Codlgoa: Brasileiro Unlver!Ht.I, Rlqelro com TWo-m·onel 7-15 mi co Joio da l!ii!\'a ::iihei rll . I rellle anno, pondente ao segundo semestre

J\ . B_C.S·,edd, e Llshcr' lI 
............_ _ .... ..................."'-..;..OL..~.... ( n _ . -- ~-	 prazo
..."'_............,"-!!!...!!!....--""--""...!!!-"' .._ ..__ __....'" - - . do~~r~:~:~ibe:,~~~~c~~e no 

Fili:.! em FLORIANOPOLlS, E'lado de Santa Catharin. lii1 _ ""- . ~ ._. acima deixarem de sali.fazer o 
L!!J P"C :7"IlI pagamento dos referidos Impos

tos ficarão onerados com a muiPOlll·"-Af)A 4óll"INANCORA" la de tO 'I. decorrido o .eme,l'~. 	 tre e 20 °I" no espaço addicional.1'" 
(Xllnf. F. M.\UrA TtEOI!<\Tlt.\OO!'i ; Thesouraria da Superintenden

cia Municipal de florianopoU.
Do farm. E. A. GONÇLAVES, Joinvilte de julho de 1917. 

João 11. Wendhauselt 

Proc.--Thesoureir. 

fEIRAS 

De ordem do ar. Superla.e..
Frane.de porte para toda a parte a quem pedirá Caixa- postal n.7, joinvi11e e aos depositarlos ,dente Municipal convido os la.. · 

vradores e nepciantes ambu
~A,ba-~ em todas as farmàcias 	 I lantes, que concorrem RU terCerveja tão exceltente e ao alcance da todos 

ças-feiru 'feira R'este Mercadeve ser perterida a qualquer outra Depooito no Rio: RUD. HESS, Rua 7 do Sotembro do, a fazerem-n'o lambem ROI 
- DEPOSITO • rua Conselheiro Mllra N. 31 - sabbados ., mesmas horo. 

Dilo·se 2:000s000 a quem d.enunclp,r com prOValJ os flllBlficadOte3- em Jolnvlllo Sta. CathlU'Iu.. Admln.s1raçlo do Mercado Pu
blico de florllnopollo, 26 d. J••Unico depo8itario: JOÃO ~LER Deposltos em Ftorianopolis: André Wendhausen &C, ("I Hoep,ke' C, lho de 1917. 

O Admlnlstrldor 
The.philo lri. Co,.,,,, 

'''-, 
. ~;" ': ·1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Frane.de
http:fedHlI.es
http:Im-scmpreCOLOR.AU
http:USllIl.do



