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IIIJANNO 	 1<'lorianopolis-Terça-feiloa, 28 de Agosto de 191'1 (re.e,•••e N•• "-Cal•• ' '''Cerrei. N•• I" 
~ NUllEllO AVULSO 1()(l R3. 	 ~ NUMERO ATRAZADO 200 as. 

----~------~~-~----------------------~~--~~~~~~~ 
Um ttnente atíradar Coronel Eugenio Müller DE ARARANGUA'--:-I Club 12 de Agosto 

IrO EX-CONTESTAnO Nova diref.toria 'V- I 	 Da Capital Federal chegou ' A
10 ou a COITespon- honlem. pelo Itngiba , o sr, de- Correic;ão 

O sr. Oclavio Cardoso da Coso dencia reservada pulado lederal coronel Eugenio 
ta, 2" secrectario do Club 12 de Müller. o dro Salvío Gonzaga
Agosto,nos enviou a seguinte clr· filho de allernJ(t edu(a~o na Alltmanha Ao desembarque de s. exa. 
cular, datada de domingo ultim~:. compareceu o representante do Araranguá, '27- Na audiencia 

, A Directoria deste Club eleita .Rlo, 27-0 commandante do exmo. sr. governador do Estado de encerramento, perante selecta 
no dia 19 do corrente, para diri- Tiro 7 suspendeu d~s suas func· e grande numero de amigos e assistencial foi ti~o ante-hontem, 

AIlremta-~B ijill e\l~re re\olt~~~ 	
I 

As suas declaNlções gir esta Associaçao durante o ções de ten~nte o atirador ~rnes- correligionarios tocando por es- O termo de provimento de cor· 
. lo KopschJtz, por ter vlO);:do . ' , , . reiçao realisada nesta comarca 

anno SOCial de 1917 á 1918, de correspondenJia reservada da di- sa occaslao, no eaes mUOlclpal, pelo sr. desembargador dr. Salo coronel Fabricio era o chefe supremo accordo com os estatut~s, tem a rect.oria daque.lla patriotica As- a ?anda de musica da Força Pu· vio Gonzaga.- ,._.- honra de vos commuRlcar qu soclação ~e Tlr? bllca. O minucioso e perfeito traba· 
tomou posse, nesta data, ficando H~pschltz é filho de allemães O Estado cumprimenta ao jJ_ lho do iIIustrado corregedor de·

O ([lErE /I/-: POI.le! 4 /lU 1-:,'1'.1/10 ]IA8 assim constituida: e fOI educado na AlIe.ma~ha ra· lustre representante de Santa monstra, de modo eloquentissi·
.lI l,' "Iir....: Presidente, Lauro Linhar~ ; vi- ~:~ci~O~q~~s~e;:Vemf~~:O.lmpor. Catharina, ~~~ ~o:;:::~:~a reinante nesta in· 

ce'presidente, Paulo Souza; l·se· A noticia desse acontecimento I São innumeros os desregra.Ontrlls informações cretario, Colombo Sabino; 2· "e' rebe~tou como uma bomba en!re : mentos apontados. 
cretario, Octavio Cardoso da os atl~adores ~o 7, causando VIO' Novos sellos I Os absurdos. os erros judicia-

Perte União, 2:l-·- Vindo de Palmas ac~ba de. se apre Costa; thesoureiro. José Olavam; lenta Impressao. rios são apontados a cada mo. 
sentar ao Coronel Ramalho o r:::vo1\050 AIO:ldt;.>s Sdva l 11m IddiUill.tO, Roberto Wendhausen; Ignora.se ainda o moveI cri- ' . menta no trabalho do 'desembar. 
dos chefes do movimento. 1" procurador Alvaro S. Caldei- minoso daquelle atirador. Em 31. do correnle serão po~~ gador Salvio Gonzaga.

Amanhã mandarei noticias detalhadas, ,a; orador dr. Nereu Ramos. 	 tos ,em Circulação o~ sellos or.dl- Em visla do que ficou prova.
Porto União, 2õ- Conforme commu~iqtJei, hontem Esperando que mantereis as 	 nanas d,a _taxa ~e a'OOO, ~uJos do pela correição em boa horaIchegou de Palmas o chefe revoltoso Alcld~s Sll~a. qu.e mesmas relações de amizade que 	 caractenshcos sao os segum~e~: levada a effeito, pode,se afftr. 

veio apresentar·se ao coronel Ramalho, em vIsta do mam dispensastes a anterior, aprovei· O faIsarío Albino Mendes forma reclangular, com 24 mllh· mar sem receio de contestaçio
festo do commandante geral das forças . . to a occasião que se me offerece, metros de co'!'primento por 22 que' a comarca de Araranguá ba=

Alcides S:lva aq ui chegou a hora dezesels, prestando para vos apresentar os nossos • de largura, cor chocolate claro, teu o record do desleixo, da fal. 
immediatamente declarações, protestos de alta estima e eleva:. UUla fa brlCa tendo ao centro, em moldura la- ta de justiça e da inobservancia

Disse el1e que desde maio do corrente anno se acha· da con:.ideraçãoJ. teral , a effigie do ex· presidente , das Leis 

va mettido na conspiração. , Muito agradecidos pela ~enli· a's direitas Rodrigues Alvos. 'I'


Em Passo Fundo te ....e algumas conferenCias com o co leza da commun!caçao. Na parte superior destaca.se a Araranguá, 27- O dr. Salvio 
ronel Fabricio Vieira, de quem recebeu instrucções ares- R' 27 C r' . palavra cBrazih e na inferior o Gonzaga segue h{ je, via lagu· 

inq~~;ito ~e~t~ II1pua~aO ar~~~!~s~ distico cRodrig.u~s Alvê~', laje~, ! na.peitood~o~~~!T~~~~i~f~~~~~~n:;~~'disse AIc'de3 Silva, o O dil"ector da Casa responsabilidade do celebre lal. deado pelos dizeres -CIRCO mil , _~_....__~____ 
chefeD~u~:s7~ :uan~~~~II~~:~S' regre;sou a esta cid~de ~, • sario Albino Mendes oue bur. réiS' e, maIs abaiXO, no. ponto I 

da Correu;ilo lando a vigilancia d~s 'gu'ardas central, a palavra, (Correio,. ,••••••••••••••••••••••••de 2\1para.3(1de jUlho,teve inici? o movimento~que fOi precLt; 
_ __ conseguiu estabelecer uma fabri: . Todos e!'ses dizeres s,ao em ...: FRI Z SO GE :pitado, começando antes do dia mar~ado.. ' 


Disse Alcides que se embrenhou, mcontmentl no mlt· 
 PEDIDO DE DEMISS \.0 ca"de moedas lalsas no cubiculo Imla branca e o sello é plcolado _ T R : 
f em que se achava preso na casa nas quatro faces. • , lito , o mesmo fazendo todos os conspiradores., para s~ ,en

contrar com os demais companheiros em Nova GaUlcla e Rio, 27- Q.director da Casa de Correi~ão. . . : PHOTOQRAPHO : 
A •• S. Joio, donde seguiram pela enkada de Palmas. . da Correição vem de pedir de- Pe~as mrnuclI~s,~s mformações O exmo. sr. coronel Governa- : Execuçao perfeita e moderna: 

No lugar Horisonte en,contraram se com Zecca Vac missão daquelle cargo, constan. d~s )ornaes '1e~!filca s~ que a fa- dor do Estado, P?r a':.to d,e h~n- I _ _ 
cariano e seu grupo. que vl11ha bem montado, co~ barra· do que essa sua altitude se pren- bnca.do falsano Albmo estava tem, nomeou o cldadao Joaq~lm: Rua Deodoro n. 16. : 
cas e cargueiros e com duzentos mil tiros de Wlnchester de ao caso do conhecido falsario perfeItamente apparelhada para Mendes para O I.:argo de ad)un- - • 

A!blno Mendes. o fabrico de toda a sorte de moe~ cto do promoto,r publico da co· : ••••••••••••••••••••••: 
e Ma~sf~ial das for...as ne3se ponto ficou sendo de 2(11) ho das falsas. marca de Canomhas. 
mens, chefiados por Cleto e Va~cari~no.. - --..............~_------''''..-------- ~ _ _ _ ....

Perto de P atma~ houve desl11lelltgencla eom o outro A commiss:io 

grupo a respeito da tomada da quetla cidade. 


Como tinham sciencia que forte columna do exerCito Rochelfer A GUERRA 
seguia ao seu encalço, resolveram , então. avanç~r sobre 
Clevelandia, onde, pela combinaç:'io feita, Jevefla se en SERViÇOS INAUGURADOS para Senador da Republica A ~ol1quista do Monte Santocontrar o coronel Fabricio Vieira e sua gente, em numero 

Rio, 27-Em presença do di·approximadamente de mil hom.ens . --"-- , ~~- -,---- --- ----- 
Lá chegando tiveram a decepção de nada encon!rar,e. reclor da Saude Publica e de ai- O resultado até hontem,á tarde, 


apavorados pela approximação das forças do Exercito. re tas autoridades foram inaugura· conhecido, da eleiçao para se· 
 A libertação de Corizia 
solveram dispersar o grupo quanto an tes . dos hontem na Ilha do Oov~rna- nador da Republica em que foi 


Em suas declarações Alcides Silva, que era pes~~a de k~~I~:ff::.rviços da commlssao suffragado o nome do unico can
destaque na revolta. pois deveria ser o c.hefe de poliCia do didato o eminente brazileiro dr. 
novo E~iado das Missões,diz não ter haVIdo sa que em Cle-	 COIDmUllicados offtciaes 

Lauro Severiano Müller, é o se

I
velandia. , ,

05 negociantes é que expontaneamente os aUXiliaram", Na Central guinte: Co m1llUJI;r'arlo italia no A COw}Iú sta do monte fj'(wto
Isto, porém, não passa de um p1~~0 do chefe revol· Capil.1 231 votos CU'IIIiuho pum a Nter'laçàoI toso que se qu~r eximir de responsabilidades futura s , 
Esse c.hefe de bobagem da redi i1l1a re~olução está DESCARR.ILHOU UM TREM ~~IJho~~a ~~ tel~~~p2h7o~~aT~en~~~a ~~~eO~~~ . de Gori.ia 

bem satisfetto por contar com a generosidade das autori· Rio 27-Sabbado á tarde des- Biguassú 26 o se~uinte - . 
dades federaes, consentindo que regressasse ao seu bur· carrilhoil, na oecasi:1o em que Tijucas 145 Desde o dia 19 que as bravas Rio, 27 - Um telegramma de 
guez mister. chegava á gafe da Central, um Nova Trento 33 Ilropas do segundo exercito, ten· Roma informa que a conquista 

Desfez-se o sonho do c:l'·f"flll'ú chl'fl' de II:Jli-d.u " '1lrem de passageiros, ficando ai· Porto Bello 34, Ido passado o Izanso, atacaram o do monte Santo pelas tropas do 
Voltou o Alcides ao seu antigo logar. guns delles feridos levemente, Brusque ! 1t inimigo no planalto de Bainsezza, generalls~lmo Cadorna slgn:flca 
Rio, 27 - Telegrammas aqui recebidos informam q!Je [morrendo apenas o conductor do Blu:nenau 123 impel\!ndo-o decididamente para a1tberl~ç~o deflO1tlva da Cidade 

a força de cavaJ1aria do Exercito que faz parte da columna trem. Itajahy 297 a frente em Zelemk. de Oonzl3, que de ora avante' fi· 
movei em operaçOes no Contestado,occupou S, José,'i éde _.___ Camboriu 76 Cercaram e atacaram tres pon- cará inteiramente livre dos 1:1am· 
do governo provisorio dos revolucionarios. S Francisco 61 tos de defensiva inimiga em ~om- bardeios austriacos. 

Sabe·se que houve encontro dessa força ~e cavallaria A Independencla do P~raly 6 merkolilik e Madoni, rompendo- Alem d'isso a posse desse im
t:"~nsurrectos que soHreram algumas baiXas. Joinville 232 os, apezar da resistencia dos aus· portantissimo, baluarte fará com_..J Uruguay (.ampo·Alegre 25 Iriacos. ~ que os austnacos não possam 

S. Bento 35 Resultou disso a queda do mon impedir o avanço dos italianos 
I • Dl 't' f 11 Rio, t7 - Noticias telegraphicas Laguna 192 te Santo. Inas planices de Bainsizza.

Festa do Gymnaslo I 5POS~~~ou:e~~a uz de Montevldéo Informam que se Imaruhy 22, AS nossas tropas continuam a I A Jespeito do seu desespera· 
___ revestiu de grande solemnidade Jagu"runa 7 avançarem direcção a Orla Ori~ do esforço o alto commando 

No salão de 8essões do Gym- O tenente-coronel Paulino a c~mmemoraça? da indepen- Tubarao 42 ental do planalto de Kaninizza, austriaco nao logrou evilJr o 'ra
nasio de Santa Cathanna realt- ! Frel\ag,recentemente chegado da denc!::! da Repubhca do Uruguay Araranguá 221 seguindo de perto o inimigo que casso nem o desaggregamenlo 
ZQU se domingo uma evcellente Dinamarca, onde esteve fazendo no dia 25., . S. Joaquim 168 oppõe vivissima resistencia. das suas tropas que accelerada

" 	 feita promovida pelos alumnos parte da commlssão de cFuzis I !anto na ca.pltal como no m- Lages 336 No Carso a batalha teve um mente se occupam em transpor-
desse estabelecimento de ensino Mauser~ ao passar pelos Estados tenor foram feitas brilhantes fes· Curitybanos 139 momento de pausa, fracassando tar para a rectaguarda a artilha· 
em homenagem ao .seu director Unidos, recebeu do capitão te- tas populares. Campos Novos 52 todas as tentativas de contra·ata- ria de grosso calibre afim de evi· 
revmo. padre dr. LUiZ Zuber. nente Lt!iz Alencastro da Graça, I que do inimigo. lar a uma captura pelos italianos. 

O magnifico programma teve que se achava nesse paiz em es. 	 2'775 votos O numero de prisioneiros se 
o melhor ~esemp~nho possi.vel, tudo das metralhadoras america· Taça Lauro Carneiro 	 elevou até agora a 600 officlaes I' CQJnmul/icado franctz 
lendo por ISSO mudo applaud.ldo. nas, uma caixa contendo um dis-	 e 23000 soldados, sendo captura~ 

O vasto salão ~nde se realIZOU positivo para a pralica do tiro Para aquisição da Ta,a LauT. O sr. Calogeras deixou apasta dos 75 canhõ~s e grand~ quanli. Rio, 27-lnlorma O communio 
O eneantado~ festival estava Iltt~- com fuzil cMauser" afim de ser I Carneiro, destinada a ser dispu. dade de material e provIsões. cado francez da tarde aqui rece. 
ralmente cheiO de ex mas. Iam1- olferecida ao nosso exercito,que tada pelos dois dubs, naulltos da Fazenda? Communicado ingle~ bido de Paris: 
1115. por sua vez o destinará como' desta capital, eslao sublcrlptal I Ao norte de Verdun regista.se 

premio ao corpo de infantaria na lista d'O E,tado as aeauint.. Um ioletim d' .A LANTERNA Rio, 27- De Londres annun· grande actividade de artilharia
Retreta . que mais se distinguir nesse ge- I quantias: cia:n o seguinte communicado nas margens direita do Mala. 

nero. , . I SocTosd" Tlr040 2ot01' Rio, 27-0)ornal A Lanterna do general Haig: Na margem esquerda progre· 
A harmoniosa banda musical Dando cumprimento ao pedi. O Estado 10'000 acaba de atfixar boletim, notici- Reconquisl4mos um elemento 'dimos ligeirameqte ao sul de 

di força Publica fez domingo do de seu camarada da Marinha" Waldemar Viegas ~$OOO ando a demisslo do sr, dr. Pano delrincheira ao nordesle da her· Belhincourl. 
1. 
, 

ultimo excellente retreta no jar· o'coronel Freitag fez entrega do r.rancisco Mour. Pilho !I'OOO di. Calogeras da pasta da Faz~n. dade de Ouillemont, ttstabele· Os nossos postos avançados 
dim Oliveira Bello, executando objecto de. que era portador ao i ' --- da e I nomeaçao do sr. dr. Anto- cendo todas as nossas anteriores estio nas Immedi,çOel d. povo".. 
um pr~iramma mainiftco. general Mendes Morae.' Total 40Jtte nlo Carlo\. posições. çlo. 
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o ESTADO T~rça·feir8, 28 de Agosto de 19172 

IA ')' 'B 19' , Notas Forenses IbargadOS Bernardo. & ~chernjge·Facnldade de Direito
UUIIO~a 1\ lCa low, tendo requendo vIsta dos....A~ m~TRuG~U~~ IVida Social I r: .me~mos ° sr. desembargador 110· de S. Paulo 

1\ U Superior Tribunal de Justiça nono da Cunha.IAnnlrersarlos ~ ~~~~~~~ ~-~~~-~ ~------ rioPâ~O ~~n~aeSt~r~~~TJgoál~g~~~ Acha-se encerrado o prazo de a serem observadas nas Paga" Ha muito tempo a chancella· :iessão em 21-8-917. os Julgamentos dos seg-uintes au- 120 dias da inscrlpção de candi
~orias do Thesouro Nacional Fazem annos hoje: ria brazilelra recebeu um appel- Reunio-se este Tnbunal $(lb a tos Appellação cnme n. 1181 d~ datos aos logares vagos d,e p.ro.. 

10 dos reis da Belgica para que presldencla do exmo. sr. desem- comarca de Canomhas, em Que e fessotes substitutos da primeira,
O sr. ministro da fazenda ap- a exma sra. d. Izama Rocha, o Brazil se interessasse pela sor- bargador dr. Antomo Wanderley appeUante a Jushç:t e appellado quinta e setimo secçao da facut

provou as seguintes instrucções, esposa cio dr Jacmtho de Mattos, te do povo daquelle paiz, hoje Navarro Pereira Lms, presentes JoaqUim Lemos; ,apP~las'P 1~lme dade de Direito de S. Paulo. . 
organisadas de accordo com as a senhorita Vlrgmm Cre~po; nCCllpado pelos exercitos do os exmos. srs. desembargadores n. 1194d~c omatca a a. asa" Acham-se inscriptosossegu1n
diSpOSIções do Codigo CiVil Bra- a senl:!orila Zulnma. ylel~a. ~e Kaiser, onde a fome tem assumi- elrs. Vasco de Albuquerque Ga- em Qued e aPRPeJlall1\e aJa~~~I~~p~ tes candidatos: 
zlle;ro, a serem observ3das nas Souza, tllha do sr. Mlhtão Vieira do proporções horriveis. ma, Ayres. de Albuquerque qa- appelIa os , o o Yll~ã . n Na I'" secçao...:..-(Philosophia de 
Pa~adoria~ do Thesouro Nado· deo ~,,~~zJ~~eIYI~ Viegas, telegra- O sr. ·dr.)'~ilo Peçanha, logo ~~l'C~~~~n~ oH'~{í~~~~~o~~d~e~~ rl~~~do~~g~i'a~gged~-J~n.v1H~eerri Direitô ~ Direito .Romano), <!s 
nal. _ . hista da Estação Central dos que lhe chegou ás mãos o ap- Mnnoel Corrê/de Oliveira juiz que é a(Jpellante a JustJsa e ap- bacharels La,urenbno Ântomo 

l-A procuraçilO confenndo ~elegraDllOSi . pello dos ~oberanos dos belg.a~, de direito da comarca deS: José, pellado Ouilhermino Kling;eíun e Moreira de Azevedo, Spencer
pod~res de r~c~ber no Thesouro o sr. capItão Manoel.Perelra no proposlÍo ~e atte~der a s01lcl· e o procurador geral do Estado o~tro ~ para os autos de appella- Vamp~é e Ale~andreCorrê~. 
NaCIonal, seja Instrumento pu· da Silva. da Força Publica do tação, entrou Immedlatamenteem dr. Joaquim Thiag'o da Fonseca, S'ao cnme n. 1166 da comarca Na;)" secçao-(Economla Po. 
blico ou particular, deve conter Estado; negociações no sentido de ser, faltando o exmo. sr. desembar- de ~. Bento em que é~appeUante a Iilica, Sciencias das finanças e 
o?rigat~riamente e com precisa0: o jon~.n Alexandre, filho do sr. pelos allemães, respeitad~ o "3;. gador dr. Francis~.o Tavares da J~~tJsa e appellado Joao Mochals- Direito Administrativo): os ba. , 
a) a d~slgnaçào da localidade em Pedro (Jevaerd. vio brazileiro que condUZisse VI· Cunha Mello Sobrmho. 1\). chareis José JQaquim Cardoso de 

~~~~o1~~~~~~;nre), ~e~~~~OSed~ Agradecimento ~~~~~ ~~r:i~ ~~~ri~~e pediu {) DJslrlbutç.óes Julgamentos ~~I!~ ~~~~d:r~~r~~ai~Uõas~~ 
qualidade que deriva o titulo cre· , ". EI 'd' f· Tendo certesa de que o navio . . f . I d eg . t s u- Ne:tto dos Reys.
~itorio contra o Thesouro; c, ob· .Do SI:. Il1ajOr • Dl, I~ I~:O~O, não seria hostilizado, desd.e que Ao sr_. deSem~argadOi ya~c~ tos:oR~~Jis~acr?I~~~T'j~ 4j~nd~ ~o- ' Na 71 secção-(Theoria e Pra. 
]ccto do mandato cu outorga- dlg-n? alrecto~ tia Se\..retar," o levasse a insignia da caridade, Gama, i2~;IU!OS e appel aJ:Jo:~_ marca da Palhoça, em que é re- tica dos Processos Civil e Com. 
pensões! .ven~imentos, ~tc,,- Interior e.Justlç~, recebeu O Es- s. exa., julgandot então, ~tiI que ~fie:\m qU~aé ~g~e'i~~te a jl~~. corrente a Justiça'~ .recorrjl)o.Mi- mercial): os bachareis Francisco 
com a tndlcaçao do penodo a fado mUIto dehcado c~r~ão de os soccorros do nosso palz par· tiça e appellado f'elix Leynie- guel Cardoso, decldmdo o fnbu- Antonio de Almeida Moralo, Oa. 
q~e ~\Ies _se refere':!; contas com 8,g-radecimento pelas noticias da- ticipassem da generosidade do vosky. l1el cOlltlf[~ar o despach? recor· briel José Rodrigues de Rezende 
a tn~lcaçao das .ongens e proce· das por occasião da morte da nosso alto commerci?, convocou Ao sr. desembargador Ayre,s ndo~ contla o voto do SI. desem~ Filho e. Octavio _Vianna Martins. 
d:m:Ií~; <P a deSignação ~ exten· sua veneranda progenitora d, Tho- uma reunião dos dlrectores ~a Gama, os autos de appellação CI- b.arg,ador yasco Gama, senddde 
.sao dos poderes conferidos ao '. F - Associação Commercial Sacie. veI n. 6f17 da comarca de Tuba- slgn<ldo para .Iavrar o ·accar ão o 
pr('lcurador, inclusive a declara· maZIa ragoSQ. cledade Nacional de Ag;icultura, rão, em qJle ~ão appellantes Lu- sr.Ades~lnb:rl!ad.or Ayre~ ~ama~ TIf 

ção ex~res_sa de po~er, receber e Nascimento Centro Indu~trial e os dir.ectores a~~ ~~tu~~tt~~tg~f~os~arNNJ!I~ margreJ:ta711~6~~gv6~~~n: ~~e .. ~~~.~~... '!{-~~~~~.~9º~.~. 
dar qUI laça0; e).a _mdlca~ão d.o de todos os ]orna-:s do RIO. outros. e .1ppeHante a justisa eappellad9 
outorgado, prohssao e resldencl3 Acha.se em iestas o lar do sr· Exposta a ques1a9 a todos os _ Aosr desembargador tlonorio Aveltno Cardoso FranSa, decI
e trata~~o.se d.e out~rgada, es, Paulo ,Schieffler pelo nascimento presentes, ficou resolvido q~e se da Cunha os autos de appellação dindo o 1 ribunal annullar o jul' SECREURIA liERIL 
lado Civil e resldencl~., de mais uma filhmha, formasse~ma grandecomml~são crime,n. 1204 da comarca qe S. gamento para mandar o,R'da 110= Odr. Secretario Geral despa
2~Na ~rocura5;.'io p.or m~tru- . da qual fizessem parte os dlfec· Fral,lclsco. em que é appellant~ é! vo, contra o voto do SJ. esem chou osse uintesre uerimentos: 

mento particular e obngatoTlo o VIajantes tores de todas as grandes asso- JustIça e appellado Ang-eloJullé.m b.argador Vasco Gama, sendo de· Delmind;Honoria Simas Sim-
reconhecimento da letlra e firma .. ciações commerCiaes e de todos e appellação civel 11. 668 d~ co- slgna~do o sr., desem?argador ~y. Nomeio examinadores os . roles. 
do mandante; . .• Regressa hOje? Cuntyba.nos o os jornaes da capital com O fim marca de Tubarão, ~m que e ap- res Gama pala lavrai o accordão, sores Fernando Machado ~ Nen' 
3~Nenhum funcclonano pode sr. coronel Fran~lscc F~rrelra de de angariar os donativos em ge. pellante Sotero Jose C~rdoso c rique Fontes. . 

eHectuar p3igamento sem que o Albuquerque, vlce-pre~ldente do neros ou dinheiro até se comple. aJJ,pellado AntOnIO Bapttsta Pe Adiamento de julgamento Anna Narger-Junte attestado 
procurador prove a sua identi· ~~~~resso R.epresenlatlvo do Es- tar a lotação de um navio, que reiÁaõ sr desembargador Tavares foram adiHdos os 3eg:uinte's medico., ... 
dade, ist~ é, sem que o apresen· -Para o norte do Estado se- será fornecido peJo. Lloyd Brazi· Sobrinho os aut~s de appellação Iulgamentos: Appel1aSão c'rime n. Ant~nor Cldade-:R.eslGmdo ~ 
tante .do mstr~m~nto prove ser o guio o sr. inspeçtor do Imposto leiro e que con- duzlrá toda a car- crime n. 1205 da comarca de Flo- t 157 da comarca de Bl.um~nau. re~uel~ntet na ~fOl?ra casa da es. 
propil? nel.le mdl~ad.o; a) a.pro- de COllsumo Mario 'Werneck de ga a_ RoUerdam t conforme con- rian9polis. em que é appell~nte.8 em que é 3 Pp.e.l13llte a justlsa e ~~:t~. n o em Irei o ao que re 
va de Idenlldade e feIta mediante Castro. cessa0 do governo allemão. Justiça e appelfado LeonCIO Cl- appellados Ricardo e Carlos Ed' e Oli' I' t 
carteira de identi~icação ou test~· -:-Para Itajahy se.guio p sr. Fre- Em vista do que ficou deli~e. da~e e os autos de embargos ci- SC/JUlz e outro; appellasão crime Thes~~Fo.s veua- mo me o 
munhadepessoaldonea,pormelO den~o Augusto LUiZ Thleme, ta- rado e para que c.s nececesslta- vels n. 669 dacomercade S.Joa- 11. 1148 da comarca da pal~oça. Thomaz Souza-Informe a Da' 
de assianatura em livro proprio' belhão naquella comarca. dos não sejam unicamente soe. qUllll, em que são appellantes ell1 que é appellante a justJS'a e da Instruccão 

4-Quando o mandatario fo~ -De Blum~nat.l.regress?u hon- corridos pelo povo e commercio Antonio Joaquim de G~doy eou- appellados loão Marcollino ç.o~· Jose daM ~osa-Providencie'se 
muiher casada do pro!"'rio ins· t~m a exn1a, I~mlha do 51. Anto· do R' d J neiro sr dr Nilo tro e appellado João fmumo Nu- lho e outros e embargos C,IVelS para que a Agen~ia Fiscal de Ja' 
trume~io ou ~~ annexo ""com re, r~~af.maraJ, vlce-col1sul de POí- Peça~oha ~ oasr. dr: Ruy Ba.~bosa, nes e outros. i10N::i e~~ ~~:~a~ca e~lebali~o;:~no~ g!la.nm~ r~aIisç ~ paga.mento d~ 
feren~la ereclsa,. deve constar a -Para a Laguna seguiram hon- telegrapharam, conforme lá no- ~azenda do Est"ldo e embarga- diVida já l!.1scnpta, relatIva ao ano 
autorJzaçao mantal; _ , tem os 51'S. Manoel Gaya Netto, ticiamos, a todos os governado- Passagens do !"lugo Riedel. no ~e 191-?, bem corno dos aIu 

5-Se a procuraçao _deSIgnar Carlos Sclbsser, alieres Jose Pe~ res e presidentes de Estados, pe- . " . _ "uels,.relatiVOS ao corrente anno! 
varios procuradores, nao sendo feira da Rosa e esposa, Celso dindo no desempenho da incum. Do SI. desembéUgadOi Vasco Deu audlencia o exmo. sr, de~ cI razao de lO~OOO mensaes. Qu~n 
expressamente declarados con· Fausto de Souza, Roberto de benci~ que lhes foi commetlida t GalT~ ao sr, de~em~ar~adofl Ar scmbargador Honorio da Cunha. 1~nf~;d~I~1~~i a~ f~~géib~~~~~
j~~ctos ou solidari~s, nem espe· Sal\es Guerra e Ismael 50uza. o concurso dos. ç'0vernos,. de ~~~ne a~.l~ I~~ d~ ~~m~r~~Pâearl(lo~ to da escola na casa de que se 
clf~cada~e.nte deslgnadus para - . O todos. os seus auxlhares e amlgo~ rianopolis, em ql1e é appellante a lracta.. . 
2C1O; d,h~rei1tes, () pagament~ Enfelm S para que todas as classes, apo- Justi<rae appellado Antonis Leite IJ d RA.ID Gelson Gomes-A'vl.stadodlS· 
pode ser ferto ao q~e se aprover· Guarda o leito o SI dr Aliredo pulação dos Estados, collaborem da Silva ju"ior. m gran e posto no arra06 combmado com 
tar com a p'ro<:,uraçao; Moreira Gomes jui~ de Direito com o governo da RepubJica,.no .,00 sr, desembargador Ayres ___. o art· 200 § 2 do R.eg. a.nnexo ao 

6- A anttgUldade da procura· em clis onibilidáde. ~ sentido de se dar ao eppello bel· Uat)lél ao ~r. desembarg-ador Ho- Rio, 27-Partiram hontem pa. edc. ~.420, de 28 ~e Abnl de 1885: 
ção não ,faz ces"ar o mandato, -Ac)la-se enfermo, guardando gauma reposta que nos honre. !lona da Ç-unha, os autos de ~p- ra S. Paulo os officiaes da Poli. re~elra ao sr. Duector da Esco 
mas obnga a apresentação de ato o leito, o sr. deputado capitão ___.__ pellrçãO clvel n. 663 ~a comrlca cia e do Exercito que vão toma- la ormal. 

testado de Vida do outorgan- Joe Collaço. ~~~ Jgfém~úl~nd~l~lie~oea~I~; I~~n= pa~te 110 grand,e rcud de cava~ _____ 
,'. 
te. N t 1" lh"( e appellaclos Jorg-e Cllldosojlarla que se vaI fazer até aquI,
.7-:-0. p·ocuradores. de 'p en· Missas Oas re Iglo0al.' dãRocha e ~ua mulher.' devendo chegar no dia 7 de Se· Ephemerldes 

1 

<:Iontstas,funcclonanos mactlvos, ~ 'l'; ) Do SI. deselJ1bar~adOl HOllOTlO tembro proximo. ______ _ 

licenciados ou por outro qu~l· Com g:rande concl,lllencJa 101 l: da Cunha ao sr. deserllbargador Para esse 1'aul,que tem disper- . 

quer titulo afa'itados do exerCIClO, hontem resada nllss~ as 8 1[2 ho- - ___~ Tavares Sobrrnho, os autos de tado muito interesse nas rodas dia 27 

não podem receber as respech- ras na Matnz/,de S. FrancIsco,. . appellação clvel n ()59da comar Imihtares desta capital e de S IH52-0 dr. Her~ann Blume. 

vas pensões, saldes, vencimen· em SllltraglO .? alma de d. Maua MISSAS - ~ezam·se hOje qa ca de ,Lages, em que é appellan- IPauto, arece ue serão insti!ui. nau funda a coloma aUemã do 

tos, etc , sem.a apresentaçãO do ~3~d~da2g\~llVRg~~t~a~~, ~~l~e~ Jgt~edé~I'd~sMa~I~~aàs n: l~,at~~ te Jose ,A1btno BeHel e appelloldo' dos prc':niOs es%eciaes seu ~Ollle. 


. L 

aHestado de Vida da sua con~tt prOXlnlO passado. I,2;reJa de São Francisco ás 7 na o espo1.o de J ,Anil? Justma 1 ______ 18:.8-:- fan~ce na capJfal o sr. 
iuinte. a) os attestados de Vida - Na egreJa de S FranCISco Cape\la do Asylo de Orphãos, ás Prestes :,ardmha e os dutos de O. ,ma!Ol FranCISco AntollJo Cardo. 
c;ão exiglveis no acto do primeiro reza-se Illlssa }mallhã, ás 8 hora~, 6,1J2, e l1a /,do _QymnaslO Santa ~rfr~~aa~op~Vhlb~ri~'el\:7~ll1ed~ ~g: , s serviços dos correIOS que sOi8~~~~uel~~~~s ~~~os. r~xi-
paga:nento e em fevereIro elj~~eS~l~r~6~Z~ l~l~b~ de d Mana f~~tl~~rma, as ~ 112. 6, () l\2 e pellante a Jusllça e appellaclo I estavam suspenso~ midades d~ Santa Martha u~lpe.
ag~s'~â ' " 1 tt t d DOUTRINA-Havelá clouttina MarCIana Martlll" quello navIo que se suppunha de 

--:,- o e e.... lglve O a es ~ o _____ hOje na Ig-reja de São Francisco 1 O sr. ministro da Viação Il1aclOnahdade mgleza. 
de Vida paba que ~n~~~~ur3re~t • às 16 horas, a cargo dos ilancls: 11 Pedido de dia :approvou para para o blenio de 1883-Naufraga na barra de [ta~ 
p.ossarece er asp '.' Novo DIstl'icto de canos. 1917a 1910,atabellade agen.'ldhy o patáchonacionalCarreiro,
Clmento~, etc • relahvas a perlo:. , REUNIÕE~-Reunem-se hOje,na Pelo sr. desembargador VciSCO elas do Correios e os respectivos I 1887-Funda-3e em Tuucas um 
do anterior, até 6 mezes, «:u com R IO B On Ito Capella do GymnaslO Santa Ca· G<l;llla tOl pedido dia pai a os se venCImentos, que se achavam I cJub Repubhcano presidido pelo
temporaneo da procuraçao, ex tharina às 18 horas, os membros glllntes Julgamentos Appellação em vl""or a '1 de dezembro do sr Manoel de Miranda Cruz 
cepto tratando·se de procuração . da COllgregação de N. S do R,) crune 11 1152 dacomurca de Cam- !; _ d' O .. t I - ,
do propno punho, O sr. coronel :;'upenntendent.e sano, secçãO A, sob a plOflcla dl- pos Novos, em que ê appel1ante anno pas:!a o,. sr. mlnls.ro re· 

9=A attestação de vida deve de Lages, em OHlclo, commum· recção do revmo. Pache tlr. Jorge a Jusltça e appellado Amadto de commend~u ainda ao dlrector 
ser feita' elo delegado policiai cou ao Governo do Estado ter o Sedell1naner dlrector gelaI da OllvelTa Vargas e pala os autos dos Correios que sejam restabe- j foi inaugurada em Recife a 
da clrcu:Scripção em que residir Conselho daquelle Munic:ipio Congregacão MarIana nesta clda- de appellação Clll11e n. 1136 d~ lec:idas todas as 1in~:as para .a estatua do Barão do Rio Branco. 

. t e-sado soh a afhrmação creado o dlstncto de paz do Rio de. comarca ela Palhoça em que e conducção de malas, que havl~ I 
~ In er ~: _' ri b d 800lto. Reumram-st! hontem, na mesn a appellante a Justiça e appcllados am sido supprimida~ em conse-, 

o C0':l"lls:.ano ~e qu; t sa . e e O sr dr Governador do Es. Ca~ella, os da Congregação de Catlos Qumther e outros quencia da reducção do credi- • 
SClcnClâ prcpr:a da _ev1s enCla do tado t~ndo em vista â commun;. N S da Glona, ás 17 horas, sob . Pelo SI. desembargadol Ayrcs to orçamenlario para o corrente O afamado Cafe Mours
suppltcante~; a) serao tambem a- , d d h a dlfecç,ão do mesmo sacerdote. (lama, 101 pedldod'a par;) o Jul- - .' f .. C . d CAFE'DO C M
ceitos attestaoos de vida e de cação, por ecreto e o~tem, BENyAO DO 55. _ Haverà hamellto dos autos de embargos anno, V1S.O ...omo o ongresso van e·se no O 
viuvez passados por empregados sob o n. 1 036, ma~cou OdIa 30 hOJe. na 19'reja de São FranCISco, ClvelS 11 645 da comnrca de flo- ter agora restabe~ecldo a verb.a MERCIO no Mercado, 8 9. 
publicos que provarão com o dc .Setembro. proxlmo. para se benção do S. S. Sacramento, às rianopolts, em Que e embary;ant; para a manutençao desse serVI' 1 
visto do chefe de sua repartição reahzar a elelç~o . d~ lUlze.s de 17 horas. João dos Sar,L1s Mendonça e em. ço. 4-15 
a declaração do cargo que exer- paz do novo dlstrlctO, s~gulndo· . 
cem e mencionuão após sua as- se.o processo estabeleCIdo nas 
signatura no aUestado; LeiS 990, de 9 de setembro de 

tO-Nos casos em que a mu- 1913 e 1.034, de 27 de outubro 

dança do estado civil determine de 1914. 


~:!rg: 2:v:~~~ã~~cr~sc~~~:~:~ ........................................""1 

declaração de saber que a peno cias constantes .:festas instrucções 

siunista COnSer'l3 o mesmo esta- são equiparadas aos procurado.

do civil; a) o atlestado de viuvez res, os tutores, curadores e todos 

é obriga!odo no acto do primei- os que podem receber para ou. 

ro pagamento; se este se effec· trem, por lei ou convenção. 

tuar depois de seis mezes de viu 12-Se occorrerem casos não 

vez da pensionista e em Feve· previstos nestas instrucções, se

reiro e Agosto para os pagamen· rão elles resolvidos pejo chefe da 

tos correntes; repartiçlio ou pelo ministro da 


lt-Para o effeíto das exigen. fazenda. 


(CONT.> 
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33 (jfJ ~ 3t==ID==~ André Wendhausen &C. Garantia da Âmozonia 
II ~ (I ~. • I1 Importação-Exportação 

Sociedade de Seguroo Muluos Sobre a Vida, '-I,ua\ a u0 ,-a ma\s . FLORIANOPOLIS SANTA CA'l'HARINA , 	 'I'Seoção de fllzundas, armari..QJ:I(), IOlndezas, ata.-Secção de ferragens, ma· E' opinião geral que o seguro de vida ~e acha 8'

I \)at \ a s 2. c\Q\t\\\\)etsa1 'De~::i't:' ::'Ji7~~'~~:~~:~t~:;;~1W~~;t:':r::ano :e:~~·~~:Bi~~:rP~:~a~a:~:s~:d::u;~:n.t::~s :~~;~:
'iJ. - •..•--.....-.-•.,..- I .A.G-EN"TES iv.r.A.RITI~OS • gamp.oto8 dos premias dos seus s<>guroB. 

E' natut"al que um operaria ganhando di..riamenteI Não ~,certamente, nem 09 colodsaes diaman- :Tra1?iche de l!tracaçdo de vap.e navios oomarmazens para carga de Rs. 5/1iOOO a 10$000 não póde consignar -&08 paga-
tas . das miJlionarias nem os riquisúnos ·collores I Correspondentes de dl••rsos Banco. naeioo.es ••strangelros . mentos dos premios de seguros quantias muito elev.~a•..~ das mais preciosas pcdra6as das rainlus e pnn- ' I OORRESPONDENTES DO BANOO DE NAPOLI !A Oarantla da Amozonia - acaba de ' pÔr o seguro de Vida 
cezas, mas sim a felicidade. Uma f:Ú:1h 0ra ten- Remessas para a It811a i ao· alcanr.e dos menos favorecidos da f, rtuna, organisi.n-I' 

~ do s&lllle perfeita. e a ruai~ rica do ~undo. Com 7ft Vendedores dos automoveis H FORO" Ido tabelll!ls que mediante o Pagamento mensal de RI ..• 
o seu ca.rInho e o seu a.DwrJ proporC'lOoa todas as I ----- 13$000 a Rs. 10$000 garantem por fallecimento dos .0
felicidades dom('~ticas. Como alCAnçar} pois, essa :Tratam da coLrançl$ de ordenl!.do9, !,onta.s repartiçõe!l nas pnbllcas, re· gurados ás familias dos meSIDOS certa quantia que.• ape-

I". ') .Ih '. I' tlndllS o.la Calã:a E\lüilumloa. Jntos da apoltoes. e d lvl ,hu.ldo!C. 
I 

JOHl. Basta. conheceI' e o nomE' c. EnollrroRn.m.se da aoquleiÇllo de quaesquer materiBes para emprezl!l.s zar de não ser muito avulta.da, representa quasl sere-

M I N E R V I NA' ~ll;,'ijd:\';'Ai". "~d,·f·fd·log~In·Nl:A>go.tosD'~'D"·M'.I'AÇ·R·s~,'1"~t"R"I'- 1~~~0/2::~ir~:~:~::PI~~~~t:i:~a:i:=:sd:::::I:sa;:·~-·T-t'-.·1 
!~ II 1 gamento mensal de Rs. 5$000 na idad~ de 30 Annos um

Ella, como sccentclha luminosa de luz ceies- segurado deixará pm' seu fallecimellto a importancia de 

tial nas do onças do uthero e ovareos e nas -DE- i{s. 1:210$000 a sua familia. Muitas vezes gasta-se R •. 

que têm a sua origem nesses or~àos, faz verda- Manoel Gomes 5$000 em cousas futeis e reflectindo sobre o que acima

df'iro~ milagres. Cura hemorrhagl8.S em menos de dissemos todo o operario chefe de familia verá facilmen. 

24 horas, hemmoptysC's pulmonares em poucas GlIG O . Ih 't d d 

semana:;l; hmnorrhoidas de sangue em ~ mczcs ~ Ab· Nesla casa executa-se lodo e qualquer trabalho em te .q.ue estes 5;m Q serâo mUlt~ me or aprov.e~ a o. a • 

ceSSDS ou tumores do uthoro. em ti mCZOR ~ Faz marmort, taes como: Mausolcos, lapides, crUll'!', qmnndo c~m ell~B uma. garantIa para a farolha, da or~ 

voltaf as rt'gras perdidas; l"f'glllarisa-as, evitando anjinhOS. vasos. medalhks e bllstO em tamanbo dero de: aCl~a CItada: . _ 

ae dt\res que os acompanham. No edado critica eo natural. Dispõe de pessoal habilitado para o slfl Alem .dlsto, depOIS de.cmcc annos?s Begu~os. nao ca.. 

remerho mais cfficaz. viço de ornatos do mais apurado gosto e cslyr- ducam maIS, sendo garantIdo ~as apohces o dIreIto para 


Algumas ,enhores, já qua>i morta •. ás portas 	 Abre-se qualquer Iypo de letra moderno. a. Beglll'ado de obter uma apolIce saldada d.e valor redu

do Hospital para serem operada,. curaram-se O marIDo:e empregado é Importadho ~e C.rr.... zldo'1eo:~~:i~Od"a"~.::~~~dit~~·o~~~ :;e~:~~~'olidamen-
em 6 mezes ! com "MINERVI NA". (!taha) • melhor? mal. cou eCldo. to firmado por eerca de 20 annos de exi.teneia, tendo 


A~ senhoras que soffrcrn é porque nâo BC que- Tem sempre em depOSito grande quantidade me já pago pelo Callecimento dos seus segurados cerca de 
~ rem curar, ou porqu~ nil,o tt'm amôr bastante a I ruarmore em b~u_to, de todas as cõrcs.e espessura. Man-, doze mil e quínhentoscontos de réis, tendo &ccumulado fno. 

Beus filhinhcs; ou porque oào conheciam um re- tem em exp081çao permanente os maIs. 1;>cm acabados dos de garantiaR que attingem a cerca de quatorze mil 

medio efticA.Z oa 't"crdade. Algumas gottas do trabalhos do arte executados na sua offIcma. Possue csa.· contos de reis. 

"MINERnKA" dão alivio, a!guns frac03 fazem talogos iJlustrados pelos quaes exec,:ta quaesquer en- K um i.ver de todo o chefe de familia garantir o 

cura.s ruara"il!J.oEla~. commcndas. Encarrega-,se de orgamsar pla?tas. para le- futuro dos seus c qualquer que seja a condição social do 


Prfço em toda 8 parte 4S ;')(lIl vantamentoR de ma~soleos, estatuas para J&rdms, etc - ~egurado a Garantia da Amazonia pela apresentação das 
Esta. ofncina e a umca no genero-, neste Estado, que ~ovas tabellas poz a obtenção de um seguro de vida ao 

Achi·sr em todils liS ~~ílrmac:íls C CilSílS qliC icnrlem drog as ctjtá habilitada a executar as mais custosa~ co.ncepçOp,s alcance, por assim dizer. de todas as bolSAS, 
do arte e luxo. Recebe eocommendas do lllterlOre res· N- d I h' ód f lto h J 

DEPOSITO POR ATàCADO pondo a qualquer consulta. Não te~~ competencia tan-	 ea; A~~~C~ :n~~: e:,m:i;o; l:g~u:u:, e:t8s:~O ~ago : 
to nos trabalhos como em preço. VISItem a 	 premio se acha em poder do interessadoJordan, GOJ'ken & eia., .Joinville 

Nova officina de Marmorista de DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL
Carl Hoepcke & C. Fioríanopoli:. 

:M: A N O E L G O :M: :E S 22 a 26, Avenida Rio Branco 
i{ua Conselheíro Malra n. 72 RIO DE J ANEl:F.O 

StA. Catharina Florianopoli. 

do-se a Directorla do Banco o dlr.lteBanco do Brasil de mandar pro:-ceder novo exame qnan
do julgar necesslUio. 

IO concurso realizllr·se·ha Da Matr;z
Concurso para praticantes do Banco do Brasil- Rio de Janeiro

DE fias;versará sobre as seguintes materi 
__o

Correi rilo & Fi lhos 	 Está aberta fito 2;1 do Retemhro pro· Portugnez, Franca:.., Inglez, (faoul. 
Cerveja 25 O. 9$. 	 ximo futlll'O o. lnJ';cripciio pllm o eon· tativamente Allomão e italiano) gao


cuno de eandidulog a prllticnntes 11 graphia, dactylogrllphill, nrithmaUc~,
Gasosa 2;1 o. rl$. 

Sitter Estomacal 12 1[2 L. 168. ~~Il ~i:ai';;;~ri\~~~~~~S após o onCOUttlllOn-j ~~nt:I~~:~:t~~a::~~:~til~s~:!~~~:~~::: 

Bitter Extra fino 12 1[2 a. to8. 

,.~ ~" l' ~
j', ~,I co'"~o;~ " 'M 	 dll~~ sCCtl::l\I~.~~t~s de.\'om exibir no !tcto Icr~t~rtvlloli~I~\::!~~:~tiAIl ~~~C~P'le:~Laranjinha 12 O. 14$. 	 U" I~"'. ;;(' ",·'le". .~r ~ • 

.. - '~ " o P l 

r-
- li ' ,' o PilO 

V 

E carl.elnt au h!ontdicIIÇí'io ; SCI'u. feita por melo do requerimento
Xarope de limão 12 L. 18$'1 LO G E NIO, ri'O.l", r'lu c ahon ode conducta p"r cll1llfi pOSsôas ao s r . Presidente do Bunco do Bra
Xarope, abacaxi 12 L. 18l). I ~ ::l ~ \~:~ ~~~ ~.~ ' :,r.~~.~Or'~.':'~I : de recollhtci,1,. rO!l110itllhili,IIl ,I(l : si!, entreguo nal\Illtrl)';otl encaminha. 

Xarope 'groselha 12 L. 18$, : I I'ro\'a de hlllrlo de tA II H{l !1lln09 ; do )Jor Intermcdio dI! Agl'nci a do 


Entregas á domicilio. , IJK OHo\RIA (ilFFONI !l.tto.'lbdo do 9XllnlO medioo provlto· mesmo BRnco nesta Capital, acompa. 

do y!\lidoz e não sorrrer o cand :uo.to nhando documentos que os cllndlda


Pedidos pelo teleph 'ne n. 12 do molosti a t.rnnRmissivel, rCSfl.rvtln · tos llo':lsuirem em seu II.boon. 


~----~~~---------BEBAM eam\l4\.n\\a j\n\att\\ta 'aut\s\a 
MINERAL SALUTARISI CERVEJAS 

Antarctlca 	 MUnchen ESCURA 

IHamburQueza CLARA Cldmbach 
PRETA

'UnUío 	 Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-AleA tflELHOR 

Agua Tonica de Quinino~W~~@j€~~ Licores e Xaropc8 
\;\:I~~~~~... 

a. 
 ~ 
 IGELADEIRAS MARCA PERFEITA
Limão. €'h0colate. 
Baunilha, Ananás 	 AGIDO GARBONIGO 

e Ammdoe8 
Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua João Pinto n. 6, Floriano,olis 

ti 
,..... da Cum panhia · A N.TAI/CTIEA 
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4 o ESTADO· Terça-feira, 28 de Agosto d. 1917 :: 

Thomazia do Valle Fragoso IMaria Jusé de Souza Lobo P- I "VEN"DE-SE 


Eipidio Fragowe t Irm~os, cULlhado.el;::lOYYOS e a esplendida chacara lapages·
t familia Emilio Blnm I sobrInhos de MarIa se, situada na praça 17 de No-	 SypblIii 7Anemia 1 
, e famiÍi., Maria Fal- José de. Souza Lo- 1l0 \\o"sIVembro, dividida nos seguintes 

t....... Usa.e as l!~ae,o ~EPl.!-
ção. H~itor Blum e bo, convidam a to· Q,.\ lote:: . 


falllilia El1ch"des Hil:ia Ao- dos os sens pareutes e ami- FOl'nece-,:,e gorros" bo- 1 lote-O grande sobrado, :'.:"~":~~': ... P1LL;LAS ~~lIV~N~:T~Õ~ 

FOR 11l·1CAN 1ESJc Carlos I de Bernadino detonio,grland"oe Úl'ania 8eo- gos para ~ssitire~ & missa Ineta para offici~es e so.l~&- :ete~~::~en~~~~d~U~Ç5:l°:nf~~: r..,.lartins da Costa Cruz, o mc- Senna Figueired?, 

til, convidam aos parentes c de l° anmversano que pOl'ld~s do Ex~rClto, Pol.le1a, de frente da praça 17 de Novem lho1' rCllIcdio pam a cura ra- o melhor remediO 
pessoas de -'lUA amizade, pa- alma da ~e~ma fazem cele- JLmhas de TIro e Marmha bro, por 100 metros de fundos, 

diC:ll Ja anemia, impaludismo ~f;;'1. ae C~;jic~lld~Ta assistirem a mi~~a do 7 bl'ar no dIa 2~l ás S hora~, !e & todos os empregados na rua Uruguay. 
insomnia, dôrcs de cabeça, syphilis, eczemas, dia quo mandam celebrar na !la Cath~dral. . 'publ~cQS e l?aizanos . 2°-18,30 metros de frente 


Matriz de São Francisco, no • AntecIpadamente mUlto A rua TIradentes n. na praça 17 de Novembro, com 
 zumbidos nos ouvidos, falta molestias da pelle, 

l' ,) q d . . t ir) penhorados 'agradecem. - M. -Lerman e Cia. )00 metros de fundos. perfazen. de appetite, molestias de sen- ~~~,U1~et~~ do san


L la. _. o CC>UCll c, s ti, e I' 	 ~o uma area de 1830 metros· 
hora e doenças do estomago E' puramente vemela horas da manhã, por 	 44-60 quadrados. 

, getal (sumUla, su
alma _do sua sempre ~embJa'l Vende-se AttençãO 3' 101e-43 melro. de Irenle 	 cupira, velame, ia

,t, da mae, sc'gr8, uma. e &'\'ó na rua Uruguay com 53 me· 

T//lJmaúa dI,) rallf' Fragoso. j Uma Aranha em perfeito VENDR·SE uma bôa ch~caraltros de fu~~os. Excellentelerre- Agentes geraes ~~~dir~ iz~ug~:


A-"c"':~&m "S SC"" RO'ra- 1 t d d 11 t I com grande casa de moradia e no para edificação. Este terreno dos pobres.) 

. Ul C!.l' v ."0 ~. Ies a o c e exe en es mo as bOa Olaria, tudo em perfeito es.! pode ser subdividido em lotes 
 CARLOS cltuz clt CODlp.ueClmcnto8. appal'elhada e com um ca- tado de funccionar, com grande de 10mde frente. 


___________ 1 vallo, por preço medico. pasto, agua, matta-virgem, barro A tratar com-André l\-1end RUA SETE DE SETEMBRO, BI Ria - Avenda .m ~dll as pharmacial 
T I Quem pretender comprar especial para telhas, tyjollos e hausen fi Oia. 

!\RTHUR MELLO, proprleta-: dirija.ge ao sr. proprietario louça, ~om bOll;s terrenos D.ara 

rio da Barbesria T{io Branco Jose Comirholi é. rua C&m-IPlp::i~~átfrr~~~ooa~r E~rf~:~~ 

precisa de um melo-oHicial de t boriu nO 4. IMustaphá. . COLORAU rIO almoço rIO jafl' 
 AVJSO
barbeirO. 26-30 I 2-R I 3-1', I ta! -sempre COLORAU Vende-se I 

Vende'se por preço vantajoso A~ Empreza_Agu~ e Luz previ .. 
uma bem montada (abrica de-cer' ne a pOPl!laçao desta Capital I , I. 

EMPREZA DE NAVEOAÇÃO veja COI11 todos os pertences em que, autonsa pelo Soro DiredorBrevelnente perfeito estado, conforme pode de Obras Publicas, diariamente 
verificar quem de5ciar compral·a. mandar'- fechar ás 3 horas da tar.. 

P~I1"? tratar com Carreirão e ti· de o registo geral de destribuiçlo 
11105 (\ lua ROCi.IYIlVa n..Ua qual' d'agua, até que melhorem as con· 

-HOEPCKE
PAQUETEFUNDADO EM 189ii ~abãO Confian~a quer 110ra do dw.. jdições dos mananciaes. 

SE'CE PORTO AL..EGPlE Um sabão que dá excellente 3-.1., d/:g~i~~OPOlis, 22 de Alosio 
resultado para lavagem de rouAnna

C.~PITAL .............. 5:000.000$000 
 p~s e de grande economia para 
RESER\'''' . . . . . . . . . . . 3:154.71Ó$91O Sahirá no dia 1 de Setembro lavadeiras _ .. 

tlL( \E!'J em 1 l .... h::!.c-pcl.'II., 1ohnllle. ].na:una. Blumenau (E.tado de p. futuro ás 7 horas da manhã, Brevemente encontra-se em 


Sants ll\th.\rtntl), ('m lUo OrauM. Pelutu, Santl~ naria, ClIochoelra, Craz para ltajahy, S. Francisco Sano todos os tumazens desta praça, 

Alta {' 111Ihy (E!itado do Rio Oradtle do Sul),-Agenciss em CorumN e tos e Rio de Janeiro. ' fabrica de ]1./. LernUUlIl e 1 

Mutto-Grosso) Recebe passageiros, valores, Cia..-PRAINHA 


Sacca directamente, aohe todas aS praças do Paiz e do Estrangeiro e e~com~endas ~ cargas pelC! tra 13-15 E' 
obreL~~~Kt~~~~::uJ~~;~~s:Bank of Sontn Americll. Ltd. pIche RlIta·Marla. 	 preciso que as 

:KElI-Y.ARK--'fhe :-; tl tlonlll Citv Bank of New-York. PAQUETE Usae na comida (1 COLOPAú senhoras decórem:PARIS-Credit L\"onnais, sues "Succnrsaes e Agenciell. 

MJ:LAXO-Crcdi!Ó lt,,\iaDo, snas So.ccnrsaes tl Agenclaos. 
 {' tereis ti \'ossa !I/{:za os 
l;E:-;üVEYA-F. Frlsoni. MAXH ..D!BCRGO-Commer:l; nod Dlsconte Bank) ~nai FUlaes e cerre~pon' mel/fOres pralOs


dentes. 
 Doenças do uterOrORTt"G.!.L-Banco ~acional Ultramarina, Lisbôa, lIua8 Ageoe las e Sahirá no dia 2 do corrente, 
correspondel'te!!. 	 ás 2 horas da manhã, pata La· 


guna.
~~iX~~iSA:~~~~~e~à:!:~~ ~Uea:k~:r~~~~~~~g~ ~5TT~~DAM. 	 - flores brancas, hemor
BrESOS-àlRES-The British Bank of South Amerlca, Llmitad. Recebe passageiros, \-alores, 

~ ~ -BaDco Germànico de la America deI Sud. encommendas e carga pelo tra· rhagias, suspensões. co\i
MO:-;TEYIDE'O-The Britisch Bao"k. of South Amarlea Ltd. piche Rita Maria. 
Por intermodio de sens banqueiros tlcilna saCCIl, trllDcamente, !Klbre qtlal· caso etc.- curam-se comPara mais informações com os]

quer praça. da Europa. , Amerlca. agentes 
Carl Hoepcke '" Comp. ,.0 

Recebe dinheiro em cantil. corrente, retlilldas Uvres, aviso prévio e o 

~~~~ ~o()~!3~r:l:0cI:~ ~O:[~~ti~Smx~a~~~~~~h~~~o~~cac;~ta b~~~re~~m:~::s~ 	 A Saude da Mulher 
yonhcr mercantil <'uução dI? titulo~ da divida puhlica, acções de marcaI etc. .,-,,=--------

D .. "conta notas promiSfwrir.s. letraS de ctlm},io, nadonaes e estran· ~., Deudt a t...oc;zunillo • R IO 

leir!!.s e quaesqu9r titulas de credito. . ALUGAM·SE as casas da 

e A:Ofcc::,rf~d-:rea~:, E:t:~noça~sd: t~!~~~~:s-dee o:t~~~o:~~~~Je~~hlalt Jnro~ rua Alves de Brito, em 

frente ao Grupo Escolar Silveira 
de Souza, servidas pelas linhas -- -- _._-._-----Secção de depositos populares de bonds das ruas BJumenau e 

. E D I T A. E S ' De accordo com O respeclivo 
Bocayuva, recentemente pinta- I (Com antorisaçào do Governo Federal) 

~i'sta. secção o BA:-;CO rebebe qualquer qUl1nthl., desde 20$000 até das, tendo uma dellas tanque de I 	 Governo ---- ---- - :~h!~rr:;~~~ f~~s ~~~~~~s::~: 
lavra. .5:fx)J$. pllgolndo juros pc 5," 110 II.llUO) capitalisados no fim de cada sementre .. I que durante o corrente mez deMunlclpa Julho, em lodos os dias ulei.,~PRAÇA 1.5 DE N"OV'E~BRO 2 ra!~ ~~V~~'s!o~~mdr~erF~~~e~~~ 	 Idas 10 ás 15 horas se procede

Snr. Manoel FallsUnll da RochaLima. 	 Cobrança dos impostos de con- n'esta Thesouraria, a cobrançaEdillclo proprlo 	 Hesj(lente em Cllá-Ciralldt, 
tinuação de negocios, fabricas e Idos impostos sobre continuaçlo 

(:urado com o RU;úr de XI)
1'~'rnamhll('O 

officinas, vehiculos e ambulan· de negocias, fabricas e offtcinas, 
Caixa do g rreio 1'l2 - End. Telephophonleo: BANMERCIO Cor t paladar na comida oS' ,rtJ 

gHeira tio f'hat"!nal'('llt\<'o Chio ; les no segundo semestre do cor- vehiculos e ambulantes, corres-
rente anno. pondente ao segundo semestreCtldl{:"ol! Br!Uíilelro Unlvene.l. Dhlelro com TWo-m ..one1 .bfen(usalld. o COfJ~ I f mico João tI(1 Silva tiilrC'ira. IA.D.C.S·,edd, e Llshf'r'jj 	 k2E! ~ doocorrente·be~ercicio. 

s contn UlUles que no praz. 
Filial em FLORIANOPOL1S, Eslado de Saola Calbarioa liL_ 

Iiil acima deixarem de satisfazer o _.:IE=..c--- ~ 	 ~ pagamento dos referidos Impos .. 
I i Itos ficarão onerados com a mui· 
I ta de 10 <lln decorrido o semes· 

e 	

POMAnA "]IINANCORA".S8E1r==uc;E1eEJEI~E.i. , TERRENú-Vende-,. um Itre e 20 0 10 no espaço addlcional. 
rnOON ,rn (xnnE E MlHCA HEOlSTlt.\OOS~ Thesouraria da Superintenden ..Iil T. BAZ\ ,\ lee- rn tOl'rono com dllas frentes cia Municipal de florianopolis'
liI cwna deR~nho, pm- liI !dentro da cidade e optimo I Do farm. E. A. GONÇLAVES, Joinville 1 de julho de 1917. 

tura e a lmgna lh.- m João B. Wendh"u·seu 
mliona no domicilio do. lU para ed.ificação. par.a i?for-, Dil'lorn",.-Io ~)ola Fllcultlnfln d'1I 

Proc.--ThesoureireI mações com o .seu proprleta-	 Uni",,,rsid,J(lofi oluIDnos. Dl 
eSIElElsseJElsse. ric Adolpho Mello. :~ 	 &l.-o i!lHII.I, '" o mflior pntrimonio 11'g-1\_,lo {l \.erl!.\lentiC!l. dorron.- ~ Substituição de 8pol(ces

t.alog'l'oo, npo~ 20 lIunOR do f'cnrndos !'stl1llo.~. íut'll 111,1'1" q..HI1~ 
............."""..-.......""..........~ dade de fl'l'hll\lI nuvas ou velh:l!\ fl lT1\liil\~ dOl'nça>: un polI': FI· 

GOfllS, (JuoimlldnnlR, Elllpigt'ns, Sll.rnu, 'I'inlll\, FrieIra!;, I'l,nllo do 
 De ordem do 8r. Superlnten. 
..rM~, l~lcoros sitlUtic3!'l, etc. dente Municipal convido os srs • 

Vende.!';!' em toda li parte do IIr:u..l1 iI. l.,SOO; I duz. 13$000 i possuidores de apotites munitlliI~~eOE~~~~eOE~~~~~1iI1 P&!o Cvrroio. PedldoR 11. E. A. (;on~'nlvos, Caixa I, ,Join\·lllo o (\~n paes que ainda não mandaram 
Jo'loria:\Opoll>,: Carlos HI)f'p('ko '" ('ia. e I\ndl"~ \\'0n~lln\l"l'n & U.~ ~ nas para substituição, de accordo 
Acha-se em loda a parte. No Rio, na DROGARiA llESS com o art. 23 da lei n. 416, de~ 	 26 de Oulubro do anno pass.do c.~t\)t\a j\\ta\\\\ca 

I ' 	 Rus 7 ~In S!·1.~,tIlbro fazerem afim de que possam con: 
j Adoptada i,\ em l1lui~s llnspitaes e casas de saude correr ao proximo sorteio. 

VENDEM-SE EM TODOS OS CAFE'H E Thesouraria da Superintenden .. 
= CASAS DE BEBIDAS- da Municipal de florlanopoUs,:I:j,' ~~R,~ DA ~M~RI~G~1T ---- CO:\I UM SU' Vj[)P'U OU 

16 de Julho de 1917. 
1lII( Remedio Minancoracontra a embriaguez I O 10 escripturario

I
A 

Jo<7o .apliotIJ P..../O 
:: : Ttm dado alegria e Itlicidade a milhares de I.mlli,'l Q''' viviam na maior miseria caUsan" pelo" ble vicio 

FEIRASI 	
~REÇO 5$000 liClumbach P • I I d 	 d ~ Oe ·ordem 'do sr. Superlnlen.

em mela8 Rura'... ranc••e por e para o a a parte a quem pedir á Caixa postal n. 7 , Joinville e aos eposilarios ! I dente Municipal convido os la. 
proprla para raGODvale.aeDteI 


b 
 'I : I vradores e negociantes ambu.. I.' 

I~ Ac a~se em todas as lar macias i: ~a~~~:ir:Su, f~~:CO~':=e n:te::!:" cerveja tAo 8XC811en.t8 e ao alcance de todos 
deve ser perferida a qualquer outra I: I Depo.ito no Rio: RUD. HESS, Rua 7 de Setembro do, a I.zerem-n'o tambem no.I, 

I' I' j .abbados is mesma. horas. - DEPOSITO 6 rua Conselbeiro Malra N. 31 - I;	 i . ; .10-•• 2:1003000 a ~nem denunciar com ,rons os rals~ficl1doras-elll. Joinville Sla. Cp,tb.rma II Admlnistraçao'doMercado Pu-

Unico depo8itario: JOÃO Jl.4ÜLLEB ~_.__. ~~~:;;~~a:~=~:I;;:d~é~e::s~~~PCke & [~_ iif~~~~!:;::;n;~;;~;~;r
1E3OE30941E3OE341E3Oa~~ 

i 
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