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U111 tenente o ex-Contestado 
I (10 Tiro 'i - ~-_ .. !Argentina versus Allemanh~ 
I Os novos magistrados 

I
I'Oeuonclado como espIA0 allemlo De accordo com as Ustas trio Exigindo resposta immediatao chefe revoltoso C!eto Silva está soffrendo " plices,organisadas pelo Superior 

das faculdades mentaes Rio, 2i-O_ tenente Escobar, Tribunal de Justiça, foram remo-
UM PERFEITO ULTlMATUMI;:~~~~~oSirv~ ~~~o 1~~~t~:g~e~ea:. ~~~:~sPâ~ ~~c;r~~t'u::~~, :s ~~: 

'tação oUidal e documentos refe.- {ra:., os juizes de Direito de Ca Rio, 28-Um telegramma de Buenos Ayres para aqui 
rentes a su~pensão do tenente all- nainhas e Curitybanos, drs. transmittido hoje diz o seguinte: 
r~dor Ernesto K.opschltz ,_denun· Joâo Baptista de Abreu e Gui- De accordn com o telegramma de Berlim para a nos .. 

sa chancellaria, o ministro Luiz MoUna entregou ao chan~ 

A procura do chefe 
f;:dv~o~:;;'oae~g:~~s;~~de~ciaPs~~ Iherme Luiz Abry, Porto União, 2S-Da cidade de Palmas chega· nos um u ller Michaelis uma nota energica, exigindo resposta imo 

consta de estar soffrendo das faculdade~ menlaes o chefe ereta daquella sociedade e por ou- foi removido o promotor pu medíata ás reclamações da Argentina sobre o torpedeamen
revolucionario depu lado Cleto, em const'quencia da forte tros actos minuciosamente referi- blic.o, dr. Roberto de Miranda to do navio argentino Toro, reclamações estas que v~m 
impressão recebida com o complelo fracasso da revolta e dos na representação. Jordão da comarca de Canoi- sendo proteladas pelo governo allemão. 
da acçãc· perversa dos seus mãos companheiros, bem co nhas p'ara a de Porto da União. ficou assentado o prazo de 48 horas, dentro do qual 
mo pe!a grave enfermidade que prosta o se11 fil hinho. ---- o chanceller alie mão Michaelis dará uma resolução ao 

N:l.o se tem ainda informaçôes seguras sobre o local caso, satisfaz.endo ou não as pretenções da chancellariaAmor á Arte --.....;.---
em que Sé: acha foragido o deputado Cleto. Argentina.

Consignado á Delegacia fis-De Ouarapuava informam que foram feitll s investiga Considera-se em Buenos Ayres a nola do ministroIções sobre o seu paradeiro; nada , porém, de positivo fi · Em sessão de assembléa geral cal, o paquete ~tag-iba tr0l!xe an Molina como um perfeito lIUimatum. 
cou apurado. reunem-se hoje, ás 19 horas, em te-hontem do RIO de Janeiro .... I Ha grande anciedade em toda a Republica Argentina I 

O seu sogro, mulher e hlho"5 para .ali seguiram na sua séde social, os associados de 300;000$000. I ~~~a solução final dessas negociações, que parecem ca.mi- I 
semana passada. ~r para o rompimento entre esse paiz e a Allemanha~ 

Espera-se que lá chegando consigam descobri l-o I ~~:~ifi~~i~~!e~r!edí~~~i:~SS~; ---------,----------
-Aqui tudo está calmo, sendo esperada com ~rande Estatutos. 
 Na GamaraI ~~!huSiaSmo popular a data da entrega do territono ao I ---- Tiro 40 ICombateu com um~ado de Santa Catharina. 

DR. ASSIS BRAZIL Ataques ao ministro Calogeras ~ \ snbmarino 
SESSÃO TUMULTUOSA A parada de 7 de Setembro

Congresso do Estado IA primei ra e_~reja 01" Rio, 28-Chegará hoje a esla I Entrou ha dias no porto do 
._ capital o dr. Assis Brazil. Rio, 28-Na Camata hontem Attendendo a im.istencia do sr. Rio o vapor inglez eBeacon 

Por falta de numero legal não todoXu a sessão esteve tumultuosa. general Luiz Barbedo, commao· Grance:., que sustentou longo 
houve hontem sessao no Con· ----- O deputado Gonçalves Maria dante da 6~ Região Militar, o combate com um submarino, nas 
gresso Rej)resenlati vo do Estado. Rio, 28-Será construida bre· Prorogação de trabalhos ataco... barbaramente o ministro Conselho Director do Tiro 40, costas da Inglaterra, 

vemente a primeira egreja orlo- t Pandiá Calogeras, comparando- resolveu fazer-se representar na i Esse navio traz a prõa espatifa
doxa no Brazil. ---~+- _ . o ao falsario Albino Mendes. grande parada a se realizar no . da, em consequencla do tiroteio 

A co~missão de Jush~a da. O deputado Lamounier Gado- dia 1 de Selembro proximo, na do submersivel, que, depois, de-
Os alumnos do Oymnasio Sano Cama.ra dos Deputados asslgnou fredo defendeu ardorosarnente o Ca pital Federal. sappareceu.

la Catharina,muilo animados pe o projecto que pror,?ga os. tra~a- ministro atacado. Está, portanto, definitivamente Acha a tripulação do vapor bri
los applausos conquistados do· Os tiros da 6' Região lhos da aciual sessao leglslahva _ _ ~__ resolvida a ida da Companhia de tannico que a sua e"mbarcaçao
mingo ultimo, com a representa· --- até 30 de Oulubro vindouro. I O DR. WENCESLAU Ouma do Ti,c 40, cujo embar· nao foi atlingida, nos ultimas 
ç~o de duas exccl1entes peças 

Nos diversos Estado~ qu~ _____ I BuA Z ADOECEU \ que effcctuar-se-á á 31 do cor- momentos, pelo motivo de terem theatraes. vao levaI-as á scena em 
compre~endem a 6" Reglão MI- '\ ~ rente ou }" de Setembro, no pa· faltado torpedos ao submarino aI· 

reprtse no proxlmo dIa 9 de Se- !litar ha em funccionamenlo 60 U t d t ! . quete JtaitHbn, do L10yd Brazi- lemão. 
tembro. Iin h.;s de tiro, das quaes 37 em In f'.S JU 811 Je •• . RIO, 28-:0 sr. dr_ Wence~lau : 'eirn. Em consequencia do combate 

O product~ dessa representa· S. Paulo, 11 em Santa Calhari· de l!edlClna Braz, preSIdente da Repubhca, I O I:atriotico Tiro 40 seguirá morreu um marinheiro, de nome 
}~~cserá destmado á Escola S .; na , 9 no Paraná e 3 em Goyaz ____ está enfermo_ ' com o effect1vo de 260 homens, Morgan, cujo cadaver foi jogado , 

" , ----- ----- NU~m'~~~'~~t~~:o~~~~~\(~uta Mais trint; mil !~!e~I~~:vd:i'ua;a~~:.eq~:,'hc~nf:~ ::e::;:;;:..h~~~~o:~ri:~:, ft~~~~:;; 
Uma consulta do llc- Sorteio militar Rio, 28-Em frenle a Escola t , ~~J~~;,~a~ ~:;I~~:.~~aoL~~~~:: em França, ,. 

I d Fl I ---- de MedICina , o qUinto anntsta c;on OS ' te Ma.u, da Empreza Hcepck, E~ses qu:.tro m~r,"he1ro~ perega O seu Luiz Leite num accesso de lou- . d t t t e t le a aUen tenclam a guarmçao do prrnclpal 
_ A commissãt) de fmanças da cura, ma\~u a tiros de revolver O preSidente asslgna o c,re o ~~~' ac~med~;Oad~ nCo~s~lhO Di: canhão que nâo permlttl.u a ap-

RESPOSTA DO 1\11:.\ rSTH.ü Camara dos Deputados appro- um conductor de bonde que pas· RIO, 28- 0 sr. dr. Wenceslau reetor d~ TIro 40 \ proxlmação do submersIVel. 
Ivou a redação final do projecto sava na occasião. Braz, preSidente da Repubhca, ( A banda de musica J.l[wc) L'al ____ 

RIO, 28 - 0 minIst ro da Fazen'l contendo as bases para a revls~o Este estudante ha mUito tem- assignou o decreto autoTlzando a che ará amanhá a esta capital e 
da, em re~posta a consulta do ! da. ,le i dQ alistamento e sorteio po que estava manifestando de- emissão ?e mais trmta mil con serlrecebida festIvamente peios\ Para custear no cl1Trente exer
~e1egado f~scal de Santa Catha- Imilita r. siquilibrio menta1. tos de reIs . atiradores do 40, bem como pelas cicio as Escolas Reunidas de Ara~ 
rlna , aulOflSOu o pagamento, no i sociedades Musicaes A'/Ju}.r Aj'lc ranguá e Brusque, foi aberto um 
corrente anno, das porcentagens , O trigo no Uruguay ~ ~~ e Phil(l}·IJl.Cllicrt Commcrclll,l. U E A 
aos agentes fiscaes do imposto I A '-=iI' ~~ i _ credito supplementar de ....• 
de:consumo. 1 Telegramma.s da capital do UIU· ! Da redacçii.o do nosso collega , 7:520$000 . 

~guay ~nnunc~am que naquel1a O Lr1]1;,8 , de Tubarão, recebemos ! ~__ 
• : Repubhca amIga é calculada em D' A t' fi - ~n R' '1 honlern o seguinte telegramma: 

AElmçilo dedollllllgo , ~~~e~~h~::~õde: I~,~~eso a pro- I'J ue~m~~lua aeVa~\Iil~aU Uu I~II id~'::~ãa~d;8Mi,~,,,:~'!~~ a~i~ Um~ bolsa , 
RESULTADO \ -- - ...-----.-- - -_ afim de acompanhar o Tiro 40 O sr. Estamslau SI,uelra en-

CO~IIECIDO - ao Rio, a cidade está em festas. tregou á redacção dO Esta,do
Uma conflsslio 311St.l"Íaca Essa banda embarcará hoje em uma bolsa de senhora, achada 

Até honte:m á tarde o resultado J Voluntarios de manobras ----------~ . trem especial, ás 8 horas, acom- hontem na r~a 28 de .S~te~bro; 
conhecido da eleição realizad a I • .. panhada de commissões do povo. Na g~rencI~ deste dla~1O fi~ara 
domingo ullimo, dava ao dr, : Eslal/Sltcas seguras moslram o .lIudldo oblecto á dlSpoSlçaoO lllano da AlleulR,nlla 
Lauro Muller JO i4 votos . que no corrente anno, não se ' ~ do seu dono. 

contando as in5cripções que fo
. ram prolongadas, o voluntariado Depoi.~ de vellcer a Ffunçn f. a ~~rr~lbaram F18 apparelhos do O ~CüUl1 DAI-IlA 1 

. . de manobras no Brazil, nas di· TI' ', 'a - A Alle",a"',, ,'a !Immlgo em uma ~emana, baten- F d'd 40 d' d °marechal Caetano de Fana . 'I· . . t1g (I(,eJ "d d d' I R',o, 28-0 s~o "f. Bu.1,ü,., que . oram Conce I os las e 
. . . ' versas reg1ões ml ltílres, attmgm ..Je,'l~,'a, .,te,'ro "os ."",s'-- o o recor mun la. " r á { d G 'dministro da Guerra, autonzou as á cifra de 5050 homens assim " :J " , (.U I acaba de sotfrer importantes re- Icença pro essora . raC1n af(, 

f.bricas de polvora do Piquete e distribuiJos:' dos l.Tnidos Grandl cOli!erCtlÚa em llfoSCQIf paros deverá deixar hoje o di- Augusta Machad~, professora do 
~~i~~~~!~a a venderem productos Amazonas .-,45, Maranhão 23, Rio, 28-Noticias telegraphi- que. ' ~:~~~ Escolar Vtdal Ran~ºs de 

Pernambuco 42, BahIa 185, Es- cos de Washington annunciarn Rio,28-Está reunido em Mos
pirita Santo ~n , RIO de janelTo que o sr. Lansing, ministro do , cow lima grande conferencia na· Respel"to a' bandel'ra D B' 
7U, Mmas 40." Bello Horrzonle Exterior, declarou que o gover· cional que é um balanço nas opi, r. Abdon apllsta

Para 8 Europa j183, ~.João deI Rei 202, Ouro no norte · americano obteve con- 1niOes da nova Russia. .. 
Ouro Prelo 20, Malto Orosso 40 firmação das declarações feitas \ I .0 dr . O~lavlo Carneiro, pre- S. ex. deixa o exercido de 

Uma grande linha de nave- :Rio Grande do Sul 395, S. Pau: pelo lord Robert Cecil de que a ' Pane vvi brilhaniemellte com- fellolde Ndlcthceroy, proMmul~o_u ~ superintendente de Jofnville 
gação 110463, Ooyaz 51, Santa Catha-, Allemanha tinha projectado de. reso uçã~ a am.a~a _ UOlClpa . 

. rina 161, Parauá fi2 e Capital clarar guerra aos Estados Unidos, I memOfar qu~ proh~be a exhlblçao da. ban- JOinville, 28-0 dr. Abdon 
RI\J, 28-0 gov~rno resolveu Federal 2594. depois que tivesse conseguido Rio, 28-Será brilhantemente delra n~clOna! nos esta~eleclmen. Baptista passou o exercido do 

erear uma grande Imha de nave- derrotar 8 França e a Inglaterra. commemorada em Pariz a cel _ tos c,ommerclaes e so.cledades re- cargo de superintendente M I.. al Ça0 para os portos da Europa. b' d d e creahvas, fóra dos dIas de festa . t d . un 
At~ fins deS~tembro proxi.mo a A retirada austriaca-Confi.s- lar~~~!~~o~ a~li~da~~~ que salvou n~cional, luto decretado pela ~. ~~:ta:: R~~~~:, o supplenle .sr. 

navegarao qUinze naVIOS, mclu· O REBATE são In.ãO, pelo Estado ou pelo MU01- . 
:~~~transallantjCO para passagei· Ri~, 28 ~ Um communlc~do .E,ta de~mentida a evacllaç«o' ~~\~aed!~g$~gg. ao infrador a ~~~--....__.._

- d,~e~~~~~.o~gvgíi~~~loq~~"!~~ :~~:~::~~s ~~faoq~~ ~ien~xe:e~li~~~ de Riga I I···;~~;;··;~~·~;..·:.· 
t) departamento do commercio de s~r publicado em Curityba e da 110 sector de Oori!ia. Rio, 28-Está officialmente e • 

dos Estados Unidos fez publicar destinado a luclar pela Republi- Essa confissão dos alliados da desmentida a evacuação de Riga Nos grupos esc.olares Lauro : • 
uma nota, dirigida.os producto· cu IJocwl e em defeza do prole- AlIemanha tem causado sensa· pelos russos. jltl1dlere Silveira de SotCila, des-: ~HOTOQ"APHO : 
res., demonstr.ando a n~cessidade tarUl~o . . . . ção em todo o mundo. I Sabe-se agora que a falsa naU- ,ta capital, estão em preparaWvos • Ex ri :- :t, de ser prefendo o vaSIlhame de MUIto agradecidos á VISita do O . d . l b t da fora propalada pelos agentes para a festa civica que se vae rea- e ecuçlo pe ell. e moderna 
papel de fibra para substituir a novel collega, aqui deixamos os 8 ama ores l11g e~e8. ? a em , allemaes,sem nenhum fundamen.llizar nesses estabelecimentos de: li Deod : 
folha de Flandre\, á vista da gran- votos. que fazemos para que te- !~8 apparellw.s ,mmt~08 . to, e ,com o intuito unico de le-, ensino pr~mari~1 no dia 7 de Se.: ua. oro D.. 16. : 
de esCls.sez actual desta. nha Vida longa e multo prospera. RIO, 28-0$ aViadores lO&l~z vlnlar a moral dos soldados. . lembro vlRdi?llro. 1 ••••••••••••••••••••• .: 

,\ ,. 
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') o ESTADO-Quarta-Ieira, 29 de Agosto de 1911,=. 
o celebre Albino Mendes 1Vida Social IA ESCOL! DEBAI·'O casamento do príncipe \'0 suicid\o no JaPíloNotas fnl'g'osal'.

XO DOS OBUZES Chrístavam da Grecia com - -- I, uI I)
:\ sua fabI'Íca na I ~~- uma miUionaria norte- A ' Revue Minerva, observa ~~~~~....~~~ 

Anu'\ersarlo8. , que o suicidio é uma questão = 
Corrceção 10 mottvo fUllo qual o go· americana que occu~a actual~en:e o maior M1SSAS.- Rezam·se hoje; na 


Filzem dllllOS 11O)!! verno francez COD~~· lugar na l".1pr~nsa lapo~eza. To- Cathedral, ás 7 horas; na Matriz 

Toda a imprensa do Rio tem corou com a Leglao O irmão do anti~o rei da Gre- do~ ,?S penodlcos pubhcam es- do Purissimo C. de Maria, ás 


~~ ~~~~:~~a~~a'~~oe~t: e~~s::~~ ~ ~,~~~~n~r;lI t3nlta~~:~~t Hern. , de Honra um~ pro- ~~;a~-tr~~~iPI:O~2:~~t,0\~a~~'e édee:~ ~~~~\~~a~u~o~:nah~~a~a~=: s~~~e: b:~HãO~~ á~ag~l{:: d~ n~sC~pefl; 
cia de uma fabrica de moedas esposa Jdo sr'DAll1al:~U H,oflk I I fessora de Relms. contrahir nupcias com uma rica Dinamarca, conta tantas mortes do Gymnasio Santa Catharina,ás 
falsas na proprla Casa de Cor- v sr oão llernallllO l11. I va, I americana. voluntaria. como nas regiõss do 5 112. 6, () 112 e 7 314. ~ 

- o sr Heitor Putr,\, lunCClonauo O R'overno Hancez acaba (e Até lIa pouco tempo o proJe- exlremo.onente REUN(ÓES - R.eunem·se hOJe;na, 
recç,IO dt)~ Correlo~, condecorar com a Legião de t d I d 'CI t N ' . Capella do Gymnaslo às 20 horas 

De:.se aconh:clmenlo temos da () sr C,lIltldJO .... h es de Souza, Honra, "pela sua exemplélr e he-I c a o en ace o j1f11nelTO lTIS o~ oJapão, parbcularmehte, des- os membros da Con' ce a AO de 
do IIlfvrmações mlOuclcsas,trans· j),l:.!,ldor da R)epartlSão de Melho- 10lca aUltude», a linectorla de uma, van~ fo~ ~Ulto comb<ltlJo na cor de alguns annos o numero dos N, S do Bom Conse~hog ~ecçlO 
rnlthdas do RIO pelo nosso aclivo rdmento dos )ortos das escol.ls de Renns, Mme FOU-I te d~ ~ enas l11a~ os tel~~os SUICldlOS augmenta sem parar nos A sób a dlrecção do R.evrno pa' 
correspondente telegraphlc.o ah Inm1x b~um ~i r~~~16~ ee~fo~recon~. dois sexos, pril!cipalmente no dredr. JorgeSdl!lmayer, director 

lia no entretanto scenas e de· Coronel Gustavo R1chard Essa sunoles senh0fa de ca- ~çeltos e Pá resfstellcJa d9 Jrnnelr masculino. As mulheres. matam- geral da Congregarão . Mariana 
talhes mteressanhsslmos,que am- \bellos brancos, vestIda como uma Imomento Se?ll1u.se certa tolerall- se mórmente quando a sua vida desta Caplta~ e ás 13 horas. os 
da não sào aqUI conhecIdos I\l'....a hOJe o anll!VerSSdTlO na- nHjlher Ido ~a~po tde Champagn;s Iela aconselhad,\ pelos .!conteu- amorosa não têm mais do que de. ,da CongreS!aSão de N. S. da Can° 

MUIto pouco se sabe com re. t...hc\,) d') \Cllelando ~r coronel IInla l Ulan e rm e ~cdncoann Iméntos. siltusões. Para os homens, os ceiSão, sob ajlresldenciado R:ev' 
ferencla ao mlerrogatono t: mUI' Uusta\o Rlchard. I .' ~~~~rgll~~116°~(e ~~~~;d16r~ so;r~11 Uado O rumo que estão tomall- mottvo~ s.ã~ muito ~ajs variaveis. mo padre ~r. F_~X ;Aa Ca:hjdrdI, 
to especIalmente das declarações O Estado an~esellta Ile For;s \Clt.:;1 ~l!erra, semlo ReHns uma UO os $lIccessos europeus em Ha SUl cid lOS glonosos como os ~ssoCla os o posto a o a 

de Albmo Mendes que provoca· ~~ .!~;~~tl\(l , re peltosos ~uml rl- ddS pnmelras cIdades marl\res ~eral, e dado ldmbt:m U c:-.pt!da- aquelIe do general Nogi que não ora_Ao, ás 17 horas. 

ram viva ~eosação, pelo 10m em c: INo melO UOS H1centllos e das r5 ,cuia Que estão olferencenJo al- quiz sobreViver ao Mtkado; n _ 

que foram feItas Inas NJme Founaux prosegulU na ){UllS monarclh\s, não ha IllotlVO maioria dos casos são obras de 

O celebre falsano durante o Dr. Cid Campos "'ua mIssão para mostrar-se tão mlransl5!ente pessimismo e da du"lda religiosa . PELAS R~PARTIÇ()ES 
apertado II1terrogatotlo a que fOI I PnlllClfamente, na Cidade hom- com o coração de um Joven pnn- O celebre philosopho JUle Te~ <. . 
su"mettldo, moslrou:se sempre cS ~~ri;~os c~~i~:~1~e7el ~~0 d~-I ~~r~iseaRfin~ihF~~n~~~a~:z_~ee ~~: ~:~~r~~es,ll;~:~I~~~~~~)~l~~I!1~~d~: ZUglfO, prof~ssor .d.a Universida, , 

mUlto calmo e reflectldo, respon le ~<ldo lle P011CI<I, testeJa hOJe a lerme'lra U~la nOIte, um hospital, ca americana Que, embora VIUVJ, de de ToklO, dIzia.' um dos SURRARIA GERAL 

dendo tudo com ajmtr;;.vel segu pass,lI.!:em llo seu annlHr"anO onde achavam.se empIlhados os conserva IIltacta a Sl1d bdleza so- seus alumno:s" Se qUlzerdes ma· • 

rança e em altitude respeitosa l1àtahuo o glle 110S leva o dbr3-lftendos lO! bombardeado Um ror- berana, de CUJO mlluxo o prmcl- tar-vos, vinde ver-me; dar-vos- O dr. sect~taflo geral. despa" 


Chegou mesmo ao ponto de ~a l o C~)1l1 ellll"l"d <lkl!llil Iludavel mcendio, que não poude pe Rre~o nfl o se poudt! lIbertar hei um bom conselh~~, E esse chou os seZUlntçs requenm.entos. 
se mostrar ama~el para com a sei dolltlllado antes de vmle ..QLla- Assegura-se que o ex leI Cons conselhO era "RenunCie á meta. Aftonso Ligonp dI! Ass!s-In 
autoridade que o '"4UHlU e a Padrr Luiz Zuber Iro horas rebentou Mme. Fou- tantmo não está de accorJo com phisic;u. M~ltos rapaz"'s vieram forX1f a Dlrtcton.a ~o lnten~r 
quem dedarou entre outras COI' Inau x, aUXIliada por onze enrer- ? casamento de seu Irmão, ma~ bater á sua porta, alOd3 assim re ~rà~m IgO~IO e ASSIS 12" 
sas Interessanhsslmas e CUriosas Recebell hontem O Estado a melras, passando COIl1 ella, pela e Plovavel que este lhe tenlltl dl- elles mataram se ?s~al'<I Pr C d t r 

E' Inexato ue eu retendesse '\ 1~lta do re\imo padre dr LUIz ' malte a cada Instante chegou a to ou lhe dl.,,-:-a opporlunamcnte . ... I es- once o rIO a 
f h q f I N- t Zuber, dl5!:no dtreClOr do U) mna retlfé~r em deVIdo tempo todos os que depOIsdo que acabd de acon - Urn mus\l~mano~ est~belecldo dIas de licença, sem vencimentos. 
3zer dln eira a 50. ao o en· 510 Santa Cat1la rma Ifendas tecer-lhe, não tem dl[elto a pre- em Tokfo, tinha .tmagmado de na [onn,a da leI. _ • 

tel, .apenas desejava, como dese- S S 110S dlspellsou essa g-en A Vida, voltando novamente JuJlcdr- lhe o futUlO t o pnllClpe, combater o SU1Cldlo convertendo Andre \oyendh.&usen & C.-In 
]0 amda, Inventar um novo pro· tllela p.Jra nos agradecer as no IdepOIS no meIo das rumas de SI dSSlm dIsser, kld cdfladas de os desesperados na fé do Pro. form~, a Dlrectofla de Terras. . 
cesso para o fabriCO de cedulas, tlc las UdS bnlt1<ltltes festas pro-, Relms,as escolas reabrem as suas razão feta, mas as suas descnpções do Jor ... e !<-noll-Defendo, nos ter 
podendo estas serem HT~pressas 111 (\\ ,elas pelos alumnos daQuelle, P o r tas t d e b II X o dos A nOiva t: llIfS 'A.' llhmll H Le paraiso de Mahomet eram tão mos da mformação. • 
aqUi SIm, porque é mUIto dls, estabelecimento de enSlllO secun lobuzes" Mme Founaux, d pn- eds. lima das \i111"<lS !I1dlS bclla~ encantadoras que os seus audl- Franclseojosé Godmho-Sub 
penoloso mandfai.a:. fmpilm;r em dôif O ,10 J1J. alllllVC rsan <] de "eu melra ID)õe.se novamente ao tra- e ri cas dos Estauos U!IIdo5 ~ tores suicidavam.se ao sahiTem ~~~tal:l~aáp,~~eâ~:.o F~~:~~àQL~ 
Norte AmeT1ca 11Iustrad!l dlrector bem como a:s, balho o momento que as crmn Ms Leec1s sabia a oppo~u;au da lição, afim de gosarem mais ma, Bulcão Vianna e Carlos Cor' 

Cont1l1uando as declarações, lellcllaç.ões que tlVe1ll0S~ o ,praze! Iças tlcavam na CIdade, parecla- que se lhe rillld , pOIl:1ll RfdÇdS ,I cedo dos prazeres da oulra vida rela 
ponderou Albmo Mendes que e a homa de em IM a S S. lhe Que o melhor que se podIa hélbll mtelvençào d<i ~rã-JUtlll ez,1 . Ã~enor Carvalho _ Pague'se 
nessas experlenclas Impnm'r a lazer se ria Il1strUlf e sUbtdran es- AnastacJa de Mecklelllburl~, so - ---- 2.3:::'475 de accordo com as mtor' 
as cedulas encontradas em seu Viajantes sas crlança~ aos peng-os a rua. Rra do pnnclpe herdello dd Alie· 111; ões 
cublculo como podena ter Im· C b f~r outra, Ja tmha elJa õ toma3° manha, desapp.treccr<lll\ os obs Blbl lotheca Canhoinense ~ax Scharz-Sel1e devldamen' 

p.re~s o o~tra q~al.quer , Não ha n()'~clr;r~sg~ro~ll~ill~:~~~I~C~n}e~ abri~o,~sJá il~lfl~mPs~J~a~~~Deira(!os~ ~~~~O~on~s~1~;N~1O~;~::~~~:I~lelr~~~~ ,te o r~.querunento. .._. 
vIa tntenç l o cnmmosa . reira ,\{' Albuquerque. vlce'presd . As lIlstntcções as !l1aJS , tlllnll- ml durante lima visilJ J I-\nis, e . Receb~mos d~ Canomhas uma E;d':Vlges Torres de Ohvelra.. 

para. prov~l·o expunha ao ~e. ~ente do Congres~o Representa' 'I cIosas eram dadas .a~ c~lanças. vo!t,lram a cncontrar-se em Ri- clH'fular flfm.ada pel'Js srs. dr. Ro· g~:t;~ldgésde accordo com as In 
legado, pratIcamente, ~ func~lo. tl VO Jo Estado, Ca~a umadellas devla.,asslg-nalar, viem, onde .lIns. Leeds adquirira ber,o de l\'!lranda,J0rdão.. e pro· ç. 
namemo de uma machma Je 1m· ,lOgo que ouvisse o rUldo de um uma das maIs sultlptuosas «v il- fessor Jose ferreira da Silva, so- _____ 
primir, .que ha dois mezes vinha t:nfel'mo o.bu~,_ e lo,g'o tÇld_a a a~l la esva- las", se~lI jda de varios p!,ct~ l1- I~citlndo O.~()SSO au~ilio no sen
construlOdo, com pequenas toras . . !':ItaV,1 se ,e Jecla se nas. adegas. den!e!s, e entre ell~s o Dn l lcl ~e tIdo de faCIlitar o rapldo e franco· O" 
de madeira. Tem estado eltlerrno, ~Uarda!l ICert~J dIas, esses passeIOs eTano Clmstovam. A ~ra-duqllcz<l, llél desenvolvimento da bibliotheca I Iversoes 

Mas diz o criminoso por em· do o leito, o s r. capitão Antol11o . cP~tl ~~ tr~s o~ QuaMtro Vtzes. do joven principe, e muito am;- publica que acaba de ser ali iun I ;;;;......;;.....;.;...;...;;..;,,~ 

t '11 dá' ' . . d Joaquilll Je SOtlZ<l , d;~no com' l . er os las am em. me. I ou ,ga da íorlllosa viuva, dirig- ill COIl1 dada I" 


qua~ Ode 'óP'?- er . ImprimIr d e mandante da Ouarniçi'io Federéll.j fJaux o !estemunha Tlndo, os alum· tanta pericia os <Issllmptos <llOO- '. Cmedla VartedadesA 

um a os, I:>to e, ? verso as nos asslgnalavam 11111 obuz... por- rosos de seu sobrinho. q ue pau- De mwta boa vontade nos pres
cedulas, porqu~ só linha a pran· Missa 9ue chegára a ve~dedarem uQJi:' de anml!lCiar, ofticiosélmentc, o t~mos _a auxiJiar.n.o.Que fôr pos. Amica, .empolgante fila cin~' 

cha dessa. matriz.. . . _ . hcção que eUes nao sabléun I11lll' compromIsso tle _ambos. , s!vel tao nobre lOlclativa,que es- : m<ltographl~a de um enredo muI' 
 1<A machma, afflrmou um ves, HOlc na Tgre jil de S. FranCISco, lo bell1. '. . A larefa da :..;-ra-(\uqlleza ,1111(1" ta a merecer a ?ltenção e o apoio to bem teCido e com luxuosos 
pertino cari,oca, é en,ge~hosissi. ás H, .111 1.1Oras, se r.~ re?=ada mis'l N'J 11m d~ lf1~eSIl~lOb plez Ide não tel:minou f111i, pois I.lão se de todos os que SP. interessam: scenario~ iez hontem ás delicias 
ma, como tudo que Co: feito por sa de 7:. dia. Cpl .'illllrtlR'IO .:1 alma, R~erra, . a a et~cf a ·trxo I( os ~?bc. SI o ex,rCI Constanll1lo da pela propaganda conlra o anal- !dos lIabztués do Theatro Alvaro 
Albino Mende", que em oda de d. 1110mazla 00 Valle Fra~oso. Io u.~es t 11 ~ ~n \a sft rH r;> ncn )UIll Clrecra dará sua sallcção ao C;l- phabeti~mo oue ora agila o a' de Carvalho. 
aventura rtvela o seu pernicioso laccI ,en ç. n re an o, oito cnan - Sé\lllellto, mas pOI Olmo itttlo iul ' . t· ' . ' P II I Para a sessão de hoje foi an° 
talento ' O d d • ças loram n~orlas na rua.. . h,!'se a que a g-ent il diplomacia In elro, senamenle preoccupado, nUllciado um programma esplen' . pão A mD eira M~s. a dlrectora admlravel ti ' de cI:. !\ nastacia vellç.'l~p()r. lim es- em debelJar l:'io grande mal. 'Id ido e inteiramente novo, 

- - - - --- nha telto da.su.a escola utlla es- t<l dJl!l culdade. 

O Centro de Commercio e In· ... cola de patriotismo e de ~rande- M L 1 C' C'
No eBulletm foresher autrl- 1Zél moral, onde elllbeberam-sepe- rs. ee\ 5. por sua \~/., telll I Inema aSlno 

du:,tria dó) ~io! em officio ~irigi. chien de commercetf que se pu· quenas almas bem solidas. Um declara(.I\, que de nenhlllll modo Epheluerfdes
do á Assoclaçao Commerclal da· blica na Piana (Bohemia) um Idia que c!la verificou flue I.:ertas conse.llllrla llIJ1ll Cfl~a l\lCl\t() mor- . A fita hontem-passada na tela 
lI, per.ho o seu apolO para que O doutor Ttngowil expõe as ~uas Icrianç,ls em seRuiua a 11111 bülll ~anatJcu c que C\I'':'C.O rl:,:uIllic do Cinema Casino agradou Im 
commerCl0 concorra ás proxlmas experl~nClaS relatj~as ao plO de I hardelo p.Hllcularmcnte Intenso Cllllento, ~el!l JC:-.tl j(.:çocs, (1.1 pdl dia 29 mcnso á asslstencJa. 
eleIções apresentando candldy d ' Ique denubava as paredes ali.: so le de lodlJ ri falmll.! c P,1Il:1IIc,", I HOle serão eXibidos nesta 
1çs á representação naCIonal nas mae;~~~ando me sobre" physío- bre as suas cabeças, tmham C~l- ~e se~ re,11 r'Pl: sn 1\ 1S.... II\ld-:~1' 171l 1\C'd ........ llJl1L () ..,rl\(-' lllIl d" acrcdlt<Hla casa de dIversões Ira' 
duas casas do parlamento logla das planta~ escreve elle \ses de I...g-nmas á SI mples IJea l(,l11,r eClS Slflcl, llll l UltlI Vt.: c'1]l11,111110 hll..,ldc lr!l ln .... é d,1 bdlhos de mUIto aprecl3vel valor 

. ' .' (Jue as sua.s mãmãs [1odJa Ill ser mcn c UIlICíl, j)orq llL' G1S.llh () "-c Sll\ ,I 1',1(, ,, ' u nemato$!r,lpho 

fiz expe~lenclas com a fannha ,lendas M1I1 fOUTlíJUX comprc- COIll () PTlIICIPC Chf1S10~ ,IlIl, dl\- 1",~1) I Jll J\\I ........ r,lI 11h l 11.1 \,1 S'
Au xillos aos de madeira e penso ler comple- I!tendendo que as lal!rnncls el,ltll ):,:arrd, d ser 'pTlllH p,,111I c<I d,o lU rll.! pdlll l Lllllc 1,I1I.l!JO<.,. c 111~ ---------- 
tament~ cO'lsegUldo um resu1ta· lcontd)!"losas. reumu lllelllllúS CIllC' Joc'-!c da 111... ldlellíl l dd ,dlnlld pt.:,ldl.... eaeaeseee.eeeeaeE!leBeIgas do sahsfadoflo. Pelo proceSS(l limas L' dIsse-lhes: \· lCI0ftd li" .Hespanll.l e .... n!1HlI!la '. . . m • 
pelo qual tomei uma patente, é ' . Meus caros fi1hos,a quell cs Ql1e ela raml1<l ,\'11I\:a, ,AI~xa~ldr;\.a~'I~1I ) . ~''<~'' ...·\<'''Illtl~' n, (~f\ClllO. d:1 e A V I • .0 j

_. _ c " .. impossivel fabricar·se pão sabo· cl10ram ao pensa r nos peril!:os como do IInpcf,ldul d,1 I\lklll.<l- 1)1 1\ III U,1 () p H,: ...,dt; nlL dr. (l<lm" li) APOMADA MINANCORA, a?ro
'\. ·\"-"-Ol.. lil ...clrJ úlllmerCla.1 d~s I . d' ~. que podem correr 'J <'; s uas m'" úã s InlM. tornando·se P:\1-CllIC, ;\(1 1lIl' .... - ku....a . e\'llda, pole. EXlDa. SaQde PubUca • 

ia I.. cI .P!f<1 1 rccet'lcu., Ir) dr. ( .Jabfle~!ros~, nco..., ~, Ige:.tl~o, composto silo os bons lilhos( mej,-o aI 'f:1I11o t cml ~o. da In ;!Ín,r par1e ,I;t" 1.'<'1,; · 1)l'l a ld l'~ tílJll ; tI 11. 1.10 rnuomo r0'listrado-;nlop6detersubs-. 

i!_~~:;;ll11~~e : Almeld,l o "'t':~Ul!lIC te I~: :~per:gaJ~d:C~~~I~:n~: ~ud; !CctIlOSOS, como o's a mo.RMa~, ~o casas reulantc .... dil 1·,lII'(lp:1. '1, .lr~:-:,I.I(,~!\l d~: J>l1"h: Byl l.n ,& t:!~.•~~~~d~~ d: f:~ollmun~!~~a~:l ::r~1D 
1h'. Z~ - .\ Cnlllmi ssãn t'lra\i'. 20 e 31) "I de madeira. fIUtUf0, aqllel'es e ~411Clbs que 1 _____. J'hl.l ,_I,C<11i1 e.l.:.çl,l.1,1. dl: \·111.1 e C/(',I- OOvendor outro sem valor soient.l6.o;m 

leira ,le Si) cC(li rr ,S {I Kd..:;ica. C011" ~ Como 't 'mos neces'iidade de choram nã? lfã~) maI S á escolíl, e () I) ~"c u, 1I~1Ill!L1Pl0: .IUIlS qne lhe dá maior luoroi h:',? 1 
11iui.J:1 pr,r lIliCliltiv;1 di) "(fVernl) I 'Iha d k'l d f' h a estes rogo délfem·me os ... ell~ O d'f" d S d IX(I, . htl~11l1 halh lo~ pelo co- OOuma arte de oaÇar o vosso diQh....ro. 
1ecleral. \.Í\:am ente empenhad()cm um ml. O e lOS., e .arm a 1l0111es... novo e 11(10 o ena o rOl1,c1. I',;.:nto , 1\1 ~1(l , suh-clleie de mP.revina-s6 contra 611a. Saiba 6:1.1I 

a\lcnJe r ar) all;Je!ln ,lI) rei dos para alll:nentar ~s priSiOneiros, a 1 odo~ e~!es pequenos ~cres re' ___ \1.(<1 1":'1<1 ,.I!) 1~.IO lJr,llIdc do Sul ,em e g1r o qne quer. : 

Belz.1<:. Wl selll i(\rl tI,1 remessa economia reahsada. representa cusaram se .~m dar os seus nOl.ne5 : O presidente do Senado Fe. ~.l1trc R\I~ .... , 1..10 L'. t'nlrc o Çon- mPeçam preços correntes a E. m 

Im.m.eJi;!la de '<!: en erns alim entic i(fs 2(JO.OO~ a 3(jO. OOO kllos por dIa, nfnhulll qll!Z conlessar. QlIe 11l!ha deral sr. Urbano dos Santos en. ta ~ c n '. 1.'101.<15, elll noss.o ê.s t'.I< e A Gonçalves -JOINVlllE m 

p"r ~ a"- f!(,pl1 lilcõec., do territr) rj() I ComI durante algumas sema- c lomdo. ~~ essa valentlil lJeroJca ' tI"· do. o.. I; H.l,ltlC!).'. que ali I se Ii- 111 . 'I 

h t" l ~: <1 in\'a~idfl 'e a1l1eaçadn de nas f com toda a minha familia, Idurou mezes e Illez('~. . ;l.ar~gop ~l ndo a;e r engen ,lelr~ l!h.<l1l1 rClI,llldo.Sc.l.!.:lIlldo.1 parte of- eeeeaeE.lelElee.aeEl.ee 

mr,r;er de 1()I11C. Vt:nI <;r)1icitar o. d'esse pão de madeira, sem que, , s~. r, ali o e ro In f e orga t~cl;d. J i!(,;çJn J urou Ir ~s hora". 

ma.ximo el1~p~nh(). e. n. con cur~f), njoguem de nós tivesse sentidoI nlsar o orçamento p~r.a.a con~- f.~H~I!11 ~1\C ()~ltr~do:, 1Il.1I1tos hrc' ---------- 
dt'ssa pres w,pnsa l\l~tli.lllÇão a la' o menor incommodo.~ Consi d' '. trucç:lo do novo edlflCIO desÍl: VI,IIII)~. cr~I/.CS c h,!lldclras . O aramado Café Mou 

\'nr de tão Ju<;to mOV Imento. I ' gna ~ a FilIai do Banco nado 11 Camara Alta, que sera O ar raial cOlltav" 4,\ ranCh1)S ,rs 


:\5 corporações represen tativas ----- Ido-Commerclo de Porto Ategre, construido 110 centro do jardim que arJefmll toJos. vende-sc no CAFE DO COM 

\10. C()mn!~rc io, Indust.ria.e lavou' ACADEMIA DE LETTRAS ! ~ p;quete AI/nu trouxe a quan· da Praça da Republica, antigo . Jlx12-Na ~apiléll app:[recl! o MERCIO DO Mercado, 8 9. 

I.a (.r,m scJc nc<;!;: c~p1!a l se assf)' - -_...- lia e 4~15:246$OOq. Campo de Sant'Anna. ]ol'1l<llsinhu CTltko O Dente. fI-15 
uar<im C(!lll enthus.lasn-.Jo a essa Na Academia Brazileira de Let. ~- _..-.----~~_ __ __ ~______ .__ __ 

(,hra urzente de splldafledade IlU' tras foram encerradas as incrip-I 

ffiafla. par(l C~)0 ~x l l0 <;e to~na. DO' ções para as vagas dos srs La

~~:;;e I~cirf~~~~dlve l o auxiliO una' fayette Pereira.~ Oswaldo Cruz, I~ 0. DEP~RATIVO E ANTIRHEUMATICO 

Pedimo s. poi5. (J (()nCUfSO va' de~endo a elelçao se re~lIzar em AVUM~'- Deve ser elIlpregado na curA daIi050 dessa benemerita associa' melados de Novembro Vindouro. . , .. Syphilis, Rheumatismo Molestias 

ç.1o. rrJglJnJo que acceite o en' A' primeira vaga apresentou ,se Ulceras, Articular, da pelle, 

f:r~~taJlfo p~o~~~rn~c~~~~;ra n;~: ~:"odi:r~tAI~:!io~~e~~srr~j.1)1 e á Feridas, Muscular Darthros, 

ra cabal desempenho da missão Dores, e Cerebral, Éczem.s, 

que 1I0S fo i confiada, Que inspi' DE 8. JOÃO DA BARRA Empigens, Arthritismo, Erupções. 

rou O eloquente appello jéi cliriJi' o Tribunal de Conlas já orde

nou o do decreto que !: EM QU,.LQUER MOLESTI" DE FUNDO ESCROPHULOSO, HERPETICO E SYPH\lIT1CO o uso DO ''Ta)'II,'' de N.....io d...r ...... t IE.PR~do aos governos estadoaes firma' registro 
- V,.NUJOSO. SUA ,.Cç.i.o FAVORECE O REGULAR FUNCCIONI\MENTO DO .'JOiT''''',U.O, .......,...0, a",p'" 1~....Nft:.O.


do r.elos eminentes Ruy Barbosa lutorisa a emissao de 150 mil A VEMO,. EM QU"lQUER PHARM"CI" E OROO,.fIlA- ........ U.......n":IT."!III " f :u.r. - RIO DE JANEIRO, 

e Nilo Peçanha. contos. 

(CONT.) 

' ,. 
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II Quat a ;Jo:~a ma\s I~ se!~Od~;~~d~[~:'~~i~:=~~~J.;:?;~::!~~~., mAS Y P H I L I S W 
\)at'.asa da\t\\\\)etsa~ De~::;'t:' ::J;~5~~·:~~~~~~t~~';~1W~S::;;r;;~no I' IID (~OI::::: :: ;:I:~fe:::~:~tI::,::e:h:;'::o:~:, W 

-+.~ ~...-- - ' AGEN"TES ~A.P...ITI~OS 	 [2J canero8. manchaM de pene, ulcel"as e toda.s as doenças 
~ resultantes da imtlUreza do sangue tratam-se até á RU-

Não i'. c.cl'tamento, nem os colussacs diarnan- I Trapiche de atracação de vup.enamos cOInarlnazelts para carUUS ' I .ra-ratlléRl completa. com o ma.is potente dos depura- U1J 

tos das mil1iouari~a. nem ÓS l'íqlli b::ii'ruos collal'cs I " ~rrespondente8 . de ~iverso; ~anr.o8 . nacionaes 'e est1'8.ngeiros: % til·oS. [[1, 


das mais preciosas pedl'srias das rainh as e pl'in- , OORRESPONDENTES 00 BANOO DE NAPOLI W 

cezas, ma,c; sim a felicidade, Uma .'lcnh"ra ten- ' Remessas para a It811a 

do saudo perfeita, é-a. mais rica do mundo . Com ~ I Vendedores dos &utomoveis "PORO" 19J 

o seu carinho c o scu tlru l-'I", proporciona todas as 	 ----- !]SJ 
felicidades dame.tic.s. Como alcançar, pois, essa T"'"":i:'d,~'~:"b~i~: E:::::'~::: ;,~~·~::~~í:;~~·~ :r:..r.:bJ;:~" ,.' i9J I%' 

joia '~ Bastlt. cuuhúl:l'l'-lhe o nom(' é: Eoctt,rregam-se da acqntslçlo da quaesqner mftterill.es pll.r,. ampr o;:: ;s.3 ~ ~ 


MINERVINA --~l:~~TA'~'~ '·~;;·IrJgIQ~l_	 I A, :D~~:". ~~~~~i~~'~':PhilltiDO WIIDOI	 ~~~:;gDottoE~~_D,taMlI'~ÕR"M·I·r~~~I-Q'T"',I 
Ella, como scccntclha lurniooi:1& de luz ceIes· l,u~ urr nfi UL ~ ~II U ~ 	 qual-Siió muitas o qualquf'C dallas de per si o torna su perior a 

tial nas doenças do ulhero e ovareos e nas qner ontro preparado cong6nere. Vamos no entanto menoionard 


que têm a sua origem nC8ses orgãofl, faz verda I\S 
princlpaes.IS Substltulur {Inahjtlcr outro tratamento com granda supe- E3

deiros milagres, Cura bemorrhagias em menos de .L anoe1 G0,mes , rioridade, inclnsivementa o conhecido 606 a 914, e as frícçoas e
M 'IID 	 ~ 
2 -1 horas, hcmmoptyBcs puimouarefl em poucas I'S" iujecções mercorines, processos velhos, que todos devem . aue- 1f 


1 dllr do si, por lncommod()1I, inohicaMS o dolor080s, desde quo 

semana~: bcm orrhoidas de sangue e111 :..: ffirzes ~ Ab Nesta casa executa-se todo e lIualQlÍer. trabalho er.l :~ so tnlto pelo DEPURATOL. li1 

CESSOS ou tumorC's de uthcl'o, em I; mez(' fI ~ F~z marmorf, lões como: Mausoleos, lapides, cruzr~, ~ l]J Jaz ~~: ~~ru~;;-:~:~\'=[l{l~ud:un~~s~oc:~:c: :m::c~~ei;~rg~~~ ~ 

voltar as re-gras perdida8; regularisa-as, evitando an\inhos, vasos, medalh6es e busto em tamanho l[52J te? Que incoOlmorlos "que sobrosaitofl: para quem preciza sairl [[] 

as dôres que os acompanham. No celado critica. eo natural. Dispôe de pessoal habilitado para o Sl.f Ii@] ~Ie~~~~ sdd~~'l~o (~~~ensd: ~:~ra: c~~: P:-~~~:~sese c;:a rl~:::aS;ft~ ~ 

remeljio mais eft1caz. viço de ornatos do mais apurado gosto e cstyr-1 15i1 o oorgaoismv), era que e,; tJ:ido de fraqueza ficaria o doente? Ul] 


Algumas sf>Dhores, jÁ. qU3!'i mortafol, ás portas 
 Abre-se qualquer lypo de Itlra moderno. I]] CIlI~~\~~-~~~:'llIeta especial Outra vantagem de grande valor ~ 

do Hospital para srrf'm OpE'l'ad8~. curaram-se O mm'more empregado é importado de Carral'l\ II Ui] l'i!ito qne o medicamento em !'li não e:I:i<l)e dieta, mfts apenas li. l5il 

em 6 meZeS ! com "MINERVI NA". (Italla) e melhor Omais eonheci410 [[I ~~~:~'l~)stJ::r_~e:~~i~npcI~:~l~e~rob~!t~~~:a~~<s:I~~::~t~::eb~d:S :1: 	 [[J

A~ senhoras que soffrem é porque não se quo' I Tem sempl'e em deposito grande quantidade mo i &l ~~~!~~::ho;~::~~~~~~~s'n~~\;~SOn~~e!~~f:d: à~e::D~~~t~~~: l:§1"J{ fe-m curai', ou porque não t(, ;-o gm6r bastaute a marmol'C em bruto, do todas as côres e espessura. M'm _I@] qt::\lqner coisa, pod<lndo nsar de tu-:!o. @]
seus filhinhos : Oll porque ná,o conheciam um I'e· tem em exposição permanente os mais. b,em acabados I, ~I Não ter sabur o que ô <le uma grande vJ\nhgem pt.ra 8!1 ~s 
media efticaz na. yenlade. Algu mas gotta3 de f[ P )10SS0!!S que lho r('l!lllgnatn t.omar ramedio. Silo peqnenas pipulas .R

trabalhos de arte t:lxecutadoB Da sua o lClDa.. OBsue C"- 1~'' 01 que se tomam facilmente com um gole de agua. a
"MINERYI~A" dão alivi o, a.: gu DS fracos fazem lalogo8 illustrados pelos quaes exec~ta qnaesquer en ,.~. Traz o lIf1lwtlte e o bem estar ao doente, fazendo desap~ Uil 

curas m!1ra\'il:'10sa~. 
 commendas. Encarrega~se de org8-Dlsar plantas. para 10-\ -§- ~~~~el~f:c~~l ~lI~hv!!~:: :~::~ni:I~~:;ud~sl~:S::e!n~l.dA:s fne~í'h:::; @] 

vantaruentos de mausoléos, estatuas parA ja.rdms, etc. !IID tornaln-Re hu.stanta f:!i.\n>.livcis logo no fim do primeiro tubo ou [QJ
Preç'C'I eru toda a parte 4Sj{)l) 

Esta oftlcin& e a unic.. no genel'o, neste Estado, que , -§- no d~~~r;'~~~~ifcJ';~~':'g(]nte embirra de andar com frascos de @] 
Acha-se em loddS as phiFmtl(~ilS e (,lSaS Q:H' \cndem drog as e8tá habilitada a executar as maia CU,stosas, cO,ocepçQP,s ,IIID .... i!lro ua algibeira, que além !lo terem o rbco de so partirem. lID

5l.. têm niudn o inconvenlento do >.IC tornarem incommodos, O DE~
de arte e luxo, Recebe encommendas do InterIOr e res· r D PUItA'I'OL Vila acondicionado em pequeninos tubos quo andam 

DEPOSITO POR ATACADO l;)Qode a qualquor consulta, Não tel!l~ compctfmcia tan- ' rói porfeltomente t\ vontarle até na algiboira dv colleto. - ~ 
' to nos trabalhos como om preço, V181 tem a lirl dl\d;~~ru!:~~I!~~~,~e~ol:~~~n:e~lU~oC! ~e~~':n:~ pS~ReS s!o~~r::d~r~~ 1f

JordulI, Gorken & Cia., .Joiüville Nova offl'cl'na de Marmorl'sta d l':'.! q"i,,,,, "'a",, ou 'po<o do ,nno, 
e I]J Não n<'C<'8slttLr de outros tratament.l!j 9upplementares, co- --§-

Carl Hoepcke & C. Florianopoh:.. ~ A N" O E L G O ~ ::E S ~ ~~~Ilbí'!~~:;~~: ~i~~~r~~l::j~stn';:tr:~~~'l:~. s~~~u~,:n;~;ificaed:~~:IJjjJ ~ua Cons(!lh(!lro Mafra n. 72 ~ pdo DEt-- Un.ATOL nada mais precisa para quo d08appareca IJ[Ic==== ~ W-I~ 	 FI' [' por COmlll'l~o. l!I 

'_

Sta, Catharina OrULOOpO 18 ~ PercOIT<'!' todo O org!\lIl~mo (lo (loellte som a mais ligel- IID, 


m j)ertnhrl.Cuo e ir com II corrente Circnlatoria, ou seja com o 

sangue, a to<b !t lmrto: figlldo, pulmões, cerebro, garp:anta, or___f!;ií08 $;I'nitnos, braços, llernas, e enfim. !:l t.odlls aS viceras, ex- ~'% 
tl'rminn:ldo o terrivol Il-gonto ::la !'lyphllis. Numa polavrn: O DE.I,~ 	 PUltA'l'OL 6 o Imico modlcnmonto qllO trata o cnro. a syphiUs 
SNn o ml\i~ Icnl iucommodo parll o doente, ::iem ,\oa este pro
cise tIrar al~8m telllllo ao $leu hor'rio, vis t.o quo póde nndar 
nn!'l f,ln1t8 OCCUrHI~'ÜU8 hahituaes e á sua vont.ndo, e l'Iem qno seja

DE 	 e)(lllorado, vist... quo gM;t n llOUCO dinheir,) e C0111 t.odo o provei [ID
to. Al?m de til lo is lo, e Intolnnnento inoffeus ivo.Carreirão &Filho~ QI1C o nso qUem n<'110 th'or confiança e quo soffra o gU3to 

Cerveja 25 O. 98. Mm llfo,,-pit.o qnnm ddlo rluvidllr ! ~ 

Gasosa 2:'1 O. ;-,~. 

l~1 
O DEPllllATOL oncontra-se A. vonda- em todos bOM phar[IDO mncia (l drogl'lIrltH:. •Sitter Es10macal 12 112 L. 16$. Tuho com :32 piPlllfl'l, 8 a 1fI clill-~ de tratamento, 5S000, \)e~ íiI 

Bitler Extra fino 12 112 O, ltlS. Fnz na!;!"!!'!' llf)\'OS rfl\!"lIo!', im- lo corll-oio, lUuis $·!()O;:l tubos, 1:1 S~llJ(J; paio correio m!lis 8600. 

Por~uen I'IUU;E\IO III 	 t.fI 
laranjinha 12 O. 14$. ~,',<:: : : ; oI;~1 ; ~:~~ll;~Il;~'d'::1 ~1(::l. ('j~: i/~.f"l~; 
Xarope' abacaxi 12 L. 18$, I ';. :1\'~ (I,; ;~~~. (:i r', ;~:;:1~:\ ~(,O':;~ ~'f~I~u\;\:i~:~
Xarope de lima0 12 L. 18~, 	 [jjJ ))Ol>oslto g.1'tl1, l'Il,\RilLlCU TAVARES [jjJ 

@ PRAÇA Tli'{ADENTE'; 62-i'{IO DE JANEIRO ~ Xarope 'groselha 12 L. 18~. : ..,' ,] li" ,le]lo!;it" gf'ral. 

Entregas á domicilio. -Kio d~ fJ;]m~il'o 

Pedidos pelo teleph 'ne n. 12 ------------~~~~~---~~ 1~~~~~~Iil@§~~~~~ 
~--~~----~-----BEBAM SAlUTARIS!(!om\l<\t\\\'(l 3\,\\\att\\.ta 'jaut\s\a~ 

MINERAL 	 CERVEJAS 
Antarctlca 	 MOnchen ESCURA 

IHamburQueza CLARA I Glambach 
PRETA

UnUio 	 I Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginger-Ale 

Agua Tonica de Quinin() 
Licores e Xaropes 

GELADEIRAS MARCA PERFEITA 
~áo, C?L()çolate, 
Bauntlhe, Amm<l3 "'_Ro. Co_'_ "'.... _. AGIDO GARISONIGO

~1.0IU.1t0F'OL .. 
e Am~ndoQ5 , 

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

da Companhia ANTARCTICA 
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4 o ESTADO Quarta-feira, 29 de Agosto de 1917 

Thomazia do Valle Fragoso IMaría José de Souza Lobo p.. . I V'EN'DE-SE 1í/f§.""=~-§§§§§§§!ãI~ 
Elpidio Frag l1RO e I t Irm~os, cULlhado. e ' ~ottos t a esplendida chacara Lai>ages.I\Hil' PlLULAS fORTlFIC AUTES IIt famil ia Emilio Blltm sobnnhos de Mana ~ \ se, situada na praça 17 de No· il ~-------

"I e J osé de Souza Lo- "'t\n S vembro, dividida nos "Idlll.!l.."'-11"" Anemia IfamiÚ., Maria Fal' l seguintes ! 
ção. Heitor Blum e bo, ~ convidam a to~ V" letes: j 

i'a milia Ell~h'des Ril :!a An. dos 08 seus parentes e ami- Fornece·..,e gorros ti bo- 1° lote-O grande sobrado, 1 
t . 6 1 d' l : ':J. _vos para assitirem a. missa 	neta para officiaes e solda- de excellente c~nstrucção, com ~. 
Oul O, r au o (l I raDl& v en co.: ú • • d dE ' p " o terreno, medlRdo 35 mdros 

t il, cOll'ddam a.o~ parentes e de 1 aIlntverS&no qne por I ~ o x~rC1toJ OJ"C1&, de frente da praça 17 de Novem- I 

pessoa s de sua amizade. pa~ alma da ~esma fazem cele- iLmhas de TIrO e Marmha bro, por 100 metros de fundos, ! 
r~ assis t irC'lD a m issa , Jc " bra r no dl~ 2~1 ás 8 horag'j e a .todos os. empregados na~ua Uruguay. 1 
di a qu e mandam celebrar na na Cathcdlal . pubhcos e palzanos . 2 -18,30 metros de frente 
Matri z à c S ão F rancisco, no Antedpadamcnte muito A' rua Tiradentes .n . na praça 17 de N~vembro, com 
d l' a ? q d .. t á ' [)cnhorad O!', agradecem. M. L erman e era. ltiP metros de fundo~. perfazen-, 

. _, o cC" 11 CU e, S ~ e ~ . ~ . do uma area de 1830 metros- ' 
m eia horas da m anhã, por , 4.)-60 quadrados. I 
a lma _d e sua sempre lembra' l Vende-se AttençãO '3' lote-43 metros de frente '. 
d a ma!:', ~(lgra , Ir rn à e a ,ó 	 na rua Uruguay com 53 me
'l'lll, :ma: i:-:. do !',dfl' Fr(!flOsIJ., U ma Aranha em perfeito VENDE-SE urft'a bôa Ic~cara tros de fu'.l~os. Excellente t erre- ; 

" " _ "" " :J rr J '''Itlldn d li t I I c,!m gr3~de casa de moradIa e no para edlficaç:io. Este terreno ~ 
AnteCipam 08 tl t.:u :ti abra , ... ____ (\ e exc en es mo as , boa Diana, tudo em perfeito es- pode ser subdividido em lotes ' 

d eci mcntos. Iapparelhada C .com um ea· tado de funecionar, com grande de \O m de frente. i 

Martins da Cost;l Cruz, o me
lhor remedio para a cura r:t 

dicaiJaanemia, impal udismo 
insom nia, dóres de cabeça, 
zumbidos nos oudJos, falta 
Je_a ppe, ,-,e, mole'" ',, de 5C~-

> ~ 
hora e doençás do esto"mago 

DEPURATIVO VEGETAL MINEIRO 
~ - 

SyphI1ls I 
R~TIVO ~~~~= 
TAL MINEIRO, 
de Bernadino de 
S 
oe:~~~h~1~e~~~:~?~ 
para a cura com 
pleta e radical da 
syphilis, eczemas, 
molcstiasda pelle, 
impureza do san
gue, etc, 
E' puramente ve
geral (sun'ma, su
cupim, velame, ja. :, 

; 
'. 

, 
l: 

vallo, por preço med1Co. paSto, agua, matta-virgem, barro 
RTH ! ~\lem pretender comprai' espeCial para telhas, tYlollos e 

,.<\ U[~ MELLO . proprieta- Idirija-se ao 91'. proprietario louça, com bon.s terrenos p.ara 
no da Barbearia 1\io Branco J ., C ml h l' á' C ,plantaçãO, proxlmo ao Estreito. 

. 08\ o (' o 1 1na. am. l Para tratar com o sr alferes 
preCIsa de um meio-o~i, iat de'boriu n' <. Muslaphá.· _ 
barbeirO. " ,-30 I ~-8 

FUNDADO EM 189ó 

SE'DE PORTO AL.EGRE 

CAPiT.-I I_ . 	 . . 50000.000SOOO 
3:1 54.7 16$910RCStRVA . 

. ru,1.\ ES em t":or IIlDopoll s . J oIRTllle. I.aguna. BI... m('n!ut (E.tado de 
!'i nata Calharl"al. f'm lUo ornndt'. Pelou", !c'i.ntl\ nllrln, f llchoeln, Cruz 
~l!ft;. ciJ:~I~~o\E~tnlio do RIO Oradtlc do 8ul),-Agenda.s ('m CorumlNl e 

f'lI cca dircctamentc, sobre todas as praças do Paiz 6 do Estrangeiro e 
(,bre O~ Ff'gni ntE'f; ba nqueiros: 

I. {)~DHES-Tbt> Britil.h Baok of Sootil Amaries, LtJ. 

!' E n·YARK-T be Xational City Bank of New-York . 

P ARlS-CfI?ctlt Lyonn a!s, su as Succurs8.0s e Agencia!'!, 

MILA:\O- Credit o ltalittuo, suas Succllrsees e Agencias. 

l;E:-IO'VEYA-F, fr i!!lonL 
H.1)I EI{"R! ;O ~-Commerz n nd Di!i conto B/l.llk, §uas Filiaes 9 correspon

dentes . 
P onTCGAL- Bao co ~aciona\ t:1~ram lldn ll , L '~bôa , sua~ A~enc ias e 

corresp ondOl'tOil . 

~~~,t~~·t~~~~~~\('~J~!~~~ ~u:~k ~~rce~~~ll~:g~ tt~Tr~~·DAM . 
B CE.'\ OS-AI RES-The British Bank of ~outh Am erlca, Llmltad . 
~IO~TEnÔE' O-=-~~nB'r\~i~~~àB~~ok uo~ kao~~el~~r~:~ ~~l: 
l'or inte rru ed io de seus bllnqueiros acima sllcca, Irl\ncamen~e, ' sobro qnAl

'FI"! prr-ç l!. dll Europ a (l Amerl c&.. 

4-h 

EMPREZA DE NAVEOAÇÃO 

-HOEPGKE
PAQUETE 

Anna 
Sahirá no dia 1 de Setembro 

p. fu turo ás 7 horas da manhã, 
para Itajahy, S. Francisco, San~ 
tos e Rio de jr1:le;,o. 

Recebe passageiros, valores, 
encomme~das e cargas pelo tra
piche RiUa·Maria. 

PAQUETE 

MAX 

Sahirá no dia 2 do corrente, 

~s 2 horas da manhã, para la· 
guna.

Recebe passageiros, .. alores, 
e~:~m~t~ndas ~ carga pelo tra
p p e R . ~aTla. -. I 

• ara maiS mformaçoes com os 
Rectli, \! dinhei ro .. m conta corrent e, rotlradlls livres, aviso prévio e o agentes 

~~~!~ ~::m~':s~r~i~~r:l~ ~OaXr~~'ti ~;I'r:Ó)t~~~~~hh~~o~:ecac:~ta b~~~re~~m:~~I'g~ Carl Hoepcke & Comp. 
pE'nhor m.. rc r.ntil r: :l\l ção de ti tulos da d i,lda publicll, acções do rAarcosetc·I ___________ 

j),·s!"on-. II nolag prümissorles, letrl\s de cambio, oacionao9 e olltran· 
g"iras ~quaesquer t itulos do cred ito. ALUOAM·SE as casas da 

En carrE'g'a.se da cohran çll de dividend os :de Banco!;, Companhias, jurol! rua Alves de Brito, em 
e ApOlccs, f' edera{'s, E.s \.6doaes B Mnnlclplloes e ontros quaosquer. frente ao Grupo Escolar Silveira 

Secção de deposUos populares ~: ~~~d:'d::7~~:s J;~I~~~~~ha: 
(Com nntori sação do GO'ferno Federal) Bocayuva, recentemente pinta

~ E'!l t R s ecção o BA~C O rebebe qTI lllqner qnantlR, d e~de 20$000 até das, tendo uma dellas tanque de 
~: I)I.f.~ , pag!\.Ildo jnros pe :). ,. ao Ilnno, cllpitalisados no fim de cado. sement re lavra. 

2 PRAÇA15DE N'OV":a:M:BRO 2 	 ra!Ss ~~v~~~1'°3~mdr~erf~~~~~~ 
Lima. 

A tratar com-André Wend. 1 

hausen fi Via. • 
• I 

-, .. - - ~... _o . ._

COLORA U no almo[o no Ja,,-\ CL&! 


I fm-sempre COLORAU Vende-se 

__ _ _ __ _ _ Vende se PO! preco vanlaloso 

I uma bem montada labnca de cer 

te 've.;a com todos os pertences emBrevemen I perfeito estado, coniorme pode- IC {'
Sabao on lan~a, 

Um sabão que dá excellente 
resultado para lavagem de rou. 
pas e de grande economia para 
lavadeiras. 

8re",emente encont ra·se em 
todos os armazens desta praça. 

Fabrica de M. LcnJH'Cl1I/ c 
OiD.-PRAtNHA 

14- 15 

[}sC/{' nC/ comiúa (I CO/J)RAI/ 

e I{'/'('is li \'OSS(( !fIc.:a os 

melhores pratos 

SnL Manoal FalJatino da Rocha 
Ediflcl0 proprlo H t'~ id('nt e e m Chú- lIrllude 

Pl'rnamIHl l'() 

Cah.a do § ITeio 122 - Eud. Tel f>pho}lhoulco : BANMERCTO Cor e paladar na comida :. ' Cll ril110 o:om o b;/i,i'ir (r~ No
fJueira do rl l:l fIlHH'l'utko Chi

Ctlltl gr.a: 8ra. t1e1ro Unlver ~al. Rhjelro com TWo·m_one1 obtell( usal1do o COIJ.I " 111ico João tia Si l\'a ti il ycira. 
.... , H.C . 5·,l'dd. e U s bl' r' s 

Ftli.1 em FLORIANOPOLtS, Estado de Santa Catharina ~ 

•  I3E!1I3I3~""'8. I TER~ENú-vcnde-se uml 
T. B.U~OON '\ lcc- ~ terreno com doa. frento. 


d ona desenbo, pin'!ill I ' 

tura e a lio gna ita- I dentro d a cidade e optimo 
lian a no d omicilio dOFl ~ Ipara edificação . Para infor
alurrlllü8. mIml.çõe~ f',() m o scu proprieta- : 

..................~"""'................ ric Atlblpb n Mello . Im 


VENDEM-SE EM TODOS OS CAFE'I-! E 
= CASAS DE BEBIDAS

I 
Astra-PlIsen 

Hamburgo,
Kosmos 

Glumbach 
proprl.. p8.":. n;:!:=~~-::. 

f'erveja tão excelle.. nte e ao a. Icance de todo. 
deve ser perferida a qualquer outra 

- DEPOSITO • rua Conselheiro Malra N. 31 - . 

Unico depo8itarío: JOÃ.O ~LElR 

teOE30eOe.eOE~M3I 

I . ; ~~R !~ 
l6l 

_1E ~ 

Agentes geraes \ppec~drzga~ !z~ug~~
I

' . dos pobres.) 
CARLOS CRUZ &: CODlp_ 

RUA SETE DE SETEMBRO, 81 Ria - Avenda em tadas as pharmleits . 


veri ticar quem deseiar compral·a, mandará Jechar ás 3 horas da tar-
Para tr<l tnr com Cnrreirão e fi · de o registo geral de destribuiçao 

Iho~ <í rua .BoG.,!Yl1V<1 11.33<1 qual· d'agua, até que melhorem as con· 
I quer hora do ti",. Idições dos mananciaes. 

4-- 1::; florianopolis, 22 de Agosto 
' ' de t 917 . 

E' 
preciso que as 

senhoras decórem: 

Doenças do uterO 
- flores brancas. bemor· 
rhagias, suspensóes. coli
cas, etc.- curam-se com 

A Saude da Mulher 
Doudt . l.oçruniUo • Rio 

_._...._-_..... -----""""--""""------- ,.._-_.~_.... 
E D I T A E S 1 De a«ordo com o respectivo


Regulamento, faço publico para

Governo :conhecimento dos interessedo.
' I que durante o corrente mez de
MnnIcIpa Julho, em todos os dia. utei., 


'das 10 ás 15 horas se procede 
Cobrança dos impostos de con· n'esta Thesouraria, a cobrança 


tinuação de negociosl fabricas e do'l impostos sobre continuação 

oHicinas, vehiculos e ambulan· de negocias, fabricas e ofHcinas, 

tes no segundo semestre do cor~ vehiculos e ambulantes, corres

rente anno. 

POMAUA ")IINANCORA" 
(Xor\E E MUtCA REmSTlU()OS, 

.. 

90 farm. E. A. GONÇLAVES, Joinville 

D!1'101l1 !\do pel a FII Gll ldadn (10 :\I edic inll do H10 do ,Jall oiro o 
Unh'l'rAidndo ,10 CoilU1,ra 

E' o iJI'ul , u o mn io r potri molli o l1'gl\o1 o á ternpo\!!i ca uonnn
tologiao , opos 20 !l Imos do ocurnd oA f'!ltudo!'l. Cllrl\ t.õd a ;; .:;u nl f .. 

dnde de '("rldlta novas ou vr.lha!õ o mllib!l dOll ll \'l,H dn pelt.: r l
coras, Clll e imadllrn_", Empigon s, Ramo, 'Tinha , Frlu! rllfl, Pn nno do 
rOR to, t: \ceras ~lB ii t ic a!l, et c. 

Vend e-liA em tnll n " par te do 8rn:d1 a 1::;500; I ",,7. . 12So 0 0 

t'~~~~~l'~~~~f~: 1~?::1~~'> JiOl~~ct ~ ~O~t~ ,I V:RAt~;l~~Ó"'n\\?~:dt~~~l~~ ~t °C~ 
AchHC em loda a parlc. No Rio, na OROOAlllA HESS 

Rua 7 41(' SI'f,f'nhro 

DA ~MRRIIGufl ~t1 0Platl ~ tti~~I1~~"~;;,'I~t~~~~ ~;;~a , desa"de. 

. Remedlo Mtnancora contra a embriaguez 

Tem dado alegria e lelldd,M a milhares de Iilmlllas Que viviam na maior II1lsell. ','~\ild. pelo ttlsle vicio 


PREÇO 5$000 


franco de porte para toda a parte a quem pe.dir oi Caixa postal n.1 , Joinvi!le e aos depositarios 


.-',ha·se em lodas as f,rmacias 


Deposito no Rio: RUO . HESS, Rua 7 de Setembro 


IiHio· !~ e 2:000$000 a quem dltunnc~ar com provuS os Ials~fioadores-em Joim'illo Sts. Oatharina 


em Florianopolis: André WeRdhausen &(.. ("I Hoep'ke & L, 

:! 

•~tC~~~;:;:1g:JE~=======;:::=====~:IiC========~iI 

I AVISO 
A Empreza Agu~ e Luz pr~vi.. 

ne á população desta C.apltal , 
que. autorisa pelo Snr. Dlrector 
de Obras Publicas, ,diariamente 

Ipondente ao segundo semestre 
do corrente exercicio. 

S Os contribuintes que no prazo 

[jj] '~~i~~e~~~x~~:,r~;eri~~~s~:~~s~
' ~ tos ficarão onerados com a mulI 

~ ta de 10 "I... decorrido o semes· 
tre e 20 "lono espaço addicional.! Thesouraria da Superintenden.. 

,cia ~unicipal de florianopolis 

I i1de Ij'!~~ ~. I'tJZ';dha"..u 

! ! dente Municipal convido os 

I Proc. -·Thesoureiro 

~ 
I' 

SubstIluição d. apollces 

i ; De ordem do Nr. Superinten.. 
srs. 

,'i 

' possuidores de- apolices munici
paes que ainda não mandaram 
nas para substituição, de ac:cordo 
com o art. 23 da lei n. 410. de 
26 de Out~bro do anno passado ~ 
fazerem afim de que possam con
coner ao proximo sorteio. 

Thesoura[ja da Superintenden
cia Municipal de florianopoUs, 
16 de Julho de 1911. 

I O to escripturario
i. João Baph.ta Peia;.to 

1I FEIRAS 

De ordem do sr. Superlnten, 
I dente Municipal c.onvido os la.
!:vradores e negociantes ambu.. 
I lantes. que concorrem nas ter~ 


. ças·feiras 'lelra n'este Merca

do, a fazerem·n'o tambem nos 

sabbados " mesma. hora• • 

I AdministraçãO do Mercado Pu
~~~ed~9~\~ri.nopoli., 26 d. Ju· 

Theophilo J.ão Corlleiro,O Administrador 
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