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33 DESTADD
.JORNAL. DE: MAIOR CI-RCUL.A9AO EM SANTA CATHARINA 

data.\ fiO ~ NDijl D.\ DAfi ~ DfI 1\1 ~ '7 I Dr. Camil~ Soares A da .Independencia I~.. 
~~~~~==~~~~~1\ IJfiRl ; IJ rH.fi~~ :l__ U.!l!i\ I INota d"OImparcial" Fesla civica-religiosa 

Chegada dos rll'o~ do UIO Grande do Sul, Rio, 4 (ret.)-Chega hoje de Para a fesla civic.-religiosare-

Malta Oros~o o dr. Ctmillo Soa- ~7t~~mos hontem o seguinte con· 


Parana', S. l)ilUlo. ;UÍlla~ Heratl~, Per res de Moura, interventor federal . _ . . 

naquelle Estado e director geral .A Commlssaoabalxoa~slgna . 


. d05 Correios. da tem a honra .d~ convidar ,3 
 ij~ allemãAS marlCllam ~~~tra retro~raQOnambuco (I Saut.a (;at.harÍnll I O dr. Camillo Soares vem a v,. EX3: para aSsistir a f~sta CI' l, 

esta capital em vista de ter sido vlca·rellglosa, que. reahsar-se-á 
O TI~º__ ~_O pronunciado como cumpJice nos n3 Cathedra~, no dia 7 de Se· A lnonarchia na Russia 

. . desfa~qu.es das agencias. postae~ !~~ã~OJlr;:~~~'e~m dCaO~~t~m~~ 

Rio," (retardado) - Chegoll o Rio, 5-H'1nt~m á nOite che· do DI',lncto Federal, ultlmamen Independencia do Brazil e da 
 os EXERCITO.? _AL~E-,-\\~"'.~~~ARAM FLANDRES

Tiro N, 4, de Porlo A!egre, garam os atiradores bahianos te ~e~IFicado~'l posse do umo. revmo. sr. l'om 
O !fClbcrtÍ, que conduzia a pa· qteue !;Jr3in recebidos festivamen· de hCj~:P~;c~~h'are~ri;in~rs~:~ ~oaquim ~omin~ues de Olivei!a, . 

triotica e bem organislda com· . o caso ue se "esume no se. IlIuslre BISpo DIOcesano, CUJOS Outras informações 
panhia de guerra, atracou no Rio, 5 --H:"lje chegarão os tiros guink.' q . actos constarão de missa solenn~, Os alltlltrics enlcuaJ'aln 11lantlres pedia auxilio ao Kaiser para re
eaes da praça Mauá, desembar- academicos de S. Paulo, Minas O d~. Camillo Soares, quando ás 9 horas, Te-Deum, em .seÇ"UI- haver o seu throno. 

~~~~g~~a~t~~~~l:~~a~u:~ \Oa~ Oer~e s e Pernambuco. no carg..J de director geral dos ga, e benção com o SanlTsslmo Rio, 5-Telegrammas de Paris 


o
b RdiO, 5.--:-0 l'T'~itll(4)(l, elm CI ui. Correios descobriu muitos desfall afcrlaO":,entop'OI__ d S I b annul1ciam que a agencia Havas O general G/lrko ·- "ai- St'l"
recção á Avenida Central. o.r ° Vla]l o lTO (I sa IIU IOJe ques em sua repartição. flano 15, .1 ~ e em ro recebeu lelegramma do seu cor. .. 

O Tiro 4 ficou aquartel!ado cedo d.e Santos, devendo chegar Investigando constalou esses de 1911. . respondente especial informando . desle'lado 
no I' Regimento. a ~na nhJ.. desLtlques que se prendiam a Mosenhor FranCISco Topp, que o~ allemães evacuaram flan- ' . . . 

Compareceram ao desemba~. Rio, ,-,-o Tiro Catharínense, muitos outros que datavam de ' Oermano W,:ndhausem, dr. fero dres até a linha que ~'ai de ' RIO, 5.- 0 gove.r~o provlsono 
q~e o represe~tante ~o sr, ~~. de n. -10 chegará amanhã cedi· longa data Inando Caldt"lra de Andrada,Ous- Cou~trai a Thouront russo, dizem nobclas de Petro
msl ro do Intenor, mUltos_ poltll' nho e~bora nenhuma noticia DesCobe~to os ladrões entre. tavo Adolpho da S!lveira, dr . Numerosos refuO"i~dos proce. grado, resolveu desterrar defini. 
COS, loda a bancada no-gran· lenha sido publica-Ja a esse res· gou.os a justiça que agora sem Joaquim Thiago da Fonseca, Ser- dente~ de Rouler" e~tão chegando tivamente da Russia o general 
dense _dO sul e gran3e numero pe ito na im pren:;a daqui. se saber porque', que~ resp~nsa-I gio Nolasco de Oliveir~ Paes e a Hazebrollch. :. , Gurko, commandante do exerci. 
decfeT~r~a~. causou oplima im . Não é ce admirar que isso bilisar o director dos ~~meiosIJOãO j . de Souza Medelrosc. O mesmo despacho accrescen. ,to Russo.1 '

pressão. aconteça. que nen~uma coopartl.clpação O Estado penhorado agradece. ta qu~ a arti!haria ingleza ~om- . . .',
l 

Rio 4-Estão sendo espera- I Já eslamos, nós calharinenses tem no cTlme por elle "nlcamen- bardela conhnuamente a cIdade I Cummumcado 111glu 
dos h'oje os Tiros da Uahia e Iaqui residentes,acostumados c.om te descoberto . : - - de Gand. Rio, ;;-0 general Haig com-
Paraná. Iesse modo de proceder dos Jor- I Novo deputado por Minas O R' munica para Londres' 

Preparam-se grandes festas. j naes que,~ se_~und~ parece, pelo s russos evu,uut'am lya I No correr da incur"são durante 
Rio, 4- 03 nossos contena 'l pOtlCO C'I.:.O as cou:.as de nossa INCENDIO DE BOGOTA'I Geraes . a noite ao norte de Lens ca tu

ne~s .daqui exlranham a falta de terra, não teem C?Tiespondentes . RIO, ?-Telegrammas de Nov~, ramos quatro metralhadoras. p 
notiCias do Tiro 40. lem Santa Cathanna. . Rio,)- Um grande incendio RIO, 4 (ret )-A Camara re· York dlz~m que os russos eva I Grande actividade de artilharia 

Rio, 5- A's dez horas ~~ noi.te .-Depois do ~esembarque. os destruIU a cidade de Bogotá .eonheLeu o sr. Bueno Brandão cuaram Rlga. na frente de Ypres. 
de hontem cheg?u O TirO RIo ' alTradores cath~~menses segUirão ldeputado pelo Estado de Minas O ./, _ , "'l f ,t. . Actividade da artilharia inimi. 
Branco, de Contyba, sendo re· 1p:Ha a VllIa M,lllar, onde ficar:1o - .- ... - --- Oeraes. s ar em((e.~ mu/( Iam (011 lU · a no sector de Dieu or1. 

cebido com grande enthusiasmo, t aquartellados. •• • _ Pell'r.gmdo - Quere?t t·es· .p
Ig 

--- - - ------- - - --- O .nllustro ·0' t "r ' k " taurara. monarchw da , Comrmmicadoirancu\ .. I da Fazenda l S pIe os )àU ees R',lSi" I .
Uespacho collectivo I Tempol'lIi1a Jyrlca ' , Rio, 5-E' esle o ultimo com-

I _ .. -- ! Rio, ·-> -0 dr. Pandiâ Caloge- Co," 12 milhões de pretos, os Rio, 5 - lnformam de Londres l municado fíancez. 
Nas pastas da ]us!l'ça e I E ! ' deras, ministro da Fazenda, depois Estados Unidos sempre tiveram que os allemães occupar. .m Riga Nenhuma acção de infantaria 

s rea e arUSl do despacho collectivo, pediu a "ua vida nacional perturbada pe- dirigindo a offensiva contra Pe· em toda a frente. 
da Guerra sua exoneraçãO. lo «problema ne~~o». Mas, ago- trogra.d afim de. restaurar a me· I Ora~?e activida~e de artilharia1\ 

A critica Anles do sr. dr. Wenct~shu ra, com a mobllisação para a narchla na RUSSltI, conforme cor- i na regiao do mOll1ho Paffoux, 
Rio, ., -Na pasta da jLlsliça foi Braz partir para C~x.ambú será guerra, es~a velha questão de respondencia trocada entre o, ~ai- ientre Cerny e AiIles, nas mar-

as.signada :t nomeação de Arthur Rio, fret. I-No Municipal es· nom~ado o. novo ministro. . raças adqUire aspecto grave. ~er e o Tzaf, na qual esle tutTmo gens do Mosa. 
Vieira Peixoto para o cargo de treou honterr:, na opera Palha- fOI conVidado o dr. AntoniO Conforme relataram os tele· . ___. .____.__.. E!! _ _._ _____.___SD 

direct'lr da casa de Correcç;1o. ços, o celebre lenor Caruso. Carlos para a pasta da Fazenda. grammas, em Houston, no Te. 
Na pasla da Ouerra, foram assig- I A crilica diz que o famoso le- xas, qualro balalhões de prelos O governo da Republica O ex-Contestado 
nados os seguinle~ fictoS: pro- : nor já não é o mesmo de ha 14 se revoltaram f!0 dia 24 e. com · I 
movendo na arma de artilharia annos metteram varlos assassmatos.y_ 
a eoronel'o tenente· coronel Hos : 1 . _ _____ ; Iro 40 Depois os Insubordinados de· BRio, i'í'd 7 gr'R We~l~eslau Os reb:ldes que se apresentam 

timphilo Moura, por merecimen · . ' sertaram, parecendo que se recuo raz, presl en e a e,?,u lca,. a mosll'am-se a/'''~pendido.~ 

lo; a t3nenle·coronel, por mere-! N U sam a marchar para a guerra, de conselho do. seu me.d lco .assls· 

cimento, o major Adolpho Um; ' O ruguav A parada do dia 7 aecordo com os incitamentos dos tente, passara , por trT!lta dias, O RIO, 5- O Dtano da Tarde 

a major , por antiguidade, o gra-' . agentes allemães. governo :to seu subslTtuto legal de Cuntyba Insere um telegram
duado Chrysantho Leite Miranda U ensino da líllgua portuguez8 .0. sr, dr. Mannho L?bo, ad· De ordem do ministro da Ouer- o dr: Urbano dos Santos, vice· , ma de Clevelandia Informando 

de Sá Junior; a capitão o gra .: . mlnlstrador. dos CorreiOS, rece· . ra, dest~camenl?s de infantaria e preSidente da Republ!c(I. . que chegou ao lugar Barracão, 

duado Flavio Q'Jeircz do Nas-' RIO, 4 Hel. )-O governo do beu o segumte telegramm~::- !cavallarla segllTTam em perse.. O dr. Wenceslau .Braz Irá des · uma força sob O commando do 

cimento; a I " tenente 02" Fran· Urugllay decretou o ensinQ da c~ed!ro que o sr. M~mstro guição dos desertores. Já se re. can~ar ~m Caxambu. . capitão ~.ylvio Van Erven, tra

cisco Pereira da Silva Fonseca; lingua pOllugueza nos eslabele· da Vlaçao resolveu<;Iue a dlspen· II solveu que estes sejam fuzilados RIO, ,, -Conform: telegraphel zendo um grupo de 20 revolto

na arma de cavallaria, a capitães cimentos de ensino secundario sa de empreg~dos ,"corporados I- O que póde trazer agitações ás fi horas da manha, o dr. Wen- sos que se apresentaram aquella 

os tenentes Cezario Monleiro daquella Rept:blica . em qualqu.er h~ha da Confede.! entre o elemento preto, numero- ces.lau ~raz, a~onsethado pelo autoridade militar. 

Aulran e Firmino So ares de O!i ·. raç:ío de T~ro Militar que venham so nos Estados do .Sul. se~. medido assIstente professor fazem parte deste grupo Mo. 

veira. ! ----- . a esta capital tomar parte na pa~ I Se o pequeno S. 8artholomeu M,~uel Coulo, resolveu faze! es- desto .Luz, os irmãos fal)ricios, 


Foram reformaJos o major de ' . • pada de 7 de Setembro sópode-ide Houston se repetir em outros taç,tQ de ~guas em Caxam~u. AntonTo Tavares e Modesto ,Cor
infantaria Pedro Cabral por ler : ~latt']CH la grat U I ta rá dar·se havendo J;Jedido..do pontos, a mobilisação dos norte. O pres~de nte deverá p~rlTr para deiTO. 
att!ngido a edade para a com~ ui· '1 . • • com~a~da~te da região militar : americanos pôde ser basl.'II1le aquella clda~e no proxlmo do- , Dizem que José Vaecariano e 
!oria e 05 capi!ães da mesma H ·! fi f~SUI I1V H tes bt a.- ! ao Mmlsteno da Guerra e deste, prejudicada e haverá necessidade mlOgo, á I~olle, p~ssando o go· outros bandidos transpuzeram a 
ma Dionysio Bueno de Almeida I . '1 . ' ao da .Viação,. de conservar no paiz boa parte vf!rn? ao vice· presidente da Re· fronteira argentina. 
e Saul fortunato Santos. ZI elroS , Servmdo. de. O.rector ~eralt das tropas destinadas a parlir publica. _ I Ignora·se o destino que tomou 

l Ernesto Slquelfa, sub·dlrector para a Europa. O chefe da Naçao far-se-á José Cleto que não foi mais visto 

---- . Quarenta e um dos principaes Expediente. acompanhar, alem de sua fami- pelOS revoltosos que se apresen. 


, coHegios e Universidades (yan lia, pelos seus ajudantes de ar- taram, segundo declarações deI.
] ____ _

Ainda a greve keesl offerecem en~i~o gratuito 
o 

I , dens capilão.~enente J~rge Do · les proprios, desde a retirada de 
I, a estudantes braSIleirOS, des.de ' líga da Defesa Nacional O I. aUDtversano da LIga d~worlh M"rhns e capllao Carlos Clevelandia. 

RiCJ, 4 (ret.) - Tornou·se inten- que pre~n:ham estes as segu'"-I ___ . Elr.a. e pe-lo dr: Raul Salles, ~eu I Accrescenta o mesmo tele
u a greve dos opera rios de ar·· tes condlçoes: boa eonducta, co· A C . l'I f d L' da Defesa NaCIOnal olheiai de gabmete. gramma que todos os revoltosos 
tes graphicas. II nhecimento sufficienle do inglez ... d gmfmlssNO e.xec~ Iva sa r se mostram muito arrependidos. 

para entendel·o e se fazer enten- ~.... a. e eza .aCIOnai em. an a Rio,4 (ret.)-A Liga da Defesa ,ide,re preparo necessario para ser Catharma conVida as a.uto~l~ades Nacional commemorará com I Hydroplanos adqUIridoS
Papel para i IIIpre~são -admillido nessas escolas. Em al- federaes, .sladuae~~. munl~lpaes grandes feslas o primeiro anni· nos Estados-Unidos I IlR. CARLOS PEIXOTO 

• • I gumas o numero de vagas é illi- : o p~)Vo ~a!a.. aSSIS Irem d~on.; versario de sua fundação . . pelo Brazil 
--_-. " Imitado, em outras restricto ~ ~, de;e:e~~anfbar~:oál~al~uho~~s r~ali- ______ MISSA NA CANDELARlA 

O sr. Paula e SII.va, IOspecLr _5, 6, etc. juntamente com a mdl sará no Theat"o Alvaro d~ Car- Já se acham promptos, aguar· I . . . 
da AI!a~dega do Rlo,remetteu ao .cação. dessas escolas, o Consu· valho sobre o therna-A. Idéa Taça Lauro Carneiro dando e~barque ~m N?va York RIO, 5- Reahso'!.se missa com 
sr. mlOlstro da fazenda uma re· lado Informa quaes os gastos d p' t . O UI C t com deshno ao RIO dOIS hydro~ grande concurrencla na Cande. 
laçJo das empresas jornalislicas I annuaes que os alumnos terão a a rIa-o r. y.ises os a. . . planos typo cEscoia. encom- laria em suffragio á alma do dr. 

IOscriptas naquella repartiçl'lo pa·' de fazer para sua manutenção, Para aqul!llção da Taça Lauro mendados pela Ma"inh~ de Oue,,- ICarlos Peixoto. 

rI de~pachar pa~el para impres. ! . Das 4l es~o~as, S são m~scu·.. Onrneiro. destinada a ser dispu· ~ ra brasileira e seis hydroplanos 1___________ 

s,ao livre de direitos. _ l l1Oa~, 5 femmll1a~ e 28 mlxt~s . O lOquerlto SObl-e 8 tada pelos dois clubs nauticos de combate, lambem encommen- I! 

Essa relaç~o,que contem tam· ! E uma excellente. ~ccasla.o • desta capital, (estao subscriptas dados pelo Brazil. : •••••••••••••••e ••••••: 
bem a quanltdade de papel re- que os esludanles braSIleirOS nAo espiOnagem r I d'O E I d . I Com relaçAo aos ultimos cor-· FRITZ SORGE • 
ql·".ridapelas referidas empresas, devem perder, mesmo é preciso na IS,8 sa fJ as segUIntes riao boato de que o governo l: e 
fOi ha dias r1!quesitada pela Ca- ,corresponder á fidalga gentileza Rio, 4 (ret. )-Foi iniciado hon. quantias: Inorte-americano atlendendo ás :. : 
mara dos Deputados, que preten- •dos nossos amigos cyankees!l. tem o inquerido mandado abrir Soclos d - Tiro 40 20$oor necessidades do' paiz se oppu. ': PHOTOQRAPHO : 
de modifica! o decreto que fa· ; O Consulado Geral .1os Esta- pelo ministro da Guerra para O Estado 10$000 nha' sua remessa: Sabemos I: • 
cullou a isenção ~e direit~s pa- dos Unldo~ !ransmiltiu á impren- apurar a. responsabilidade do te· Waldema" Viegas 5$,000 entretanto, que essas machina~ 1: Execuçlo perfeita e moderna: 
ra eisa mercadoria, em Virtude sa uma nolTcla, que levamos com nente abrador Kopschllz, accu- Francisco Moura filho 5$000 serão entregues -em Outubro pro· I. R D d : .. \ 
das irregularidades que se tem pr.azer ao conhecimento do pu- sado de exercer a espionagem ____ ximo, devendo se" immediata.: na e~ oro D_ 16. : 
dado com o de.pacho do papel. bllco. no quarlel do Tiro 7. Total 40~OOO mente embarcadas para o Rio........................: 
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o ESiADO- Quinta-feira, de Setembl'o de 1917 
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, : o DEPURATIVO E ANTIRHEUMATICO .. TAyU~~'SYPhi'iS' Dev. ·~~:::::f~,::::acur":;oleslias
Ulceras, Articular. da pelle, 
Feridas, Muscular Darthros, 

. Dores. e Cerebral. Eczemas, 
DE S • .JOÃ O DA BARRA Empigcns, Arthrilismo, Erupçõe... 

E (l1li OU,uQUER MOlESTlA DE FUNDO ESCAOPHULOSO, HEAPETlCO E SYPHllITlCO o uso DO ., ...., ...) .• de li. "OMO d.............. t SEMPAIE 

VANTAJOSO. BUA ACÇÀO FAVORECE O REOUUR FUNCCIONAIIIENTO DO .:lIiTO......~.,....IU........ • ,,~:O IF. .:.-r."TI:.o. 


A VEND" EM QUALQUER PHARM"CIA E DROGARlA- "'l.'UJ.". 1'''',1'1'...... ( '~)"I". - RIO DE JANEIRO.-==== ~-=---:=====--

(CONT.)Peçam só Licores ecervejasAH:::i:::~ 
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T. 	 BAZ ·\OONA leo- Iil 
eiona dese nho, pin- ~ 

I" 
I 	 tura e a língua ita

liana no domicilio dos m 
.. Iumnos. Iil 

EJ8SElSE3EJgeS_ 

: TERR ENO- Vende-se um 
t orr::mo com d tl8 S frentes 
dentro da cidade c optimo 
parA edificação. Para infor 

I	m ações com o seu proprieta
ric Adolph o Mello. 

(!.omrr,.\\\\\a ~",\a"t\\ta 'aU\\s\a IBEBAM ~A lUl"' ARI ~ CERVE.JAS MINERAL i)A . .;. . U 
Antarctlca 	 MOnchen ESCURA 

~_l·_nJ,!IL~·.&:"'-:'::~W.- - - - - -. - . . - -- - - ~ 

Hamburcueza CLARA I Gltlmbach 
PRETA 

União 	 Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 
Ginget'-Ale 

Agua Tonic3 de Quinino 
Licores e Xaropes · 

GELADEIRAS MARCA PERFEITA I 
~ão . t?hoeolate,AGIDO GAR .60NIGO I Baun,'ha . A', ~ln6 3 

e AmendOQS
Dírigir pedidos a DAVID CANDlDO DA SILVA, Rua João Pinto n. 6, Florianopoli) 

! . da Companhi 8 A N T aBC TIC A 
r ':~~~:~ ,"i~~~ " ';'~; 
t' ';;,..j 
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4 o !STAOO-Quinta·/eira, 6 d. ' ~Qt.mbl'o de 1917 

A,~.cia em Fiorianopolis 

\,!,do 'e S. (,Ihar!na.-Brazil 

"VEN"DE-SE 

a esplendida chacara lapages..

E' se, situada na praça 11 de No· 
vembro, dividida nos seguintes 

PAQUETE Im~~I~IiJIE~~~rn~~~m~]~~ preciso que as 101~:: lole-O grande sobrado, 

BOCAINA .", C OTTO ElIEL ~ senhoras decórem: de excellenle construcçlo, com 

C, ·m",anda!!!o .\\anoel '\!l 10"'o ~ asa "'" D d O ~el~;~~~~da";,~~~~~~ ~z N~~:~~ 
I esP,~~,::~S,10~:::~: no dia 4~1111r.ortallt'" sortl"lnento de~ oenças 0.. uter ~~0;u~oúr~0:u~y~1r05 de fundos, 

do cmrt'. lHe ~ depnJ " de curta m r oJ S 2°-18,30 metros de frente 
de11l,:r:! <..t"'-:\lH;j P,:U;l ns [H,r loS de ~ _ flores brancas. hemor- na praça 17 de Novembro, com 
t\ll'nte\ldén e Hue!ln!, f\\-rc". T"d br W 160 metros de fundo!». perfazen

h:eLtOe ',l[~,a'. valores. e!l- ""~- eCl OS al1'Jos "'" rhagias. SUSjJensóes. coli· do uma area de 1830 metros
~('m1l\e n~!a s e pa5sagelros. li.. quadrados.

B I b d Ô ~ caso etc. - curam-se com 3' 101e-43 metros de frenle 
LINHA DA LA GUNA ~ r ns ranGOS e e G res 13 na rua Uruguay com 53 me

.", A Saude da Mulller tros de fundos. Excellenletene-
PAQUETE Brim kaki ~' no par. edificação. Este terreno 
'.1.:\ \'RIKK ""'~- Cobertores ""J pode ser subdividido em lote • •\ ~ Dcudl ~ Loçrunílln - RI O .1 10 d fMorins"'" ue m e rente. 

C , :1l11':;ln-lai1!c '\ nthero Sanches. e:J Algodões W A tratar com-André Weltd-
L' e~peradf) J,~ norte no dia 1.:; I ~ =;- ___........_ ...................................."""'___........... hausen 4: eia. 

, ! J" ;:f ·rreme pé:" tarde (' sahir<il 'Ji. U)- IO) Zephyres -_.. _--~-_.---- ----------- .- -_ ..- -... --.- - --~~--

n,n .i\1CSlTI r) d,a <1 l";f::te. com des- l=1 Chitas E D I T A :E-J S ças-feiras á feira, "'este Merca· ALUGAM .SE as casas da 
11fl<) il ~ ,dilde da LaJ:"un<l. ~ ,. ' 

I' 

d f t b
Re.~i:he car:.::as.yal(Jre<,.en(:(l111 -1 Rlscadlnhos ~ ~~.----'------ o, a azerem-no am em nos rua Alves di! Brito, em 

mellJas e DpaA"Q<I.%UeE"T"'E· 1'''''--= Cretones >='li Governo sabbad?~ ás mesmas horas. frente ao Grupo Escolar Silveira ~~ = M.. .Admmlstra~jo do ~ercado Pu- de Souza, servidas pelas linhas 
~ Novo sort'mento de Laise branca uniC I paI f~,c~ed~g~l~nanopohs, 26 de JU· de bonds das ruas Blumena~ e 

1IA YRINK E3 e Bordados Catharinenses tin~~~;~nJ: ~~Sg~~i~~,s~~~~i~~~ne· o o Administrador ~~~,aie~vda~ U~~ed:~~e~~~q~~n:~. ~~~ 
Cr'lllmi'lIHlank -\n1hcro San..::I1('<;, ~ .. officinas, vehiculos e ambulan· lavra. 

r-__ ç";:-": i<h! -. ,li"l L,,:::.; ~ ~ :-'~\ "'t-! Grande sortimento de BrlOquedos, copos e cahces tes no segundo semestre do cor· CONCORRENClA As chaves, podem ser proeu
:i'.l! íhlil te fi! J" li dn Loncnte ,I 7Ft _ _ 1i:i.I rente anno. radas em casa do dr. ferreirar:! 

TI" ,I, e "Im.l na ter,a 'ma cll1' ~1€~~1€~1~mlE~m~]~1~~IE~]IE~~ De accordo com o respecti vo De ordem do Senhor Superin. Lim•. 
111. ;lS ,'\ !J(oril<'. pil~<l n.;, j1()rh" ue I Regulamento, faço pl1blico para· tt'ndente Municipal em exercicio, 
!Iéi!;l:,\ . :-;ào rmnci.;,c'l. f'arana- conhecimento dos interessedos i faço publico que com o praso de 
o;.:uá . ::--antos. São Seha~lião. Cn- qLoe durante o corrcnte mcz de; 10 (1ias, fka aberta concorrencia 
~;_~l~~. d(.'- \Jni'j h"'i ()~ e l(' ioJ .Ie .la-I AttençãO julho, em todos os dias uleis, pata arrematnçt10 de todo gradil AVISO 

R h I das 1 I) ás 15 horas se procede : de ferro que servio antigamente A Empreza Agua e Luz previ
men:t,cs ~ ~~rfs~~e\-i·;.~I~:e ..... cnlf, rn' j VEXDESE uma bôa ch~~gr! n'est~ Thesouraria, a c<;lbran5ala cercagem do Jardim Oliveira ne á população d'esta Capital, 

Para mais informações na c~m gra~de casa de mor~dl _ dos lmpo~tos sob~e contm.u?çao B~110. _ que, autori5a pelo Snr. Director 
agencia lIo LlOYD BRAZIlEIRO boa Olana, tu.do em perfeito e:,· de negoclOs, fabncas e offlcTnas, j Os concorrentes deverao apre- Ide Obras Publicas diariamente 
oi praça 15 de Novembro, nume. lado de f~ncclOnar, ~om grande I vehiculos e ambulantes, corres-l sentar suas propostas em carlas , mandará fechar ás j horas da lar
ro 1 com os agentes Ipasto~ ag,la, maUa'vtrge~, barro . pondente ao seg.u!ldo semestre fechadas, ás I ~ horas do dia 10 1de o !'egisto geral de destribuiçao 

especIal para telhas, tYJollos e do corrente. e~erclclo. Ide _Setembro vmdouro,nas ~uaes d'agua, até que melhorem as con-
EMIUO BLUM & elA. i iouça, com bOfi_s terrenos p.ara ~s con~nbHlntes que ~o prazo, farao constar o preço por kllo oujdições dos mananciaes. 

' pianiação, prüiomo ao Estrc:to. aClm~ deIxarem de satisfazer o total de seus aHectos. Ftorianopolis 22 de Agosto 
NOTA:-Todos os paquetes des- \ Para tr~tar com o sr. ~lfer~s pagamento dos referidos impos-! A' Superinlendenda fica reser-Ide 1917. I 

b Em preza que conduzi- Mustapha. 9 - t .. j tos ficarlio onerados com a mul- vado o direi!..> de Tegeitar todas 
rem passageiros, logoap6z \ . ta de 10 °I .. decorrido o semes-:ou qualquer das propostas que Vende-se 
as suas chegadas ao RIO I .. I tre e 20 °10 no espaço addicional. não convenha aos interesses do 
Cle Janeiro, atracarao ao' EMPREZA DE NAVEGAÇÃO 1 • Theso~~aria da Superi~tendel~' municipio, ou .mesmo annular es· VCl1l1e'sc por pretO vantajoso 

~~:de.do Porto d'aquella I -HO E PC;KE- I LG Sdri8nlol~~~~I~t~~,1~~ d, M".ultI ~1~ej~n:~I~a~ tgt7. flonanopolls Ita Q~I~f:l~:~ncr:~c1arecimento e j~~j~ ~~~ iod~~do~ ~~~:~~c~;,~e~ 
Pede-se ao srs. carregadores Furlaleza - Cf'nra João B. WClldlwU8CIf bem assim o exame do material perfeito estado. conforme pode 

fazerem os seus pedidos de pra- PAQUETE I "n;l~I~;'I~~')J'~~IJ~~~~(~,~n~ll::lj:~i~: Proc. --·Thesourciro ~~J~~ál~~~SC~~l~~~SP:t~~ i~:~es!~ ve~!:~:r t~~~~c~~~eJ!~rr~y~gr:I'~: 
'Ia antes da partida dos vapo- "'"rle. ," do Phll Co Chto Joio 11 OS I. B 33 I'M X 
res doe; portos do Rio de Janeiro A I da SI \ I :::Oliveira Subsfltuitão de 8policcs á<; 14 h{!ra~, ne "la Rep;utição. 1 1n~a I OCI~yuva n. aQU3 
e Montevidéo e Porto Alegre. Os _~_. De ordem do l\r. Surerll:ten.' . Se~r.etaria da ~up~rinte-n~encia Quer hHa <. o (ta. 1l -- 15 
vapores sahirão de Montevidéo . • ~ dente Municipal convido ü5 ~r5 . 1\;1~'I1IClpal de l'lonanopo!ls, 30, 
e Porto Alegre ás quinta-feiras Sahna no dIa 7 do corrcn~e aSJ ~ I '~ possuidores de apolices mt1T1ici- ue AgC'!'to ~e 1917.. . 1 ~-_.~~-~... _. _._I' \ B 
e Domingos e do porto do RIO de 10 horas d.a manhã para ltaJahy,l alfl,la /11 11 11 '1 C paes que "inda náo mandaram ./0[/0 H{lP~lstll Pc~/X(lto IS 
Janeiro ás segundas e sextas fei_IS.1~ FranCISco, Paranaguá e An-I U, U :~ I f.b0 nas para substituiç.'1.o, de accordo Secretario Intulno I 
raso I,ontna. com o art . 23 da [ti 11 . 4t6,. de ~..,.----,.~ •...,~ - -- QtYGS t-

Os paquetes que se destinarem Recebe passageiros, 'valores, DE 26 de Outubro do anno passado. :9.EJ.E3.E3.ee[3eSes~. . 
a Montevid~o e Buenos Ayres, II e-:acommendas ~ carga pelo tra- C " F 11 fazerem afim de que pOS!;3m con· liJ A V I S ',:) DlI 1.. .. 
sahirao de Paranaguá as sextas piche Rtla Marta. arrelrilo &. , lOS correr DO pr?ximo sorte.io. e APOMADA ~nNANCOltA.,a{lro·1i11 QQt\e,s
feIras I Para m~js informações com os ICerveja 23 O. 9$. • Theso~~lfla da Super.m'ende.n. ffivo.da, pala Exma. !;lI.udo Publica ~.I F b 

S6 serlo emitlidas as ordens agen tS Gasosa 25 O 5$ ela MUniCipal de flonanopolls, mnamo ((''listrado,não IJóda tar subs-_j ornece~.'Je gorros. e o~ 
de ~mbarques até a vespera da Carl Hoeptke & Comp. : Bitter Estomacal 12 112 L: 16'$: 16 de Julho d~ 191~. . ' .~~t;!~d~~ d: f~ine~nau1!~~8~:~ ~~:lU: nete para of6ci~e8 .. ê ... 8o?~a-
chegada do vapor. ......--,---- _ . ' Bitter Extra fino 12 112 O. 10$.· O 1 escnpturano IDvonder outro SOlO valor sOlentlfico,1D dos do Exerclto. PohCla,

Vende-se ~ba,.ato !Llranjinha 12 O. 14$.:' João Baptista Peixow l lil·~~! ~:t~à~ooa~~r~Il~~S!~Odr~~!'..t:~ém : Linha& de Tiro e Marinha 
'Xaropedelimlo 12 L. 18$. - l' wProvlna-secontra alia. Saiba e:lllll e a tod08 08 empregadoa

resultado do Uma boa casa na rua Xarope. abacaxi 12 L. 18$. fEIRAS . _glr o~qtle quer. I1 publicos e paizanoB _ 
JOI.!'~?·S~~~ · Fraternidaie n. 26, Trata-, Xarope .gro.elha 12 . ~'. \8'. de~~ 0~~.:l'c1:~1 ~~nv~~~e~~tel~ :mPeçam prel'ls correnles a I A' rua Tiradentea n. 6E. m 

."ecções 'YPhllill.!.ena rua Conselheirolfafra Entregas' domlclho. vradores e negocianles .mbu' !m- A. Oonçalvos -JOINVILLE liIe M. Lermon e Cia. 
!JuimarO... n. 35. Pedido. pelo telephone n. 12 lantes, que concorrem nas ler- eàtetiileE51eE51eeeE51etateee &2-60 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ffivo.da
http:sorte.io



