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Rio, 12 - Assegura-se em Londres ter a RepubUca 

Os atirddore~ catharinense~ 
TI ma festa chei;io-:canto~=-Ad~~-cida daI 

ball~ejra~O~~~I~icallos -O desfile I 
A CCL.l)1AÇÚES :;\A YlL1.A m LlT.\ n.-O B:\nL\W~rE~ RECBlll-

vos Co~[ FLORE8 -o E~T.HUSIA~~IO r~ruLAH I 
- o Hr~L"~n DE SA\TA CArRAllf:\A 

Rio, 13-Reinon o maior ,dOl'OfOl amoricanos, quo so · 
enthusiasmú durante . mag- ! acham fnndeados perto, 1'08- ~ 
nifica festa que o Centro Ca- ' ponderam dando vibrantes I 
tharinense e a DOS&& rep re- :Jmr/'{ls. U d moços do 40 sau- ' 
sentação offel'ccerarn hon ·1 daram á maruja amiga com ! 
tem ao garboso e diSCiPl i-\hil", QS e \· iv&s. I 
nado Tiro 40. Depois foi <le.cida a ban- , 

A uma hora de hontem deira de S. Catharina, ha.· ' 
a Barca Terceira largou da teada no mastro· da Barca, j 
ponte. completamente cheia. havendo igua.l cerimonia. 1 

NeUa iam os atil'adorE's, T odlls lU05tram~se satis~! 
no.sa. bancada. da Camara feitis"imo. pela cordialida- : 
e do Senado, a directoria do deque reinou durante 8. fes~ : 
Centro, muitas famílias, re- ta, que deixou a mais 8gl'8.~ : 
presentantes da imprensa e .davel impressão. I 
as bandas de musica do 1.'iro As bandaH de musica to
e da Marinha. 1caram seguidamente. I 

A excellente festa pro-: O. rapazes dançaram ani-Ilangol1-se,sempre com muita ' m&dis~im os . . 
animayào, até ás sete horas : Os joro aes publicam de
da noite, quando os briosos talhadas notir:ias desse es- ( 
atiradores desembarcaram. Iplendido passeio maritirno 1 

O desembarque foi feito em honra aos atiradores oa- I 
cOm precisão e ordem ad- I tharinenses. 
miravel. I ,tio, 13 -Hontem, depois 

Em curto tempo a luzida I da chegada do Tiro 40 na I 
e.ompanhia de guerra do 40 Villla Millitar, a officialida- l 

restava devidamente forma- dado d(, . batalhõ.s alli 
da e prompta para iniciar a aquartellados, e a. suas fa.' 
marcha. milias, offereJeram um baile 

Ao ser dado o respectivo animadissimo aos atiradores! 
toque os atiradores move- calhaL'ineú5cM. I 
ram-se a um sÓ tempo, rom- Hoje ás oito horas o Tiro j 
pendo a marcha com uma embarcou com destino a. Ccn
cadencia magnifica., ao mes- tra1.no meio das mais ontbl1~1 
mo tempo que começavam siasticas acclamaçôas daSOI
& entoar uma canção pa- dad, sea 
tri otica. Chegando a Cüntral junta-1 

A multirlão que assistia mente co m o l'iro ·1, dirigi-
o desfile prorompcu em ca- raro-se ao caeR Mauá, on de 
loroso8 applausosJ o que fez emuarca ram a bordo do /ta-' 
com que re:!obras 3e o enthl! plica, alli atracado. 

. • iasmo do. atiradorc. catha- Os atiradores de S. Ca
rinenses. tbarina foram recebidos com 

Durante o farto lunch ser~ flores por numerosas fami
vida a08 rapai'.es do 4-0 e aos lias catharinenses. 
c0l:1vid'ldos faH~t1.o dr. r~lhp.o· Muitas flcnhorit l'\.s d e.posi
phllo de Almelda, preslden' taram flores nas carabinas 
te do Centro, ..udando essa do. soldados do 40 e offerta
corporação patriotica. ram lindas co rheilles ao C(,m~ 

. ~gradecendo orou ~ l:Ir.C& mandante,' capitão Joe Col
pIlão Joe Collaço, brlndan- laço. e officialidade, to oando 
do ao Centr?, a colo~ja e a duranto o embarqll"J duas 
repreoentaçao cath.rlliense, bandas de musica da Ma
em nome da qual,faltou agra- rinha. 
decendo.o deputado dr . l,e- Toda a noasa representa-
b~n Begl!§; tendo ? sena~or ção compareceu. 
Vlda1 Ramoo ergUIdo o ~l"In· Momentos depois chegoll 
de de. honra ao dr_ Fehppe o Tiro Rio Branco, embar
Schmldt_ cando com O mesmo enthu-

Na occasião em que a bar- tliasmo. ..... 
ca enfreutava o eneoraçado Na occasião em que o 
Minas Gera~, ás 6 horas da ltapuca largou do C&{!S, o po
tarde, realizava-o. á bordo vo alli apinhado prorom
daquelle vaso de guerra a pe~ em calorosos vivas. . 
lolemne e tocante cerimo- Os rapazos, de bordo, res
nia _d~ descida do pavilhão ponderam cantando o Hym
naCIonal. • . no de Santa Cathatina e a 

00 atiradores catharinen- canção do atirador. 
0.0, formados no convez da O Itap,,~a leva .mil e du' 
barca, cantaram o Hymno zentos atiradores, escalando 
NaCional.. ' . apena.em Paranagu&. Flo-

Os mannhelro. dos cruza- rianopolia ê Porto Alegre. ' 

da China declarado guerra á Austria-Hungria 

1A situação da Russla
fÃrg'entina e Âllem~~1 I Kerensky assassinado ~ 

Rompimento de r;':~õe'! diplomnticas 
O imperio da aoarcbia 

Frudas da "diplomacia" sueca A esquadra do Baltico ao Os russos evacuam Pslow e os 

Rio, 12 - Diz um telegramma de Buenos lado do governo provísorio a1lemães avançam 

Ayre. para esta capital que o embaixador argen
 da Russia
tino em Washington, sr. Romulo Naou, telegra Rio, 12-A celebre divi
phou ao ministro das ReJaçOeEl ExtE:riorcs, commu Rio, 12- Diz um telo- são que anteriormente ""a 
nicando ter obit.ido confirmação das revclaçOes fei gramma transmittido d e commandada por Korniloff, 
tas ao Departamento do Estado sobrea cumplicida L ondres pa1'a Nova· York: o conhecida Dor Divisão da 
de da legação suoca, tran.mittindo despachos neu·· chefe do governo provi.orio IMo..te evacuou a cidade de 
secretos ao conde Luxburg, ministro allemão na russo Kerensky, !an~uncialp,to~, ante o avança doa
1\opublica Argentina. em te1egramma recebIdo em li _ 


Rio, 12-Conforme telegraphei, o governo ar Londres, que toda a esqua.. a amaes. 

gentino mAndou entregar os passaportes ao con
 dra do Baltico! comprehen- Um general de~obedecede Luxburg_ dendo sua eqUIpagem total 

Rio, 12-A8segura~se que foi recommend&~ inclusive todo o estado O governo

do telographicamente ao ministro argentino em 
 maior, se colloc~u ~o lado, Rio, 12- Com data de
Berlim a deixar aquelta capital. do governo provlsorlo. bont6m telegrapham de Pe

lUa, 12 -O conde do Luxburg, ministro allo
mão na Argentina~, ómente amanhã deixara Bue Kerensky assassinado? ltrOg"ado' d.ize~do que 0_ go
nos Ay,·es. verno provIsorlo determInou 

Rio, 12 - Os jornaes de I ao ge!'era1 AlexieH para 
A entrega de passaportes Londres publicam telegram- !assumIr o commaudo d.s 

Imas de Copenhague dizen- .trol!a~ ~ue march!"m contra 
Rio, 13-Notici"s de DueuoB Ayr. s iufor do que o jornal sueco Ajuo,,- ,a dl':lsao de Kormloff e que 

mam que li entrega de passaportes ao conde bl"det registra o boato, pro- ,Alexleff recusou-se a obede
Luxburg, ministro allemâo, foi feita. na respect iva cedente de Petrograio, de cer áa ordens governamen
legação pelo introductor diplomatico, '0 qual, em que um membro da organi- .taes. 
nome do governo, anDunciou aqucUc diplomata sação revolucionaria Belsh,- 'M h d 
que lhe era cODcedido o prazo de 24 horas pora fl' iki , as.a.sinou o chefe do arc au O sobre Petrocrado 
sahir do territorio argentino. . . d R I 

g.overno provlsol"lO a us-1 Rio, 1~-Telegramma. deO ministro do Exterior da Republica visinba 

telegraphou ao chanceller do imperio allemão com
 sla. .Petrogrado informam que o 
municando que o conde <le Luxburg dAixou de Continua a anarchla na Russia exercito do general Korni
B"ef considerado persomt grata e 9cientiiicando das loff conLinila a marchar 00
medidas tomadas pelo seu governo em relaç.ão ao Bio, 12 - E,pera-se a todo bre aquella capital. 
referido diplomata_ o momento em Petrogrado . 

a noticia. do primeiro en. ?o~8ta que lá S8 deu ° 
Explode a indignação popular contro entre o~ insurrectos c prImeIrO encontro com as 

•• força. fieis a Kerensky_ tropaslegae•• 
1\io, 13- Um telcgramma das 24 horas, do 

Buenos-Ayre., diz textualmente: 
O povo acaba do atacar fogo no Club Alle o~ Escoteiros I O ex-Contestado 

mão, tondo penetrado no edificio e distruido todos 
os move:s alli ex istenteFl, alguns dos qua.eR foram A Escola de Escoteiros, creada Jurisdicr;iio Cathari11ense 
atiralto. a rua, sendo outros incendi ados. nesta capital por iniciativa do ca· ! 

A policia foi impotente pl\ra cont~l' o povo. pitão Jóe Colaço e conliada 10- : Pelo governo do Estado loram 
A massa popular, que mais o mais a ugmenta· go à briosa mocidade do Tiro hontem creados dois lugares de 

40, a que ella foi annexa, tem to~ carcereiros sendo um na comarva, depois sahiu em passeiata pelas fuas, levanuo mado, Deites ultimos tempos, um ca de Mafra e outro na de Porto 
os destroços como tl'ophéus. impulso muito animador, sendo União. 

de se espe.rar que dentro em j _ _
A mocidade rasga bandeiras e ale. fogo pou~o esteja completamente or-I Foram nomeados: Juizes .:Ie 

gamzada. Paz no districlo de Tres BarrasI Rio, 13 ·- Dizumtelegrammade Buenos AY" es ~Jabemos que esHi? inscripto5 da comarca de Canoinhas. o~das 22 horao: até esta data approxunadamentl! cidadãos Claro Janson e Joio 

Milha.rel dejoveo8 percorrem ali ruas em desen ~OO joven.s, sendo que de~tes ma· I Pacheco Sobrinho e t· e 2° sup. 


freada enormp , rasgando bandeira.!!I, d estruindo es 15 de 100 Já se acham devldamen· I' plentes do Juiz de Paz de Pa

cudos allemães e em busca de c&sa!i de negocias le uniformisados. panduva. no mesmo muntciplo e 

. de subditos da Allemanha, na. quac. ateam im- Entre os jovens escoteiros cor- Icoman::a. os cidadJ.os Severo de 
r:,em muito animados os prepa.. · Almeida e Firmino dos Santos.mediatamente fogo. -rativos para a recepção do Tiro,IA ]lolicia é positivamente impotente para im em CL:jos festejos vão elles tomar foram tambem hontem no.

pedir &s violencias. parte bem saliente. meados para os cargos de 1- e 
O corpo de b~mbeiros corre para toda. as di Ainda hontem a tardinha hon- 2' Juizes de Pu do Distrlclo de 

recç6cs afim de i~pedir que o incendio se pt'Opa ve exercicio de gymnastica. de- I Porto·União . os cidld:los Jayme 
gue e cause maIores damno8. vendo se realisar hoje áa 18, 30 I~orrêa ferreira e Eduardo Fran.. 

Até agora foram destruidas a. papelari.s Carlos um traniUD de evoluções, sob a \CI!IoCO NeuIDlnn. emquanto nlo 
intelJigente direçao do instruclor forem empossados os elelt05.Belga, Krieger Worden, Konew Wordon; o. hoteis 
sr. Edgard Simone. 1°. sargentOj • " Strunt, Woener, Kais, Rofl; ao cervojarias Bio do Tiro 40_ .

mark, Al1emana .. Teutonica; 08 restaurantea A Nesses exercidos os jovens pa- Cor e paladar na comida s s '! nes, Keller e o jornal Qazota, de E.pana_ tricios lêm r.veladogrand. apro-I obtem USlUldo o COLhI,./} 

Para o (hile :~~~~~::;se:o~ut:~~ir!~::'~r:! !.. , .. " .' '.... .' :.... . 
cisâo .e presteza. I...............~..~., 


Com muita satisfaçao Q E.lado : 'FRI ' Z· . . ... . : 
reglsta essanoficia,lncit.ndo 0." : . T .SOaGE • 
.scoteir.os _ de Florlanopollii I .. ... ... : .1 
pros~gulr.m •. com .nthuII••mo. '[ ~HOTOQ"~H. ..~~i~~E::;':",~, ." .1 
~.a~~ , · ~.~ RI~I,or .n_Q'-..·..,c~rç,lcJol. . >.':~':,' . . : . ' . : 
·.Cle. manelr.. a conquistarem trl- &.ICIICIO ~·1IIOderaa I .. 
urilp!\ol·,gu... aeis que o patrlo- R···· ...."_~ - . • 
Ilco '·cTi.í:o .40 v•..md•• .. ~. nç ._ u..~...~.oro D.IS.TeleD.p;iím~nls 'na 2" pagina .... .Ic . •r.n. ..... ~ i 
,Capital di Republlc.I.,- . .. , ... '.., •••••••••••,...__ 

.; /;.<t 
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o ESTADO Sexta·feira, H de ectembro de 1917 
!&Lia 

!Rccepção ao Tiro 4:01 Sessão do durY
1 
Vida Social \ A wa(jclna e a 

warlolaTheorias vãs I No salão de honra do dub 12 Reune·se httje, à<; 11 horas, ( \ 
de Agosto estiveram reunidos o Jury dest,a C~pital, em s~a 3a l Viajantes 4 O jornal carioca A ÚJtef'na, 
hontem a noite os membros da sess20 ordmana, sob a preslden~ . I ouvindo 1iversos sclentistas 50. 

O 5r Teixeira de Freitas, pro, Iforma uma riqueza; é acon.selhar grande cammlssão organisadora da do sr. dr. Gomes Ramagem, R~gressou de sua viagem á .' .. . 
vavehnente agricultor de gabj· os melhores meios de eVitar se dos festejos com que florianopoo juiz de direito da Capital. CapItal Federal 0. sr. cor~mel Car- bre a .. accmação antl·vallollC3, . 

"'nete, sem ter nunca plantado um o aparecimento de z!t1'f'apa nos Jis vai receber o disciplinado e S~o este, os 28 jurados que ~s Hoe~eC~etU~.~oJe~~fg~~a~arl . conseguiQdo iIIustradoe eminen
pé de couve, apareceu com s.eu mer~a.dos. . . I plltriotico Tiro 40, no seu regres· têm de servir na ~'t~são cujos ?-=~go~panh~do de sua exma. te patricia dr. Miguel Couto, a 
plano agro-pecuario. como SI a I Inicia-se a flscaltsação nas oon· so a esta~ capital. trabalhos vão ser hOle Installados: senhora regressou de sua viagem . I d I - ue merece 
agricultura, entíe nós, pudesse , H,nas, não po.dendo s~hir delles : Nessa reuniãO ficou assenlado Capilal-:Wences.lau Freyesle · ao norte do Estado o sr . .:xchil.1es seguln e ec araç~o q 
ser exercida como na E.uropa, jvmho sem gUia; barriS n~vos, o programma das festas, tt:ndo ben, JoaqUIm Oncla Netto, D~. Wedeckin dGS Santos, clrurgtão. ser largalnente divulgada: 

E no seu pessimismo, tyd(lllacra~os ,?S b_atoqu.es. coo! sm~te sido organisadas ., as seguintes MJrinho L?bo., Anto~i.o Perro.m, dentista. . I cSomos o unico paiz do mUR 
condemnoll, desde o pão ate ? ~ da f~st;ahzaçao . . ftcan~o assim commissões especlaes.. \ Eduardo Flrmmo ylelra, Wllly -Reg-fessou a esta caplta.l o do onde aind.a é possivel esta 
vinho, chamando zurrapa., o VI- proh!bldas as ~1~tt1ras. . _ l Com.missão q/,f,e cumpenmnta· Busch, ~as::hoal.Sim, one, ~s.car sr. Alberto Mo!Umann, da .fuma pergbnta,· e por isto somos o 
nho do Rio Grande do Sul. Nao se permltbr a exportaçao rri, a bordo, a Tiro 40: Coronel Bonnassrs, franclsco_Antomo Se· Moellmallll & [ lUtoS, d~st~ f~a~. unico paiz onde ainda existem 

Deixan~o de parte as theorias de vinhos do mesmo an",~ e fa· Oermano Wendhausen, Pacheco petiba, OUo Dornbásch. D -: ~eresd9du alS~·tcaPI~edica~ epidemias de variola. 
do pllblicista, venho apenas pro. zer·se. ~xame .mais meticuloso Junior, major Lauro Unhares,pa-I Saccos ~s LimôP,s-Mant?eI dgvl~·op~~a~d?staa d~ 'í~portante Os poderes publicos deveriam 
testu contra a aleivosia: o vmho quanto e matena coral1t~, .l1al~. dre Thomaz fontes e dr. José Jo.sé Cordeiro, Marcos joaQ,;um Co~panhla Antartica e que vem promulgar umá lei em virtude 
do Rio Grande não é zurl"(lpa. reza de!ta e do alcool, diminUIr- Boiteux. . . IVleir.a, Marcos MaQoel Cordelr,o, de faze.r uma viagem ao norte da qual só seria fornecida certi-

Ali fabricam· se vinhos excel- se a aCidez. i COJ1tm,iS8ão para a organisa· Sergio Alexandre Alves, francls , do Estado em serviço daquella dão Je registro de nascimento .. 
lentes, não tendo nenhuml culpa .f' isto que se precisa fazer no ção do presWo: coronel Salles. co MC?tta Espezim Junior. . acreditada' casa commerci~1. vista do aUestado de vaccinação. 
0'1 productores dos bapti8/no8 e RIO Oran.de.. Brazil, Pompilío Luz. Colombo 1 Pr1.'!da.d.e-Pedro Marcelhno -Re~ressou de sua viagem a e aquella certidão seria exigIda 
d ,";smu8, que se fazem nos mer- f no RIO de)ane.lr? e. out~os Sabino, Ary Cabral, Oustavo SiI· I Cordeiro, ..Manoel Bernardo AI · S. Paulo o sr. dr. Caruso Mac- . dois meus após onaseimento. 
cados de consumo, principal· mercad~s. maior vlgllancla aso: veira, Paulo de Souza, major Ja.\ves. . _ _ . danald. '(a) Miguel Couto •. 
mente no Rio de jan('!iro. da: exame dos la.:re~ dos bato4 nllario Côrte Alfonso de Assis, Lagoa-AntoniO joao da 511 I As maiores mentalidades me

,' , Para provar· lhe que o Rio ques, exame nos Vinhos, con· Paschoal Simone e Augusto LO· ,voir., Francisco Pedro de faria O prime\J'o despacho dica. do Bra.1I loram accord ' s 
, , Grande produz vinhos excc.lIen. dcmnando·se todas íl S ZlIrrlllJU S peso _ \Tei~eira. . . . , em alfirmar que a vaccina anU

tes, typos de Bordeau, Chlante qu~, aparecere.m,. .. I CouwHsséio da orl1wnel1taçao: Santo An~oll~o-franclsco Ma- eollectlvo variolica é o unieo processo de 

e Barbera, Rheno e outros, CI' !31 o publtclsta qtloZer ce,tlh· coronel joão da Silva Ramos, 10" \ chado da Sllvelfa, Anselmo Lau ___ . prophylaxia contra a variola, 

tarel um facto expressIvo car-se de que o RIO Grande pro· ão Moura Junior, Gustavo da reano de Andradf! . " . _ _ h t muito aconselhavel e de excel· 


Em [9\)8, quan.lo o RIO Gran- duz bons vmhos, faCI! lhe será Costa Pere~ra,. capitão JOão Pc· Ca1UUfsCtetras-Jose M1ua da RI~t e11~0 ~~~h~~~~e cOll~~tfv~ lenda comprovada.. _ 

de fi1:l.ndou fazer uma Exposl' VISitar as cantmas de Caixas e dro de Oliveira Carvalho, pro· Cunha. o prlm . P d d U b \ Fallando sobre a obngatorleda
ç;lo de Vinhos 110 RIO de Janeiro, Bento Gonçalves. Ilessor Clementtno Britto a Marçal R~o VermeUto- Manoel Delfl sob a presldencla o r. r ano de da vaccina o professor A. 

eu que no momento era JUIz Agora quanto as derrubadas Joaquim Cardoso. no da Rosa, Manoel João Sagaz, dos Santos. . . ' Austregesildo disse que sendo 
, ; e~ Bento Gonçalves, municlplo ftcamos de accordo: a devasta-) A bordo do paquete em que Manoel Raymundo da Silva, JoãO Na ~aSlat da ?uerra ~Ol asslg~ eUa uma necessidade social cnão 
productor de vmhos, ali estIve. ç;'i o das maltas, sem replanto, é vem o Tiro fali ará O nosso colo Antonio da Luz. nado e~re ~ re orrans o ~a: ge· aggride a liberdade pessoai co' 

levei algumas gam"!fas de vi- uma desgraça. • !Iega sr. dr. José Boiteuxj de uma Rlbc1.rão-Vlrginio João 03- "eral Be o ugus o ,~an M o e mo não aggride tambem 'a re. 
nho das van"s cantinas de Ben- Mas ~té OI SSO o Rio Grande e das saccadas da Pensa0 familiar masio, José Dias. au!i~ues. o tenente coronel Taclo ora- I moção do lixo das casas, o uso 
to Gonçalves e algumas de c/wm bem Orientado' explora·se a mato lO sr dr . Nereu Ramos e na caser- Serão sl;'bmettldo a )~1gamen: \es Vernes !dos esgotos, a agua presa ou 
l'af/ ll c, feito sob meus ausplclOS ta,mas o replante está sendo pra- ! na do 40 o dr. Telesca V~reza . to os segulOtes réos : Inneo jose bem captada, a aeração hygient
na cant.n'! de Alexandre tleado. . 1 Abrilhantarão aos festejOs as da Silva, Manoel Thomé de Sal- I ca dos domlcilios etc. 

Este champagne foi feito com Quanto ás o':llras theorlas da . ex~el1entes bandas musicaes da bro, Melchiades Fernandes de ~ t l'iolll'gl'osa~ \ O Estado é ~ri1a especie de 
llvas moscatc! branca e lll"ecoc.e · luz verde, nao tem h~g~r onde \ Força Publica, Amor á Arte e Sant'Anna, Roberto Manoel de 1(\ ')0 tutor nato do cidadão, no aspe~ 
lda f, tambem branca . a lavoura acha·se . aspll1xlada pe· Commercia1. Souza, Francisco Oermano da VI, LJ cto da saude publica: defende·o 

Era excellente, pOI S os conhe· los fretes e pelos Impostos. , Ao encontro do paquete ido Costa e Cherubina Eva das Cha- ( J conlra os inimigos que o pro. 
cedores de champagne o acha- Podemos e devemos aprovei- muitas lanchas embandeiradas e gas. prio cidadão desconhece-o 
ram melhor do que o importado, fa( a natureza de nosso solo,se.m varios yoles dos clubs nauUcos O tabelião tenente corone1 MISSAS-Rezam se hoje: na! 
que não passa de rraçães. . mais despend!os do que o das la: ! Francisco MarUnelli e Riachuelo. Campos junior ~ervirá de escri· Matriz do P. C. de Maria, ~s i 

O;; outros vil1hos do past.:>, to- vras ~ gra~aClmel1to, porque, SI \ A chegada será. annunciada v~o, 7 112 horas; ~la Capella do Asy-, 
r3m experimentados por portu- se qUlzer Ir alem,. os gastos se· com duas salvas de 21 tiros, Ir.? de Qrph~os, ás-ó tI2; .na qo I NOTAS JI.ARITI1tIAS 
guezes, conhecedores do artigo. rão sempre supeflores á produ· a desembarque se etfectuará _ ( Iymnaslo Santa C~lllanna, as 
Entre elles citarei a conhecida e ção. no trapiche Ritta Maria dali par. A ALLEMANHA NAO 5 \12, .6, 6 1\2, e 7 ,'J4,.na Cathe- O Ruy Barbosa é esperado do 
important; ca);a lenha: Ramos Precisamos ir reformando sem ,tindo extenso e brilhante prestito DEPORA' AS AR.MAS ?Wl 'dS 8, por a~la If'o~ PMb:ei~ sul a 19. 
&: C. á rua I?ireita.. dar saltos; essa. reforma ~eve ser Ique acompan~ará a garbosa e lu · . ~~ ~~II~~'{I~' ~a1l2,~~ i~I~~Çã;llis I O napuea é esperadQ do nor· 

Esh casa Importa Vinhos por- conn:xa com vlaçã~ raplda e b~- \Zida companhia do 40 até a s.ua R.IO, 12-0 correspo~dente da almas dos irmãos do Senhur dos te .. a I?. 
tuguezes e he ~panhoes e conhe- rata , Is~mpç2? d~ Imp~tos di' caserna no largo General azono. Untleà Pf~S8, em Rerhm, tele- Passos. fal lecidos. I O S ·WlO é esperado do norte a 
ce bem todos os vinhos. redos a machlOana agnco!a, se- Todas as associações desta ca- graphou dIzendo não ser prova· PÃO DOS POBRI: S- Será 20. 

Pois ali I no escri plorio des~es ~entes, plantas, m~ch.inas IOdus: pita! declararam que se associam vel que a A.Hemanha deponha as di s,tri.buid? JI<~je, na Catliedral, em O Laglma é esperado do norA 
srs. for am abertas algumas gar· tnaes, porque os IOdlredos ahl a essa homenagem aos moços ar,!,as por Simples promessa do segUIda a Ill lssa das R horas, o te a 20. 
r::lfas de vinho do Rio Orandl.", e~tão pesando sobre · todas as I atiradores, tendo os clubs sporti- Relch.sta~, que não tem poderes pão dos pobres aos probres pre'l' a Anna sahirá a 16 para o 
tendo o sr . lenha dlfdda,do até classes. , Ivos florianopolis e Palmeiras se [conShtUClonaes para ordenar essa sentes, ~ norte. 

" 
" ' 

q t. ~ o prod:..lcto fosse rio.gran· Então, depois de um sacco de promptificado a prestar o seu con medida.. . . "I O ~l(ro; sahlrá a 17 para La
dense. milho poder ir de Ouaporê ao curso para emponencla da lesta. A maloroa do~ estadIStas alie· PELAH REPARTJQOES guna. 

Com a franqueza que o cara- Rio de janeiro sem custar mais mães é de Opinião que a Allema· .;._ . _ _ · _·~'.:..:.:· ..:..:.·I. ..c__ . _ 

cteriza, o sr. l enha declarou·me: o frete do que o producto, pode· nha desthronará os Hohenzolle· TEL[(jRAPHOS ----- 
Deste não vem cá! Ah! se vies· remos cuidar da cultura scienti- foi hontem exonerado a pe. rn!!. /' Ephemerldes . 

se, v2leria tanto~ quanto o por· fi~a, intuitiva.' fazendo applica· dido, o cidadão Virgili~ Mar- foram despachados os se~lIin- l 

tU Il U€Z. ou .0 he::opanbol. çoes de theonas, que tem sua ba· condes do cargo de 10 supplente Recebemos o n. 2 do I voltJ- \.tes requerimentos : I o' 

_Ex~.I,lq~e~ I~e ~ , _que . s~c~e~: ~,e em pequeninas ~ultu!as, rea· do juiz'de Direito da comarca de me da Bt'·ítish Latin. Ameri. Lui~ P(l).::·el:-- 8equisite..:>m-se do i la 14 


cum VlnllO:' u<? ".lU, Gr rmoe . ~u 115adascomo expenenCla. Canoinhas e nomeado em subs. cau 7'rade GazeUe. edição por- <.Ir JUIZ de f.)uelto de JJ!umenau l 1868-Assume o commando 

sahir d~ cantma-e eX,cellente. ~ãO podemos nem devemos tituição, o dr. Gil Co~ta, aelua' tugueza. o~ documelllo~ a que.se refe re a , da .co~panhia de .Ap~endizes

<? m.al ~omeça na pr~pTla colo- sahlr, p.or e'!lquanto, do terreno promotor publico de·ltajahy. Essa excellente revista iIIustra- lei !1, .743. de 1)O~. _. . Mannhelfos da Pro~lncla o ~". 

"Ia Ital!amt. Nella eXistem com· da pratica, Já porque a lavoura da é de publicação mensal e de. I UUl.ll~el1l1e Jose dos .S<mtos -;- tenente Augusto M"xlmo Baphs
pradores de vinhos, que não es· scientifica é dispendioso, já por· dicada ao commercio finanças e R~Ql1l11tecl-se . d10 dr . .IU,lz de DI- .ta~ 

col.hem as ~~ntinas ; c~mp,ram ,de que.3 som ma dos _ lavradores I é O NOVO MiNISTRO DO ::'U. expansão commercial: circu!an- ~~~Oa (~ue ~1~OI~~l~;t!Di; t~i~~~m~~.3 ~ lS7S-Apparece na Laguna o 

to~os e re~"zam o pT1r:nelr<~ un- d:mmuta. em rel~çao á popu a· do em todo o mundo. ue l'Xl7. lorgam liberal O Muu.idpio, de 

pt l~mo: mistura de varias vmhos çao: demmuta e ,Incapaz de com· PREMO Abrilhão Pacheco dos Santos- propriedade de Presalindo Lery 

e por co.ntraçezo- agua e ai coaI. prehender theonas para as quaes ---- -- Inlorrne o Thesouro. Idos Santos. 


DepOIS esses compradores ex- não recebem preparo. Rio, 13- foi hontem empos- Isoletle d 'AlmeiLlaS,mtos-Sim · 1Q04 E . t d d t' 
portam o vinho paraa ca~ital" d" t d S Diversões 110 ·(l rUll0 r:scolar "Lauro Mi.iIler: i .:. - ~ vlru e . a, aUOf1~ 
Ali é elle sugeito exame na Di · Aldebaran ~o°T~i~~~~1 ~~~I~~~u~do ~~~~~ I I'"rancisca f"~errejra - Informf' o zaçao .c0nhda na. I~I. n 672 é 
rector!a da Hrgiene. ! Thesouro. . , ,. l trasfenda do mun~clplo de BI.u. 

Este exame não sati sfaz, por· ; CineRlA Variedades .MlIsta pl~a . Uua ra ~y e, Sltv.a -;-A ; menau para o arral~1 do Esttlto 
que os processos são limitados á vis ta das mlol"maçoes, llldelendo .. a Estação Agronorfllca. . 
densidade materia corante e Armas e munlçõcs FARINHA DE TRIGO Addio Amore! foi a m,gnif;ca I 1907- Surge a lu. dapubtlc,. 
porcentag~m alcoolica, avalian- ! fita hontem passada na téla do dade e~ Lages o jornal noticioso 

tiO~~c~:;;~:sae~f~~ez~'ementos Um requerimento de CarI Hoe- ai ~e~7r~~~~~teE~~~:d!OH~r~C~ :~~!~~:es perante avultada con· Brazll...... ap80 10 Clarun. 

precisos, de: accordo cem a Hy- \ pccke .& Cio. Cla. recebeu honte'!1 seis mil e A exec~lente fita agradiu imo --- - I~~~~~-~""~""~-' 


g~ln:~~:~~jç~~ ~e:~i~~t:~~ bar- \ Rio 13-Em soluçãO ao re- ~~~o~ss~~co~~:n~:m~~r~;tr~~f~ ~~~~~'~r~dOen:a~~~ad~I~~~z~rt~ IAr;~e~O~I~~~rld:Ja;;"a ~u~~~ i Ao Comlnercio 

ris que fc r? m muitas vezes ser· · queri~ento em que Carl Hoepcke paquete Flonal1opohs grande luxo com que foi mon- XICO, agora incumbido de iguaes I O b . . d 

vidas e~ c mse9uen le mente, no.s &: ela. pediu providencias no tada. funcções no Estado d~ S. ~aulo, s ~ alXO aS8lgoa ~8 

poros da ti1adeira:-:-est~o os ml· sentido ~e ser permittido Ijvre Esta fita bem merece um J (lIH t- chegou tambem ao RIO o )Nna- comml1ntcam ao CommerClo 

codermas da ac.ehflcaçao. ' transito, para o interior do Esta· Os Cln bs nauticos se hoje. lista japonez Reuharau Kayam~. dest.a pl'aç& e das demais 


Quando ° vmho chega aos do de Santa Catharina de armas draa" ql,". eb"vtoeslneec'ol"s·dtuamreas,nocsosnafovrl: , ~ra?a8 do Estad.o, quo. con8~ 
me:cados" o proces~? d~ ~ermen. e munições, o mini~tro' da fazen· Cinema "Casino t t I d 
taçao acehca tem PTl,:clplad? I da autorizou o delegado fiscal Os ~Iub~ nau,ticos Fr(t,Jwisco me um nosso telegramma de ha I U1l"am a razao SOCia e 

E logo sente· se .mal.:>r aCidez desse Estado a permittir o desem. l\{m'h,!-elh e R"aclmelo acabam A Empreza Moura exibiu um dias. E . Blnm & Comp. urr.a 80
e ve o corpo. do Vinho c0'!1 rlo~ baraço de armas e munições de d~ receber um yole cada um, explendldo programma hontem, Inter'pellado por u!'1 se~ colle· dedada },mercantil .par. o 
re!J: sa.o os mlcoderma at:etl, qUi calibre até 38 conforme instruc. Vindos pelo paquete Anna ante- no Ciuemu Castllo,tendo annun· ga canoca o Jornalista laponez commerClO de comml8s0ea e 
pullulam . I ções do mini;terio da Guerra , hon~em chegado ao porto desta dado para hoje uma se~são com declarou q~e tem visto c~m gran- consignações e de conta 

O comprador não querendo Capital. fitas de todo desconheCidas em de enthuslasmc o estreltamente- .. ai 
perder o vinho trata de esterilizar Essas embarcações, que sãu de nossa capital. cada vez maior das relações do propu., a qu eSl?era mo· 
a acidez, pela calou pelo bi· estylo modfrnissimo,serão dentre Brasil com o seu paiz, principal. l';-cer do commerclO. a cou
carbonato de sadio. A CRISE MINISTERIAL em breve baptisadas, realizando· - ----.-_ . mente no') ultimas tempos, com fl&!1ça que sempre dIspensa-

Não sabend~ outros processos DA FRANÇA . se por essa occasião solemlles Es.co18s prfmarlus Junto á!'l o in~remen~c d"a immigração ja· raro ~s sua8 antecessoras, 
emp~ega estes, e como tem tra- festas nos galpOes dos dous sym poncza para Sao Paulo. S. s. qae giravam nesta praQa 80b 
balho junta mais um pouco de Rio, 12-Despacho telegraphi· paUcos clubs nauticos. linha de Tiro sente w que o Japão não possa . • .. 
assucar, acido tartrico, tamnein lco de Pariz dil que o sr. Paulo Segundo ouvimos prepara· se --- enviar actualmente um numero Il~ .f~rma8 IndlvIduao8 do 
e aguaj e de um barril faz dois. iPainlevé fo i"" uma hora da ml\.\para o proxlmo dia 12 de Outu· O PaiZ',do Rio, em arligo,pre· maior de colonos para o Brl'sit,. Emlliu Dlum e E. Blum. 
E' este o, vinho do Rio Grande. i drugada ao palacio do Elyseu bro 'Jmll gr~nde regala em que ga . ,necessidade das linhas de pois no seu paiz a actividade das Florianopolis, l' de Se-
no mercado do Rio, chamado Icommunicar ao presidente Poln- conerao, pela primeira vez,as no- t~ro crearam escolas primarias, grandes fabricas de munições é tembro do 1917. 
por nome de zurrapa. caré que resignava .8 Incumben· vas embarcaçOes agora adquiri de ma~eiras que- o soldado seja enorme, em virtude do abasteci- . Emílio Blum 

Ora, o que é preciso, não é · di de constituir Gabinete· porque das, em pareo ·especial, para dis· ertcaradotambem :.omo um valor mento em larga escala dos povos • 
maldizer de um producto que I nao conse~uir' formar ministerlo. puta de um premio de valor. economico. \ que se batem no Occidente. I Heilol' Blu".. 

(CONT.) 
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André lVcndhausen &C. Casa nO,va ~ottos e ' 
Importação- Exportação I I

-DE -FLORIANOPOLl tl "'ANTA CATIL\ RINA . "O\\e\sSecção de fazen dll!l, lU'u"uinl",. Itl!Gd,·z,,". !' tc. - Secção du I ll rr~g " Jl S, ma· 
ohlnas do roda tio espl,e i." m<.; tr:l!,H'Uh' ''' 1)l1ro. lavoura, \!lot ore,,; , elc Fornece-be gorros· e bo~\)\t\o~\c ,,~tss~\\ett\ I-SocçilO de tltm'i'!l.S, kerozene, ga.zoILDu.. • I . nete para officiae. e solda-Deposita de Carvão de pedra Card lff e Amencano ·dos do Exercito, Policia,
AGEN'TES l\I.(ARITI~OS 1 ILinhas de Tiro o Marinha

Ie a todos 09 empregados'publicos e paizanos . 
A ' rua Tiradentes n. 

FLORIANOPOLIS 

I M. Lerman e Cta.~::!'E::~~~~1l~,,~: _(l~II~~OJnl 57- 60 
.A~testa ter emprogado em Slta 

clnllca e com magnificos resul
tados, o E li:l;ir de Noglteir a do lê~m-;';o-;;;-;;';' 
Ph,co. Cbco. 1oão da Silva Sil
veira I tOl -sempre COLOR,AU · 

I!com grande casa de 
VE!~!~~~~~acara 

e 
mal'IDOre em b'ruto, do touas as ('Ôn.'s C espessura. Man 

Tem sempre cru dCPÚR ito grande 'ln antidalle m e moradia
Ibôa Olaria, tudo em perfeito es· 
, tado de iunccionar, com. granue

tem em exposição penn&nctlte os mais bem acabados pasto, agua, matta-Yirgem, barro 
trabalhos' de arte tlxccntaclos na sua off icina. Possue Cl\ especial para telhas, tyjollos e 
talogos illustrados pelos qua(l.~ executa q tl3csquer en louça, com bons terrenos para 
commcndas. E[lcarrega-tH.~ de ()rg8ni~lt.r plantas para 10- . plantação, proximo ao Es:treito. 
vanhmentus de mausoléus, ostatuas pll ra. j~ l'dinH, etc . i Para tratar com o sr. alferes 

' Muslaphá, 12-15
Esta ofíicioa e a unio.. no gonol'O, ncr.to E~tauo, qne 
está babilitada a executar as mais l:Ui'ltosa." concepçÕt;R ,------------------
de arte e lu xo. Recebe cncom mendas du interior e r CR I i eSE3S8!lSeeSE!EJse 
p ondo a qualq·uür i::Co o:mlta. Náu teme competcnda. tan · m T. BAZ\DONA lec- ~ 
to nos trabalhos como om preço. Visitem a mciona desenho, pino miNova officina de Marmorisla do i tura e a Iingu& ita- m 

AríAN'OEL GO:M.:ES 
i mliana no domicilio dos li! 

J\ua Cons,lhd,o Malra n, 72 fi alumno.. li] 
St.. C_lh.rill. ~'Iol'i~nopoli. esaElaelElESJaes. 

°lileO""'OSOEloeo"",o:ao"",o"",o"",osoaOSOI3l080""'m, Agradecimento 
~ ea\\\'P~\t\\\a 3\\\\att\\ta 'jau\\s\a m (ura certa das sflzões, febres i u· mI Os infras assignados vêm por 

o tel'mittentes e pf)rniciosas rol ' .ste melo hypothecar a sua eter,:m • .na gratidão ao !Ilustrado faculta,CER VEJAS .:e.s.81.. H1mos. Srs. ee.aee.: tiv~ sr.. d~. fernan~o Maria dos 
Antarctlca München ESCURA lO E' com muito prazer que vos ill ReiS, dishncto mediCO do paque

• communico o bom resultado e te Anfla,pelosservjço":sque pres·
!iI que tive com minha familia no m tou a sua esposa, filha e cunhadaHamburcueza CLARA II Clambach e e com dedicação e carinho quanm uzo das (Pilulas contra sezões, ffi do enfermou gravemente de uma 

PRETA • do Dr. Reina!(Io Machado, .- e eelampsia antes do parlo e na
União 11 Pretinha liI Embora uzasse muitos remedios m occasião deste a extracção do 

• contra a febre, esta sempre vol- e f t h rffi lava, até que um dia me falia· li.} eito com apresen ação cep a lea, 
• rllm nas pipulas do OI'. Macha. e em posição oCcipitoposterior,BEBIDAS SEM :ALCOOL W do as quaes logo fizeram effeito W ~ft::nc~~~~:~:~:sV:~e~~fi~~~~ 
Dl e até hoje ninguem da minha fa- m Embora saibamos que esse 
• milia foi mais atacado por esta e agradecimento vai offender aGillger-Ale , m doença traiçoeira-E' por essa m sua reconhecida modestia, na:o 

causa que aconselho a todos as e d f t - .Agua Tonica de Quinino I m pessôas que uzem as pilulas do ru ~~~:'°d:'ro~~a~rp~~~~~P~~~~~ 
e Dr, Reinaldo Machado e não ou- em gratidão.
m
I Ira qUlllque:r remedio, pois aquel - e Estendemos tambem os nos.
Licores e Xarolles ' ~ les que attenderam o meu con- UI 50S agradecimentos ao humani
~ selllO, estão restabelecidos c for- e tario clinico sr. dr. ferreira li.

GELADEIRAS MARCA PERFEITA m teso Saude e Fraternidade, m ~:~ ~~~~c:r:: :e~:~~a~=~t~n~~ 
III Rubin Ludovíco III enferma.ACIDO CAR60NICO 

Dirigir pedidos a DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua Joã1J Pinto n. 6, FloríanopolisI m Bananal, Santa Calharina. Oi def~~rti;~oPOIiS, 12 de Setembro 

--=--~;-::::=~::::::;::::::::;;:;;;;;;:;;;~ ~I A' venda em toda parte 00 José Napoleão 
• . . o José no.!ri 

fê E 1UGl1, RH;TS, P ROST A TA, tJRE'rHRA, ~ Deposltanos, El'llesto, Bcck OI Donato Bat·bi. 
~ ~ éia. floriílnopolis. e

DILTiIIE 8E URXCO E ARTHRISMO 
mseeoso "'-o"",oso,..esosolD Jose Thllodol'oS.LoboA I1n OFORMl NA, I)J'('ci oSQflntis(' l~f i('o , n(' ::; inree

ra nt e o diul'c tir'o,lIluito 'l ;.!l ·nd a \"t d no palndn r cu- filhos, genro e netos 
1'(\ fi ins llfficicncin I'l: nal, flS c)" s t ih 's, pyc litcs, tO.,.,I3S"'I!!3SElSSSl3m ~~~~:é lo'l::,dor:ln~:nc phritcs, pycloncphritcs, 1I1·c1!nit(·s chroni ", AVISO 
cas, catarrho da bexig a, infl:l1nlll.-:l\·I1f1 d a pI'OS ~ li] José Pedro Dltarte Silva 111 profundamente ma 
t nta. Pre vine o t )" plw, n I1rcmin, :15 infecções A Empreza _Agu~ e Luz prevI- [iJ e senhora, participam Que goados com o faUecimento d; 
intcstinncs, e ci o :t ppurclho urin:u· io . l)i ~soJ vf' ne á .populaçl:lo d esta Capital, OI sua filha lenllramls, contr~c mseu pae, sogro e avô, convidam 
a s ar('ias e os ~f1 I (' It1ns de a('ido Ilr it-o o ul' nl.os. que, autorisa pelo Snr. Oirector mtou .cosamento com o sln. ma todos os seus parentes e ami.. 

de Obras Publicas, diariamente fi] HenrIque Rosco. lU g~s para assistirem a missa de 30 
mandará fechar ás 3 horas da tar- eeSE3E3aaeaeaee dias de SeU fllleciment~ , e que

Nas pha l':n :lci as e dl'O g nr in.s. 
d. o registo geral de deslribuição 10 1"" d - CféM · .~:.e;.i~~·~~a~ ~~r:~~Zd1: 1~'

Dqlosi l.('; n"og"ria F:'nnrisco Gi rroni & C. d'agua, até que melhorem as con. a ama o &, ourt. "(segunda-feira). ' 
'''"-..L"''''........ Hu a r~i"i;n"i ro do Mn.:·(;o o. 17 _.- Ri ("\ de .Janci r·o dlções dos mananclaes, Ivende'so no CAFE DO COM ficam gratos aos que compa

.florianopolis 22 de Agosto MERCIO no Mercado, S 9. reterem ao piedOSO ICto de reli-
de 1911. ' 15-15 gião. 

da Companhia ANI1 RCII:C 
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4 o IiSTADO-Sexta-feira,U de S~till"bro de 1917-	 l r. 
) .::'-. 'U··TA8.1S11illE3<t1E3:t]lE3<tlilaaOOlE3<tIillE3<t "LlovJd Brazileirol BEBAM SAt ·.· ,..'. '..... 	 . m~Ii!.~m_lE3<tlE~.. .. -1 .!Ii Casa OTTO .EH.EL ~ 

A~:~~;:;;; MINERAL 	 'Ji ~ 
Estado de S,Calharina.-Brazil __,""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",.,...'!!'!!''''''''''''''....".''''''''', Iml1nportantá sortlmentode~3 


=-=--=============~l Tecidos branoos
[n4ereço Telegraphico:Oirectoria.lIoyd. ~~-==---=lE:=-=;" _ ___ ~!El~-	 i
e ~gencias BRAZILOYD. ! I ' 	 I I 

! I POMAHA "MINANCORA" . El~-6..ins brancos e de cÔc.e.s~_ 
TELEPHONE N. 7 li iK 


, (NOn"R E MARCA neOISl'R~DOS, I 8rirn kaki ~ 


CAIXA POSTAL N. 61 , Do farm. E. A. GONÇLAVES,Joinville ~ Coberlores . .... 


Linha Rio da Praia ' I 'Ji Morins
I iDiplomado pela Faculdade de Medicina do RIO de Janeiro 6 • E3 	 Algodões 
PAQUETE , 	 UniverSidade de COImbra I ~ 

STRTO ~ E' o Ideal, é o maior patnmoDto legll.do á terapeutica dorma- t'9\ 'JJ.. (9 -10) . Zephyres 
H L Ii tologioo. ,po, 20 onno, d, .ou"d" "tudos CU," ""a 5 qU'''_I'I'~ Chitas ~ 

Commandante d'el'Amico [I :::a~,dQ(Jr!~:d~r~~É~n~~g!~~~aSa:n::uTi':~t~OF~f:l~as?p~~~~ ~l~ ~ Riscadinhos 
E' esperado do norte no dia I rosto, Ulceras slfihtlcas, eto. e Cretones ' 

14 do corrente pela 'manhã e sa' 1" 1 Vende-se em toda a parte do Dradl - 1$500; 1 duz 13$000 00 	 ..,.
pelo Correio. Pedidos a E. A. Gouçltlves, Caixa 7, JolnvIlle o em N ' I I d L' b K. 

hirá no mesmo dia a tarde para ! 1 .Floria:lOpolis: Carlos Hoepcke & Cia. 6 Aodré WendhllUsen & C. OVO sor imen O e alse ranca m 
ITrfn';l~~s cle Montevicléo e Rio I ' Acha-se em loda a parte. No Rio, na DROGARIA HESS ~ e Bordados Calharinenses 

Recebe cargas, valoreS', en- I w . 
commendas epassa.geiros, não I Rua 7 de S,'embro A~ Grande sortimento de Brinquedos, copos e calices 13~- '.• 
só para os portos acmlêl, como j Adaptada jd em muitos hospitaes e casas de saude 

:1. 	 ~3<till_I~iiilE3:tilllE3<ti!llE3<t»lE3<t]lE3<t]~_3<t_]_~_ ",, " "(: .~'o7~~1':d~t~~~;,a~~ttaÀ"ieg~~ I!! L~R~ DA ~~mRl!G~n COM UM 50' VIDRO DO -- _
PAQUETE 	 ~ Remedio Minancoraconlra a embriaguez 

LAGUNA 	 , I Tem dado alegria e felicidade a milhares de famllias que yiylam na maior miserla causada pelo Irlsle vicio 

Commandante Appolinario II PREÇO 5$000 	 E' 
Brandão preciso que asE' espe:--ado do norte no dia 20 I I franco de porte para toda a parte a quem pedir á Caixa postal n.7, Joinville e aos depositarias

de· corrente e depois 	 de curta senhoras decórem:[~'?~~~,seguirá para o porto de ! I Acha-se em todas as lar macias ~I
Recebe cargas, valores, ell- '" 

commendas e passa~e"os. 1 1
Deposito no Rio: RUD. HESS, Rua 7 de Setembro

.' . 	 . 1 

PAQUETE 	 Ii Dão·S9 2:0005000 a quem denunciar com provas os fall3lficadores-em JolnvIlie 8ta. Catharlna 

LAGUNA 	 , . , Deposilos em Florianopolis: ~ndréWendhausen &c., Carl Hoepcke & c., 	 - flores brancas. hemor
Commandante Appolinario 1'i !1 rhagias.suspen5Ões. co\i

Brandão : , i- --- '""==============~ r E' esperado da La~una na se- 1!I,_ _ ___ __,lE: 3<t_ _____ _ _ 1!!! cas. etc.- curam-se com 
gunda-feira dia 24 dO corrente 
pela noite e sahir(t no dia 25 do B~N(ijcorrente, terça-Ieira, ás 2 hora.s da ! 	 A Saude da Mulher 

A E Sg~~hfr~;6~c~~ ~~~~onsag~á~laI§~~~ L 
n~ LijMM~R~W nl~ijRT~ !L~GR~I;ofe~~ 	

Doudt a Ulg\.miIl& • JUo 
tos e Rio de Janeiro. FUNDADO EM 1895 ' . Municipal

Recebe cargas, valores, encom' 
mendas e passageiros.. SE'DE PORTO ALEC3RE I Substituição de apoliC~S _ _ ____ ______ • 

E. BLUM 8< CIA. 	 CAPITAL 5'000000$000 De ordem do sr. Supermten- - _ 
RESERVA ::::::::::::::' 3~15ÚI6$9IO Idenle .Municipal convido os srs. ~lE3<tlE3:tlE3<tIE3:t~~lE::M~~'iI 

NOTA:-Todos os paquetes des· _ possUidores de apolices munici- ':li.. ::r,I!> , ta Empreza que conduzi-I. :FIl.UES em Flol'l:InopoIls, Jolnvllle, I,llgnna. BlulnenlUl (Estado .Ie! paes que iJinda não mandaram ~ (.l . ' j\\t t. 
rem passageiros logo apóz Suota Catharlnal. em Rio Ol'llnde. Pelow, Santn fIaria, Cachoeira., Cruz nas para substituição de accordo \a,e " " 0 \ ~ , ~" \ja 'li 
as suas chegada~ ao Rio . ~!~t:.O:o~~o\Estnllo do lUo Or_dlto do Snl),-Agcnçlas om Corumbá oIcom o art. 23 da lei n. 416, de ~ 1f V '*,~ a",.'" 
<te Janeiro, atracarão ao I 26 de Outubro do anno passado "" 

Caes do Porto d'aquella '. Saeca direetamente, sobre todllS as praçaS do pa.iZ e do Estrangeiro 6 \ fazerem afim de que possam con: ~ VENDEM-SE EM TODOS OS CAFE'f) E 

cidade IObre os seguintes banqueiros: Icorrer ao proximo sorteio ~ 


• LONúRES-The Br~tis~ Bank of Sotlth AmadcR, Lt,d, Thesouraria da Super"ntend _ = CASAS DE BEBIDAS
D",,4 ... ti NElf·YARK-The NatIonal City Bank of New,Yol'k. I . .. .1 en 
........e·s... ao srs. ~arrega~ores , PARIs-erMa Lyonm:.is, suas SllCeUrS:l.es e Ageno1as. cla MUOIClpJI;I de floTlanopolis, ~ 


fazerem os seus p.edldos de pra- i MILt).NO-Credito I~aliano, suas Succursaes 6 Agencias. 16 de Julho de 1917. A.stalo a .... pnsen 

ça antes da parhda dos vapo- GENOVEVA- F. Frlson\. O l° escripturario H b 

res dos portos do Rio de Janeiro! HAMBURGO-Commerz nnd Disconte Bllnk, suas Fillatls e COrJ"6SpOU- Ji - B' . Tft am urgo, ~ 
e Montevidéo e Porto Alegre. Os I POR,],UGAL_Bdl:l.e:ct~sNaclonal Ultramarino Llsbôll suas Agello h\s e ouo aphsta Peuooto 'ti.. Kosmos 
vapores sahirão de Morifevidéo .. correspondentes. ' I ~ m 
e Port~ Alegre ás quinta.feiras · HE:;PAN~Â-Creàlt Lyonais, suas Socar~tl.eg 6 Agenciu.s. fEIRAS Glumbaclt 
e Domingos e do porto do Rio de HOLLANDA-Rot.terdi\msch BankverelOlglng, IlOTTERDAM. i 
Janeiro ás segundas e t f" BUENOS·AlRES-The British Bank oI South Amerlco., Limited. De ordem do sr. Superinten. .".. ploprill. pem m: as K~r.rtl.faSt I
raso sex as el. j MONTEnDE'O-=-Jtaen;rl~:~~à:~~k ~~ ~"o:tl~el~~r~:~ ~~:: ~~nJe rMunicipal co!'vido os la. W. tua r conva eaoen ali 

. ' Os paquetes que se destinarem 1'0r lntermedio do sens banqueiros acima ~!acca, lrancamente, !lobre qual- I ai o es e negociantes ambu~ ~ Cerveja tão excellente e ao alcance de todos 
a Montevidéo e Buenos Ares quor plll.ça ~~ Europa e Americll.. 	 . I an es? que c!lncorrem nas ter, f 'd 
c:ahir-o de Paranag11 1 Y t' Recolle <tinheiro em conta corrente, retiradas llVIl'Ill, aviso prevto e o, ças-felras á feITa n'este Merca- deve ser per en a a qualquer outra
f' a a as sex as prazo fixo í:S mdhcres toxas ..Emfres,ta dinhslro em conta '}orrente sobre Ido, a fazerem-n'o lambem nos", _ OFPOSITO á C Ih' M r N 31 
eSÓsserão emiHidas as ordens ~~~hsofr:~;~!~~~IS r.~~~ü~ad~n~~:~lo: dfjard\~~dah:~~~~~~a:c;õo:~~s fll~:~:~~s,' .sabbad~~ ás ~esmas horas. \}i .. rua onse elro a :~. 

de embarques até a vespera da . Dos,oot. notás promissod"" l,t"s d, "mbio, o"ion,,. •••iran- AdmmlStra~ao do Mercado Pu- 7f.. Unico dopositario: JOÃO JY.I:ULLER 7f.. 
chegada do vapor. , gon~n:ni~ae:.;~edatl~~~~!:çí)aCd!ddi~idendos : do Bancos, Companhlas, jurob p~~C~ed~g\17~nanOPOhs, 26 de Ju· 'li ~ 

<} ApOiC'ZlS, ~deraesl EsLadoao$ e Mnniclpaes e outros qUll.esquer. .0 Ad_ministra~or 1II~3:t~3:t~JE3::I~te:t~~tE:Mae:ttE3r:t1il 
MPREZA DE NAVE GAÇÃO Secção de depositos populares TileopluloJoao Cordell'o. 

-Hoep'cke- 'I' (Com lIutol'isaçào do Governo Fe,leral) I"T~ .... valllll' alIa Blr~as I ALUGAM-SE as casas_ da 
Nos" ""'0 o BaNCO ,.b,b, qu,iqu.r qoootl" d"d, 20$000 .té v ENDE-SE r ~ Uu o,}lu frenle ~~a G:~~~sE~Ola~r~~~e~:'.: 

PAQUeTE 5:000$, pagando luros pc 5,1" ao anno, capitalisados no tim de ca.da sementre I d'd h de Souza, servidas pelas linhas 
2 PRP~ÇA15 DE NOVEJY.CBE.O la a e_sPt en , a c acara Lapages- D~' de bo, nds das ruas Blumenau e 

, Ediflt:lo proprlo se, SI uada. ~a. praça 17 de .No. .L:.I . 

'I Caixa do g rroio 122 _ End. 'l'elephopltonlco: IIANMERCIO vembro, d,v,d,da nos segumtes Cal'l'eil'ão & Fi lhos Bocàyuva, recentemente pinta.I ClItllgos: ~rAsllelt'o Unlvorsal. Uiqefro com TWo-m"Ollet lotes: :das, tendo uma dellas tanque de" Anna 
Filial em FLORfANÕpotis; c E:~~d~ de Santa Cathario del;~~~\i~~ c~~~rr~~ç:~~r~~~ g:~~~: ;~ 8: ~~. ~~~~~:SSe~a;::a ~~~~ ~e;rrei~~ 

Sahirá no dia 16 do corrente ~ o terreno, medindo 35 mdros Bitter Estomacal 12 1(2 L. 16$:, Lima. 
ás 7 horas da manhã para Itaia~y, ' ',-, . .. , . -- . de frenle da praça 17 de Novem· Bitter Extra fino 12 112 G. I'J~. --_________ 
S. Francisco, Santos e Rio de Ja- Pllulas fortificantes do Oro Orth bro, por 100 metros de fundos, Laraniinha 12 O. 14$., 
neiro. . I 	 .na rua Uruguay. Xarope de limão 12 L. 18$. V ENDE-SE aba.... 

Receb~ passageiros, valores, As afa?ladas .pllnlas fortificantes do dr, Orth são com justIça prefe~ 2D-18,30 metr.os de frente Xarope J abacaxi 12 L. 18$. bearia25 de Març.o, 
~~~oRI~~~~~R~~~~ga pelo trapi- ~~~~n~do$too~fu~d~~Il!: i:a~~~~~ dee~!bll~da~~ag~Ir~1~.cIÀ:o:i1~ia:o:::t~!, !: ~~l~a;'~0~7 : f~~~~~~~~fa~~~ Xarope )groselha 12 L. l(J$, situada na Praça 15 de No· 

estado concenttado, t.?~OS os saes!3 substanc~as er.tlvas do sangue humano. Ido uma area de 1830 t. Entregas á domicilio Ivembro, ao lado da Delega-

PAQUETE 	 ~e:t:~g::e~oe~;o!n!~;!uo':at~ii:os:~l~:~:~:, c:unf::~~':~g~~n~~~go~:~r~ I quadrados. me ros. . .' cia. Fiscal. 
seu corpo. As pllulas d.Obl'. Orth constituem portanto um melo ewcazl30 lote-43 metros de frente PedIdas pelo tclc.p h")uen.12 11 Para ver e t t ' 
-pflla reedlficH.T o vIgor de um~ pessoa fraca. on anemiu. . na rua Uruguay com 53 me- ra &1 com oM A . .X tem a!~r;:f~i~aft:Ci:;:~::: ::li~~~ ~:t;o::, . ~~~:d:~ado~aí:b~~SPeesd::.9g~~~ tros de fun~os.Excellente t erre- -c~=-=~,-==·.:o·=--;:-~==~I seu ~ropl'ictariol na dita bar
givas olhos 6mbesiados, pulsaçito fraoa, olheiras, cansaço, . palpitações "do ~o para edificação; Este terreno I:eeeeseE3•••aeaese bear13. 

Sahirá no dia 11 do corrente coraçko após qual~ner esforço, dores musculares fi das cadeiras, escu.rldilo pode ser, subdividido em lotes rn A V I S O 'F r 11 8 917 
para Laguna. , _ d: d~~taol~~:cetodo: ~~~~d~~~e1Dt:h:;::sdO~e;é:1':9~~i~~~a:::'~~t:;. sensibIlida- 'de 10 mde frente. ADA MINA.t.~COR . pO IB, . ,- - 3~3 

Recel)e passageiros, valores, I O efleito da!>! pllulas fortlficantllS do Dr. Ortb ó prompto e ef6c.az '. 1\ tratar c~m-AIl.a,.é Wend· a. $aode OI 
encommendas e carga pelo trap- para as pesso/lS solfredora,s das molestias acima me.Dcionadas; _ a . não ~e,r. hau8en ti Ola. 

che RITA-MARIA. que' 8S mesmlas tenham outros JncommoJos de .uatnrezll ,grà.veou tnc\l~av.e!!!., ,\. '
"~"'7-~-------~ 1 

Para mais informações com os !:nh~~:S':::sfr~l::::.dS:!~e~:~/rrlaac:ss c~e~h:-::s~~~ç~~t::::~e, fo~~~." ~o~~ ~ . . .' , .' , . .' " .. '. . . . .. .. ~ , " TBR.REN~.~y"ende-se um 
agente;. . lula8 at~ qnat.,". dia '. ao da. p•' '.o.d.O , .rlt.lc.o,e .r ~: Vende~se :. baràto queah~ ..d6." d ~..' . -. Iterreno ~CÔIJj -'da ente.,m tomAr as. Pi. . . . tes ..r.. c~I1Hnu!1	 . &s fr. .. 8tarl Hoepcke 6: Comp depois do mesmo. As pUnias fortificautes do ~!~. O~th CODl en-am-"o .em· 	 artô o t)açar o V0880 I'W\.. • , ': . ' •... 

. pre frescas e InaHerllovels, deslar.endo-se 'facHmente DOS ."ecoa g..~nGOI, U lo.aIO.conln ,U•. S.ib. e:lI· dentro da cldade'·',e :; ·optimo 
---~___.....,.___ mtstnran~o,s~ .com ..o, conteudo do estoJ:D..ago. O ·sen .gosto é d.oce, .endo por· ma boa CAS& na rua que quer. : . . • 

&IJmída O COLORAt] b.~to fa~els .•de se m.if:.~.st!,ar{~.13 ,creao.~as; . " ,, ; '~ ' ... • Fratemida1e n. 26. Trata- mPeçam preços cOTTenles a E. m'para edIficação. Para ~o~.. 
,.A venaaém_ t",~li.I~;a. 7'/lOrma.as, dr0f.alc'!le",~ cas... de negoclos ,se na rua Conselheiro Ha!ra ôi A. lionçalYts -JOINYILLt ~ \~.Ç!)ea com o seu proprleta· 
DEPOSITARIOS El.nesto, Beek.&Cta' ,FLORIANOPOLIS D. 55, eraee eeee eeeeel2leer. fie Adolpho MellC). . 

...... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:7'/lOrma.as
http:m.if:.~.st!,ar{~.13
http:Peesd::.9g
http:h")uen.12
http:Socar~tl.eg
http:SllCeUrS:l.es
http:Lyonm:.is
http:legll.do



