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A chegada atiradores O "Estado S. Paulo A Blac:;k bista Nova Trento! A. Italiá t .. iumphaOs catharinenses de 

T... ° Tir040, luzido e disciplina- A sua tiragelll 	 :c:c.c:....:.:xs.e-·t'eC-d-e"s'''''et'''e"mbro=, I\ A M,AIOR.AVOOICTROARIA ATE'I do batalhão de atiradores catha
(O 11·0 rinenses, regressa hoje a floria- O importante diario O E.da,do 
_______ nopolis. de S. Paulo requereu .ha dias ,Tenho a honra de R 1 I f d 

d M P car a v e a u, h . A mais solemne e gloriosa i, lO,. 0- n ormam. e 
A patrioha mocidade do lu- A populaçao inteira da cidade, ao r. 3,:!oel... olycarpo ~e d . x. q e .oram, oJe data nac-,onal esle anno n"o pas- I, Washmgto.n que a em.balxa

'd b Ih t d d d' I I . Azevedo JUnior JUIZ da terceira cerra as as negoclaçõe.!l entre 	 <1 

z~ o ~ta ào ~e atirador~s ba~'- o':G a . e gra~. e e JUs a a egna, vara criminal,' uma verificação governo da !nglalerra e o gover. sou desapercebida, lO contrario, . da da ltaha annUnCl& que 
:nga8·rerde.val s.er recebida ~oJe vai receoel·o olgnamente, dando nos seus Iivros,afim de ser certi . . no do Br.asll para reforma da nunca foi a9ui celebrada co"m t as tropas italianas acabam 
co~ as mais carmhosas mamfes· assim larga expansão ao conten- ficada a sua tiragem. . Btaok Li8t. . s0.temmdade. ., [de capturar a conin. Doi e 
taçoes de sympathla., '.'1' Q-tc" lO. tamento que a empaiga Deste Aquella autoridade nomeou O governo de S. Majestade ralar da aurora, Ja era fes- ' . t . t d 
munho da alegna mtensa cail dois peritos que proceJeram a acceltou a proposta peJos sons maviosos das occupar In euamen e, a!J 
que Flonanopolls acolhe e ~p. mstante. rigoroso exame em todos os Ii- da Republlca para que cornetas accordes sonoros dos vertentes ao cume, o monte 
plaude em seu regresso os dlg' . E' que essa mocidade conter- vros da empreza jornaJistica do em diante, nenhuma firma tambores dos atiradores. ,São Gabriel. 
n~s co~terr"aneos que I tão grande Iranea, quando daqui partiu le· Estado tendo·se verificado que a deiramente bra~ileira possa entrar A's 15 horas reuniram·se os ACCT6s.centa a embaixada 
tnu~~ d Rem b~~ a cançar na VOll a avergar.lhe os hombr~s o tirage~ media daquelle jornal, par~ a c~amad~ lista negra, sem atirador~s ~m formatura. geral, 1 que esta é a maior victoria 
cafJl a a. epu Ica. d' ediç:1o da manha durante os audlencla previa do governo do pela p:amelra vez quasl todos \ 1 d 1 - I' 

Pela anH~ação com qU,e hon'l encargo. e da~ la fóra um teste- l dois ultimos mezes', foi de 52.632 Brasil. AUenciosas saudações a farJados. Contavam-se mais de Ia cança a pe os lta lanos, 
tem se .cUIdava de ultm~ar os Imunha VIVO. e vibrante de que a I exemplares diarws. v. exa. 50, formando. : s-:te. esquadras, ~esde a sua entrada na 
p~eparab~os para a recepçao do Ialm;! cathannense, como sempre, Nilo Pcça,nh(,.. ~ tendo à frente o dl~bntto instruc- guerra. 
T, Ir~ .40 t ~e se presu.mlr que ~s I tinha pela grande Patria BrazHei. Antonio de Freitas Barbosa, ---- 
es eJos en am uma Impor.enCI& i uniforme de gtlla 

e bril:lantis~o excepcional. . I:a.'.. ~ m~s~ol c~lto v_ehamento e TERMINOU A GREVE Trento nu~ca presen· oex-Contestado 
O pa9ut,e. em.lIue vem o TIrO/,"x.. ,tadv Cle .Ouos o:. tempos. Os raldmen's pautistas semelhante espectaculo. Ao 

aportara aquI hOle. De como ella se houve nessa Rio, 15-Terminou a greve dos ver desfilar estes servidores da JurisdicçAo Catharinenst 
A' sua che~a1a serão dadas incumbencia, dizem melhor que operarios das officinas graphi. Rio, 15-Regressaram os Patria pelas ruas da villa, cantaR- . 

salvas de 21 lIras. Ipalavras as manifestações impa- caso men's paulistas, do.o hymno Nacional e os de. Para O cargo de eSCfl~:lo d~ 
Ao encontro do !tupllca. irão I é b 'Ih t . mais hymnos da Republica e Conectoria de Porto Unl:lo fOI 

muitas lanchas enbandeiradas e Inen es TI. an es com que ~al Tribunal do ]ury cantos patrioticos, o povo se en- nomeado o cidl!dao Joao Maria 
diversas yores dos clubs nauticos ' receb~l . a hOJe o povo de FlOria· No escriptorlo da Empreza thusiasmava, seguindo o Tiro Marcondes. 
Francisco Ma tinelli e Riachuelo,l nopolls. Agua e Luz está exposto um nesse passeio civico. 

Em IIome da grande commis-j O l-Jslado, se associando com Por falta de numero deixou hcado trabalho l á crayon do io- A's 19 horas, os alumnos da . Foram nomeados: Pedro Ade
são organisadora da recepção ao' grande alegria a essas manifesta. de haver hontem sessão do Trl· ven Eugenio Piccollo : feito no escola do sexo masculino desfi· 110 Mendes de Almeida, p~ra o 
brioso 40, irão cumprimentar os . , . bunal do Jury. _ . Lycêo de Artes e Officios sob aliaram, encorporados, pela praça cargo de Conselheiro Municipal
atiradores, á bordo. os srs. coro- ! çõe~, :auda c~m mUito affecto a Da urna s~pplemen~ar f~ram direção do professor de d~senho e principaes ruas da villa. Ento- de .Mafra, . em subs~it~lçâo a 
"el Germano Wendhausen, co- I patnohca mOCidade do garboso ' sorte3dos mal~ os seguintes Iyra· sr. Joaquim Margarida. andocanticos patrioticos, levava I flor~sbal aMala, que dislstlu:-~a. 
roné:l Pacheco Junior, maiorLaU'ITirO 40. dos: dr Ervll10 P(ess~r, Vlder Trata-sede um relrato,em pon- cada alumno uma bandeira na_lr~ 1 e 2 Juizes dep~z do dl~-
ro Unhares, padre dr. Thomás Peluso, Otlo, Ebel, LUIZ Carva- to grandt, do nosso illustre con- ciooal, indo á testa o seu pro- tr.'c~o da s.éde dO refendo MUni
fontes e dr. José Boiteux, o ~ lha,. Oscar Lima, José Carvalho, terraneo sr. general~Carlos elm. fessor. (IPIO os cld~daos Mes~ias Ora~e-
qual fallará saudando a distincla t HUGO RAMOS L~clano .Be~lrand e João Alce- poso A's 20 horas reuniram·se 45 j mam e florlbal Candldo Mala, 
corporação patriotica. I. _. . blades Silveira de Souza. Est~ magnif~co traba:ho tem a~l1mnas ~a escola ~o sexo femi., emqu~nto nãotorem empossados 

No momento do desemoarque, RIO, 1:)-0 !ir.. major Hugo mereCido ~s maiores elogios pelo nmo .no cmema URlão. '. lOS eleitos. 
no trapiche da RiUa Maria, se- I Ramos, ~u(!r~a mor da alfande· seu perfeito. aca?amento e pela Ahl a f~sta tornou-se Imponen
nhoritas patricias adornarão com ga ~e Vlctona.. teve orde~ para Inspector da Alfandega excellente disposição ' das som- te. O grande salão estava reple- ---- •• 	 flores naturaes as carabinas dos continuar ad~ldo ao g:.b!n.ente bras, que foram feitas com lodo t.) de povo. . O Tirbunal de Contas expediu 
atiradores. ido dr. AntonIO Carlos, mmlstro Rio, 15-0 coronel Vossio Bri . o capricho, . O sr. ~aturntno ~ernandes. Provisão de quitaçao a ex·agen-

Em seguida será organisado 'lda Fazend2. gido foi empossado no cargo de d.:gno presidente do T~ro, produ~ . te de Tijucas, d. Edmee Oomes 
extenso prestito em que tomarão ~ _____ Inspector da Alfandega. ZIU bella pe~a oratOrlO .sobre a ae Novaes, relativa ao periodo
parte o Tiro 40, o Tiro 4 de P. U ff Idéa da Pat~la. Em segUIda o sr. de 1 de outubro de 1908 a 3 de 
Alegre, os voluntarios d. mano-I O preço da neutralidade _____ ma o et ta gentil Joao Marchl, em eloquente dis- julho de 1915. 
bras desta capital, a .Es.::ola de I' •. • curso, histOriOU .os fJ.ctos da nos· ! 
Escoteiros, a companhia de guer- . " . Chonka do Bem o sr. Elyslo Simões, actlva.re sa !ndepe"den~la, sendo ambos 
ra do navio.escola Wenceslau! Annuncla ·se, de fonte semi· presentant~s ne$te Estado de Im· mUito applaudldos. 1 
Braz, representações dos clubs ' oHicial, qt:e as de~pezas ,da Hol· Da exma. família do r~spelta- P?rtantes firmas commerciaes do Seguiram·se recitativos pelos: Prínd!le Humberto 
de florianopolis e ás bandas ~ landa com. a guerra . ate }O de ve1 conterraneo sr. corOhel Oer. Rloe~. Pau~o e ,com casa de alum.nos e alumnas das escolas . 
musicaes da força Publica, Amor :Aç-osto ulhmo,. elevam·se a 139 mano Wendhauses recebeu a co~mlssões e cons!gnaçõe~ nesta p.ubhcas, que foram muito apre- . Por motivo da passagem, hon· 
4 Arte e Co!!,mercial. !mIlhões de flonns. ESCOLA S. JOSE' muitas pea;as capital, t~ye a gentileza de ?ffere. clados. . tem, do anniversario natallcio do 

Esse prestllo percorrerá as se· I de roupas novas para as obre. cer ao_ Est.a,do umas delicadas Inlercaliw.3"'.l-se de contmuo príncipe Humberto, filho de S. 
guintes ruas: Caes 8adaró rua , sinhas aIumnas do revmo Ppadre bandejas 1ecla.mcs e pequenas cantos patnotlcos como os hym- M. o Rei Victor Emmanuel le · 
Conselheiro Mafra, praça 15 de j Ordt:m Ter.:dra Luiz Schuler. 'latas do afamado e saboroso tem nos Nacional, á Bandeira e 15 vamos os nossos cumprim;ntos 
Novembro e~ volta a eSlalua, : -O interessante menino Ro- pero qolorau. . . de Novel11b~o. aocav. Attilio Carnelutti, consu. 
lado de PalaclO e frente da Ca. · No consislorio da Veneravel berto ferreira offereceu muitos ffMUlt~ agradecidos pelo gentil O enlhuslasmo era geral. da lIalia neste Estado. 
thedral, rua Fernando Machado Ordem Terceira de S. Francisco coupons da Carris Urbanos ao o ereClmento recommenda.m.os Era mesmo de admirar, pois I 

e Largo Ge~eral Ozorio até a reaUsa .se hoje, ás 12 horas a mesmo estabelecimento de edu- o Goloran como tempero deliCIO- Nov.a Trento nunca teve festa I 
caserna do Tiro. : eleição da sua nova mesa admi. cação e instrucção primaria. so e de agradave.1 aroma. Na~lonal que chegasse a tal fre· 

De uma das saccadas da Pen- nislrativa 	 nesl. I Um comllmnicado 
são familiar fali ará o talentoso . Terminada ás ~1 horas ases- , 

advogado sr.dr. Nereu Ramos e : ~ O Albol' s~o, que foi en~errada pelo pre- ! de Haig 

no quartel do 40 o intelli2ente ' FESTA AOS TIROS Sldente da SocIedade do Tiro, ' 

engenheiro patricio sr. dr Telas- te~egramma do presi~enle ~o . . . romperam ~s atiradores o «nós O general Haig communica 

co Vereza, ITlro de Nova Trento, IncumblD- RIO, 15-Hon!em fOloffereci- MaiS ~m a.nno ma~cou hontem aquI do Regimento .. , acompanha- para Londres: 

foi constituida a seguinte com. do· lhe de rep~es.entar aquella da uma esplendida festa aos tiros na su~ Vida Jornalishca, o nosso dos pelos alumnos das escolas, fizemos progressos a nordes. 
missão organisadora do prestito: corpo~açào palnotlca nas festas b h' d B é iIIpreclado collega cO Albor .. da acabando a festa com unhas e te de Saint Julien. 

Coronel Salles Brazil, Pompilio de hOJe . a lano e e ag. cidade da L':Igun~. viv,1 s a nossa Patria. ! Capturamos prisioneiros. 

Luz, Colombo Sabino, Aiy Ca- ~ -Saudando cordl~lmente ao di- Não ,se sabe porq~e as escolas A artilharia inimiga esteve enl 

bral, Ousta~o Silveira~ Paulo de : O sr. dr, .José Boiteux, nosso gno colleg:a, des.t)a-Ihe «O Es· parochlaes nem se fizeram repre· grande actividade. 

Souza, maJor Januano Corte, coJlega de Imprensa, em nome Carvãl nacional t~do .. continue vI~a prospera e fe- sentar. Duelo de arHkaria a leste de 

Affonso de Assis, Paschoal Si- ,da com missão popular promoto. hz como até aqUI. F, M. Vprés.

mone e Augusto Lopes, ira da recepção festiva ao Tiro .-. ",,-,. ., ~ . , -~:":~:,:,"~~,;,,,,;,,;,';:;;~-'~;;';:;';"''''':'''''''''':'!'~--~ 


,__ 40, entregará ao capitao Joe Col nh~ PJ~ue~a~~a,~~~daC~~~pa- . . Agentes allemães aliam secretamente na Noruega 
Os ahradores do 40 que não laço, com'!landante desse bala· ho'e es erado d~ ~ul vem elr~~ Tendo Sido Julgado,na inspec

puderam acompanhal·o até o Rio, lhão de ahr.adores e ao comman· ni~ndo ~arvão nacio~al seq~~. 5a.o medica a que foi submettido, 
bem como a ESCOla de Escotei- dante. do Tiro 4, de Porto Ale· do communica a di ' t IOcapaz para o serviço o chefe o plano macabro 
ros sob o commando do sar- gre. hndos ramalhetes de flores do seu comma~d::t~ a~gr:~e~~: de secção da Administraçao dos 
gento Edgard Simone, tambem nat.uraes, como .testemunh\l de da u 11 h' t Ii I .Correios deste Estado, sr. José R' I' I f ' 
tomarao parte nas festas apre. estima e sympathla da populaçao q e a compan la nes a cap a. Antonio Duarte e Silva ficou lO, U - n orman de LOildres que o eorresponden
sentando-se formad'os n~ occa. de Florianop0.tis áquellas corpo- por!sso, a conlar de hor:tem, d~ te do. Dal!! Telegrah em Copenhague aD!luncia que as 
silo da desembarque e tomando rações patnohcas, . accordo com o § 50 do art. 3" autondades norueguezae descobriram qtte agentes secre
lug~r no prestito que se vai or_\. - . A pohc1o qu:, malar o bicha do Regulamento que baixou tom tos, .a serviço da AUemanha, faziam transporte da ex. 
g.nl..r logo dOPOIS, Re~ebemos honlem o seguInte _ o Doe. n. 11.447, de 20 de Ja- ploslv08 encerrados em caixas d f Ih d · fi d 

_ convite: Rio, 15-Continua a intensa neira de 1015, considerado co- h .' 	 e • o &fi .... a~ reli 
O sr. dr. Arthur Ferreira da cOs mfra.assignados, em no •. cam~anha iniCiada pela policia mo IIc~nciado. ermetlCamento Boldad~A, nas quaeslam .ffix.adas etlque-

Cost~ repre.sentar4 o munic:i~io . me da grande co.mmissao accla'ldlql!1 con~ra o joç:o do bicho,te.n-I .0 sr. administrador dos co.r- tas que davam o contendo como sendo carnes e aspar.. 
de JOlnville na recepçao do Tifo: mada para organlsar os festejos do sld.o feitas mUitas prisões de relos, em vista dessa disposlçan gOB. 
40, conforme lhe foi solicitado. ',' de re :.epça~ ao Tiro 40, a che. agenCiadores e até mesmo de jo.l baixou hontem portaria desig~ • Verificaram ainda os fuueciooarioa norueguezes q 

_gar ~a Caplt~1 da Republlto, no gadores. nando para substitllll-o interlna- os referidos agente. allemãe. importavam' I ~e 
O sr. coronel Oustavo Sch- proxlmo dommgo, 16 do corren. mente na chefia da 4- secção o h' . d" . Jgua men e 

mldt, digno tommandanle da te, têm a honra de convidar.voo a . sr. Hellor Capelll do Llvramen- m~â m~s mcen lafla. e bactllo., afim de provocar 
força Publica recebeu hontem o a tomar p a r t e n'essa mani· N E Wn t 'B to, primeiro offieial, que hontem epl ell~.1a9. .
seg ·llntetele.!!Ílmm.: 'eslaçaode sympathia , mesma " C ccsau raz mesmo a..umluo exertleio do Vmham cmcaixa8defolhacümainacripçio aeguiote: 

Nova Trlnto, 15- Ob~equio so~ledade, a_gradecendo·vos -ano --o- . \clrgo. (}al'ne conservada em e8pecial 1,igoriJico Â~ entino
representar munfcipio rec:epção teclpadamente o valioso CO'lcur- A. companh,ia ,de guerra dos I _ _ - , . Central-Buenos Atires Republica Ar. ti .,
Tiro 40. Sludações. Nicolau !odavossapresença.-Florlano, prlbca~te.de_: , pil9'~, ,ora",'-,_em -S I ',' ,; , .. (A. " " ' . -, ; , :gm na • . _ -, . 
BOOo, superinlendenteem exer- . n 'ue. , ... n,.VI . a Ao de homo CQ.d,cc~Qnada

L 

BOb.fo<al, .••gão , <lo.. ... o....SI)polio, 14 de Setenlbro de 1917-,-1 Viagem. de I .s!. . çlo ...no .oo . .. .rlstas . . . . . . .. g. 4d A.'g ... lina 
cicio. José Arlhur Boi/eux,. Oermant> I estola Wenc~slad}BrlZ; /et'hon. i . . nos termos da}e. n. 135 de I? ih,,~..~ro d. 1904) 

_ . ,%e,dhqusenL AII/onlo Pachec~llem um p•••~lomlllla. pelacl- : !!lo,l5-fol convoeadl p.ra A~credltá'.eque . o :plao:odolÍ, qentel , allemãel era 
O ar. Eda;lrd Simone ' recebeu \ n;,ar~~,~r'pad,:!:r~h:~~%?gnt~~ ~.gd:;b:·::lhrlcn primeira reuRlao do .,pro- co!locar eS8el engenho! !lliordó e· l dlO. com ' eleglnela-holle I ·	 ,de ' nlÍvióB alfado. 

. 	 . a • x mo IIlao' de hqmorllllS. neutrol. - . 
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1\ Diversões IVida Social 10 Ul'uguay occupa os Tir( da imprensa Ãgl'adechnento 

I 
navios allemães Rio, 15-0::; rapazes da imo Os in.frasassignados vêm por 

Cinema Varied.ades prensa daqui ptetendem fundar este meio hypolhecar a sua eter· 
Annlversnl'ios Rio, 15-Noticiam de Monte- uma sociedade de tiro. na gratidão ao iIIu3trado faculta-

A cultura deste cereal impõe- Pelo ultima vez foi hontem exi- vidéo que durante a m-adrugada Contam já com muitas adhe. tiva sr. dr. Fernando Maria dos 
se com3 medida de alto akance." bida no Variedades a primeira Fazem annos hoje: as forças nacionaes occuparam sões. . Reis, distincto .medico do paque-

Si se tiver cl>idado melhor dei· se,rie da empolgante fita Os Vat~- " os vapori!s mercantes alie mães A idéa ' foi u'1animente louvada te Anna,pelos serviço!sque pres~ 
la, cumprindo se exactamente as pwos ~ da qual, cOl1stam os dOIS I ~ exma, ,nor~nallsta Herondma internados no porto daquella ca- pelo !I jornaes, tou a sua esposa. filha -e cunhada 
promessas da lei n' 7909 de 19, ~;~.;~~gl~1~S a~filo~~sll::rtia~eça g oe;r~Xl[~~~oo ' Schmidt : pital,tendo sido obrigados ,os tri; _ com dedicação e carinho quan~ . 
de Março d. e 1910, não se bU~-1 p' h' ,,2 õ Variedades a exma d, Anna Mandechen; pulantes a desembarcarem Imme' jo CODIOO CIVIL EM INOlE. Z i do enfer!"ou gravemente de umá 
la!ldo seu, texto, r:o~o ,se pratl-! ann~~~ia°lI7n~n~~SSãO mag-nifica. a s~nhorita Maria Amalia de diatamente. 'eclampsla antes do parto e na 
cou, estan~mos h~l.e IIv,res daI Amonm. Essa resolução do governo R40 15-0 ministro da Justi a o~caslao deste a ,:xtracção do 
d:pendencla d? extrangelro no Cinema Casiuo ' ,obedeeeb ~~ fa~to ,de se. ;.saber Iautori~ou a traducção em in-gl~z feito com, apresenta~a.o cephaUca, 
pao de cada dIa, . . Fazem annos amanhã: , que, os allemães,fellcJOnayam p~r do codi o civil Brazileiro . .e,m pOSiÇãO. occlpdoposterior,

A prova desta verdade e;ta H . " "I I á pique os referidos navIos g firmando maiS uma vez os seus 
no admiravel incremento que to - _on~~li' CO,t eX,I!o., 101 eva( 9 o sr. almirante Henrique Boite- _____. ,. altos conhecimentos scientificcs. 

m~u o trigo! a partir de l!llO'jn I;~~'a h~{g 'i~{O';rg-anisado ex' UXa;exma, senhorita ZildaCallado, No"o "'e·nado!' '. , ·Embo.ra saibam.os que esse 
C~la produçao cre.sceu desde,15 cenente programma. _ filh do pranteado conterraneo w" Taxas d agua agradeclment? vai . off~nder 3 
mil toneladas para se ter colhido I IM \ 110 CaUado ' , sua reconhecida modestla, . n:io 
130 mil na ultima' safra, Mªt!nées ~r ~~, Silvin~ Elvidio Carneiro Rio, 15-0 Senado reconhe- A Empreza. Ag Luz elnos podemos furtar ao imperioso

A safra futura (Dezembro des-I '. da Cunha: c'êu ·0 senador Seabra que toma- - . ,lla,. dever de t9rnar publica a nossa 
te anno e Janeiro de 1,?IS). não, ' A et~lpreza Moura, &. çta, rt::a' I ° sr. losé do Amaral e Silva; r~ p~s5e hoje, Eneq;~la. Ele~tnca 1e Flor~a- gratidão. 
p01erà ser in!erior a 2:}() mil tO-I hfa hOJe duas matmées mfantls, I . . ____ nopohs prevme aos propne·1 Estendemos tambem os nDS. 
nela,das no RIO Orande do ·5.01. · a Ó: t~,~ 1}7-b~S, Club COnCOl'dl8 Oeommercio 

.... 
aH&ta tarios e resl.'0nsaveis que 0, so~ ag~a~ecimefilos ao h.uman!

E pr~vavelqHe,S. Cathann,a A P d íita Vam iros, pag:allento sem multa daa_ / tanochmco sr. dr. ferreira LI-
e Parana, onde fOI plantado tn- deno~lil~;~I; â CrvPtog,Pammá Ultim~~l~se os prepa~tbo~pa- eleitoJ'es gua relativa ao 3' tri~e8·t;re ; ma, que,como medico assistente, 
go, tambem produzam alguma SaJl f1'l'ento sera' levâda terça'jeira ra a SOHee ~0I11 que o u °d- d ' não descurou do tratamento da 
cousa. , ,., no f!ariedàites~ < c9rdia festejara o regresso o , _ . ' ! o cpn:ente a~n(),. deverá enferma_ 

Tendo Sido dlstnbUldos cem' Tuo 40, . . RIO, 1?-Reumram.se . hontem !ser reahsado ale o dta 15 de Florianopolis, 12 de Setembro 
s~ccos em S, Catharina~ é P?S- .. or~anif;83ra~t>Ta~ ~~~~1~ca~11~t;. a~ia:;i~I~~~re:.a~~:~~r~:~~!m~~~ :01tf.llbro proximo vmdOltl'O, ún. de 191,7. ~ _ 
d~i~1 nq~es:c~~~~r~O~o~hn~l~a~:~áe .. R h Garrido Portella, sera', encant.ad.or. ~ ~Ieitoral dos seus socios para rproroga velme1~ 'e e indepen- L~w~o lvap~leao 

- d' t 'I ~ li. ussla CO esa A festa eliectuar-se-a terça feira! concorrerem nas proximas elei- I dente de aV1SO, .' I Jose Destn, 
deverao ren er qua ro ml sac 18 do corrente, estando os asso - f d I FI' I' - S D t B b' 
cos, , Rio, 15-lnformações de p~. ciados do ~oncordia cuidando da çoes e eraes. r orllll0po 18, 1:; de e- ona o ar l. 

Parte de Mmas, S. Paulo e trograd, de caracter officioso, ornamentas:ao do magmfko salão _ !t embro do 19,17, ..............................................I@c=:s
Ooyaz tambe','" plan~aram. dizem que a tentativa do general, dagueUe Club. ". I NOT r.: -FinJo este pra

Pode·se , p~IS, av~har a safra KorniloU fracassou completa- O elega~te Clu~ rg~l~u~~ ,º~~ elle attingido em pleno coraçã r-,. ?' J ilJ t:v :.ltf\S serão remetti 
geral no Brazl!, mais ou menos mente Ivar OS SOCIOS qu, t{ Esse desastre, toJo casual, ' , , . AVISO 
em 300 mil toneladas, Toda a Russia se declara soli. tomar parte I~a grandiosa para~a arrebata a' mocidade lageana um daB ao Ihesolllo do ~stado 

Parecerá isto a aquelle que nos daria com o governo . do dia 7 , f3dabvorqYf, aplgvde~h~ dos mais dignos representantes para cobrança e:,~ecutlva, d.e A Empreza Agua e Luz previ-
ler, uma quantidade ponderante; O general Kornilotf tentou sui. âor~~~1~oumocI~ilg~~pe~i~1 às fes' ~a ~oderna g~~ÇãO. Ponderado, accordo eom o Decreto n' ne á popu,lação d'esta C.apital, 
porém não o t; ll~ld3. vale em re- cidar.se, tas que se vão realisar, O pro' }~~1Igg-;I~t;cigladgrT~?o C~~~ 1, e(~; S03 de 13 de J llchu d e 1914 Ique, autonsa p~lo Snr: J?neclor 
lação ao consumo, ----- gramma publicaremos opportuna' 11 '-, d" ' 'd 1-15 :deObras Pubh~as, diariamente 

Rio Grande do Sul, si o gover- ... mente. f.:>r~ae~~raf .SSlnlO no seIO a s ua , ' tmandará. fechar as 3 horas da tar~ 
110. privar a ~ahida de trigo e de PELAS REPARTIÇOES . - A' sua êxma. noiva d. Elvira , . . _ ___ ___ Id~ °reglSlo geral de deslribuiçi!o 
fannhas, tera o bastante para seu Viajantes Albuquerque, ao sr. coronel AI- · , d. agua, até que mel~orem as con~ 
proprio consumo. Os outros Es- SECREnRI~ GERU ,buquerque,' irmãos e cunhado~ , Usae fia comuta o COLORAú dlçoes.dos m~nanclaes. 
tados precisarão importai-o. , Acha'se t:lesta capItal o, sr. d~: apresentamos as nossas condo'\ e tereis li vossa meza os _ Flonanopohs, 22 de Agosto 

Vejamos o provavt:1 consu.mOI P , d h d Cezar PereIra de Souza, l.nd.l.IS!.n lencias , melhores pratos de 1917. 

no ,Rio Grand~" À~~g;i~m~i~\~SVa~~~~~rnfg~~le 'I ai ':~a{~h~~lrlfõ da União reg-ress:J ''::=:::'-~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;:=~ii~~l---Sua_popul,açao esta computada a Dírectoria,de'}erras. . ho'e o sr, coronel f"ranci r;·." :Ja' 
em_t,;:lOO mil almas. Orestes Ualdlllo de AraUJO- 'ce~[ar, vice-presidente do C;.' )i!(;e· 

....alt;:ulando·s: 150 gr,ammas Idep1. , Ilha Municipal u'ali. ' 
de fam.ha de tngo por dia, por [ber,l1~rJ Ne,Uí1}éinfl--;-Env!e-se - Seguc)lOjeatéaCapital Fede' 
habitante (pãO, sopas, massa<', ao dr. JUIZ de dlrelto ~le ltaJahy! ralo sr, José Antonio Duarte e 
biscoutos,bolachas, mingáus) te- p~r..? os fins esta,belecldos na( lei . Silva, chefe de secção dos Cor' 
remos o,) seguinte: 11 143, de 4 de Setembro de 1 W7, reios. 
1:100:UOO,X 150=22;>:OllO: kilos. I -;-De Blumen,au r~5!:ressou 9 s~: 

No anno o consumo foi d('; major Jos~ CI~nstovao de Oltv171 
225:000X 365= 82:12E:i tOA:'::1. A EMBAIXADA ME_LU) ra, propnetano da Pharmacla 

, Com a in~ustr.ia de bolachas e FRANCO POli~1a~iesta capital o sr. dr. HW 
bISCOU!os, alI eXlstenle, para e~· , !delbrando Freire, recentemente 
portaçao ou consumo, pode Ir RIO, 15- Embarcou hontem nomeado promotor publico dn 
até cem mil toneladas. em Buenos-Ayres, com desUno . Comarca de Canoinho.s. 

E' claro que tendo sido a pro- ao Brazil~ a embaixada Mello ! - Regressou a esta Capi t,ll o 
dueção de 136 mil toneladas, co· Franco. ' s r. Mario Werned;: de Cast ro, 

mo de facto sahiu, para os mo- ----- - ) 

inhos de J-Jinville, S.Paulo e Rio _ Dr. Roberto Jordão 

de Janeiro. A SITUAÇAO EM PORTUOAL . . 


Na futura -afra será possível a Esta nesta capItal o talentoso l!!!!ão. €,hocofate,
sahida de cer:lca de cem mil tone· Rio, i 5-A siiuação- contlnúa collega _sr. qr. Roberto de M!raq: 

Bal,Jntlha, Ananásladas sí as colheitas não forem grave, dizem de Lisboa,tendo no da Jprd~o ?I~no rr~motor Jy~1i
destr~idas pelos gafanhotos, que emtanto termlnad? a greve d o co (a comdrca c e orto man, e Amendaas 

ínvadiram o Rio Grande, pessoal dos Correios e Telegra-
Agora vejamos o provavelcon· phos. ______ Coronel Thiago de Castro __________,__!4~~~~~~~ ~,PR _ 

sumoae S.Calha~ina. Em companhia do 51. major Pilutas Portiiicantes do Oro Orth AL~OA~,::; ~as c~~as da 
60~s~IiE~~~~~;n~~~ls cu menos NOTAS J,ARI1".IMAS Anstlltano R;lmos, deputado ao frenie ~~aO~~P~"E;~Ola~'s~tve~~ 

. - - --- Congresso Estadual, nos deu hon , As afnmadas plllllaS fortificantes do dI Orl.h !'.10 com jUSLIÇl IHefo- d S 'd I r h 
Tornando·se a mesma base de O !ta llca e es )erado ho e do tem o prazer e a honra de deIr Indas !'In toda part'l do ITIIUldo, dÚVida !lU \ ofh citc.1 contrn to(lo~ os In- e ouza, servI as pe as In asti. 

trigo para seu consumo, tereIS, P I J caJa VISita o talentosQ deputado commodos orlUodos do fraquaslt a (leblhdll rt" gorai As lH!ulas contom, em de bonds das ruas Blumena!l e 
600000X 150 = 9000 tonelados nOBe!t b' I h cio sr, coronel Thiago de Castro, nos' estado cOllceutIll.do, todos os saos e !':uhstanc!aS aetlvas do snngue humallO Bocayuva, recentemente plRta~
dlarias. , 1 (/ll a {! espera( o oJe 50 dlstmcto coUeg-a de IInpre.nsa, O sangue de Ilm lUdlVHluo atacudo de anonuft (H fraqne~ll , é IIlnll.o Ilobre das, tendo uma dellas tanque de 

M d t d - Stl. /, _! MUltrl penhOlados pela genttle' destes SB.{jS, e, }lOI mUIto qno l'llo se aJlmonto, nnncll. cúnSl'gno IO\ lg o flr o lavra As chaves podem ser pro
a:,. como gf3n e par e a ~o O Anlla salma esta manha pa za do Illustrado patnclo aql1\ lhe seu corpo, A;; pllulas do 1)r Orth coosLIt" clll l"'ltllltO IHn IU{JIO ofhear. d~ , d d F " 

poluçao alimenta-se de mandlO- Ta o norte d 'Ipara reodlficar o vigor de urna JloSSoa fr:tc'l ou unO,TIi&'\ cura ..5 em casa o r. errclra 
ca, earás e bananas, redUZIrá o O Max sal1mÍ amanhã para La a~I~~mos eftie:sg; s?Scell~S~~S As l"lulas forttiicB.utos do Dr Qrth são mdu~aua!'. llllIa as possoo!> que Lima. 
consumo do trigo á dous ter - R'una ~ .... r eClmen 11 ro tem aoomll1, falta de apetite, valIdo r. de rostfJ, paUde7. dos LlblO~ o das gen- ___________ 

T' consumo diarío O RuY Bmbosa é esperado tos que,fazemos para, que tenha !glvas, olhos olOb!lslados, PUISlly:tO [moa, olheuas, cnusa~<). pal}ntll\õo!'. do 
ÇOS. erels um a 19 do sul entre nos permanencta longa e coração npos qualCl.uor esforço, dareI,; mHsc.nlarer. o dus cadollus, oscundiio Att 
de 6000 toneladas, O L 'é d 20 do felJz. na VISto no ncto de curvar-so, toutlUllS, \'01l10r08, oourasthoulll, sousibilldll- .I ençãO
da~~oa~l~;~~~is 72 mil tonela- norte. aguoa espera o a 1 J()ão Netto do dosOO~~~:lt: ~~! ~~;~III~~S'r;~t~~~~~~u~o(lopts/O:~t~o'úot~;o~I~~to e of(icuz i 

Paraná !~rá, mais ou menos o para as pessoas soflredoJas (IaS molostms ncuna monc/ou HI Il ~, u nã:J sor VENDEMSE uma bôa chacaraI 
mesmo Cf!r:sumo. Os tiros do su1 Tele~ramma particular de Lages que ~s mes~&s tsnhum out[O~ InCOllllllo.los no u \turev.a gravo ou ÜICllravois, com grande casa de moradia e 

A d" -~- d d' E t d s dá nottcia dd faHecimento, hon·· ~:il~~~~:s~;~str(\f:::.d~~~í~~;~sPfl~~;~s ~:~~~h~:~S~~l~Ç~i~H:~t~lJ) fo~~~1l dOo~ bôa Olaria, tudo em perfeito es
pro ",_;;ao os, OIS S a o I R. _ Ch P tem, do sr, João Vieira Nettp, j vem tomnf as pihtlas Il.tó quatro dias antes do porlo.lo critico o cont,lnnar tado de funccionar, com grande

nã.o passJ.ra de 6 mil saccos ou la, 10- egou a , ,arana- socio da importante firma Mano depoIs do mesiU/), AH Il!lnlas fortificanto!; ,lo Oro Orth c!'nsor\·t\Ill.~(l 1'10111- pasto agua malta-virgem barro 
sejam de 2160 toneladas, segue- gua o ItalJHca em que vIajam os Grant, d'aquella ~cidade. rpl'U fre8cas o ino.ltemveis, desr\lí'.;m(lo-~o facilmente nos .<:uccos gastricos, espec'ial pa~a telhas tyj~lIos e 
~~D;,ur~a~a::ou~e~~~le~e t~~á I~i~ r\~~sr~.o P!raná, 40 e de Porto ta~ j~~~1~~sm~r~'n~g~5 d~ueid;S~' ~~~~:r;auc~~~SjoC~~ ~j~~~~~~u~su~r~:~~:l~~I~O, O ~Ol1 gosLo ~; doco, stlOd) 110r- louça, ~om bo~s te;renos p,ara 
toneladas de trigo , O Tiro Rio Branco foi festeja· seguia em visita a' sua exma. nar- A ':. venda em todas as P!larmaias, dl'O.rJal'cias e casas de negocias Plptaç~O't proxlmo ao Estítto. 

Ora no Rio Orande onde o tri- dissimo V., em Coritybanos, quando, ao " E,.nesto 8ec\[ & Cia .M alra h'áa ar com °14sr. 1a5 eres 
go sOb~ará, poderác~ncorrerpa- 292, _ .. _ _~ , . ~ I empunhar o seu Smith foi por DEPOSITARIOS· , .. • FLORIANOPOLIS us ap • 
ra cobnr_ a falta de um destes Es- nheiro,em vez de fazer a riqueza: 

tados, nao em todo, mas em p~r· de seur povo vai fazer a dos ex- ~ 


te"o reslanle, ha de forçosamen· tra~~~;~esse havido melhor ori- I 
te ser .importado da Republica e:ntação no Governo, assím co- ! 
Argentllla. mo o Rio Grande já produz tri- 1 

E como o trigo é co?ro" se- go até para exportar ,todo o Bra- ~ 
gue·se~ que de S. Catharm3 deve, Izi! já O teria para evitar a impor. 
rá sahir para fóra , para ter-se tação. . f 
pão, não menos de .dez mil e tre-j Mas o 'dorminhoco" sómen
zentos contas de rel.s! _. te accorda para sonhar de novo: 

Ora, Paraná e S. Calnanna, I~ o que faz o Brazil: vive de so- 1 
s6mente em trigo, consomem, ilhos. ! 
na media, sete mil contos de I 
trigo; não tendo este cereal, te-I (Floy·j,unopolis) ' 
rão de comprai o 'fora e o di · Aldebarall 

Peçalll só Licores ecervejas ANTAReTICA 
E (CONT.) 
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Garantia da Anlozonia @f 311 =:JE 3I1=oJ ~\ Ândré Wendhausen &C. 
~.__..._--+... ~ , '1.'. Importação-Exportação 

Sociedade d..: SL!guro!; ,,"ulu.l:; Sobre 8 Vida '-I.\1~t.\ a· c)0' a, ma\s FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA 
. , I 8'''1'110 d. ,.,.ndas, .'m....... ,"nde,as, ....-s..... a. I."ago..~ m.

. d'd I. ' ebinas de toda a eapecie. iDstnnnentos para lavoura, motores, etc. \1 

E' opioiiio geral (l':f> o sq;uro e VI a ~c acua 80 •• ..1 .' 'I: 8801(10 de estlfts, terozene, gazoliDa. 

ao alc~nce. da. po.;o,s abastadas quo ~odem annual- 'Ia, \ \OS'A uO t\\ '1e~so. Deposito de Carvão de pedra Cardiff e Americano 
mente co~slgnar uma parto de seus rendimentos aos pa- ~ AGENTES ~RJ:T:rl\.40S 
garnf'ntos dos premios dos seu.s st'guros. .. ~ ..~ ., -.: TrapiGhedeatracaçãodemp.enaviosOOtntlrftl.lUsnsparacargas 

E' Datural que um operal'lo ganhando dIarIamente Não é certamente ' nem os colossaes diaman- Corre8pond~'mt88 de dl'er808 Baneos nacionaes 8 estrangeiros 
de Rs. 58000 a ~OS()OO não pôde co.nsigna,l' aos paga- tee das ~i1lioharias n~m os riquíssimos collares OORRESPONDENTES DO BANOO DE NAPOLI 
montos dos prenllos ~c seguro. quantias mUlto elevadas. das mais preciosas pedral'ias das rainha. e prin- ,Remessas .. ara a ltella 
A Garanli. da, Ama,onla acaba de pôr o seguro de .vlda cezas. mas sim a felicidade. Uma .senhora ten- '. Ve,ndedo.es<lo8 antomoveis "',rORO" 
ao alcaot:e dos meDo~ favorecidos da ft rtuna, orgamsana do. saude .pedcita, é a ~ais rica do mundo. Com _____ 

do tabellas que med1ante o Pagamento m~ns81 de Rs. . • o seu carinho e o seu amôr, proporciona todas as 
 Trata~l!~!o~~nb"al~: ;::::!~::: ;:r~~der~~ft!!~ ~~le'!abl::~' re
:~SOuo a R~. 108000 garantcm por fallccullc.nto dol'i se- fclicidodes domellticas. Como alcançar, pois, essa Enol\l'tegam-se da e.cqalslçllo de 'laaeaqQer materiaes para emprez ali 

guradG8 as familias. dos mcsmos certa qua.nt!& qU?, apea joia? Basta conhecer-lhe o nOnlt' é: IllJu!OItrll\S, redes de ligue. es-go\.~s, 11I1J\.al1~e8"leotrl0a8 etc. 
zar de não ser m\llto avultada, representa quasl sem
pre o abrigo necessitado por familias deixadas ao desama 

paro pela morte de seu chefe. MINERVINA N~VA ~~fI~INA DE M!RM~RI~nPara. dar um exemplo frisante diremos que pelo pa
gAmento mensal d~J Rs . 5$000 na idadf' do JQ Annos um El1a, como 8ceenlelha luminosa de luz ceIes- -DE
segnradu deixará po)' se-u fallecimNlto a importallcia de tial nas dlicnça.s do uthero e ovareos e nas 
""R,s. l::nllSOtlü a sua. familia. Muitas vozes gasta-se Rs. que têm a sua origem nesses orgãos, faz verda.- Manoel Gomes
flsoOn em cousas futcis e rcflcdind(l sobre J que acima deiros milagres. Cura hemorrbagias em menos do \:Yftb. 
dissemos todo Ú operario ehcfc de familia. verá facilmen~ 24 horas. hemmoptyses pulmonares em poucas :/,;~f~ Nesta casa m(Dla-se lodo e qualquer Irabalho em 
te que estes ;1$OUll serão muito melhor aproveitados ad- 8emana~; hemorrhoidas des&ngue em 2 mezes! Ab- 0\.0•....:.../ .•-~ , ma~mort'. taes como: Mausoleos, lapkfes, crUlr~ 
quirindo com ell('~ uma garantia para a familia, da qr' cessos ou tumores do uthero, em 6 roezea ! FaZ .ru anlmhos, vasos, medalhks e boslo em lama.ho 
dem da acima. citada. voltar as regras perdidas; regula.risa-as. evitando IIalural. Dispõe de pessoal habilitado para o SI.( I 

Além di::-to, depois de Ci IICC annas ('lS seguros nào ca~ as dõres que os acompanham. No edado critica eo ,iço de ornalos do ma,s apurado goslo e eslyr
dllcam n~ai~, sendo garantido na:::! apoli ~c s o direito para. reroerlio mais efficaz. Abre-'Se qualqurr Iypo de lella m.derno, 
a segurauo de obter uma apo1ico sa.ldada J e valor redu- Algumas 8E'Dborcs, já quaei mortas, ás portas o tt1B.rmOfe empregado é importlldo de Carrllra 
zido, de aecordo cum as condj çoe~ das apoJicc~. do Hospital para serem operada!'!. curaram-se (ltoUa) • melho\' O mais oonh ..ido 

A Garanti. d. Amazonia tem o seu credito solidomen-, em 6 mezes! com "MINERVINA". 
te firmano p or f.:ere.a de 20 anDOR do exísteneia, t endo I A~ senhoras que 80ffrem 1l porque não se que- Tem 8empl~e em deposito grande quantidade mo 
ja p"'go pelo falle C'lffif'oto tkf'. seus segurados cerca (le rem CUl'ar, ou porquo não tôm amór bastante a marmore em bruto, de todas as côres e espessura. ManA 
doze mil e quinhentos contos de réis, tenuo accllllmiado [I1U-: seus filbiuhos; ou porque não conheciam um re-\\ tem em exposição permanente 08 mais bem acabados 
dos de garantialol que attingem a cerca de quatorze mil med.io effic&z na. verdado. Alguma.s ' gottas de trabalhos de arte ~xecutados Da sua officio&. Possue c,,
contos de res "MINIi:RVINA" dão alivio, alguns Iraco. fazem Italogos illustrados pelos quaes executa quaesquer en· 

E' um :l"ver de todo o chefe de fam ília gara.ntir o curas maravilhosas. . commcndas. Encarrega-se do organisar plantas par.le
futuro doa seus e qual .... uer que BC'j~ a conuição aoeJal do vantamentos de mausoléos, estatuas par. ja.rdins. etc . 
~cgurado a Garantia dd Amazonia pela apreE'e utaçáo da.,. Preço em toda a parto 4$500 Esta ofaciDa e a unica no genero, neste Estado, que 
novas tabcUas poz a obtenção de um !=;f'gm") de vida. ao otltá habilitada a executar as mais custosas concepçOeR 
alcance. por ."im dizer, de Ldas as bolsas, \1 Acha'se em ludas as pharm"ias e (."as qlle ,endem drogas de arte e luxo. Recehe encommendas do intcriorc res· 

Não deixem para am.nh,' o que póde ser leito hoje DEPOSI'l'O POR A'fACADO pondo a qu"lquer consulta, Não teme competencia ton-
A Apolice entra em "igór logo Que, e!õtando pago o to nos tra.oalhos como em preço. Visitem a 

premio se acha em poder do intmssado , .Jlil'dlln, Gíll'ken &; Cia., Joinville Nova officina de Marmorista <lo 
DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO SUL 1I (ar! Hoepcke & c, Floranopoli~ ,l!v1: A :N" O E L G O :n.I.[ É S 
22 Il 26, Avonida Rio Branco · ~ua Conselheiro )VIalra no 72il.\i.\L--====)E=====?'~~(i)_,;~DIII

RIO DE J ANEI.F.O ~_... :><1_ i:!Y Sta C.tb....:ina Florianopoli. 

.0 
 F= .. .
__~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~'~~~~~~~'~~~~~~-~~~~~~~ 
do C:(! fi f)IfI.lctone. do Banco o d relto IJosêThllOdol'OS, LoboBanco do Bl'a!!a de manllur proco,lcr nov,) eXtl\U o quan-. SAL DE CARLSBÁDdo jlllgnr necl\!<s nd o. I 

filhos, genro e netos 
do Ballco 00 BH1Sil- Rio do JU1\eiro- . de JOSé Theodoro de 

U concurso r~ " H 7, lI. r·so-ha n'l. ~htr z (BFFERVESCENTE) 

Co"cur:e:o para pratkantes Preparado pel. Pbarmaceutlco FRANCISCO GIFFONI I tn \'crsac,'t SOhT O as seg ui lltos Iiluturi- . Souza LObo, ainda
Effeilos thcrnpcnticos rigorosamente identicos ao do 5al obtido 

por evaporação da agua da rllSpccliva fonte . profundamente maa 
. Precioso nnti-acido. diul"eticII. Inxati\'o e eh()lagogo, ('.llk;1 7. elll goados com o faUechnento de 

~seu pae, sogro e avô; convidam~:~',e;'~~;rl~~~~C:a~~,~lgi:!~~k~~'~ Jl~'1~~t~,~~~c~t.i~~~;I~:;~r(~ ::~'t\~i::~ 
1\ 

i a todos os seu~ parentes e ami·~~~:~:i~~:i~i?:~;s:;~:!~~;;i,li:; r;~[\~~;'f:J~Ji:'~~i~:::;~~~)llig1i: Chl'Ollico, prisão de \'entre, indii\eslôes, calruFus bil iares, hepatites, 

etc., e na gota, diabetes e obeSidade. gos para assistirem a missa de 30 


Os candIdatos dllvem f'-xihir n:J !lcto A p r,;v" ,lo urith metica oral o os· !dias de Selt fallecimento e quePreferido pela. summldade. m.dica. 


cartl.ltn d e identilicBçiio : !:lc rà feita pJr me io do requerim en to Encontra-III n lll PllllrDlacias c DrogRtiR~ 

da in~cripção : cripta I; elilll iuíl loria. A in.'1cri l'Ç" lio fazem celebrar na Matriz de S. 

ahono de cond ucta P"f dUlIs 1' f'~ ~(' Il.'l ao sr. Pre,; idl'l,t\l d ) Banco do Brn- I IFrancisco ás 8 horas do dia 17,Deposito : Drogaria de Franclóõco Giffoni & C.
de reeODb~ci,la. r espeital,i liuade : sl1, Of!Ir<'gne 0/\ Matri y. OH onc aminhll.-\ Isegunda·feira).

prot'ft de iJ"d ... de 1"1 a HO IInll O!J; do po r ill t ermedio ua Ag~l\c ' a do Rua to, Março. t"1 - Rio de danelro ficam gratos aos que compa
!I.tt e~tado de _flxame modicl) l,m,an· mo~mo BllU C') o·.s ta Capita l , acom pa 

do vahde 7. e nM sof l rer o cBod .r1ato nltan c!u ,jocumantos que Of; clluuida (recerem ao piedoso acto de reli· 
da mol esti a tnDsmissh' el, I ~s'·rYll tI· tos pO'l!:ll.l ircm em seu l1!Jo),)D. i gião, 

I 

ea"'~1\\\\\a j\\\\att\\ta 'aut\s\a :L~mrallllia ~C ~rg~ms M~ililim~s CT~rrcstres l daO:~:;;:;:;;;~;~; 
CERVEJAS I M I N E RVA I~~~:. ~~ p~~:~asa!.~i~:~equ:

I 1compareceram ao entono de
Antarctica München , CAPlTAL . sompre lembrada aspo·ESCURA l/lOII:UOOSOOO , SUa 

\ DEPOSn O NO THESOUI~O NACIONAL .. 200:0008000 ~~IV: Luiza Vasconcellos Hamburcueza CLARA Cld_mbach 

PRETA 


União Pl'etlnha SE'DE: Rio de tlanelro I 2 - ;3 

Rua do lIOLRrio n. 66--1 Rnll.r i Clnb Concordia 
Directona: ! Conselho fiscal: \BEBIDAS SEM ALCOOL 

I
CONVITE·Jm.é Rainho da Silva C~rnelro \ Affonso Vizeu,Com~.or José Pe-

José Bruno Nunes Ir~ira de Souza, Francisco fuge- : Do ordem da. DirectoriaGinger-Ale , !Cicem Teixeira Portugal i mo Leal~ ~anoel Jo~é Lebrão, convido a08 srs. socios

Q . . \ f '1' .Humberto Taborda IElpenor Le, .. as, Zefenno Rabel· ~ede Ulnlno to de Oliveira iexma. aml,as para a so"'"Agua Toniea • 'a. 18o I que terálog..rter~a-feiI

Lo X A • ' do corrente.no Clnb Concorleores e aloOpeS gentes gorlles para0 Estudo deS.Catlumna ' dja. 

GELADEIRAS MARCA PERFEITA A A . & C \ Floriaoopoli8. 15 de ~e-
A (j I O O (j A R tA! O N I (j O ' SSlS ./, .ltembrode 1!~~ul' Cam'P0s 

UI R,ua joIo Pinto n, 26-Caixa do Cerreio n. 3' 1 Secretario0 

Dirigir pedidos a DAVID CANDlDO DA SILVA, Rua João Pinto n. 6, Florianopolis FLOR:r~:N"OPOLI:S 

da Comgan hia A 11ARCI I C A 

1-3 
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http:corrente.no
http:Vizeu,Com~.or
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I 

Llo~d Brazileiroj BEBAM- S·· ALU:·' ·TA·R.··:.1Slr~a~:·;:~t:·;:~::;~s:Bf~~;:·7::'"~"1 
-~ ' ' ~~ , , . ,: termIttentes e p"rmClOS8S ' : ' 

Age~:~a em~:olí~nopolís ']IMINERAL , I' Ws.e.ISI.. . .e.........W
IIImo•. Sr.. 
111 , E' com muilo prazer que vos \li 

[st,do dr S. Cilthilfin'.-Brazil • ..,.,.....................................................!'!"!............."...._I mcommunico o bom resultado m 
- i _. _ . • que tive com minha familia no e 

Enderrço Telegrapl:ico:Directori,.lIoYtl, ~_-=-," - ______1E:=:=================3It,_____\j) , liI uzo das ,Pilutas conlro sezões, 10 
r A".ndas RRAZIL0 1'D, .. ;- I : - do Dr. Reinaldo Mochado, . - • 


Embora uzasse muilos remedios
, , POMAJ)A ,"MINANCORA" m• contra a febre, esta sempre vo1-
DI
•'l'ELEPHONE N. 7 I miava, alé que um dia me falia· li!

(NOnE E M.\RCA. nSOlSTRADOS,i • ram nas pipulas do Dr. Macha- 
CAIXA POSTAL N. 61 Iil do as quaes logo fizeram elleilo 111 · 
Do farm. E . A . GONCLAVES, Joinville m e até hoje njnguem da minha fa- ; 

I' ILinha Rio da Prata 1 
I 

Diplomado pela Faculdade do MedicinA do Rio de J aneiro e • milia ·'oi mais atacado por esta • 

Universidade de Coimhra W ~:~~:~u~ai:~:::elh~'a ~do:S:: m 
E' o ideal, é O maior patrimonio legado á. terllpeutica dorma- M m pessô3S que uzem as pUulas do in 


" LAGUNA 'I~: tologi08, apõs 20 annos de aourados estudos. Cura tola. qUlIlI- I I · Dr. Reinaldo Machado e não ou- • 


PAQUETE i 

dada de 'flrldaa DDV" ou velbas e muitas doenças da pele: Ul- 111 tro qualquer remedio, pois aquel. m

COlllmandante Appolinar io ; ceras, Queimaduras. Empigensj' Sarna, Tinha, Frielras, Panno do. I • les que atteoderam o meu coo- · . 


Brandão ' r08t~e~~:~~~s .'!!.6~~c:~ :!~ie· do DrozU. 1$1500; 1 duz. 138000 ~ selho, estão restabelecidos efor- W1":' espe~ado do no rte no dia 20 I 
pelo Correio. Pedidos a E. A. Gonç>tlves , CaiXa 7, J oinvílle e em 1 I' m teso Saude e fralem,'dade, 11do corrente e depois de curta i I Fioria.:lOpolis: Carlos Hoepcke & Cla. e André Wendhauseu &. C.

demora seguira para o porto de : 
Lm~una. 1i Acha-se em toda a parte. No Rio, na DROOARIA HESS I ~ Rubin Ludovícc i 

I~ecebe cargas. valores. en- ! I 
(il!l1l11 endas e< passa~eiros . 1, 11 Ra. 7 .e ••Iembro I11 W Bananal, Sanla Calharina. W

11 Adoptada jJ em muitos hospitaes e casas ue saude IiI A' venda em toda parte IiI 
PAQUETE 

1
LAGUNA " I " 11Rl.,t D,' U,MDRILtGlm~ COM UM SO' VIDRO DO I • Deposilarios, El'nesto, lIeek •~U 1 1 ~ I) ~ ur ~ , m & Cia. florianopoUs. lU

Commanclante Appolinario ii I 
Brandão I I I Remedio Minancoracontra a embriaguez 11 1. OOe."",."",.:=."",.e.3."".""J 


E' esperado da La2una na se- ~ 

I Tem dado .Irgri. e leJicid,de. mllh.res de I.mlllas que vlvl.m na málor mlserl. causoda pelo blsle viciogU:lda -ieira d ia. ~4 do .cor~ente 1 

11 = 
pela noite e sahlra no dia 2:1 do i 
~ o rrente. terça-feira, ás 2 horas da I PREÇO 5$000 C a 5 a N o v a
manhã para os ~o rtos de Itajahy. I 


~otRl~C~T;J~ne~;~.naguá, San- i i franco d. porle para fada a parle a quem pedir á Caixa postal •.7, Jolnville e aos depositarias !l6/ ' 

-DEl

I,cct:be car~as, ~ aion:s, f;!11L:OIll- IJ I IIAcha-se em lodas as f"macias 
mendas e passageiros. "' li 

E. BLUM I'< CIA. 1i , Deposito DO Rio: RUD. HESS, Rua 7 de Setembro lili;
NOTA:-Todos os paqueles des· I' i Dão-se 2;000$000 ti. quem denunciar com provas os falsifioadores-em Joinville St/l. Catharlna FLORIANOPOLIS 

ta Empreza que conduzi- : i ! 

rem passageiros, logo ap~z 1 :
1

Depositos em Florianopolis: André Wendhausen &c., [arl Hoepcke & c.,
. 

as suas chegadas ao RIO , i 
FORNECEDORA OA MARINHA NACIONAL

~~esJa~~iroPor~:a~~~~~etJ~ fjl====,==1E 31t,_ ___ _ 1111 

CASA 

fa~~;;;::~eu~rsped~~~~gdaed~~~~ ~-:e";ri: R~N(ij ~ij ~ijMM~RLW D~ rijRTij H~GR~. CAR/~AOE ~ CAOEIAA. E S HOSPITAL OE PUBL/OA

~:s ~~:spo~:os~a~I~i~ ~~sJ:;~~~ I Seccos emolhado~-Vldro~-LouçasMunlCIPa1 1 F\JNDADO EM 189. 
e Montevidéo e Porto Alegre. Os Substituição de apolices SIE'DE PORTO ALEGREvapores sahirão de Montevidéo . 

e Porto Alegre ás quinta·feiras De ordem do sr. superinten'l CAPITAL . ..••.. .. .. .. . 5:000.000$000 Xarque, sal, kerozene, 

e Domingos e do poria do Rio de denle .Municipal conyido os ~r~. RESERVA . . . . • . • , . • . . . . 3:154,716$910 

Janeiro ás segundas e sextas feio pOSSUidores de apohces mUnlCi- FILIAES em FlortaaopoIl•• JoldTllle. I,Mluna, 81umenuu (t~.tado de Farinha de trigo, etc. 

raso paes que ainda não mandaram Santa Cat.llarthal, em Rio Oraade. Pelot.., S.ntl~ n"'la, Caohoeira. Cruz 

Os paq~et~s qlle se destinarem .nas para substituição! de accordo ~:t!1I=o\e8tado do Rio Oradde do Sal).-Agencia. em CorumbA c GEN"EBOS OOLON"IAES a Montevldeo e Buenos Ayres , com o art. 23 da leI n. 416, de 
sahirão de Paranaguá as sextas 26 de Outubro do anno passado, Sace6 dJrocb.mente, 80br6 todas a8 praças do Palz o do E!lt rangolro l'I Caixa 58 - Tclephone 2:10-End. Telg. BRESSANELLI
f (':ras fazerem afim de que possam con- obre os seguln~elil banqueiros: 

Só serão emittidas as ordens correr ao proximo sorteio. LONDRES- The Brlti9h Bank of A"ntb Amorlca, Ltd. 

de embarques até a ves pera da . Thesou~aria d-a Super.intende.n- ~~:il~~r~dltTt;0~:~~~8~u~!tta~~:~s::s ~A~!~~~~. 
chegada do va por. ~~ ~J~ilh~a~ed1~1~I.orlanoPohs, ~~~t}~~vf~W~oF;~:~I:~O, SUL"! SueeurSlles e AgenCias. 

O 1() escripturarlo HAMBUU.GO-~~::s~rz uod Disconte Hllnk, lIuas Filiaog ') corrospon-, 

MPREZA DE NAVEGAÇÃO João Baptista Peixoto PORTUGAL- Banco Nacional Ultramarino, I.Itsbôa, 8ua8 Ageue ias e E' _ correspondentes. preciso que as-Hoepcke- fEIRAS I ~gtt~~tA~R~I:!.e~I=~i; ;::k~::o~~~lt~:g~ ~5TT~riDAM. 
. HUENOS-AIRES- The British lJank of ~onth Amerlcll, Limltod. senhoras decórent 

PAQUETE De ordem do sr. Supermten •• - Banco Gormànico de la AmorlCtl dA! Sud. 

dente Municipal convido- os la. l'I,' 0N1'EYIDE10-Tho Britlsch Bo.nk of Sonth Amerlca I.. td. 

vradores e negociantes ambu- I or Int.6rm~d lo de seus hanqn elrog I1clma sacca, Irancl1wente, soll ro qUal-


Jantes! qué c~mcor~em nas ter- !quern.~~i~ ~~n~:i~~P:~ ~o~:!I~~rrente. retlrlldlUI liwes, avlgo próvio e o: Doenças do uterOAnna ~~~-f:lrf~~!~~~~'o nt:~~e~e~~~ ~ ~~~:~ ~::m~~s::l:o::! ~a~~~ti~Smf!e~~~~!~ht~o~~cllcso~ta b~~~ro~~m~~~I~~ 
sabbados ás mesmas horas. ( penhor mercantil f:uuçilo de tl tulos da divida publica, \lcções do IJil a TCO~ etc . - flores brancas, hemor· 

Sahirá no dia 16 do cor~e~le .Administra~ão do ~ercado Pu. !p; eirll~e:c~~~~s~~~r8 t.r:~:-~sJ~r~::dl:t.ras de cambio, oaclonaes e e.trao
ás 7 hora.s da manhã par~ Ua]a..y, I bllco de FJortanopohs,26 de Ju- I EnellrrefÇa_se da cobrança de dividendos de Bancos. Companhias, juro" rhagias. suspensões. colí· 
S . .Franclsco, Santos e: RIO de la- lho de 1917. 'Ie Apoleos, federaes, Egtadoaes e Mnnlclpaos e out ros quaosquer. caso ele. - curam- se com
nelro. O Administrador 

Receb' passageiros, valores, Tilcophilo j oão Cordeiro, 5ecçao de deposltos populares
~~~om~X~~~R~~~rga pelo trapl ' _._.., ... . _.._. . _ (Com aotorisllçilo do Governo Felleral) A Saude da Mulher 


. 1_ Nostll secçi1~ o BANCO rehebe qualquer qnantla, de!lIrle 20$000 até 

PAQUETE VENDE-SEl 10 :0001, pagando JUros pe 5.1' ao anuo, capltaHsados DO fi m de cada setnentre 


M 
Daudt a LagUllillel .. ~10 

I ~PRA.QA15 DE N"O'VElI.::1:BB,O 2 
! a esplendida chacara lapages-j Ediflclo proprlo 
I se, siluada na praça 17 de No· Cab. do 8 rrelo 122 - End. Telephophonleo: BANMEIlCIOA X Ivembro, dividida nos seguintes I Codlgoa: 8roUeiro Ulllverl!ilol. Rlqelro com TWo-m·one1 

.. lotes: , .• A.II.C.S'tedd, o .Llsbcr·a U~' I'A,I B I:·see.a•••__.:Sah..á no dia 17 do correnle i I' 101.-0 grande sobrado, FII,al em FLORIANOPOL!~" .. Estado de Santa Catbari•• 
para laguna. . 1de excellente éonstrucção, com i ._,_ . . _ - . ______-.::.:...l!zts:._____ _._ __.&C_ 

Recel)e passageiros, valores, o terreno, medindo 35 m {.tros ' . , 11 [u!'lCa Úe ~IJluaS ~ AP~":~AN~OR~.P'O'. 
Invada, pela EXIBa. H.ud. Pabllca 8.

encommendas e carga pelo Irap. de frenle da praça 17 de Novem, alE341E3It1E3JlE3ItaE3OE34a3lt341E3ItaijJ
che RITA-~~RIA. . bro, por 100 melros de fundos, ' ~ D E IlD~~~~.el~tr~::;:aodf:S. ::!t8::"1'·' F'lh -remedlo de fama onlYenal. flóp.raPara maiS ,"formações com os na rua Uruguay. ! e . j\\t ," Clll'reuão & J 1D••n.........em ..Ior .0,••tUI"'
os .
agenles. I 2"-18,30 melros de frenle ' O""''''l~ a'" \(la. .mas que lhe d' maior 10CIO; "to •C.rl Hoeptke 'Comp ,na praça 17 de Novembro, com v _ V" a ,_ " Cerveja 25 O. 9$' IIDnma art.e deOlloar o vosso dlD.,"-.irll·1

160 melros de fundo&. perfazen. Oasosa 25 O. iS S. IIIPrev,n••se conha .U.. Saiba ui.. 
I do uma arei de 1830 melros· Bitter Estomacal 12 112 L. 16$. l.gir o que quer.VENDEM-SE EM '1'onos OS CA FE'S E:quadrados. . Bitler Edra fino 12 112 O. 10$. 'm Peçam 111'.~ torrenles. E.= CASAS DE BEBIDASS0"''''05 a , I 3'10"'-43 melros de fren.le Laranjinha ' 12 O. 141\. I!I A. OOll\ilves -JOINVlllE 

• • " nl rua UrugulY com 53 me
; tros de fundos . ExcelJente t erre· Astra-PlIsen ~:~~:: ~ea~~:'~i ~~ t: ~=: l:.B.e....~._•••_.1.,

0 '"0"'5 no!.... edlficlçlo. Esle le"eno Xaropo 'groselha 12 L. IJi.' ,. ,_,. \ po. ser SUbdividido em 1016 Ha....,urgo, 
, . de 10m de frénlo. ' , · ,Kosmos .Entreg domicilio. I '. ,' .......EJ~D·... ~SE . .•I3&... . .... 11. ' . . . a r.

Fornecc.."e gorros e bo.. · A trata,r com-Andrll Wend.. · . . · W .be~a25,deMuvo, 'Glu· '. 
neta para olficia,e. e .olda., lia...... "ela. thPedidoapelo toloph,ne n. 121.itlla~Jt~l>~t5!1~No_ 
do. do ExercítO, Policia, ------____..... . . . , . . . '.. ~... _> / / "" '.",. proP,";!a r.ft;:.l;a<r" ,. , ._"..~ .. ._ : . ..... ,< . .. . .p~embro, ao·"ládo d..t~peIéga"
Line a. de Tiro e MariDha ç ércveja tJo excéllente' ,e ao' aleanc:é dei todo. ..I!!I~:;;g.9'.I!e!,EI.IEI.a·lêiâ Fiacal. ; .•, ; , 

08 Vende-Sé .'bârato ' e a todo. empreg.adó8 deve .er perterlda a qualquer outra I ' Helfr/queBosco . mi Para ver e tratar 00-'0 
Uma boa": cá.a Da rua - DEPOSITO • rua CoDMI~ro M8fr. N. 31 - ' e "" . .'~ . . .eu Pl'C!prictario, Da dita líãrt: ' 6 Fl'àtêtn;'Jâ1e n .. 26. Trata· Stmiramis Duarte Silva m!bearia. •• ,. " 

:?3~ .~a ,CoDielheiro Halra ...U901.·COIE~d.e~P3 9iojEÃ.fij'' · iYt.4ULLE~'i'e.a.EiMR§"1I11 p.r~::::.:.:~:JI ~~Olil, : ; ,~ ·lIIitltaEn~·o,'.J . °jE:t 1~'7'~~~'3~S9 
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