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O Brasil na guerra Ainda Bolo-Pachá

tis íillio.s doa marinheiro* qnc
partem paru a guerra se-
rito amparados por uma
couimiNNfto <le so?corros
constitui da de senhora»)
piedosas

Em uma das salas do Lyceu de
Artes e Officios do Rio de Janeiro
installou-se no dia 13 do corrente a
qmnmissão de soccorros de guerra,
constituída de senhoras da alta so*
ciedade carioca, e que tem per fim
proteger moral e materialmente os
marinheiros nacionaes que vão par-
tir para a guerra européa.

Essa commissão tornar-se á a in-
termediaria da correspondência entre
os marinheiros e suas famílias, faci-
litando também o encaminhamento
de papeis, petições e o recebimento
de soldos no Ministério.

Provera os marinheiros de tudo
quanto lhes possa melhorar a sua si-
tuação material.

Remetterlhes-á jornaes, revistas, li-
vros de boa e sã leitura que lhesfal-
lem constantemente da patria e lhes
desenvolva os bons sentimentos.

Acudirá com soccorro immediato
âs famílias dos mesmos, nos casos ur-
gentes, inclusive medico e pharma-
cia.

Cuidará da educação dos filhos dos
marinheiros e quanto possível do seu
vestuário e alimentação.

Para esse fim a Associação já re-
metteu a todos os commandantes dos
ali vios da divisão naval em opera-
ções de guerra livros especiaes, onde
serão registrados os nomes de todos
os marinheiros e das pessoas de suas
famílias, afim de evitar a falsa assis-
tencia.

Para que seja a mais efficaz possi-
vel a sua acção, a commissão enten-
der-se-ã, sempre que fôr preciso, di-
rectamente com o sr. Ministro da
Marinha.

A distineta senhora que assumiu
o espinhoso cargo de presidente de
tão humanitaria instituição, fazendo
judiciosas considerações sobre o mo-
mento supremo que atravessa o Bra-
sil, disse "que a vida deve ser enca-
rada como um rude combate e um
rude combate que é preciso ganhar.

Todas as senhoras devem compe-
netrar-se de que, na existencia, a
creatura energica realisa tudo aquil-
lo que ella queira o que esteja den-
tro das possibilidades humanas.

E' preciso que cada uma das senho-
ras presentes se'convença de que para
chegarmos aos fins a que se destina,

*a commissão de Soccorros de Guer-
ra vae encontrar diffiouldades e gran-
des obstáculos, mas que serão remo-
vidos.

Reconhece quanto é frágil o po-
der feminino, mas ê pela união de
todas as fragilidades que se obtém
a força.

. Até aqui o Brasil estava afastado
da horrível tragédia européa, mas
agora os interesses dos alliados, cu-
jos destinos são também os nossos,
reclamam de nós um auxilio mais
abnegado.

Creando a commissão de Soccor-
ros de Guerra, a Associação Protec'
tora dos Pobres e Crianças, alem do
gesto de potriotismo, tem o fito de
tornar a mulher brasileira uma uti-
lidadé social e activa.

Tranquilisemos os nossos bravos
marujos sobre a sorte das suas fami-
lias : com o moral fortificado, elles
só terão uma preoccupação — o tri-
umpho.

Lutemos "serenamente, certos de
que a vontade lúcida e calma tudo
pode-

Não receiamos desesperos ou des-
illusão que nunca assoberbam a crea-
tura forte.

E como recompensa nos sentire-
jaios contentes de viver, satisfeitas de

Exposição de pintura

Os ultimo^ momentos
do trahidor

Bolo-Pachá, cuja vida foi um traço
sombrio, que negrejou repugnantemente
na luminosidade inconfundível do pa-
triotisme francês, acaba de pagar coro
a vida a falta insanavel da sua machia-
velica traição.

Hontem já dissemos alguma coisa
transcripta de um jornal do Rio a res-
peito do celebre criminoso de lesa-pa-
tri a.

Agora resumimos de um telegramma
proveniente de Nova York algumas no-
tas interessantes a respeito dos últimos
momentos e da morte de Bolo, sem du-
vida, um dos mais celebres e falados
traidores referidos pela Historia.

«Bolo-Pachá foi executado na manha,
de 16 ás 6,5,no campo de manobras de
Vin-cennes.

Olcrirninoso.segundo referem as teste-
munhas, manteve-se relativamente cal-
mo, embora o seu corpo fosse agitada
de quando em vez por convulsivo tre-
mor. Bolo-Pachá levantou-se ás 5 horas
da manha, tendo passado a noite mui-
to agitado. Recebeu immediatamente o
capellao Mouron, e seu irmão, monse-
nhor Bolo. Pouco depois das 15 1/2 o
criminoso deixava a prisão de La Santée
e dirigia-se para Vincennes, acompa-
nhado por pequena escolta,
Osjornaes desta manhã dizem que Belo-
Pachá manteve até a ultima hora a es-
perança de ser indultado, como recom-
pensa ás suas ultimas revelações.

Ainda hontem, falando com o seu
advogado, manifestou essa esperança e
declarou que logo que o capitão Bou-
chardon, auditor de guerra, chegasse,
lhe falaria no assumpto e lhe pergunta-
ria si não era opportuno fazer já o re-
querimento nesse sentido. O capitão
Bouclíardon. porem, tinha dado hontem
mesmo por concluído o inquérito sup-
plementar a que procedera e expedira
ordeus para ser executada a sentença do
conselho de guerra.

A's 7 horas da noite Bolo-Pachá foi
notificado de que seria executado esta
manhã.
O criminoso ao receber essa noticia, te-
ve uma ligeira syiicope, mas em breve
se reanimou, conversando depois disso
cerca de meia hora com seu irmão,mon-
senhor Bolo».

O correspondente accrescenta que,
segundo se diz em certos circulos pari-
sienses, Bolo-Pachá fez revelações da
maximaimportancia que compromettem
seriamente diversas personalidades e tor-
nam muito critica a situação do sr. Cail-
laux. A ulima acar&a^ão entre Bolo-Pa-
chá e Caillaux rean&ou-st: na segunda-
feira de tarde e durou quasi seis horas.
Bolo-Pachá manteve todas as delarações
feitas anteriormente.

lutar e gratas a nós mesmas pela uti-
lidade da nossa existencia.

Que seja este o pensamento de to-
das as senhoras aqui presentes, eis
o que de coração desejo".

Tem sido muito visitada a expo-
sição dos bellos quadros de pintura
que fez no salão Beclcer, a rua Dr.
Felippe Schmidt, o talentoso pintor
catharinense sr. Eduardo Dias.

Como já noticiamos, são em nume-
ro de 16 os trabalhos expostos.

Pessoas que visitaram a exposição,
adquiriram já vários quadros que
reflectem comgrande perfeição lindis-
simos horizontes da nossa Ilha.

E' com prazer que registamos o
gesto dessas pessoas que, dando uma
demonstração do seu fino gosto, es
tão animando assim um artista de
merecimento que vive n'uma modes-
tia prejudicial.

Eduardo Dias é digno da prote-
cção dos seus conterrâneos, que de-
vem visitar a sua exposição, onde"ha 

a revelação de um talento 
"de 

ar
tista.

Hi [amara dos Deputados

O reconhecimento
da representação
catharinense.

Rio, 24. —A Commissão de reco-
nhecimento deu parecer unanime,
reconhecendo os quatro represen-
tantes federaes desse Estado.

Melhoramentos no Theatro

O sr. Júlio Moura, arrendatario do
Theatro «Álvaro de Carvalho», con-
íractou com o sr. Eduardo Dias a
pintura de todo o Thaetro.

A effectivação desse melhoramento
demonstra que o sr. Moura vae cum-
prindo com louvável solicitude as
clausulas contractuaes firmadas com
o governo do Estado.

4 arte de prolongar a vida

INSTITUTO POLYTECHNICO

Hoje funccionam as aulas de: Cur-
so de Agrimensura: Chimica e To-
pographia.

Curso de Odontologia: Microbio-
logia e Clinica Dentaria.

Curso de Commercio: Línguas.
Continua com regularidade o ser-

viço de Clinica Dentaria.
« —- » »

Um habeas corpns confirmado

peto Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal Federal con-
firmou a sentença do dr. Henrique
Lessa, juiz seccional deste Estado,
que concedeu uma ordem de habeas
corpus para Fritz Iloffmann, morador
em Joinville.

doutor A. de Neuville, na Rcvue,
expõe os differentes meios para prolon-
gar a vida e entre outros os empregados
pelo norte-americano Fletcher, o funda-
dor da doutrina que tem seu nome, E'
a theoria de fletcherismo.

Partindo do principio de que o que
alimenta o corpo uão ó nem a quantida-
de nem a qualidade do alimento, mas
a bôa condição da digestão, chegou á
conclusão de que tudo depende de uma
operação previa, a mastigação, e formu-
lou esie axiotna : «Para viver muito é
preciso mastigar muito».

A experiencia ministrou os preceitos
de uma doutrina que tomou o seu no-
me, o fletherismo e d'ahi promulgoa os
cinco mandamentos seguintes:

Esperar o appetite;
Consultar o appeiite na eleição dos

alimentos;
Mastigar o alimento, de maneira a

tirar o elemento nutritivo e deixar que o
bolo alimentício baixe por si mesmo;

Consagrar á comida todo o tempo
de que careça, uuuca apressar-se, syste-
maticamente com esta operação, não
admittiudo durante ella interrupção al-
guma;

Persuadir-se de que toda a comida
é um acto decisivo da vidae realisal-a 'de

maneira que iuvariavel e totalmente res-
ponda a esse objecto.

O mesmo Fletcher observa seus do-

Req uerimentos despachados

Foram despachados hontem pelo
dr. Secretario Geral, os seguintes re-
querimentos :

Maria José Pereira Serpa. Volte á
Directoria da Instrucção para que
informe qual a verba para o aluguel
da casa de que se trata.

Antonio Galluf. Como requer, vis-
to existir uma só installação de es-
gotos.

João Leite de Camargo. Sim. No-
meio examinadores os professores
Henrique Fontes e Armando Knaught

João Quint Júnior. Idem.
Anna Fernandes Martins. Apre-

sente justificação pela qual se veri-
fique que a supplicante vivia sob o
mesmo tecto do contribuinte, nos
termos da lettra e do art. 16 do Re-
gulamento do Montepio.

Luiz de Araújo Figueredo. A taxa
foi calculada de accordo com o valor
locativo constante da taxa; á vistá
disso e do disposto no art. 52 do Re-
gulamento do serviço de esgotos, não
ha como attender ao pedido.

Guilherme Dreer. Designo o dr.
Victor Konder e o Director do Gru-
po Luiz Delfino, para com o chefe
Escolar de Blumenau, verificarem
se o requerente está nas condições
exigidas peloDec. n. 1.063 de 1917.

Oscar Unbehaun. Idem.
Fausto Fiamoncini. Selle dpvida-

mente o requerimento.
Rodolpho Finck. Como requer.
Dr. Pedro Estellita Lins. Informe

o Thesouro.
Àltino Conego da Silva. Informe a

Directoria da instrucção.
Manoel Esperidião da Silva. Man-

tenho o despacho recorrido. O sup
plicante deve aguardar o novo lan-
çamento da taxa d'agua para recla-
mar.

Irene Saldanha de Aquino. A' vista
das informações, não ha o que de-
ferir.

Dr. Augusto Lustosa Teixeira de
Freitas. Informe o Thesouro.

Lino Ludgero Antonio da Rosa.
Informe a Directoria da Instrucção.

Noticias militares

Apresentação
Apresentou-se hontem ao sr. coronel

Albuquerque Bello, commandante da
Guarnição,o sr. capitão Mario Clemen-

.tino de Carvalho, do 15 de batalhão do
gmas. com graude pontualidade. Como; y Regimento de Infantaria,que se acha-
consequencia, dentro de poucas semanas. va commandando o 14 batalhão em Ita-
foi transformado. Como se houvesse des-J jahv-
coberto a fonte da juventude, em pouco
tempo rejuvenesceu e adquiriu toda a lou-
çania, o porte adelgaçou-se, perdeu bas-
tante gordura, pesando os 80 kilos ao
emvez de 108.

Simultaneamente com o vigor phy-
sico veiu o vigor intellectual. O cansa-
çoque anteso acabrunhava, quando mui-
to gordo, desappareceu; sentiu uma von-
tade irresistível de movimentar-se.

Descobrio que já não era o mesmo
homem, que suas forças lhe davam en-
tão saúde e juventude e que ao mesmo
tempo o cerebro se illurninwa.

Como consequencia ainda do seu me-
thodo não condemna regimen algum,
desde que a mastigação seja bem feita,
de maneira a se poder extrahir toda a
parte alimentícia.

Toca a mastigar . . . esse é o elixir
da longa vida, a pedra philcsophal, a
fonte do rejuvenescimento !

(Extr.)

jahy.
Commando de batalhões

Assumio o commando do 14 batalhão
do 5- Regimento de Infantaria, estacio
nado na cidade Itajahy, o sr. capitão João
da Costa Mesquita, e do 15 estacionado
nesta Capital, o sr. capitão Mario Cie-
mentino de Carvalho.

Permissão
O sr. Ministro da Guerra permittiu

ao sorteado Roberto Martin, que se en-
contra na Europa á disposição do Go-
verno francez, confeccionando e fazendo
experiencias com um seu invento de
guerra, que cumpra o seu serviço mili-
tar no anno proximo, quando deverá re-
gressar d sua Patria.

Instructor
A assumir o cargo de instructor do

Tiro de São Joaquim, seguio hontem
o i* sargento Antonio Pedro da Rocha,
do 14 batalhão do 5- Regimento de In-
fantaria.

A' Margem

A CONQUISTA »OS TIIESOÜ-
ROS SUBMARINOS

Não ê de hoje, e tampouco depois
que irrompeu esta guerra cruel quea pouco e pouco destróe o mundo,
que a idéa fixa e arrojada de uma
exploração submarina se ha forma-
do para o fim industrial de trazer
á tona dos mares as riquezas perdi-das pelos accidentes na navegação,
pelos naufragios dolorosos. A seduc-
ção existia antes da guerra. Era a
seducção do arrojo, de uma tentati-
va cujos cálculos já estavam anteci-
padamente previstos. Apenas os ca-
sos se destacavam para as grandeempreitadas.Ora um magnífico trans-
atlantico que se afundou na costa
d'Africa, ora 11a America, ora nos
mares da Europa.

Veio depois a guerra. O numero
de embarcações afundadas attinge a
milhares. O thesouro centuplicou.
Ha uma phantastica riqueza no fun-
do dos mares, e, dahi a nevrose do
arrojo, do emprehendimento de uma
industria cujos primeiros passos são
já conhecidos mas não pratica e van-
tajosamente diffundidos. Na America
do Norte, por exemplo a iniciativa
pujante já se fez sentir. Milhões do
dollars_ jà se movimentam na capi-
talisação das emprezas, em busca de
outros milhões perdidos na profundi-
dade oceanica. E' coisa que a scien-
cia, a custo tem desvencilhado ; a
empresa norte americana propõe-se
de ir buscar o navio a grandes pro-fundidades, baseado o processo mais
ou menos 110 do engenheiro naval sr.
Furer, que conseguio trazer á tona
o submersivel «F 4», afundado em
Honolulu, a 300 pés, onde a pressãod'agua áquelle logar fazia por com-
pleto desanimar.

Também entre nós o grande em-
prehendimento vae ser tentado como
industria. Em S. Paulo já esta fun-
dada e com capitaes avultados uma
empreza semelhante í.que adoptará
o processo do nosso patrício Sylvio
Pellico Portella, cujo successo em
França, jà se fez sentir.

«LExcelsior» de Paris, tratando
do invento brasileiro dedicou a sua
primeira pagina ao caso. Da propa-
ganda do invento sobreveiu a sua
realidade pratica, e, dahi a consecu-
ção da idéa.

Só nas costas brasileiras ha milhões
de libras perdidas.

No Mar do Norte existem thesou-
ros incalculáveis. Tudo isso consti-
tuirá o grande assumpto de sensa-
ção quando não se ouvir mais o ri-
bombar dos canhões ou a explosão
dos torpedos. O trabalho substituirá
á crueldade fazendo a riqueza de
novas gerações.

¦¦¦ITMaOaaQQQQnosn.il

Canções patrióticas

O apreciado poeta Trajano Marga-
rida, auetor da «Patria e o Sortea-
do», que a critica acolheu com a8
melhores referencias, escreveu va-
rias canções para os aluinnos do
Grupo Escolar «Lauro Muller».

A musica original do fino musicis»
tas sr. Manoel Cruz, é uma linda pa-
gina.

As creanças do Grupo vão cantar
no dia 7 de Setembro vindouro 03
bellissimos versos de Trajano Mar-
garida.

Exoneração

Foi exonerado do cargo de medi-
co do núcleo collonial «Barão do Rio
Branco» o sr. Manoel Pereira da
Cunha.
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Áctos do Poder Executivo |c>
Expediente do exmo. sr. dr. Gover-

nador do Estado

MEZ DE~ABRIL

Requerimentos despachados
Dia 2o

D. Maria CoHaco Freiru Leão. Pagne-se
João Bayer. luscre-va-so.

— > ) —
Expediente do sr. dr. Secretario Ge-

ral dos Negocios do
£stado

MEZ DE ABRIL
Dia 19

Ao sr. Presidente do Snperior Tribunal do Jus"
tiça. Remettendo copia do Decreto n. 1110 (ie
hontem, aesmembran Jo cfficio doH feitos da fszsn-
da da eumarca de Blumenau do cartorio de tubo!-
liSo de oot»3 cffioial do registro geral e escrivão do•civeli commercial o crime.

I ientico ao dr. juiz de direito da-
<|uei!a comarca.

Ao sr. dr. Chefe de Policia. Communicando ter
sido eievadas as diarias dos preso? pobres da cadeia
de Blumpnau. de Soijrs. para lfooc; da de Lagu-
na, de 1 $000 para l$loo, e da de São Francisco,;de
l$ooo para l$2oo.

I ientico 80 Thesonro.
Ao sr. Agonte do Lloyd Brazileiro. Solicitando

ama passagem por conta do Estado desta capital
ao R'o de Janeiro.

Ao sr. Superintendente Mjnicipal de Tijucas.
Agradecendo a remessa do balanço da reoeita e¦despeza daquelle município em 1917.

Ao sr. Director da Iustrucção Publica. Autori-
sando a mandar fornecer diversos utencilios, paraas escolas do Paraty. Itapocú e Morro Grande,
naquelle município-

Ao sr. João Martins Vianna. escrivão de paz e
official do registro civil de Bigass&ú. Declarando
em resposta á sua consulta :

1'—que os nubentes só perante o official civil
podem habilitar-se para o casamento ;2'- que polftB certidões que devem ser passadas
para os fios constantes do art. 23 da lei n. 1144,
de 6 de Outubro de 191G, não podem o', nfficiaes
do registro cobrar sinão 6jo rs. embora tenha ha-
vido busca en vi. tude do que dispõe o art. 11 § 1'
da lei n. 1173 de 3 de Outubro do 1917 ;

3'—que a verba consignada no art. 8 da lei
n. 1114. de 3 de Outukro de 1917, só pode ser pa-
ga aos escrivães das delegacias de polioia. para o
que deverão aprontar a respectiva Colbotjria o
atteBtado do delegado de policia.Ao Thesouro :

Mandando pagar:
a José Ped.-o Torrens, 291$ooo pola colleoteria

¦do Joinville;
ao sub-dolegado de policia de Itayopolis, 17o$ ;a Victorio Bressanelli, 2:347$831;
ao gerente do «O Dia», João Ferreira da Cunha,24ojooo;
bem C3mo entregar a Hoepcke, Irmão à Cia.,2:ooo$ooo;
a Oliveira Carvalho & Irmão. l:ooo$ooo;
a Costa Cia.. 84' $000, tudo por coota 0 or-

dem de Mario Grant e ainda a Costa & Comp., porordem do José Rosa 5üo$ooo, quantias Bntas aiian-
tadas á collectoria de Lages para attender a diver-sos pagnmeito8 e indemDisar o engenheiro José
Olympio Barboza da irnportancia de 84$ooo ;ao dr. Lu'2 Jmó da Costa, depois de encerradaa conta corrente com o mesmo aberta em virtude
do contracto qti! firmou para o serviço da rede de
exgottos. o qual tjí coaside ado concluiio. a quaatia de 25:ooofooo, por cuja conservação ficará
aqnelle engenheiro obrigado nos termos da clausu-
Ia 12*, dorefjriio contracto.

Deu-se-lhe sciencia deste officio.
Declaraudo que o Agente Fiscal de Itayopol;s

deve avisar a todos os devedores por concessões
de terras feitas pelo Governo do Paraná na ex-co-lonia Lucena, que devem pagar a irnportancia dosseus débitos á Fazenda deste Estado e não á doParaná e que só são validos os titulos de terras
passados pelo Governo de Santa Catharina desde•que os pagamentos devidos tenham mdo effectua-dos depois de 7 de Setembro de 1917, data eifi<jue este Estado entrou na posse do territorio on-de está situada squella 6E-colonia.

Requerimentos despachados
Dia 19

Oswaldo Bley. Informe a Directoria do Interior.
Horacio Rodrigues de Camargo. O recjuersnte

não ó mais empregado. Archive-se o requerimento.
Henrique Estephano Koerig. Informe o Thesou*

ra.
Luiz da Araújo Figueredo. Informe o engenhei-

ro encarregado das obras de exgottos.
Joá» Belin Fernandes. Informe a Directoria do

Interior.
Dr. Amadea Felippe da Luz. Idem.
O mesmo. Idem.
2il)á Margarida da Costa. Informe a Directoria

da InstrncvSo.
Coralia Gevaerd. Idem.
Juuith d:01iveira. Idem.

Dh 2i
Ao sr. Superintendent ? Municipal de Joinville.

Bemettendo. conforma seu pedido, o nrojacto de
uma casa para esoola isolada municipal.

Idêntico ao sr. Superintendente Mu-
nioipal do Blumenau. I

Ao sr. coronel João da Silva Bamos, on?i;rznn-
dapte Superior da Guarda Nacional. Remutouiü]

uma copia do officio enviado á Secretaria Geral,
pulo dr. Octavio Vinelli, 1' supplente em exerci-
cio, do juiz de direito do Chapecó.

Aos srs. Agentes da Empreza de Navegação Hoe-
pcke. Solicitando passagens por conta do Estado
do porto desta capital ao de São Francisco.

Ao sr. Director e Bopresentante da Companhia
Metropolitana. Agradecando a» informações presta-
das om officio de lo do corrente relativos, á pros-
peridade da\uella Companhia.

Ao sr. Director do Thesouro :
Mandando pagar :
aos sra. Hoepcko. limão & Cia., procuradores do

dr. Gustavo de Toledo Piza. ju>zdo direito da La-
guna, o ordenado de 2o do Março ultimo a 8 do
corrente;

bem como ontrogar ao dr. Cândido Gaffró'?,— —
5:ooo$ooo por conta das obras de rooonstrucção
de nma das ala» do edifício do grupo Jeronymo
Coelho.na Laguna, das quaas se acha encarregado; e

ao sr. Director de Viação e Obras Publicas, pa-
ra pagamento de despezjs c?m serviço do Gover-
no, lo7$ooo.

Communicando que o Governo permittiu que o
Administrador da Mesa de Rendas do São Fran-
cisco chame três pessoas idôneas para servirem co-
mo guardas extraordinários, mediante a gratifica-
ção mensal de 12o$ooo cada um.

Autorisando a designar o escriptnrario Custodio
Francisco Regis pnra auxiliar o sorviço de escripta
na collectoria da Palhoça ató segunda orderr, bem
como a entregar-lho como ajuda de custo, 3o$ooo.

Cimmunicando o contendo da Resolução n. —
1146 desta dBta.

Requerimentos despachados
Dia 2o

Mauoel Esperidião da Silva. Junte-se a eate o re-
querimento de cujo despacho recorro o supplican-
te.

Joaquim Becker. A' vista das infomações, inde-
ferido.

— C > —•

Chefatura de Policia

Expediente do Sr. Dr. João da Silva
Medeiros Filho, Chefe

de Policia

MEZ DE ABRIL

Dia 11
áo dr. Secretario Geral.
N. 305. Solicitando o pagamento do 59$9oo róis

an pharmaceutico sr Getulio P. da Luz, pelos cu-
rativos feitos em um preso, em S. José.

Ao Delegado de Policia do Brusque.
N. 366. Declarando em resposta que a Secreta-

ria Geral já providenciou sobre o pagamento das
remaneroções a que fizerom jús os escrivães de
Policia, mediante attestado da respectiva autori-
dade.

Ao Commandante da Força Publica.
N. 367. Remettendo copia de um officio recebi-

do do Delegado do Policia de S. Josu.
Ao Agente da Empreza Hoepck«.
N. 368. Requisitando uma passagem do 3* cias-

se no «Max» até a Laguna, para uma praça da
Força Publica.

Ao Delegado de Policia da Laguna.
N. 369. Apresentando a praça da Força Publi-

ca João do Carmo Lins.

Di 12
Ao Sub-delegado de Policia do Estreio.
N. 370. Apresentando a praça da Força Publi-

ca J08Ó Rodrigues de Lima.
Ao dr." Secretario Geral.
N. 371. Solicitando o pagamento de lo5$ooo

réis por 5oo carteiras de identificação fornecidos
ao Gabinete do Identificação pela Escola de Apren-
dizes Artífices.

Dia 13
Ao Agente da Empreza Hoepcke.
N. 372. Requisitando duas passagens de 1* cias-

se ató S. Francisco, no «Max», par3 d. Maria
Izabel e uma filha menor.

Ao Agente da Estrada de Ferro S. Paulo—Rio
Grande—S. Francisco

N. 373. Requisitando duas passagens de 1'clas-
se ató a cidade de Mafra, para a mesma senhora
e filha

Ao dr Secretario Geral.
N 374. Solicitando o pagamento d? irnportancia

de lo$ooo róis conforme o recibo junto.
Dia 15

Ao Agente da Empreza Hoepcke.
N. 375. Requisitando uma passagem de 3* cias-

se no «Anna», ate o porto de Itajahy, para Gus-
tevo Friesi.

Ao dr. S icretaiio Geral.
N. 376. Solicitando o pagamento de 75$ooo róis

despendida pelo Delegado de Policia de S. Bento
em diligencias policinus.

Ao sr. Euzebio Corrêa, Superintendente do
Município de Porto União.

N. 377._ Agradecendo a communbação de ha-
ver assumido aquelle cargo em 21 do mez findo.

Dia 16
Ao dr. Secretario Geral.
N. 378. .Propondo a exoneração do capitão José

Caetano Pereira Machado do cargo de 1 supplente
do Delegado de Policia de S. Joaquim e a sua no-
meação para o cargo de Delegado, e bem assim a
nomeação do cidadão Manoel Ignaoio Vieira paraIo supplenta da mesm? Delegacia.

NOTAS SOCIAES

O TEMPO
Vão transcorrendo deliciosas as .manhãs

e as noites desta semana.
Muito sol e muito luar.
Sol, ei>chendo de fulg-or a paysagein e

luar, enchendo de nostalgia as almas, tran-
sformam a uossa ver-dejante Ilha ti'um pa-raizo terreno.

E os dias e as noites vão transcorrendo
cheios de encantos e de harmonias, atravéz
de uma tei"períitura deliciosa de 22 centigra-
dos máximos.

A.NNIVERSARIOS

Fazem annos hoje :
a exma. sra. d. Therezina Wen-

dhausen Donner;
a senherita Carmera Araújo;

\ o sr. Joaquim M- Baptista, nego*
ciante;

| o sr. Pedro Ernesto de Souza;
| o sr. Orlando Conceição.

Coronel Barrozo Pereira
Festeja hoje o seu anniversario

natalicio o sr. coronel Antonio Ma-
ria Barroso Pereira, digno director
da Directoria de Terras e Obras Pu-
blicas do Estado.

Ao illustre anniversariante que,
ha longos annos, vem prestando ás
administrações catharinenses o con-
curso de sua* dedicação e de sua in-
telligencia, apresentamos os nossos
parabéns.

ASSOCIAÇÕES

Grêmio dos Chrysantemos

Em delicada missiva, que nos di-
rigiu, a directoria do sympathico
«Grêmio dos Chrysantemos», do Es-
treito, agradeceu a noticia que publi-
camos quando tratamos da sua re-
cente fundação.

O «Dia», penhorado regista o fi
dalgo gésto da Directoria de tão que-
rido «Grêmio» e reitera os votos de
bellos triumphos.

AGRADECIMENTOS

O sr. dr. Carlos Corrêa, director do
Gabinete de Identificação, e sua
exma. senhora, em delicado cartão,
agradeceram a noticia que dêmos do
nascimento de sua galante íilhinha
Yette.

ENFERMO

Tem estado enfermo, o sr. Emes-
to Souza, Secretario da Chefatura
de Policia.

De prompto restabelecimento, são
os nossos votos.

HOSPEDES E VIAJANTES

Ministério da Fazenda

Circular

Em circular que o titular da pasta da
Fazenda dirigiu ás Delegacias Fiscaes
nos Estados, recGmmendou que, sempre
cjue obdecendo ao disposto no art. ydo Regulamento annexo ao decreto
11-447y tiverem de fazer nomeações de
médicos para membros de junta de ins-
pecçào de saúde, requisitem préviamen-te aos commandantes das respectivas re-
giões uma lista dos médicos que se en-
cootrem disponíveis.

Dr. Ulysses Costa

Com destino a Tubarão, seguio
hontem, o distineto magistrado e jor-
nalista sr- dr. Ulysses Costa, que
vae assumir o cargo de juiz de di-
reito daquella comarca.

Ao embarque de s. s., que se effe
ctuou no trapiche da Rita Maria,
compareceram o representante do
sr. general Governador, auetorida
des civis e militares, e grande nu-
mero de amigos.

O «Dia» deseja-lhe feliz viagem.

Coronel João Collaço

Para Tubarão, regressou hontem,
o sr- coronel João Callaço, presti
gioso chefe politico daquelle futuro-
so município.

Coronel Monteiro Cabral

Regressou hontem para Laguna
o sr. coronel José Monteiro Cabral.

Capitão Abel Monteiro
Domingo chegará a esta Capital,

o sr. capitão reformado Abel Mon
teiro, da policia do Estado da Para-
hyba, e que teve permissão para fi-
xar residencia neste Estado.

O sr. capitão Abel Monteiro vem
acompanhado de sua exma. familia.

Acompanhado de sua exma. espo-
sa, seguio hontem para o sul do Es-
tado, o sr- Hugo Moellmann, da Ca-
sa Moellmann & Filhos, desta pra-
ça.

— No paquete «Mayrinck», segui-
ram hontem para Laguna, os seguin-
tes passageiros:

Dr. Ulysses Coste, Saul Ulvsséa,
Silvia UÍysséa, Appolonio Remor,

Antonio B. Escarsel, José Monteiro
Cabral, João Collaço. Rodrigues Fer-
nandes Martins, Argemiro Noronha,
Hugo Moellmann e Senhora, Alexan-
dre e familia, Luiz Alessis, Francis-
co de Paula Rolinho, Catharina Sil-
va e 2 de 3? classe.

O FESTIVAL PRÓ HOSPITAL DE

CARIDADE

Promette revestir-se de desusado
brilhantismo o festival em beneficio
do benemerito Hospital de Caridade.

Sabemos que um grupo de genti
lissimas senhoritas acolheu com ca-
rinho a alevantada idéa da grandio-
sa festa.

Querendo concorrer para essa
obra de caridade, esse grupo de for-
mosas senhoritas mostrou desejo de
organisar um brilhante festival, cujo
programma será attrahente.

Podemos adeantar que constará
da exhibição de um bello íilm, de
uma parte musical e litteraria.

O festejado maestro, o insigne vio-
linista conterrâneo Adolfo Mello ex-
ecutará duas das suas composições
originaes.

Varias senhoritas reviverão, em
trages adquados, typos caracteristi-
cos de sertanejas, de tabarôas e lá
virão alguns fados deliciosos.

Como se vê, promette ser bellissi-
ma a festa de caridade que terá lu-
har dentro de breves dias.

FALLECIMENTOS

Na capital do Estado de S. Paulo,
falleceu a 21 do corrente, a exma.
sra. d. Cidalia de Oliveira Senger,
genitora do sr. Mathias da Camara
Senger e sogra da exma. sra. d. Dul-
ce Aducci Senger.

O «Dia» apresenta a todos os pa-
rentes da extineta sinceras condo
lencias.

—Em conçequencia de um parto la-
borioso, falleceu ante-hontem, á noi-
te, nesta capital, em sua residencia
á rua Loureiro, a exma. sra. d. Au-
rora Duarte Schutel Cabral, esposa
do sr. Joãò Evangelista Cabral, func-
cionario do Banco Nacional do Com'
mercio.

A inhumação do cadaver da des*
ditosa senhora realisou se hontem,
ás 41/2 horas da tarde, no cemite
rio publico, tendo comparecido a esse
piedoso acto grande numero de pes-
soas.

Ao desolado esposo e demais pa
rentes, apresentamos as nossas sin-
ceras condolências.

Na freguezia da Trindade, falle-
ceu ante-hontem, ás 6 horas da tar-
de,' o sr. Francisco Vicente Duarte
Silva, sendo o seu corpo dado a se-
pultura, hontem, ás 15 horas, no ce-
miterio da mesma freguezia.

Pezames a sua exma. familia e de-
mais parentes.Falleceu, hontem, ás 13 horas,
na cidade de Tijucas, onde era ge-
ralmente estimado, o sr. Joaquim
Quintino Pereira, capitalista ali resi
dente.

O extineto erafcogro do sr. João
Brand, negociant™nesta capital.

Aos parentes do morto» apresen-
tamos condolências.

MISSA

Amanhã, ás 8 horas, a familia
Aducci fará celebrar na Cathedral,

Attenção Bello

Sexo!

Desejaes que essa EXTRE-
MA PALL1DEZ desappa-
reça? Toda joven que experi-
menta debilidade-geral, lassidão,
cansaço, dôrefc de cabeça, pouco
appetite e falta de somno, é quasi
sempre victima da chlorosis ou
anemia. Em outras palavras
todos estes symptomas significam
que o sangue se acha pobre ou
impuro e a isso obedece essa
EXTREMA PALLIDEZ.
Tomando um tonico reconsti-
tuinte que purifique e regenere o
sangue, todos os symptomas
mencionados desapparecem gra-
dualmente e com eües essa EX-
TREMA PALLIDEZ. As
Pílulas Rosadas do Dr. Wi-
Eams tonico reconstituinte conhe-
cido no mundo inteiro curará do
mesmo modo que tem curado á
milhares de pessoas que perten-
cem ao BELLO SEXO.

Ein qualquer'parto quo oxis-tam pliiirnmciaá. drogarias ouarmazéns as acliareia a voiida*

uma missa pelo descanço eterno da?
alma da exma. sra. d. Cidalia de Oli-
veira Senger fallecida a 21 do cor-
rente, na capital de S. Paulo.

ARTES E ARTISTAS

CINEMAS
Theatro e Casino

A Fédora
Reapparece, hoje, nos écrans de

Casino e do Theatro Álvaro de Car-
valho a querida artista Francisca-
Bertini no desempenho de protago-
nista da genial obra de Sardou «A
Fédora». -

Dentre os trabalhos do eminente-
escriptor francez, a «Fédora» occu-
pa lugar saliente pelo empolgante^
de suas scenas,cheias de viva drama-
ticidade e cheia de amor sublime.

Não podia ser melhor a escolha da
protagonista para tão grandiosa pe«
ça.

Francisca Bertini. segundo a cri-
tica de orgãos auetorisados, tem nel-
la a sua creaçào admiravel.

Vão os apreciadores dos bons tra-
balhos cinematographicos admirar
hoje um primor de fina arte.

0 espectaculo terá inicio com a-
ouverture da excellente banda da
«Amor-á Arte» que executará a bel-
lissima valsa «Magnolia» composi-
ção do saudoso maestro catharinen-
se Júlio Cardozo.

O Casino e o Theatro lograrão'
hoje uma enchente colossal, tal é a
animação que se nota entre os aman-
tes dos films de sensação.

Síamílio de Mesaezcs

NoticRra os jornaes do Rio ser gra-
vissimo o estado de saúde do insigne'
poeta paranaense Emilio de Mene-
zes, membro da Academia Brasilei-
ra de Lettras.

Ha muita difíerença no aspecto das pessoas
que cuidam do cabello e das que não cuidam.

- 0 Tricofero de Barry destroe a caspa
e da formosura ao cabello. £ deliciosamente

v perfumado.

I$
*•



t

O DIA—Floríanopolis, Quinta feira, 25 de Abril de 1918 (3)

PAIZAGFiVI DE INVERNO

(D'aprés uatnrc)

Para o sr. tenente Octavio dos Reis Costa

O Inverno, aquelle velho rabujento de
longas barbas brancas, faces enrugadas,
tremulo, vacillante, irriquiéto, ahi vem
pressuroso; appiado no seu cajarro, gal-
gando o limiar da porta do Kalendario.

A pobreza, deparando o seu vulto es-
qualido e triste, chora amargamente o
longo período de sua estadia... E tem
muita razão para assim proceder, pois o
Inverno para o pobre,
luto, a amargura...

o pranto, o

Depois de uma penosa travessia por
estradas cheias, de abrolhos e circumda-
das de verdes negra e espessa mattaria, a
tropeçar aqui e a cahir acolá, chegámos
finalmente á Villa, o florescente logare-
¦jo, onde procuramos basear o repouzo
das fadigas da vida tormentosa da Cida-
de; respirar o ar embalsamado dos cam-
pos; revigorar a vida desfallecida e en-
cher a alma de diaphanas phantasias, na
contemplação da Natureza virgem e sã,
no real explendor de toda a sua mages-
tade.

São 5 horas aproximadamente. Tudo
se acha envolto em um silencio sepul-
chral.

Olhando para o lado do Occidente,
vimos Neptuno abysmatico dormir pia-
cidamente e no seu altivo dorso nave-
garem ligeiras canoas de pescadores,
quebrando o silencio com o marulhar
dos remos na doce quietude das aguas;
Phébe descer semi-encoberta por um ne-
voeiro tenue alto, dando-nos a appa
rencia das noivas que trazem o rosto
envolto em alvo e finíssimo véo. Vol-
vendo o olhar para o Oriente, vimos um
vivido clarSo no firmamento—é a auro-
ra que vem despontando. O clarão vae
augmentando de intensidade, já divisa-
mos o perfil da branca casaria dos arre-
dores, o fumo crepitante da chaminé
da cosinha de algumas casas, o voejar
constante dos passarinhos, que celeres
cortam a amplidão do espaço. Ouvimos
o cantar mavioso dos sabiás, o grito
agudo das arapongas, o mugir do gado
nos curraes. A nossa observação é per-
turbada por um nevoeiro tenue baixo,
que se apodera de toda a villa e arredo-
res. Um ar frio, pérfido e insupportavel,
domina toda a athmosphera. Phèbo, o
astro Rei amigo, —o cobertor da po-
breza nos tristes dias de Inverno,— tão
esperado, desponta finalmente por detraz
das sinuosas collinas, afugentando com
os seus raios mornos, todo o nevoeiro
que domina o espaço. Nos campos e nos
prados, a neve que os atapetava, rece-
bendo os reflexos mornos do Sol, der-
xete-se queimando impiedosamente a rei-
vasinha viçosa. Abrem-se as portas e as

janellas dos casebres para receberem o
calôr do Sol, e velhos e criança? sentan-
do-se no limiar das portas, aquecem-se
horas esquecidas no calor do Astro Rei.
O gado começa a surgir dentre as es
pessas mattarias. Ouve-se o ranger mo-
notono de carros trelados por gordos
novilhos, que sobem e descem os mor-
tos, conduzindo canna e mandioca para
.os engenhos. Começam a apparecer os
primeiros transeuntes: uns passam con-
duzindo a enxada ao hombro, envergan-
do um velho falo, todo cheio de re-
meados, tendo na cabeça um chapéo de
palha de enormes 3bas e ao canto da
bocca um cigarro de dez ccntimetros
aproximadamente^outros, calças arrega-
.çadas, camisa de baêta aberta aos peitos,
pitando cachimbo, cuja fumsça exhala
um cheiro intolerável. Os primeiros são
lavradores que na sua faina costumeira,
vão buscar no fértil solo da Patria, o sa-
grado pão da Familia, e os segundos
são pescadores, que, nas procellosas cn-
das do mar, vão muitas vezes expôr á
lisco a preciosa vida, para não verem
«s filhos chorar de fome. Crianças com
as vestes em farrapos, tiritando de frio;
moiçollas, tendo unicamente sobre a nu-
dez de seu corpo singelas roupas de cas-
sa, transitam incessantes de um lado
para o outro, n4ama 1»da infrene, des-
calças, pizando os prados ainda cheios
de neve; outras ati, como linitivo ás
dores e os infortúnios deste Mundo en-
ganoso, passam murmurando cantigas
jennamoradas.

O Sol enbranquiçado e morno vae
baixando lentamente. O crepnsculo com

o seu negro manto vem ?e apoderando
da terra e a proporção que elle se apro-
xima, o thsrmometro baixa lentamente.

O céu estál mpido e azul e todo sal-
picado de pallidos luzeiros. Phébe volta
a imperar n'aquelle phantastico e mys-
terioso azul, derramando sobre a terra

I 
FILMS DO

os lampejos frios de sua luz marmórea.
Tudo é silencio profundo. Não se vò
siquer uma luz na cazaria da Villa, com
excepcão de um engeuho ao longe, ODde
o setão promette ser longo, pois as ra-
parigas casadeiras ao redor do bom fogo
do forno da farinha, raspam a mandioca
entoaudo cantigas de amor respondendo
o desafio que ao som da viola lhes faz
um esbelto rapagâo. Eolo, o austero Rei,
não soube ser contemplativo e amigo,
pois, não obstante a noite estar triste e
desolada como um sepulchro vasio, mau-
da o impertinente Austro bafejar sobre
a Villa, o seu sopro frio e penetran-
te, quando deixa o bom do preguiçoso
Zephyro, dormir demasiadamente. Aus-
tro bramindo furioso varre o pó das ruas
da Villa e vem inquietar Neptuno que
dorme. F. o velho mar acordando>se so-
bresaltado, encrespa-se em gigantes va-
galhôes.

Floríanopolis.
Ildefonso JUVENAL.

3° sargento da Força Publica

Uma vacca attacada de

hydrophobia!

36 victimas de seu leite
"A Noite", do Rio,noticia que che-

garam áquella capital trinta e seis
colonos, provenientes da fazenda Es-
trella do Oste, em Minas, que bebe*
ram leite de uma vacca attacada de
hydrophobia. manifestando alguns
phenomenos de raiva.

Foram todos internados no Insti-
tuto Pasteur, onde se acham em tra-
tamento.

As foryaB perdidas com os excessos de traba-
lho, restauram-se com o uso do Yinho Creoaotado
do pharmaceutico João da Siiva Silveira.

Junta Commercial

Resumo da acta da Sessão de
11 de Abril de 1918
Prcsidencia do Sr. Major Eduardo Hom

Presente o sr. Presidente Ed. Horn, deputados
Francisco Ramos, João Carvalho e João Tolenti-
no, secretario, faltando com causa justificada o
deputado-Castilhos Franga e sem el!a o deputado
Rodolpho Luz a supplenta F. Campos, o sr. Presi-
dente.declara aberta a sessão. Foi approvada a acta
da sessão anterior. Expediente. Ofiicio do Exmo.
Sr. Dr. Secretario Geral, accusando uma commu
nicação desta Junta. Mandou-se archivar. Dito dc
Dr. Heitor Blum, communicaudo ter assumido a
direcção da Agencia do Lloyd Brasileiio nesta ca-
pitai. Mandou-se agradecer. Dita da Junta Com-
inércia! do Rio Grande do Norte, communicaudo
terem sido nomeados os membros da mesma Junta.
Idern- Dito da Junta Commercial de S. Sa'v»(Jor.
accusando e agradecendo uma communieaíão des-
ta Junta. Mandou-se arebivar. Requerimento de
Annibal Macedo, de Joinville pedindo para ser ad-
mittido á matricula dos cocomerciaates. «Complete
o selio. declare a idade e provo com attestados de
dons negociantes matriculados, gosar de credit /
publico e achar-se nas condições de ser matricu-
lado». Dito de Demétrio Garofallis desta praça,
pedinde para certificar se já foi commerciante
nesta praça. Deferido.

Nada mais havendo a tratar ó encerrada ases-
são.

AUGUSTO ALTHOFF
e

PHILOMENA KRETZER
participam a seus amigos e
parentes que contractaram
casamento.

Santo Amaro—14 Abril 918.

O Elixir de Nogueira do pharmaceutico Silveira
cura qualquer feriáfl por mais antiga que seja.
Vende-se em todo o Brasil.

}Sem prazer e sem amigos —
— Máo humor —Doente

Durante o granda numero do mezes que
padeci do apparolho digostivo, estomago,
figado e intestinos, dores de cabeça,
nauseas do ostomago. calor no rosto,
enfastiado, palpitacões no coração, triste,
máo humor continuo, sem prazer ua co-
mida, tudo soffrendo, devido á dyspep-
sia e prisão de ventre, que, nem trata-
mentos, regimens e massagens conse~~
guiam curar.

Condoído do meu estado,um amigo in-
sistiu para que abandonasse o tratamen-
to o experimentasse, alguns dias, o uso
das «Pilulas do Abbade Moss». grato
serei sompre a esso amigo, pois as «Pi-
lulas do Abbade Moss>, me talvaram,
curado do estomago, da prisão de ventre
e suas conseqüências acima citadas, re-
cobrei a felicidade de meu lar. no qual
nunca mais faltarão a5 humanitarias e
utois «Pilulas do Abbade Moss», para to-
das as duunças do estomago, figado e
intestinos.

Ramíro Torres.
Coará. 12 de outubro de 1915.

Em todas as pharmacias e drogarias:
Agentes: Silva Gomes & £.—Rio.

Em S. Paulo: Baruei k. C.

Marcas Registradas

Manteiga Nacional de nata jpura

J. J.

1 K.

Jensen & Co. Blumenau

N. 260
Jensen & Co., industriaes estàbele-

cidos em Blumenau, vêm apresentar
ã^meritissima Junta Commercial do
Estado para ser registrada, a marca
supra, que consiste nas palavras
MANTEIGA NACIONAL DE NATA
PURA, sendo as duas primeiras em
semi circulo e as outras em horison-
tal, seguindo-se-lhe, também em ho-
rizontaes, os dizeres J. J. 1 K-51, um
superposto ao outro, ainda em semi-
circulo, em sentido contrario ao pri-
meiro, formando com elle uma cir-
cumferencia, ha os dizeres JENSEN
& CIA., BLUMENAU. Todas as pa-
lavras são gravadas em alto relevo
sobre folha de Flandres que serve
de tampa á vasilha que acondiciona
a manteiga de seu fabrico e commer-
cio, podendo variar pe typo.

(Sobre sello federal de $6oo) Blu-
menau, 15 de Abril de 1918.

Jensen & Co.
Apresentada na Secretaria da Jun-

ta Commercial de Floríanopolis, ás
11 horas de 18 de Abril de 1918.

João Tolentino
Registrada sob n. 26o por despa-

cho da Junta Commercial em sessão
de hoje. Pagou na primeira via
2o§ooo de sello federal por estampi-
lhas.

(Sobre sellos estadoaes de 12$ooo)
Floríanopolis, 18 de Abril de 1918.

João Tolentino, Secr.
(Ao lado acha-se o carimbo da Jun-

ta Comm. de Floríanopolis).

Banha Nacional pura e refinada

J. J.

Jensen & Co., Blumenau

N. 261
Jensen & Co., industriaes estabe-

lecidos em Blumenau, vêm apresen-
tar á meritissima Junta Commercial
do Estado, para ser registrada, a
marca supra, que consiste nas pala
vras BANHA NACIONAL PURA E
REFINADA, sendo as duas primei-
ras em semi-circulo e as outras em
horizontal, seguindo-se lhe, também
em horizontal o dizer J. J.; ainda em
semi-circulo, em sentido contrario ao
primeiro, formando com elle uma
circumferencia, ha os dizeres JEN
SEN & CIA., BLUMENAU. Todas
as palavras são gravadas em alto re-
levo sobre folha de Flandres que ser-
ve de tampa á vazilha que acondicio-
na a banha de seu fabrico e commer-
cio, podendo variar de typo.

(Sobre sello federal de $6oo) Blu-
menau, 15 de Abril de 1918.

Jensen & Cia.
Apresentada na Secretaria da Jun-

Artigos Militares

Na acreditada TINTURARLA AME-
RICANA, á rua Tiradentes n. 7, encon-
trarão os srs. militares e collegiaes to-
dos os artigos para seu uso, inclusive
kepis e bonets, pelos seguintes preços :

Kepis, para militares, dúzia 7o$ooo,
um 6S000.

Outros feitios, conforme a qualidade,
mediante ajuste.

E muitos outros artigos que vende
por preços sem competencia.

ISAAC SPIVAC
IS

AIM MOSS 
1

ta Commercial de Floríanopolis, ás
11 horas de 18 de Abril de 1918.

João Tolentino
Registrada sob n. 261 por despa-

cho da Junta Commercial em sessão
de hoje. Pagou na primeira via
2o$ooo de sello federal por estampi-
lhas.

(Sobre sellos estadoaes de 12$ooo)
Floríanopolis, 18 de Abril de 1918.

João Tolentino de Souza
(Ao lado está o carimbo da Junta

Commercial de Floríanopolis).

Missa

C1DALIA DE OLIVEIRA SENGER

Mathias da Camara Senger e Dul-
ce Aducci Senger (ausentes), Alexan»
dre Magno Aducci e familia, Fulvio
Aducci e Alayde Alvim Aducci con-
vidam seus parentes e amigos para
assistirem á missa que mandam ce-
lebrar na sexta-feira, 26 do corrente,
ás 8 horas, na Cathedral, por alma

1 de sua sempre lembrada mãe, sogra
e amiga

j 
CIDALIA DE OLIVEIRA SENGER

ifallecida em S. Paulo, a 21 do. cor-
| rente, agradecendo, desde já, aos que' 
comparecerem a esse acto de religião
e caridade.

Floríanopolis, 24 de Abril de 1918.

UM REMEDIO SANTO
Pensava 110 suicídio, tal era

o seu estado

ílepresentaçoes

Jardim & Cia., estabelecidos em
S. Paulo, com um deposito exclusi-
vo de banha de porco e outros se-
baceos, á rua Santa Ephigenia n.
116 A, para vendas a varejo, dire-
ctamente ao publico, acceitam ou-
tras marcas de banha, manteiga e
etc., afim de ser introduzidas no
mercado. Dão contas de venda, men-
salmente, aos seus committentes.
Como inicio de negocios, recebem
oequenas amostras que serão pagas
aos remettentes. Vendem banha em
latas de 1, 2 e 20 kilos para hotéis,
collegios e etc. Fazem questão de
artigos de primeira qualidade.

Irmandade do Senhor^Jesus dosPas
sos e Hospital de Caridade

ELEIÇÃO

Tendo de se proceder a eleição das Dignidades
que têm de compor a Meza Administrativa desta
Irmandade e Hospital para servir no biennio de
1918 a 192o,de conformidade com n disposto no
artigo 21 do Comuromisso. manda o Irmão Prove-
dor convidar os Irmãos da actua! Mesa e aos que
em qualquer tempo ocoupaiam logares de Digcs-
dades e Consultores para comparecerem uo Con-
sistorio da mesma Irmandade, no dia 2 de Maio
proximo vindouro, ás 4 horas da tarde, afim de sa
•lealisar a referida eleição; sendo permittido aos
eleitores que não poderem comparecer, remotte-
rem suas listas feshadas e assigoadas.

Consistorio ria Irmandade do Senhor Josus dos
Passos 9 Hospital do Caridade, 15 de Abril de 1913

O Secretario
Cantidio Alves

Depois de desenganado, obte-
ve a cura ! !

Sua gratidão ao ELIXIR DE NO-
GUEIRA, é immorredoura

Illmos Srs. Viuva Silveira & Filho
Pelotas

Amigos e Snrs.
Corduaos saudações
Fui accomettido, de algum tempo a esta parte,

de uma terrível enfermidade, a ponto de inhibi'--
me por completo de trabalhar.

Considerava-mo periido, apezar do tratamen-
to severo que mu sujeitei por mais de tres lon-
gos mezes, não obtendo siquer melhoras. Fensei,
como maio do allivio a tantos padeoimentos. no
suicídio pois sentia que minha virilidada antiga
esvahia-ae aos poucbs, nada mais restando-me no
mundo sinão ,a morte.

Minha vida tornava-se um fardo posado, ape-
sar dos meus vint» e ooucos annos de edaie; sen-
tia-ma infeliz, pois ató repugnância causava a to-
dos; já desenganado a som uma pallida esporan-
ça, qu9 fosse de restabelecer-me, fui aconselhado
por amigos, a tòmar o grande o santo depurati-
vo «Elixir de Nogueira», do pharmaceutico Sil-
veira; oonfesso que usei o «Elixir» sem a mini-
ma esperança.

Ao cabo de alguns dias de tratamento, já sentia-
me mais vivaz, tendo desapparecido parte das
dores; com alguns vidros mais fiquei radicalmon-
te curado, e estou prompto a affirmar tudo o quo
digo a qualquer pessoa que duvidar da minha
enra.

•Sem mais, acceite o meu eterno recoDhecimen-
to, podendo fazer desta o uso que convier.

Dc vv. ss.
Att. vnd. cr. ob.

Estanislau Novaski

Firma reconhecida
Casa Matriz—Pelotas

Casa Filial—Rio de Janeira
Pende-se na< pharmacias e drogarias.

Cuidado com as imitações

Vende-se
uma chacara. 2 chalets 9 3 casinhas de madeira,'ú rua José Jacqueá n. 13, 15 e 17, por preço' baratissimo.

Para tratar com d. Maria Thomazia da Co3ta
Dutra, na mesma chacara.

Os Dois Melhores

MINHAS Senhoras !!
UTERINA * o uniCo lemetlio que

DOIS MILAGEESÜ

CURA DO UTERO DOENTE 1

Remedios do Mundo ! !

REGULADOR GESTE1RA é
o unTco*Temcd 1 o que cura o Catarro do
Utero. as . inflamações do Utero, a Fra-
que/a do Utero, a Anemia, a PalUdez e
a Amarellidão dns Moças, os Tumores
do Utero, í?s Hemorragias do Utero, as
Dores e (?o!icas do Utero, as Dores
dos Ovarios, as Mcnstruaçues Exage-
radas e Muito Fortes ou Muito Demo-
radas, as Dores da Menstruação, a Fal-
ta dc Menstruação. a Suspensão da
Menstruação. a Pouca Menstruação, a
Hystcria e os Ataques Nervosos, a
Queda ou Descida do Utero, os Abor-
tos e as Hemorragias das Senhoras I

REGULADOR GESTE1RA é o
melhor Tônico-^eclativo do"T7tero, dos
Ovaiios e dos Nervos ! !

Sobre o modo de usar convém lêr
com todo o cuidado o livrinho queacompanha o vidro ! //

cura Flores Brancas, os Corrumentos
Antigos e f«'ecentes das Senhoras, as
Purgações e a Blenorragja «1a Mulher 11

PRESTEM BEM ATTENÇAO A ISTÜ :
O mâo cheiro e o fétido dos Corri-

mentos e das Flores Brancas tawbem
desapparecem logo, como por encanto !!

Garantimos que só UTERINA
é que cura o míio cheiro e o fétido dos
Corrimentos e das Flores Brancas !

Tudo isto é a melhor prova de que
UTERINA é um santo remédio ! I

Sobre a maneira de usar convém lC;r
com muita e muita attençâo o novo li-
vrinho2que acompanha cada*vidrol!

Toda Senhora£deve ter^sernpre emisua casa alguns vidros de UTERJN^o outros de
REGULADOR GESTEIRA !l

Nunca houve t imi haverá nunca mais no Mundo remedios que
sejam iyuaes a estes dois t l

Vendem-se ra» principaes Pharmacias e Drogarias.
Deposito Geral: Pharmacia CÉSAR. SANTOS

Rua.Santo Antonio 25--PAKA'.

Cura tosses, Jbronchites, influenzas e
moléstias do peito em 48 horas

A' venda em todas boas pharmacias e dro.
çarias i

Lombricnidp T-nrfifsnn E' infallivel para expel-jJVAiLUXlOOiae xnaiano lir os vermes (lombrigas)
A} venda em todas as boas pharmacias e drogarias ! n il

Deve ser usada pelo» fracos, anêmicos, neurastenicos, aos
que 8offrem do estomago e ás iras. que amamentsm.

A' venda em todas drogarias
e pharmacias

\
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O DIA—Florianopolis, Quinta-feira, 25 de Abril de 1918

ILDITAEaS

doutor Coruello Eviuigelis-
ia <i«i Queiroz, Juiz de Direi-
«o <lsi*t:oiiiurca de Rign»tiNií,
na forma da Lei, ete.

K-tZ salior quo por osto Juizo do Orphãos 8 Au--es se está procodoado o inventario dos bons
d fallooido Jaeob Schiphorat, fallecido no logar
l< .«anda desta comarca, onde residia, do qual ó
invontarjanto sua viuva D. Guilhermina Sohi-
i Iwrst, e tenio esta doclarado que a herdeira Gui-
Ih rtnina Joanna Sohiphorst, solteira, filha do pri-
jn"iro rcatrimonio do fallocido reside era logar
ignorado, pelo presente cita, chama e requor a
n:ta herdeira ausente para quo compareça neste
.1 uizo, por si ou por procurador legalmente cons-
tituido. no praso do GO dits contados da presentecata, para assistir aos tormos do referido inventa-
r o ató final sentença.

K para que chegue ao couhecimcmto do todos
fo passa dois de igual teor, um para ser affixado
no logar do costume o outro para sor publicado
tio jornal oíliuial do Estado. Biguassú. 11 de Abril
de 191S. Eu Thomaz Celestino de Souza, Escrivão
do Orphãos o osorevi.

Cornelio Evangelista de Queiroz

Instrucção Publica

De ordem do sr. Director da Instrucção Publi-
ca, declaro aos candidatos ao magistério, abaixo
leiaciouados, que devem comparecer na Secreta-
ria da Escola Normal, ás 10 horas do 25 do cor-
rente, para sorom submettidos a exame.

Cada um devo entregar ao Seoretaiio da Ehco-
la. autos do começarem as provas, um sello os-
tadoal de 2$000, para o competonto termo.

Leosadia Duarte Silva
Audró, Turibio do Almeida
Robelia Soares do Oliveira
Claudina Alexandrina BAIvos
Noemia Domionso do Britto.

Direotoria ds Instrucção Fubüca, em Floriano-
polis, 10 de Abril de 1018.

José Neves Pessoa
1" Üllicial

SORTEIO MILITAR
Dorva! Melchiades do Souza, Suporintendonto

Municipal do Florianopolis o Presidente da Junta
do Alistamento Militar.

Faço publico para conhecimento dos interessa-
dos que conformo a communicação do sr. coronel
Cliofo da 18" Circumscripção do Ruorutamento é
pelo prosento convocado o conscripto n. 142 Ma-
nool Belmiro dos Santos para substituir o do n.
141 Antonio Livramento Abreu que foi, om ins-
pecção do saudo, julgado temporariamonto inca-
paz para o serviço.

Dormi M. de Souza

ANNUNCIUS

innanli ia iii i rtavega[ão

Costeira

PAQUETE

Itauba
Chegará do norte Domingo, 28 ie Abril, seguia

do para os portos de Rio Grande, Polotas o Por1
to Alegre.

PAQÜETE

ltaquera
Chegará do sul Domingo, 28 de Abril,

seguindo para os portos de Paranaguá, Antoni-
na, Santos. Rio do Janeiro. Yictoria, Bahia, Ma
ceió, Cabedtíllo, Recife, Natal, Macau e Mossoró.

Para mais informações na Agencia
da Companhia á rua Conselheiro Ma-
fra n. '23, com o agente

Leonel Luz
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Receitado diariamente pelassummidades médicas contra :
Diatliese urica

Ai-thrltismo
Colicas nepliriticas

Klicuniatisiiio
Cálculos biliares

Gota
Em todas as pharmacias e

drogarias Deposito :Drogaria Giffoui
Kio de Janeiro

Emureza Mm

PAQUETE

Max

Hotel
A. F. Ho/friemAKin

O Primeiro de Mafra
Praça Commendador Franco—Mafra

Oproprietario deste bom afreguezado hotel.vom porMeios desto, communicar aos sous freguezes e ao
publico ora geral, que acabí» de fazer passar por
grande reforma, achando-HO nas con licções de mo-
lhor poder servir a sua numerosa freguezia.
Carro na estação á disposição dos srs.hospedes

Pensão por preço3 baratis3Ímos
BEBIDAS NACIONAES E EXTRANGEIRAS
Praça Conimendador Franco

Mafrí» ENtildo Nía. (t alharina
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Sahirá no dia 27 da Abril, ás 4 horas da manhã,
para

Laguna
Recebe passageiros, valoros, encommondas e

cargas pelo trapiche Rita Maria.

Para mais informações com
os agentes

Hoepcke, Irmão & Cia.
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LINHA BLUMENAU—HANSA

Modificação do Horário dos tre .J mixtos entro Blumenau o Mansaa vigorar de 1. de Janeiro de 19J5.
TREM N. 1

Diariamente excepto aos Domingos

Posições Estações Cheg.

TREM N. 4
Diariamente excepto aos Domingos

Partid Domo Observações Posições Estações Cheg, ! Partid.Demo. Observações

9,50
1,4
0,20
1,50
0.70
0.00
0,00
1,50
8,50
2,80
0,00

ITansa
Morro Pellado
Aquidaban
Ascuira
AVarnow
Indayal
Encano
Passo Manso
Salto WeLssbach
Itou|>ava 'aecca
Blumenau

7,18
7,47
8,00
8,:ÍO
0,02
9,18
9,35
9,47

10,04
10.23

7.00
7,21
7,50
8 12
8,42
9.05
9,21
9,38
9,50

10,14

8
3
3
G
3
3
3

10

cruza com o n. 2
nas quartas feiras

0,00 Blumenau
2,80 [topava Secca
8,GO Alto Weissbach

11,50 Passo Manso
1G.00 Encano
22,00 Indayal
30,70 Warnow
41,50 Aseurra
50,20 Aquidaban
G1.40 Morro Pellado
G9:50|[Iansa

15.20
15,27
15,58
16,15
10,35
17,00
17,34
17,5G
18,34
19,00

15,20
15,32 3
3 5; 19 3
10,01 3
16,18 3
10,40 5
17,10 10
17,37 3
1S.06 10
18,87 3

cruza cora o n. 2
nas quartas feira-

TREM n. 2

Nas Quartas feiras e Domingos

TREM rx. 3

Nas Quartas feiras e Domingos

Posições Estações Cheg. Partid. Demo Observações

0,00 Blumenan
2,80 Itoupava Sccca
8,GO Sal to AVeissbach

ll,50Passo Manso
10,90 Encano
22,00 Indayal
30,70 Warnow
41,50 Ascurra
50,20 Aquidaban
<51,40 Morro I'ellado
69,50jLIansa

Posições Estações Cheg. Partid. Domo. Observações

7.09
7,24
7,34
7,49
8.07
8i29
9,01
9,21
9.54

10.18

7,00
7.10
7,25
7.35
7,50
8,09
8.37
9,02
9.20
9,55

cruza com o n. 1
nas quarta feira3

69,50 Hansa
61,40 Morro Pellado 15,48 15,30 1
50,20 Aquidaban 16,15 15,49 1
41,50 Aseurra 16,35 16,16 1
30,70 Warnow 17,00 10,36 1
22,00 Indayal 17,25 17,05 1
16,90 Encano 17.39 17,20 1
11;50 Passo Manso 17.54 17,40 1

8,60 Salto "Weissbach 18,04 17.55' 5
2,80 Itoupava Secca 18,19 50,08 1
0.00 Blumenau 18,29 28,10|

Superintendente Geral

cruza com o n. 4
nas quartas feira?

t
A classe medica acclama

O Luesol

de SOUZA SOARES

Casos positivos de syphilis!

F<íí «Com a melhor
venho trazer ao vosso conhecimen
to que, em vários doentes de minha
clinica, tenho verificado a magniíi-
ca eílicacia do vosso excellente pre-
parado Luesol em casos POSI-
TIVOS DE INFECÇÃO SYPHILl-
TICA, constatando, nâo só a DISSI
PAÇA.O RAPIDA de manifestações
externas, cutaneas, como attenuação,
eextineção mesmo completa de cer-
tas algias (dôres) características des-
sa infecção.

Cumpro agradavelmente este de-
ver, em beneficio dos que possam
aproveitar com tão util medicamen-
to»

Pelotas, Julho, 1917.
Dr. Francisco Simões.

O LUESOL não contem álcool !
O LUESOL é um «rodueto «cientifico !

O LUESOL não impõe diéta ou regimen ! J
O LUESOL encontra-se, na Pharmacia Elyseu, rua Conselheiro %

Mafra, 32, nesta capital, e em todas as boas casas. jj
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as cervejas da
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ÚNICO REPRESENTANTE E DEPOSITÁRIO N'ESTA CA-
PITAL

Júlio dos Santos Cribari

FOR? SASJDE'

, -- 

j|?c ^ 

'

' 
I, liNy

liNTEly

|

List?! u ['.Í; s
li® w fio!
111 vali III

GRAMADO

Çuíniiim.CarnaLacío phosphafo de cal

Pepsina e Gfycerina

tonicoTnütritivo

NA TUBERCULOSE. ANEMIA,

FRAOUEZA.NEURASTHENIA. ETC.if

Rcccitado diarlamentc pelas M
|R summidades mcdicas contra B

Itiatliese urica B
Artlipitismo ¦

Colicas nepliriticas H
Klieuniatismo H

Calculus biliares B
Kb Em todas as pharmacias H
Hj dro^arias Deposito UDroparia Giffoni B
Hj Kio de Janeiro Hj
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