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ÕºEST 
Florianopor.a,';'" SeXli.Ié\rto:B da Julhe da t92\ 

o 	Marechal Hermes -visitou 
Ruy Bárbosa 

~.,80 RIO, 8. o ESTADO-O Marechal 
Hermes visitou o senador Ruv Barbo
sa aquem agradeceu ter com'parecido 

Jornal independente eda maior circulação em Santa Catharina á sua posse de presidente do Club 
~ Militar,A.NNO 	 VII Re.dacçlo e OfRdnas-Rna Jolo PiDto,l~ 

N' 2111 ,~ Oirector e proprietario ff Assig:aaturas

N avulso 100 n. Anno 2~$ooo-Semeslr. 12$000 

Atra:mdo 200 n. i~ AUGUSTO LOPES ~ Telephoue, 22-Cnim Postal, 189


, 

\ 


Au ~onMarché 

Praça 15· de Novembro n' 26 

Yf'lludos (':lttt'lt" I' lisos, Casemiras Il1ll':" ea"aeos, Gall:U'dl

m'". Ill'lIgalim's, ('I'('}) 11ft ('h IHa 8('(lft hn·uvl'l. 

l~a8Ut'Os de se«la,Gllrg"alltillms e muitos outros artigos 

Meias 4e se4a Rs. 10S000 
~1só no 

Uma Excep9ão! 
um te!entoso e popular clinico, chefe pOlitico e deputado estadual: 

..Apezar da prevonçAo que tenho com (lS muitos prp.parados phlu'maceu· 
ti('GS que surgem dia.rir;,:ncute, acompanhados de bombastieos e exhubenmp 
t(>9 reclamos como extruordinarios e infali"Ç'cia espe<:ificos de tal ou tal eu p 

tid!lde morbida, visando n mniór parte delles apenas explorações com. 
merciaes. a}lezar deiJta grande pre"Ç'enção, repito sou forçado R "bem da 

. '\'"_erdnde '~!.'p':!1?8 beIJo:,! reeoItados que em minh'LSRnica t.enbo obt~~ #' 

cl.".. quê o LU-ESOL é uma excepção, seodO,pe. 

la soa bem combinnda. formula, muito reeammendh."Ç'el especialmente nOl 

Dr.A. Nieolllu d. 
Vergneiro 

casos de SypHILlS em perindo Mecundllrio, onde a sua applicação di 
!Jurprebendentes esultados. 

Passo Fardo, 12 de Março de 1918 

Dr. Nicolan de Araujo Vergueiro 
(Firma reconhecida) 

o ••ta•• 
AGENTES NA EUnOPA : 

l. Mayence &. Cia, 
e, RUB TlwNGHET, PARIS 

19, 21. 23, Loclple liiD. 
I.oodreo 

o ElS'rADO seu 
<lo O jornal mais popular 
"de maior circulação 
em S. Catharina é o uni 
co que oft'erece as mlllho 
res vantagens aos srs. 
annunciantes. 

TlT... 

Este grande patrimonio todos oS paes devem legal-os a seus I~'<$!_®<iI;"'«'~""'~"'\'-"'ll:l~ 

filhOS; estj no seguinte luminoso triangulo : 
I'-INSTRUCÇAO: Ur, Estrever e contor, 
2'-Amar verdade até o e a 
Conhecer os prodígios da .MtNANCllRA-, 

TODA AQUAUOADI! DI! FERIDAS, 
domesticos, e muitas doenças da SÓ i~ encontram na CASA ROMA....~OSaos ~I!BOL1STASt esportisfls. e 
qu.lm.d..... nlo t.m ogual, . 

"§I1NJCO~Qu.ndGtodos a conhecerem ser. o remedio do Rua Conselheiro Mafra 26 
maloJ trlUI!IP~O em IOdo o Brasil. Vende-se em toda a parle, Aos 1~"6~iIY.iI~ÍIl>~.WllIU<I"'!lI1~ 
IIbbadOl JtIIII$ curu maravilhosas, 	 I' 

. , ; 4EM1UÜAGUEZ 
~leWrivd vlclocura'M,com, UM Só Irasco de .REM1!DIO 

MIII~ éóNTRA A EMBRlAOOU., . 
. .~ na • . boas Pharlll.,çli.,e PrQlatias e n. DROOARtA 'AII
IfA/lCOllA·,. Jo.tnolllf, . . ,,: '. . . • 

k ' .~ 

r. " .. ' 

Para as senhoras, magras e nen',- .>3S. 

Para as moças paUidas e doentes. 
Para as crianças magrinhas t" rachiticas. 

Para os hQmens nervosos e cniraquN:ido:::. 

Para os velhos exgottados l' fracos. .. 


rObustJ~~~r~d~CJ:~: i:a~ ~e,.e:ex ~~'If~~t~. ~!~~~h:~:~~' l'~~l~~ 
o mais encrgico tonico-phosphatatlo. (o o alimento do system3 
nervoso. e o melhor reconstituinte do pulmão fraco. dcsem:olvc 
as forças e augmenla os globulos sanguillcos. . 

Nota: Para verificar a acção do \P.:\X . .,\))TOL. pedI
mos as pessoas que forem usal-o. que s(' pesem antes de to
mar e um mez depois para verificar Que no minimo engordaram 
2 kilos. 

Aconselhado ~por todos 05 Sl1rs. )rll"dit·o~. 
A venda em todas as Pharmacias c Drogarias. 

._--- --- ._ -----

dia ' 

lloepcke, Irmão & eia. 

Vicõienio- 
O tonico.pre,-i1cgiado 

~~;)IC;)I01C!I0IC)QC!C~10I0ICX)aXIlOl0lC*l1OlC:2 Da força e comba' 

P~',1ADA BRA~IL 

lmUGGE~IANN 
~[a reli registrada 

A POHA1U, BRA81L-Brllgg'emunll 
é · fabric.HJa CoJ IH l.mao mercurial e cnra radica. 
·mente ülc('l':l...... l\'ridas, Empingeu9, Escoriaç.ões, 
Sarnas.Panno do l' O;~t('J Tinh~)Sanla"'! Frleiras;etc. 

La,\'ue ,,18 \ ' ll"':;'''S feriduR com agua: morna ca.p
plicaedu:Is a hes n~7.es por dia, a Poma(la Bra.· 
sil-Ul'ug·genuulu. 

Um Ui..'$; prinoil'iüs actiYü~ tr e::õ L.:l (' x.i.raonliui.-:'
ria pOl1la.a ~1. é I) Phenol S~)tlico (,;llnphol'<Hlu · -um 
do:'t mai8podcr,,;'l(1~ micrubicidas. Um attestado ex
t.raordinario ao poder microbicida do Pbenol sorli
co ('.amplwl'ad~ - 'l~ a celebre <'l'l?olina - Ncolina. 
Elle cura e ll('utl'ali~a. tolli\~ H:-; pi c.ada~ c Hwrdedu
ras venenosas de iDsej)to~, reptis. abelhas, ,,"espas, 
mosquitos,cile!'l. etc. COlUe. o c rCQsoto- o phcno180
dico camphorauo a{!almR as dore:'!, ~endo prf'feri
\'cl ao nitrato de prata, (plaudo punI, llas cauh~ri
saçõca. Adt;hinge c rmU1C (~()m ln'o\'idadc os pórtls 
e impede a ncçfío do ar f'om a ll1l'~ma (' tlic<.lC'ia 
que o collouio. O Yf'hicnl1l <la P()lllad~t Br.;:\..~il 
-Brugg'cIU31l11 Ú (I oleo de amentloa::4 p cêra 
natura1, qHe constituem um cel'(lto ~im,plc:i c eica
trisantc. 

te a paUidez 

AE~;;~~~i; faz a 
)u'ospeJ'idade 
Pão mixto 

trigo e milho kg. 800 ri> 

Pãomixto 
aipim e trigo kg. 1000 rs 
Faz-se por encommenda todo,. 

os dias na Pafl;:1rln llIorlerua. 
Ruajeronymo Coelho N' 1 

EDITAL 
Alfaullegade FL0Tianopolb 
Imposto sobre a renda 
De ordem da lnspectoria desta 

Alfandega se faz publico, para 
conhecimento dos intere~ados, 
Que s. exc. o sr . .lIinistro da Fa
zenda resoh'eu prorogar até 30 
de Setembro proximo o prazo da 
matricula dos estabeledmentos 
commerciaes a que se refere o 
art. 20 § unico. letra A, do De
creto Il' 14729 del6 de MMÇo 
ultimo. 

Alfandega de FlorianopvlisJ 28 
de Junho de 1921. 

GILBERTO CL'ML\
.J' ~ripttlrario 

Advogado 
o Dt. Honorio n. c. ll.!\ ('a, 

Ilha necc;:<\. cau8:l.'i c(lmmE'r('úl,.'>1, 
c i\'eis p crimin8~s.Att('It,le a ch:l 
llla,Jos fórn da c:l.pital. 

R<!sidelleill-Fiorinuol'()li:i. 
Roa Almirante Lnmego n' I'.:!. 

f::' ('riptorio Pral,ia.lá de X.:J\T 
1.Stlhl-:\<.lo. 

Oraza.cle aoriimoGll.to nOV9 . 
um arti~. para o invel'no e outro..< l)!ll' 1....'«;0,. Ilullto l'i'tlluZidos 

111 il"1.U,uC'lle A.tracam SetimVell\'1QosClese~ 

jl.rtigi:)s ultra-rnoderno.s 's4 ,.na; ~.. • 
t- ' . . . ~I 

OASA RO~1:1~'NOS·· · 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:aoriimoGll.to
http:1.Stlhl-:\<.lo
http:Pral,ia.l�


i 

o E8TADO-Flodallopoli., Se~t&.feha, S de Julho de 1621 

~~~Yl'.x:-1'Y.?r.~bQVG'~~~~J"'4~i~.r-~~~~f)~~vr.s.~~~~~~~~~~~~~~~~~~<!>',,"~"""'/.;,""',,.

.J U~e ~ b- "COLOS~O" V1?~DE-SEEM 'l'ODOS OS ARMAZENS~, 
. : 

~ ~ , ll1 O ~a ao! ~ Pedidos ao Representante da Fabrica ~: 

~ QUE É O )IELHOR José F. Glavam-Rua João Pinte;> n' 4 


i~~~~~~~~!;'''R~...~~-vç-i~~·~~~~~~~~~~~~~~~~'ER~~~~~~~~j:-

Lenine manda prenderI O orçamento da I 

Trotsky \11 I
Rao. 7. o Estado-Nutadas ...- eln8n U\ 

t:hegadas de P"'rlZ inrormitlu q\l.~ f.",.- ~-O ::S!tl.d.;) l"des::-:!.!!!- I 
o chefe do go\'erno bolchevista II mas de Berlim n.0tu::iam que,apre-I
TUSSO Lenine mandou prendtr sentando no R.tlchstag!l propos· 
Trotsky, commi,sario dos nego"j ta orçam~ntana. o barao ~os~u I 
CIOS da guerra. em ronsequenci. expll2: q ue n ('I~ç.alll('nto ord.lIlano I 
dos successos oecorridos no athngc a 48 blhões e meio de 
congrtSSo comm\lnh~,ta d~ M(l~- marcos. e o extraordillario 59 bi
cou. H(\es. e enumerou '\"ari3~ medidas 

para conseguir o equilibrio entre 
a receita e a despesa . 

Na região plebiscitaria 
Ri O O 
~o. r· d ~tado- Õorrer Um telegramma defeli 

~~nq~: ~ e~'3~u~~:~·c~:pl;:~~: citações 
regiio plebiscitaria pelas Iropas Rio. S. O Estado-~De" Bi'i-Iallemas , peliças terminou hon- and.presidente do mil1isterio fran
tem; tOdavia, taia-se na P(\SSibi-lcez. recebeu Bonorm e!<pressi\,0l 
lidad~ de um no~·o !e\'antt an-jltlegramm.a de cong~at\llaçSo por 
~~~~:~Q para d aqUi a Ires se- ~e~ ~~fi~~:~~O 3 dleha llo to\'er

_______. _ ~_ 

As tropas gregas sof- A·t dO' ,.. .31 nagão D rlBDw; B
frem grandes reveses m'qw·ef.adora

Rio. 8. O Estado-Telegra- . 
pt.am de Constantinopla que RIO, 8 . O Estado-Telegra
communicados de Angora di- pham de Malta, dlzenao que a 
zem que as perdas gregas no situação do Oriente é Il1qmeta
sector de Ismeidt slo considera- dora. 
\·~is. 	 Toda a esquadra britanica do 

No se'-1üi ds Ouchatk os gre- Mediterraneo eSlá concentrada 
;:os igualmente foram repellidos. em Malta. 

Os jomaes annunciam que as O. ultimos navios sahidos 
tropas gregas que occupav:lm com destino a Constantinopla 
Karamursel foram obngadas a conduzi~am grande quantidade 
evacuar a cidade. de mURlções. 

Correm boatos dizem :tinda os Consta que o governo britani
communicados, d~ que o quartel co determinar~ .breve a remes~a 
general grego ordenou a retira~ de reforços mlhtares á Turql1la, 
da das tropas da frente deGronS- _ __ ...___ _ 
sa te.meroso da irresisti\'el of- 1 
fensiva das forças inimigas na- 'chackleton vai fazer novas 
quelJa região. Il 

Bxploraço-es 
----.---Situaçlo financeira extremameo. Rio, 8. O Estado-Annunciam 

ta cmve ~fo;ao;o~r:sc6~~eSJ!la\~~:~~I~x~~: 
D"'''' diçOes ao polo sul, partirá em 

Rio. 1-0 Estado-Communi- fins de agosto, para uma grande 
cam de V•• rsO\·ia que a situação viagem, a bordo do -Quera., 
financeira do p!liz éextremamen- pequeno naviode 200 tonelladas. 
te grave. Pelos calculos do explorador

Os banqueiros suspenderam elle percorrerá trinto milhas, fa
os pagamentos. o que causou zlndo o reconhecimento das ilhas Rparti d . . w 

pan~co na praça, vindo aggravar do aUantico e do Paclfieu pouco e .ÇãO os Telegraphos As restItmçoes aque aAllemanha 
a cnse. . conhecidos e dos mares não as- Foram mauguradas as estações é obrigada

O parlamento confenop~deres signados ~ nas costas da região telephonicas de RiachinhoeT.yo 
:t? governo para regulansar a polar antarctica. beiras, no estado de Minas Ge~ Rio, 8. O Estado- lnformam 
clrculaçlo do papel·moeda. I Com o explorador irão varios I ra~s. e a teiegraphica de Gamel- de Paris que os governos allia

,companheiros. IlemJ. no Estado da Bahia. dos reconheceram ser impossivt.'ll	 - Passou á chamar-se União o á Allem:\nha a restit 'i âo---~ .--.--._. posto telegraphico K 116 do ra- é obri ad" . elo tr;,t"'-'dÇ da ?11t!
JlI'Ó ....y10 ela N - fIi ·to mal S. Paulo·Rio pertencente á saillesg • p • < o e \ er

...__ ... .: •... _ ... e I ameaça0 sem e Bl ICentral. do Brasil.' _ Em 'vista disso 

pturano da Alfande.ga de Santos I __ _........___ ._ de accordo COIU as posibilidadL's completamente as colheitas na' • 

Isr. A.lvaro Tolenllno de SOl/za I Od d' Callá da Allem.nha. I r gião de Soralo/l. ~ _. _ . • . • - . ~ 

para Inspeetor da AII.ndega de nB an ara o o e 	 . 
3.000 sao Francisc(1. Rio, 8. O Estado-Dizem de - - ..- .._. __ _o . . .. _ ..... _ - • • - --. IAl) gca~las 6n~ S. Paulo, Pa
3 .. ...•. _ Nova Y~rk q?C esl. causand~.p- ABxploração de um dirigivel naval ,o cincoentenario de I mna e RIO Glande2.000I 

.000 I prehensao ah a falta de noticias ! 	 do Sul 
2.000 Vai homenagear Ruy Barbosa [dO vapor -(alláo- . sahido do Rio Rio. 8.0 E,tado-Informam de I' Castro Alves mo.8-0 Estado-No interior 
22.000 1I R·,o 	 8 O "sla·' -O O e . no dia 20 de Junho ultimo. Nova Vork qtl" um dirigivel l1a- \ Ri(l. 7. O Eslado~Foi solen- do Estado de S. Paulo tem cahi
.000" I.. uu r miO 	 . - I' n· .' d f t d d2 ooojJUridicO Candido de Oliveira vai ____~ vaI explodiU em Hampton Road. nemen c . commcmora ~o ~ clll- o or es . ~ea as. causan o 
. prestar homenagens ao emerito Quatro passageiros ficJram fe- coentenano do poeta C~Sh? AI- grand~s. pre)ulzos. às plantaçOes~ 

2 jurisconsulto dr. RI/Y Barbo•• IO Uberaba vai fluctuar ridos. Ives. fallando ° dr. Atra~lo de Noltelas de Cuntybae Parana· 
2.~~~ i pela sua reel'O'ição.i senatoria ~ I~io, 8. O Estado-Informam __.___ 1 ~=~~r::anco, que fez hnlhante 1~~ tambem faliam em fortes gea.. 

2.000I 	 d? Maranhao que denlro de oito . 1. A s~~nnidade este\"\~ muitis- No Estado do Rio Grande che
2.000 	 ~~~so o ~ lJberaba· egtará flucll 1 ~ Promoçõe~ no Co~relo; 5imo concorrida. garam iguaes noticias, 
1.000 Infor dBsfavoravel's a um ' ._ de Flortanopolts I _. --.-- Em S. Maria morreram duas
1.000 maçãlis _.-._~ . _ . Banco NaCIonal do pessoas congetadas. 

::~~~ projeGto Cluh Naut.ico Rianhuelo do'\l~;,.7;'~i~~~'~~;-Sia~~0;'~~~ Commercio - ~ ___ 
1.000 RIO. 8. O Estado-A Commls, Realiza-se amanha, nos sahies signou as seguintes promoções ~nccun.ctl cnl Flol"lnnollolis " .. . 
1.000 sa:o de finanças do Senado rece~ do Club 12 de Agosto uma'soriée na administração dos Correios Scientifica-se aos Srs. Accio- A lnstaJ.laçi\o ~o Congl'eS!lo 
1.000 beu informações do governo, porldansante promovida pelos socios d'ahi: A t· officiaes, por mereci~ nistas de que diariamente, das p.:.1.ullsta 
1.000 iRlerm.dlo do lIamaraly, desfa· do Club Naulico Ria,Jlu.lo, c of· mentos.", 2' Fernando Evange- 9 ás 11112 e 13 ás 15112 horas Rio.8-0 Estado-Inlormam 
1.000 Yoraveis ao projecto dando ao ferecida as suas gentis torccdo- lista da Costa e João de Oliveira pagamos o 52' dividendo deste de S. Paulo que se reatisará ali 
1.000 Brasil encara0 de concorrer com fas c torcedores, que tomaram Barbosa; a 2' officiaes, os ama~ Estabelecimento relativo ao pri- amanhã a sotenne installação do 
1.000 cincoénta mil dollars para 5U- parte na representaç50 da revis- nuenses João de Freitas Noron- fneiro semestre de 1921 , à razão Congresso Estadoal. devendo ser 
1.000 bscrlpçlo Universal em benefi· la -Seu Jéca qllo! casa. c aos srs. ha, por antiguidade, c Jorge LU·lde 12010, ou seja, Rs. 6SOOO submettid. ã approvação dêsse 

---- cio dos loldados qUe combafe- Manclo Cosia e Alvaro Ramos. cia"o de Souza I! Antenor Se· por acção. congresso a relorma · da consli· 
24:249.660 ram ã Allemanha. autores da finda peça. gui, por merecimenlo. A GERENCIA · tllição do Estad"; '· - : ..~/i.l 

. I'· 

resolveram OSI ~~~~~!~~~;~\'~n;~c~?tl~~~~O :~~~ ta,.. . ' . 
....~OJ.~a Rio, 8. O Estado-Por decre~ -FOI fechada a estaçao tele- alliados que as restituições prin- d f . - E teflntna aSSim. . _ 

Quantia 'publicada: lo de hontem foi tornada sem graphica de Surubv. no estado cipalmente referentes aos a~ima meÁo . e a~lIItos. . d ..Portanto,"O ImparCial .. . nao 
• • 2-1:213,660 Ieffeito. a nomeação do 2' escri- do Rio de. Janeiro. . I es. sejam substHuidas por olltras~ mais S~:J\ll~Ç;°s:~!:a~'~!I-S~rr~:;:o~ ~s~!~~~ ~n~~~~:m offidoso dos 

ContlRuaçio da hs~a n. 93 
a cargo do Snr. DJrector 
-Jo Thesollro do Estado. 
Manoel Cruz Junior 

JC0201 AIMlredo de Souza 
ar OS arquezl 

An,?"ymo . 
JUuhO Canhzano 

m anonvmoM dei' 
p e: P J d N'~ 

• ro av o o ascl 
!:~:::hO Silvar 	 Senhorita Jul~ela Sabino 

Euhna Martins 
Alvaro flores.1 	 AntenorCaldelra 

~::It':::rl' I\merico Meirelles 
Octavio OUveira:ft 

N-
i, 1 , Emesto Gonçalves . 

SenhorifaHuldaMancellos 
L. B. 
.A. 8. 

~~ \ . 	 J. f. Marques 

A..helau Luz 


est~:~~G~IUIO! 
Materias Podres dentro do 

Estoma!Jo e Intestinos! ! 
•.\ ' ~ " ~1.(,"' , ~('U\ Mber pOI'qUl", UÓ;J nos ~entim09 de lf!pente 

muito incommooados li' iudisf.ostos l com Muleza e gmude Alta. 
timo:"UfO GeTRl, cnm MuI F.stnr em tod. o Cor]>o e Prc;;uiC;.a 
parn fuzt>r qualquer Esforço, até Dores e Peso no E.'Itomago l 

na Cabeça e no " ontro, erutim sem \'ontada nem coragem ne· 
uhllmn de trabalharl 

1l(':~i~~tJ~:~\::~itru; ~ezes na Vida , ~m (jlle a h~lltt' t'l!lwre 
Sempre que estas Perturooções appat'QCerNn assim de cc· 

~~!~~sili:ss:~~e~u~~~ ~~sc~tghei::l:\In::;~n:S:~:!: 
e neste mesmo dia comece a 1l~. Ventre.Livre meia hom 
nnu:;= do Ah:.loçoe do J:mtar, pa.."IL f!Yitarqne 3pr:1.I~ço.q\\ol. 
quer ( 'omrlicaçào Pel'igosa e Molesna Interno!

COIUer l\tuito! 

U~be.. Denlais! 
Quando tiver pl1l.ticndo alguma imprndencia ou extra\·agu n· 

(~ia, comido deml\is 01\ bebido muito Yinbo, muita Ct"I·\·t-j:. ,Li. 
core,; 011 rH1U1\ q\mlq\\er Bebida Alcoolico., pnrn não apanhar 
alguma ' lndigE'8U\0 0\\ outro Desarmnju do Estomago, Jo Fi
gado, do Daço e JnteBtino~, com·em muito tomar li. noite, 
quando for dormir'. Duns ou Tre~ Colbcr(>~ dE' C'h;í de Ven
tre-Livre ('fi Meio Copo de Aj:!lIu! 

Fl\C;.n. sewpre lI:<;!im, que não soffrel'à nunca Incli;,::cstào 011 

InflamaçR{1 ~{1 Estnmng:."I,llf'1U 011 tml'l Eufcnllidadel'l Pe,il'!nsas!! 
Qnem l)otfre dE' Indigf>stà() e l'crtllrbnçôes d,. EstOUl:lg(' e 

~;~~E'8J~nC\l:~o~~~tFf;~s~n:B:f/~~gtlr as mais GI11Ws l\Ioles
Pílmui\ol'lft,lccer tão dG1N·os.'\B Doenças use Ventre- livre! 
,..- L 

ESTRE- IYRE é o tll,i<.:<J Rewedio que C\lll'l Judi . 
gestdo, a VOnll\de Exagerada de Beber .:'_."tlíI, ESlomago 8 1\10 , 

Auciaf;, Agonias, \"omit<lli, Arrotos, EmpachamentCl" , Dore"" 
Colicas e Peso do EstomRgo, Calur ~ Ardeneia do Estomago 
Gosto Amargo na Bocca, o Fasli.. e a Fl\lta \le J\petite, as 
Calicas e Dore" de Barri!,"fL, Inflamaçilo do Baço e dos Intt'!stl
nos, as Doenças do Figado, RS Dores, CotiCRS e Peso do Figa
dOE!e;,~~:.~d~~a:' ;;;:"'88: ;~i~~u~l~e~~entre. calls.'\da pelas .Mo. 
lestias do Vtero, a Priiilllo de Yf'ntl'e Durante s Gra,ide.z e 
lo.ao DenoisdoP(U'fo, n Pl'isã,"I d,· \"PllIreDnraute as \·i3o."('u:< '.,r 1 	 .,I· f ~ eu r€'- .l\Tl"{" e t:n1ll1.~1Il o )lelhor l{('IUcd io l'al1'l as 
t::1'l'nuÇl\i!:! 

Cura depressa qnnlquE:l' Indigestão, Dôr de nanigll E' (til 

tl'OS Perigosos Desarranjos do EstoIDngo e Intest.inos, e faz 

seõ~~ ~:!~:!:~m'!i~7e~)~!~! 
'l'em Gosto bom! 

Lcia com 1000 CI!iJnuo o I.i'ninho que ,lcompnnh:t 9. Yj,lro! 

A Csmara está sendo dirigida IUsou ELlIIB da IIB&IE 811 SM 
pela minoria pessoa e em toda a ramilia 

..•.Ri~,!~i;,.op;~lf~Ohn? ~or~~~ d _.snrpreben· 
I

.oom reSullados
guinte' 	 80\88. 

-Nilo se póde negar que a Ca
mara está sendo dirigida pela 
minoria. 

Isso hontem ficou averiguado, 
quando se entregou a debater a 
lei de fixação de forças de terra 
para o exercicio corrente. 

jan~~ 1::ri~:~aa ~:!~~~~~cí:es:~ 
~:~~nn~~sp~~c~~~~ad~ s~:P~~it:: 
cio Pessoa, do projecto que man
da revigorar neste anno a lei 
executada em 1920. 

A minoria entendia. porém; Luiz Pimenta de Padua 
que er.a ~ais regular a votação. S. TlTomaz de Aquino 
emEP~:~r~~~:~~, ro~ t~~tt~'da a Sul de Minas 

d f·d . t I
app~ov~ÇãO bO ~e en O pro!.e~ O S. Thomaz de Aquino, 18 de 
a mmona a an onOl! o recm o, Setembro de 1917. 
neDgaenadnolenudmeSeSrao·pr.ll·ca OPPOSi.\ I1hn. Sr. J. Goulart Machado 

cionista O "Ieader» da maioria Uzando 3 vidros 10 vosso ma
sr. dr. Bueno Brandão .lccedeu ravilhoso preparado cE1ixir de 
dando preferencia ao veto, de Inhame.. , senti verdadeiras me
accordo com a vontade da mino· Ihoras em minhas molestias, pa
ria- o ra as quaes uzei outros remc

____ _ .•.•_ . dios sem obter resultados. 
Correspondencia lamCboem,lleXaPlmenl.ndli,daofaa,Pnr,oll.vaeiotovlol:~" 

do Estreito so preparado e como prova de 
l ....ALTA U": Hl' :U~.\.:SID~\.nE gratidão escrevo-Ihe esta que p')-

Felleceu ante-hontem nesta -loca derá V. S. fazer o liSO que lhe 
lidade Humbelino N.da Si lv;\ \'i- convier. 
ctima de «varíola", que desde Agradecido, subscre\'o-me Ctll11 

as primeiras horas da manhã até estima e conSideração. 
3 horas de hontt':m ainda se acha (a) Luiz Pimenta de Padua 
va insepulto,apezar de muitas ro- ._Firma rec::onhecida pCI? !abd
gativas não houve uma alma IT'"°b IAI...!1tomo GSomeSs Vle.lra. 20 
cc.ridosa '> dos muitos que aqui a e 130 d\! . eba~tlão tio 
existem, já livres do mt!smo IParaiso. 
mal, que o quizessem conàuLir 
ao cemiterio-e certamente lá ---- 
ainda ~staría si nâo fMa a e"(-! i'O I . :, \" d ,)., . 
pontamedade de João l3ernarJo (' I mparCla eU aJa quo nao 
José Macha~lo de SOllza rt'sid~n· tem Ugaoões politioas
~~l n~ J~~~tal~~hi;~~~~rod~~ . Rio, 8-0 Êstado-"O Impar~ 
conducção em carro de boi. CI.'ll .. faz um~ dedaraçã? ~m que 

Uma visita da Hygienc ao Es~ dIZ não ter hg<;lções pohhcJS de 
treito e Coqueiros seria de ~ran qu~lquer es~(~~. 
de ufilidade á população. ....:ccc'rrceuscnc,s"taan·cl·a ·'e estar o 

1"'1. U 

- - ----- _ .  deputado Macedo Soares á frente 
da <mpreza n!lo modifica. aulo"o 

O cholera e. a fome na mia e mdependencla do Jornal,em
Russla face dos seus interesses politi~ 

::l.; ll11lhõ(>s ele fa- COSo , ... 
1 lllintoR O sr. Macedo Soares, na Carna-

R' 7 O E t d -S~ d r~, perte~c.e a bancada 9ut che
10,. S a. ~ egun o as fIa a pohtJ.ca do dr. Nilo Peça~ 

desoladoras .notlClas que che- nha; fora da Camara é director 
galO da Rl15sla a fome e o cho- do jornal eleito pelos accionis

-; ',if . 
i~ a rainba (las 

ngu\lS mine
raes.Bebam só SALurrARIS 
. 


Un i co agel~te em iodo o Esta'do~ELYSIO SIMÕES 
~MM""~~~~WMWM~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 
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o ESTADO-SextAoteira. 8 de .Tulbo de 1921 

i T ",...- ,.~ '" ....-4.-..... na- fi. . E-,u-'~fi'I-to0ãfi
.I.l111JU.l' (;(t\dU·· 'A, lJU.I.. Ui\, 'u 

Flo."ianOI}olis--Santa Catharina 
ESCRIPTORIOS EM LAGES E LAGUNA 

~ecçao de m.zendas. arlUarinho~, miudezas, etc:-Seeç,ilo de ferragens, ma· 

chillaa d.e toda t?'specie. instrumentos para lavoura, motores et.c: 


S('cÇ;)o de C'sti\"'a::l. kerflzene. gazolin& 


I 
! 

I
" .. Agentes da Texas Company ltd. 

Deposito de .carvão de pedra Cardiff e Americal)o 

• Ag••18S lIariUmos 
Agentes da Royal Jlail ~t~am Packct Comp. Lonrlo!l 

Trapicr_e de atr:"c3c. ão d , \' .ap0rt!~ e naVII-St com armazens ~a,a car~a 

I
Correapondentes de di versus Bancos nacionaes e estrangeiros


VA.POLI' Oo:r:reapondentes do Baneod1 .r.., .. 

j Remesstls para Ital!3 

I .,!.n,~;:;;',~;;:~;,~;~;';;;~!~. 

', ' 	 .~ Encarregam-se da acqui,içãO de qu lesquer materi e, para emprezas 10 , dustriaes. redes d·agua e exgott0s, injtal1açOes electricas etc. 

1r&e;k:Ohmão & Cia. 
II Endereço telegr:Setçio •• lIacldna8 . Codigoe: 

HOEPCKE Florianoporu. ABC 4, & 6 e 5 melhorada " 6 
Carlowitz Cooe ' 

. Cooigo Ri~eiro 
Codigo Brasil. Universal 'I Grande deposito de machinas agricolas) ;::c~;:s~ ofticinas, artigos 1

technicos, como: 
A,ados Rud. Sack. Cultivadores Planet. Semeadeiras. Machinas paraIcortar capim. desoatadeiras GAZELLE. Engenhus de canoa. Pren.as para Carl'1 

nha., Engenhos de arroz, Moinhos para milho e café, Torradores de café, Eixos 
para transmissões, Mancaes, Correias de couro e Balata, Bombas de sucç:Io o 
pressão,Bombas centrifugas, Arietes. Tornos mechanicos, Tornos limadores,Ma· DO 
chinas para fi'izar, Triihos, Wagonettes, FetT o Tpara construcções, MachioM 

., pard. beneficiar madeira, Cat-pinteiros universaes, Serras de fita e circulares, : 
Machinas para cortar tocinho, lfacbinhas. para moer carne, }Iachina.s p'11"3 en· O 
cber linguiça, Moinbos para moer ossos, Automoveis, Accessorios para auf.o..i movei•• Pneumaticos Goodyear e Michelin. 01eo. lubrificante•• Graxas, Machi. : 
nas ~ra. funileiro,_ ?Jacbinas para sapateiros e selleir:os, Motores de exploeAo •IOtto. M.otores mantimos, Motores á vapor, Locomovels, Machinas para. fabri· 
ear gazosa, GachQtas, Metal patent. Tubos para ~al<1eira. Lubrificedores. VaI. eO
vulas para agua e vap?res, FOlJits ambulantes, Bigornas, Tubos indicadores, 
Instruw:nenw1 para. engen~aria e Agrimenso~es, Centros telephonicost Tclepho. • 

O nes, Pilhas seccss e hUIDlda, Motores electncos, Dynamos: Lampadas elecbi- 8. 
O cas, Isoladores,. T ..aDsfo~madores,_ Oleo para transformadores, Magnetos Bosch, O 
A Lustres, Material electnco para mstallações, Cabos de aço_ Machinas para fu• 

.....,. ~ rar feno e mAdeira-, Rolamentos, Bicyclettas, Artigos para fundições, Aço rapi_ • 
<."- :! do, F"rT;lm .~ nr:t:-l especiaes para omcinas, terroiros, encanadores, ManJrisr Tin•• 
~ ; 2 .:as para <tllt.1u.oveis, Machinas para escrever Continental, etc. etc. • 
~ oª t;?b encomm('nd.. incuMb~o-nos de mandar virda Europa ou do! Esta. ° 0' dos Ur.J.du8 toda e qualquer macblna para 6. lavoura e lndustria .0I Somos nomeado. representantes exclusivosdas .eguinte fabrica.: Ou 

R. Wolf, Magdeburg.Buckau,-L ocomOvet9 
Gasruotoren Fabrik Deutz, Motores de explosão Otto • 

O General Electric. N. Y .• Motoreschinas de. Dynamos etc. • 
Vacuum Dil Company N, Y., Gleoslnbificantes OI Wanderer- Werke. Sehoenau, Machinas .Ie ••C1ever CONTINENTAL O 

o Heilbronn & Knopf. Hanuover, DesnatadeirasGAZELLJ<! ! 
• _ Orçamentos, desenhos e catHlogos gratuitamente. ... ......"::::=::-:::::::: 


§ Rita das Xeves GOWetI '~ 
•• ,., ........... • C"O"" A ••<1J i{ participa aos seus pareo- ~ 

tRt ••~.... ."... ..' .":R--iI!íI !' tes e pessoas de sua amisa- ~ 
CARTA PA1'ENTE, 9 ~ de que sua filha ALICE coo- i~ 

•:,,, 
~c 

~ 

f  ~ANTIGAL
. _~
i - de .........Obad.. 


f ' POD••_O ---1_8--"'1-100 
• 	 .....& ' .. .-...... & .(f 
~~ .. 
:- ' 

r;f, 
!' 

I 
~f, 

' c 

- ;"ir 
. •~ . ' .....11......1............rli I . '.~. ,. . 'li'" li lnIII 

'. ' 	 Autorisada e li.caIisada pelo Governo Federal '\ JO,~o BARBATO.. 	 ~)í~ ~~i:::iijii::=:::~~~~~T~~~~~~:~~~~1 	 ~ tractOIl casamento com o sr_I esultado do sOl·teio l'ealisado 110 dia ~ fpolis 29-6-1921 .; 

~V
'" 

· 

I,


; -!r ;~
.• 

• 	 ,1 
(r 

I• BROMJL . 
cua..'QU~IIU Toua 

. . 

••••••••• re~t ~~e!cl:endo.me inteiramente, tendo voltado ao meu Caderneta .n. ,}'2361 

deI dOI. , ." Par. ltat."eolp: pUéhOII.... . . 


116: ,,; , f 
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CL!!:!::l..·. .... ~_..I..II _- ;: . 

~O t · 

O fé( ....0 111. 11.:: 

~ ., I· 
151. Ie ,=1.. 

, . 	 ria Macbl!do.. " 

:':0 de Juuho de 1921 ~< ~. ~_ 

74.6. 3454. 1765 1487, lb7õ, 47GI. ~085, 2406. 1430 ~~""~"""'-~'" 

ii< João Barbato ~ 


Distl'lbuicão de pl'emios ~ e 1. 

7446, serie B . Rs . lO,OOO~.oOO-ao Snr, Dr_ John Wi~!iarn:u.. n.S.ccio da ~' .~lJee Gomes it;


ElUr~ez:l Luz e Euerglll ElectrlCll de ~ p~rhclpam aos parentes e ~ 

Fronanopolls. i!: amIgos que são ooivos " 


345{.. D, Rs. I _UOO$~rl~~~de~f~~~a~OP~I;;~ l-esideote am ~ Fpolis. 29-6-921 . ~ 

S·lM. D, Rs l.OOO$OOO-SeohoritaAldnir Siln. filho do Snr, Ca- '-~::I'~~~~~~lÇ~~ 


pitãO Manoel Percim da Ril~a, da Força .!J 


Pul!lica, Florianopolis . .l'~, ~ '''''~-~~~~s..~~J
176i1,' D, .a, J.OOO<Oi)(~-;;ISDbrG"1::;;:o d;ti;"'::'. rlb~ <Içh~i'md' ~·o Est d S. P I • 

Policia.. ·Florianopoiis_l~. ' e e ;) a ~n em .au O € } 

1487, D. Rc . 500S06Q-Snr_ Derme,1l1 R(lc!,a. digno COllt..ndordo ~ nG Rio de JaneJro ~ 


&nco do BmsiJ, FlorianopoUs. ~ c~!~ :=~~::ç::ean::s~~ ~ 

Total R8. 13_óOO$OOO de premios conforidol'l pnmSt.a.. Catharina. :o ~mtnms. 3. Emprem comUlet-l~ 


In!:lcrevRm-fle somente Df\. Comp. Predial Paulista ~ OI~ "A Eclectioo.",R.Qa João· 
~A INTER~ACIONAL~t a unica quo distribue, mensal- ~ ~d~)'l_l:~~~~eptn~:!~ 
mente, premlOs neste ESÍc"ldo, ~ trnl 370, Cnix& Po~tul. 589 S . f) 

Peçam prosoectos e mais informações em nossa Agencia Geral 	@ P:lulo, e no Rio da Jancu,; na GS 
~filUU d. mPOwa emp.......À... ~ 

....:~_J_O_ã_'O"'!,_~",I:~~O, 1~~'elePhoue, 191. ~~~~.~~~, ..d... 

O NO, 56-0 possante eDortt atstirl-a..lo conforlavel auto n' 56 faz via-J: Q. gens para o norte do Estado 
Rio . e para Lages, . 

de Jall~t,~;o:.~:/ul~~7!e~;z~ &: j.)1/w. I,_'f~a!<I:~e _~<:ru~Jo~ Pinte 
Rio de Janeiro Viagells entre Estrei-

Pela presente, cumpro o dever de lhes communi- to e La!reS 
c", que lraball>.rdo em Sfrviço/ndedasobrasde lpa- O possant~ e~oDfortavel 

! , • ma, 'ui ó1C' ,,, n ellirlo de um orle "es/n«lIo que me caminhão do Sr. Indalicio . laCOI> "b. tudo a larynge. Pire•• de !..agee. faz ..iagen9 

j , Pois blm; aconselh;do ~Io seu digno auxiliar Sr_ sema:aes entre o ~treito s
' ~latrar F. de Mello, use•• apenas uma·garrafa do seu =.:rapauagellOS 8ba. 
prepar~d~ , • _ Informaçf}es lia cAlfai.ta.. 

'-VINHO CREOSOTADO 

. prlml~:a~!:~~~. rilinhaimmotfcdoUi'á graticUo.enVio- daCái:tá EooD01Dica 
r~a A•• 'Ihef. minha photographia. autorisando a sua puboodade. n'~~-~'t!.~_... 

da Pedi.0 : Peço venia para me6rmar. . d~-!!.."::' •,,!!!,,~_PI·..•
coftltru d·1 D V . . 	 ..-- • ~ ..,... 

d. lteCOI "I e V. SS. amIgo aUento e criado ma .... ped~ .. 'l.... - 011. 
delamllla.ln· OWI)lU Ptnlhl OODtroa, o oIJooqalod....~.. 

proprielulo • Firma reconhecida. ~ dO . Co....~_i.., .... 
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o ESTJU)();,.....Se:lda-feu'a;. 8 .deJulho de {D20 

~=:~::=~G::;~=:::~I,:ALFABDBG~~~UROP~MSI 
DO peitO. e toda. •• mole.ua, dos .brone ~ De ordem da '"SpeC1~fla oesia I• . fiD Alfandega se faz pubht:o, para


ChiO'. e pulmoe. _ u.e J'1 m..COnheCimenIO dos .i~lereS"'dos",
. :A#- ... . __. _queS. Ex. o Sr. llhmstro da Fa

'j' L-- M'-ARIN'"HO:D\d~n~e[:~t,t~;"vi~do,::~roa~~a:':~ .': . ~.--.., para apresentação do balanço a 

"\ _ ' - t. que se refere o artigo 20 § Uni
. . - ~ ,co, do Decreto n" 14729. de 16
PEITOR
.. • -ii -~.... • _. -. ___ , . . ' ·1r:b:a:rcu~!~m~ ep~:~.l d~ ~:: 

_ ·.A ~ _a. C'-I·..IIl· ...... _ '... gameulo do respecti~o FmpoSIO,
VII 8. ',._ leU.. Alfandega de Flonaoopohs 6. ~_.""I ,.. .... ........ 


de' Julho dc 1921. : 

... tubenlulON. llronclllt... HttIma. ~uch............ Gilberto C,uuhll 


.1NncIa................,lIartnho •.• vwda....,.~_ 2- Escripturario 


.. ./ ~~~;~., :~~~t-
.~_ .•4., ho....-d...ppa..... ·qúãiCi.... Aluga-se a de n" 47 da rua 

BROMIL ATTENÇAOJose Veiga. mediante carta deI .\ ao... OU POuquld6o . fiança e vende-se esta e a de n· Perdeu-se um pequeno cordão 
49 da mesma rua. InformaçOes para coqueluche deouro, no trajecto da!; rua!; Du
na redacção deste diario. arte Schutel, Felippc Schmidl ah~ 

o remedio ideal 

.. I O Estado d;r~~~f.~~~ ab~~~ffi~;_:ec b~~:m~~~m fizer.. BROMÚ--~~'1JJ&SB·EII TODO'~O"••UMl"$I!fD~.M8...I· para vendedores deste diario. Ientrega do mesmo na "Barbearia~ constipa- I Paga-se b(lm ordenado men- Estrella" de Augusto José da'_.~~.~""'H8V'1 ç6es e resfriados s.1. Silva."~'''~ ~..-..-....-I 

2' CI"I'CUI1)SCrl'pça-o rão, quando entender necessar;o a Icertid:l:o de idade (de inteiro t~or 

Militar dO§ a~i.s~goSJ~rsm~ ccnificado uI! I 
o.n:.__. d R t.am t alistamcnto voluntario, scrà con-\ rV'NH~ORi~~-,=-~~

• lIU1iuwBCrljlçlo o ocrB 8D!l cedido (ou a cardemeta mmlar COOl 

Junta de Alistamento MiE. a devida declaração) ao individuo ~ ClU'ando-u ...ad. _ pd. 


alho artu; curudo nd:II. 
call1lQ\... br~d!ltMcJuo. 
aleu • IUtbmaticu; • reor. 

ter do Municipio de FIo· ~~iJ 1~~~O~i~·oAU~t~~gn(g,st~fi~~~ 
rianopo~~ .. te~l~.~~:d~i:'~n~~~ ~~n~~in~~n::~ ;~w::.:,e:'"i~ 

lIDITA.LDECO~' OCAÇAO nos de idade feitos !10 anno ante~ ,.er h!.tdlect... quer .a. 
PA.RA O ALISTA)(E~TO· riOLOu mais, devem dirigir-se para 

O Capitão Luiz Ladislào Nunes todos os cffeitos à delegacia da 2a· -o....Iadl'lidaOll aeu"" 
~_Ile"-._ .... 

de Freitas. Presidente da Junta de ILinha , e na Capital Federal ao O. aICOIechlorotfc011 ~. 
Alistamento Militar d'este Muniei- G. 11. Irado, no Vinho er.o.... 
pio. iaz saber 30S que o presen- Art. 50. § 2· O Alistamento Mi lado, a tura datei mala..a. 

l'eabom. que> aaJ'lMeD.taa,
te fllital1erem ou d'elle tivercm litar pode ser feito. sem o com ••••~ d&ran.. ~ 
conhecimento, que n'esta data fo- parecimento pessoal, ou ainda por tu • aOll petto.. eacoatn. 
rim instaUados os trabalhos d'es- meio de lima communicaJão escri.. 110 tambem ao referido VI...."0. __ d.ftCOMtItahlte 

~!fttn; ordem; aa&lH'lltn~~J;sn~aseioe:~;t~n;~dad~o~~Od:ze~ Ip~) do proprio alistado. do • qu.lltldaje de leb, 
nove annos. feitos no anno anteri- b) a rogo deste, com duas teste- fenltcal!.do por m IadlNda _ creaad_h... 
or (e os maiores de dezesete an .. mnnhas . N.C8Il....l~ ....nos, querendo) edomiciUados n'es.. c) por tres cidadOes quaesquer. hIUu qudu, a. faltto • 

rraq~q.e .. __"'" 
4epOt.d'.U••• o Vh'H Cn.. 
••iado I: o reorpntnw

:.~~~!~g~e Ôu~ti:doS~n~i~~~~ Vi~~ Pd~r ~~~~~e: ~~n:~~o~~~~s;ri: 
~.- e bem assim, todos aquelles vindo,sempre que:possivel,apresen ,.r ucellell.da. Sal...o a ha· 

qae-, tendo vinte annos ou mais. lar a certidão de idade, os signaes .lü:de, o Vinho Cl-HMt• 

ainda n20 estejam inscriptos nos caracteristicos, o estado civil, a •• alo "at,. dieta; ao cw.

registros militares, como determi- profissão, e a condição de saber 
 trarto.e1Ip alUllllme.... 

IOf. r.rt. • 1Il«v;I~ 


~;ood~e~!::~\iIi~::~ a cxecu- ~~1 ~I~~ta~~r e escrever o cidadão."a 
 í ---...cc....IfmpNtl.'. et!olll
Convoca tambem todos os in- Em qualquer destes casos as fir- ••• ..,.ulat•• _.,.di..: 

teressados 11 apresentarem esdare- mas dos signatarios, devem ser re

cimentos ou redamaçOes a bem conhecidas por tabellilIo ou por ~=a~c:·-;:~te;,:.-:=: 

dos seus direitos, afim de que a officiaJ do Exercito. Catam. ,.I.OII~. ReafrI


a.~ CeMtlpaçGol, Depa.Junta possa bem orientada ficar A correspondencia de que trata ,teraant•• "f.~."'~ - - ----- - ----- - - - -_. _-<d~=ad: ees21~e:rin~O[:;:t;~:1~::; ~:~~g~~?l'~~~~I~f~~X;: PI~:~ I .. VENDE-SE .EM TODAS AS~funta de Revisão. que tem de apu- deem resultados; seus autores re
rar este alistamento. clamarão á Junta dc Revisão. 
 IPHARM~CIÁS E DROGA~' EDITAL 'IEstaJunt3, para o devido conhe- Art. 6(-.-Os cidadãos que, por 

cimento dos Interessados transcre- qualqucr motivo dcixarem dc ser 
 Alfaudega de Flor i<1 l1opolis 
\'e 0$ segujnt~ artigos da Lei do alistados dentro dos dez primeiros AchandO-Se- C!=13 Rep3nição h~-
Sorteio: mezes. do anno em que completa-


Art. 45.-..Todo o brasileiro é·rem vinte annos de idade, serão 
 ~~it:~:c~onJ:sn~\~~~~a~e~fc:S~~~~~ I 
obrigado a Se alistar, dentro dos incluidos no Alistamento que Se' publico, novamCnil!, Q·ue- até o dia 

du primeiros mezes do anRO ci- estiver executando, nadevidaclas Industrlas Reunidas 30 do corrente me7.. serão recebi 

vil em que completar vinte annos se, desde lJue as ommissões se.. lIos os pcd.idos (duas gllia~ eduas 

de idade; podendo tambem fazel-o iam conhecida!', concorrendo ao P. MATARAZZO relaçôcs) de fómmlas de isenção pa 

dHde. a idade de dezesete an.. Sorteio e á inscripção na forma ra serem applicadas nos productos 

nOl. deste regulamento. incluidos pela lei de orçam('nto ul


Par. se alistar. participa por NOi sabbados !=erão affixados na Secção Liéôres timo entre os que estão sujeitos 

ucripto .ou yerbalmente à Junta Porta principal da Superihtendcn" ao imposto de consumo e !lOs. que 

de Alistamento Militar do Munici- cia Municipal desta Capital, as re ! soUrer8m augrncllto de taxa~ todos. 

pio em que reside. ou a qualqucr lações dos alistados durante a se Ic"S~~l~~I;::$ casas t.:01l1mrrClaes. ' 

outrO da Circumscripç30, seu no.. mana . A Junta hmccionar!1 lodos 


Do 1· cast.)-·asslIcar re finado;:ed':i~~a~r~:~:.' residencia S~p~ir~~t~II~~~n~i':,m:a~~~ â~al:5 h~: 1obras para adorno. ornamcntos t.' 

§ J..... AJunta é obrigada a entre.. ras, nos mezes de Julho a 30 de outros fins; moveis c lampauas. 


elcctricas.
f:'C!=~'7:~rooudae ~~~e~~~~e; ~n~:~~oo~os~~!r~~~~af;:~' quando I Do 2' caso--Fumo; bebidas; per

todo aquelle que assim proceder, E para constar, mando lavrar o fumanas;COI1SCrVilS e vinhos cstran

um ccrtincado de Alistamento, ou ....csentc Editai, que serA affixado Encontó'am-SG nos principaesB ars, Ar gciro~. 


a adernet. mllit..r, (quando l..lU-' na Porta da Superlntendencia Mu mazens e Confeitarias As referidas {onnulas são forne

ve~. _. nicipal e publicado pela imprensa. cidas gratuitamente c a sua appli
PEDIDO& A

§ 2'- O certilicado (ou a de- por mim feito e assignado. e rubrJ... cação, lima \'CZ .an poder dos 
commerciantcs, dcvcra ser ieita no:r:~~ze:::e'!t~1: na~ c~~J!: ~:~~le~]::::!r:n~ee Ollvclrft. F. Matarazzo '" comp. praso de dez (10) dias. 

dIo, que ,apotItui!l!.!nente se dlr'- Secretaria da Junta. Alfandcga de Florianopolis ,Rua Oonselheiro Mal.a n. 27 
~r 'JUDIa, ••bendo-Ihe denko Florianopoli., 2 de Julho de 1921. Telepholle, tiS Oaixa,Postal n, 1~7 15 de Junho de 1921. ae ela ias. ,apresentar as reela... L1UZ LBdJsltío Nunc8 de 

maçees. que .. julgar com direi- FreltaB FLORIANOPOLI S GILBERTO CUNHA, 

10; por ... v....Ii Junla. exigi- . Capm, Presidenle, 2· Escriptllrario. 
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3 ~STADO Sex.ta,feira, 8 de Julho de i921 

Estas marca..s alem dã. superio.rida rle no paladar e côr quanto as de-I' 
mais, produzem:na fablificai'il.o ,ao piío,2 ao 3 kilos a mais em rela
ti\·a~ quantidades. 

Encolltm-se cru tO('af; a~ h ':lS CasaH.
Farill11a, de trigo IJili e Clalldia 

V'd "I 1 T I I .F ~ T I3. (") Festival de Ewaldo Os gl"l Ide' 'tem ataçado " "",crnU Here,"o Pela Instrucção
I a soe a .\.r:radeeiUl~nto do Clu~ dt> Muller t.' S ~DJ- \~~1~~~~~3~~~~:-~~~~~~~~~~dd: Foi exonerado Floriano üa

~X1t~~~i)R~VQ~f"X.:f Rt'gatas ALDO LUZ, Realiza-se domingo proxlmo plehendlmentos somenos olhar pa•.! i:. obras. os gUarido cargo de professorpro~ 
Te-ndo este Club deSistido, ás 8 314 horas da noite no TIH~a- I Ig:andes Ul('lhor~ul1e" .os que cs ,e visorio da escola mixta de Sal-

A..nniversarios expontaneamente em 5 do cor- tro Alvaro de Carvalho, o gran- :\b.lstt....inu'nto de governo está miro' I,lZIndo n:l. C.I- leiro,no municipio de Canoinhas. 
~~~~~~4 rente, de .s~r le\ada á scen~, em de festival do talentoso VIa- - .. -.. [pltal c 1l0Esta~o,hdt~ntab.aadml: por n110 ter entrado em exerci

. R"~~~,:n~;:~'~'s~;rs':~~/tp~~ h"'sta conterrano" Ewaido M~I, Tem "do ':~;' a< Ve<dodesl ~~,:I d~~d~«'~~"I'~::"~~I,~~ed,~o~,I:, CioF~ion~~~~~ot~~~~~ Ivo Gallol 

~í'~~~:~~ .,~U111N hqle. !~~~~o~= ~~r~C~~f~~lto~:es~~Il~:~~_ ~~~U1d?ou~pO ~6~~~~::lto~IOp~~m~~~~~ I~:~\;I~e ~~I~:\I~~I~~~~:r~!1t~e~:~!;! ge~::se~~v~~~~~e~~~~t'nttls de vul- ~io~a~~O~~~~i~l~acar:~~~ ~~IY~~! 
An etin" S ti. ~elr- 1 -- I • '..... I ~m:a ~ arana, patroclllado pelo I, os eloglns e tanta~ a<;, P:ll;l\ ra<;; de 1to tem o sr HerClho LuT. o~ d 1

J .. l •.,. g D":\rt~ P~re; )I~~ia ....+·idn~ 1ta ManeiO \"oS13 e musu:ada Pe-\lIlustre Governador de nosso ES-\ applauso e sohdanedade, que nos. \ \;UlUelll0~ que af'lfmom ~m-lllmlle~ Ú,;: Sa:s~irv; no immidpio di! Ca
." ....ta ,- . G ~ I to exmllo maest~o Alvaro Ra~ tado sr.Dr Hercllio luz, com simples cbrolllstas apenas preoc-I actflclencla d.1 sualdOllc:dadc adlUl noinhas,(l 

Martllls da Silva. Htlda. orne. mOS,-vem, por ISSO, agradecer concurso do srs dr Jacy Tolenh- \cupados em csnc,",~r com ~i!1ccn-1 mstratl\''' , da sua onentação po- foram concedidos, a contar de 
e Agehna ca~ral com a maior effusão d'alma a no Tlzziano Basadona Alvaro Ra- dade sobre assumptos que nos pa- htll:a I' do corrente, seis mezes de li

St"l1h\.)ntn~ 3.quelles thstmctos ca\'alhelros, m~s e eutros ele1l1ent~s a t st. reçam palpitantes e po~sam deF-- Com cllc,., c a certeza de estar cen,a sem vencimentos á proles
\\aria babei de lllua, Norme- bem C011l0 á Eltma. Senhonnha da nossa terra • r I I.,;OS I pertar o Inleresse dos h~ltores, afê cumprmdo com serevldade todos os sora de segunda classe do Grupo 

ha Aducci, Consuel0 Capella e a D. Pauhna Portella e ao Dr. O festival obedecerá o se uin-' nC!s .s~nh~lC:>s a~anhados. em a~lu- \devercs d1 sua, ,alta lI,!vestldura, Escolar Conselheiro Mafra. da ci-
menina Maria das Dores Hy1'o- Jac)' Tolentin~}, quI!' tão gentil- te pro ramm3: &: d!r a mdtvlduahdadc de~sc e:iota- pode o sr, HercdtO cont!"uar a no- dade de Joinville, Ondina Pieri 
lHo. ~ente haviam ~ccC'dido a? con~ g I PARTE dl~~:soa~n~~l,~. ~~~ v:~::de~~r:~~ ~;etet~~~f~u~~ ~~~~~n~~~:~~~oc~~~ Cordeiro. , 

Sl"~: . nte para organizar o fcStl\'31. j 1) -H, Wieniarc.ski" -Mosca\\'- ca foi escrever o panegyrico des- fiança. ainda espera novos fructos Foram concedidos,. a co~tar de 
João Reinaldo Orunfeldt, Julio I Ewaldo Muller, sa perfeita organização de politico Ida sua intelligencia. da sua dedi- ~l de Junho p. P:, tnnta dias de 

G. de.l{eirelles., P~c.i,l.io ~a Si!- A DIRECTORIA. 2) .. F Doia- - Souvenir-Ewaldo (' de a~ministrad?r: ,empreza qu~. caçã.o, .e ~o iCU admiravel tino licença sem ,ven~~lmento~ á p~o-
va Mllles. capltao tst;I11LdIIO BU4' " .... ~ ... - _ _o. ,-~ J ,\\u!!er por dehcada e d!fflcll. não ra~etla ad~,".I~lrat.'.vo. , fessora provtsc;na da es.,;olamn~.-
tho da Sih'eira. Jo3.o,lgnacio Zo-' Uma rede radio-tele-! 3) Numero de canto na nC'l,ssa comprtenna de mOdeSto.\ \:a~nam-,"c . ~I) ml"no~, Dl> ItSlt·lt~ ~1.' Alto ~UIZ Alves, li? ffiü:tõ
mer, Mario Procupio Roberg, oI. :4) •T. Nactez- _ Dansa ci ana chromsta" _ ' " mUlu~ daquelles. que, exact~mente ClplO de ItaJahy, Carmosma Lo
j \'cn Thadeu Silva e 1 menino graphlca abrangendo 15) .01 k-K . I M f d" Apenas vlsan~o;,., desd~ o InfCIO por obscuros e !gnf!rados, sao,en- pes Ferreira Lima. 
J~l~é Luiz SartorJto, ( ! todo O paiz ,6) "f_ ugo'a~~sve:i~e~ere~a~e~ ?y~frr~s~~~a~:n~I~:a~~~1~.S' ~~:= ~~~~n~~; ~~~;:~~I ~~,I~~~~~I~t~Si~~ ____ 

,-. \ Tem dado logar aos maiores Ewaldo A~u~ler. trar ao~ espirito.,: myopcs as obras oht::fs_ ~. CI .. ,
.. FrIllLOlSCO Passermo Ielogios o vasto plano de instal- 7) ..O. PucC'm~"-3' ~cto- Dr. que ~ l11u.stre Governador ~i.o Es-J 31R8carcllh"s l'l1ho ub NautlCo.Rlachuelo

: . IlaçãO de uma rede radio-tele- Jacy Tolentmo e Tluiano Ba- tado mchnu no progra.:n·na de I A commissão encarregada da
5( " 

faz an.nos hOJe ~ \'e~~rando graphica. al;rangendo todo o sadona. acçã~, já ,em parte cún,cimd0 c0!11 - - ..- ",soirée.. offerecida por um gru
sr. rranclsco Passermo, "Iterano '. . - . II 8l"M Moszko\\'ski.. -Guitarre o bnlha.ntlsmo que tOdos espera-, . o de oei . d '\~ d.\ Campanha da lndependencia. palz. ~ que uma commlssao CIV 9 .. E . , ' vamos da sua inlC'lIiaen..:i.\ t' da sua O D'lgante chogiln ao Rio p . s os e amigos. os auto, 1= It r ·t d H 't 'Ie militar acaba, de apr~sentar ao . Elgar~ -Capnctellx", enNgii1 '" b~ Ires e mterpretes da revista ..Seu 

I PJ. . :! !!, e genE or o sr. et or 00verrw para com:n~m'Jr!r (\ 10) Numero de canto. \ Por ';imoles espiritn d..: JuStiça I Rio, 8. O Estado-Pron;dente IJéca qué casá-, tem o pmz.er der:;; a~senno. b f~entenario da InJCpende.ncia. 111 ) eF. Schubert"-Ave Maria, \'eio-nos ri desejo de t:o'õ.cr..:,'er ai: 1do Rio Grande chegou J. bordo do com,idar aos socios e exmas f,1
• ossos para ens. Essa ideia e considerada. uma 12) 4,P, Sarasatc" -: Zigeuner· guns artigos sobre u:; llIe1hora- cItassucê. um gigante, rnedir.do milias do mesmo Club como os 

, - •• • vez realisada. uma obra de largo ,""clscn. mentos que o sr. Herdllo i.'~lil in-12 metros c 18centimetros de ai· do Club 12 de Agosto; para osDr. Lmz GUalOerW alcance E'conomico, poliltco e so-1 _ _______ traduzindo na_ Capi1.al , e. !numa IIITa e pezando 160 Kilos· quaes não haverá convites espe-
Festeja hoje o seu anlliversa- cial. mas o tempo é exiguo para no f:st,1do, fiaJo C)(Clu ::>I\-'alihmtc na I Esse gigante tem ~2 ::.nnos é eiacs. 

ri? !,atalieio o n,?sso dis~incto pa. a ..re,~~i:-~açl'io de tão importantes Um?- ,informação da ~f~~~.a o~~se 1~~ls:a:e~~n;~~:Qc~~~g~ ~r:s~ll~rGI~er~!li~~a-se FíJncisco A Commissão. 
tnclo sr. dr. LUIZ FerreIra Gual- 5cr\II,:0., IAdmlnlstraçãoHelenica meios para fazer de Santa C\tha- g , Florianopolis, 8-7-921. 

~:~~ iS.sSfr~~~i~:O~aude do Por- _o. ------:-. A Admin~str~ção dos Telegra- ~:!;:s~n~~ t;rl~~ ~~ea~~I~~~~~:1~, p~~: ~' ----·~~r---
Ao iIIustrado pat'id" O ES- CO.ntos hrasIleiros ~hOS H~I~"lca IlIformou á nossa, sentado em bases qUé perjurem e Um vapor .se afunda Espionagem Russa 

T ADO envia as suas mais since- t'd " du~°t de eg~a!Dm~s partIculares, possam sustentar com seg;m :l.llça O Rio 8 O~Mai:l.u-O vapor C t L d 
ras felicitações. - ver 1 OS para o e ~ a o or!gmanQ, ou .destina- monumento da 110SS~ grandeza e -Rio 'Ma'cahuint- afundou na vernO~I~= eRm"ssl'Oanesrtea~ eqou,e'ocoangd"u: , o-I dos a: TurqUia, em transito pela do nosso futUHl. 	 ' • , •Enfenno IDe ez Grecl3, devem ser redigidos em Atacaram ccgamrllk e""l',IIlCi:'l:o ponta de _ CalrUSSElI. ao sul da espiões nos estabelecimentos in

;x.~y c.-'.xÕ" ~~! Uma. casa editora de Boston linguagem clara. e em Inglez.\qUe mere..:c o rt'spcilO UllillHfIIC (Ia I Ilha Gral.l,d.e, . dustriaes allemães. com ordens 
acaba de espalhar e:randes reda·1 FranccL, ltaliano. Gregu e Alie. su~ gente, (' (l ;\lh\l ir :1~:in ctos de~! O rcf:lluu \'a)1')[ CS!;1 totahnell para roubar plantas e esforços de 

Está enfern~~ o sr. João Da· mes de que publicará bre\'emel~. m~o, c~'!1 excepção dos telegram- mais; acutilaram t i _g')\,~' lIlil (:cssc Ite ,,?crdldo., _ apparelhos no sentido de serem 
masceno da Silva, a quem, dese- te certo numero de contos brasl. masofftclaes dos Estadosalliados homem. ás ,eicura:.. :-e:ll .l,lhaes- lodos u5 tnplllantt!s '.)ram os mesmos empregados nas ta
jamos prompto restabelecimento. leiros vertidos 'lara o i;wlez, esr ou natos que podem ser rcdigi- que1f conheCimentos de Lau:.a, sem \ 5al\'0$, bricas russas. 

Ih 'd 'Ih • d' nen lUns argumentos que pesassem 	 i C d d ." I .
~1.~" co I os ,entre os me ores auto- os em llllguagem secreta, na balanç<l do crilLrio C' da ra. zão, _ ._ - ..-'- I erca e e~ nll p ali a~ toral.n 
II l~~a res',refenlldo-se a Machado di movidos t50 somente por uma i 11; lltlO ~lt' ~"'IU1Jll"'ti\'cl I,ap, roubadas ,de dlvcrsas fabncas d:l 

iXf"f.Y..i j~ ASSIS, Coelho Netto. Carmen Do- gratuita vontade de amesquinhar e I ' ,. AJlemanha, sendo qUê d~5sas :l 
lares e Mcck'iros de AlbuQuer- Na cOl1v.tlescença- tomamos morder. seja porque a invcJa os. a <. l'nt ral 1policia conseguiu reh:lvcr t\ll!. 

Serà rezada lllisSJ Jmanhã ás que' C.OI11 satisfação e vantagem ~ impelli::>sc Oll porqul' u despeito Rio, 8. Ü ESlado- FlIi vlltad,l i approximadamcnk. 
8 horas, na Cathedral, em suffra- E.mulsão de Scott. convencidos Ilhes hOU\'eSSé agg:ravadv o d,:llto- ú prnjt"cto que concede deseseis I 
gio á alma da senhorita Cecilia I - , - - ' - -'---'- de. suas propriedades r('consti-ll\ism~ permancnle. $emp~c irritado mil contos par,,:I com~ra de .:üm . - _._~ 
GarofaUis, I T~ t ! t1l1ntes. 1por vIa de botes mal vlhrados. (' htls!iv('l destinado ;'1 Central do F f 

; ll..J lUa cs a na no Chamamos attenção para o no- pretenções in:;atisfcltas Br;1sIJ OI prorograoo- __..............._. I luoio tIa GU". vo vidro grande que contém maiS Diante de laman.a llIJuSIJ",a c fOI prorogrado at~ ú dia 30 dI' 
( - Emulsão d d'd tamanhos ataqu es. . quem, sendo I U to fr Uh d St'temhru o prasu nara a apre-M X R C S I nabarlt o que OIS VI ros pe-Icathannense c rCCul1hc~.!mlo. 50- 111 por anuo na a o scntaç.10 do balalvu uos e~"lbi!-

• • •• 	 que nos e custa menos em pro- brctudo os bencllcl0S que Ciil' l G J '" . '• I1 

Esta despertando grande mte- porção grande '~aracter tem prestado á !\ua n~ernauor \leClmentos commerclaes 
Naoha cOlsall'est~mundo Iresse o monumento que os Es·1 ----- ......--- _. _- - terra e a sua gente, pod~na fitar I RIO, S O E:;tadu-Ft'l apre- - - -- - - 
A qual não tenha .... seu dia 1fados Umdos _offerecarão ao Bra-, Loteria de 8:tnta merte ,no seu posto: St'm • proc~rar sentado ao nllnEst ..o tia Viação I Fo' promo d 
Hontem aSSim refJcxlf>nava Isll por oCCaSt30 dI) CenleRano I .. . um melO de defender o seu go\er- os estudos (1,1I:t :t lII<;,tilll.1Ç~O de I I. VJ O 
O \'elho Jose Mana da Indep.!ndcIlCI:1 Cathal'lOa ~antc IIljustamelllc atacado. por lum pOllo franco n.1 !tll.l do Go- FÜI promovido a 2 escnptw 

- ; Os Jornaes des:re\'cm esst \ Na extracção de hOJl' foram \~I:d~~On~~~;~;~:CI~~t~~(;~I1J~I~\;~I~; velnador. Mçado em \;;?II.:t de rarlgj ~~ ~lf~ldega do RlO~ 011,"5 
E porque lhe pergulIlasse, monumento. que cnnsfará de uma \ premIados exploração? noventa mil contr)~ I !.ú s lOdo l.onterranco S \}

No queeS1a\a a matutar. : esta tua colossal que será collo- 2$ooo$ooo-14961-RIU E' quasl umu('\('rde humanu.la- -- _ - _ Ime Bnclo Gutlhon 
Seu Zé Mana responue I cada em meio da balua Guana- 250oSooo-I0720-Rlo de, que a<:'sls!c a cad,\ homem EDITAL I 
Tcnho medo de fallar (I	 bara, a exel1lpl~ da cst.llua da. 2'000:5000- 3640-RIO 1probo defel'dtr-- -<:.em olhai a j Registro Civil ~--

I Iherdade de NC\\i \ ork 1 50o~ooo- 15504-Rlo dasses--aquelles que são >clltea- \ . 1 
falle AmIgo, diga tudo I I" 8 R dos pela tnJustlí;a de zOllos sem f,IÇO saher que pretendent C;l· Um trem que descar 
Promettoguardar segredn. II , l'0l teIO Ill' bUli l' ~m hem :oooSooo- 73 3- 10 escrupulos e Palma Cavall0c~ scm sar · se li sr. O~tavlO PlIlto tle \ nlha 
S h d f a ta' -- Icompostura Ohv('lr;l e D Estautelllla 1nllo

ou Ilmem e ";~~It~;~edn ~olHe todos O~ pontos Nãoha.para no~, l.rII'H!'" mal~lcencla Hnmem, ambos solteiros, Rlll, 7 O Estado-Tdegr;l-
De mim não ha q ue \ i~ta. .. Club l\.llnita (-:ta- mappellavw; que aquel1"", tom- naturat's deste Estado, domicdla- phal1l de Amsterdam 1I1fotmamh)I 

t lIar j Tem-se verificat:lo no RIO os •• methdos pela injustiça pela ~a-ldOS e reSidentes nesta CapItal que o tr'c!mque fez o tr3jCclt) dI."5: IhetlJUenasa! mu s nas I resultadQs mMa\tlhosos do sor-! rlbaldl hIlEn~~~ pCtla '"t~lga I d elle, empregado no commercltl.l Amstcrdam a Paris de~cartllhol!. 
Que ::~~s.nC~lujtocm ~c~red~ IteíO nuhlar para onde os so~tea-I. O Club ~nOlta Oanbaldl, rea- primeira ~~se"~~~ ~9~~II~s~~I:losof~ Il1c 25 an110S de Idade, filho legl- 1 Ha OIto mortos e nutnt'rosos 
e que sei nlio serem lénas. dos entrando mUItas veze" d.ecta hza um baile, no prOXII110 do- fndo com tanlil coragem e tanta 1111110 de Manoel Berua~do de \rendOS. 

_ dos de molcshas graves dali sa- mingo. nos salões de sua séde serenidade. OlIvclra e de D j\~ana PI.nho de ___________ 
Mas se o Amigo prom!tt~ hem completamente curados de I social no José Mendes. 501l10s dnquelle!'; que não olham Oliveira. aquelle Ja f.,l1ecldo na 
O segredo guardar sypllIhs, venmnoses, c (c. I - a homcns, filas a obras. CIdade da Lagun.l e esta Missa de 6' M~z 
A meu·t "'se va . Os jornaes referindo-se a esse -~E3~ Se cada um dos que tcm .Jtaca- dOllllcllmda t: rcsldente nesta Ca- . 

qUI '!'Ut ~ em r~ r lacto, dizem que o Exercito se do () ç:overnv Ul'r(:lho fosse ob!'cr- pltal; ella a nuhente de profissão: , , , 
Tt!do ,he \,ou contar. impol, realizando a funcção rege «T~ \r IH IVE(8) var ~1I1-:1oc? ~s, ?bras que es~c domestica, de tO annos de idade, \ CeCilia Garofallls 

C.omeço.3 minha t)raçaõ neradora da raça. I S. D.Gal'i<lndc c v il'gem ~k,md~' ~~~~r~ ~~cE~~Jd~~ ~~el;~~= filha legitima, de José Anton~o 
Pondo nos ii os pontos: 'f se constar -de viso· a maneira Homem JUlUO! (' de D. ~~~Ia I t .
Ouvi dizer que seu fUMO --- '•••• 4' ,--- J." nrin. como os habitantes de cerlos loga- José da St~va Homem. domlc~h3- lIfI ~cll1~tn~ Gar(\
Aqui eutou muitos contos? Onde andara' o Calláo ~ Qualquer pessoa que depuj res até bem pouco tempo preferi- d05 e reSIdentes nesl"l Capl~a~.· fa.llls e mllas c Dr, '". ,<i! 


• e muitos cuidados COIU a sua dos por endemias que davam ca- Apresentaram documentos eXlgl- Cid Campos c s\!
MIS que tem isso meu velho? Rio, 8. O Estado-Dizen} de aude, não tenha conseguid bo da população, alludem á bene- dos pela lei. Se alguem souber ' "hora, convidam os 
Acha "'Indc tal despesa? Nova Vork que está causando melhoras satisfactorias, dev merencia das obras de ~~l1ei\lI1ento de impedimentos legaes accuse- parentes e pessoas 
Quantõ-Ihe custa o pape!"1 apprehenslio ali a falta de noU- pedir lima consulta á Socicda encetadas pelo sr. Herclh<!. se fos~ os para os devidos fins. E para de sua amis.1dc pa
e h t tias do vapor .Callao", sahido e Beneficente acima, para se ~nalx.sar por seus propnosolhos constaf e chegar este ao conhe- • ra assistirem a lUis- :.: 1 

• c:aro. ten o a cer esa.... do Rio nQ dia 20 de junho ultimo. btcr o beneficio desejado. as .(,on ICÇOeS em que roram cons dmento de lodos. lavro o presen- M de 6' mez do fallecimcnto de 
Pois um conto de papel! I' -,-.-.-.------ E' preciso mandar o nome ~~~~~i ;"~fígs~;n~~ra~:ih~iad~; te que será a(fixa.do no togar ,do, su;t sempre lembrada irmã e. cu-_ 
I!' um patol. lal qual, Osr, 1110 fui para asua ruauda IIIi.Ç~O, edado, endereço, cu innumeras outra.; se fosse, sobr., toSlume e publicado pela 1l11- ' lIha,l~ CECILIA, que reallsarà 
Um chouriço dos pequenos . Rio, 8. O Estado-O dr. Ni- posnY~~~'8':rt~~lIpa:r~ ~~~x~ pores tudo, admirar a beleza dos scrvi- prens~. Ino dia ~ " do corrente, sabbado,
Eu l' compr'!i no PllCoal n lo Peçanha seguiu para a sua 	 ços da nova rede de abastecimento Flóiianpolis, 7 til' J"I11O de Iás 8 horâs,na Cathetlral. agradc

aI, 1DI6.-Rio _de Jnneiro. deagun da cidade, e da qual fa- 1921..- Ct!l1do antecipadamente a todos 
'rlpttlp 'm·Z'de."dd•••edm. Ipl~IIPro·pVo·I'iS,"a5 proxi- laremos nos dois proximo artigos; O oUieia' d\1 Uegh;lro Civil. Ique comp."\re<::crem a este a~to,.. 

• . 	 ~ ~E3~E3 se.cIdIlJm~, rep~umos, l~()S que Nl\Jf.lb ~icoJau ~a"ns de Religi:to, >__ ~ 

tIP' . 
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J~ 	 o ESTADO-Seltu..feir&, S de Julho !li> 1921" 
~ i 
~ 

Cura tosses. bronchites. influa 	 E' infallivel pro ... K I Deve sei' usada pelos fracos, anem 
enlas e molestias do peito em eipelli!'- 09 VGl'mes l, Oa COS, neurnsteniC09, os que 9Offr4lm d
48 horas. ~rOllJol 	 lOM8RlGOIOE Sool(Iombngas) 	 Qstomago e Sl'as. que amamentam,A' venda em todas as boas 
pharmacias e drugarias. A' venda em todas as boas ph3rmatias e drogarias A· venda em todas as boas pharmacias 

, 
, 

eot\\\la\\\\a )\\\\att\\ta ,aú-t\s\a
t CERVE...JAS 
í 

~ I ~!:~:::~h~ 
PR.:1A" UnUio 	

·1 

I Pretinha 

BEBIDAS SEM ALCOOL 

.. 
, \ 

11, J 
! 

Dige.a:tões difficeia, Rzia, prisão de ventre, vomitos, foujÔOS,- -DE- dores de cabeÇlo, vertigens, dôr e pesG no estomago, g8tln-algias, 

gaBtrilt.'8, hepatites, enteritcs ngudas ou chronicas- curalll-se 

com o 1~IWr eupeptioo do Professor Dr. Beuicio de Abren-l 

talix no fim d(ls :-efeições. 
Sta. Catharina Rheumatismo, Syphilis, Impurez:is elo sangue 


Distribue i 5-,_ em premios 
 Eczemas, dllrthro9, ulcems chronieas e rebeI1ei!, curaDl.se 
com o antigo e =~fatnnda Rob de SUtnllll\, uc Alfr.!':.., de Caro 
valho-Milh:lrcs de attcsta.dos de pC!lsoas curadas.8 de Julho de 1921, ã- '5 horas 

TOSSE, BRONCHI'fE>3, ASTHMAr 12'Extração-Plano A., 	 O Peitoral de Jurui, de Alfredo de Carralho. cli ~ lu:úva
15.000 BilHETES A 6SOOO meute t'egetnl, e a que maior numero de CUrRS reune.f, 

I ' 
ME,.'liOS 25 .(' 	 lnnumeros attestados mediOO8 e de pessoas ftllrodas o affirmam, 

CBESEBROUGR MFG. CO: ~, 	 N~u él:::rth n ..">. esg0t!\mento "-: 'V~SO 
~1idmdl75 'I. EM PREMIOS 67:5OOfOOO .Fftlta de memoria, phosphatnria) c::l!lva1(',;("el~':_4S dfl:i tnl.l""5 

tia~. curam-se C<>!:.J o Hem8.togenol de Aliredo de Cnr"alho. Ex ~ 	 NEW fORli: UllO)lmi MOHJREAi 
I
» traoMillluio consumo paIos proprios medicas que tem llôado e A' VENDA EM TOI;,"AS AS DROGARIAS E PHARMAC1AS 

innumeros ftUestados. PREMIOS 
,..mlo '~ 	 -ANEMIA PRODUZIDA POR VER

~ I 	 ~l a~ao-MES intestina", cum rapid. e ellk .. Capsulas Cor.if3lnliuanza de "VIU" 
f I 	 O l 

I 	 com O Pbeoatol , de Alfreda de Carva.J 	 I I lho. Milhares de curas em todo o 
I 1:('OOSOOO Bl'88il, "acil de UIW', Dão exige purgantes.'~ 	 5 ,remiel. de. 5COS 2:õOO$OOO Todos f.s/e" p"eparados se encontmm d venda nas boa.s 

200S 3·800$000 p!tarmaciflS e drugarias de todo o Brasil.. 
 IDOs
:, l'a 	 2:300Sl'OO , D~plJsitario5 geraes : Alfredo de Carvalho & 

• 	 50$ 62:~OOO Cla.--"ua Primeirode Março--Rio de Janeiro~ . ISS ,~. II 
" 15 3 U, T. I' pr."i•• 60S 

1I 3. 	 • 2 • • 50S 
15 s. 	• 3 50! 1,,~*OM*e~d'Ka~nC~-)VaaCle*p~osKfu~ICs)eCr*.m~Ket)úCP)aCra~q,*m~~KU~'Cr~IUcg*aOr~(~1 

,. 
15 3· •• • 50t 
15 3 · · • ~ • 50t 

45Q 2 • I 20i 
ISO 2 • 2 20i 
!lO 2 • S 20i 
110 a· ... :AIS 
110 2. •• :AI. 

3iõ PREMIOS RS, 

OS concessional-ios La Porta & .. 
Os bilhetes ~~o divididos em quintos 


A Orpllllio'>ÇIo da Loteri.. da Santa C"tharina obedecorá ' 

E' O GRANDE REMEmO de effeito sensacional.direcçlOdo Sooio ANGELO M. LA PORTA, que foi 

Na 	 DEPURA-FORTAl......t.e. unol loeio gerentfl <la Loteria do J1istado Tosse d. Inlluenza Hespanhol. é de efle,!o sen.8ciona! 

do Ri.. Orando do Sul 
 Atteslado n· 1214

Bílhett5 :i venda sm toda a parte 

Administração-Rua Deodol'o n· 40 
 Este outro é simples esil)cero 

FLORIANOPOLIS 

End. telegr. "LOTB:rtlA" E' do S", Argel1 Xavier da. Silvei ... , AI. 

Escriptural'io da SRude Publica, do Rio de
Caixa .do COl'I'eio .n. 50, 
onde ó um fimccionnrio respeitabiliesimo. 
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