
, -n;;, 

.,.(: 

Rio. 9. o Estadd. - Foi julgadoobjecto de Ir.UI1~·
ração na Camara um projecto extinguindo .a. gratillcaçõ• 

.addicionaes e regulando as aposentadonas e reformas. 
Outro projecto autoriza o governo a vender em .hasta

Jornal independente ede maior circulação em Santa Catharina p11blica 05 aukJmoveis e carros pertencente~ á Umão e 
o.v--~ r~ed.cção e OHlcinas-Rua .To1.v PiD "destinados ao transporte de pessoas, dep?,. de mandarA.NNO VIll verificar quaes os estrietamentes necessanos.

N' 25:42 Director 8 proprietario ~ . Asslgnaturas 
A.no !4$ooo-Semestre I:t$ooo._d.1OON....1•• 100 n. 

n . t AUGUS'l'O LOPE~ J~ Telepbone, 22-Can:a P05b.l" 199 

...-----~--...'I EDiTAL Fi .... º C FJi
Banco doBrasil Icompl'l\SOde dez dias Deposito"de sementes de Alfafa, Catlngnelro Roxo, Jaragna', 
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Capital "' : Rs. 100.000:000$000 

~d. teleg. "SATELLiTE" 

Ageneia naa prineipaes praças do Paiz, 

Buenos Âyres e Montevideo 


-=0=-
Alrencla em Florlanopolls 


1111 !rajIDO D. tO-C. Postal D. 121-Talaphone 114 

--o-

Faz todall ali operações bancarlas. 

Hmprelltlmo8 e Uescont.os. 


TA.XA8 l\IODICAS 


Perfeição nos serviços de cobranças 

DatO.IM de promilSorias e saques sobre o in
terior e outros Estados. 

DeplllllltOIl. - Ordens de Pagamento. 

Saquell .obre o Exterior. 


~=;;;;:!!!;;;;;;;;;;;;~~~~~~~_~ 

Depuratl10 Salsa ~oba eManará 

J. eJ.U.l.G..lllO• ..a.. K.&JU.ca.' 

!;i::!E~~ 
~bU_ ......... Urqua1. 
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... O REI. Doe I>EPURATIVOA 

UM MACNIFICO DEPURATIVO!! 

Bem a11091, de bom paladar B anraordlnaria effroacia 

o LUESOL 
- DE


SOUZA SOARES 

PODBIOSO DBPOll1T1l0 TORICO 

Pode ler ueado por todos; ho
men" senhoras e,criança,. Ae pro

~~I·:e::::: l~fJc~~::e~~~~me 8~:U~~ 
O ,eu uso. 

O LUESOL de Souu Soares 
'01 experimentado com ruidoso IUC
ee••o no. pandel ho.pltats do Rio 
Ora.de do Sul • Capital da Repu
:~e:';0J.~:ef:~.tltue uma lara.Ua 

O LUEIIOL t. pol., o melhor 

!?:'~:oc~:, ~e ~~::i~~:n~'i! 
pene, rbeamatt.mo fi todas 
.........lf...tafI\M d••,.phlll... 


Encontra-se á venda em todas as 
Pharmacias 

Alfalldegade Florlallol.oli. Rbodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc, para pastos e 
De ordem do Sr, Dr. Inspector fenação - Plantas Fl'uctife1'3S enxel'tadas- mas plantas que 

~e:~~i ~lf6~~~~e~r~:Oa~~ofgfsÕ°:' r~~ndem e ~ementes qu,~ ~as~em•.Pulverl!!'~~~~s Vel-morel . 
de 199oe Dezembro de '9~I'i~ri-le todas as Ul'Oy'3>1 e "bJec•.os para A....c ....ura sclentif1c.t. 
mo aos sorteados para o serviço _ 
militar da classe do anllode.1899, COCITO IRMAO-S. PAULO-Rua Paula Souza 56 
que não huarn chamados ã mcor- . . , OCITO" 
poração por excederem a~ con-' Caixa 275-Telegr.: 'C 

de tlxadostingente conscnptos _ _ _ _ 
para o anno de .1921 e con~tantes filho de Augusto Damasceno de 
da relação abaixo transcnpt~, a Oliveira; 80 João, f1lho de Fran-I 

~ir:~~a dR~~~rt~~~ra;~f{~~ de; ~~a:a m~~od~oC;:t~~O~ i,ao~n~~ 8k1~t~~~ 
militar de cem .m.il reis (100$000), 82 João, filho de Ernc!>to da Sil 

te~~:la~r~~On~U!~3\O~, ~~IOI9~~C~~~ C~:~:~d~~ J~~iva~,I~ J~fio,Raf~r:~ 
vembro de 1921. . . de .Mari8 Eugenia da Silva; 85 

Os sort~ados athn.gldos por es- João, filho de José Venancio 

sa~~~fCi~~.~ osd~egf\~~i~~OPOIiS: 1 fo~~i~li~l d;C~~l\unzda~s~J~::t ~~ITa~: 
Arnaldo, ftlho d~ Leandno Geva~ me, filho de João Baptista daCos
crd; ~ Alvaro , filho de Leopold.o ta e Oliveira; 88 JOão, filho de 
FerreIra Machado; 3 AntoOl?, h- faustino ~ol"reia de Mello; 
I~o de Manoel d.os Santos h~s~- 89 João, filho de Manoel Ignacio 
1l no; 4 Alvaro, ÍI.lllO . de Antu.IlJO do Nascimento; 90 José, filho de 
Rubem; 5 AntOniO, filho de rre- Albena Maria da Silva' 91 Jerony-. 
denco Selva, 6 AntoOlo, filho de mo, filho de (gllacloJ~sé d'Avila,] 
Paulo Lelgheil, 7 Antomo, filho 92 Juho PereIra VIeira, 93 João 
de AntOniO Andreattl, 8 Amenco, Manvcl da Sllveml, 94 José '1ho
filho de Manoel Martllls de Mello. maz J.1CquCS, 9::' João Gonçalves 

9 Agos!lnhO, fIlho de Augusto Pe- PinheIro, 96 10,10 Amaro Tei xeira,dro Se~ra; lO AntOniO, fl lh? de 97 Jose ncrnardino das Chagas; 
Marco[mo I.sabel da Conceição; 98 jU liO , filho de .José Gonçalves; 
11 Alvaro, fi lho de Mana R05a; 99 (lao, filho de Eduardo M. da 
da Conceição; 12 .~ristides,. filho Rosa; 100 januario filho de Maria 
de IIdebrandoQuenno Mor.c lra ; 13 Teixeira; 101 .rosé, filho de João 
Alceu, filho de Edua~do Lm~ares; Vieira da Cunha; 102 João, filho 
14 Alfredo , filho. de Ricardo Plr.ath; de José Alexandre da Silveira; 103 
15 Arm.ando, hlho de F,ranClsco Julio, filho de Maria A,lexantlria: Ordenadode 80$000 
~~ AiSIS..~l~cha~o; I!J A~alberto, 104 João Roslindo; 10:::: João Pio I ..L 
IIHIO de waldcllIlro 130n1f~c\O do Pereira; 106 .José Joaquim Brasi l , 
Livramento; l7.Augusto ,. fr!ho de- Netto; 107 Landilau filho de José a 100$000 semanaes
Manoel .Antonlo de O!lvel.r~; 18 Antonio Barhosa, lOS Lindolpho: 
André, ftlho d~ Carlos Relfl1s.ch: filho de Miguel Vieira de Souza; I 

19 Alfredo, filho de Geraldlllo 109 Ladislau fi! 110 de Ladislau AI-I 
Stuart ; 29 Antonio, t:l:lú (~(' ;\r-· ves Moreira;' llU .'.lario, filho de Oifcrece-se a qualquer pessoa, homem ou mulher, que disponha 

~f;;:i~.eg~n~~c!~~~)~\';~l~;~;lli;~~~~ ~~ ~\~Jn~~1 ~~r~I~; lUj~:~r~~~l: ~::::~ I:~rhg~~1a v~~a~rriaa~~a~~~~~rs-:ee:pg~r~~~r~~rt~er~tfa~~~ae~~li\~str:~ifs~ 
~~~;;; ~~h~lil:ti~~~~ ffl~:~\7~1~::)ra~= ~tol~.~:e~:hO.ld~CM~;~~lt~I~~~;iralJ~ l~~~ti~? /)~~irS~n~:~~~oes e condições a A ARTISTICA, ladeira de 

~~~C~I~r!~àC:;lide h6~~~~li~~;; ~~ ,\\;~~= ki~~~e\ l~f~~~~~ll /Jlh~~~o~~n~~~~
Uno Ma~(lel Godinho; ~6 ~A bel tle Oliveira ; 116 Manoel Alexan-
Fructuoso Góes; 27,\ntoOlo Fran · dre da Silva Junior' 117 Manoel 
cisco Tei:,eira; 28André Jost G3r ~ I Scbastiano: 118 Ma:iano Pedro de 
ce~; 29 Alfred o, filh(~ de '~'I:~ r:O~II ,""ndrade ; 119 Manoel Rodriguesda 

~~~~lD~lv~~;ng~1 ~~nel~~~; ; ~:h~r~= ~;:~~: /{? ::~g:11 f~~~n~!co Fe~~ 
nislau, filho d~ l"r~ncisco Ma- Inand~ E. da Silva; 122 Manoel, fi-
Ehtz; 32. B?lehelro, .fllho d.e ~~- lho de Serafim Luiz A. N.; 123 
n';lel r:ehsbll1o,da ~llva; 33.RfI~1-!NarCjso, filho de Joanna de Deus 
um, fi lho de hanc.l ~c,.1 Ikfll ard!!l íl l Avila: 124 Oswaldo, filho de Inno

:;iiii;~;==;iiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiii:" lho de AJfr~do Vieira ~~ Silv~; Oswaldo. filbo de M'athiaSJoão ____ _ ___ 3Z <:8rlo.s: fl l ~!l de E~HltO Sada; Ida Silva; 128 Octavio, filho de 

de Jesus; ~ Benjanl1n Pacheco; cencio Velloso Pedreira ; 125 Os
35 Celso.. filho de Mano,el .for~c waldo Limotti; 126 Oswaldo , filho I 
de AlmeIda Coelho: 36 Celso, 1- de Maria Camilla da Silva 127 

3ro. <..al'\(..liu.o mano-..!l UU1omar~ 39 1 Arthur Uuimarães; 129 Octavio, 
Danrel, fi lho de .lollh Mau Cor- Ifilho de fclin to Machado dos San
mach; 40 Dacio, filho dI! Manoel tos; 130 Octavio Pinto de Oliveira, 
Herculal;o da Camara.; 41 Domi!l- 131 Oscar Pinto da Luz; 132 Odo
g?S j ovlano; 42 .DaclO. Pedro da ri co Miguel da Costa; 133 Pedro, 
Silva; 43 nO~V:\1100, .frlho de Gc~ filho de João Baptista Martinel\i; 
ner,?so .Candldo ferr~lra; 44 Dor- 134 Pedro, filho de JOSé Candido 
meno filho de ~evenno Joã"o Sa- da Silva; 135 Paulo, filho de Oui
gáz; ~~ EpamulO.nJal'l, ~tlhO de Ilherme Ludowig; 136 Paulino Can
Octa~lflo. Olympro da ......osta; ~6 dido Maçhado; 137 Paraguahy de 
Egyd~o, filho d~ :rho~llaz AntOniO Oliveira; 138 Rogerio, filho de Au

~e;:i~~;a~7.E~~~~~O fll~rcgl~cI1;O!g ~1~~0d~u~~r~a~~da~r~i~~;m~~~~I~~g 
Euclydes, filho de Baslllo Rama- I Romalino Juvencio da Silveira· 141 
lh~: 50 Eug~n~o :\f ;moel de Oli-! Henato Tavares da Cunha MeHo; 
velra; 51 . Ehd~o Adão CardiJ!;9; 142 Sergio, filho de Manoel Fran
52 FranCISco flll.\O de . Manoel SI- cisco das Neves; 143 Silvcrio, filho 
mão; 53 Fre~enco, ~llho de Ro- de Manoel Silverio Bens; 144 Se
b~rto fr~denco Len.lg1on; 54. ff\r- bastião Manoel Ricardo; 145 Sfl
ml::l,!o, fll~o de Jardim Ferml~n?; verio Gonçalves dos Santos; 136 
ô~ fredenco GaSsenferl: 56 fell- Tullio , filho de Frontino Coelho 
eiano Manoel Anselmo; 57 Fran- Pires' 147 Waldemar filho de Leo- {.!)lCIIO~~~X)ICIIOICIICIOII~ICIICIOIIOICXX)IC1I01CI1C9c:i5coManll!!1 Teix~irn; 5~G~Llesio, poldó Theodoro d~ Silva; 148'" 

cisc~ Meyer; 67,. Hyppo11to, fIlho Alfandega de FIOfianopolis, em 
de Vlc.tormo Sabmo de Souza; 68 1· de Dezembro de 1922. 

l=ii~' iii;;iiii;;ii;;iiiiiiii~~i;I O I' Secretariofilho de Antonio Amenco Nunes, PauUuo Alvnru do UouvcaHoraelO Donnlo Soares; 69 Irlnêo,•••••••••ÕOi ~~RI~~\'J'u:,~~oli1~~ J..".~~~oO~~: to; -....-.~-"'-"1
O 'prox'Rlo Carnaval VertR? d. Rosa . 72 Jono. f,II,o de Ir Fon-Fon ,

Vo~~r1~17~oG3cmÀsv~1n~t!~~I~~. ~~ a grande Revista Carioca. ~,\o 

Prefiram as serpentinas "DAVID" As Ilono: II1ho de Alfredo Jose Oon " prOClsa de umcorresponden ~ 
• • . ça!ves1 75 Jesuino, filho de Jda ~ te photographico n'esta ca

8Ua8 COre8 elo as mais vivas e o IIno Marc.oII"o da SIlV~I,a:76JollO ~ pllal Carlas a sua redacçao ~ 
seu papel o mais resistente filho de Samuel Valgas. 77 10s~ ~. 'n. da Asscmbléa. 62 III

1••I4.." ..ti•••••••••00.00 :ll~g ~: J~~~,~0&:'~~~~:;7~8/~1~ t!~_",~ 

fIlho .~e LUIZ. Mana T~lxclra; ~9 Victorino Machado Forte; 149 Za~ 
Oraclltano, fllh? de Jacrnla Mana charias, filho de Alexandre Anto

~~vu~~;E~ap;.~~h~~ ~\lhHa~i~~~~~ ~1~~ ~i~~~.;1~5gk~~fl~I:~it1.~2ad~~~~~ 
~~:~a;d~2 F~I~;~~o~:Il~::e~~ll~ O~; ~~d~:z~~jg!I~~ 1'(j~~?n;L1~ga;pe~~~ 
Man?~l n~rtholdo de phvelrai 63 Valatck; 156 }laulo llaiabazi 157 
Hcrelllo, fIlho de. FabIO JOs~ da Paullno Virnond; 1:;8 Salvador Vi
Luz;. 64 Herondlno, filho, de He- eira do Prado; 159 Serafim Veiga; 
rondlllo de Souza M.orena; 65 160 Theodoro Alves; 161 Theodoro 
Herodato, filho .de Jes.u11l0 de Ca- Yroczek; 162 Thadeus Woycie
mflfgoi 66 HenTlque, fF1ho de ~ran chonsk; 163 Valerio }I'irackonski. 

f- -Acutisde 

~, (.-rea.nças a 

íl \.rtlt' não ~ 


I pre~:i.:t ,1 d'.'~t vida ::. li.t l, ~ 
r: Ç~() {; <.JIT'JÍ· 

t r.adn C')1I1 

J O 1150 de f;J; 

jl,· bão u~uaL 
l' T....x:!,::· os 

Pa:~5 cuida-Idosos usam 
para as suas cre<: . ,..as o afai:il<L (~ (,. 

" ,. Sabonete de Reutet' 
L pIO ~~ID .~~~u~e~~~1!~"~~~~.~j\f~~~I~·.1·~ ~l;~;I~:~~~·:·{~r~ kl ··.. f .._-------------_._-'"-~_. 
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BRINDE SANTELMO 
Carta Patente n. 6 

(Sorteio do Predio da Rua Visconde de Sanla 
Izabel, N. 230) 


:t'ol premiado (I eoupon u. 373:19 

SORTEIOS DE "SÃO JOÃO" E "NATAl/' 


A COMEÇAR EM 1923 


Plano de cada sorteio 
l' Premio Rs. 5:000$000 
2' de 1:000$000 Rs. 2:000$000 
6' de 500$000 Rs. 3:000$000 

20' de 200$000 Rs. 4:000$000 
30' de 100$000 Rs. 3:000$000 
60' de 50$000 Rs' 3:000$000 

119 Premias no tolal de Rs. 20:000$000 
Peçam prospeclo explicativo nas casas que ven. 

dem os productos da Perfumaria GUltry. 
-e na-

CIA. fABRICA DE SABONETE SANTELMO 
Rw, l\liniz ., Burros us. 123/5 Rio do JaneIro 

-------_._,-,-_ .- .. 

~':r ,,,,,,do com ~ corfoança. 

N~ ~.. ~a ~ fia toiláttll Wt... 


·h~ ooni)<raa 4l petMna llIr\URIaf'tl.. 
r~.llatiaa e ~F . ~~~ ,:i::,~.,'.' >..... '..' 

. f: ..... 'i"nl~~.Qm ~ SI! t4lru"s 
rompido" ~t';J.,."",. ...... uao "....,i... & ..,,;t,. 
.0110 '-M~ cQr"'~~9\~'1.CiM q~ podUàb -W•.. ::.]$; 

Ur~(,Q dii'-j~;ta.rio .... /\m.bros~ L.vs70 . 
lb:. ~~.~ .~ ': :-t: E:l - f?io de J ."'1,,,:cirn 

:..,
.1 1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:i"nl~~.Qm
http:Relfl1s.ch
http:rbeamatt.mo
http:i.tod.af
http:K.&JU.ca
http:Uescont.os
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o E8TADO",,"Sabb~dO;..9- d~,Dezembr0 de 1922 

A lei-contra" ImpFtlI1 Dr José Boiteux 10 sr. Cincinato Braga falia A docnça dos rins ~A conferencia do dr. ° sr. Serpa accusado de es.. 

SR 110 Senado- I • sobre a situação financeira I' . Frederico Lobato tar Implantan~':lImll


Faz annos hoje o nosso dis' . '. nas Cl eanças olygarchlB 

RIO. 9. o Estado. Na ses$âo Itmeto conterraneo sr. dr. José A . RIO, 8. O Estado-Esléve re~ O dr. Fredeiico lobato ~me- .
I 

de hon~e"! do Senado, o pnn;elf0 BOIteux, desembargador aposen-l mda hontem a commiss!o de fl- ~ dlco da Comnussão fie t-'r~phy- R~o,. 9. O Estado:-O Jornal 
orador d. lOmar.ii pal4via 1<'" v'wdo do Superior TribuIlal de/oanCi.S da C~mara. ) I 	 ' lax18 Rural. realizou hontem á,-Tnbuna <!o Cear',. diz Jlue o 
dr. Paulo de Frontm que fi·., nrlSIJustlça O;r. Clnclnato Braga, re ator noite, no Thealro Alvaro de sr. Justlfl13no de ~e.rpa esta.... Im-, '" 


. devidos te;mos a situação do com O anniversariante é um vulto da I! azenda, fali ou, afh~~ando / Carvalho, a sua annunciada con' plantando uma olygarchlà ~nõ RI- . 

bate manttdo contra o proJccto de destaque do nosso meio 80- que estamo~ com um -dfficlh deI ferencla sobre _As doenças ve-I tado com a collocaçao ostensIva 

que coacta a liberdade de n:lpren cial, onde gosa de geraes sym- 1 a 50 mil contos por mez e 	 nereas" suas causas e os meios dos ~eus parentes_ _ 40 

S3, re~púadCíida;) art;.v >1C"in' padnas e h;nl dl::s~'npeHhado a:- jque. entretanto, nao temos espe- de curai-as... I Cita esses casoS:

mat~l1no. Itos cargos publiCaS, nos quaes rança de augmentar as fontes de A conferenCia. que fOI pllbhca, r Obteve a nomeaçao do Seu fi-


Disse que nen,huma obstrucçã.:J Cem tido opportunidade de de'l rec.eltao ao Theatro grande con-I lho Jorge par~, fiscal d.a F~culda-
soffreram os orçamentfJs do Ex- monstrar a sua intelhgencla e a Esta, adiantou, n:lo dá para t cur....il-la entre a qual varias de de Direito, arranjou para o
terior e da Marmha. Os respe-I Sua dedicação a nossa ferra, que P1agar a diVida pubhca aceres- Tanto 'as creanças como os aut~~;dades 'CIVIS< e militares e ~esmo o lagar de consultor juri 
ctlvos relatores deram pare~er ac- Jà lhe dt:ve mUitos serviços. : d~ com ,os ~m~amentos da Quer- t(lS (lRtão f'Xpo"tns ag doenças pessoas Jl: dc~!aque Ja nossa diCa das obras do porto, com 

celtando como vieram aa \..ama-I No passado quatrtenfilo o sr'l,a da "lann~la dos rins, porem, smb08 encontmm sociedade, um conto e duzentos mensael;
to: 

ra. afim de n.lo retardar a sua t dr. JOSé BOIteux exerceu O .cargo Nestas condições só resta u~a na.s Pilulas de Foster o tnedtCIl- Antes de ter Imcio a conferen fez o seu genro tenente do exerci-
marcha. I de secretariO do Interior e JUSti4 medlda-cortar fundo os gas os mento que necessIta.m. cla a banda mUSical da For a Pu- to Landes ~ernardes commandan 

O sr. Irlneu Machado veIO de-I ça, que delxou. já no fim do go- da Nação. , Algumas teem os rms deblllhl.'1o!i! blica tocou no sa uão do ~hea. te de pohcla ~ mandou.o seu 80
;:>OIS á tribuna exollcando que 'lemo, para exercer o Ci\rgo de A nossa situação no momento por heredItariedade; outras em canse· tro g bnnho AnaOlas Serpa como com-

ao se iRlc1.3r o C'ombate ao pro]t'-I desembargador é deveras premente. Não po- queum8 da varlOlll, do snmmpo, da 6 1 F ti L b t mlssario aa exposlç:io do cente
dO oao haVia orcam~ilto algum O InStituto P...... lyfechn1r"ll ri" demos continllar nesse cammho, febre typhOlde, ('tc Por C01l8t'gUil!:~... ,~~. (,I r'"A enc~. o ~a .0:_:0 narlo; obteve para o mesmo o 

em discussão. Mostrou a mane'ra Ique Jà começa~~~ 'a colh~'r e~: ~ãoOnta~f:~~~ ds:~aes~~ce~!~vo o~ ~:e::IJlcd:;"IÇr~fle:tàflOeue;P~::~s de::~ Ib'";:~~I~r~s~~a au~~~~~.:~:vda' "~~~ cargo de consultar jurldico das 

pela qual relatou o orçamento da Ictllentes resultados é fructo da P " P - atltar mmto nttento3qualldo notarem slsten"l<l que OUVIO co VIVO obras contra as seccas e etc. 

Uuerra para o actual exerciclO, o I perseverança e da t~nacidade do que não temos, onde Ir buscar o que el1all 8e queixam de dOHlS naa intere~se' as suas bnlhante~ pala- Esta publicaça.o causou desa
que fez com menor rapidez. dlstlncto anmversanante, assim dinheiro sufflclente para pagar. e8paduas ou Juntas,:Jlem vras 	 grado. 

Ao Ser ai1-tr.i'l.:::':H!~ a dISCtlS-1cômo, ao seu esforço devemos, To.davla só temos um rumo a 8.wmnaell na urina _ ____ ~___ __~ 

s.io do projc...to de fixação de 1 em grande parte, os monumentos seguIr: é appellar para a maJora- A mll.Oifesta~o m:U3 I, ___ 

forças de terra o sr. Az~red) to' levantados nesta capital em me. ç~o das ,nossas taxas, . deblhdade d OIJ I ms a a.... S .t (J" '0 d 

mou a palavra, pedmdo a ret!o mona dos randes vultos catha- Para ISSO é n~cessario redUZir g111arldade n~s fnncç.o(!s dll bml:l~1l F esta de N, _ S. da ~ OI e 01,'° C 

rada do mesmo da ordem do dia g pelo menos duzentos mil cantos; que as olmga ao acto de~agr!lda ()()I}(~elç.f:to 


O ~r, Ir!neu Machado, que es- I (I~~~~:. mesmo o sr. dr, José os quatrocentos mil r~s~antes fl- v;:a~e\,:~ns8.l'em na cama e nas pro- Realiz3.-se amanha: na egreja Os concessionarios da Loteria 

tava IOSCTlpto para fallar sobre o Boiteux como presidente da S04 car~o pa!a ser adqUiridos por P So seu tilho t'oHtâ debil e triste de N. S, da Conceição, á Praça de Santa Catbarina, srs. La P-orta.

ds~umpto, desis!lu da palavra, Iciedade Catharinense de Letras. meio de Impostos novos, , ..i nAo jogll e I.':f'l'I"e ('om,' ('S' rJe~~i~ 17 de N0vembro, a festrt em hon- & Visconti, pagaram no Rio de 

annunclando que no expediente Iestá empênhado na acquisição Prosegul~do, na sua expo~l- 11.0 con'trarin 'l11!:'ixa~Bfl fIe cançllÇo e ra á padroeira do referido tem- Janeiro, por intermedio de seus 

da sessa:o seguinte faria a defe· de uma herma em homenagl'!m Çao o sr. Cmcmat.J Braga affir- n.ho~'ecimflnto, é qll"l~;i cert./) qUA ellp. pIo, e que constará de missa so~ correspondentes Srs. ,l, CQ.sta « 

n do deputado Macedu Soarf's. ao incomparavel novelista Luiz ma que a tab.ella Lyra augmen- !:IOHrA dos rini! e. tOl'lln.;:co. llecessal'iO lenne, CO"lll sermão ao Evange~ eia, o bilhete n. 7581.' pre-miado 

defendendo, assim, ao mes,mo Delfino. que é, sem duvida, uma tou ~e 185 mil contos a despesa lltacar Rllf'e.rmidade qllRnw antr.'I, lho, às 10 hnras da manhã, com r~ ' 30:000$00() na extracç!o
fi. 

t~mpo. as prerogativas do Con- das maiores glorias literarias de publica." reco~ra ás Ptlulas de Fosterpara I Hoje ti noite haverá lIovt>I1a, de 2' : .;) mez pas~ado, ao Sr. 

gresso. a ~ua forma e a sua in- I Santa Ca~hariua: ; assim t~rmma; __ ~:/!~~~~f~'e~:e~mpr~~~~~~loc:;R8:1~~: josé Joaquim da Cruz, negoci
dependencl~.. . Ao anmvprsanaf!.te -O Estado~ A com missão ~eve. preoc~u Meia pilula após 11 refeição e ao ~f'.i- - ...;.;;.~.~.~~ .•- ' ante e,:" cal, em Deodoro. e ao 


Em segul~a fOi posto e~ diZ· envia os seus mais sinceros pa- ~:dr~sz~nCâom oass odremamaleSnlteo'ss anuna"nato taNle e uma d05e fiuffici.,nt.(l.P IÍ(l~_ sr . Venssimo d~ L~z Goneta, res 

cussao opro]ecto contra a !mpren rabens, , ç q >ie ainda, reduzir esta meia pUnIa Perfunw,rias Nacional e Es mador da Capttanla. do Porto,

••. I for pos~~~~~__~__ em pedacinhos. ai aRSim for mais('.on trangeira- Na Plta.rIUa- cabendo a cada um, meio bilhete.


0, sr. Azerecio vem nov?mente -----~-- .eniente para .tomnJ.9JJ, . ela da }'(~-Rua. Tra.- __....__..._____ _ _ 

.f tribuna, f.ize~do u~ dl~curso FIDAX.OA a p0t:'u1ar Direcloria (le Deve·se e~l"ltA.r A. exmtaç.tl.o d.1H! J~U10 2. 

calmo, que fOi OUVido com a cerveja da crell.llças an tes .la d f!lt.aJ-Rrl, IH<S IUI I" O accordo entre os amados 

maior attt:!!ção I BRAHMA, Leve e saborosa ~I eteurologia ~m~,~ d~r.se :i~.~ido>J. em a~_I:~n tid~ . _ 

Mo!trou que nos grupos em I .~____ I • ~ lue ,d ... an~e a ."ul ~3, C'.llfjlh... ,,, cflt'·1 sobre a questão das 

flue está dIVidido o Senado, por I Es~ação Çhmatolog,lca de =:lpil:r::dt!lciFo~~:;~tD.ment,') com T ri bu nal do J ury reparações 

causa do proJecto, ha uns ~ue ~la.1ol" Accaclo Mo- Flonanopohs - Serviço Fe- Vendsffi-Be em toda~ dS phl\rma. 

querem a sua !,pprovaça.o raplda, retra deral-Boletim do rnez de .3in.s, Peça o nosso folheto snbH3 a8 . ,Reune-se na proxlma segdnda f~io, 9, ,O Estado- Os ma~uti-
OUtrf'l5 que S;õl1) cnntr.arlQS e que, Festeja hoje o seu anmversa-' Novembro nop,r:ç;,_!'; dos rins c o f)n~ia:('mol:' I t.e jr- ~s 11 hnras O 1 nbuf1al do nos ,londrinos mostram-se amda 

nlo querem o proJecto e, fmalmen rio natahclo o nosso dlsllnclo O f I Rl'8011ltAmf'n!.e graJ18, .J"J '- _ _ . ~ darca I dUVidosos quanto ao esperarlo .~ 

te, um terceiro grupo, que admlt- conterraneo sr ma' r Accar- o Tempo- tempo OI em gera FOSTFR McCLEfJAN C' i1ccordo entre os chefes dos go- , 
te uma Jel, porem, não deseja dls Moretra, dlgn~ depu{~do ao C;~- ::~~;~.durante o mez de No- c~~~ p~s§:n~1;o062 - - - .- -~- vcrn~s alliados,a resp~~to das rc .~ 
cutDl1-a em plene estado de,Slho. gresso Representativo. O anni- Temperatura-A media mensal 	 Notas maritimas paraç('\~s, except? o .1Imes" que

ecla~ou que ° sr, Frontm,era versariante que ha longos an a d . --~~~-	 precolllsa uma sincera troca de 
partid;;'r1o de alguns artigos do ' . e temperatura fOI de 21,4 grãos. vi~tas e accrescenta lJue o gover- ~ 
projeclo.' nos exer~e a proflss:!o d~ adyo- Os valores cxlremos foram, no ASY LO OE O -I!<lpema .. é esperad':l ama- nd britannico está dispo:;to a 

Resnondeu o sr. frcntin ue gado, m~lto se tem d~s~mf;Uldo dia 9, a maior maxima: 28,1 nhã do norte: exam inar as ro ostas da Fran
lóad t"j·te d"t d Gt [nesse mister, pela sua ID[o!lhgen- gráos e no dia 3 a menor mi- M ENOICI DAOEI O -Itassuce .. é esperado ama.. t d P·· P 'd ' •

' m I . o Irei o e resp.?s a, cia e pela sua cultura. nima 15 O gráos. ' 	 nha: do sul. ça, cn o, a Ilas, ,consl eraçves 
1ainda ass m_ em ter:nos esse:rque cO Estado. envia ao distinctú Nebul~sidade _ No decorrer . . Na segunda feira é esperado a fazer sobre os IOteresses da 

ra:o vê razao porq~e nR~ose~?te anniversariante os seus sinceros desse mez tívémos: 10 dias en- A Associação .rrmaoJoaqmm- o .ltaituha. do norle e n<l' tere;, In~aterra. . I Ih 
sso para o ::lnno pOIS a eou Ica Iparabens. cobertos 8 dias meio-encobertos recebeu! para o Nat,al de seu~ o .I!apacy" do sul. . In:smo Joma aconse ,3 a 


tem 33 annos e passou ate ago- 5 d ' J (é ' t ' t soccorndos os segulDtes dona- O -SulTIaré .. da Empre a p concessao de uma mora(Q.na á 

ra Stm lei de Imprensa pode PO-I _ ,_ fIm 01~S c aros c o rn clramen e tivos: ' tes &: Cia é esperado d~ no~~~ AlIemanh<1! sobre a ~ondicl;1ó de 

tanto, esper,ir maiS algwn& me- Aviamento de receitas com Je~fos-Predominou durante . Lista n' 544 LUIZ Crespo,30$, no dIa 11 do corrente, poder ser I.nterromplda em qual
zes, , N lista 11 102 Carl Hocpcke 25$, O MaX'" d Em 1 H quer occaslão, desde que a com~


Retomando o fIO do seu dls- preCisão - Na, Phê.tl"wa- esse mez ;dvent~ orte que so- lista n' 360 Tte Cel NasclI'ncnto ke s~ 111 á ' a L ~ reza o~p- ;nissáo de controle inter.alliada 

curso, informou o sr. A\zeredo ela dn Fé-Rua Tra- pro~ em tã lias f1Ve~sos, em s~- LIOS, 21$ Ilsta~' 383 Marcol1mo ~2 <l r para aguna no la declare que o Reicb. n:lo está 

Que, para e\'ltar Que a Daz La- j!"1IUl. 2 gU! a es caSSllca o o Ven o Llm;:> , 14$ I1"Ia n' 60 Arlnlrho S O.Smo~,do L'ojd Bl<ls,lellU executando as condições im
bltual do Senado seja perturba- / ~ . â~' q~7 soprou. tamoem em 8! de Souza: I J$, lista n' 37 Arthur é esperado do norte no dia 16 postas pelas potencias,

da como vem sendo, em virtude ---~----- - I!J.S Iversos.. Mamhrini.IO$500; lista n' 93 An
do estado de ey.altaç:io de ani- . Chuvas-Obhvém~s .nesse mez, tonio Coelho ljinlo, 10$; lista n' 

~~s, o seu espirito liberal econ De.spedlda ~~vt~!alr~~ol~~~~; m~l~m~~o~i~~ 1.07 Cara~lmbos Cumminos, 10*: 8A.HONETES EI)itucio "'~R 

~~I~~~r ~~~laVt:~ c~n;r~j~~~o~On~ 1gU'iT;J~ a~~~~~o :a~~ i:ll~Oe~r~I~- var~osd co3~ : duraça~ a,?proxi- ~!tas, n~~~Li~:e~I~~rg~g$: 1fs~: :l~~iho~~~~at~!~;~~~~:'d(~' B(~'~~~ COlllllllllhilll'ülcional de 

Sf'n!idO de se cheg,u a um ae- Es.t~do do. Rio Gr~nd~ .do ~ul: ~~u!e ~esse ~~:: Jias d~ln:;~~: n' 230 dc~.~mbargad(!~. H~n?rio ~~r:~l.co .. t.t·a-flc na (~a~a NuvI1guI,lIl0 Hoepckl'!

cor~l'I . 'I únde \'ilf rUM res!!..lenwi, !..les· des chuvas como a 18, 19 e 20. H.~. da Cunha, 10$: It~ta n 8S pAQUETE


L,embra, entA? a re~lr~da ~o pede-se dos, seus amigos e pes- A maior quantidade (diaria) de Capitão do Poror, 10.;.;. lista n' 91 ~ . _.___ • 

pr.9jectQ por Cinco. dia" uteu;, IsÔas conhecidas, offerC'cendo-lhes chuva recolhida foi de 79 O mil- Arman~o Blum. 10$; lista n" 213 !~~~~~~Y,~~.:Y. ". 

afIm de que se combine, se me- seus prestimos naquella cidade, r 'I' dr. Heitor Blum, 10; lista n' 496 . ~ Max 

dite e 3~ tome as providencias fpolis-9- 12--922. Im~tros, no ,dia d 9" c~~3~ ~u- Joaquim Martins Bartista, 10$; Pedro Bosco e Regma 8osco ~. 

necessan8S ao fim almejado. raç o approxl~a a e , , ~. lista n' 332João Baptista Sabino ~ , , ~ 
 ' Sahlr.no

Logo apOs o seu requerimento ... e a menor ~Ol ue 0,2 de mllh- 10$; lisla n'69 AgoslinhoBezcrra; (i parflclpam ,aos parentes e I' 11 ~: . • ~~ ... t. dia 12 do
propondo a retirada do projecto P M' 	 metro, no dia 25, com a duraç!o 10$; lista n: 75 general AlIeluia ;.:: pessOas amigas o contr~cto 
tontra aimprensa pelos dias aci- ornada lnancora 	 de 0,03 horas apel)as. Pires 10$' lista . 140 E . ~ de casamento de s!ta filha " , correnteb 

ma citados. esclarecendo que o A maior inimiiad. e doença! da. pcJle I~solação - Houve , insol~çao Beirã'o,), 10$; Iista"n- 479 u~~lil~~ ~ Maria ~aulin,a ~osco. com o 
 ~. .. ~ 9 bor.s da 

me!rw) sb deveria eHtrar na or- (bruh.o solar) em. 27,dtaS .dtver~ HoracioC tri 10~' r t . 271 ~ sr, Jose GaUlam. ~ 
 ~ :' noite. para 

dem do dia de 14 do corrente - -- -- _._.- - - 50S, Isto ~. na primeira qUinzena nd J o mS d ~i IS a n 0$ ~ f" ~ , .. .. laguna·, 


.. ' : 4. Re;:ebeo sr. lrineu Machado requere~ Corrígenda desse mez! (Jbse~vou-scinsolaçao t..t~~ 2;[f~oo, e e mayer, I 't. 10r.lanoP.ol!s, 6-12-922. ~ 

urgencia para a votação do re- . todos o~ dias, deixando de haver Uontlnõa. .~~~"""",~2U{f~~,~ passageiros. valores, encom~ 

q'ledmf'ato do sr. Azercdo <? Soneto .Peccadora-, da au- em 3 dias apenas, da segunda .. ! J é Gil"' ~~ mendas e cargas pelo. trapi..,


O requerime~lo foi~ppro~ado. lona do!or. O~rminiano Oa~v~o quinze,na.O dia de maior In50la6 ..... _~_ ...__..............._ _ _ _ ~ os a Iam ~ che Rita Maria. 
e hontem publicado neste dlano çllo fOI a 26, com JO horas e 18 J. • e i Para mais informaçOes .. comos 

----.--~ 5ahiu com ~Igumas incorrecçOcs, minllto.~e brilho solar e o de DEVOLVE-SE Mana Paulina Bosco • OS AGENTES' .I 
sendo a mais grave do t I' ver- menor fOI a 23, .com 12 minutos, 	 . , Hoepcke. lnitcJo~ Cid• 

. SABONETES- Epita- .0 que assim deve ser lido: apenas. O total men.al . de In50, O DINHEIRO partor'pam aos seus parentes ~ 

CIO I'essÓa e outras marcas -Despenam d'alma as illusOes lação foi de 165,8 horas. ~ e pessoas de suas relaçOes o ~ ____~._~_ 

-MEIAS de seda para ho- fagueiras., c. nao como sahiu. Mar.....O estado do mar, no mez a quem fizer uso do .PEITO- seu contracto de casamento. ~ . Socie.Jade de Medicina, 
mens e senhoras, o que ha _ .. _,..---_. p, fi~do variou da seguinte ma- ~AL ROUSSELET... e não a~can- florianopolis. 6-12-922. ~ 
de superior-Massagens J t . I<' d .. I nelr•. Tranqulllo 14 dias, Chfto ç5ro&teSUltadOdeselado. M.,s de ,~___~ . Amanh3. ás IIHlOral.dD . dla•..• 
elect,..h~aH--TRABALHOS 10 p.r18 e el ri !a~'~~ ;:P:I:i~~Oel 8::nd~:qV:: :adas e~s:g~~oCt~~~~t~~r~~\~~U; ___ -._ em sua séde,. haverá SeSslo da 
DE MANICURE Numero da sorte grande, da gas 2 ~ias Incontestavel efhcacla do _PEITO_ Sociedade de 'Mtdicina, para 

No HI\Hio Sep~tlb" rUI, loteria fe_d.1 al e2~t2rai7da hoje: Phenom~nosdJverso8 No mez RAL R:OUSSELET. em todos os Sementes de Algodão eleiç50 da nova dJrectorla. \lIstoere
l:onsclheiro Malra no 6. ' • 	 de Novembro tlYémos' lovoad Casos de TOSSE; fla dos m'lI:> A Secretaria da Fazenda, em prtmetta toft~~aclo..:~ _ 

em 2 dias t" ' I r a eminentes MEDICuS attciitam ser Viaçao Obras Publicas e Agri cqmparecido numero ,\.&uftlclenle . 
em 2 diai rov.ts e re ampaRO; o .PEITORtL R0!1SSElET. que cultura' recebeu de Sfto P."I~ de socl"". de -accÓ1'do' 1!Om OS' 
dias' dlverso~. rN:mJi:Kr; ~~va- s~ge~a f~II~~toos'ii~:la~C~~ma~~:"c; mais q~atro saccos confendo se.. estatutos. I 

Ihou e no dia 26 observou-se cO!- ftasca. ExIja o ,PEITOR~L RO- mentes de algodilo devidamente ~sta reunUlo se re.na.r" comProteOçlO ••gura CODt1a roa iunar. .. . USSELET., .em que vos darão expurgada. a qual distribue, R" dOIS tervos dos SOclO. 8. ' -c' 
-e 't , . outro qua~quer , que lhes de mais tUI~amente, em' .10doS' 'os ~dta. . ' .. . ~ " ' . . . !.'KITATOS Orlppf~, Febres e Corveja . Doce en~tritl~ lucro na venda. o que cstra!Zarl· .uteIB, dss 10 ás 1-6 horas, 'aos ,. ~ .~ .... 

, PAIiiTIL.HA. RO/ffrlados IKa.1a'b:i..Z' ,va. Enrll·· •• v•••o .••~nm.g•••p.rdlç.ndovo._ Senhores lavradores que a quei_ I . .• M XL. , .···.BRO. ' .. i' I 
mUlculoso lO dlnhelfo. rim plantar. a . ~ .~'.:, .=rs=~{.~-:)" 
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Vidn socia"I",(i) procurador da RepublicalUm artigo viol;~to do jornal Exposição de Pintmal . AMORDE COLOMBI NA . 
. u . , -' . reifessou ·de Alegrete I .A NOIte» ' I Louro ao ·saber. da chegada do . RJgoletto a Florianopoli5 

. . : J" P. Alegre.Q. O Estado. Regres- . 'O E d 'E - , .Amanha ãs 21 horas serA en- foge espav~rldo a" dizer a Pierrot: nno ha salvação, perdeste~ a 
.au de Álegrete' o de. Femando RIO, 9. . sta 0- screve o cerrada a exposição de pintura -preferencia. ' '. . 

" MaXlmlllanOI procurador da Repu- jornal tA NOltea na sua seeç~o que o pintor patricio. sr. Curt R:lgoletto pela sua perfeição e perfume seduziu Colombina.
Ánniversarios' blica, que oi syndicar sobre o Ecos: Waldemar Freysleben realizou Vlvestes, morrestes e sõ te resta chorar o abandono. 

confllcto alf occorrido para infor~ «Quem. assistiu o ~onciliabulo num dos salões da S~perinten- A ~ia. Rhodia Br.asileira ciosa do seu.incontestavel progresso.e 
PAZIIM ~NOS HOJE' mar o &:overno federal. da comrnlssão de FIRanças da dencia Municipal e cujo exito preferencl3 de Colombma apre:senta seu filho Rlgoletto, que tn. I Camara hontem , acompanhando f i tI d ' umphante com ella vão saudar aproxima vmda do Deus Momo. 
8eDhorltaa: c.:>m escrupulo' s.uas altitudes o Po~ e;~~n ~~tivo, as pessoas acoto!flat:fm:eJ:~~~~:~~~'s~~s~~~~~cSe~~f~r~~d~S P~~~r:~:massa~e 
Letizla Paladino, Eulalia Car- Debates na Assembiéa e os IS~uS sub~erfu~lOs,,, ha de ~~r que adquiriram, quadros, deve- Salve 'os lança perfumes RODO e RlGOLETP:O, os heroes nO 

d~, Arllphalia A.r,enNna Soare. GaÍlcha conc uldo ~ue., mais do que a rão mandar buscai-os amanhã. preço e na qualidade, casamento util e agradavel a vista, ao olfato 
iI a meniu Cc~1 Ci.miSi:O. P A' 9 O E t d Na falta de crlteno dos gastos, dois Da se'gunda feir<l, em diante, e algibeira. 

In." ~ A •• ~mbiég;edOs·Represe~t~n~es es~ gr~ndes males nos .r?em a medio~ as telas restantes serão expos- Viya a Cia. Rhc.dia Brazileira 1 
Pedro TeUea GoIfeil Hu o Ti. tiveram animados os debates en~ cndade e a hypocnsla.. fas numa das salas do tyceu de V~va o RIGOLETTO I 

vor. de Albuquerqu'e ' e~os jo-- tre o deputado fed.eralista Alv~s Ha 10,ngos annos osgcmosdas Artes e Officios, onde o sr. Curl V~va O Carnaval! 
R T" , R >, Id Va1ençl e o repubhcano Fredoh- nossas finanças repetem aquelle Freyesleben vai instalJar um Viva a pandega! 

t~:..O,!!fU elxelra c ellna o no Prunu. Aqu~Jl~ responsabi1i~ espectaculo de prestidigitaçao .ateliep provisorío, a fim de Morra o bobo que n~o gastar o RIOOLETTO! 
_ Z'ou elite pelo confllcto de ~legre~ c?m ar~s de bons modos e phy~ pintar al~uns quadros com aspe- Pedidos a Armando Blum 

P.a.DM üN08 A.~R.l·lte, Fredollno rtspondeu d,zend?, $IOOO1l11as dCSOladas,paraChega-jCiOS catiJarillenses . 
. q~e os culpados eram os OppOSI- rem a este .resultadoma.ravilhoso Como se vê, o eximio artista 

8eDJaorltu : ~~~n~!a:~ra~en~8~~~O~~mqau~0~: de sabedoria: em face do cdeficU· p:uanaense nao quer deixar a O projecto dos alliados 50
Ocn1 8trauch, Maria Jos~ de tes fizeram na ve,pera da eleição. consequente do. excesso das. des- nossa terra, sem levar para o seu bre os D d 11 

Ca"alho. Tbomlsia Firmo. Ma.- Aecrescentou Fredolino que a ver~ pesas, o remedD é, reduzll-as, IEstado algumas paisagens ca- R' ar ane, os 
ria Ul"IOlina li, Pliva e Maria 1.1. 1dade em breve apparecer,á, P?!s certaJ.ldo~~e OI ve~clmentos do tharinenses,-sendo ;esse intento 10, 8. O Estado- ~a sesslo I 
de Mello. I esta hora estIo sendo mqulfI~ functlonahsm.o publiCO. seu uma prova de que deseja de hontem da Confe~e!1cla da Pal'l JOENTES!8n: das ~I testemunhas que assistiram O ~r. Antomo Carlos, relator da patrioticamente a aproximação de. lausanne, o mmlstro do. ex-

Oeraldtno'· Bentlno Gon';llves, ao combate. Receita" como sempre, lembro.u cada vez mais e~treita entre duas tenor da Ora Bretanha expltcou c.. _PU.I", P~fltl" 
PIo, CMM t:I"I'~. ""_ ladd

tino AUlulto dO, Alllaral, fran- ~~fd:d~~b~!~eO~~~a~~rv:: a~t?::~~ unidades da federação ~~!~~h:sda:~nr~ a o 1i6:~J:~t~ ~~~ .. ~ c......~ pela po. 
~_....-..e.~~a8 
!I&~ .oe~ MIM:am o 

cisco ~aun~e~ JunIor e os Jovens Bebam dêe BRAHMA Essas proVidencias não produ- D d I1 
ROUXl"lldo!.;ella. Arth~r Ramo,. T.uto~ia r~~:I~em zem effeitos immediatos, mas en~ ar ane, os. ....w-.~...."'o .......r:.· 


,~ftk>I.~.,..,....:Carlos Scbmidt • e m.nlno Wlldl feltam a peça pyrotechnlca do fim "Cesse tudo quanto aantiga musa . o. pro]ecto estabelece a desml- .. 
Monlullhott. --~"'--".-._" ,- de recurso, porque a commissão htansaça.odaszon!lsqu,e rodeiam ....neml. 

.... Campos Lobo despendeu sete mezes a fazer canta ~s Dardanellos, mclulndo este; F.,.. ti••..,p.ttt. 
o.r- ... O.b....DeM_baraador Jfa"'&l'ro Rio, 9. O Estado. O sr. Cam- zombarias ao epitacismo corrosi~ , .. Dz o illustre proprietario da livre passagem para os navios v.rneonll 

LlD8 poa Lobo seguiu no paquete .An- vo e agora pretende salvar a Pa~ .Uazcta de Minas. , mercantes, quer no tempo de paz lfteomf'llQ. 

PlllnnO! amlfthl o Ir. dr. An- na· para ..ahi. tria, no espaço de quinze dias, -O seu preparado ~ excellente e ou no caso de guerra. Sendo a Z_.... d ___ ouvl-des
Pa'P'toçc_ 

t...lo W. Navano Uni, desem- manipulando os orçamentos atro- suplanta a todos até hoje desco Turquia neutra só os navios das II!,..,..-
har.ador aposentado. ~"'eI pelados'!. . "berlo. E' o caso de V. S. citar ~ nações neutra; poder.l1o cruzar 00.-- _ mu.ou". 

D_.nhftoAo lIIultre anniver.arlantl en- '. " q sr. Cmcmato Br~~a, eXlbmdo trecho dos Lusiadas de CamOes: os estreitns. ....nad. m_o....i f •. 't A Immlgraçâo Itahana para a Cifra total do .deflclt. de 500 Cesse tudo quanto a antiga musa T b t b I I .....,.,~Id.d.I ....r._.l' am.OI .1 nOSAl ellCI açoea. B 'I mil contos, depois de declarar que canta que outro valor mais alto se d aml . em es a e ec~ .G pano 
- . O rasl as nossas rendas se acham em levanta.. os a hados para a hmltaçãs do I N ........th.n... 


Carl_ Berea.baa..eD RIo, 9. O Estado. l?ize,!, de hypothecas, offereceu a05seuscol~ Guilhermino Caldeira Franco tempo que os navios ,mercantes Pila!•• .. Ph,
f'~ 
1or1I_fateJa amlnhl o.euanntver~ Ram.a,que a questlo d~ Immlgra- legas a guilho tina e a tt'sou rapara Cidade de Oliveira 'j de Maio devem parar nos estre:tos. CulOI c.-. ~ 

~tleacQllo~ec-tourlo nllaliclo o noslolstimado .ç:lo Italiana para o Brasil terá bre- os seus castcllos de um anno, de 1917. ' I · 
plet&...-,ted.u.,....,.."'.

conterraneo sr.Clrlos Btrenhlu-\ve soluçlo.. . elaborando para a agricultura um ---~,--.. _---- ".... Anam fllln~ to 

t_l~ M ~ •lI.a cbefe di lecç20 de fazenda!! Para Isso fOI an~uncl~da a for~ orçamento de nababo nos seus _____ _ --c-.. o 
~ Cl:N li. "-'''. " ch1o·da ".portante Irma Hflepcke Ir~ ~l~~~g de um syntltcato Italo~bra- pl~nos de crear institutos de. chi- ., Frieiras _. M kreg'ntarid.,&.s li" ..,..,.,s
.....,~ ..otr8llmol.«<ttIO&J"'O. _mio ci Cla dota prlça O d- E It I P . f nuca em cada canto do BraSil, e Aggressão mysteno53 a dOIS Desapparecem, 2IPplicando-se ............. 


Ao dl.tl~ctoannlve~rllnte O d d,!d' p d"f o essoa, In o.r~a- estab~l~cer usinas de siderurgia.c deputados irlandezes Pomada l\llIUtllCOra 
ES .. o I I elA, !Se ser sua, ?PlOlã,O electncldade, que foram c~quec! -

TADO envia SlHctro~ para· que os Estados de S. P~UIO, MI- das, ingratamente esquecidas pelo I Rio, 9. O Estado-Cosnta em 
bens. nas e Paraná. tem capaCidade pa~ governo de então, que cra che- Dublín que sete assassinos des- -----~---

_ • - ~!I!eCeber colonos em larga es- fiado por ?m megalonl3.lJu,Qlic não conhecidos L)maram parte no O novo ministerio ponuguez
VI 11.1 an tr,!I • ~ecuava doante da hyputh"" de ataque aos depu lados Halle e Rio, 8. O Estado _ Informam Na rua Frei Caneca 

.Joh M. doa 8aDto. mlQ~~~~~r e:~a~~~;~t~~~~:I~~rapl Malley, qua~do deixavam o ho- de lisbOa que, devido a difficul~ 
~elue .manhl para D. Pedrlto. levadas a effeito a commissão dis'- te~ com des!lIl.o ao parlamento, dades ImpreVistas, á ultima hora Uma arma descarregou fe

(RIO O. ~o Sul), onde vai fixar SEMPRE se _ameno e agora, dcante de 200 afim de aSSistirem I sessão de o Inlmsteno soffreu alteraçOes, rindo urlla pessoa 
ulhtcftCla o nosso conterraneo TRIUMPHANTE mil contos de edeficit., só encon- abertura.. Ecand~ assl~ constlt.Uldo: . 
Ir. JO'Io Marl.no dOI Santos.ci- Solfrendo de uma forte tos e tra um caminho: cortar o ft:r;ccio- Em consequencla da aggres- Presldencla, Interior e Agn-I . 
rurailo dtntt'ta.dlrector doOa- qúe me fazia emma recer de dia naJismo publico. , são, t::erdeu a :vida Hal,le e Ma· culh~ra. Antonio Maia da ~i1va; Joa9U1m de So~zaS?ares, vas
blnete Clinico do Instituto Po- a dia fazendo-me ~omitar todos. Os relator~s da Uuc rra,da Ma- ley fOI mortalmente .ferldo. Justiça, Abranches Ferrão; Fi- sourelro, de naCionalidade por
lytecllnlco. os alimentos, me impedindo de nnha e da Viação fal1aran~ e t~ll1 ~ As autoridades f1Zl~ram tudo nanças, Guimarães; Guerra, Frei- tugueza, estando ~onte~t as 12 

Gratol pela eentileza de s~a dormír, eu teria certamente SUCCUIU- bem encheral~l as suas i1,ngUlça:'. quanto era humaraamente possi~ ria; Marinha, Azevedo Coutinho; Ihor?s em sua, reSld encla a rua 
918;f14e despedidas, duejamos- bido se não fossem os conselhos para concl~lrem a,I'JPlaudmdo () vei para descobrir c prender os Exterior, Domíngos Percira;Com- frei Caneca limpando ~l11a arma 
lhe bOa 9íaaem. de pessoa ami~a para que eu fi- par~cer genial dos cortes. ti iminosos. mercia, Fern.lnd;.. Brederete; Co- de fogo, por um descUld 'J Q·ual

%esse uso do .-Peltoral Rons- E que os ~omens estãa,de facto, E'allando por occasião da aber looias Gaspar' Instrucção Pu- q.uer ,o cartucho detonou, tendo 
A d· to eeIet•• (. que fiz com felici ssimo COEI talento d lura do parlamento o primeiro blica 'e inte ri~o do Trabalho Sido alcançado pelo projectil, o 

gra eOlmen 8 ~~~~~tado, ficando bom em poucos clar~ ~~~::~~md~sa~~~~!~?dO J~ :n~nistro. Cargow cdndemnou .0 Leonardo Coimbra. ' seu irmá~ sr, Antonio D. de Sau
Deram-nas hoje o prlzer ds !t!.a Rulo POfilüe aconSelho ~ to - Thczouro. sem ~pp!icação clara. , c~lIne, dizendo Que .a sua OP.I- za ~oa~:~ d R.. '->< ' 

vlllta, plra nos laradecer as notl- dQ8 que sof rem de tosse fazer o producto de tre:5 empreBtimos c nlão era que eiie ia'lIa parte uo -----==~.. o.~_ ,s .":'>. cirs. ,:!!\.a.o V!a!lna e 
ela. dadalcom telaçloa feIta em uso deite prodigioso remedio das apolices emittidas pelo seu plano de raptar os memhros do A Ali A.chylles alloth. prestaram a 
beneRdDda Cathedral allxml,. Porto Alegre 16 de Agost~ de antecessQr. Dail Eiream. emanha quer dar satís- vlch,:,a do desastre os primeiros 
lenhorttasEdella Adu~cf e Edmie 1917.' , Qua.1 a opinião ~os cirurg iões _ _____ fações e pegar indemnisa- curahv?s.. , 
Sima, orelnjudorla daquelle fel- Paulo Sezetredo Machado. fll1a~clstas a respeito? . ções A vlctlm~ t.lI1ha ~O annos de 
tI"ll· _ lhJ:rI~~~~: s~.Cf~~i~~t~~~e~~~~r ~~ A sessão de ante-hontem na Ri?, 9. O Est~do-Noticias de ~;~e eo Criminoso Invo!untario 

mensagem, escolhesse a linguagem I Camara Berlim e da BaViera, publicadas
Casamentos'~ A srA. Hermes da Fonseca de sinceridade, definindo respon- Rio,8. O Estado-A sessão pel.:Js jornaes de Paris, esp&lham 
"IaM Borr......... Nalt•• - _. no Cattete sabilidades, propondo ~enas,apon- de .h .)ntem d.a Camara careceu o. boato de estar. a Allemanha 

Rullll-H amanhl 'Q ·15·ho- · Rio, 9. O Estado. O Presiden- tando os contractos leslv?s, as re- de Importancla. dlsPo~ta a dar s~tlsfações á con- t\. ma.nta (lOS cabel
'atnl çldade da Palh civil e te ~rthut Bernardes recebeu em formas absurdas ~e serviços e as Um deputado fallou sobre a ferencla de embaIxadores, expri~ los cortados na ct
rel1osamente, O' .nJ.~atrilltO. a1,l,!J~~~!: :IP~clal a sra. Hermes ~fr~~r~'!. d:r;!~~~:~: q~e Si~~~d~~ po1iti~a de desar~?,:,e~to na mi!1do o ~ezar do gove.rn~ do dade do l\'lp-xico 

nlal do nOIIO' conterraneo .r." • . alarmante em que se cnconlr~m. Amenca do Su.I, iniCiativa. do Relch relah~amente aos IRclden- O uso dos cabeUos cortados 

NicC?llu Nllib Naha., Offteial dI) --- Só depois de fallar sem dis farces, governo do Brasil e ~ que os ]or- tes de SteUm, Passau e Ingo- està sendo agor(l .1:1.0 popular, no 

Rell.tro Civil delta Capiml com poderia o relator suggerir a medi~ naes fazem referenclas. Istandt. Mexico, Que as Jovens mexica~ 

a prelldada 'Hnborita. ~rmen O raid do ..Sampaio Correia- cina rudimentar dos cort.es nos _ _____~_ O governo allem:lo, ao que nas já consideram as tranças em 

Hoffmlnn, dlJecta fillla do .,. CI- Rio, 9. O E!tado. O avilio .Sam vencimentos dos que servem a parece, se Submette ao paga- completo desuso_ 

pUlo Pedro Hoftnian'n, negoc;:ian. paio Correia., devido às avaria~ Naçã~ e não tem cull?as dos em- Um :.a~~'!,~ ;;~\.:~::!IJ;:I;~r~ ar- mento de duas indemnisaçOes de A mania dos cabelJos curtos 

te IJIl te.fd.rSte...... .. que .soffreu, p~rmanecerà nls Im- prestl.mos e das apollces que ha~ Rio, 9. O Estado-Informam de 500,000 marcos ouro. começou a manifestar-se ha 


Te.telluahar.o o ado eh11, :i:~~~~iJd~ehO~:~=:~~:e ~~o°:,de ~~~n:~~~ gaslas em causas pouco Belgrado que um bando de cam· ___"_.._ ..____ cerca de varios mezes, quando 
por parte 'dO' 'noivo, o 'r. 'major ponezes bulgaros, armados, Inva- chegaram das escolas dos Esta-
Osclr tlml,. to.mereiallle deltl d!u Sophia, praticando depreda- Especialidades Pharmaceu- dos Unidos, de regresso à patria. 

f:rap e ou. Tt•• Cel. Leonlrdo çoes. ticas-- Na. Plla.I-macia numerosas moças mexicanas que 
.r,. d. Ompos J.nior, Ta~el- Carreirlo. dllect. filha do sr. J~§o Lydio Fermino Cardoso da Fé RU!t TraJano.11. trazia,!, suas cabellelras apara
110 di Çoma,r~. . Carrelrlo, . 'com o sr. Aracy'io e S ,. das á mgleza. E a moda se tornou 

P0(f,I(I'1I1 nOIV'!' ~ .r. M.- Queiu.,olllcl.1 In'erlor do 14 b.. Maria Amalia W. Cardoso 8naO:raa • p~pular entre a~ demais compa
notl I,a Helio, A~l'Dlnllt~.dor tllhao. . . participam o nascimento de sua O ar. Assis Dr".ll vae para uUto trt?tas, de maneira qu~ se extin
dlt M.... de8end'I' d. IIaJah,.. Te.temunharam o octo, por filha MARIA DE LOURDES. Jonlllt d ~ P, Alegre, 9. OEstado - O dr. guIU o velho preconceIto de que 
tlu. um.. tlpoo do ·lren. 0", p.rlt do noivo Ur Joio lIIorll, Fpoll., 9-la-19Z4. U O O ormosora ASSIS Brasil embarcarA .na proxi- a. mulheres que se prezavam de

, .Netto. f. - ~ lua exma. es'posa . e por parte ~~~::e~:!8;::1l~:"i...oemcobmOl- ma segunda~feira para o Rio. ve~iam manter suas tranças. E' 
No rel~~OfOj por parte d~, rtoi~ dl_noiYI o sr. Secundlno Carrel" ________...... , __ ~ pOIS" por isto que o -set•. mexi

'01 o .r. OII:.r' Bonnlllll . 'SU. rio e .ua ..m•.•• o... Loterl'a de' Santa cera marcoU.ada de PROVA cano e~tã adoptando ,hole. por 
um.. "pol.'''d: Luiz. Naho Par.bens, p Li.b".. PRO unanimIdade, a cabelle". apara
8onna..i • • , ~· ~ . Catharina Na~~~~~a3:s::~~p~~N~!t~m;~~~ VADA da,que as escolares trouxeram 

'_par. d' ,no.,., • ~nhorll. N8sciDlentOS" der.da como opUmo producto de Fa!a em nome de outro o co- dos Esta,dos Unidos ~ consegui·
Cecilia di Cott. Valenta, pro-- foram os seguintes os pre- toucador. nhecl~o cidad:lo e abastado fa- ram acchmar no Mexlc<J. apezar 
fasorl normlH.tl e o .r. Oerml- E.tA em feItas o lar do lU. mlol maiores da extracçl..:> de Unico dcpositarios,nesta capital: zende1ro, coronel Theodulo Ri- do nat~ral apego aos prec'!ncet
110 Berklllbloetr, nelocla"e. : Olny Lima pêlo natlclmertto da hoje da loteria do Estado : Pharma~ia Santo Agostinho rua beiro de Moura, de Areia, Bahia, tos antigos. ' 

Ao. noivos •• no.OI .nlocl- pequ.nina HILNI. 3O:000'<lOO-13037 Rio Joao PlOtO. 7 e Pharmacla Po- o qual narra a cura prodigiosa que 

padlt 'cllllt~. , -E.I& .m le'las o lar do .r. J:OOO'<lOO- 6802 Rio pul~r. . 2 VIdros do .ANTlOAL., do dr. 


. _. Lydlo-Pirmlno 'Cardoso, pelo nas 2000$000 9957 RI te: venda em todas Cidades del- Machado, operaram no se:u em-

Rullld• .,.., hO.I'" 'o 'cftft~or- ~Im.nlo :d..... filhinho MARIA I~OOO~.=8t73 R;,:\ dOD' E'tados~o Norte. . pregado Manoel Oonzaga, que Artigos Dentarfosl- Na ' 

efo .a ,.ntlltfnherit. Tn.onfllo DE LOURDES. hOOOJOOO-12582 Rio' epositaFlos no RIO so!!reu horroroso reumatismo 15 Phal'mH,cl", "h~ Fé
Victor Rumer " Ola annos. Rua TraJano, i. I 
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Ses.·. Ele.t:., " ' 

lar. que diria eU,,? Que 1IIria 

OERVEJA S De ordem do Resp.·. Me.t:. 

convido iosOOb 10 Quall:.E :;:,C UR;,tU. quando está soffrendo d. 4nta"rUca 	 " MgncRH:hi desta' Off.i" '.'\lara ia ses:. de 

dyapapsia .. ;pd,gestllo? 	 eleição,'. para cargo vago, a,thHnhm'lItH~:lll' C i ,M'" 1\ 1:1 Clmnb1:::'; 	 realisar-se no dia 9 do cor· 
rente, ém\" l1ossà'"Teiílíí;~; ' :A ' lonlao ri P'retl!rtha 	 rua Saldanha Marinho, ás 19 
horas. ' , ', ;; ; ' , .,PRSTllJHm g~. RIIHIDS ' Secret: ~ da Aug:,Résp". 
Subi:. Loj:, Cap:, "Ordem e 
Trabalho", em 30 de No

BEBIDAS,>IEII ALOOOLPor,!,,~? ' p~ quê ~l!Stl~ \ 

I , es'tas vembro de 1922.Oillger-Ale Água 'fonica d~ Qnh~hH~ O Secreto Inl.lhea acienlilicB' léTam pere O 
J:. M,'.F.':, 

..tomago os seus proprios .q~-	 Lh~ore§ ~ Xa.N\llH~h -- ' -'ZW5'"~ ,. ~ 

CIOS dige.tiva. na fónna de pa... 1 G"'LADOEIRAC" ';''1 A iH'" /1.. " 1..n,i"~l'V'i~Ff' ({ 
I Casa ' " .". , . ~1!'..s . ' .:';"! o-.. IU 3!1M;I ,\\ _ I ,.:~1.')~n t r~, Precisa·se a~ugar n~ centro datilh"., EU.. dige~E!m 08 ali	 I
,cidade, uma pequena casa para

.!\ ~ I I} {} !..: ~ r~: r6 ~ ~ ;\i (: () !pequenfl. f(\milia ou uma sala para ' m&nt08 peio eg 'omago '!tê que 
!eS~~fd~~i:~ões .na rua Generalêlle o. pos... digeri" trabalhan- IlJiririr ~td ido~ • J)AVlD C \NDIDO ',ASILVA, Rua )llã0 i'bk u. 6, 	 I Bittencourf, 19. 

do por oi proprio. I.to é, como 

um novo eltomago em IUilar d. 
um v.lho. Tome-a. hoje. 

PNEu'MATICOS ê4íM
se o CONTRATOSSE 

nlio produzir o effeito que 3nntlnciamos desd e qu e <;eja tO!l1i'1do 
amo manda o rotulo, devolvere.mos immcdiutamcntc o dinhei ro do 
m~to-R. Sant'Anna, 216- Rio. 

O CONTRATOSSE é de effeHo sensacional. não tem dieta 

a~ ~~r~~~~~~:~:mCÕq!~1~5ceh::mx~~r,~~, ~l~~~:~a:Çã~:oIRg~~e~ida~~~~ 
nsamnias, Dores no peito e nas costas. Efficacissimo na Tubcr
Illose e hernopti ses tomando-o convenientemente. Pela acção li 
ntrato de Guaco de Sul e do Thiocol,alêm de outros rncr]i camc n
os de igual valor, o CONTRATOSSE é toltico fortíssimo e "-~ 
ativo, principalmente do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.P u~ 
\icaremos sempre um attestado por semana, d ifferente. dos mi 

lhares e milhares que temos recebi do. ms o desta semana: 
O Sr. Joaquim de Souza. Ferl'elrtl, estabolecIdo ~\. 

ua do Rlachue lo, 421, e urOU -MC facilmeuto e, ,.0r 
.880, deeeja que todos saibam o VuJor do UONTRA.

OSSE. R••lm, 
Exmo. Sr. Ph<lrmaceutico . Reyp.aldc M. C. de Aragão: A 

odas as pessoas que têm tosse e fraqueza geral devo aconselhar 
que tomem o CONTh'ATOSSE, pois, eu apenas com oito vidroS 
fiq uei curado de uma tosse pertinaz que do is medicas me disse 
ram ser de certa gravidade. E' o que sincera e eXporttaneamente 
e.ttest0. pois. já tinha tomado muitos xaroncs selll resultado al gum . 
tJoaqulm rlc Son~a. Ferrc!m.. "H.na, fl{l Ria.clwcl0, 'J21 
Rio de .Jnnelro 

------------- - - ,-
" Attenção. Quando pedirem CONTR:A1 OSSE. nào devem , 

acceitar outro medicamento. I
Vende-se em todas as eharmacias c Drogarias. d() Bras iL 

Nesta Capital ha sempre CONTRATOSSE em dcpos.ito na Droga
ria de Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafr-a , 132- ·Vidro 
2$500 Duzia 24rooo. 

li 
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I ;~ (iullherme H Chaplln
!'I Praça Ifj de Novembro n , 11 

, IJ FJorianopoli. Para. fazer bons ennlIH:,as. é tH~~. ~C i.~H p1"i-~ 
tlJelro ler OH :tllllnllelo~ (hl"" JlTia(~~J-.,aes e a ..' , 

r.-----~-- fo;al'i ' ~üniule l·cia.es I)HhUccu.io~; n'ü E8TAüO. 

AGENTE: 

rIPANHI! DE NAVEGAOlO j Empreza da Navã/iiÇiõ- ' 	
,', 

:o LLOYD BRASILEIRO- Prates.&.Cia. 
~ PAQUETE 

j. Sirio I 	 ~~COCOCo.O!CiOC~ 
~ "p"ado do Nnrle no dia i Iíl E t c1 '1== ' 	 d I t t: ' 
\1 <omnte. Sõhind .. d'pols 	 I ~ S omaõo, • 19a o, rl.es mos 

)S,pOrlos do Ri o O~andee l . I '.. .. 
\1 ·v.ldéo, com transbnrdo no i O vapor SU~\1ARE é esperado . DIRcsttles d.fhcCIS, azia, prisão de- ' '- cntre~ vomltos, en-

I; . ro po rto pa, Ta Pcln ta s e j do Nn.r te no dia 11 do cor, rcnt!,! )li( Jr..o~ . (l ( ~rcs de ca,lJeça, vertigens, dor c iJew no cstornag(! . . 

; 4 Aligre. Ic satllrá no mf:srno dia para o W ga5tralglils, gastrltcs, hepatites, enlerit:!"" -'gud<ls ou ch rO!1l

~b'J carg:!s. en::(}mm~ndas, I pfJrtl") de Laguna. v c~s,-cllr1m- ~c Com o .Elixir. eupeptic~ :\. Professor Dr. Bc

, ; e passa~elros. Ipe~oe~~,;JI~iC~~r~~n~hf~::~geiroS ' )( illC,Q de Abreu -- 1 CóJ.liX no fim das relclçMs. la{ - -A'---~ -tt I".J . , , ' , '·· - - ' 
O AOENTE. Outras informa,çoes com os){ Uhenmntlsm{'" Syphllis, lmllnrcz.t 4:10 S;UlgUO ~ . 	 ')e riça'o, ' 

Hei tor llhllu j :;N!~!~~tlnl) fln..-OralllA & ela )lf Eczemas, da-.rthros, ulceras chronicas 'e rebeldes. cmam- )( . . . ' . ' 
)t se COII I o anUg() e afa.mado Rob de Summa, de Alfrcuu de ~ ~ 

Para YCllrIp-r !iJ"~'~""!>"""""-""""-""'I' Ca,valho--Milhar•• de atl.stados de pessoas <","das, "Gosto e elegancia com pouco din~e{ro 

"hina de escrever -ConE K .'rltz e llarle oorrerlló TO!'.SH. Brouchlt(lB. Asl.hllllt • íSú na. casa DHAURA a rua, João, Pln, to" ,~ 

I e um a Byciclelta para .I O Peitoral de Juruà, de Alfredo 	 de Carvalho, cxdusi- I V d b '" d "" ' d' . 
:lnformaçnes na rcdac:;a.o ~ participam o nascimento de va,.ente vegetal, é o que maior numero de curas reune. 8D e-se ara~ p.ara vou ar mmw., 8,l8, a nossa lV~~. 
lIario. ~ seu filho KARL. lnnumcros attestados mediCai e de pC~SMS curadas o Tendo o propnetano ~estc estabeleCImento re~fessado ~,Q ~Ul : 

Bota tx~..t~~~~~~i4~~~xi .ffirN~ürasthenia. esgotamento nervoso ~I!ic~~tin~~n~~~~~~~aon~{' ~odac~~~~~:rta~~~Pf~~:zi:tlg~~c "Qa~~g~f\O~: 
!~~e um pequenu Hote ~rn CÃ8A Falta de memoria, phosphataria., con>/alescen1as das trase~ ~~~lr~,~II~~dj:si;~~a S~~~~~i'~t,\1 c~fça~~~go~a~~v~~~e~:,dse::~~;as e 

~~~~ P~raA:erenjraJ~al~~I! Vende.."o li. ele n. 32. na C~:~!~~a~: E~~:~~~~~n~~: c~ns~I~I~a~~~~I~Olpr~~ri!II~~~d~C~~ crcanças, o que lia de chici Drinquedos par.a todo o gosto. 
l1dade. A ",,"lda JlercUlo J~uz. que tem usado c innumeros attestad.1S. r:)ClJ~;l~I~~loi~s(i~~ ~~~~l~::n~~ti~' c~~;rll~l~u!~:~~ep~u3a é~~~~~~is~r:, :'. : · 
r...lY.MoW~~t1~~V';-"'l p~:[::dl:..~Y~~" na redaceAo O1·ILAçÃO -~~~~~s!;:,~~Uc~lr~Ata~2~ eV~f~: phantasia, Crepoo de seda,ultlma 'no\lidadet f"Qlllards de ~da" ·ph,.n
nsd adm'ssBo ao l-li -.---..----~ caz com o Phenatol. de Alfredo de Carvalho. Milhares de tasin ; gazes. organdy, filós, rendOes, .linho 'branco para vesUdqs"mo
8 8 1 Precisa-se curas em todo o Brasil. Facil de usa ,r, não exige purgantes. rins .~ cretonncs. Pam-Biche. ultima novidade para' ternos de ver~Q!> , . i 

10 da Escola fiolmal , comprar um. instàllaç30 complo' ' A' venda em todt. o Bra1;sJ l , Kak'E~g~~iig;!~ee~;~das dispomos de um bom..;"," sortlm~ni<i, ~I' .11/'1 
lora Antonietla de Sarr.s . lét p<Ha lunef..cçdu t moagem oe Deposltario!'; geraes: Alfredo. de Carvalho « ela. Ih:l (1\- seda, plumas. pennas. flores e outros 8viamel1to$ p!lri. 

caM. R_a 20 de Abril 16 - ,Rio de Janeiro chap~os ' ,J
~:r~e~!.;W= P:;~:~:,C~~; ' Jnformaçr~!..~.!:.dacçao. S. Paulo e Minas:-..Nas prlwc"paes I>rogarias. 

o; 
brl\a occasllo. l\lultas novidade•r. 	 " v', APa,Parocv,~',telm:todo5

t: 
essa.', p 


I ! ,rnOdiC,OS' Rua salda-I Preparados Homeopathicos Dledl...ute vale l·o"taJ 110 r'flmet.~o I.ara qUl\lquer E' nosso systhema fazer liquidações no fmal de cada anno, por. 

1111' llr 	 ISSO não perderemos occasllio })I\1"U ve....or lmrat.o 0.__ bem 

btinho , 17, -- Nu Plll\t"mu.cla tia ban\tol Vlsllae- a casa Dhanr(\~ se'quizerdcs approveita~ o tem
~4';'·:"".v 1"(, - Una TI'II,JllsIIO, 2. >c«)t)C4OlC*=n'D)J(l~O!Qit')IOr.DJ( po e econom'••, dmhe,ro, Rua João Plnto, Q. "..-r-... 

',.' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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