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Amissão naval norte amerrea· 
na já partiu para oBrasil 

Rio, 10. O Estado-Partiu de NovaOESTADO 
Vork 'para aqui, a bordo do « P~-Ame,.,

h " - ----------- rica« a commissão naval americàna che ... ,Jornal independente e de maior circulação em Santa Catharina 
~ 	 fiada pelo almirante Vogelgesang. . 

Hed:lcção e Oftlclfllls -Rnllo Juàv ~iDtO,I'ANNO VIJI A referida commissão ficará no Bra
N' 2543 Diroctor.o proprietario " Assignatt:ras sil dois annos.".nlo.1oo n. 	 Anna l4$_ooo-S~mestre 12$000t AUGUSTO' LOPES . J~~ .- ._40 100 n, 	 Telephonel 22-01l1IE\. 'Po,tal, - 139 

Companhia .Nacional dI;000000000 00000&)0011 
NavegalJáo Hoepcke

PAQUETE . 

MaxA 'São Paulo' il 	
I 

'-":-- ... __ Sahirá no 
~ ~:'-> dia 12 do 

- ; corrente às COl1)paohia Naciol)al de Seguros de Vida li 	 ~ . 9 horas da 
~ ~ -.; noite , para@' 

~ t, Laguna . 
. ..... ~'. - RecebeFundada em Janeiro de 1920 =1 	 ~ 

passageiros, valores, encom
~ I :<,. j ,< .,;,',:, :. r ': i;h-diG de cnnfiança para ~s mendas e cargas peio trapi

Ca"Pital Rs. 3.000:000$000 	 5!! D'í~::nUi1S tacs cumo desarranjos do che Rita Maria· 

fi I J ,~):'(:;; de cabeça, biliosidade,. ~tc. Para mais informaçOes com osSéde: liua da Quitanda 2 - S. PAULO OS AGENTES! 1 ~ Nar devem faltar em nenbuma casa de. Iamllia. Hoepcke. Irmão & Cia. 
Presldfmte 

Dr. Jos~ Maria Whitaker, (Presidente do Banco do Brasil) GOMPANHIA DE NAVEGAÇ!Oi : ~3@~ij@@eJi)a" HHOt4HoOt)t)Vice Presidente 	 ~ LLOYD BHASILEIHO» 
Or. Erasmo T. da Assumpção. (Presidente do Banco Commercial do C l @ Mais uma honrosa carta do g~ande g PAQUETE


Estado de S. Paulo) 
 @11j\t scientisla brasileiro G
Dlrector Superintendente 	 Sirio 

Dr, JOSé Carlos de Macedo Soares ~ OH, A, ,'ELICIO DOS SANTOS 
Gerente Geral 

*'., ~ 	 I§' fk Rio, 26 de Agosto de 191 9. 
: ~ Caro amigo. •W. A. Reeve •• (Ex·Director da Cia, de Seguros . Sul Al1lerica.) ", ) @. I< cccbi a sua ~egunda remessa O

Actnarlo e Sub·Gerente: ~;~ g~cs~~~RS~I~he~~~~· A~~:dc~~?t~; .,W, S. HalleH P. I. A., (Graduado do Instituto de Actilarios da Gran Bretanll" «e i~ por mim e por e\les, porque: é na De tx-Actuario Chefe da Cia. de Seguros .Sul Ameriea-) 
~: ~ verda!.l.c un;t cxcel1enle resmola. A g. E' esperado do Norte no dia 

Agente_geral para o Estado de Santa Catharina: ~ if,t. // . ~~~~~ii~~~~ 1l0ur~O~~~iV;~izl,ag:I!!oS~~: 3 16 do corrente, sahindo dt:pois 
~: ~ ÍI '. cialmenlc na classe pobre. E quan- t) para os portos do Rio Grande e 
~~ !. ~ li • tas vezes e lksconhecid a essa cau- O M ontevidéo, com transbordo noOtto Blaschek $)! ~ sl)~rd!~ims~~~:lfil:l~~:~aSd!O t~n Vp;o~~li~~ ." primeiro porto para Pelotas e 
~ I 	 Poria A!@gre.""L.i •.@. ma raVilhas.e até qlla~i resurreições . Em alguns casos i! !: R ~cebe cargas, en com mendas, HOTEL MOURA - FLORIA~OPOLiS ~ ~ surprehendentc a qusntifladc de vermes cxpel!idos com .. valores e passageiros. 
~ ;)~ umA unka d0se, f' 11110 lendo visto inco nveniente ou ac-

I
eeauros feitos durante o I' anno de seu exercido. 13348 contos de reis fa3: ~ clde~i~!~g~~~ f~a al~~~~~I1~~~aâ~~e~e~;~ Senhor G O AGENTE. 
Idem: :I' Anno: 22162 contos de reis, 'IR ,! Seu am'go ! Heitol' Blu 
C3so de ~er desejado. Em cada seguro está lnclulda U'"'1a rC'lua d" ; .,' , * :q'>i S p P~~~~~u~r~a~ e~~(,~~c l(7eg~,~n~~~t~s dese- ~ 

dade e o pagamento do dobro do valor segurado, caso de a mork ser ,.t.s. t.. r.':; ~(~,. l~ ,i '.~e~:~~~;~'uam para a vulgan,aç'o de lão = xamBS' d~B""'a'= "a·""o~a""""* - l	 1 r~~-E""'"' ''''''' dm'l's=s o l'' '''

por accidente. 1.1,. c', ';p. O .VER\~10L RIOS~ de CllTIsplln A R,os--Vcrmi- u


O~ ~egur.dos podem participar em 80 'I· dos lucros llq.lldfJS • , ~ h'go P,"g"'vo (Salvado, das crcanças' puram,nte vege- ~) anno da ESGola Normal 
sendo pagos oS mesmos á dmheiro quinquennalmellte. s; f;a ta ' , 1f1IalllV(~ 1 e 1Il0fiCnS1VO, vcmJe-sc em '0das as Phar- ~ 

Segu.ros de educaçlo ou dotação de c.reanças. 'la,' i~ 1llal,;ld~ l: DrogaTlas uo Bras11 Deposltanos Silva Gomes ~.. Profeesora Anlon ,etta da Barris 1! 
A ela que trabalh& pelos planos mais modernos, offcrcce <.15 I J<.t ]I)res S "lJ' & Comp Rua 1 de Março 151--!{1Q de Jane!ro. 	 '5f 

• • 	 '14 ' ~ (Bulias em Portl1pucz, Hcspanhol, Italiano, Fr.ncez, ~ (' encarrega de prepar3rcan- ~)I 
vantagens e ~arantlas. . 	 , ~ Inglez c Allem:'io) ~) dldatos a esses exames, por ~I 

Os premlos slio maiS reduzIdos do que de qualquer outra (Ia tJ E\>ltem aR ll111tações e falsIficações exigmdo i:, preÇO! mod lCOS Rua Salda- :,)«r 	 . I fi ti nha M.3n nho 17. l. t'i- sempre Veronlol RIos, de Clmsplm A. RIos t:t " ' • 
•••••••••••••••••• • O.OOOOOOOO~OOO"* ~§or.eeaQ@@@~O ~O@G&}§O""t6 ~",,",Y-ii_~~~ 

······~~""~....-;iiiiiiiii~iiiiii~ A maior fortuna do mundo IH
Peitoral de Angico Pelotense I I I 

leiam todos o Que diz a verdade peio pensar \ Este grJndc patrimúnio iuuos 
de um acreditado clinico de Pelotas os paes devem legal-os óI. seus fii! 

Or. Alvaro Orumond de Macedo, formado pela fa- lhos; está no seguinte luminoso tri 
culdade de Ilediclna da Bahia, etc. angulo: 

AttHto que ha multOI InnOI emprego na minha cli- I O-INSTRUCCAo: Lêr, Escrever 
nlu o -PtU.ra. de Anilco Pelaten8!', que con,idero um c contar. 
medlcalDento bUGlco em todas ., enfermidadea du vias 2" Amar a verdade até o Infi
respiratorla.. nito e a Patria até a morte. 

Pel"tu, 10 de Setembro de 1906. Conhecer os prodigios da Po-
Dt. Alva.ro Drurnond de Macedo MADA-MINANCORA·.EI1., cura TODAi 

O Peitoral de Angico Pelote ns6, ê encon- A QUALIDADE DE FERIDAS, tanto hu
trldo em todl8 18 drogarias e pharmaci!ls do Estado. manas como de animaesdomesticos 

~ri-:.,!~d, lf:fY~::I~~, ~i~~.e8'lZb:~"â~n~S~~~~~~:~i~ aqs~~m:~ • . 	 e muitas doenças da pelle e da ("- ' 
.- I beça. Indispcnsavel aos fUTE 

~~:~:-:r nll~mg~~tmtt~:!~~'11 e drogarias do Estado . USl AS esportistas, fasendei ros c ás familias. Paia queimàI
Em Curitybl na &oglril Etztl &: Siegel e outras casa!!. ras nãu tem {'gual. 

fabrtca , DlpOllto O.ral: Oroa:aril Eduardo C. Scqueira. § UNICO Quando todos a conhecerem serà o reme:dio 
Pe10taa, Estado do Rio Orande do Sul. maior triumpho em todo o Brasil . Vende-se em toda ~ parte. t 

EM FLORIANOPOLI8- Rodolpho Pinto dR 	 sabbado~ leia as cura~ maravilhosasJ 
Lu. ti outra. "".a. 	 A E m b r i a g u e z 
.............. MINA~s6~~~r~~~Tv~~i~ ~~~~I~~~~Z ..~M só frasco de -REMEDlO 

ATTENÇAü NAN~';;::•. ni~nb~fl~.Pharm.cias e Drogarias e na DROGANIA 'MI

O PITOCO tem dl.rtamenle Ir•• lulomovels na O.rage do Wal(lel~i l·l'· Lesao-e -O-rde-n---adode 80$000
~11t.1l0. com chlull.uro ~Ibllll.dol e promplo. à vIajarem para ' . ' . ; _ . 
'lo'lhy. 8,ulquI • oul,ol 101"" do Estado. Preços modlcol. '--' , 

InlormlçOet. -luII .. OI A,encia de Lolerl.. ~ Praça 15 de --- '~'''' '''<-- aI00$000 semanaes 
NOYe~~::;,el.dO em lI~ohy: Vloente Pal.sl" Hotel Dra.il. Estabelecido desde Novembro de 1888 

~OV:-~cc.I~.. c' ~re'.r.~cl·il.gens .nle.da. 11 hora. da com negocio de: . Olferece-se a qUalqu,.r pe..oa. homem' ou mulher, que di.ponh.
~A~ ~.:I:r.:::'II.~ · oltal 7. ndereço Telegraphico PITO- A . ~ ~ ~ r~. Ele horas vagas parp dedicar-se a plOtar cartOes postacl illustrados 

(1 ~'1nn la~ Hr um~rlat1 Iltc por conta de uma~randecasa exportadora. Trabalho muito facl! ermarln 0___' Affonso H. Delambert Junior ;I, IIIMI . ~, li i1 ,), U', j~~~"s~ /~"l?:~I~~ocs econdlçOes a A ARTISTICA,ladctra de . .0.......... .8-RU,~ JO!\O I'INTO-8 ~~~fu";"~;R, Lydio Fermi~O Cardoso 

Appzooaima-•• O Car:a.a~al I Pretendendo rehrar · s~ , ~ende seu estabeleci · ~ a grandc Revista Carioca. 11 . e 
Uzem O Lança-Perfum VLAN EII é ! menta, mer,cacloroas, armação e ~ PecCiSi de lIm,co~rc~pond.n 1"\ Mana. Amalia W, Cardoso 

. 8 . • . 9 maiS pertences. ~ t~ p~lographlco nesta c!l- partiCIpam aos parentes e pes-
O maIs perfumado e tnoffenslvo. Quem pretender. dirija-se á mesma casa ~ ~'I~:;.Ca~~as Â.~~~~~t:cç~~ ,... '.0"' al11igas o nasel'Moto de s." 

............__•••••0" . Rua João Pinto 8 = FIOl'lunOI)olts k~~~I"I~~o~~I<~~,~E;~~~RDfS. I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:NOYe~~::;,el.dO
mailto:or.eeaQ@@@~O


.... ":..~~ 
•._--~:.",~:-,....... ! ,":,~j.;!.: :~:.a.': ":" ;~ " ... 


o ESTADO-Segunda-feira 11 de Dezembro de 1922 

;-,~.,-~~?~- . 
. ~~-	 . .. ~". ',,''~-----	 . ' " :1,' 

I 	~::s !o:~~~st~:~nc:~te:~it!n~::; lO MBRICOIDE ~~~J~!:e!e!.~:~ 1Ko!a ~np.l ·co~e::u::~=r.!~~~:c~~" ~'IQ UO 48 horas. 	 (lombrigas) l ;! - '\! l. ~ J est-omago e 8~-qU. 8pl8JIlentim.f-J-~ '"l§ I 
I A' venda em todas as boas 	 . I , t d . b s pharmaáas'''' 1'). -' . .-	 -, phumadas e dro&arias A' venda em tOda. a. boas pharmacias e drogarIas A venda em o as as oa Z 

~~~~"'~~""~'~A<I~~.Y~~,,)~~~~~~~~~~~~ 

O que houve na ultima ses-, Imposto sobre 8 Gymnasio Cathari_/saCHdl11'8 e Gago VãO . Um artigo de .LIOYdIACCIDENTE. S . '.' .' . 
li d Camara bal'ba I tentar um novo voo G '<7 ., . TRAGICOS 

s o a nense rapldo utravez o eOI",e que accusava . ' ., •.,.. , . 
Rio, 10 o Estado. A sess:lo da Raramente s:lo os inglezes bar- ' . fi I OCeu,no.l '\ a .França . Nos. a,,~~r~~. ..d.a.~ .r~~~,,"~enta~ 

Camara de sabbauo foi aberta bados. Têm q'Jii.SI todos a cara Resultados dos exames ~ . çGesdralmiflcas~é:Juando a emlse4 
com a presença de ~ deputados. raspada. Este uso dizem s~r de· nae. r~allzad~. em ')' de Diz o ,Correi. da Manha.:. _ _ em-scéne, .ainda muito"imperfel
. A 'a~ta foi. lida e approvacl, vido a prmc'plos de hyglene e Geometri~e:entr?:~ometria,_ .Mal. nos chegam os lornaes de't~~~?~sO u;~a~?me\~!O~~t~ ta,frequeples.eram "op~6," .. 

8tm dlscussJo. de elegancla masculina.. foranr a provados simplesmente: de Lisboa, dando conta d.a tn- . q p G g tra~lcos. Dommava ent.fo o Mys
' O expediente tambem naot"e A verdade e outra, como.e João Bo~facio MucioCabral 5213 tha.iastlca recepção que hveram da sene dque ~Ioyd eorr~ eslà .teno, e nao faltavam as sflua

importanda. '. . It no .Le Mal in. , que por. sua Amadeu Delpi"o 5 2115: Vlcto; em terras !csitanas os dois heroes escreven o so re as ~ues es ge: Çl)ese~ que os ~étore~ ti'!ham 
O sr. Carlos Maxlmihano 101 o vez se inspirou no ela Situa-I Weege, • 719; laelio da Cunha Ma- do ar, e JA tambem nos v~m en- raes :pparcceu no Dally Tele que ' ag~r cOm -,ªrdll e ,audacla. 

primeiro orador. defendendo as tion·. jornal corporativo dos Iheiros 4213;.Arnoldo BauerSchae tre aquellas noticias, uma entre4Igr1h:' '. ' . t 'Um dia -I&-se 
prerogativas parlamentares que , agentes do fisco. . ler 4; Jos~ t"errone 4; Oswaldo vista em que o commandanle I o. ex-pnmelr~ minIS ro _ o cura NicoUe d • 
no processo dos accusado$ pelos Nendo necessidade de IOven- Sulcão Vianna 4. Reprovado 1. Sacadura explana o seu novo empresta a França.a Intenção de de Metz, fazia num 

/ acontecimentos de Julho tem sido tar impostos novos e do saben- Nãti· ~o~parec.~u I. I F projecto de voltar ao RiO em annexar o t errlt~nod alle~~o á crucificado. Posto na cruz. 'com
• 	 desprezadas. do mais a que recorrer, Hemi- rO~:d"c;~a ul~'~:;::nt; o~d":,lag~ um vôo d, 36 horas. Em o quelmJrgem ;squer, a;?" leno, penet,ou-se lanlo dO papel que 

Ar.ôlyzando c pedidc de ficeo- que VII , rei da Inglaterra, ereotl ~chneider GllS' Aff~nso R~be é mais, prOlllette essa nova proeza Iq.u~nd~ bü~vc r .;rm.!•..uo ~ ~e- se conou as --veias, Ensanguen
fça para processar o deputado um imposto sobre as barbas. Era 7 115' Cicero Vieira da Costa Ne- para esse anno ainda! ~IO S e ~~cuf.açao que J~ ra a o tado. exanime, foi soccorrldo, mas 

Macedo Soares moslrou quanlo um imposlo sobre a renda que ves 6: simplesmenle: Hans Oaert- Teremos enlão de novo a re. eA cFsal es IXOU C,,:! t\no~ só se salvou dando ~uilO traba
de absurdo e iníquo contem o 3ugmentava com a fortuna do ner 5 4[9; Germano Thomsen5 215; producção dessa epopéa de va · ran].? segun o (ly lho aos que o soccorreram. Con~ 
mesmo. demorando4se o orador barbado, A rainha Elisabeth re- Arnaldo Moreira Douat 4 116; Ac- lor, que exprime bem o caracter I~erg~, ~allla co~o protesto o ta Calmet, na s'ua Historia de 
no exame de tao palpitante as- novou esse imposto, Como era cacio ~amos Arrl!da 4 115; Ac.y tenaz e valoroiSo da raça portu- a~ o a ema~ a n~o t~r cum- Lorena, que Jean de Vicey, ca
nmptü. muito at.to. os homens r~solve- de. FreItas .4; FlaVIO d~ Luz RI: gueza, da qual descendemOS?"jIpll~O até essa d.tta as obngações pel~ã<? de Meherge. no papel de 

Outro parlamentar requereu a ram deitar a barba abaiXO, e beirO 3213, Jacy Carrelrão Der estIpuladas n~ tratado. Judas quasi que se enforcou de
'ranscripç20 no~ annaes dos dis- rasparem· · ~e completamente. Inardes 3 19150. _ ----- - . Ire:nai~~c~~U1t~!;~~~V~~t~:tr~~ I~e.ja? Por pouco~ que sua habt~ 
cursos pronunclad~s hontem por Està ah.1 UrRa prova de qu~ Resultados dos exames realiza- Contra o uso da saJa Ir d ~ " _ D w' IlIuaoe. seu esforç.... por bem re4 
occasi20 de ser maugurado o todos os Impostos provocam d dos e.m 9 ~e d~zembro: . comprida St;:etO~ :/~Oi~'~~~: fuma e~ernJi~~ pre~entar, não o levou à um fim
mausoleu do dr. Urbano dos evasao Geometna e tngonometna:-Fo_ t t ,. ~ t g t traglco. 
Santos. ram approvados plenamente: Hans . Ip~o CS~O con ra c::a In erpre a- Mas, o acci~ente mais memo

assando·se l o rdem do dia Uaertner 8112; Acy .de Freitas ,A Federaçao dos CI~bs Feml- çao fa sa c tenden.... ~o~a ass.oalha- ravel foi o que oecorreu com um 
foi julgado objecto de deliberaçao Affonso Coelho foi assassi- 7 116; Adolpho Schnel~er 63110; mnos, dos Est.ados Unidos, ~om I da pelo ~hefe do gabinete Inglez. actor que fazia o papel de Jesus. 
o projecto regulaNdo o exercicio ado A!fonso ~abe, 6 115; slmples~e~- 300.<!OQ assocladas,na sua ultima .0. presldenre ,do conselho de Quando estava na cruz, o outro, 
da advogacia no Dislriclo Fede-. n F ' _ le . Acca,Io Ramos Arruda 4, C,- reumao, no Hotel Aslor, proles- mlnostros da Brança reslabele- que fazia de centurião Longinio, 
ral RIO, 11. OE,tado. Em nbur cero V.erra da CosIa Neves 5. lou contra o uso da saia com· cerá Igualmenle a realidade do no calor da acção, ena1vez de lo' 

. 	 go fOi assasSInado pela. proprla Reprovado 1. Inhablllladosl. Não prida. como conlmio li hygi,ne I.clo, dando a conhecer opaclo de car de leve com a lança o fian-
amC~=I~O celebre falsan. Affon- co~r.:~~f:~~i~ersal._Foram ap. e á segurança, exigindo que dis- ~aran"as Iranco br<lanmco apre- co direilo, enlerrou prolundamenDEVOLv'E-SE 
50. provados: Com distincç~o, Laelio t~ do solo pelo menos 20 cen· ,cnlado p or 1I0yd George na le a lamina agudissima no corpo

O DINHEIRO da Cunha Malheiros 9 516; plena- hmetros. .. confer~l1cl~ ,de C~nnes, a~ qua~ l\ do infeliz. Este caiu sem sentidos 
SABONETES-Epita4 mente, Odilio Cunha Malbeiros Se a moda começar a ~uJeltar- sr. POI!1CalC neçara a sua asslg- sobre a Virgem Mãe, que lhe es. 

. 6 116; simplesmente, JOSé Perrone se a decisões desta espec1e,perde natura p~r :~nslderar <:Iue n? .sua tJva ajoelhada aos pés, Ao Mys-
a quem fizer uso do ,PEITO- CIO Pessôa e outras marcas 5300; Viclor \Veege 48116; Os- a sua omnipolencia. As mulhercs forma p~,nHllva eram Ins"fflc"n- Icrio, conla-se, que assistia Joãoi RAl ROUSSELET-. e n~o alean· -MEIA~e seda para ho- waldo Bulcão Vianna 4 112: LuIZ deixando de obedecer-Ihe,correm les as dIspOSIções nelle con/ldas li, rei da Suecia, que, indigna-

I çar o re.ullado desejado. M.,s de mens e senhoras, O que ha Tavares da Cunha Mello 4 13130, O grande nsco de perder o seu _"'~ do, se lançou conlra o cenluriao 
_I. '5.000 pessoa~o~~~p~la~r~~\~~U; de superior-1Uassagens ~~ã~o~~~~af:o Muelo Cabral4 116. Iyranno mais ..mavel. Poderão 	 e com um golpe de espada lher;~~~t::ta~~luefficaci~ d~ ,PEITO electl'lcn8-·TRABALHOS p ellas vIver .mullo lempo, denlro decepou a. caheça,. que foi r. lar 
ARAL ROUSSELET, em lodos os DE MANICURE de uma sala·-o ma os movei e primeira Vlctlma.Lotc'I'"a Vt~(I('.I.;11 	 ~ob re a . 	 d TOSSES b8 dos mais' IrreqUieto dos artefactos-quc l'~~~:nt:s MEDICOS attestam ser No S~IãoM ~epetl6ba rua Transferencia dista do chão-20 centimetros ? 

o .PEITORAL ROUSSELET. que Conselheiro ara 11. • , Foi transferidll da 3a' bateria Numero da so rte grande, da 

t eupera a todos. leiam com atlen- para o 9· Regimento de Artilha- loteria federal extraidà hoje: 


;:S,'\.BONJ<~TES Epltacio PeRf:a~c~.f~~ij~ o '1.~EJ~ORKtn~ao~ Vispora é Jogo de ria Montada em Curyriba, o 	 53,736 soa., Pal'ahybllnOS, e d&8Empingens melhor~8 fabricus do 
Ril encont.ra.-se na. Cnsat USSELET.. , sem que vos dar~o azar sarbe;t~~:t~~liod!ilOs~~~~a 	 Bra

~I outro qualquer que lhes de maiS 	 Curadas pelo .Ellxfrdo Iu Au.'en.• 

' 'l:CS;';C ~e!'}!!!!gl) €'Ilperd içandovos- Portaria to fnspector ge- mana talJeceram 31 adultos, 46 AffocÇfi8S syphiliticss 

,. tiO dinheiro. I . ra do. Jogos . crianças. Santa Luzia do Rio das Velha. 	 M ulilel'es rebeld~s 
1 lucro na venda o que estragarà 	 P. Al egre, 11. Durante a se- hame. 

• . O Insp~c~or dos 1 Jogos permiti Vlnte e duas pessoas fallece- 10 de Março de 1916. C? 111. Dr. Alexandre. ;\filford, 

\ •. ~~o~odç~~gl~e acafJ~~e,ct~ s:egudf~:e ra.m em consequencia d.e en!er- Diz E Maria Malaquias em car- reSidente em Bagé. RlO Grande 


~ Perfumarias NaCIonal e Es oHicio: mIdade. do apparelhd dlgesllvo. ta g;ft~~~~~e~~~~~o~nnos em pin - ~aod;~~ ~~c~a:al\l~~ aJ~e\~~~ ~~; mi'~1~~a~~~0~~:i!~~~~ ':,m ~~~;
ri trangeira- Nn Pharma-I -Em solução á vossa consu~a gens no rosto e no couro cabellu- sempre obtido resultados, em- d~ ~oaJ1na Surr, a ..Ieader- do fe
'1 ~la da: }~é-H.ua Tra-- ~~ns::~:~b~o ~Ú\~~:~~bare ds~ ~ do em tão horrivel estado que pregando o ELlXIR DE NO- mln lsmo americano ao chegar áln
l' \ )ano, 2. da competencia dessa collectoria ULCERAS, EMPINOENS, ETC não pensava en~onlrar ma;s re.me- GUElRA, d" Pharm. Chim João lil~err., sendo enlrev~.lada a bor
e I., . ou da alçada da policia cohibir o Desapparecem, usando-se ~~~ f:;~.o f~fm:~~n';;:llh:dagu~~~: da Silveira. '~PO~I::~~r'~~~d~;o~x~~~:.~~~~:

'I 	 jogo de vispora ahi explorado, Ponluda Mlnaucora fazer uso do Elixir de Inbamc _ se-lhe:~:.' :J ~ mu.lh.er brasileira 	pede a ddelscplarõeO-ovoSa'rt~,guOe, le8m9, fapCaeradgrOaqPhu eo Ooulart. Com ° uso de um vidro -Venho fazer e gyro do mundo 
It --.~ me achei quasi sã c com Osegun- e estudar, em todos os palzes, a&: ammstra para os revo OSos unico, do. regulamento annexo do do vidro parecia um verdadei- Aviamllltto de receitas com condições de eXlStcncla da mulher 

\ ;- - decrelo n 15442, de 13 de abnl Estrcito ro mIlagre, pois de empingeus . às quacs quero prégar a revolt-
Rio, 10. O Estado. Desde Agos- ultimo. cabe cpnmord,.almente_ ~os . nem mais vestigitls existe. E' com pleclsão _ Na Pharlna.- contra a escraVidão senlal e ma4 

I ~ to que uma comlllissao de senho· agenles da força publica, por 10- A bençlio dos novos SInOS o maior jubilO que expontanea. cia da Fé-Rua '1'..a- rital. O malrimonio como exisle na 
ras da nossa SOCiedade tomou a termedro de todos os seus orgãos Reahsou-se hontem no Esfrel ml!nte venuo por meIO esta tornar j.tno . ... sociedadeactual,não é :5upportavel,

~ SI a tarefa de promover a amms Ilmoedlr o Jogo c1adeshno e o não to a benção de dOIS novos SIllOS paterte 8. mmha rratJdãO ao fabn - c ~~ e por isso muitos CASados recorrem

~j tia dos mil"ares e ",VIS <1"0'''- aUg';~g~':ic vlSpora é de azar e que eslao sendo coltocados na ~:~esede ~~~ ~~no~:~~~r~d~ei ~~~ 
't 

....... - - - ~;n!i~e~~~~des~as~~~~~'~~~f;r~~:
]! dos nos aconleClmenlOS de Ju· não eslá comprehendldo nos au- Capelia em reconslrucção, que remedlO~ para a pene. E para IPoincaré falia a propos,lo fidelidade, mas sõ emquanlo se
~! lho. lortzados pelo arl. 15 do mesmo receberam os nomes de S. Pedro provar acheI convemenle dar co- do artrgo de Lloyd George amam. findo o amor, cada um 

Trabalhando em nome da mu- regulamento, pelo que compele e S Paulo. mo testemunbas da cura os Srs loma seu caminho. Um amor eler
lhe r brasileira ess~ commlss.20 pnn~l~almente a pohcia a sua A.festividade esteve muitocon José Germano dos Reis..José Mi-/ . , no dura, sm média. tres annos. 
promoveu um manlf~sto pedlO- prohlblção. . . cornda, bem como a grande ker· I:uel do Nascimento c Felicissimo RIO, 10. O Estado-O cnrrcs- mas muitos morrem no fim de seia 

ã 
do aos poderes publicas a con- Se.. por~m, a poliCIa nenhuma messe que mais tarde se realisou. Homem do Amaral. pondentc: do •.Jour~al... em LOII- mezes. O que eu chamo mono&a

. CeSSa0 daqueJle fav0r, a exem~ prov!~encla deu até então. ca.be Abrilhantou os festejos a ban- (Districto do Engenho). d~es envIou para 1 ans <l t'.ll t~c- IUm progressiva,. Isto é a mudan~ Pio. do que se tem feito varias ~os f:ecaes e:m face do que dl!- da musical da Força Publica. vista que obteve com o SI'. 1" 0:11- ça: de cumpanhelro quando o amor 
põe o art. 184 n' 13,. do mesmo caré a respeito do artigo de Lloyd desapparece, é o unieo remedioi.~ ve~sr"nani~esto .couse~uiu reunir ~~fp~~~e~;~~rfJ'~~us~~:~ioro: :!: ----------- IJin Ir li hão por George, pubiicado nos jornacs ~l~;tO~S inconvenientes do casa-

f~ 'mais de alto mil asslinaturas de plorl::ção dos jogos não autoriza- Cautelas nas operações urna deOLo~d~esd d F -E os filhos? _ perguntou o 
:4j ..nhoras e senhorilas da nossa dos o funccion amento de casas ". muihei' c le e o governo a rança jornalisla. 

.-. .ociedade, assignaluras essas lan- cladestinas, devendo essa colleclo- clru rglcas declarou que eslá resolVIdo a não - E' mclhor não leI-os. O mun1ii .adas em Ires listas destinadas.à ria tomar as providellcias necessa-. ... ' . deixar passar sem protesto qual. do é muilo duro para eiles. To.
I Camara, ao Senado e ao Pres~- ~Jas. afim de que cesse a prahca . DOIS re~ulados cIrurgiões p~n- ~rs , Blrbam Hope desapparc- quer asserçao menos exacta e davia. eu gOS~(\ multo de crean
' 	 denle da Republica; aos dois p"- IlIeial , "ens~s, Pierre e Louls Buy, Im· ccq de sua casa ell! Nova York. accrescentou: ças, lanlo asslln que adoptei UIII' 

meirM para que votem a medida - _ _ __-____.__. _ _ preSSIOnados .com. a gravidade dai O marido, desolado, procura-a .. Parece que Lloyd George se m~nino, q.uc .educo em uma das _.. 
I aI) ultimo para que a sancione, opcraçOes ~Irurglcas executadas por .toda parte sem encontrai-a. t0rna respollsavel por nao se ler mmhas feliO~lcts. c. conto adaptar 

fsfazendo-se assim, os dese- .......... A. 9aA a popular num or.gão mfeccl~nado e com a Tarnbcm foi inutil fodo trabalho cOl1cluido o pacto de garantias ou~ros. na Illlnha .vla~~m. _ : . 

•a I .' ., .__ cerveja da excepCIOnal mortahdade, em laes dapolicia Afinal o marido que franco Inglez - Pennllte-me a senhora ' per
10sAdc~J::::rssao promolora nao BRAHMA. Leve e .aboro.. ~:~~'pr~~:~~~~~ U~e~!iO e~:li~~: é mu;to ;ico. resolveu of(e~ecet .ESq~~ce o· chefe. do governo rr~I~!~r?lhe donde tirou luas dou. 
utá ligada por parentesco il ne· - - - - _ ...___ _ nuHar ou diminuir esse perigo e, l!~ mllhao a quem I~e désse ne..- bntanmco qu.e Jamais r~s'pondeu - Da minha cxpericncia, Já me 
nhum civil ou militar revol(oso. ao mesmo lempo, preparar o or- tlClaS da mulher fugida. as pr.opost~sluslas e pOSlhvasqueca..i duas vezes. D. prim~ira vez 
---- ~ .- O mercado de xarque está gamsmo a t'upportar melhor a E. depois dlga.m que o amor lhe fiZ vaflas vezes. tinha dezoito rumos•. Oiv.orci.ej4rue. 

cada vez peior ope~açlo. " conjugal nlo e:luste. Por sua vez o -Journal .. , com- Da sCll:lIn<;la tinha vinte,e um. Ser' !SA REC.iTA . Tiveram, os dOIS clrurglOcs a __ mentando as palavras de ~Ioyd ultima. Meu marido, 8elual ' e eu 
\.J I:l TRIZ Idêa de sUJelta~ C? doente, antes da George. recorda a acçao do ex- nunca vivemos no mesmo aparta4A CICA p, Alegre, 11. O Eolado, Um operaçlo, a ,"Jec~Oes conlr. o D li bi d Sil ' d S primciro ministro na Conferencia menlo. Somos os melhores amlgOI ' t~l.gr~mma do Rio para Cacho- micr.obio ou mlcroblos cauftadores r, &lDB aas ,eira 8 oua de Cannes que se assemelhava a do. m,:,ndo. Se morrer antes ~eUe, 
da ferida que ha doze anno., elt. dIZ : da . Infe~ç~o, ~ev':íamA h~ P?ucg, de um perfeito negociante por- deIXo-lhe a metade de. .. Iodos .:'00 

IInba na perna 'o ~onbeeido la' .0 mercado de ...rque ••ta ~~I~g~\.~co~e:x~ell:nle~~e:~t:do: Telegramma. de S. Paulo nos quanlo em troca do paclo 'pedia m~~h6e~~I~e devo ~erdtif de meu 
vrador em Candeia., Bahia, sr. cada vez pel.r .qUl e em toda, que obtiveram. O eslado do doen- da" a grala nova de ler SIdo ap- á França a renuncia á toda acção f;lh~: ado ati~~~ade fica para meus 
Manoel BomBm do Sacramenlo, a. outras praça•. Sô. a .uspen'lo te melhora, de.apparecem do cen- provado com dlstlncção.n~. independenle, relallvamente ao O jornalf.t s~iu da entrevista 
hole completamente curzdo, com jde re,m~ssa. por .Ig~m tempo tro Infecclona~o as especles de exame. do ultImo anno de diteI- desarmamento lerrestre, naval e perPlexoad~lr~do I mlillo OUCO 
3 (r••é05 do .ANTIOAL', do dr, permllhr;! o r..tabeleclmentodo mieroblo. visados pela, InjecçOes lo ,na Faculdade daquelta capi- a entendimentos com a Altema- PeAUIlI/ldóe. ádejlto 'd!\~IfO,~. : 
Macbado. " mercado... e a operação, conquanto Se laça tal i o nosso dislincto e talentoso nba e os .sOvicts.. nha.s Hicorias. ' . ... . . ;:. 

' ~ num centro Infeccionado, torn.a4se coterraneo sr. dr. Alcebiades _, . " ,~ 
l. ------	 uma operaçlo anllseptlc8, de mo- SI eira de Souza, ___ _ . ,. .. ,. ,'. ". , ·~:1't ..;... ;i.r '<~~ 

, ,(.1" 	 ~~s q::a:e~"~g:!~~u~~~!~bl~~~~~ . recenformado ~ filho do nos- DI'plo ta . ".I ..VICORaN TO-leu SOPBBII~ fecçft'o propagada que se lemlam. 8~ estimado contc~raneo sr. ca- ma S· d€;licios,aMistitra. ,é; 
11 mu o systema das InjecçOes pre- pltao Jo~o A1ceh13des Silveira N ClGARRO ~D· ·E	 .' Uy ,",'

Dá sangue rico e puro. paratorlas!le difundlrà se.. duvj.. dt 501111. a quem, apresentamol • ~O . _,_ . .... ,", _', ' \~r, '::\""l• . •,.l:.:.. '~,,,, ' .: 
. PASTI~HAS ,. ' 	 dacomrapldel. IIno.,.. feUcllaçOe&, M'''BCA V1U.DO' ',;", .. ..." .. 
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O:ESTADO-Segunda-feíra I i de Dezembro de 1922 

.P~çam SÓ Licores e cervejas i :"':':~c!::'A 
da Companhia ANTARCTICA 

•-da soe-.al Medida hygienica o caso da reunião prelinti-IReunlão secreta dai Defendeu os soldados ac- o TEMPO 
nar de Valparaizo commlssão de Fl- cusando osofficlaes-===========- Acaba de ser resolvld_, em Rio, 10. O Eslado-Toda a nanças do Senado Rio,IO. O E~tado . Os jornae. Direetoria de Meteorologia 

.. Paria, um allumpto de grande Im- imprensa commenta largamente I 	 de Recife publicam a defeza que (Serviço Federal) Synopseportancia: foi decretado pelas ca- a proposta do Itamaraly sobre a Rio 10 O Estado-Reunlu.se o advogad? Britto apresentou noAnniverurio8 lJ~S de dlversOes que as creanças reunjao preliminar de Vaiparai- honte~ em conferen~la secreta processo tnstaurado contra os do Tempo Occorrido 
de menoa de quatro annas de eda- lO do Brasil, Chile e Argentina \ no Sen~do os membr~s da com- soldados do exercito ap~ntados

P~• .&lf!fOa ROdE. de nlo serão mais admlttldas aos para tratar dos desarmamentos. missão de finanças dessa casa como autores do asssassIDato.do Capital , até às 16 horas de hoje:

~Ipedaculos que se realizam em I Na Argentina a proposta foi I Apezar de secreta a reunião: dr. Thomaz Coelho, por occasl~o O teMpO hontem foi clnstavel

!leãoraa : ,.ocaes fechad.os. I rec:ebid:t com desconfianças, ailás _ II d da mtervcnç~G fcd'::íal naquelle com pequeno aguaceiro á ta.r~e. 

• - " ' Comprehefldem-se fl\c!lmerlte as 	 sabe se que ne a trata~am . a E t d Hoje o céo se manteve quasl TR-

au.d. f,ao"iac. de Jesus. A.n~ razOes de semelhante medida E' tnJustJficavels. proposta que lhes tena sido feita s a o . b t 
tonletta Ramol da Luz e Damia~ que a atmosphera que se respira O governo argentino pediu ao para assentarem com os seus Nesse trabalho o advogado telramente enco er o,. . 
na Arhl1de de Alencar. nesles logares nao é precisamen- Itamaraty que exponha mais cla- co1legas daquelJe orgão technico aponta. o cor~:>nel Jayme Pessoa ~ ttem~eratura ~%~ f~)I _ á 
s.~or1": . !~f~nt~~ puro quo exigem pulmões ramente a sua proposta. da Camara u~a orientação lIni- ~n~c~:I~r j~~~I~:iV~~ev:e~~~~~~ ~~J~s;:.nco~se20,~ grà~~I~: &Ma~ 

. Mana Ipez: Vieira, 0 111 Ame- A Fr~nça que zela carinhosa~ ----~---- for~e a respeito dos orçamen.tos. veis perante o Direito. pela mor- xima.às 14.0 hs. com 26,0 gráos. 
rica da Rocha, Antoniett; d.e Clr- mente pelo 'problema da natalida- Cerveja DQce e nutriti~ . Firmou-se logo qu~ seria InU- te do dr. Thomaz Coelho, dizen- Ventou ..Norte. fra..:o durante 
valho Rim... Anaellca ht1ome~ de, nlo podia descuidar-se de irn.~.. '-b. va. Enrija os ~11 o solenne entendimento pr{)- do que os soidados não fizeram todo o dia. 
lia, Mercr Nevo, ~Icina Ang~la, pedir toda! as causas de morta~ .....a~ ler musculoso jectado. .. mais rio que cumprir as ordens Chuva recolhida esta manha
d~ JUUI, Bou Llmall lalllma IUdlde infantil. Uma dellas, incon- Como formula .mals pratica da uelles. 0,1 de millimetro, isto é 3,4 mif-
SUvelrl t u ~e"inll Haroldina ~estave~ment~, ê a que resulta da " assentou.-se que d~IS senadores q limetros abaixo do valor normal. 
Vlelr., Ascendln. Muner da Sil~ ImprevldenCla dos paes, levando A h procuranam o preSidente da com~ ______ A insolução durante o dia de 
•• t Hely Blum. amiudadas vezes creanças d~ pau· utograp. O caro missão de Fj.nanc~s da Camara At::.pectos de Santa Catharina b.ontem fo i de 9 horas e 6 minu

8ft. ea ~ade a frequenta~em c,"emas As festas da paixão, em Obe- para communlcar IstO. ~ 	 n Itos 
Dante Na"vldade, capltlo JOlot e outros ce~tros de dIversões ond~ rammeTl~:au, BaVIera, Que co.mc- Os relatores de cada orçarncn- . Heceb~mos um folheto, ~I)m: Estado do mar: .Ch:lo». 

81uu t Q 1110 de corvetl Theo- o a~ ê co.nfmado, pobre do oxy caram no mez de março, termlOa- to das duas casas do Congresso htul? aCima, conten.do o brllhan 
doro Jlrdir:. ~~~~aeõ~~Oéa~~~~~~en:I~~o'd~: ram em outubro. . trocaram ideas em torno dos de- te dl~~~rso pronunCiado pelo nos No Estado, ás 9 horas de hoje. 

- erme~s iRfecciosos de lacH in- Nao obstante ganhar mUito pau sejos do executivo e o que re- 50 dustmcto conterraneo sr. coro- O tem o nos differentes on~ 
A.Dtoalo .&..maral ~estlo pelas vias respiratorias, co com~ actor,? aldeilo que ~ez presentasse effectivamen!e a von nel Marcos Konder, na sessão do tos do Eitado foi.. em eral i~en~ 

Pestela boje O ,eu annil'ersa~ mórmente em organismos fracos. de Chrlsto enriqueceu. Propne- tade do governo e o Interesse Congresso Representativo do Es- t' d C .~ I tg d st 
rio nataJJdo o Ir. AfttoniQTaVa- A respeito do acidocarbonice- tario de uma loja modesta, ven- da administração, dentro do pro- tado de I~de Setembro de 1919. ~~~~~ c~ovi:~~d~' e~n ~Iu~e~ 
rei do Amaral, vlce-conlul da tio nocivo á saude-é sabido qu~ de cblbelots- da propna lavra gramma para deminUlr a crase AgradeCidos. nau. Hontem à tarde cahlo grani~
Republlca Portulueu nesta Ca- a sua quantidade augmenta extra como esculptor em madeira, e actual . merece na o \'oto do Se- L t Estad 

) pltll ' ordinanamente nos logares fecha- não ha estrangeiro que passe em nado 	 ---~---- 50 em ag~ e rove+ou u o 
t 
~ 

A~ diltiftcto aonivlrsarianle O dos. Srnhith, conhecido chlmico I~- Oberammergau Que não queira Ne~te ponto todos se mamfel- ~~W-~~~ do mar em aguna ' • ranqUl 0-. 
EST~DO 1 1 glez:, ac ou que nos campos a levar comslgo um trabalho de I d . 5 I! 	 ~'-

" enva na leuI ma I Inglaterra essa substancla existia aram sem l\ergencla. âl fI.' A t M R d í.t No Palz em geral ás 9 horas 
sincerol p.rabl!:~. apenas numa proporção de 3.36 Ch~~SJ~~_lhe tambem auto ra~ _ _ ~._______ I! vlUva ugus a arta o rlgues ""'~ de hoje: ' 

• • por 10.000; essa proporçãO aug- 110 - erto dia um TlCO InNu _ i parttclpa aos seus paren- ~ Pgrto Alegre, Bagé, Uruguaya·
VlaJantp.8 menta conSideravelmente quando P s. \.. . S As sombrinhas ~ tes e pessoas de suas rela- I na 5ta_Vlctona do Palmar Pa

• 	 te analysa o ar da platéa do thea- tnal saxão, pretend~ndo nvallzar .•. @) ÇÔr:5 e amlsade o contracto ~ ra~aguá e RIO dejanelro: "Bom" . 
tro Standard, de Londres, 32 por em generosidade com um baudo A b h ~ de casamento de sua hlha 1"2 St M . R O d To es 

D • .&..urea Leal Jlo.ra 10.000, de americanos que InvadITam a som nn a, e!:llOe gracIoso ac- ~ Laura com o sr Orlando As- @ a ana, IOC ran e, ~rr ,
Re rtuou de IUI VII em a Ar. escolas norte-americanu, lOJa do esculptor em made ra ad- ~essono da ..toliette. lemlOl~a, e ~ SIS C~rrêa. ~ M.uzambml:l.o, .. ampos:, Vldona 

I I " .. I' conltruidu !!ob o cpteflo exacto t I ,ão velha como o mundo E -nos'" 11 2 922 e JUIZ de Fóra. Incertota Ihr. I fxml . sra. -. Aurea d 'd -d d h' h qUlTlu um au ograp 10 por.. perrnlttldo conjecturar que tivesse b -] - 1 Em Curltyba e S Luiz das 
Leal Moura, dllna tlposa do Ir. g::a~e~e~~lr ~r~sor;lo ~~~s~~d~al~ 25.000 marcos Sido no propno paralso terrestre ''ti ' ~"'y..@~~~ MIssOes o tempo era a essa hora
~ICO Mou~mlo. 13 por 1O.000.lfntretanto, os ares _O Ipapel que elle obteve po~ ~Ile nossa mãe Eva Inventasse es- ~ Orlando ASSIS Corrêa ®! "lnstavel" com chuvas. Em Cam- , 
" ~ caseiros podem ser conSiderados tao bom. preço traZia esta .íl.S Sl _e enfeite, com folhas de paimel- Ct e ~ os está trovejando. 
• Paare Jo.... ledelm.ler puros quando contém apenas 2 gnatura . Antomo Lang. ta, para se garantir d05 rigores ti Laura RodrIgues P E d l=". 

Para Tublrlo 'tpe amanhlo por 10.000. -Antomo Lang? perguntou (I do sol. Mas, a d~r credIto a uma r; p artlc:nam Cu \:" sã!.! nOIvos. 'L' ~ m vartos pontos ~s_act) 

revdmo.padreJorct Sedelmayer. Eis ahi um prohlerua Que tam comprador Q:: e.. é 7 , Icnda chrf1eza, 101 a ffiull1e i de ~ '11 - 12- 922 ~ ttlO áGrandedo Sul choveu 
DUi.iiütl lua ilUStnC11 ficarlo bem nos deve Interessar e merece -Este seu cre1do , n::-;p ' ,ldeu um carplntclfo chamado Lu-Pau, ~~~~~~~ tem tarde. 

IUlpenlas as conferencias das a attençlo dos nos,os hntienistas. modestamente o l' sculp IOr. que viveu em ~po~a prehlstonca, 
C(JnlrellçOes Mariana,. 	 Mas, o saxão, vermel ho t~t Cu- ~r!~i~~: :~r~ ~;~~~('!r~~ :6~~~CIl~~ 

lera, rasgou o papel : sol. 	 Debates na assembléa do Bebam da BRAIAgradeoimentos n dBOU"" Seba"'l'a-Q da Lima -Por vinte cinco mil marco" , -Senhor dizia eHa ao ll1"ido 	 C 
U 	 at.tl ~~ '1 b ~' 5 55" ' ' I d H ' Rio Grande do Sul Teutonia er~~;lsem

lI",or .A.ccaclo Moreira rt.b[~~i~~u"f:f~~n,e~~_~S~~r~~nse- 3-r~~~~ C~l'r~t~~. "[ a Ignav , ~~~ u~~i)Oen~"cl~ns~ru~~g~s l~~cVt~~ P. Alegre, 11. O Estado-E~. 

Pari DO' .,rldecer I noticia para as casas, mas sois incapaz tiveram animadissimos os deba

do seu 3ftniversario deu-nos o -----..- - ... - ---- - - de os fazer mover. Eu fi z coisa tes na Assemblea dos ReDresen

~~~!~~odMa:r~ir::S~:p~t!~~ "!:~~ V••oo da Gama Foot- MlnalleO~'a ~ae~h~rq~:b:ii~~~! s te,~~f!e~~: ~~~ ~~~:~o~ntJ~âo~ ~~:~~~oG~~~~~ Tribunal do Jury
doai, Idvolado no fOro desta ball Olub Amelhor Pomada para FERIDAS mais debeis que sejam. podem Vargas, Ariosta Pinto, Vasc.on-
CapUal. carreQ;ar nas pontas dos dedos, cellos Pinto, Lindolpho Collor, Foi julgado hoje pelo Tribunal 

Recebemos communicação de l e\~r~~o-~':i~~~~C~;:~~ d,~t a;~~~d'a~ Adolfo Dupont e Vi~tor Russo- do jury desta ca~ilal o accusado 
O n('ISo disUncto conterraneo ter sido fundado nesta cidade As pharma cias não abrirão solou a sombrinha. mano e os federahstas Arthur Antonio Braz, que foi unanime

sr. cenlral ·' Acaafro de Campol, mais um club sportivo o qu al a os domingos Lenda ! parte, não devemos du- Costa e Alves Valença. mente absolvido. 
len a lentlleza de nos agradecer tomou o nome acima ficando as- Do dla 17 d o corren te CPl d vidar que esse traste prutector Nesses debates trataram sobre O Promotor Pu~lico appellou
do Rio, onde le acha, a noticia sim constituída a sua primeira ante, as. Pharmacias .desta Capit<ll fosse conhecido e utilizado, des- a eleição presidencial. para o Superior Tflbuna!.
publicada I rupelto do leu .n- Dlrec.torla: não abnrao aos domingos, deven- de a mais remota antiguidade, 	 BrazFez a defeza de Antonio
ftlvenarlo nltAUcio. Presidente-Jos~ Luciano Nu- do ff~ar uma .de plantão conforme pelos povos orientaes, isto c, o sr. dr. Marco Aurelio da Sil. 

nes; vice-presidente-Jayme de conblRaçil~ feita . . . pelos pai zelO do sol levante, e pc-

Olr. ElylloSlmOel teve Igen- Oliveira Coelho; l' secretario-- No proxlmo dia 17, flcarà dlc los paizes meridionaes de sol 
 Artigos Dentariosl- N" veira. 

tileu de nos endereçar amavel Eduardo farias; 2· secretario- planta0 a Pharmacla Rauliveira, abQ~:~~r.aos romanes , diversos Phal'macia da Fé-

t.lelram... di ....adeclmentos Tlncredo C.o~ceiçlo; Ihesoureiro - - ____ _ autores descreveram as famosas R"'L Tl'ajano. 2_ 

por motivo da noticia publicada -Pedro Xavier; Orador João 	 Dontista Sebastião de Lima 
• relpelto do MU .nnlvertario dos Pas!os Xavier; capitain - A .morte de um ca.rdeai ~~~b~~~·;ra~s~~ lrs~q~~~:~~~ ~~; Rua C. Mafra, 39--Sobrado 

DatlUclo. Prancllco Nunes da Silva. deRM~J~d ?er~::~e~~~I~f~:~:~ ~~ff~~i~~or~~ittat~i~~as s~~~~n~~~ Luiz Gallottl 
O noslO estllftldo contenaneo ------ Herrera. actuaes. Algumas eram tecidas be:~~ t~:~~~~m:p~~~~I~~~ar c~~ Natal do Asylo de Orphãs 

ar, Roborto LaP"_ nOI ende' SEMPRE ' com folhas de palmeira; oUlras, dislincçao nos exames do I' anno e da Escola S. José 
recou do Rio attencloaa carta de - --_-____ I , com .cabellos de mulher. da Faculdade de Direito do Rio 
alrldectmentoa • notlela publl· TRIUMPHANTE . i 1 .rOI no .seculo XVI que as. som: de janei~o, o 110SS0 joven conter- . listas entregues: n' 235 Pau
cad•• proposlto da IUI prGmo-	 Cluh Concordla lormh.as, Imp?rtadas da Itaha, fC? raneo LUIZ Gallotti il quem apre- IIna Portella 11$500 n' 247 Joa

~ll çlo I le,undo escrlptu arlo do 	 ram II1troduZldal nos outros pal- i' b ita P I 11$ d.' 22 E t 
..-. Tribunal de Cental. r Soffrendo. de uma forte tos~e Nos el.egantes. salOes do Club zes da Europa. sentamos s nceros para ens. ~ahl ~':J,Sn' 449 e n' 42 T~~~~l 

- ~u:iamefaf::~~o~~~a~r;~jrard:ad~: ;~~c~~1:;ad:e~I~~~'s~~ir~~nte:n - - • - Carlos.Hoep.eck Jo:-. 50$: n' 144 
....\1 Pln nOl "radeter a noticia M alimentos me impedindo de g Eugema Belrão 7$700, n 73 El~ 
- do nlldmcnto de um leu fllhl- dormir eu teria certamente succum- - ---.-- Match de foot-ball entre pa- vira Lobo 10$, n' 460 Maria da 
......1 ah., villlOllOOI O Ir. Eduardo bldo .e nlo foosem os conselho. C~mD1entarios do .Correio Oloria Silva 12$200 n' 121 An 
......\ LI,bll. de pessoa amiRa para que eu fi- d M hã ranaenses e cariocas Rlbal Manguilhotti 5$,11' 233 EI

. - Itlle U80 do .Peitoral KollM~ a an » Rio 11 o Estado-No c<lm o sa Leite 8$ n' 119 Olga Mvngui..-: eo.tratto deeuamento ...let.} o que IIz com fellcissimo Rio. lO, O E5lado-0 .Cor· d B 'I f" h I P Ihotli 4$ n, 213 Martha Beck 5$
_\ . resultaao, ficando bQm em poucos relo da Manh2_ diz: .0 Senado .. o . o a ?~O Jogaram on em o n' 425 Maria Antonieta Cal.. 

Co... • lellm senhorita Laurl dias. não funccionou hontem por falta Bntanma, do Parani. contra o d e i r a 6.000 n· 240 B a n c Q 
- Rodrll'!tI, Ilha d.,,,ml. vluva Razlo porque aconselho a to- de numero Com a retirada da eBotafogo_, empatando por um a ;\, .j,\ S 1 d B '1 22$500 158 J 

Marli Boehi.ul., con.ractou CI- dOI que soffrem de tosse fazer ordem do dia da ".~'~,' - U h. o rasl. ~' o,lei de impren'" um."~ o~ 
- \ ..mento O Ir. Orlando Alli, U50 dtlte r,rodigioso remedlo. sa ue eslava reunindo ali com~ O çlub paranaense tem um")\; BCp In,! Nappl 13*,,900,. n. 473r"'""""1Corr'a ••rltalo dD txerclto Porto A egre, 16 de Agosto de ,q t t t , conjuncto regular destacando-se ""."'.\ Ai:. Luperclo Lopes, Antomo Horo 

actualmlnr...rvlndoIl13aB.'1917. 	 mummene,quarenaesee,qua~adere2.a , .... ,i , ~,,",..1" \ .. .. Lehmkuhl,AlfredoKilian,Anto_t =	. ttrlL • • .aulo SMetredo Macbado. renta e oito e at~ quarenta e nO"'I',1 O &Botafogo- jogou mediocre~ r!!l-~ ~ ~ uio Koerig, Jorq:e Nicolau. Ma\
- ve senadores. deiXOU dt: ~av~ : menfe. estando o -team» desfal~ O· ~mphUltro o:"" EXCELSIOR~ noel Wagner, Estevao Espindoia

assumpto digno de tlQ Inslgne~. d cura o rbeuma!i!mlOO, dyspeplIia/ Ernest\) Bozar Carlos Baachs tE \N8seimento e escrupulosos cuidados. i ca o. i~;~;:: (M':!j:;. ~~;:~~~,/:.' Vlcen'eSilveir'a deS.junior Ma! 
Eat4 emmtalo'ardo sr. Theo-- Janeiro, o sr. Leon Eugenio La- Ha Quem 'alie. nas ~mendas,.1 ~flgftr1(>, pul:l1õCS c intt1>tinos, ria de Lourdes ·1.opes J3$, n-

j dem C.r"" pele nuclmento r"gess~, que durante muito tcm- aperturas das fmanças c tenha, ipontadu, eoqlleluelle, Il(\ntll~ 440 Colombo Sabi)1o 6St n. 1291d.III.11 um.llhfnb. qUI chamlr· po reSidia nelta Capital. ria bocca a toda a hora a palavra Quem perdeu' !IIÕCII e oulrl\tl (lnfermidmlns que Iracema Aducci 7'$, n. 388 Major 
..... VOLANDA. AOI leus parentes envlamoA bancarrota, m~s tudo is~o n50t 	 ;!:~ir.~...mediCAJDont~. c:s:tl)~ Adolpho Monteiro 5., n. 441" 

u nO'lal condolenclas vale, sem dUVida, o sacriflcio de, A senhorita Lydia Cribari l. Edelmira Sabino .11, n. 317 Do. 
FaUecimentos um sabbado na Avenida» . jaChou hO:1tem a tarde na Praça r- ' ,E', o-tmi...o -emplaRtrÕ-fortif!- mingos J. da Silva 11$100, n. 


'.lIeceu e enterrou~se honfem --_._~. l7, de Novembro em frente a •cante e calmanto recommendtl.- 62 Santinha Romanos 55'. n . 

Leoa Basento "'~" neltaCapltal olnnocente Ousta- EspccialidadcsPharmaceu- l'esidencla d? sr. Octavio Car- :.do pe'la_aeicneia medica.J,._~. 318 Augusto M.aHeeska 16$600,


b;~~ra :::~~rJ~~':: ~:~~~~~I:n:r; I~?' ~I~~ do. ~0810 ~onterr:l"l'!o ~I ~ ~,. ""T.. 0-- - , ' . ~ .. doso 1J11IiI. cl1ave Que entreJZou , - :r ,~ tT~tt'r, d(\rrv_: t,, ":~ ",-no n. 135 Oswaldlna Medeiros 11$, 

fI '· .,\ , Z: ~_ r. < .; II'; . r I(' :" I~, ,: ;.: ': ~ i~d ~l:~,) ~~ ;1 !j: i ';~;·' :J:: ~ ,'. i t ~ . ' ....,1 ... . .. " . ~I J .l(" , ·1O P;j l' .l . " .... , - 'La, ~:~:.~.1!~1~~~:~:: ~ \ ~ .: .~l l,~n ~~I~I: ~ . f\.L~; " I;~;\:; ~,~,~ n 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Car-:.do
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~I ~e~~~'~~:'~'~:i~::erto. 
~ in~.ilte:l mcdicina.ea qUoi podem curar 
df•.,.p.ia e illdige5t4o~ EHes n;1o são mw.. 

toa,.-,.te ao todo. Alguns dessea ingreI
dientes ai!o maia OBros que outros. Mwiw 
!Dlchoina. cont..m tr.z ou quatro. 

PlSTILB"S g~·lIGBlBDS 

_..... todos " 'n,r.di.nte. medici.... I
~ 1'08 importa o seu custo-que curam1 ~ ","_Ia. NIO terá V. S. oulno ...... 
• para CUr::.rr~e. een!o quando a. UI•• 

I Poi' inuodu-.em no oeu elltoma~1l todGii oa 

~tu medicina.a que o podem_ajudar. 
E qua...10 ••••• ini!rediento9? SAO OS 
suecos DICEST!VOS DO ESTO
MACO NA fÓRMA DE PASTIUlAS. 
r:... , • lormul. da. Pa.till,," do Dr. Ri
cMrdl. Nlo 'i"or ver V. S. porque 4 '1'"8 
.na. o curam T Tome-el hoja-nlo ..pere 
..... tampo-o ..u clro«uieta a. te... 

Escolas Supe~iores de Agri-

Loteria na Sorte II cultura e Medicina-Veterina·


f II ria ,S. nBaetuntbo,'IC'O em Per

N!.o é impo!~ivel lanhar na I 

~~~e~~tzc:~~~'f;~~i~~~O~ ~e~ I! Acham-Ie aberh!5 durante todo10 mez de Janeiro, as inscripçôes 
carta postal enviem-me adata, Ipara a matricula em amba! as Es
mez e anno de seu nascimen- colas. A's referidas Escolas são 
t6, incluindo 51000 e prom· subvencionadas pelo Governo Fe
ptam ente indicar-Ihe-ei seu deral e registradas no Ministe rio 
dia felil e o numero ditoso, da Agricultura nos termos do de

~~::~ C~x~?,~a~â~Q~~â~Oac~~~ Icre~ l~;~odl~ 19~~~per1or de 
ia. Instituto • Vida", S. Pau· IIAgricultura !uncciona na Fa

~n~~:~EJ1~I:h\~~:~~oa)' 38 I}:Il~~ J'; :e~~~~b~o.1)r~~:~ r;~
Iguiar é de quatro annos conferin

:.!:::==:''?=~===.;7'=:J Ido o d:pioma de Engenhe iro-agri

~Iaj~ lHlla I ll t~~~a~t$~ ;~~~~e~ ;:~~~~r a~~Ueal i~~ 
ó' ',0 fo sse as collossae~ novida- l:ZOü$Q.(), estando nesta quantia 

(" ... -Iuguradas para assi ~nalar a I ineluidai: matricula, ~studo!, ex~

::~ ~~od:e;~I~U5~r~an~:~~ e~~'a~: t~~~;a ~~2!~~idea~~~edIOS de prt
;30 polítfca. bastaria a noti- \ A .E~~ol~de ~Iedlclna:-Ve

. . 'sensacional " que acaba de J terinarIs TuncrlOna na cidade I 

. ,s dar o nosso conterraneo Ar- de Olinda, sendo o regimen de 
.! ~ do Blum, commerciante aqui externato. O curso abrange quatro 
.1beíecido à Praça 15 de No- annos, concedendo a E~colao di
:oro :1. 1. ploma de Medico-Vetennario• 

.\ vinda do "Lança Perfume Ri- Informações e prospectos podem 
, ' -ie tto.. a Florianopolis jã não é !cr pedidos na Secretaria dl Es
:,.;:,nvrrsa e sim um facto. cola de r.iedicina-Veterinaria, em 

_ .- Oliodll, Pernambuco. 

r=:;::$=;:~~l CA~fA 
~ n~ r' ll Vende·se a de n, :{~, nai participam o nascimento de ~ Avenida HcrciIJoLuz. 
g !eu filho KARL. ~ I InformaçõeH na refla('A}i'i.o 

~~Y.1iw!~~~1 P~~!~~;-,--._~ _ .. .. 

A U.~llçiío I Precisa-se 
Confeites prateiado!ll., figuras comprar uma ínstallaçao com ple

de assucar para arvore de natal. ta para torrefacçãu e moagem de 
Variadissimo sortimento em cho- café. 
colates. bonbons, marmellada, Informações nesta redacçaio. 
pecegada, laranjada, fi gos, nozes. .. - - 
amendoas, castanhas, passas, Para veudel
truelas cristalísadas, geléas finas . 
• outros bons artigos acabam de . 1 Machlna de cscr.ever -Con 
receber tl~enta]. e uma Byelelelta para 

Henrique Morftz *Cla crlança;.lniformaçôes n:! ted :lcç;!io _ . 1'>0 ,... ..-........,I~. ....._1. . to.•,I."....... 

Praça 15 de Novembro. 21 Id.sk "'ar o. .. •. ' _ " ,,_ ~X:*::IiC:)()IQ'OIOICIOlf.ll::~A ..'~"" \OlOIí."""'''I' 
p:~~"""""'1 :Sote I ~ EstornadO Fidado Intestinoso dr. Nereu Ramos ~I Vende·!\~ um pequeno Kute em Ó' Ó , 

~ bom estado. Para ver e tratar à ~ A. DVOOADO a1 rua C. Mafra 41 A, eutraua pela . OigestCtcs difficeis, a.Zi~. pr isã o de ventre, ,'\ \ll.!litos, cn- . I 
1 • .. rua Igualdade )( Jhos, dorCi de cabeça, vertlg{,II ~ , dor e pe so no estolllagn, • 

• lrdllS erlu v !C~ c:;~~;p!~~!'J fi I '. -... . ~ . gasl-r-a4!"i,"ls, gaslritc., hepatites.._cntcritcs ag:Ul!<~s ou .chroui-__
frara a ~ua Conselheiro Ma- ~ Preparados Homeopathicos 
ra, n.. Florianopõl1, ~ _ Nu, Phal'rnacla. da . 

~~~~-~ F.. - ltllH. TJ'~""'" 'A·I~ 
S F 

~{
,)II(uprema orça. 

Deus o hom Creador Omnipotcnte

Que lu a terra e \!ldo que é precí.o. 

Que deu á Ada:o a Eva sorridente 

E deu à E.va a graça lIo aorri'to. 


Pcn50u e repensou maduramente i 
E num gesto ticrc nO mas conciso 
Fez a arvore do Mal c a Serpente, 
que foí a tentação do Paraíso... 

Agora, foi o Lopes perfumista 

que fez o mesmo que o Divino artista 

que o licito não lhe falta, na verd&de. 


Pensou c repcnl'tou; c vae dahí 
fez o díslincto lJló de Arroz I... AUY, 
Que f toda a tcntaçao da Humanidade... 

ALFREDO ALBUQUERQU~; 

Canc;onctlst3 

<!om,&\\\\'a l\\\\~tt\\t~ 
CERVEJ,AS 

~ntardic8 li ~'Uh1ch'3n 

ClA~A II Gl iJmhach 
pp,,:, :':' 

Unlao li ~~I;eaniilo 

BEBIDAS IEII ALCOOL 

~Hng'eJ'-Ale ÂgU8 TouicH 

Lleore:"l ~,~ XUrOpíS~ 

-El AD1~IRAC' MAU'" ~ 'DpnL~t;"'1" ~
li J... ~ ., tt.l 81 .11"ltfi i. lU'< u. La ~ ,'!.l~ 

'-'0100 Ct\X[jONlcn 

:':,;:~, fI. il, FIoríanopoh 
_ _ o _ _ _ ' __' 

se o CONTRArrOSSE 
n:to produzir o effeito que annunciamos desde que !"cia tomado 

orno manda o rotulo, devolveremos immcdi .1lamente v dinheiro do 

usto~R. Sant'Anna, 216- Rio. 


O CONTRATOSSE é de effcHo scns3ciona! não tem die! :l... 
é agtadabilissimo. Tosse simples ou chronic.1s , Bronchite~ :lnti 


as uu recentes, Coqueluche, Asthma, Consti pação , Ro uquidões , 

nsomnias, Dores no peito e nas costas. Efficacissimo na Tubcr

uJose e hemoptises tomando-o convenientemente. PeJa aC'ção d tl 

ntrato de Guaco de Sul e do Thiocol,alêm de o:Jtros mcdicamcn

os de igual valor, o CONTRATOSSE é tonica fortissimo c sc

ativo, principalmente do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu

hlicaremos sempre um attcstado por semana, differcntc, dos mi

hares e milhares que temos recebido. Eis '0 de sta semana: 


o Dr. Jo,"o Fernandes da f;'ocila, medico abalisado e pro

fessor cathedratico da Escola de Ph armacia e Odontologia do 

Rio de Janeiro, etc. mandou-nos o segu inte aítcslado: .Attestando 

~in fide medice. , a maravilhosa efficacia do preparada Uontra

t08~e. cumpro o meu dever de mC8ico, aconsclhdndo-o c re

ceitando-o de preferencia a qualquer outro, no combate á tosse 

de procedencia !aryngea, bronchiclI 011 puinlOnar, lal o s ucce;;~o 

surprehcndente que tenho obtido com o seu e;uprego em minha . 

clinica quotidiana- Rio de Janeiro, 17 cc Dezembro, 1919 - 0r. 

olio Fernandes da Rocha - firma reconhecida. 

Attenção, Quando pedl Tf~m CONTRAI assE. não devem ,
:\cceitar outro m·etlicamenlo. 
 I 

Vende-se em todas as phaflnacias e Drogarias de, i1ras il. 

Nesta Capital ha sempre CONTRATOSSE em dl'posito lia Droga

ria de Rodolpho Pinto da Luz. R. Consclhe:ro Mafra, 132--V id!"O~ 

2$500 Duzia 24rooo. 9 
.• , • yzzg=== iW.WPU~~~ 

l~~tI'a fa.~et· bons no ru p'J · a.~ {~ iH·(·.i~ l--iu JH' ~
melro ler 08 aunulleins {f:lS pf'~IH~i"a,(~;-\ e~~.
sal! commm'olaes pnhllc:l(l"" .,'0 ESTADO. 

c~s.-curam-;se com o . Elixir. cupcptico ~o Pm!cssor Dr. Be
filCIO de .>\hreu --l cahx no fln l das refelçõcl>. 

Rhellm"tI.mo. Syph11l"lmpuroz:> clu San~u" 
Eczemas, darlhros t ulcera; chronicas e rcbc1J r s, C"llralll

!\e com o antigo e afamado RiJU de SlImma, de Alfredo de 
Carv8Iho-·Milhares de attestalOs de pessoas curadas,

Tosse, BI'OllolIlt~(l", J\sthlll:~ 
o P 't I d J à d Alf d d C 11 f' 

vamenle ':.'e';e~al, é oU~~é meailii ;~II~eroede ~~~~,'~cl~,xec USI· 
1nnumeros attcslados medicol e de pessoas curadati o 

affirmarn. .
Neurasthenia. es@otame,fo nervoso 
Falta de memoria, phosphataria, cOIl",alescenças das 

mclestias, curam-se com o :Hematogcnol de Alfredo de 
Carvalho. Extraordinario cothumo pelos ptoprios medicos 

que tem usado C innumeros áLtcstados. 
O PILAçÃ.O-~~~~111~S~:~?Uc~~~Ara:~: eV~f~= 
caz com o Pbenatol, de Alfredó de Carvalho. Milhares de 
cur.. em todo o Brasil. Facil!de usar, não edgc purgantell,

A' venda em itodo o Brasil 
Deposltarios geraes: AI".edo de Carvalho « Cia, 

Rua 20 de 'Abril~16 -Rio de Janeiro 
S. Paulo e Minas:·-N . princlpaes Drogarias. 

Medl"ute vale po.tal t" r~metto para qualquer 

~ 
;' -·}\~·';(~~)!O!()('l!t"",.,lf;lla~.('AI'JI(Jii; 

I 

Agradeci rtririfcf j 
A viuv~t filhas, irm:l, :i:n~s 

\ ,50brinh.~e Sóbrin fIncado 
, Ott ' : 

agrade-certt -de todaj ;'as 
pessoas ~ue pezamea 
por cartas e telegrammas, como 
tambem" as~que mandaram coro· 
as': e-f1ores.j e acompanharam OI 
resto~ moitàes do querido mor
to para a sua ultima morada, 

Florionopolis. 4 de Dezembro 
de 1922. 

TERRENOS 
Vende-se, em lotes ...Úni· éxcel" 

lente terreno para construcçlo, 
com 3000 metros quadrados. si· 
tuado á rua Presid~nte Gç)Utinho_ 
Para tratar com o proprietarIo' 
rua João Pinto n. 12' 

~~--

Precisa.-se alugar n..} 'tentro da 
cidade, uma pequena casa pari 
pequ ena familia .ou uma sala para 
escriptorlo. 

I nformaçOes na rua Oeneral 
Biltencourt, 19. 
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M. AtterlÇão ,I 
lIl!" 
)(" IGosto e elegancla com pouco dinheiro
"", 

ISo IUt CltSlt DHAURA a 1'IHt João l'lllto, 9
Vende-se barato para vendar muito, eis a nossa divisa ' 

Tendo o proprietario deste estabelecimento regressado do ' Ri. 
pelo ultimo vapor, onde roi eifcl'tuar compras de artigos modernos e 
chies, cOllll11unica a sua respeilavel · freguezia que acaba. de 
traser um variadissimo sortimento de artigos IIOVOS. e modernos,. . . _, 

Armarinho de toda cspecie, calçados Pe"a. homens, senhorf;s- e 
crcanças, o que ha de chie; IJrinqucdos par" todo o. .gosto. 

~lrlc.l~I,~n~;lo~~o~~~ . ~~~~~;::n~~ti~l~ c:~;r~~u:~~6icp~uJa é~S~~sri~~~ :_ 
pllantasla, Crepon dc seda ultima Ilovidnde! Foulards de seda a phan
lasia; gazes. or'gnndy, filo;, rendões, linho branco J.lnr,QvelUdos, mo:' 
rins e crctonnes. Pam-Bichc, ultima novidade pam ternos de verlo, 
Kald inglez. etc, etc. ' , ,' , 

Em artigns de modas dispomo, de um bclll"hllO 6Óilimento: Pa" 
lha de .seda, plumas, pennas, flores e outros aviamentos par.
chap~os. ' " ' , ' "., 

Approveilem:todos essa bella oecasiio. I\lultaa novldnd... 

~el' E~r~o~~~ ~Y~thema_ failcr, liquidaçOes no fi~al de. Cadàl ài1n~; :pói' 
ISSO não p~r~crell1os occasül0 l)IU'~' , V"l~c,l.~:r ~~~~" •..• \be.... 
hUl'''tol \!ISllae a casa Dhauru, se qulzerdts approv·eitar, O te.... 
po ••conomisar dinheiro. Uua João Pinto, ,o. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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