
Florianopolia-Tel1}a-fel18 12 de Dezembro, ~e 1922 Aatitude da commissão 
da finanQas do SanadoOESTADO RiO, 12. o Estado.-Hontem constava na Camara 

que a commissão de Finanças do Senado, em sua reu
nião de sabbado, resolvera aceitar todas as medidas

Jornal independeníe e rie maior Circulação em Santa Calha rina que o governo julgue imprescindiveis para debellar aç=-"=ANNO VIJI Uedacçl;;í) e OHlcint.5-Etua Joio PiQ\(l,l~ 	 crise financeira, excepto a suppressão da tabella Lyra. 
Dizia-se ainda que essa' deliberação já fôra communiN' 2544- t Director e propnetario ~f Asslgnaturas cada ao gover~o e á commiss!lo de Finanças da Camara.N avulto 100 re. I.nno l4$ooo-Semcstre 12$000 


An_do200 n. ~\ AUGUSTO LOPES Jb~ Telcphone, 22-Cal%& Posts.l, 189 
 I 
I 

@ 	 D, Senhoras 

~A '>: ~áude "'~~ liS .Acabamos .de ,,,!,~elD ,"elA, "mo '~'~I~I:fl.~DW'':''dr~'':~d~e.?:I...= __ ~: " recee:,s'Y	 I1 ~~c;e:ro::~mn:;e"r;Cd.a .........._..~ .:' ,te janeITO, soore as venaas os seus artigos para o prOXllliO \Jal'ua- • • 


da
'l"all taes como: Analysada L~:~oaD~partamento' MuIher I Ig Lança perfume VLAN o mais perfumado ~~~~i:~o~eos~~~;n~u~~~~u~t~Od; 

I(.J SEl{PEN'"r1NA D A 'Ti D prete~~~:: :~!:~:lU;'!,~i~~~~~emUjto UOICO depOSitarias nesta cap ital: 

~ I ~â @onf9ttiD.AVIJdcomassuascôrosmnito vivas \J::~mp,~t~,S~nt~ p~~~~I~~~~ ;~~ 
,:, 	 Unico representanle: José F. Glavam pula.'. 

• RUA JOÃO PINTO N. 4.- FLORIANOPOLlS.-CAIXA POSTAL 42. te! d~~ng:ta':J":'stâ~~~:~ades dos·' ara ' , 	 DepOSitariaS no Rio
"P	 ~ ~~~"\tt:Io:o.lOOIC)(.~~~e! Vôet",,· lMfie,,-&.IJ~ 

doenças ~ - s"U:~:G~~F~~,%~;E:.~~n::;," r ~ ~ . 
f~;~o~\'\~.:u'''''' (tero o ~~~~OL 	 1 ~ ~ : 1U SOUZA SOARES 

PODEROSO DEPURATIVO TôNICO , 	 ---~~~f 	 mens, senhoras e crianças. As pro

~\ ~~ja;e~~~~~ d~fic~l~l:~ne;~~~lmC s~0:~~; 


';.... _ Muitas 8enhoras~ nos o seüu:'~j-ESOL de Souza Soares 


seus trabalhos domesticas, ~~~se;~~~iT~~~~a~~~ ~~~pf;~~2~oos~~~ 

'!las suas 1i d e s caseiras, ~~~~~eo d~u~~o~strt':feit~!~lad~"~:I~tl~;


f. 	 de SUtl eíficacia !são, com .requencla, ata- o Ln,SUL é. pu's . ú ",el'i", 
cadas de cansaço, dores ~eJ~ur~t~~o ('~~ d~e l~~)~~~.~i~l:~n:I~. o PITOCO tem díariamente tres automoveis na Oarage do 

Estreito, com chauffeurs habi litados e promptos à viajarem par!nas cadeiras, nas costas, ~:t;'~;ln~~~~~l::;~~;~!;:~:~) f'~~pt\t;~~~ Itajahy , B:-usque e outros loga re~ do Estado_ P reços 1l1odicoi. 

nas pernas, peso na cabe Informações e .. jnstes na Agencia de Loterias á Pr.lç.l 15 de
Encontra-se á venda em todas as Novembro, 

ça, perturbações da vista, 	 Enctlrregado em lIaj.:lh)': ViCQlltc rusca.le Hotel Brasil_Pharmacias 
dormencias, palpitações do 	 man~~~~:[;pí~~~~i~83~2~ p~~~~~c~~~aEr:~~~;;O a~~el~~:::p~i!c:Opir6~ 

CO. Florianopolil.coração, dores no ventre e 5M5 

no estomago,-sem que pos I ~.~,~.~ --;·~· ;·S~~V)(i~:·~~:~~::a d o -.=::;.. Affonso H. Oelamberl Junior 

s~m atinar com a origem '" . •~_t) . ~[{ilJ.fPI~~--i-' --.
desses males. Não couhe- .. 

; ·0q~:.J !.:VÚJ n~·~ ~~; ["·V%. como.,cendoacausa de taes pade li ,or ",,,,do com ab'l!l.lytd canl'1dnÇ4. 
~ cimentos, as senhoras logo li Na ~M docm-po e na loil.1t~ ;,t....... 
.os attribuem a fadigas phy t! Jn~ 5 ...n!)Clr06 ~~ e ~ innun14rtJ.o 
.sicas ou a excessos de tra
balho. Entretanto, não é '1'nd~~a;,:;!=~~:~ 84 t=?a 

1: assim. 'Todos esses males I t'Cf~Jo a ~pidu"tn~. t.Q.U USO f"Vin.e e ~~ 


'. provêm de uma causa uni I,os """ conl>Cquene'a:) 'I"" pod.reo...Mo. :'jc 


ca: Doenças do Utero e I Uf~("o(_d~r~sit~iQ - ~nJx;5IC La~ro 

,I Rvú,.J- r\:cru 1.13 -- h 10 ~ .JsnQ.ro !; dos Ovarios. ~. ' . 	 _.. . .:.~ ...=. _-::.=~, 

Hatempo, pois,nara comprar-I"c uma'Ouso.~'A_Saude da Mu Navalha G!Ll.ETTE--ainda que seja 
r~fI ultill!a hora da vcsp('r~ do NATAL.lher" é o melhor trata- GaStareIS, apenas, alguns mom entos 

mento que uma Senhora Banco doBrasil 	 para escolher um rico presente: e isso 
porque ha mais de uma duzia de mo~ 

, pode fazer em beneficio do 	 delas. fica, porém, hldo bem desde
Capital Rs. 100,000:000$000 	 9..ue t~nhae!'i a certeza de adquirir uma 

- Utero e dos Ovarios. Genmna Navalha GIl.lETTE. 
Não vos incommodaes se o obse

" ' A "Saude da Mulher' é End. teleg, "SATF.LLITE" 	 quiado já tenha uma UILLETTE. Em
bora tenha, cite ficarà muito contente um remedio seguro para as I'~ 	 em possuir mtlJs UIII modelo tão disAgencia nas principaes pra'las do Paiz, 	 .lIIct<? e especial como o que ahi estáflores - brancas, as coEcas ~ Bucnos Ayrcs c Montcvideo 	 em cmm. 

Como lembrança pratica e menO$ disuterinas, as suspensões, as -=0=	 pel"!diosa comprae-Ihe (ambem um ou
Agencia em FlorianopoUs 	 mais p:tcotes das uteis e legitimas la. 

minas .Gillet.te•.,dOlorosas. a falta e ' n. n.regras '	 ~I Bua Trajano IO-G, Postal IZI-Talaphono 114 As .Iaminas «tllllette.. n30 dependem~ elcassez de osre"'gras, , --0-- . de afiador nem de assentador. 
Cia Gillcttc Safety Razor do BrasiltncOmmodos da edade cri, , }'ItZ toda.s IlS opm'lu;ões bancal·las.  Avenida Uio Branco 50-3'

tica, emfim, todas as Do•. '. Empt,.,stlmo" .., ne~(l..nto",  Rio de Janei:o 
TAXAS MODICASençaa do Utero e dos Ova- -; 


Perfei'tão nos sel'viços de cllbral1'tas
rio.. ,:;:'. " ' .) ; , > '~ 
Descontos de pronlissorias e saques sobre o in

terior e oulros Estados,

I, ~arlas Nacional e E'\ O (10N'I'RATOS,U: 1 Dcpltl~HoH. - O.'(lclts dl' PI~gltmcllto,-trangelra-Na Pharma- é de eft'elto Sl'nsaelo-I l1Jaqucs sobre o Extcrior. .elalano,dali.}'é-Bua Tra- naJ. Me'lIoo8notRvet~ ;__________________o receitam. 	 .;1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pod.reo...Mo
http:rusca.le
http:lMfie,,-&.IJ


__

o ESTADO-Ter,ç,ll-!e!ra 12 de Dezembro de 1922 

~---~-~---~~...~~_/~ 
,~T' I .' Cura tosses, bronchite., 	 Influ- l O M 8 n I r.'nI D f E' infallivel para 1 1/ I (\ I Deve ser usada pelos fracos, aMn,'li-1 ;.. ~ O I U O enzas e molestias do peito em - H expellir os vermes ! 111 ;;; "'OH coa, neurastenioos, os que soifreoi/de i II I 48A~ora.. 	 I li I ti u (lombrigas) IHHU \;;';1) estomago e sras. que amamentam, ~ 

(.I.. venda em todas as boas I
I pi);lrmaclas e drogarias. A' venda em todas as boas pharmaclas e drogarias A' venda em todas as boas pharmacia. Z ' \ 


L~~~~~~~~~~~~~~AIIlf>"~.A~;W~~<$Fl'';.~~~tl'~~~~...4ãl~~~~~~~ 
f 

~j '-

,:li e 
ÜTERO DOENTE! rea IlOl! domingo ultlm:> a sua Itro da Viação resoh'eu. de ac- . I ., .. , 

Que --- Iannunclada feSta em :~omenagem Icordo com o exposto pelo ins- J Se de Março a Dezembro esse Congresso, §.~ .Soffrimentos Horriveis! à ~~~~n~~~~ad~o~aOsnc;O{a~~lehrada peclOr. de estradas. indeferir o IEm lon.ga gestação mal concebida, "'aHOl'riveis ! I ~issa, seguindo-se a qom~unhão I~~~~eC~~~~if:r~ ~tJ: :r~~~P:ã Não del~ar de tomar sé~ia medida, Jõ 

Que Inferno t IA~,::::~hO:~!.~?~!!~~~ O:~~~:r~~~~~~ia:d:~~~~I03 ultimos desejos do Congresso 
o a, 

.. 
• Palpi tnç~e ll do Cora.. ~{'O. Apcrtoe Agf>ula no Coração, Falta 

1~eraJ. ~om ex.trao~dlOarJa co.n· 
1
pedia approvação do project; e Para eVitar, talvez o mao successo; 

ce- Ar. Sufl, ....nções . Sensaç.ão de Apert" n(l, Gnrgrmt.a Cançaço8 urr~ncla de vlcentlnos e fieiS. do respectivo orçamento para 	 " '" "02F:-,Jr.1 de S"mno, Falta de Apetite, lncommooos do Estoma
I!"'). Arrr.tc.$ Fr{>f!ue-ntei!, Azia, Bocca Amarga, '~ellto8 i d().des ! A~ 18.30 horas. em d~pe':l-losserViçOS_de esplanada econs-I Em u~z mezits seguidos de insuccesso :;J;; 
na ~p.rtlgn , Enj" <"Ol< , La~e.i(\L!H'!ltO e QUCDtUrfl na Cabeça, Pello ~ee\?eCII~~~ra ;~t:Se:~~lé;O:~~~.rta trucção_dO novo edificio _da e~' S~ntlJ1do agora a pança entumecida, ' ""as CQ 
~a (aLpp , Púnw.das e Dores de Cabeça, Dores no Peito, A. sala ornamentada es- !~ta~ d~e L:;r~~~~ p~re~ r:s~t~lr~; E pro\:avel que t~i:ha el.n sua vida, 1.~tav~ 1:\, momentos ~ntE:s d.a I projectos ~ orçamentos Ppara (1S O desejO que aqui Ja deiXO expresso:- "'óhora. aprasada, reple.a de YI.\ melhoramentos da es t.1ção ex ~~_ 

cent,mo~ das quatro Cvnferenclas tente e construcção da platafor- -Augm€ntar O seu corpo de grandesa :~f~i~~~~:l~J~li~~r}[~~~~}~~~;~i~i~~I{f~}~ 	 "'"": 1hao;tel~~:~I~e~~;~~u?a~: g~::~ ma e coberta. E assim poder passar com mais franquesa, 
""0 

~artt';; de> Corp", Yf\u tade-d.'Ch')r<>s eE>ffi ter .MOÜ'\'08, F.nfraqu~. i de Caridade, representações das ___ De cento c: vinte e cinco a .•. quatro centos ... '" J::: o 
iAssociações do Aposto lado da 
, Cathedrat, Igreja Menino Deus e SABONETES- Epita- gema~~~~:i:~~:~:::~;:~:;~~~:;l:~f::~~~!~;::~it~~~:~[;~!~~r 	 E pn",' is so o prole!ario ti 

do va- cio outrasro!,I;l.."".e-t('. TudCl iliSo pode :'Ocr c-'l.u;;ado pejas Mole'itiasdo Utero!!! Matriz tJ<lCto, bem como Pessôa e marcas E que s olfra miseria O funccionario íi!~ 
.-\t t. o G".nio da Mulb~-r pCM.ie ficar alterado e {'.lIa de ale ~~~~o~~tr~~e~=~bros de asso- -MEIAS de seda para ho 4!Com o torpe impos to sobre vencimentos! 

f' ~'-' que era, pas~"8. R. ser Irist(>, aborrecida, zangando,se faeil. I 	 ~ ..Q clero estava representado mens e ~enhoras, o que ha Fpolis 10--12-922 Man.'~'~~:;'Tr;~:~ ~~;;~ :f:;:I'~D~~~~:nateS~llhorn de\'e iogo de"con, pelos re"mos. Monsenhor Fran- de supeTlor-~lassagens s" 
L U qn ... (> se-u Ute-ro esta. soifrendo de Inflamll.CàO! cisco Topp, vigario geral da 010 eleet.. i(~as--TRABALHOS -; ã''" 

l) r'ero f:. assim qnlUldo eH" est:l Doente todos 013 outros cese; Padre Aurelio Silveira, vi- DE MANICURE. 

Or!làO!i' st'ntem tambl"m. 
 ::! ~: 

gariodaN.S,doDesterro,Padre No Salão Sepetiba ã rua O TEMPO 10 REGRESSO DOA pro\"tl, de- que ttd o 'E'rn do Ctí'ro Doente e que com B dr. Luiz Zuber, director do 6ym- Conselheiro Mafra n. 6. • ~'g
Cura de;;te OrgAo t.ouos 013 (lutros .Males desaparecem e a Mu. nasio Calharinensee Padre Jorge 	 SR DR ANGU LO Slt
lher se:::'':e·se outra, COillO q UE' re"u~(' ita~a, alt'gre com I\. Vida e 

Cf>ID o Mundo que lhe pa.'"ecia durliute a Dlolegtia um "erda. 3·!
Sedelmayer~ director das Congre. Directona de MeteorologIa I " 
de:ro I:lIê'ruo! g,~o,sIMa",na\ h d Ocaso do convite ao Chilel (Serviço Federal) "ynopse A LOUVAVELll'IICIATIV,\ DO 

Cur,,- ..;tc I Cute--se 1 	 ~âch.~~~ sS~e~:ma. o~. ~~rc~is~ , e á Argentina do Tempo OCCOllldo DISTINCTO CLINICO 
USE REGULADOR GESTEIRA 

I	
po Diocesano D. Joaquim Do- RIO, 12. O Estado-- Q Itama
mingues de Oliveira que tomou raty forneC'~u uma nola á i 111- Capital até ás 16 hs. de hoje: Pelo ..]ta.. do n~rte, regressou 
logar de destaque, na mesa. <10 p~:.n~a relatlvdme~te ao ~on\-it: IHonrem, às 1.1.50 observou-se ihonrem a e~ta Ca~l!a~ o compe ~ 
lado do Presidente do Conselho dl.lgld? pelo Brasil ao Chile e il l trovOéid.1 2J direcçào «Noroeste- i,lent~ e e~tllnado .... /i.nlco s!. dr. .~ 
Central, dr. Thiago da Fonseca. Argentma.. c rebmp~g()!' a «Sud uéste» , its ; AI.lgu.l o .D,as, que tmha Ido ao 

Aberta a sessão e lida a ac.ta .A ".ota diZ que esse COnVite\21 O hs, bem como ao anoitecer, I RIO d ,ful1 .de obte.r um appare- ~ 
anterior e o relatorio do Conselho fl~ fello em ter:no~ amistosos c hou vc chuvi'ls de pouca dUTilÇão ! [110 de RaIOS X,. vIsf0 que o que ~ 
Central Diocesano foi concedida nao contém o pensamento d(~ mas que se repeliram muito fra'l eile cncommcnda.ra. n:l Allema I 
a: palavra ao representante da augment~r, diminuir nu limitar cas ;'s 24, ,9 hs. Hoje o lerTlpo St' ~\la não lhe ,serVira por causa da 

novel Conferencia Vicentina de a potencla dQ A B C. apH~st?ntou «f3om~ com céu pela ffcrença de vo lt agen? ~ 

Laguna Que prestou em relatorio _ _____ _ _ manhã limpo e á tarde reglllar- O .novo ap(Jarelho c de proce~ 

todas <f'S informações relativas ao mente ll11bladtl. < , dene.la .<lmer~cana e de typo mo- ~ 

estado d'aquella Conferencia. S b r\ temperatura foi em JSC('-'IS:'IO; ( _~l'rIll5-SlmO, Igual aos usados .nos 
 ~ Leia ainda: UTFIUX,\ 60 unicoRemedio que cura Oraram após o sr. Sergio No- U seripção a~enluada, regi~trandu-sc a ~ Mi ,li gl :1.n ~es hosp1laes. doe Nõva \ork 

.~~:".~_ .. Flores Brancas, Of> cor· lasco, Presidente da Conferencia 	 mma - com 20,0 gr:íos. às 7.19 e Chicago, e servira para q~al
tlment,)s An t l ,'!;os e Becentes das Senhora" 	 Q;S. José reunindo em bellas pa- A pedidC' do revm l~ . Cura da hs. c a ~Maxima" cnm 28,8 g-rá ns" ~I~.r tra~a.lho de rad1o!ccpla e 
:;,g !,;.:r;.::t;':'T:l. e um, :;" rr·dg; ó1. da :Ju]!;(:r!! lavras os meritos de S. Vicenie Calhedra j'esta cidade a qu e ás 13,45 11s. ! l a~' ~i~.:~ .p·~la .... :__ .. ___ • ",_Só! So ! ~o e Somente 'Ut-eI'ina ás glorias de Maria Immaculada. acedemos, .-:(;m viva satisfação Os ventos pt'\a manhã foram I ~ "'I ~ III U :' 4.UÇ.111.:11::' U 'l' ••u~. 
e que cura o )H.n Cheiro e {'O Fetido Jus Tomou ainda a palavra o sr. abrimos nas columnas deste ~raco~ c v~ri;lVcjs. prcdominillld O! Angll o conv.ldo!l o I1I11s.tre chnt ' .~Corriments9 e das Flores Brancas I Alfredo Xavier Vieira Presidente diario uma sub s c r i p ç ~ (I a tarde -Sueste· fr ilco . COj~ p~ychlatraBdr. Julio C('Ista, 

da Conferencia de Estudantes:_S. a favor da rec on~trllcção da Dur.1nte o dia de IJ'ln tem. (, h. i ~~\ I~JOgl stil d ~ enefice~cia 1:-or .~ 
Toda Senhora deve ter ser-p:e em sua Catharina", saudando os novos Cathedral que, indubitave lmente servara~n-se 2 llOrêlS c 4-'.! 1ll1ll1l- 1t ~l l'iil do ~IO de Janeiro. para ......casa alguns Vi. 	 """""" 
dros de UTERINA e outro:; de REGULADOR G-EST,I!;IRA vtcentinos depois de executada a p lanta' · tos de Insolação (brilho :::01ar). I ra a larem Juntos, com? tambem 

Achavêl-~e presente o dr. Ro- será um do~ melhores templo~ A c~uva recolhida lsla tlla-I ( ()l~:ra~tou pilTa techmco o sr. ~ 
mulo de Avellar, membro do Con- do sul do Brazil. nh~ f(ll de 0,6 de miIJi lIll'trn, nll C~ ~~ ft.no fall er. da F.lcu~d~de ~e 
selho Superior com séde no Rio Emquilnto não) recebermos quan sejam 02 de millimetro alem do I' f\r edlcm~ e . da POIYClln,lca aa 
de Janeiro que teve para com os tias a subs.::reveç, publicaremos valor nurma!. mf.'~ma cld ;'t~ e. ~ vicentinos Catharinenses cari- hoje e amanha as quantias já Estado do mar: 'Espelhado -. C().n~ tie~:>;}s d~as Aexc~:Ientes

Huspital de Caridade Pedido de licelJl;a pa- nhosas palavras. recebidas, conforme o desejo do - acqlllS~Ç e, "sc. r, ngu o pre' Q/
No Hc spilai de Caridade estí~ ra pr()ccs~a.r O ~·le.,u- Antes de finalisar a sess:io o mesmo sr. Cura. No Estado, ás 9 Iis , ne hoje ; ~<n~e ~ns;all.,l r nesta ,Capll~.1 uma .~ 

veram em tratamento na orimeira tadu l\fa'-lo Hf..H'meS sr. Bispo Diocesano fez ligeira - O fe ~llpo em Lages . (l e55.1 hora. ,'!!'i.1 ~ ~~de ,ou Sanalo.IO,
dezena do cúrrenle mez 154 du- Rio, 12. O Estado-- Assignado ~arralfva das suas impressõ.es A Lista dos Bemfeitores a fa- cOl1t:nuava ... Incerto - , .tc~dn. em ~n~~;~~ I~~:;~r~a vne~~ne~\~, vel~. pre
enles, dos quae,... 22 liveram alta, pel ~ pmmotor ~ilitar foi lido no ex a.cerca do .Congress~ Euchans- vor da reconstru cção da Calhc- La(,H.I1J,yd.1 manhã h.W:UtLlgua gradissima lacuna. a ao Iga e ~ 
fall cccndo os de nomes ~aria . ned~ellle .da CamaTa um officio "CO, no RIO de Janeiro, desper- dral de Floriannpolis. confiada CtlfUS fracos. . ' Aprcsenl<lndo ao distincto 
Candida da !-;i1va e Izidora Ro- : pedindo licença para processar u t.1ndo a sua allocução vivo inte- aos cuidados da exma S!'a d . Nos dcm;us pontos o tempo r . me Q;
mana de Jesus. i, deputado l\'ario Hermes. resse recebendo ao concluir Francisca Schneider ' éon~ec<i' 10iHi ,lcntico ao da capital. ~~~a~ o;<;in~~~sO~oCtpll~lgTlmen~o? de 

muitos applausos. digma. Dilma de Carid ade é ~ ontem á tarde chovl'u C tro,., - • na ...e~os elxar 
~ Pharmacla do Hospital aVIou 1I 	 Em spguida foi a sessão encer- se uinte' ', < vcjnu em Lages, La~un::l c UJu- t,e l,lu\'ar a sua IIllClatlva, dese ""'= 

173 formu!aspara asenfcrmanas SEl'-IPRE rada ~ " "'0 d I b C 'I R tnenilU. ~ lando- lhe toda$ as felicidades. 
e no consu tonO foram fel las 42! ~ 1-'" . ..om as ora-r es o eSlyo, r. ar os ezende e sua exma E d . 

consUllas, 75 curativos e 4 ope-ITRIU~IPHANTE reh.rando-se todos ma.gnificamen esposa (RIo) 30$, Horac toSchnel. "(h~~. O:lO mar em Laguna ---~-.-~ 
 =: 
raçOes. Soffrendo de uma forte tos~e te Impressionados. der 5$, Gu 'lhermtna Vieira S(h· . _ Uf':l"\ ~ja Doce c nutnti

que me. faZia emmagrecer de dia ~Cld~$ 5~ HoraclO Vieira Sc!Jncl- No Pall, em geral. ás q l.s de Av.l:a.lzbiar va. EnrlJa os .. -~sdl:h~:~~~~,O-~l:' ~~~I~~al~J~dâ~ O Ideal dos remedlOs contra ~~~nelder a;$~ ~~~~aur~~:b~<;I:I~; ~oj e Porto Alegre, Urugu '\ nll ,l ,I museulos 

A Allemanha ]ama,IS cederá Idormir, eu tena certamente succum- , lo'ERlDAS é Dr. Lin~ 10$, Taylor Vlelr.1 lO Gr.1nd(?, Torres~ S LUIZ c ,'» __ __ - _ _ 
 C 

a Rhcnama bldo se não fossem os conselhos ?O:\IADA lUINANCORA Schne1deró$, Francsca ltnS5$'I MI~SÕCS' MUZ<l lllb IIlLIO el (1 1'1 1~ IN IT .-..Rlf'l, 12 O ESladú- lnformam Ide pessoa aml~a para que eu h- tenente Romulo d' Avlla (i.:,,) "'B~m.. ST UTO 

de Berlim ue, CI nversando com Ize:.se uso do . 1 ellOl'al ltcJU!ol - 50S, Anonyma 5$, d. LeollN S CUTllyba, AqUldaoana, 13:: Jlo PO L YT EC H N I CO 
 ~ 
'l~·'~s j ~).n2i's la s rJ;:j I<ncnama o I ~e~.~~...... °{que fiz com feflclSSIrr.O Companhia..N acionaI de Vieira 10S HOrl zollte e RIO de j.lTl Clfú. -In =: 
chanccller Cuno alludlU á 5l1ua- 1 d~:;..«du, .Icanw ~poucos! N ' - "i'in: H k Todas----ª§j)essoas ~ue qUClram (crio_ 
çar) esp~clal em que se encOntra P~zão porquc aconselho a to- avegu'l"" ,oepc e ajudar gcneros3m'cntet - esta Itn- , Es!a manh~ eU! M~H-<PHblnh.o ReUnir ~e-ha amanha, às 19 
il RhenaOl.a e ~fflrmou .que a AI· dos que soHrem de tosse fner PAQUEtE portante obra, podem trazer (ah~u a~u.dcelro e em Cuntyba e horas, a Congregaçao do Institu- ~ 
le,m~nha pmals CCdCrlil esta re· uso dPitc prod gioso remedio. seus donativos a esta Redacção Belo HUI zonte choveu esta ma te Pol"tel'll1l1~o, para a eletç.10 

f 

1II1axe:1~O a qualquer ootro paiz. Porto Alegre, 16 de Agosto de 1'- ou levai-os directamentc ao rev. nhll. da nova direclona. na confor
1917, . ~ Cura da Cathednl padre Aurelio midade do artigo 7 dos Esta.. 


AVíament~ ~ com l'aUlo_Sez_e~~Chado ~. '. _ d~ahli~t;0 ~:iP~~~~ir~a:'o~~j~~~ r~a s;~ltipe;; O • t' t tutos. ______ _ 


precisão - Na Ph:u'mn- S' 300 ';."'A~'" -, c~~renteà~ Schmidt, na cerle," de ~ue cada .eu IS a SebastiãO de Lima 

ela da. l·é-R113 'rra- o. esposas.. _ ,",\.;"VA ", 9 boras da uma das quantias e~vlada por reabriu sr:u gabinete á rua Conse- i&~~ ~'®1 

Communicam de COlIstantino- ;"~'-"; " 't estas 011 por ou Iras VIas para olheiro Mafra, 39--Sobrado ~ 

Jano, 2. ~~~ ~~~ac~~~~~~:r 0: h~~~~a~~ " , l~~~~f.ara !'lesmo fim será pul1!icada n'este __~_ IA \iuva Augusta Maria Rodrigues 


ex·Sultão que tinha trezentas es- . P cc•. - ~ 1 Recebe Jornal. r.; participa aos seus paren~

Continuam os incendios tes e pessoas de suas rela-
Porque o almirante Silvado posas, passageiros, valores, encon~- em D bl' çõr-s e amisade o contricto 


não foi denunciado Espera~s(' que metade dessas mendas e cargas pelo Irapl- Novo administrador para os U In ide casamento de sua filha 

Ris, 12. O Estado--O adjunclo ~ulheres voltarão para as suas che RUa Maria. C,orreios deste Estad.o Rl'o, 12, O E., I-do-Annunc',am ~ ~'Iasurc"ocrr~a",o s,r. Orlando As~


do promOUlr militar deixou de de- ..asas e que, a outra metade en- PAQUETE " .. ,~ " Ç 


nunciar o almirante Silvado por contrarámando. À RIO, 12. O EstadCl-Fol exo- de Dublin que as casas de resi~ ii 11-12-922 

não enconlrar no pmccsso sobre nna nerado do car~o de administra- dencia de cinco funcdonarios do ~~w.w~~.,,,,,,n;;~><i

(, -,' 

fi 
' c' ,-" '

.. 
.1(' J'.'II',O' '.'m ----	 dor dos Carrel s d esse E I d o o governu. do ~ ~ Oriando Assis Corrêa., 

,c":,',-,,--,,,o-:, 
_ v_ 	 o ~ a inclusive dircclor ~V ~ 

indicio ~iqucr de c"'.,PArt,cipAÇã'o 1~%DÂLaÂ a popular Sahlr.â no dia 16 do corrente sr. Manoel S.1nterre Gun~ar?cs, gera! dos correios c membros do ,~. e t 

do mcsmCiJ nos rcfemJos acontc- cerveja da ~R 7 horas da manha, para Itaia- senddo ."?meado para subst.lIU1t-o parlamento, foram atacadas e in- ~ Laura Rodrigues

clmcnto~. BRAfIMA. Leve e saborosa a rldnlstrBador dos CComuos do cendiadas hontem êl noite com l;p~rtlcipamnoivos
l1y, S. Francisco, Santos e Rio de C que silo 

Janeiro. ear r, ernardo afé Filho. bombas.tl gazolina. f;$ 11-12-922 . 
Recebe passageiros, valores, ' 

PllULAS RDSS Tonico ~~:~:~I~:dM~r~a~argas pelo tra- SABONETES Epltacto Pes 

Laxativo Para mais informaçOes com os "no.j ParH.~ybn.noR, e tlRR Artigos Dentarios _ N,. , A lei de Inquilinato
AGENTES n'~ horc8 fRbrhm·H do BI'l\~r VIDAdoDR, 	 Flnu·macia da Fé __ I RIO, 12 o ES,laúo, Na ••••;\0 , '. Universal HIII~,". 1""40& Oill, 1~r::.oontra••e ,na Ca.a Rúa Tr" 'ano .. d~ honl.~ no Senado .ahi. alei 

..... • ... dQ Inquilinato, 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:bombas.tl
http:elet�.10
http:impress�.es
http:Sanalo.IO
http:cncommcnda.ra
http:its;AI.lgu.lo
http:Sensa�.�o


o ESTADO- Terça-feira 12 .1(j Dezembro de 11I:.!2 

I , Le 	 e 'A N T 	A R lO T I G A ! 
1 

. ';Peçam so leores e cervejas ......Jicco:e::u. 
; , 

da Companhia ANTARCTICA 
U h ' "O·, I Ar.te,incomparaveJ desse Artista IOs bous costumes I A C()nf~l'enCla dos I AMOR DE COLOMBINA ,II m omenl Olloll1a IIl1ml.tayel que cna, e não assII11IIa, _ tHubatxa,dores Louro ao saber da chegada do Rigot"tto a Florianopolis 

- . InãM~ml~a; criticas tem que o alei- dao boa saud(l! Rio. 12. o Estado. Informam Ifoge espavorido a dizer a Pierrot: não ha salvação, perdestes a 
, ) 

E~tre os ~ens .am1gos, u~ ha--: "110 é sobra e~tra-llalUral, ou talvez de Londres que a possibilidade preferencia. . ." 
mamaco, h}pocnta, louco, oque J t I d f d . f 't dos quatro primeiros ministros \ Rlgnletto pela sua perfeição e perfume seduzIu Colombma.I
quberem-mas que tem, sObre os -o ,na u~a e orrna o, Irnper .el o. . h Vivestes morrestes e so te Testa chorar o abandono. 
demais "maniacos, sobre os de- iE 3~SIt!' que e~s~ ge.nte se Julga C egarem a um ~ccordo pelo qu~1 A Cia. Rhodia Brasileira ciosa do seu incontestavel progresso e 
mais hypocritas e sobre os.d':· I"O direito de dlStlflg~ur na Na~~~ possam condUZir a. cun~erencla preferencia de Colombina apresenta seu filho Rig()l~tto, que tri
mais. {O\IC?', a singu1.ar supenon- i reza-o b~)t'I to. ~o fclO ,-----:-o p:rt.el- de. Bõuxellas parecia ho.tJtem á Iumphante com ella vão saudar aproxima vmda do Deus Momo. 
dade de dizer o que pen~a e de i to, do. Imperfeito!., Riamo nos'l nOite pendente de um fiO. As trombetas tocarão, os bombosrufarão, o povo em massa se 
pensar o que ~iz .. 1&50 fazendo, ime~:.~I~H~?:. ~--l~~ ~.~1_~0...1 .: .c'" h A dlfficuldade para um enten- acotovellarà , a democracia se estabele-::erá e todos lTritarão: 
o ~eu affi:l~o 8Deaece ": um pro-I ct ......5' -·'d~"'d~l.:~E,·""~r;m~~·t~ ~;;~I 	 dimemo, como das outras vezes, Salve os lança perfumes RODO e RraO:.ETfo, os heroes no 
pOi.ltO mUito seu de fugir á vul~ l'uastif?~~~dO c~ros I PA 's"acledade I està n? desejo da Franca de obter pteço. e .na qualidade, casamento util e agradavel a vista, ao olfato 
~~:I~a:: ~~ita~uf~z!~d~ °qu~·~~2~: ~ uma convençjo, falha c hypo · J garantIas por parte da A!iema- e alglbel~B:' C. Rh d· B a .\. 1 
a gente faz. Quer ser original em ic~ita como toc:t~S as conv:nções: I ~ mlUCA. vem sem nha. para a ~atlsfação das suas V~~~ ~ 1~~GOLoE+TOrl Zl eira 
tudo:-ate no vestir, até no ca! çar,:~IZ e contrad lz,.?rcga e nao pra-I A uma c:1.uilajustificada. obrigações. Viva o êarnavall 
e mais si quh,crem, ate no comer o : tlca; c não pratlLa porq~e•. como As p~ssoas que tem um trabalho ~onar Law bateu-se acalorada Viva a pandega I 
Observando que o vulgar costume' conv~nçao humana.,é antl-na.ural-- pX C' '''!'Ú\' ú , que fl1.:n::.:n dcmnsi,lda' l ~ v~gorosamt'nte contra qual.quer Morra o bobo que n"lio gastar o RIOOLETTO! 
dos homens que O cercam e escra- : e.as :CIS da .Natt!rI.:za. ~ãO Indes- lOf'nte, que tomam bebidas alcooli· Idéia de occupaç:Jo da baCia do Pedidos a AtOmando Elum 
vizar-se. corpo e alma, á moda, : VlaVCIS. S3? Irreslst:vels . {'a>;l, que dorlll <>.m pouco e não fazem Rhur, sendo, porem, Mussolini 
vestindo o que o alfaiate lhe im-I Dar-te-el u.m exemPlod á.d d f'l":(>rcicio ao ar li-ç-re, não podem favoravel ás .garantias producti 
pinge como a _ultima de PariS, Uma rapang~, chega a I a e gosar boa ~aude.' vas de ordem economica. 

Londres, ou Nova York~. o meuln:adura , éaUralda para ul1:rapaz . Os mROS cost.ume!! e Nlexcessos ' 

oristinal amigo-que faz? Compra i Nada de extra-n.at!-l~al niSso. O angmentam a f0T;1l1!l(,'lI.o ilo firidomi· V."da soe"laI O movimento «fascista~ na 

roupas feitas, modelos antigos , rapaz, porem, satlstelt~ .o seu de· co quo entorpece e debil itA 08 riD.~. Baviera e a atitude daPrussia 

fôra do uso vulgar... Como todos seJo. f?ge á responsabilidade qll.e para que este.'! orgAo8 tllncciouew E' prohibido levar armas Rio, 12. O Eslado- O ministro 

os homens calçam ryias antes dos lhe pe~a ~omo c ferro das galé::>. (' (lUlO T~l"dll.deiros filtros do tll\llgu~) P. Alegre, 12. O Estado. De do interior da Prussia declarou 

sapatos. ê!le calça os sapatos E. a rapanga,..Qu~, neste caso, tu devem est.al' semrre !3ào~ e forte>! . hoje em diante, tbdas as pessoas numa entrevista que o movimen
sem mfi:ias... Vendo que todos nós dIrás ser 1l: '\Ictnnn., passado o .R.ius ch>hili t.a.dos significam j;lt.raçi'o que forem assistir os debates na Anniversa."ios to -fascista- na Baviera rcpre
hab;tualmente comemos em deter- tempo deVIdo, durante o qual, obe- Incompleta e dessa form !t o ar. ido A b é R 

I1Iin~das horas do dia. êlle despre- decendo à S,)cied~de . nào quisera urico) ]lerma~ece' ~o sangl1e, pro'du. ssem I a dos epresentantes se sentava certa força, pO!ilicamen
za esta regularidade áe horarios iCH:lar o segredu da ~ua tle8· zinuo dcsordl'lIs lJlaiores, dOTel> nas ráo desarmadas. FAZEM ANNOS HOJE: te e militarmente. 

para as .tefeiçoes- e come só honra, concebe. Que f~z~r do e.~pnrluus , indoleucill, enl"rfHluecimen Todavia, caso esse movimento 

quando lhe vem a fome... fruto do seu at~lO~ ilhClt-O? t(', hydrop.'Iia illf]amac;ào dol'l r ins e Senhoras: se estenda á Prussia, as medidas 


Por isso não o vemos em cer- ~presentar-se á?SocledadecO~l o da bf'x iga, d0re!'J rileul1\A.ticsf', ne,·· O dr .l'\.ssis B '1 t Rita Oliv~iraDuarte e Josephi- já previstas pelo governo prus
tas reuniões, onde se impõem hlho 11.0S .braços . S~rá repeL Ida \'osidade e outros symrt.omaB gra\'e« . ra~l par e pa~ na Manzolil. siano seria as mai S energicas. 
puxes certas e inviolaveis, por- (.orno mdlgna. A Sociedade bradA- dr,1'l rin fl . ra O RIO 8tmhorita.~: 

que-como me disse num desse! Ira ao .... e-la: O,. bO. ;!I CO!>t.U\TIN< dfl.o bor. 8" \1(1 f' Rio, 12. O Estado. Sahiu hoj<! 

dia! - de certo o tachariam de b --Impud!ca! pe~~rezcm-na, a porque di miol1f'maformnCão d ) r:. ci - do Rio Grande cnm destinoao Maria Bern<.lrdina Vaz) Julieta 

mal-criado, qualidade que êlle em da mor~1 pubh c.a 1 . do nri,·o {' h U'm (~<l m que <l t.rn hu· Rio Odr AsSis' Brasil Ramos, Mariet Jose C. Moritz, 

eVita, ainda por amor tão só..-nenk t ~ao retlexlona I~.als. Ur,la nOlle lho do>! rin!;' !'J(·jll lll e 1l0r e :'I pu rifi- ,. . • .\1i!1 erv\na d'Almeida , Rosina Pe-
 Especialirlades Pharmaceu 
ao que não evulgar. .. . . --nmguem a ve--~al de ~asa com cftçã., ,] 0 Rll. ngl1E l1l ai» r.omplr lf\_ _.... __ - _' -+__0-'___ try e as meninas Rosemi!da Tei- ticas- Na, PI1.u·luacia 

Hê. poucas horas, estive a ouvir' li,:" fardo. nos braços, .taz uma A" Pill\las de Fo:-ter para os.. .. ve e Nizia de M;{lIos. da Fó Rua Tra.,ianu.2.
êsse meu alT'igo; e confesso que o Icov,a no tll.ndo escuro. ,,,a matta, rin~ Ilj Udil1\l ,08 ri :18 110, 'J'.Re ll.1PIlUIlO I' Reducção do ~unc,c IOnahsmo 
que me empurrou a fdar delle em er.terra o h!110 da sua \ergonhal dI!": SUMI Úl11 CÇ\)('.!l e o,. rf'. Vi g-orIlUl , ia austnaco ~~'ente Sine.!.io Bessa, André Or. Nereu R amos 
letra de fôrma foi u,!,a sincera adm!· Esta ~aiva a ~onra ~oC"lal.! Â\Ja;': nn,lo OR Canaf"i'j urill~r\Oi'j. rf'l.!;nhn' - Ri o , 12. O Estado De aceordo Atheiino. Dante Nat ividade, dr. S .. 
ração que me in!plraram as suas um dIa, tudo .,.e desc.p;l rc . mal san·J o n bexiga ê nmha \tl ll Gfl C.OlH com o plano de res iauraçao d <l s egUlra aman hã para o Rio, 
idéas in' pressas nas linhas que é: aCC,u sada do assasslO.O do pro,' I·' AITOo~ ( aílfl ~ re::titrmtes de hydro- \ . . . d Man oel C. do R. Barros! Carlos onde: vae por moti\'o de molestia, 
segue'm"':':e· que 	slo delle. prio t1lho; e a ~~cit!~ade,. a mes· p~8ia , ~be~fU~ti"\\H" · pedrnfl e detOn.. h~anç~s. al1 s !r1ac~s _ organiza o Ul1er, Cr ispim de Freitas e o io- o nOSSQ d,gtincto conterraneo e 

... mil que a repel!\fla SI a vi sse I..om Ii.-l desordr-ns produzirias pel:> excl'ls, pl::la I,Ij?;a das Naçoe.) . e Que vae ven Euripedes Lopes. !alentoso advogad ,} sr. dr. Nereu 
--Como toda a gente anda um fllhol n? seio, ~ponta-a tem· so do a.c ido urieo. s~r posto em ?ratlca. serão ~amns. 

allora farta de versos, tenho-me ~el_ e, ~oc,e.nc a,. ~h:l~ ~e um zelo Quan do 111\ r.t' C: "f;"; fh.,~ f' ilp. rf'('or · dlso~n s <ld os 8882 funcc lonafl~s J.osó .Glavam. S. oS reg:n-ssarà de sua viag~m 
occupad0 a J~r versos E comI) dU lu.. llIl<:m u, c maaa r~,r-fle 11. um medlc'\ ule,,1 1J. pal 8 ú:! I puull cos que deixaram de servir Faz ~n.nos hOJe.o noss~ estl'!1a . ao Ri o nos pr meiros dias de ja
a cOisa mais commum deste mun- ·-Assasslna f Prendam-na a bem r,u", de,e 81' tomllr as P.Julas de durante ou tllno trimes tre e mais do palnclCl sr. Jose FranCISco (,·Ia· neiro Vindouro. 

do é um verso feito pela m30 daE~~:~;~~~~e ~U lh ('r entretanto foste r l:,to C OIl~t l tll " p I SI " 0 um i3590 qll e fordm aVisados de que vam, c?m.ntcrciante. nes.ta. praça. fazemos votos p:lTa que s. s. 

~rossclra e brotado do cãpmto tcndo enterrado \I VO o'filho da su~ b(l~l,}~:'l:\:~n~: ('m (01 ~ .11'l.rm,\ Isenam tambem de~pe J ldos Ao dlstlncto annlversanante O tenha felIZ vi aglm.
1\f1 

~o:::O~edeu:ma h~~tf::;;.~:::~' ml~~ umão illcg-al, SI tal crime nã!) ~Ja f; P ' \, f\. ° 11<'1'l" ) lrodlf' tn ~ 1 1)1(, - ESTADO apresenta seus effusi:! 'I 

Ih eG 11\ ~ h d E e ver- 10SSC de<:co bcno e SI ti vesse o C) - IloPll yas re lEae~ e o e 1\ 13.f,· n ,:; ~, b~<J O d d S 10 C vos parabens. Por q IH~st õPs poHe: Sll.O~~j~\~lh~~ aN~a~ 55 s nt smo de se apreseptar á Soclcda- tallJento gratl;J «ral» O 6{ ampa or-	 ticas 

sOQuere~ ~,ue ~u ..,:tc di,ga o qüel~~;t~o~~n~:l~~;r~~~ O: n~~;i~nti~~~~ l!°C~~l! \t~~~~~r~:~\~Hin 'Rio) 12. O r~~~<I"dO. Commum.' \ri(~jd;.h·s . PÁ icgre12 Estado-cm Caclloei 
peniO ';-Ielli:s. Ul r·w-el.. . bida com lodas as honras da ~i-:r do ,h MllfO. cam de Selem que o avião) "Sam. Alito LlIlhares . ra Ozor- Antonio Jardim. assi f o
T:c., h~r~~~: ~~,U,j~~:r::~. sOr~~ ~I:~ pr~~Ve.em1. i rA-Jsh'b-oiaans' 'f?,dhO.Ss 'à casa __~__________ paIO Correia" .jesceu em Br !g:tn- Deve segUIr 110Je para o RIO sista h' riu gr,n'emente, por qllt'S
amI20, a (Tlflc.a é uma senh?~a, materna voltam ! .. • '"' . ça COtn o molor dViHlallo. de Janeiro o nosso l'stlffi<ldo con· tO es polii k as, a ManDe i ,Y\art!llS 
beata c gorda, Impando pudl:::1C!a, Vejo qu o;! te desgostam estas Cllt ~.01t a Sant,n", u ' u o pli " lo Martins. klegrapl1uu terran t o sr Aldo Llnhares C0111· Mais t;ud ·~ J:.lrrllm fui m(lrto 
mu hypocnta como uma serpen~ , scen, s rcalístas da humana fa rça lia, H) (~C)lll 111U itc)~ ao guvernado r 50 jCltando tl ue o mercl;-trlle ll !;'s ta (ap tal. yu"ndo re::'ls il a á pr isào . 

~ujo enc.~t~ ãdasSic~~~s /s~~n 0= Volta';ei ainda .ás po e~ l as, p ar~ \ (IUI.. nt,ps de gTi])Pl,~ mandasse transportar urgente no:~~~~r~cz~~~os~~ea~'~;çnl~i~e:~:s~ Dentista Seb:~ sijão de Lima~~i~:n~ ;e:a!Ç o~· myope. No )gri- resumir-te as lIl!l1has Impres,:.i)es Ri o, 12. O Est<ldn. A propo5i - p:.l ra He.lcül t.l:' ndo SIdo !ol1la~las 
mt:iro caso ge malevo la' no segun- ao I~r os !J_cllos versos da btll a !I) da en trada no porto de San-l"'s provLenclas n~cessaflas para pedidas desejamos-lhe feliz via- Rua C. 1\1afra, 39--Sobrado 
do-i.ncompetente.' . ~~I~tl~~j;::~~e~l~:~(~t~~~ v~~~ ~~~= los. de um vapol procedente di· . issu· g@m. _ A construcção de mais um 
. t1el dt: !a.zer, ~1Ulto breve. a Cral: qlle di/em, com talenlo, os sen- I rectamcr,1t: da .lIall.1, com mu:!ns I -- \. 0''' d . trecho da Thereza Christina

tlca da .crlhca, SI não me arranc Itlmentos reais que uma mulher de enfermos, o dlrector d<.l d '..! leza 	 , Al'"')I.\ ecnnent08 
a hngua como um orgão no 	 O• h t d ha ({ia, 12. O Estado. Estev e reu· 

rem à I'· bl" . d m d~ espirito culto o perimenta, di;.mte sanitaria maritimC\ receheu do ins' rBC amen n as p rmaOlaS Enviaram-nos cartas e, cartões nida hontcm a com missã.o de Fi
~~~~nhom~~~a~~. ID~r:~e~ráie que da cnutlez fortt"·",u.a verdade o--. pc (" t~r de S;J ud e. daquelle porto I .. .. de agradecim~ntosossrs: nanças da Camara. 

me rf:!';tarão. nO caso, as mãos I ' .+ • pa.UllS1:l o 5 e g~]!n~e lcll~~ra.m1l1a: L on[o~mc h~,n tCnI n.o tl c la11l0~aS Baaventmade Harros pe la no~ Foi assignado parecer autori 
para escrever o que penso. Não ~qUI , crlou·se o meu nr)ta'liel ·0 paquete It<lI' i11l0 cceZdrBa-\Pharrnacws d('sta capItal resOoVC- j tiCia dofallccimento deseu irm?o 

m'as delxarao; sin30 me bastar a amEg~go~ae,s~~~~~~dZ~~e de novo pt!Sh{' entrou com vinte c ;I.jua . ~~~'a~~ ~~~I~ll~UI~S acc;r~ld~'e;~~~a~ ~,~. Jo.ão C. de Barros; AlceLia?~s ~~~d~a ~5~~~â~~CÇ-i~e~~z~r~h~';~= 

mordaç:, ~euer-",e-!?",;m al.ge- pela mente a,. patavras impetuo- tr~ ...d,,~en,t .:", :;nc1o .•dc:ese,s de dos scuselllpre~adn~, fiçando ne\- ~!1velra de SOUZ<l, pe~a noticia tinJ, na: est3ção de Lauro Müller. 

ma!!. Lpe.o, no e..._!1.'J, dlzer\saSdaqUdle homem ideal tenho g,ll-'t-,,·.. • ,t "do ..do ollcn.a e UII1 d' . d I t - da formatura de seu filho dr.AI
antes o b~sta~tt: para um h<?me~ vontade de prccurá-lo pa;a aper- (tnfer~los em viagcn:t e um obito sCTo~~~ u~~asabb~d~Sa~~rá dado lcebiac!es Silveira d~ .Soma; JOã.O Mais uma conferencia 

mo~e~ satisfeito de haver dito tá·Jo num fOlte abraço de sol1da- ? e gnppe pnetlmonlca. Está, por aviso ao publico, pela impren~a. Ramalho, pela nohcla do 3nm- Rio, 12. O Estado. Por Inicia. 

veÉ: f!lava de poesia e não sei riedade. . ISSO, em quarelltena-. sobre a pltarmacia de plantão no versario de sua espl)sa; JoãO Pe~ tiva da Federação da Uniâg dos 

como cheguei a tropeçar em mor- Por9~e, SI re.~sar COmO elle é ' ''_",".4' __ ~__ d01l1ingo... . Idro Carreirão, pela nolicia do Trabalhistas foi hontem inatlgura 

da as. Ifa~er JUs? caGC" ~ de reu no co~- Os p.rnprt('t<lnos dos de.mals eS- tcasamento de sua filha d. Theo· da em Haya a conferenc ia intí'r~et.rocedat.,05. A critica tachou celto social, contesso o meu CII- POMADA MINANRCOA ,tabelcl: lmcntos serão obngados a l1i11a C"rreirão, com o sr. Ara' nacional da paz da qual partici
ri·! immorail as poesias de Hllka m::.. Onde f"stá a cadeira '! (uOt :, pl.:llsavd -em todu!:i os iarcs \ colI,ocar naS portas dddS s~as phar- Icydiu Queiuz e deste sr. p~ia pam 350 delega'dos.

Macnado. (mmorais, porque? . .. .. 	 maC1as um cartaz In Ican o a que Inottcla do seu consorCiO. . 


-Porque offendem o recato so- 01H~ta"\'o N ..... VFS - -_.__ _ está aberta _ Um Jantar que acaba mal 

clal-dizem 05 crlticos, beatos, Em caso de epidemIa _tOdas as I Rio 12. O Estado _ Informam 

olhol no chio e, si não me en· 300 contos para a D~legacla ~~:r~~I~\~Sg~: conservarao abertas·CaS3lneuto deS. Paulo que num jantar de 

la~~. ru~ros d~ ~udorê ho- DEV{)I VE SE ~~o, 12. O Est<ldo. O 1llezour~ O primeiro plantão será fed,) Realisou-se hoje o consorcio baptisado, offerecldo na faunda 

mens~ Ôil::nm.'~á~ ~~, ~;eé que - J J-I ~ NaclOna.\ r~.m~tteu 300 conlos a no proximo domingo, 17 do cor- da s.enhorita .Izaura Mor~ira, f..lha do Maribondo, no municipio de 

te parece immotóal na qNaturcza? O DINHEIRO Delf'gacla flst:al desse Estado. rellte, pela Pharmacia ~aulivelTa. do finado Miguel MorelTa, com Lençoes, onze pessOas que nelte 

Oílka )lachado n"3o fugiu ao na· - o nOS$O c.:.nterraneo sr. Oerma- haviam tomado ('arte sentiram
I 
tural, ao real, nos seus versos. a quem fizer uso do cPETTQ- - ------- no Amorim. escripturario do The- forte s)'mptomas de envenena- .. 
Da~nos as suu sensaçOes e im· RAL HOUSSELET. e não alcan- Irmandade do Senhor Jesus souro Estadoal. mento, sendo que quatro perece-
pressões de mUl.her,-mulher 8in~ ~;r~,r~!~~~~~~i)~~~~~t~m~n~~"c~~ --Q.,~,.,+-.-- dos Passos e Hospital de Ao i.o~en par enviamos as nos- ram "ouco depois. 

~~~oetodu~~a..~I:~n~~r~ EqU:s;e~ radas em pouco tempo garantem a Montenegro não terá mais Caridade sas fehçltaçoes._ le ~:r:.~:t~a~!pv~~mc~~.m~:I!cs~ 
crltlcos.moraftstas, defensores do incontesta'.I c! e fficacia do -PEITO-	 EditaI de Uuncurrencla N ~ t d genvenenamento 
recato locilll, lacham·na de Im- ~~~s :~~í~<J~~E;" ~8' J~~O~~! um arsenal de guerra De ordem da Mesa Admin!s.. r aselmeu o o . 

~~f:"m~~ ~:~:~:' de." de que eminentes MEDICaS attestam ser Rio, 12, O Estado, O ministro :~ft}~~od~~~Ii~~l~nu~a~~/AS ~~s~~: O sr. Phito!"eno da Costa Uma ·entrevista com o Califa 
ve' tu, meu amigo, como êues o _PEITüRAt RO~SSELET" que da Guerra vae tornar sem effeito ras do dia 20 do corrente mez, se Arantes, sub-dlrector do The ' Rio, 12. O Estado- Dizem de 

teu,ldolol da Arte comprehendem supera a todos. Leiam com atlen- o acto do seu antecessor que receberá neste Consistorio pro. souro E: sua exa. esp~sa. estao Constantinopla queo Califa rece~ 
11 Arte 1 Querem corríglr a Natu· ção o folh~.to que acompanha o mandou construir um arsenal de postas para o forn(>cimpntQ du. de paraben~ pelo nasCimento do beu em Judiencia especial o alto 
ret!l, como o e~culptor cr:trrig!':: a~ frItRCO. t;XI!:I n ~pF.ITnlJAI. f~~- Guer:,;] em Montcllcgro, no Rio I ranll:: o primeiro ~eml·stre do anno pequenino kUBEN. commissario britannico marechal 
fórm.u duma estátua deformada 1I USSEtE- r., sem que vos dara.o Grande do Sul, por tres mil con- vindouro dos seguintes artigos ne- - Harincton. 
Nesclot1 outro qualquer que lhes de mJ'ltà los devido á f'lila dt" rE:CUrSflS c cessarias ao consumo: Mis~a "A entrevista, que foi assistida 

li O Immoral e o 'eio. na Natu~ lucro na venda o qu~ utragar á ~ctual situação financeira. Viveres, dietas, Leite, Pães e .. . 	 pelo govelnador nacionali81a de 
reu, 510 simples e barbaras con- Ivo:;so cs.t0mago esperdlçando vos-	 artigos de padaria, Carne verde Foi resada hflje às 7,30 horas, Constantinopla Raget Pachà lol 

' 1 	 venç~ea, Assim pensa a n~tavell so dinheiro. --___ de va~ca e de porco. na Igr-eja de S. Francisco. missa muito cordial. 1 


poeh81 d,,! "Crystaes partldos_, Os Interessados poderllo ter to- em intenção à alma do nosso 

mulher que vê, com verdadeiros - - JJot,el'ia J~"(~drrnl dos os Informes do "manucnse, cOllterraneo8r. Joao ClImactl r:le Notasmãritimas 

~~():IJ~e~~6t~~t~~ ~ n~~uJ:II;) ~a~~a~1 .A sessão da Camara 	 3r'c~~;rI~~~ri~:'lã~e Dezembro delüarros. O paquete ~M~x. sah·irá hoje 
sua IIrte.... Dianle dum corp() éfJa R,O, 12. O Estado. A scssao lot~r~:~~~~r~~ P~~:'~fd:rh~fee; da 1922. Debam da BRAHMA às 9 horas da nO!tt! p:lra laguna, 

:i!ti.tAO~dr:~:~~o d:m08~~!j~Oe r~~~~~~~~a:la Camara n30leve 10.252 Cl\ntIS~~eta!~elJ TautoDia Cer;~:I~em 16~o-~~:~·. é es~erado no dia 

li I, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:folh~.to
http:incontesta'.Ic
http:f?,dhO.Ss
http:Sine.!.io
http:singu1.ar
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Porquê perde o tempo? =====, 
Porquê perde o seu tempo? Tem 
V. S. dyspepsia ou indige.t&o? Se 

II 
tel!'~ h" .ó uma MUoa " fazer: Ir I 
ao .eu droguista immedilltamente 
• comprar um frasco de 

PUSTILBDSg~.RIGBJlBDS 
V. S. usal-as-hã eventualmente! 
Porquê nio IIgora? Porquê ex
perimenta productos não experi. 
mentados? As Pastilhas do Dr. 
Richard. têm curado indigestão e 
dyapepsii!. durante 25 annos. Elias 
o curarlio. Nlio perca o seu 
tempo. Tome as Pastilhas do Dr. 
Richards immediatamente e terá 

perfeito o IIpparelho digestivo. 
Tome-u hoje. 

- -DE-

Sta. Catharina 
Distribue 75'\. em pl"emios 


14 dr Dezembro de 1922 ás 14 horas 

87·Extraçào-Plano E 


15.000 BILHETES A S$OCC 120, OOO$OflO 
,\\ENOS 25· !. 

7;>'f. EM PREMIOS 

PREMlOS 
1 premIo de 

1 • 

1 
2 premio! d. 

10 
15 
75 

900 
15 premias p 3 U A l ' 
15 • • 3 U A 2· 
15 • 3 li A 3
15 • 3 U A 4· 
15 • 3 U A 5' 
1~ • 2 U AI· 
150 • 2 U A 2· 
J~O 2 U A 3· 
150 • 2 U A 4· 
150 • 2 U A 5· 

1.830 PREMIOS 

1.000' 
500$ 
200$ 
100$ 
20. 

premio a 1005 
• 	 50S 

50$ 
50S 
50~ 
20$ 
20$ 
205 
205 
20$ 

90:00050003O:000~OO'J I 
30:000$000 

3:CMXl$OOO cumpro o meu c re 
l'UOO$ooo 'lce:~ ~:1d O _O de prefe rencla a qualquer outro. no combate ;\ t n~~~ 
2:000$000 de procedencia laryngea, bronchic& ou pulmon ar, tal o succe~S(l 
5:oo0S000 surprehendente que tenho ob tido com o seu emprego em minh:t 
3:000$000 clinica quotid iana-·Rio de Janeiro, 17 l'e Dezcmbro, 1919 - 0 r. 
7~500$OOO 	 João Fernande! da Rocha -- irma reconhecida. 

18:000,000 	 __ 
1:500$000 . 

750$000 . Attenção. Quando pedirem CONTRÀ1 a SSE não devem 
750$000 lacccitar oufro med icamento. 	 ~ 
750$000 
7SU$OOO 

3000$000 
3.000;000 
3:000$000 
3000$00() 
3:0005000 

RS. 90:000$000 
Os bilhetes são divididos em dedmos 

A Ctrencia da Loteria de Santa Catharina obedece 
tlirecção do Socio ANGELO M. LAPORTA. que foi 

durante 6 annos socio 'gerente da Loteria do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Bil hetes a venda em toda a parte 
0" eon~~ssionarios L:, Poria & Visconti 
Administração-Rua Deodoro n. 40 

FLORIANOPOLlS 
w. li. Os iodos componentes da firm a concessionaria da 

Loteria de Santa Catharina, não fazem part~ de ;j 
outras em prezas lolerieas. 

. .....,y.;or;>et.,.~ EDITAL 

Exames de 	 admissAo ao 1'1~ 1 :Goverllo Municipal. 'j De ordem do Sr. Dr. Superin..d E 1 H 1anno a seo a erma Itendentc Municipal, cunomunico 
aos interessados que de accordo 

Professora AntonieUa da Barros Icom a Lei n' 517, de 19 de Outu
bro de 1922 ficam relevados do

1.\ II~ enclIrrega de preparar can·· pa~amcnto de multas , aquelles que 
~ d,datos I e~ses exames, por 'j') Iaté 31 do corrente mez, satisrize. 

preç(,~ ":,Od1COS, kUI Salda- a: ram seus debitoli á Fal(.t:nda Mu

nha J\-bnnho, 17. ~ I ní~~a:: ~ 31 de aneiro de 1923, 

o Estado~ Terça"feira 12 de Dezembro de i:122 

~~omlla.\\"\a j\n.\a~t\\~·~ 
CERVEJAS 

.\nlardica 	 jI "'ünchen 

Hamburell6Z3 CLARA t1 Chlmbach 
PR.:1A 

UnUio 	 d ,Pretinha 

;BEBIDAS ,SEII ALUDOL 

Ginger-Ale Água Tonica de Qninhw 


Licores ~ Xa,roJH1s 

GELADEIRAS r,lAnCA PERFEIT I~ 


l4~IDO CARBUN6GO 

Diririr ptdidos ~ DAVID CANDIDO DA SILVA. Rua 10;0 ?iu:o n.6. FloríaDopol '. 

= 

~;' \~=
~ 

se o CONTRATOSSE 

n1l:0 produzir o eHelto que annunciamos desde que ~e~a tomado 
orno manda o rotulo, devolveremos immediatamente il din heiro do 

custo-R. Sant'Anna, 216-Rio. 
O CONTRATOSSE é de effeito sensacional. não tem dieta 

e a~ ~~r~~~~~11::;mCÓq~~I~s~::nA~~h~~, ~~~~~F;:Çã~:0!R~11:~e~ida~~~~ 
nsomnias, Dores no peito e nas costas. Efficaciss irnQ na Tubcr 
ulose e hemoptises tomando-o convenientemente, Pela aecao do 

intrato de Guaco de Sul e do Thiocol, al êm de oatro~ mediCamen
tos de igual valor, o CONTRATOSSE é tonico forti ssimo e se 
dativo, principalmente do apparelho [arynjo-broncho-pu lmonar.Pu

licaremos sempre um attestado por semana, differente, dos mi 
hares e milhares que temos recebido. Eis o desta semana: 

O Dr. Jo'o Fernande5 da Pocha, medico abajisado e pro 
fessor cathed rati co da Escola de Pharmacia c Odontolog18 do 
Rio de Janeiro, etc. mandou-nos o seguinte attestado: .Attc6tando 
... in fide medice., a maravilhosa efficac ia do preparadJ Con 1;1'11 . 
t~8I!le. dever de medico, aconselhJnd O-o 

Vende-se em todas as hannaclas e DrogaTl?s de, Oras" 
Nesta Cap1tal ha st:mpre COJTRATOSSE em depos1to na Drllg<: 
na de Rodolpho Pinto da Luz. R. ConselheIro Mafra, 132- Vldro 
2j5()() Dum 24$000. 

m • =r 7Tz«HiW'> 

Para fazer boas ccnuryras é pr(~eiBn pri
meiro ler 08 anullncios (la." prlllci ll'tI~" ca-I 
sas commm'claes pubHca:lo8 'l'O ESTADO. 

~oo~~ao~~~~~~DC~~,~~~. 

v ~~~~Ô:~i~~:9. ~~~~~~;e v~,:~r~~v~:,::,~~n- ~ 

)( k~~~;a~~~~~~ ~!S~~i~::,a'h:;~i:fec~~i~n~~;it~sPae:~da~oo~st~~~r~~l~~ ~ 
)E cas- cu,"m-,. com 	 ,° Elixir eupeptico do Pro;c"or Dr. se.~Sniclo de Abreu-I caHx no fim das rcfe~çõcs . 

Rbeumatl8mo. Byphlil•• lmpnreza doSanguc 
Eczemas, darthros, ulceras chronic3s e rebeldes, curam

~a,~~rho~.i.rNff~:,.~~m:t~~9t~3~s ddee ;e~~~~~' c~~.~;~~dO de 
'rosse. Brollehltes. A8thmn 

o Peitoral de Juruà,de Alfredo dI.! Carvalho, cxclusi~ 
va..ente ve,getal. t o que maior numcro de curas rcunc. 
a"ir~~~~ne,ros attea~doa medicol e de I' essoas curadas o 

;; 

~ 
~ 

Promessa 
\ 

Uma senhora que sofireu lon
gos annos de hor1~vel broncbite 
asthmatica e uma· 'sua irml, de 
rebelde e pertinu tosse, nto pio 
cumprimento de uma promessa, 
offerecem~se a ensinar gratuita
mf'nte ás pessoas que soffrem 
de identico mal o remedio que 
as curou. Pede~se ás pessoas ca
ridosas transmittirem esta noti
cia aos que soffrem. Cartas à 
SrA.. Adelia Rocha, caixa postal 
142. Porto Alegre. 

Ao publico 
Communicamos a nossa dis

tincta freguezia que ~cabamos 
de receber um grande sortimenlo 
de calçados qu e vendemos por 
preços 10 alcance de totlOl:t, 

Continuamos a vender por pre 
ço de liquidação os seguintes ar 
Ligos: Pt:rmurias, leques, pbs de 
arroz, vasos de vidros, biscoitei

ras , copos, licoreiros e muitos ou 

fros arti gos _ 

Syl'iaco T .Atheriuo & Irmão 

Rua Conselheiro Mafra n· 29. 


É JI nlclh"r,,- !l'l,li~ r·".Tl 'lue ~c rJhrica. A« f/aulilu C1UUhrIJUKlJ..1 
}J,-,;r.(" P rt:/IiN:/d:l j,;n;: ,I CU; ':3.pcl'~_ c Jlind~cnmollngu~nto•.; \'!tlicada 
men:(,' ;! ' '-'' !'';l!;\',l !'' c ... "l~d,1 JI pc!lc. Expe:r.mc:ntem.nl f': \'e:rão quão 
m~<;hs '! i i 'l ~ s nt~!hc !,i·J a sua cara (: ma(-,~ . lnsist~m em T(:ce:he:r. 

"I', ,' , cOlr o orlgmalmcntcJl:::ondlClonada e \ ej3ffi I 
I,'<:I.::::r- ,,,".,~ C~ESERí;OUCH MFG. cr 

I...('"...' · l-s.;· ....r(l~ (C.... . o lo<l"ted)!
I I' · , _.r... -' N!l\ ~(litf. LGNDl\ES ~1O:m.LU j 


,~~~A ~~~~ TorA': ~s i;'~~:IA3 ~..:==J:j 

:~~~~~~~~~!!'!~~~~~~~__,_ _ _ 

Atte1/""1ÇãoI 
!.S Gosto e elegancia com pouco din heiro 
,...SI SÓ na casa llllAUltA. n. ..un. João Pinto, 9

Vende-se barato para vandar muito, ais a nossa divisa 
Tendo o prnprictario deste estabelecimento rcç:rcssado do Ri. 

• , ji a cobrança será leita com a reg- Neurasthenia, esgotamento nervoso W pelo ultimo vapor, onde foi dfechmr compms d~ arhgos modemosle 
----- faecst!~; ~~~a jU~iJl;r~~~t~~ta da- F I d )( rr~!~r8~mC~~~~1!~lil~~~110a so~~::ni,~;;p~~ta~;:ig~r:~ci~~i: e ~l~l:d :~I~: de 

Lydio Fermino Cardoso Thcsouraria da Superintenden- mOle!~::, r.~ra%e_~~rl~~mPh~5P~~~~r~ e~~~va~~scXW::dod~: ~ Armarinho de toda especie. calçados para homens, senhoras e 
C ela Municipal de lo'lorianopolis, 6 Carvalho. Extraordinario consumo p~o, proprios medicas ~ cre.nças, o quc ha dc chie; lJ'inquedos pa~a todo o gosto. 

Maria Amalia W. Cardoso de Df~:'~~~~CJ~·bo Pinto ÕeprLÃaçÃ()::~~~~!~:~!1~Uc~lr~AraP~~ cV;r~: ' l'.'~I~;'~'~'~i~::"~~~ :;::!~~::n;~t~ cl~c,t~~u:~:~:ep~':r. é~R~~s~~~~ ~ 
.o~:~~raü~ ~o~a~~í~n~ri(o edl:~; ~~ caz com o ~benatoJ, ~e Alfredo de Carvalho. ~ilhares de fahsi~;a~:~:;:eg~:aT~Jy ~f~g~\,II~~~~ô~~~i~~~gl :r~~I~~d~a~: vS:s~~risP~~: 
filha MA~fA DF.: LOURDFS, .. FritE" 1\1...,1" Gort",·"" I cura. em todo o Brasil. Facil de usar, nlIo exige purgantes. rins . ~ c~etonlles. Pam-Biche, ultima novidade pnra ternor, .de ~erlg,

:i"polis, ~- 12-1914. E A' venda em todo o Brasil Kak, IIIg'C1. , ctc. ctc. .,. 
.: _ ___ ~:!lIfjlg:KÁResClmento de .~ Deposltarios geraes: Alfredo ,de Carvalho « eia. Iha J~n ~~!1;'S :~I~:~~~nsp:~~~~~lO~I~~C~meb~~:~~~IOav~:I~~:!O: ta:; 

f " Oh rlorlanopolls. 8-1~7~~ Rua 20 de Abril, 16,-Rio de Janeiro chap~os. , 
S. Paul.o ~ Mh1é~s:~...Nas principaes Drogarias, Approveitem:todo5 essa bclla occasiXo. l\lultas novidade.Pre Iram á -~ Medlfl.nte va.o 'poltallere..ette para qualquer Vêr para cr~r I•.."SALADA" Preparados Homeopathicos lugar 	 E' nosso systhcma fazer liquldaçOcs no final de cada anno por 

isso nito perderemos occnsHto lJRrn vOflder bart,to e .•• bem- 1- Na Pharma, ela da,'
(Superior qualidade) Fé - Rua. TrILJn.Dor 2. 	 b,amto t Visitae a casa DhaUl"\, se qtlizerdcs appro\'cltar o tem.. 

po e economisar dinheiro. Rua J o;:i.o Pinto, 9. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Expe:r.mc:ntem.nl
http:arynjo-broncho-pulmonar.Pu



