
Os funcaionarios pubiicos vão 
pagar um imposto de 5'1, 

Rio, 13. o Estado.-Informa o jornal 
A NOITE, 	que prevalecerá, ao que pa
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1 Icarta posta! enviem-me adata. 
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,. II 	 (€I, inC'luindr, 5!Otl{\ c prom 

ptamente indicar-Ihe-ei seu 
dia feliz e o numero ditoso, CotlJpal)hia Naciol)al de Seguros de VIda assim como o horoscopo com 
pleta. explicando toda a vi.. 
ela. Instituto "Vida". S. Pau-

A fragallte e antiseptica espuma doFundada em Janeiro de 1920 5 	 ttll~~:!J~I:M~~:~~oa): 38 
Sabonete de Reuter 

Ca-pital Rs. 3.000:000$000 ! limpa e refresca a pelle e, em curto tempo; Mais uma I 
Séde: liua da Quitanda 2 - S. PAULO fi torna-asuaveetersacomoadeumacreança. N~ofosse •• collo"ae,novld•• 

Pres1dp.nte fi I 	 e~cSto~~;UJ:dt~durt~~: B~~~II~~:~arn~ 
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f. 	Jos H"la..a (y .... ~ io6~~i6i~~~~iJ'J'~fitJV' ll#I~'iII?6W$1~?tJ'i6~~'7Q Clpaç~o pohtfca, bastana a notl-
Vice Presidente t!li' @ M· h t d • d @ <Ia "sensaclOnal" quo acaba de 

Or. Erasmo T. de Assumpção. (Presidente do Banco Commercial do @\~ ais u ma o~r~sabcar ~ o g. an e @ nos darB? nosso conterraoeo Arj 
Estado de S. Paula) €f @ sClen IS a rasl elro @ ;s~~~glec,~~'a ~~~~e;~,aoJ: "r'}~-

Dlrect-or Superintendente § @ DR A FELlCIO DOS SANTOS 4J vemb'o o. I 

i 	 i IOr. Jose Carlos de Macedo Soares RJO. :m d~ Agoslo de 1919: @ A vmda do "Laoça Perfume RI· 
Gerente Geral CRro amigo. e:t goletto- a f!ona;; opolts lá não é 

• " 	 d C· d S SI ,,", Recebi a sua seguoda remessa ,... conversa e SIm um lacto. 

I 
W. A. Reeves, (Ex-Oirector a la. e eguros·. u America.) .,.. de -VERMIOL RIOS. para os po- "'" ____ 

Aet,uarlo e Sub-Gerentt': @ bres de S. Theresa. Agradeço-lhe @ Irmandade do Senhor Jesus• 
W. S. HaJlett F. l. A., (Graduado do Instituto de Actuarios da Gran Bretanha @ f.; e~:d~~~' u':n~0~xe~~1~~Ill~or~~~01!. n: ~ dos Passos. e Hospital de 

• 	 e ex-Actuario Chefe da Cia. de Seguros .Sul America.) @ @ "erminose é um terrivel fiagello gc- @ Candade 
D ~ ncrarisado no nosso paiz, c t'spe- 3 Editn.l de ConcurrenciaAgente.geral para o Estado de Santa Cathari na: 	 "" *. cialmcnte na classe pobre. E quao- @ De orde m da Mesa Admiois. 
~ 9j: . tas vezes c desconhecIda essa cau- I :: rativa desta .Irmandade e Hospl
~ :o>a de so ffr imentos 1 O VERM1.0L tal faço pubilco que até ás 16 ho-Otto Blaseh ek § @ . ~or mim ~dmini.trado tem produz~dO Tas do dia 20 do cQrr~nte .mez, se 

" @' ~ maravi lhas. c até qUaSI." resurrcl.çôes .. Em Jlg.uns., caso:, e fi 1receberá neste Consl~tono pro
,; HOTEL ~lOURA FLORI • "()]~()T 1C" "-~ ~ surprehenrlente a qllantldade de VCimes cxpcll!dos C0111 @ postas para o fOrneCI!ll pnto du.c. , . -' ..'>"' .. ' " ""I ;:; uma unica dose . e não tendo -""to ,"coovenoeo. ou ac- rante o prime;ro semestre no anoo 
~ ~ I O c~dcnte !l.lgum na adn:1l11stra.çao ~e!!e _ «to.. 1vindouro d05 Seg.U ifltes a rtigos ne~ 
,; Seguros feitos durante o l ' anno de seu exercicio: 13348 contos de reis. 	 @ I@ MUlt::l paz e alegrta lhe S~~15~~~ i~~ Senhor ~. cev~~~~~sS~~i~~~~~U~1~i~e, Pães ei Idem: 2' anno: 22162 contos de reis. ~ ~~ (,\ss). Dr' A. Felic:o dc,.s S.1lHOS @ artigos de padana, Carne verdeI.. Caso de ~er desejado. Em cada seguro está incluida uma rend a de lnva! i- * i ;;t~ S. P. P()d~ pubH:ar estes dCP ?' fficn tos; Jes~- ~ de vacca e de: porco . 
li O dade e o pagamento do dobro do valor segurado, caso de a morte ser causaJJ (f,I; jl~li~un~('~~~~~~~I.uam para a vUl gansaçã.o de tao ~ do~~~n\C~fc;~~~~:>d~Od.~r!~n~~n;~: 
• 
 • por accidente, 	 ~ , ~ O ~VER;vlI0L RIOS. de Cluispim A. Rlos--Vermi- @ SL Marcos Arag,-";J 

~ • Os segurados podem participar em 80 '1. dos lucros liquiàos dn Ci:!. @._ I ~ fugo,Purgati vo (Salvador das crcançaS J puramente vcge- O Consistorio, 9 de Dezembro de 

I ..w. . "?F tal, IIltalllvcl e Inoffensivo, vende-se em todas as P har- .9lõ 1922 .• O 	 sendo pagos os mesmos á dinheiro quinquenna mente. . :! macias e Drogarias do Brasil. Dep~sit.nri()s: ~llva Gomes 9ó1' Calltftlio Alve.w.:'I: Seguro5 de educação ou dotação de ::reançRs. Q. ,. 6:: Comp. Rua l ' de Março 151 - -RIO de J.anelro. 4:1 Secretario 
.. A Cia. que trabalha pelos planos mais modernos, offerecc as maiores ~ . (Buiias em Portuguez, t-Iespanhol, italiano, Fra ncez, OI vantagens e garantias. ~ i:!f . .ln ~lez e Allemà~). . . @ O (JONTUATOS8E 

Os 	premias são mais reduzidos do que de qualquer outra Cia. ~ . @ Evitem", llTIllações e falSIficações, eXigindo @ é de effeito sens"cio
§ * sen'prc Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. @ naI. il'Iellicosnotavels 
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Acabaram.se as pomadas, os- A m~~.r rortun~st~g~"n!?~r~~i~t!;o:1


'",. ungentos e os crêmes ~:;>r· ~, -;,-.. ," paes áevcm legal-os a seus fi-I 

cr•••&0 ••lh•• formul ... de earrancismo lhe_ " I:[~ " ~~'.... .'- ':' I110s; está no segumte luminOSO tri-\ 


rapevUco • que irrltam. .. peU. com .. 
 ~).~••• I' ,'. <lJlgulo:.0.......... ranço•• que conteDl. . "'~~):~~.: -~, I, <\. -.: ~., c co~:;-INSTRUCCÁO Lêr, Escrever 


USE SOMENTE ' ' ' . ' :~'-\JI" 	 ,: ~ ~~~I, 20 Amar a verdade até o Infl
-tI,í ..... J! . nlto e a Patna até 3. morte. I 

li: ~~ Conhecer os prodigios da PO
~if,.,~ti MADA .. MINANCORA-,EHa c'lra TQD!\ I

;'6 ~ e 	 • 
' ~ I~~ ' ~~Ua~L~~~~Ed~Ea~i!~~~J~~~!~ic~~~ 
; :.,:: e muitas doenças da pelle e da caj' W·oo-u -NA· beça. lndispellsavel 	 aos fUTEBQ-iI' 


~.!~l:'isu ~~~O~~S~:f: fasendeiros e ás familias. Para queimadu- 1 


§ UNICO ·-Quando toéos a conhecerem serà o remedio de I 
maior triu~pho em todo o Brasil. Vende -se em toda a parte. Aos 
ubbados leia as cura:, maravilhosas 

A Embriaguez 
Este terrivel vicio CUfa-se com UM SÓ frasco de -REMEDlO 

MINANCORA CONTRA A EMBR1AGUEZ-. 
Peçam nas boas Pharma.cias e Drogarias e na DROOAltlA -MI · ";;jiõin,ói'Iol'da 

NANCORA••.~I~o~io~v~iI~le~____. -=____ ~~~~~~~~___ 
Perfumarias Nacional e Es I CASA AUREA W ld · L 

trangeira- Nu 	PLu\t"lnu- A -Casa Aurea· á rua Conse- a ellllr- esageela I1l~ :Fé-Uult TI·...• Iheiro Malra, acaba de passar 	 . 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Wii_........_W;;.;;;;u;;;;;·~l:iiiln..-.;"iii·ii2ii1i.•""'.......__ \~~~duOm:CI~~fl~~~tcr~~r~~'va~:!: ~ 

~ do sortimenlo de calçados. ar· Estabelecido desde Novembro de 1888 

Graças as Gottas Salvadoras das Parturientes ~:r~~':~: c~~~~ ::'It'l~i~O~o ~~~ com negocio de: 
VAN DER LAANOe..ppne«m o. pE'0 DR. 	 tra;:;~r~·ma vislla à -Casa Au- Arma' bO Fzlln~ P~ ma 'ali etInnumeros attestado~ 

provam cxube ~e~~;~~q~~~~!a~~~:oo:scompras rlUu~, 	 3u u3S, erlu fi J, ,C.dlf~~~i: :ola~~~~:o•. 	 nm1emenlc jl, sua 
A parturiente que fizer 	 efflcacia emuitos r"Fo:-e·F:;~--"", 8-RUA .lO.t\.O 	 PINTO-8\180 do IlIudido medicos o ~consclham
medlumento durante a grande Revista Carioca. ~ Pretendendo retirar-se, vende seu e'1tbeleci
o ultimo mez da gra Vende·se em todas 	 ~r 	 -~ 

orecisa de um correoponden ~ mento, mercadorias, armação 9, vlcle7'J ter' um parto ólS pharmacias 'f) te pholographlco "'esta ca.. ~ . 

c drogarias (4 pllal. Cartas a oua redaeçno ~ mais pertences.


Deposito Oeral: ,. ,.pJdo e feliz "\I~~rr.fo~~~~s.f: 
- ~"a du. Uunvcs, 88 •• Rio de Janeiro ~ a rua da A•••mblé•• 62 ~ Quem pretender, dirija-se á mesma casa 

lt~~_~_Ale: Rua João Pinto 8 = Flol."lImopoUs Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- ' . '_"-, <......>.-~~..~__ ,____~ ··..: tl.i..:.:.•.'.~-ê ~ '.~~.~~,' _. ",,,, ,,~ ... 

o Ji'.sTADO-Quarla:leira 13 de Dezembro de 1922 

. ~< : " - ' ;r.:@:V...IWo<i----~-=-~~~'<!J.~~~~".~, 
Cura tosses bronchites influ- E' infallivel paTa 1 Deve ser usada pelos fraco$,:."ne~~ . OIuOI ',zas e mol~stias do p~ito.em 10M 8RIrOIn~ expelliros vermes . ~nl~ ~np.1 cos, neurastenicos, os que eofi't'élD: ,'del 

. 48 horas:. ;". , ~ ~ . ' 1 UL (lombrigas) , '~UI ., (,1" estomago e Bras. que amamentam., 1$
A' venda em todas as boas 	 i) ~ At 	 i• 	 pharmacias e drogarias. venda em toda! a~ boas pharmacias e drogarias A' venda em todas as boas pharmacias' . ' 

""~~~~"""~~~~~~~~~~~~~~x~··<~;,,)l-~).~~~'-:4)~~~~~~~~~~~ 

Productos do Labo- \ Sessão agitada na Assem-,Uma voz do passado que 
t . d S' I' blea gaúcha 

o desejo naoional 
ra. OrlO e 10 ogla p, Alegre, 13, O Estado-Cor-	 11 
Cllnlca. reu Os pais da Patria, grandes financistas, 

. na Assembléa dos representantes, Que de Março a Dezembro, quasi um anno, 
I SUrl)rehellde os coevos Ltda. , agHada a sessão de ilOntem 

I: 	 Fni~nos grato receber hoje a' ten~? filIado sobre o nlOme.nt~ . A' nação não causaram nenhum damno, 

A carta de Lopes Trovão. o republica_ Francisco de Casti- pohtlco. os Graças somente ás suas iargas vistas;
visita do sr. deputados ~epubhca 


lhos de Rev0rêdo Barros, phar nos Anosto, Pinto e Joao Neves 

no historico, recusando o sub maceutico diplomado e represen- e os federalistas Arthur Caetano 


taRte do afamado lal:oratorio de e Alves Valença. 
 Os illustres e sabios congressistas, 
sidio de 30 contos Biologia Clinica, Limitada, do Rio Tão assiduos ao seu labor insano, 

de Janeiro. Nesse trabalho heroico e sobrehumano, 
o segredo da minha gloria é apenas I O distincto visitante nos affe- SABONETES Etlitacio res \ os tornam mais queridos que osQue artistas; , 

Teceu 2caixinhas de amostra de ::jh:":!~a:~b~i~::'(]oe B'!.~~ 
a minha pobt"eza SOro lipotonico F. eM., indka· sil encontra-se na. Uasal Hunrados e CO:iSpicuos senadoies,do na asthenia em geral, 1 caixi- Aurea. I 	 Oepntado$ de escol, legisladores. . 	 nha de Cyanurol M.> preparado

cRIO de Janeiro, 27 de Novem- puzestes aos. vo.ssos pares offe- de cyanuret.:. de mercurio para Que rivalisam com o Divino Mestre; 

bro de 1~22.-~o IIImo: e Ex~o. recer-me peflodlcamente. injec-;ões intra-musculares indo-

S;. Dr.OciTlerctndo Rtbas, dlg- Se eu fosse, '0 cabo de cada lares, e 1 de POly·Endúcrinico, Dr. Nereu Ramos 
 Para gloria do povo brasileiro,
nJ.ss1mo dt::putado pelo Estado do semestre, a? Thesouro e:nbo!sar comprimidos indicados em todas Conforme flaviamos noticiado Deviam trabalhar o anno inteiro:RIO Giande do Sul: . ess.a quanfl~, certo me conslde- as lesões ligadas ás perturttaçoes seguiu hoje para (l Ri,) de Janeiro,

ObrIgado!... MUito obflgad~! rana um mera recebedor de gor- associadas das glandulas de se- Desde o dia primeiro a São Sylvestre! 

Sr. representante do povo. Bel" getas. creç:io interna. ~~~~p~~~~~~ d~~ti~~~oe~~~~r~~: Fpolis-·] 0-12-922 Man 

ia-vos .as mãos famint~mente, r Não ha miseria humana que FÔmos ainda brindados com neo e 11Iustrado advogado sr. dr
., como slgnal de agradeclme~lo, Ime for~e a t~nlo.l. . duas latinhas da farinha alimen- Nereu Ramos. 


; por vos terdes lembrado de mIm, Senhr-me-ta dlmtnutdo e apou- tar .Vitamina., preparada das O embarque do dr, Nereu Ra· Pintor Lniz Maris- V·Ida I 

que Uo esquecido a~do dos prO-lcadO deante de vos todos-Par- vitami~as da. aveia, cevada, a~- mos, que se realizou ás 14 horas, . I soe·la- ~ , ceres do P?d.er p~bl.lco. lamento e Povo I . roz, trigo, achvadas peja vitaml- na ponte IllU:lici ai esteve muito tany de 'Trias
. s: fosse.l~ um mtlmo meu, eu O g:werno monarchlCO offer,e- na paucreatica. E' um producto concorrido. p, Nõ pJqllcte .ltajllbá" pélSSOU -::-=========",.


1 ~~ I;s~rgl~:d~ontra vós ~d~t~r- ceu-me sessenãta fi~ontos de rde~s, 9ue, pela s~~ constituição e fina- O dist.'ldo cnnterraneo :01 hoje por esta capital o distincto l ~-- ~.- --
, e e ven o segr :I\para que eu no zesse um IS- !Idade nutntlVa é de faeil diges- b rd , h . I Ptai,nlyIOrdeesTParlnalsl~1 sr. Luiz MariS, ,' Anniversarios 


minha gloria, que é ap:nas-A curso no dia _l' de i.aneiro de tão e se destin; às crianças, ás P:~~iJn~en~c Cigsta~n~\1~ ~~ie~~~_ . 
MINHA POBREZA. Ma.:> não!... 1880, e o barao do RIO Branco, mães aos doentes aos convales- g_ p P O conhecido artista, que está' 

Se n:io sois para mim um estr?- I amiserado das minhas desgraças cente~ e aos velh~s. O seu uso çao. em 'liagem para o Rio, acaba de FAZEM ANNOS HOJE: 

nho, pOIS vos conheço atraves na Europ~, offereceu-me,em nome é simples e o seu paladar agra- bzer uma exposição de arte mo., 

das formosuras de um nome que do Impeno, um consulado; e eu dabilissirno. derna no Rio Grande do SUl,: SenhoraH: ~~ 

ha muito me habituei a respei- tudo recusei. O acondicionamento desses Querem potros gauchos onde expoz nada menos de 51 ! Clara Moreira, Rachef Bavas
tar e querer, viveis entrel<:n~o S im 1.••. Po!que comprehendo preparados é muito elegante, e P. Alegre, 13. O Estad -.- quadros, quasi lodos de paisa- iso, Ma.ia Viefalina da Silveira 


~ 

~ 
fbra e longe do meu conv!vlO que um cldadao encarregado pelo do valor clinico de cada um dei Sportmen cariocas conlractaram gens gaurhas c a!glllllas da Hes- i e ?thilia Dentice. .,.

~ssoal. Portanto só tenho mo- seu governo de t~abalbar receba Iles l: desnecessario falar, dada a diven::os potros rio-grandenses dd panha, Argentina, Chi1~ e Uru- Senhorita:'O: 

IIvos para vos agr~dece r a lem- algu~a causa maIs do que o seu sua procedencia: pois o Labora- raça Hallgross, com quinze !lIe- guay. I ArmandlnM Faraco,Othilia Oou ~ brança. que traduzlstes no gesIO salar~o. torio rie BiOlogia, que os fabri- zes. O pintor Luiz M;líist;:ny, Que Jart, Cesarina C.lstro de Oliveira 

generoso comque me acenastes, P'lava-me, que no tempo do ca, é vastamente conhecido não e casa~o com lima paldcia nos-I e a men ina Hdvisa Coelho Pinto. 

Replto-vo~ ma~s .uma vez-Obn- Impeno a ~alOna dos nossos hO·1 só em nosso paiz, como tambem FERIDAS de qualquer qualidade sa , a exm~. sra._d. Amella Ma- 8 ..~. :: 

gado, mUito oongado, sr. repr~- mens publicas gozasse da triste Ino extrangeirc, pelo criterioso e ri stany, vel o.a k .rra a p.1 ~sejn , RaDlino Moreir~, João Arlindo 
 ~ 
sentantt" do povo; e tanto ma iS fama de caioteiTt's. perfeito acabamento dos seus POMADAmMH~JAnNCORA ~.m companhia d,\ .sua esposa e IBrito t! o júven Lonstantino Ba
penhorado V?5 fico. qua.nd~ vejo I Concordo que a Inglaterra es- productos. lIeou de tal modo Hnpr,'sslonad l1 . V.1Sso . ~ 
no \'osso a.clO um reconnecllllen-ll.endesse mão g~nerosa ao seu I Ao sr. pbarmaceutico Revorêdo _._ _ _ .__ __ (0111 a b clleza c o encanto das: _+_ 

to do .servlço que me co~move grande orad?r Pltt, num momen- Barros ficamos muito agradecidos Inossas paisagens que. S "~lJJ l!JO II Pf'dro Bosco ~ 
e capuva, porque me. de~xa en- to de a~gusf1a para ella, e que a e desejamos-lhe f~liz permanen- ACCIDENTE nos disse, teve de \·,) Itu para uor Festeja boje o seu anniversario 
!reveí o grande sol v!ctonosada epub!lca Argentina, de Quem da entre sós. do: de onde rE'gre ~s ou logoil sc-. l1(1taOcio o sr, Pedro Boscf',es ~ . 
Justiça. Quint:no Bocayuva tão intima-	 HOJe, às 13 horas, mais Uu me- g~1tr com ~'!J "stnJ~ d ~ p:nfllr"!, inipfmario, da Escola 1e A. Ar-

Mas serviços ha que se não mente nos approximou, garan- ._-- nos, fOI vlchma de um accldenk I<ltl,n de fo; Ir IH t ... a a' gum d"s flflces 

~~gt~~h~ ~~i~~i:t~ri;,!e:~ed~eq~~ ~,i!:~í1 u~ J~~fftr~' \~a~e~~to:~~ ~~,í~ Dentista Sebastião da Lima 	 o b(lfqueuo sr M{Infiel jOSt:: d :t m,l1S SO U<ifU IS re ... antos da Ilt's sa l Ao rt>S DP1(avel annlver"anante 
Stha. reSidente na Pmhelra, e qtJe Ifor,ll:osa 1I !'él , ~ 10 ESTADu apresenta slllceras 

para 	 viver, embora parcamente, nem Piu, nem Mitre. N:io passo Rua C. Mafra, 39-·Sobrado se achav~ nesta Capital , a servI- ' ao cnntt:n,e com I~sn o dls- Illlcllações 
• que, n:io obstante as diffi.cui- de um ~obre diabo, que nesta ço com a lancha do sr M,Hloel t:neto arti s ta VEIO á red acç:ill l _ 

dades de que não logrou tirar' Republlca,oara nada tem servido. :Uorren em baixo de bm Severo. Idcste dlano, em cOnt!1nhra da "~i' '. t . 

me,accende os olhos a muita Não'.. não passo tocar nesse bonde ConduziaoàPhannacla R;>llh. sua eXlOa. espOSél , exrrc:-;:s " 'n{' l1~ \ ~ .\.1.\11 .p,~ 

gente. dinheiro, mesmo porque, entre P. Alegre, 13. O Estado-Um \Clra, fOI cIJam<ldo lJélta Soccor f.:: para m" lll_fes tar d SU<l lIlaglll-1 S~nhonta Oda Oliv~lra 


Arranquei-o peja minha ener- mim e esse sujeIto, o dinheiro. ' bonde matou o italiano Antonio rel-o o sr. dr. Achylles Oa])ofl i . 1f,..â "',pr""SM';. . I S(, ~1I 111 - (1JC ~clo .. Ita-. par~ O 
gia. e mesmo pelo meu atrevi- ha uma grande ogerisa, (,,:ons::l-I Fel'ppe Perico. que prestimos<lmen'e allelh~~' u , O ard'.111c en!h~SI ;\S1110. C()lll 'I no rte , a senhOrita .Oda Odveua, 

menta, á má vontade de quem grada pelos tempos. E' o caso __ fazendo os necessarios curatives Qne no:; fal nu LU1z ,'I"rlsl;l1ly, professora normahsta. 

m'o devia ter dado expontanea · que um dia eu era bem moço . enclleu-nos de gr<1 !ld..: <lh-gri:! f' 


~~~~e~~sori::a~~ire: sneo~s~~d~de~ ~~n~~, :i~~~n~~~~~~~0~~aeme1rt~~= Promessa ~~~~oo~ r~~~'~"io\~:~re~ dt:nt~Jr~ i !7~ Segt~il~·p~~~ls.SFr?nac~o o sr. 

lhos amigos e meus correligio- te do outro, e , depois de nos Uma senhora q~e soffreu lo.n- ElnpingPlls ás belkza:-; su rprchenden tes da dr. Ayres Gail1~, desembargador 

narios <!.ntigos, me desalojaram observarmos. longamente, partiu gos ann~s de hornvel b.ronchlte Curadas pejo -Elixir de Jn- nossa fnrnlOsa ilfl él . do Supe rior Tr~unal d~)ustiça,

da cadeira ~o Paço do Conde ao mesmo tempo um brado de asthmatlca e u.~.a sua Irmã, ~e hame~ Agradecen do a gentileza na 

d'Arcos,páráque fui patentemen~ horror de uma parte e de outra, rebe!d~ e pertinaz tosse, 11<.. pIO Santa Luzia do Rio das Vcl11as visita desejamos mui!o f~ liz via- João AthanaR~o 

te eleito pela população d e; Dis-' fugindo eile apavorado para um cumprimento de uma prome~sô, 10 de Março .de l~lfi. . ge~ ao sr. Luiz Maristany de n ' Rcgr~sso~ de sua Vl.ilgem ~o 

tricto Federal. lado, e eu para o lado opposto. offerecem-se a ensinar gratmta- DIZ E I\"\ana Mal aq ulé\S em car- Tnas e sua exma. esp ~)sa. ....10 de Janeiro, o sr· João Àntonlo 


O que é certo é que eu não Dahi para d, evitamo~nos cau- mt>~te á~ pessoas que s?ffrem ta de ~gradecimento', \ Athanas io, commerciante nesta 
tenho o sufficjente para me tratar teJosamente. Somos dois inimigos de Identlco maio. remedlO que Sof.rendo a dois Mnos ell1pin- --...- •.~- praça. 
de molestias que me tolhem o im;Jlícav~is, ao ponto de uma a.s curou. Pede:s~as pessoas c~- ~~n~n~lOt~~st\~r:~~efo~rs~a~~beqll~:~ Multa improce'a'ente 

, 

movimento e me vão lentamente vez, Quando eu era deputado,ha- r~dosas tranSm!ttlrem esta notl- I Tlteodolindo Pereira 

abatendo a intellectualidade. Por ver, ao descer as escadas da Ca- cla aos que soffrem. Cartas à n~o pensava en~onlrar mais re.mc- Tendo o Sr dr. Oli vei ra e Sil- Regressou hoje para Joinville 

esta mesma razão, nem posso re · mara, meltido ambas as mãos Sra.. Aderia Rocha, caixa postal ~~~ )~:~so f~ffrl:~~Il~:llh~dagUI~~~ va fisc.a l de Ball~o s, imp"sto ao ~ nosso c~nterraneo sr. Theodo
correr á morte, poís sou respon- nas algibeiras, puxar do subsi- 142. Porto Alegre. fazer uso do Elixir de Inb~me sr. HC1!Or Passcrl110 a multa de Itnr10 .Per~lra. 

savel, além de outras, por tres dio, que acabav<I de receber e Ooulart. Com o uso de um vidro 44400~ por supposfa infra cçao, _. - S.egu!u para Paranaguà o sr. 

existencías. POi isto resolvi vi cedendo aos pedidos que me fa~ ..~ ._._ ,.....~~-- me achei quasi sã e com o sf?gun-I do regulamento de fisc .a'. : i~;;Ç;IO \ t'ranCISl:O Monteiro, liiajantecom.. 

ver, apezar de tudo, até a eda- liam de dinhe iro, atiraI-o todo Morreu de bubonica do vidro parecia um verdade i- bancaria, foi tal melta j!!l ;!ada merda!. 

de de 96 .annos:! _ ao chão, gritando aos pt!dichões: ro milawe, pois de emping(ilIs improcedentc pelo di '1'lIia" o (1a -Para S. Francisco seguio o 


Devo al~da dlzel-o: N~o fôra Cevem-se seus porros... ~o atra- re:'d~!~~~~'c l~~~O;i~t:~o~~~~ nem ~als .vcs.ligil)s existe. E' cr,m 1Fonsc.'ca, Delegado RLg1Un~1. A sr, T. Shissa, auxiliar de gabine.. 
o Dr. Ly~lp~O GarCia, cUJo no· Yessar.o largo da Misencordia. clanfe italiano Domingos Ma- o maior hub'lo que . expontanea- dccisao do digno Dc!t:gado foi te do sr, governador do Estado. 
me é ~e Ju~st,ça P?r __e~l dest~- le~l1brei-me, ~orém, que devi~ I ri,l ni. ~:t~~eteV~nll~nlf,~~r~\~~~~S!~ t~rl~lr~~ ~~,n,sa~dacupsela Inspectorta geral rvlAX l:a~~m~~g:r~~ d~e~~~7saPfetn!oa 
que, na.o fura ess.;; o..drdcter iid.,.- pdgal um delJllo de aiguiis iml' ~ant de I - tI P d u an . 

manrino, servido por uma intel- réis, á rua Sete de Setembro --.- - bemese po~~ ddnom~~~~r~ ~ei d~~ _ _____ Athanasio. 

1igencia aprimorada por solida pc,r fornecimento feito a dou~ Bebam da BRAHMA remedios p.ara a pelle. E para •• 

cultura, e que ha 18 annos me patifes de marca· Ent:io dirigi.me Teuto-ia Cerll~ja sem rnrgv~~s~;~~ln~~~lV~~e~~I~ad~~ ~~~ COU11)anllta Nncloual de 

~~:p:t~~~~a, °nfj:~~:li~o':: v:~: ~~j::;:r~:sd~~b~rs~n~,~~~~tiv=:~ ... rival. José Germano dos Heis . José Mi. NavegnQâo Hoepcko 
 SABONETES- Epita

muitas veles acalmadas angus- co e barao Peres da Silv<f, que gueJ do :ascllnento e Feltclssimo PAQUETE cio Pessôa e outras marcas 
tias proprias e alheias. que O!; CCtmo sempre, me emprestaram ~ ~~~~ Ho(Õe~ : ~mEal., 1 ) A -MEIAS de seda para ho
protegidos do Deus Plutus des' dinheiro de (, Ue eu necessitava ... r~ ~ IS TlC o o ngenlO. 'Dna mens senhoras, que hae o 
conhecem, N:io fôra esse bomerr. Não posso, pois, ac(,;eitar o di· ~ A\'íuva Augusta Maria Rodrigues Gt S 'ã ' de superior-l\lassagens

'superior de quem meapproximou nheiro. I ',® 	 alm no dia 16 do corrente 
CIC.:Jtl"ieas-·TRABALHOSum, velho correli~i(.marjo,. que Acceilo a homenagem, mas re- ~ parllclpa aos seus paren- ~ Cancro duro ás 7 horas ~a manl1ã, para ~taja-

mUI bem o conhecia, não sei mes cuso a recompensa. ~ tes e PCSS~:lS de suas rela-I O sr A'iredo Prudent resi- hy,~. FrancIsco, Santos e RIO de 
 DE MANICURE. 
No Salão Sel.etiba. li ruamo, onde outro táo honrado en· Na ímpossibilídade moral de ~ ~~('~a~a~~~f;dedeo ~~~h·fWI~~ ~ dente e'm Igualú Ceará ~~clarâ JaneIro. . oCnsellleiro Malra 11. 6.contraria que pelos meus inte' aproveitar a vossa gerJerosidade, ~ Laura, com o sr. Orlando As- ~ em carta de 10 'de Sete~bro de Recebe passageiros, valores, 


res~es tão Cf>rreclam~nfc zelasse, pt'ço-vos a graça de lerdes esta ~ sis Corrêa. ~ 1913, que se curou de .cancro e~comm~ndas e cargas pelo tra.. Aviamento de receitas com 

Meu ilIustre patriclo, quando carta pera.nte os vossos pares ~ 11-12-922 i,duro- com o ELIXIR DE NO- piche Rita .M~ria, N h 

.ffronfei as ira.s da monarchia, como jusl1fícati va da retirada d~ ~~~.V'A<,5:(j)~ GUElRA, do Pharm. Chim, João Para maiS tn[ormaç~es ~om os precis~lo -Fé IlRP a~T·~a-
não tive em mira nem um pro. vosso projecto, o que ardorosa- ~ Orlando Assis Corrêa tti da Silva Silveira AGENTES ctn. ( ~\ - ua la
veito pessoal. Consagrei-me á mente vos imploro. t? e I . Hoepcke. Irmão & aia• .111.nn. 2. 
propaganda devotame,nte, de "C- N<;, mais: com um abraço muito ~ Laura Rodrigues . - ---- ---- 
t?rdo com ~s ,meus Ideaes que cordtal, dtgna.-vos receber os ~ participam que sllo noivo" VIOlento temporal 1_____:.]i vIsavam punclpalmenl. amerl- proteSlo. da ~a,s sincera soli· a 11-12-922 , p, AI.gre, f3. O Estado--E.. No P"'o-."--o Carnaval' 
canlsar ~ nossa Patrla, nos m~)I- eJaneda.de poltllca. (a)-Lopes ~~~~ Pelotas e Rio Orande desabou Iõi ..... ••• ._':\ de~ mal~ Jatos da democracia. Truv:iol . _._ hontem violento temporal fican. CI . 

Se dahl nos r.'ullara.. vania- _____ ___ ___ do Inlerromplda a 'iluminação O Prefiram as serpentinas "DAVID", As 
gens, lanlo melhor. Por !ao pou- EspecialirladesPharmaceu Um BSSH8stnato parlicular e o trafego de bondes O suas cores s1l.0 as mais vivas e o 
co nao mereço paga, f N Ph I p, Alegre. 13, O Estado-Por e carroças, I ' , 


N';o I ntw po~eo ~b:mllJlamen-' Jcas-;- r a 3t'mac a I queslnes de lamilla Carlos Fa- Rulram diversos muros e mui. 1& seu papel o maIs resistente. . 

I' tocaI nem d,"~.tro, que pro' Ida l' fi Rua Trn.jano,2. I~und.s matou Emillo Ramlr.a, t t•• m .. ficaram destelhadas, .O.ClGGGGGGGG OOGOOOH . 
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"Pe~am só Licores e cervejas A::,::;:O::;: 
da Com-panhia AN T A R C T I C A, 

14' Batalhão de Caoadores Iciante que já estiver fornecendo, \ A conferencia de Lon Os ministros alliados já deixa P d ,. C f 't ' ,C "" 
v p:rocedendo·~e â sorte SI este não d .. ~s fl·nCa.8S0U . - ram Londres I 	 Iaarla 8 on 81 arla arloca 

Concurrencia para o forneci- tl.V;~ ~~~c~~r::~:tom-adas em c~n. Rio. J3. O. Estado. A. ~piniãoI Rio, 13. O Estado-Dizem de 	 . 
.~ento de generos alim~n- 1!~d:t~ai~~ ~~~es~~~~is!~cr~~s p'r~: \~~:u~~;~~Sc!~~~~~a~ia:~s~e:::~~ ~~~t1~~~. ~~~z~~g~=s~~r~~i:~: r~~: Este estabelecimento acaba de' receber das afama ... 

belos, forragens- e artigos , sente edital de concu~rencia nem zemarespeitodaconf.erenciados.nistros allíados que ali estavam das fabricas Behering Neugbaner LactaeCar 
de limpeza as propostas ~ue contiverem ape- chefes dos governos alliados,que Jreunidos para um accordo preli- ban grande e variado s~rtímento de artigos para NatalI 

De ordem do sr. tenente-coronel nas o offereclmento de uma re- se encerrou ha pouco em Londres, minar sobre o problema das re- • 
commandante deste Batalhão e ducção sobre a proposta mais ba- \ é que clla constrtulU um verda paraçocs de que se occupará a e .A nno Bom 
P.residf'ntf' do Cons~lho de Adml-I ~~~;,('eà~a3~d~oD~~~mg:o â: 1~), deITo fracasso, havendo Iguahnen pro XI ma conferencia economlC3 Chama á atten~ão dos seus amigos e amaveis f~e
ms~çlo, faço publico que no dIa I 4' ~ proponente ou seu repre- I te mIlito pouca possibilIdade do de Bruxellas. guezes para adquenrem OS mesmos por preços rasoavels. 
Z7 do C('rrente ás 13 horas. abnrà sentame iegal não I,;onwarer..:enuo exito 3. ~sperJr da sua nova rau- I 
~ar:l~ fO~~:~~~~to a~epr~~~::~~ I! Ji' ..rJiao d.lS p~opostas, c~tJ I mân no mez proxllno em P:ms 	 Florianopolis ~ 3 -12 - 922 
~~j~~~~~i. d~~~~t~ei~ :n~~,gâ! co~~e~ác nScu:rr~en~:11~~e, prerendo, \ se: ~~~O~~~sadJ~S ~~~~a~: ~~~I~I~~ 	 l)ara O nat.al 
1923. ' não se apresentar para a asslgna- são a occupação, pelt\ França, O sr Alexandre Ratlsbona noS Domingos José da. Silva 

Todos osgeneros e demais ar- tura do contract.o, perde~ .d~ a~-I no meL de janeiro da bacia do entrego'.! a Importancla de 15$000 G . 
tigo~ abaixo serão de primeira ~~r~fu~r~~~. 5&i,od~03') 1~n~~~~~ Ruhr. ·destinada ao natal dos pobres Ym n aSIO I 
qualIdade. ~NEROS to de 1920, a idoneidade para Oll- Declara·seque 0,chefe do ga: do Asylo Irmãn Joaquim, Catharinense 

GL. tras concurrencias durante um bmelc franeez sr. I olOcaré esta -Iguôl importancia depositou 
Arroz, assucar refmado de la, prazo de tres anno;: firme no proposito de não aecei- na redaeçáo deste jornal a exma. Exame de reservistas I 

~:f~al:~upg~~~n:~~o~~~ê:,a~~t:ns~ 6· ..OS c~n~uirente~ digo prapo- tar qualquer co~p~omisso sobre sra. d. Olympia Ratisbona, que 
verde com OSiO. carne verde nenL:; sUlelt~r-se-bao a todas as a questao do direito da França a destina ao natal das crianei
sem osso, cebola, farinha, d7mals con~lções, nns termos pre- de o~cupar Ruhr. nhas da Escola S. José. Começou hontem o exame de 
feij:lo de cOr, feija.o preto, goia~ Vistos !las Instr~c~ões. approv~das Po!ncaré convocarà uma reu reservistas, sendo examinadores 
bada, lenha, macarrão, manteiga Iper aVIso do t\"l1msteno da (Iuer- nião du conselllO de ministros os srs. capitão Carlos Taulois e 1 
nacíonal, massa de tomate, matte. ra. ~e 2 de Deze.mbro fie, 19~7. pa~a cxpor a sua politíca a res- capitão Antenor MesqUita . ca
em folha, sal fi":o, sal grosso, ~em~ ~~b:~~,d~;o5 ~~e}I~~ei~~ d~xI~~8t~ Ipeito. . CURJÁ E CURAS pifão Joao da Costa Mesquita, 

, - ~ro~~~~~I~~e~d&~~e(~t;og~ra,r:i;i~: Diario Omci.al de 6 do mesmo na Ess:s'sr•.'o·sdee qs~,extaPOfel~rCaarétoPdeaçaa 	 l ' tenente Pedro Sebastião Cu· EXCELSIORf O ~ml'lastro
batata doce c.)uve e repolho) t: mez e anno, I. - Da ulcera que o atormentava pes, Inspectordo tiro de guerra. I cmra. o rheumatismo. dnipepp;ia., 
xarque, tud~ em kilogrammas(peso ?', os concur~e!1t~s obrigam~~e eon lança da Camara conCHm'r,- ha dois annos, curou-se com um O sr. co ronel Al varo Mar1ante, asthma, anemia, cata~-rho. n ... ' 
liquido); azeite doce estrangeiro, a. fornecer, a dm,t1~m}, aos 0,11- te ao programllla do g(werno s ~- s.ó frasco do "'AN~IGA~., d_o dr. com mandante da guarnição fede vralgia, dores no corn.~f.o, rinl. 
azeite doce nacional, vlnho verde elaes. deste ~atal,lao, nas mesmas bre tod a a questão d~ de! egaçao :v\ach.ado,.o conheclJo cl~adao sr. ral e do 14, assistiu o exame. fiJ;3do. pulmões e intestino!!. 
ou virgeiJ, vina~re nacional, tudo con~lço.:!s aCIma: franceza á conferenCia de Lon- MarCl?""r? B. de Almeida, ex· Entrega de cadernetas ~ontadas, coqueluche, ~(\ntu

em litro;, fruetas, ração de duas. ~,o praso pa~a a entrega dos dres. propnetarro d(l JO ;(NAL PEQUE- Sexta feira. 15 do corrente sôes e outrall enfermida.des qU6 
ARTIGOS DE LI.\IPES-\ artigos será de vIOle e quatro ho-	 :-':0, 4uese editou na Capital, da as9 boras, terá I 'gar a solenni nqueirllm medicamentol e:dllr 

Aleool e oleo de coco, tudo em ras, a :ontar da .data da e~treg a O d t· t S b t' d L Bahia. d d d' . n"" 
litro; anti-oxydo, bollistOl, creo- do pedIdo exlrah,do pela tnte~- au IS a g JS lão a ima a e o Juram, nto a bandeira E' o utli~o (>mpllL~tro tori ill:_
lina e TUpi tudo em lata' folha!. dencla do Batalhão aos respeetl- reabriu s~u gabinete á rua Conse- ~ _ _ _._~~___ e da entrega de caderneta!. aos cante ti ealmr...nte recommeoda
de lixa, va;souras de cipÓ, ame- vos fornecedores. correndo todas Iheiro Mafra, 3:;J--Sobrado 	 reservistas. do pe-lll. seh>n('ill. medica. 

~;ea.~~\:d~ee~ia~~~r:: ~~~~~skil~~ ~~d~~sJ:.leas~~o;r~~~ta s~~s ~~~I~~~ Loteria de Santa O~{i~~çt3~le~t~:t~eo~inf~~~I~ co;~!~a<ldC~~, ~~raau~or~u:~e~~rao~ ~ Unjeo depo~itllrio tIO i 
gramma. ' g~do,.a lU zo do Conse lho Adml- de S. Pau lo que o «Ieader- .Julio aJumnos do gymnasio e as ex- BrMiI, Ambrolio Lameiro., oi 

• de JaneiroFOR~AGENS O1stra:l\'.o.. desde que os ca~dlda, Catharina Preste!' fundamentou na Camara mas familias, será ahrilhant;1d'J Rio ~ 

Alfafa, capim verde e farelto de tos .JustIfiquem essa neceSSIdade; R pela banda do 14 batalhão 
trigo, tudo em kilogralltmas. 9, nestas pr~postas devem.os ealila'se amélnhá mais uma ctaquell e Estado o orçamento pa· 

Para habilit"ção a esta concur- ~~ncurre.ntes ~ec ! arar compl~I ;:I ~u· e:drílção dei Loteria Santa Calha.· ra 1923. 
tencia cada proponente deverà Jelçã~ á ... condl~ões de ste editai, rtna . . A recei~a foi orçada em S U BSCRi pçÃOResultado do exame do dia 
apresen!ar a esta Secretaria ti! 13 10, o .Co~.se.llo annullara lod~ O premIo maior será de- 30 189.IIO:Olt().O~O atem de sobre 11 de dezembro Cflntlnuamos hoje a pUblicar 
horas do dia /3 do corrente as a c?ocur.en .... la, caso . os preço::> cOntos, Ililvendo a.l todo 1830 taxa [10 c;de, c;!leulada em os donativos jà Tt'cebidos em ta· 
!<ouas proposras sujeitando-se ás pedIdos sejam ~upeTlores aos da premias. no valor total de 90 50.000;000 d~ francos. ",HIstoria do Rrasil -: foram \ vor da reeúnstrucç30 da Cathe
clausulas abaixo e observando as oase que serão 11 los antes de aber- contos. A dl:s peza foi fixada em approvados plenamente Watde' dral e appellamos . para os senti~
5t:luintes condições. ta~ as pro.~o_,s.t~.s. . • ~ _. 	 187.313:325;000. mar Schrneder Cubas 9 215, Luiz me~tos de generoSIdade que tal' 
relativos i idOneidade dos pro- teress~dos, deverão dlrrglr-se a Se

1_ -\presentação de documentos Para ma!~ e!.uarel.;l!.n.: !~lO~ O!. 1!1- _ _ ____._.-_ _ ._ . _ 
Mueller Demoro 7 213 Manoel prOlund;:mente C3raCter lsa m o 

ponemes. crf'~ana d este Batalhão, nos dias PAXNO DO ROSTO Campos de Assumpçao 7 7[18. povo da nossa cidade, afim de 
li - Serem entregues em 3 vias utels d!ls 13 a~ 14 noras. Des<lpparcce com Loteria Fcdl>ral Cezar Al1gusto da Costa Avila com suas offerlas e favores po

7 115 Od!lio da Cunha irl<?:1hei- dermos "cr levantado o beBo tem::~e~~~~~;:r~~c~~:~r:~ B~~alrhe~~ CIC~~Te~~~~!a~j~~al?t!~a POMADA MINANCORA Numero da sorte grande, da 
ros' 7: GoncalvE's pio oLuiz Pereira Que condiz com adianta_lotena federal ('xtraida hoje:pectivos preços escriptos por ex- I,.., .~ --~. . 	 6 I 2. Udo Deeke 6 113, Oswal- menlo ma!erial e religioso da12.015 do B1l 1cão VianrlJ 6; simp!es~ I nossa .Ca.pltal. .~~~~~n~d~~~ :!~~~5~ú15~. d:it:~~~r: 	 u easo ao convite do Braslí rne-nle Acelon Dario de Souza QuantIa Já publ1cada 145$000 
5213, Alfredo Pir<ljá Weyer 5 Do iIImo. sr. Sergio

Iizl~~~:;r;~:~:ç:ood:~~~:~~:~:gs tuntc ~~:s;:sO\· it·ts» PO~i~'d~3 ·A~g;~:~~au. áCo~~!~ red"o \ ]nlli~tia. geral ~lOS inl. 

estampilha federal de i6(}J, inuti- Anlea,<;a. do ..ep,~cs(,lI- ao Chile e á Argt·ntina _ __ _ ______ 

112, Carlos Kegl' l 5 112, Flavio Nolasco de Oliveira 
da Luz Ribeiro 3 213. P;Jes 100$000 

qu:) ~r~:e~m~ago. como negociante Rio, 13. O Estado-O 'Dail y ltamaraty sobre a ennferenr..:ia l)l .cado~ no lllovinlell- Do exmo· senador Cl")
esp~cia!ist3 do genero de qu~ fez Cronicle, ~ E Londres. publiC:l prelirnJllilf de Villp3rai~n, r\' spos- to de Julho ronel Vidal Ramos 200$000 

Do exmo deputadQ~o~~~~c~e~ ~O~CuU;{~i~~:; J~~~~; ~~~me;~~~~lr~~a b~~~hlehveis~~nl~:~~t~ ~a~ ~i\~:'i~~l~\:to~a~efitC;j~~;~n~~~~~;~ Rio, 13. O Estado-Na Preparados Homeopathicos dr. Celso Bayma 1.000$000 
commt:rcial, relativos ao ultimo chesina, que reprovou energica- pr:occu.pando a imprensa dus sessão do Senado occupou a - Na, Pharmucia da Da exma. sra. d. Rita 
semestre vencido.; . menre aattitude mantida pelo mi- pam~s Interessados. tribuna, o senador Lauro So- Fú - Rua Trajano, 2. Schmidt da Costa 

b) ser n.egoclante matnculado n'stro dos estrangeiros da Urá I ____.___._ dré afim de defender a idéa 	 (1' dOllativo) 10$000
e ter ca~a Importadora~ bastando Bretanha lord Curzon na confe- --, .. .. De uma collecta feita 
para as firmas comm.erclaes a apre- reneia de Lrmdres e ameacou de S:F"'IPIll--;' da aml1lsha ger~l ~os ~mpl~~ duranteo PontificaiASYLO DE:~~i:f,J~x;r~h~~s:~c~~v~ert~~~~a;~~ Iarmar ~ Russia, easo a polilica 11'llI·· ~~' .) .. ,~ Tr , ~ cados nos acontecunento ae 	 no dia 1 de Setem
livro. de registro da Junt. Co",- dos alh.dos contra o reg"nem "U1\11 11 AN I E .Julho, ~1.ENDICIDADE bro pelas exmas. 
merdal ou estar constituido le. sovietisla seja adeptado_ Sofircndo. de uma furte tOS>lC O orador illustrou o seu senhoritas Maria 
galmente nos termos do Decreto ~u~iamefaf~r~~ocrlnmagrec~f dte ddia discurso com a carta que en- DONATIVOS PARA O Wendhausen, Sei-
n 434 de 4 de Julho de 1891 - ..-~_...- --- I . .. -11C voml ar o os. P 'd R NATAL mira Aducci e Pal
q~ai1dú for üma sociedade ano~ Arti-os Dentarios _ N a os a.llmentos: me impedindo àe VIOU ao resl ente da epu mira Faria 155S400 
nyma· IPh g i I F' Id?rmlr, eu tenaeertamcntesuCCllm- blica no dia 4 do corrente A Associação .Trma:oJoaquim. De um anonymo 20$000 

c) que fielmente ~umpriu oul- Rn:l:}~~~~!..: R2 e -- ~~d~e~~o~ãOa~is:~n~a~! qc~Cn~C~h~~ na qual sugeria aquella me~ recebeu, para o Natal de seus Do exmo· sr. conde 
tImo contracto ou ajuste celebrado ,.. , esse uso do .t. 11 'I It . dida cJassificando·a de sa- soccorridos. mais os seguintes de Matarazzo I:()(X)$OCJ() 
~~~ for~~~~~~~~ no Ca&O de tcr _____ !'JeJet .• , o 9uC fi: c~~afelici~~:~~~ luta; e m'uito recomtl1endada donativos: Do IIImo. sr. Manoel 

d) ter cauclo~ado no cofre do I I~~~~Jtado, ficando bOIlJ em puut.:O~ pela 	 alma brasileira Quantia puhlicada, 251$500. Pedro da Silva Ju
Const:lho Administrativo aquaotia D.·..JOf!õ'é Bolteux P;'zão po r ~-~ !ti lista n. 365 Max Hot'"pcke, nior 100$000 
de ~o lO, ~stabelecida para ga· O nosso d,stinclo cO:1lerraoeo dos 'qull 5o~~eem dCeUllt~~~~ · fa~~; 25$; hsta n' 99 coronel Carlos 00 t=x.mo. ir. conde 
rantla da asslRnatura do tt:rmo de sr· desembargador .José Boiteux uso d(,it{~ prod gioso rcmedio. Hnepr ke .Tu1llor, 2.')$; lista n de Lara. 1:000$()()() 

458 Viuva Francisr·, Horn, 22$; Producto de um festi~~n~~~~~;rln~~~e;~e~'er}~~~ ~~~ç~:~ teve a gentileza ~p. .visitar. 3 re- Porto Alegre, 16 de Agosto de lista n. 168 dr. fUlvio Aducci, vai effectuado pelo
comparecerem para firmar o res- dacção deste dlarro, af!m d.e 19!?- . 20$; lista n. 103 Carlos Reinisch, CollegioCoraçAodepectivo contra,to (Irt. 29 do Re- nos agradecer as referencl.as fel· Rulo Sezeflcdo Machado 

20:1;; lista O' 248 maior JOSé Jesus, em Setembro 367$000 
Osproponentu estlrlo sujeitos seu anOlversé4rlO nataltclO. " ~\I 

ANEMIA Igulamento). tas éI s~a pes~oa por .":OtIVO do 
O'Donnell, 20$500; lista n· 48 An- Do cofre exposto no 

A~ p .. s.~~nl 'ln" tenham

ainda ao seguinte : €,!,..x®~~~~~..Y.li:~~'~.Y"~~ 9"n~lI" ...... hUih"lr> "'OT um mollvo 


tnnio · Ferreira da Cunha, 18$; Collegio Coraçao de 
qualqu<'T, Jlód"", "o!fr(:. de, dôres lista O· 163 Eduardo VictorCa· Jesus por occasiâoI' por occasiJo da assignatura 	 ;.~ E d d' 1 ~ 

do contracto, ar, depo.ito de dez OdA' B 'I ,~lamas a a mIssão ao . (. 	 de w.ht:~n depol. du rolelçOes,
,"r.r1rR"cn1\. pnlplla~/)(!~, tnsonmla. ~~~Jdlr~~~~/~~!:an;l~~~Hlt~~~i~ D:~e~tp~r~ç~oa Ca. 26.500.por cenlO .tt lIOSOOJ, e cinco por r, 5m3 rasl é espe· \! d E I N "I Iil nos""rubloo om·ld05, cnxllque.

Cento sobre qual9uer exc ...o da t ado em Santos ~ aDDo a SGO a urm. I.) 	 r.n 5, teuoores Inlund3<101>, [ltn~;1., ha Neves, 16$; lisfa n.53 Ara0 thedral, Pe. Aure. 
ço, d('~lI ntmQ. dCl.es nos Ferreira da Cunha, I}$; lista n. lio da Silveira 250$0()()mu~cu.~r~s~a f~fn:~i~;~~O c::~~~~de~ ~~: Rio, 13. o Estado-Informam ~, Professora Anlon sUa de Barros ~ 	 IQ~. prlndJtlllme"le '"'0 desperto•• 500 Willy Hoffmann, 11$; lista Do exmo sr. Laurorante o I' semestre estipulando o de S. Pau.lo qUt: de p".ssagem ~ ~ 	 falm d... "'Ppetlte. dly,,~a! mo
leSlIas do "sI00\8110, m"II'''>:fl, n· 410 major Pompilio V. DUJ.r- Muller. dignissimo

~:;~e!~~ .~m~:t~J!~ mínima que :!~~ :,::~~~l ~~R~~~~~~c~ c~~~ .v ~~d~~~!rrne~~~e~ P:~~I~lr::, e~~; ~ "e".nslhcnla, ett;:. te luz, 10$; li:;ta n, 524 senhorita senador e iIIustre ca Irrrtnbilldad~l. 

Tudo l~.so por lime c;aU&lt. aó: 


2-, no Cito de Igualdade de pre- Assis Brasil. fJJ preços lI1odicos. Rua Salda- ~ Maria Gama, 10$- R$. 494$500. tha~infnse 1:(){)()S()QO 
"OS e!1~re dtl!! prop"~ta!! se!á p!e~ ;~ nha Marinho, 17. 1/ (Continua). Do 111 mo sr P,Z., TerSanlJUe pobre. 

terlda a do IIcitant.: que propuzerl - ----- ~~~~j)~:W~S>~j)..v.ai}}..S{ A~ Plh,ln~ Fortlllcnnl~~ do Ph. D.ce~~g~~~i~CiSG~~~a_por "cripio e ~e: · retar,lente maIor Cerv~JR Doce e nutriU-	 Ctulo~ Cruz laz!'rn de~appflrec"r 10$001,) 
lorlnl "s~..~ mnl'.lS. dondo SIIIlJl"U" rat'~ 
novo li! fI,rtl' aO o.ga"b'mo. to. 5WOO 
nlllcnndo n~ ncrv~ " o ~c,.,bro. ~:c::cÂLOA a popular O, Anna Vie:ra (I' do
Cul"ltm n "ncmlil" fi. dlloto~f', " nahvo) 5Sooo 

;~~!i~::Sltop:e~~~I!~I:d: d~v0r.:;': .KalzbiaZ' ~~s~::~!~ os 

SUlwr10r Tl'ibnnnl Impnl"'II!1mo, dlYt'~as mnler.th,,, BRAHMA. leve e sabl r~e::eja da 
Enlrntl em vigor hontt!m o no- do "110m"",,. nr. lT1"clI"lIlnrlll"d~~ (Continu1a) 

U diva Rc~jmento do Superior Tri~ probrlA., M". 	 f~, . 

dA mrm~t"ll\çllo c olllra~ n\oh~~· 
u,,~ dD~ S"nhom~.sa o pe a Ihunal de Justiça, elaborado pe~ dkfllnenlO fOr1I11c:'Uttt! de 1\!(Ao 

pessoas de los dcsembarJ{adores Ayres rtlphhl. e completA. p"rl\ todl\~ Diplomutus deliciosa :MIstura I\S p~~~I)II~ df!bt!l~. PlltlllL~ 1'0rll·
b lIt.nnl... "" Ph . ('.~.In~ r.",.1 N.20IUama, Tavares Sobrinho e He

om gosto I radilo I\iheiro. 	 CIGARRO SDE LUXO '"------' IIIARIJA VEADO Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mnler.th
http:j)~:W~S>~j)..v.ai
http:x�~~~~~..Y.li
http:referencl.as
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t ::~~~:~:~~:t::~n~~olI	pelo seu velho? Tem o seu esto

mago deserranj,0s? t muito para 
8i digerir os alimentos? 

PJlmI.Bf!~ tln n'CU"RDS' ",rf"~~ Df. irã~~~~~!' .19 . ,\>.. ,- "~" "..,.-- , I 
Porão o seu ;:;:=;temagü como novo.. 

Ellu contcem os suecos diges.. 
tiV09 do seu estoms.go na fórm!!l 

de pasti!k.s Quando tomadas 

alias dissolvem-se, e esses sue

cos digerem (odos Co::' alirnentos~ 

e ao mesmo tempo fortalecem o 

seu eslornago e Qpparelho diges. 

tivo. Quer V. S. um novo éslo

mago? Tome hoje Pastilhas do 
Dr. Richard:. 

- -DE

i.' Sta. Catharina
•, Distrihue j ;'jOio em pl'emios
4 14 de Dezembro de 1922 ;1, 14 horasI 
I 87' Extração-Plano E 

-J 

•/ • 
15.0í)Q BILHETES Ao 8$OCw" 
MEr-.oOS '2ó·!. 
75'1' EM PREMIQS~' 
I'HEMlOS 

~ 
t premio de 


~; 1 

,J I 

1 premio! de 1.000$ 

10 
 5DO~ 

2DO~15 
IDO$ 


900 ~O$ 

75 

15 premies p 3 U A •. premio a IDO. 
15 • • 3 U A 2' 50$ 
15 • 3 U A 3' 50$ 
i5 • 3 U A 4' 50$ 
IS • 3 U A S' 50t 

150 '2UAI' 20$ 

150 ·2UA2· 20$ 

'50 2 U A 3' 
 20. 

150 • 2 U A 4' 
 20$ 

150 • 2 U A 5' 20$ 


1,830 PREMIOS 	 RS, 9Ü;üOO$OOO 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece à 
direcção do Sacio ANGELO M, LAPORTA, que foi 

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

Bilhetes a venda em toda a parte 
Os 	 concessiouarios J,a PorIa & Visconti 1 

, ,.' 	 Administração-Rua Dcodol'O n, 401 
FLORIANOPOLlS 

N. 	D, Os socios componentes da firma concessiooaria da 
Loteria de Santa Calharina, não fazem parto de 
outras emprezas lotericas. 

Suprema Força! 
Deus o bom Creador Omnipotcnte 

Que fez a terra e tudo que é precilo, 

Que deu á Adio a Eva sorridente 

E deu à Eva a graça do lorri'to. 


Pensou e repensou maduramente; 
E num gesto sereno mal conciso 
fez a arvore do Mal e a Serpente, 
que foi a tentação do Paraíso .•. 

Agora. foi o Lopes perfumista 
que fez o mesmo que () Divino artilltt 
que o leito nlo lhe falta, na verdade. 

Peqsou e repensou; e vae dahi 

Fez o di!ltincto J-ó de Arroz LADY, 

Que , toda a tentaçlfo da Humanidade~ .. 

ALFREDO ALBUQUERQUE 

Canconetlsla 

o Estado- Quarta"feira 13 ~e Detembro de 1922 

ea"'l't\\\\\a ,3\\\\att\\ta ,aut\~\~ 
CERVEJAS 

tlntarcUca 	 I Múnc;hen ESCURA 
iCi,ARAliamburºueza Gi4Jmbach1 
1 PR.:1 A 

UnUllo " 	 11 Pretinha 

,l 

Pl'eços de assucar 
-DA

Refina.;Ao a v,,"por 
~DE - ', 

LINO ,SONCINI 

fi-RUA TRA.T'ANO-ó 
Teleg. ltEFINAÇ.'~O 

Telephone, 96 

--- , k~~c~~)IArroba\Vatl\iO 

BEBIDAS SEII ALOOOL ~rimei," i 6#000 11#500' 11040 

1 T"cei,. 1 48$000 13$200 :1940 

fHnger-Ale Agua Toniea dt\ Quhlino 
Li(~oreH I!;~ Xa,rop~~ 

GELADEIRAS MAUCA PEHFEIT A" 

1Q"act. 	 44$000 1121400 1860 

~~, 53j()OO 14$200 IJOO() 

oassucar está iS8mpto do soUo 
Condições de'vénda 

I Contra saque a 30 dto. ou com 
2 "'lO lÍc lÍesconto ue~de que as Ía
cturas sejam liquidadas até o dia 5

1de cada mez. 

Dirigir pedidos • DAVID CANDIDO !li\, SILVA, Rua ioào 

se 	o CONTRATOSSE 

Attenção. Quando pedirem CONTRA 1 OSSE. nM 
. outro medicamento. 

t~~~~is~ae~e;op~~sCaÔrf~RÃTgSS~ e~rodgc~~~~tod~'a 
Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, 1.1Z,-V,"'.",", 
Duzia 24$000. • 

1"ara fazer boa!'l eompra!'l é p,'ed".. 111'1
nwlro ler os allnl1nclo~ lI!ts pl'!ncill:w" eM,
Sai! commel'ciltes pnulieadml ~'O 1::~'Al}O'1 

Estornago, Figaào, Intestinos 
Dig,~~I.l c.'i difficeis, azia, prisao de ventre, vom itos, en

jÔQ'), dOTes de cabeça, vertigens, dor e peso no cstom.1go, 
~astralg'ias. ~astrites, hepatites, enterites agudas ou chroni
cas-curam-fiC com o Elixir cupeptico do Professor Dr. Bc
nicio de Abreu-I calix no fim das refeições. 

Rbeumatlsmo, SyphiUs, Impureza do Sanguo 

Eczemas. darthros, ulceras chronicas e rebeldes, curam
se com o anti~o e Afamado Rob de SUIll1113, de Alfredo de 
Carvlllho·~Milharcs de attestados de pessoas curadas. 

Tosse, Brollchltes, Asthlll>t 
o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi

vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune. 
Innurneros attestados medicas e de pessoas curadas o 

affirmam. 
Neurasthenia, esgotamento nervoso 

mGle~~~:, ~~ra~e_~~ri~~mPh~SP~~~~:cige~~r'l~~Sc~W:!:dOd~! 
Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicas 
que tem usado e innumeros attestados. 

O PILAçÃ O-~~~~~a~~,?~Uc~lr~Ara~~~ eV~~: 
caz com o Pbenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 
emas em todo o BrasJ1. Facll de usar. não exige purgantes. 

A' venda em todo o Brasil 

Depositarlos geraes: Alfredo de Carvalho & Cia. 


Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro 

S. Paulo e Minas:·-Nas princil'~cs Drogarias.


MedlA.Jlto valo postal se remett" para qualquer

lugar 


Pinto 	 n. 6. FloríanopoI> , Em 19 da Outubro do 1922. 

-,
I r- ,,-

11'k~:
II li9.~a, 

1 _ U~À ~IERCÊ PARA AS ~:Ã~s_\
'I A f IIJt"-'U Clmcbrotlgn' e o - ,,?elhor. ung~lento para a eum. 

D -,·c ser ~l"preg;a.da dc~de a m 'h5 tcnr~ lnfJnCl3.. E conh.dda e usada 
f!~ I:),lo o ll1u nd~ . _C<lnscr~' a a cara c a5 maõ~ ma.çias c rapidamente 

I 
I aLlna as cxc~naçoc,•.<]l1clmaduT3s, chagas e todôlS :1oS irritlijães 

menores da pc~lc. lnm::tm em rccchcr a "Fmdi!l~ CI1CJ"'k~'Ctgh" 
como origina!mcme :lcondidoollda c ve:õtm que t tem o nome da: 

, ~~CHESEB~~~,~_.~:G. CO, 
~ I _ , ~~:ili1 NEWVQRK LOND~ES MONTREAl 

, ~~DA EM TODÀ..~ ~~RJAS I<: PHARM~4. 

1t)fit'HOOHD$ ~HOOGOO.OOO 
Peitoral de Angico Pelotense I 

Leiam todos o que diz a verdade pelo pensar • 
de UI/' acreditado clinico de Pelotas II 	

I
Dr, Alvaro Drumond de Macedo, fonnado pela Fa
culdade de Medicina da Bahia. etc. 

. Attes~o que h:. mu!ios annos emprego na minha c1i
mca, o .Pcltrmtl de AngiCO Pelotense~, que considero um 
IIlcd!camc,nto heroico CHl todas as enfermidades dai vias 
reSplratonas. 

Pelotas, 10 de Setembro de 1906. 
Or. Alvaro Orumond de Macedo i

o Peitoral de AngIco l'''clotense,·ê encon
trado em todas as drogarias e pharmacias do Estado. 
Su~s indi~ações em tosses, hronchitcs, resfriados, D.sthma, 
lannges, mfluenzas, etc., fazem delle um remedio que se J' 
carece ter sell11)re em ~"sa' . 
Vende-se nas boas pharm3cias e drogarias do Estado. 

Fa~~~c;U~l?;~~o~~oDÕc~:r:a 5:~~la~a ~~J::d~ c.tr~~:::i~:: \\ : 
Pclota~, R~tado do Rio Grande do Sul. 

EM .'J,ORlANOPOLIS- Rodoll.ho PInto da 
Luz e outras Ct\SI\1! 

~MX**l~caoa~~~~~raa~l't"~O.OOO.OOOOOO.""' , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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