
Flo,iRnopóU.-, Qui~la-lelra ' 14 de Dezembro de 1~22J. 	 Alcateias da lobos 
_acossados poladornoOESTADO 

Rio, 14, o Estado. Informam de Roma 
Jornal independente e de maior CIrculação em Santa Catharina que alcateias de lobos. acossados pelaç-= fome, deixaram os Apenninos, que esANNO VUl 	 Redacçio e Offleinas-Rlla Jo!l.u PiDto,I5 

tão completamente cobertos de neve,N' 2546 t Oirector e proprletario t Asslgnaturas
N .wlao 100 n. Anno 24$ooo-Setnestre 12$000 chegando ás planiceis que ficam nos 
Attuado 200 n. Telepbone, 22-C/ltXll Postal, 189 portões da cidade. ~ AUGUSTO LOPES Jb~ 

CASA AUREA II \ .,ABELO DE NEGRO 
Uma s{; 

í 	 A -Casa Aurea· á rua ConseApplicação de 
! Deposito de sementes de Alfafa, Catiuguelro Roxo, Jaragua' lheiro Mafra, acaba de passar 

Rbodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc, para pastos e por uma grande reforma, dis
Créme I fellação. - Phtlltas Fructiferasenxertadas- mas plantas que pondo actualmente de um varia

~ do sortimento de calçados, ar·.l'elldem e sementes que nascem. Pulvel'isadores Vel'mol'el4f 	
I 

Perolas c todas as drogas c objcctos para ...4..gricultura ",cielltiflca~ ~:f~~~~: c~~~~ daod~~~i~O~o ~~~I I 
trangeíro.\. ...., 	 Barry COCITO IRMÃO-S_ PAULO-Rua Paula Souza 56 Faça t.ma visita à .Casa Au
rea-. se quer fazer bôas comprasCaixa 275-Telegr.: "COCITO" e por pequenos preços.BARRY 

Melhorará 

notavelmente 

qualquer pessoa 


seja qual f6r a sua edadc, e tambem fazc!-a-1::1. I Padaria HConfeitaria "Carioca"Banco do Brasil
pareo..."l' muitos annos mai.:i nova. Este estabelecimento acaba de receber das afamadasI~;e u~r,~;~1,~r~:i~r:_~~r~:i'~11;~I~~~;~~;~~~1~~~~(:~) U:" ; ,,',-;; 	 fabricas Falcbi, Bbering, Nellgbauel', LactaL_	 Capital Rs. 100.000:000$000____ o _.__......_~ I	e Corban grande e variado sortímenlo de artigos para 

Natal e Anna Bom'End. teleg. "SATELLlTE" 
Chamo á attenção dos amigos e amaveis freguezesIpara adquorirem os mesmos por preços rasoaveis. u~ MAGNIFICO DEPURATIVO!! Agencia na~ pl'incipa~s pra~as do Paiz, 

Buenos Ayl'es e Montevidilo I Florianopolis 13-12-922 '" Sem aIoool, da bom .E,ladar B BItraordínaria efficacia -=0=
Agencia CID t'loriauopolis 


Rua Trajano n, lO-C. Postdl n. 12[-TsIsphone 114
o LUESOL 
--o- 1- ~;~~~~~~~:,- DE Faz todas ns operações ballcal'ias. 


SOUZA SOARES Emp)'('stilnos e ])escouto!il. 

PODEROSO DEPURATifO TONIGO 	 TAXAS l\f.O)HCAS I·õ~~·~11~;AO-1'1()3 casos tq;ve.s.corno '!V"-J,III~

Pode ser usado por todos; ho
mens, senhoras e crianças. As pro Pel'fei<;ão nos ,cl'viços de cobranças li O,T ",."do com ab:ooluta corfrança. 
prias mies que amamentam e todas 
as pessoas delicadas podem seguir 	 li ; ~;. ~ôenQ do~e tiO. t~[Qtt~ d ..... 
O seu uso. 	 Descontos de promlssorias e saques sobre o in I! ·;..-:.a :".~n?O"_ ~~ ltV\UrI141"O'6O LUESOL de Souza Soares terior e outros Estados.
loi.-upuiJDelllldQ.com ruià.QSlUllC, 
cesso no, grandes hospitaes do Rio li! m('l~"ti.\\ "t~!~~~"	 ; ,; '-' ~I 
Grande do Sul e Capital da Repu Depositos. - Ol'den>l de Pagamento. ..~m ~'""t'a"'1UW"·~Qr:t ~ SQ l&nt)8. 
blica-o que constitue uma garantia Saques sobl''' o Exterior. iI r-o<npdo a ,.~....... UDQ p""'.... e"";~de sua efficacia ! 

O L UESUL t, pois, O melhor " ___• _ _II.•'5J1lF.~~~.~ I ea ~~ co!'W.z1l.)enc~~ 9'-1C podua"'b". -"<!~ 1 
depurativo de que podereis lançar 
rn~o em caso de molestias da I U,,;co dcpo,it.,.;o - A",bro"jo Lameiro " 11 
pene, rheumatl~mo e todas ! PlJ~~ S.f~c!o 133 - Rio 	 diz. janeiro

'.;-: _. '- :::""~ - -'-_-:":-..-=-:.-"'-=- -~----==:..- =-::.:.-==~~a", maulfestações da syphilis. 	 Dep t' O C I r beM fi a' 
Encontra-se á venda em todas as Do .,"1..~...~3"".~,V J3 sa liam a a_ar COMPANHIA DE NAVEGACAO Ao publico

Pharmacias "LLOYD BR~SI1EIRO» \ Communicamos a nossa dis
PAQUETE tincta freguezia q!te acabamos 

de receber um grande sortimenlo 
de calçados que vendemos porAMOR DE COLOMB- IN-A---

1 I
I 

~2,i.~;~3i . 	 Sirio preços 'lO alcance de todos. 
(Con.,,,s"'lona~lo',. 	 Continuamos a vender por pre 

Lourõ -, ao saber da chegada do Rigolotto a Florianopolis ASAVH UA ROR" ~ 'fA~ _,\CA ' ço de liquidação os- seguintes ar 
foge espavorido a dizer a Pierrot: não ha salvação, perdestes a .10 clllehrtl pl",rIllHCP\ltieo Eu~enjo tigos: Permurias, leques, P?S de 
prelerencia. ;~71~~~~:i:mH~~I\:d~\1~J~ I:U~~~ arroz, vasos de vidros, biscoitei

Rigoletto pela sua perfeição e perfume seduziu CoJo mbina. repul,lic ll" Argentina, Uruguny fI ras. copos, licoreiros e muitos ou 
Vivestes, morrestes e 50 te 'resta chorar o abandono. Chile, onde tom prodll7. io o curaI! tras artigos. 
A eia. Rhodia Brasileira ciosa do seu incontestavel progresso e maravilhosl\". E' o dapurati.o nle.i- Syriaco T.Atherino &Irmão 

preferencia de Colombína apre;;enta seu filho Rig'oletto, que tri- :tllt i~(I. mnil! ~~i"ntifico e Ii\Hi.~ (lI' E' esperado do Norte no dia Rua Conselheiro Mafra U' 29.
umphante com c\la vão saudar aproxima vmda do Deus Momo. /icn:r. /,MII. fI <"- lIm rn, lical de tm1a.~ 16 do corrente. sahindo depois '" . ~_ ~ . -u' 

As trombetas tocarão, os bambos rufarão, o povo em massa se :!j~~:;h~~~c~~:r:~~t:~~,i,"'l~r~,::j~~t~ . para os portos do Rio Grande e ~$~~~~"'-~1~ 
.cotoVS!:!~à,o: ~~~~c~;~:~r::se~t8t~c:r~I~g>~E~fg~a~~o ~eroes nO ::;':O~::;~l~ ~hel~~~~~i':~:, '~In~'.~'~,'.~i: Montevidéo, com transbordo no I O dr, Nereu Ramoil~: primeiro porto para 	 Pelotas e ~ preço. e .na qualidade, casamento util e agradavel a vista, ao olfato \ r.1I 1Il.rt's, nrthritislllo, etc 1.:~Jlp.ri-

rI 	 Porlo Al!lgre. ADVOGADO 
. I e .lglbelV'{va a Cia. Rhodia Brazileira ! 	 ~'~~T~lIban~fici~~ fnu,co "sontircis 00'1 .. R':!cebe cilrgas, .encommendas, transferiu o seu escriptorio ~ 

Viva o RIQOLETTO I OepM.ltôlrlo" I valores e passageiros. para a rua Conselheiro Ma-!i1! 
Viva o Célfnavall 	 I Arau.joo!:u~~!:s ca c. ".0.2. ?i 
,~, Viva a pandega I I RU.r. 005 OURIVES, 88-Rlo de .l8n.,lr. O AGENTE. [:: FlorianopOn. ~ 

Morra o bobo que nllo gastar o RIOOLETTO! . Enc nt,.a.fle;-:=~~ra~·~e drogariaJI Heitor Blum _.~~ 


~ 
Pedidos a Armando Blum YIDRO 30""" o REI DO~ l>T~Pl'RATIVO:=; 

Prefiram Chá 
- --ATTENÇÃO ' c OO~-~O~~~~t)~~~~~~~~= PromessaO~O~ii~O~ "O@O " fJ@"~ -"SALADA" 

O PI10CO tem diariamente tres automoveis na Garage do i A • C 1 Uma senhora ue soffreu 10n (Superior Qualidade)
Eltrelto. com chauffeurs hablhtados e promptos à viajarem para ~ppZ'OZ1ma-Se O arD.aV-a gos annos de hoirivel bronch,t; -=::-= : 
Uljlhy. Bru"'!u. o outro. loga,o. do Estado. Preços modlco, Uzem O Lança-Perfu me VLAN Ella é asthmatlca e uma sua mnã de TERRENOS 
NOV~~b~~açOeI e .&.}ustes na Agencia de Loterias á Pr.lça 15 de I O mais perfumado e inoffen~ivo. I rebelde e pertinaz tosse, nto 'pio Vende-s6, em lotes um excel· 


Encarregado em Itajahy: Vlcfmte l~aHcale IloleJ TIrasll cumprimento de uma promessa, lente terrenQ para construcç:io. 

NOTA:-AeeoU.-•• de preferencl' viagens aOles das 11 hor~s da _ ••OGG~f.t 0 0_000"0 otferteceãm-se a ensInar gratUlta- com 3000 metros quadrados, si. 


manha. Terephone 283-C. POlital 37. Endereço Tele"r:trhlCCl PITO- --- ---_ m("~ e 5 pessoas que soifrem tuado á rua Presid~nte Coutinho. 

CO. F1orl.nopoU.. .. Especialidades Pharmaceu ,. Senhoras de Identico mal o remedio que o proprietario"
Para tratar com 

rua João Pinto n. 12'ticas- Na Plutrmacla :~~~~~uir:n~~~~r~~peeS:t~a~~~:
._~'ii'ii•••iiiiiiAiiiiffiiiiioiiiiiiniiiisoiiiiiiiiiHiiiiiiiii·.D.B.lai,:ijjm.b.e.r.t.J.u.n.io..r ~.d.a..F.é.RiiliiiuiiiiaiiiiT~1.~a,~.1a~no.2. • Juvaotuda 8 formosura cia aos que solfrem. Cartas à Companhia Nacional de• 	 -- • Sra. Adelia Rocha, caixa postal 

NavegaçAo Hoepcktl
Graças as GoUas Salvadoras das Parturientes ~~~,~er.:.~R~:!I~:::,o,,~.!':.I. 142. Po:o~legr:~_ PAQUETE 

VAN DER LAA'Y, cera m~~~::~I~"do, de @K@~~~~ Anna 
nnumeros altestado. Analysada pelo Departamento IE d d ' - 1 Sahirâ no dia 16 do Corrente 

provam exuhe- Nacional dc Sau~e Publica e coo- xames e a mlssao ao • ~ ás'7 ho". d. ",anM p It j _ 
~f;;~~~i~l~em~«~: ~e~~~~o~~mo ophmo producto de anuo da Esoola Bormal .. hy.~. f'r~ncl~co,;Sant~s -::"Ri:Je 

medicas o aconselham Unico depositarios nesta capital: Jancno. 
Phnrmacia Santo Ago~tlnho rua Professora Antonietta da Barros Recebe passageiros, valores 

Vende,se em todas João Pinto, 7 e Pharmacla Po- encommcndas e cargas pelo tra: 
as pharmacias pular. i< s~ encarrega dl' prt:>parar can-, piche R·ita MariR. 

e drogarias te ~'d~:n~:t:d~st~~B~~rl~~des des· ~ :~:~~~s ~o~~~~~.eR~~eS~lg~~ Para mais informaçOes com os 
- !(UII dos Ourives, AA - Rio de Janeiro Dcpositario3 no Rio ~ oh. Marinho, 17. • AGENTES 

Victor Ruffier & Via ~_--.I H~•• 1""... & aia 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1.:~Jlp.ri
http:loi.-upuiJDelllldQ.com


______ 

____ _ 

o ESTADO Quinta-feira 1'4 de Dezembro de 1922 

""'~~~~~~~ r= 
l 	 ~"""'-~I'- • Cura tosses, brone t es, n u-	 ~. I o -n \..-~" ___ -t . _ _ 6iII\l deb't 	 I fi 10M B R I CnI nE E' infallivel para I KI t\ I Deve ser usada pelol frac~I#~emi-II OIUOI en.as e moiesuas ào peito em I I U expelh~ os verme. I. Ili"'! ,lUtH cos, ....,Uta. emooo, o. que • ta: '.!,'

• 	 48 horas. _ ... (lombrIgas) ... I!.o.-. .... _-.:. estomago e aras. que amamen m, 
A' venda em todas as boas "I d t d b harmacias

( pharmacias e drogarIas. A' venda em todas as boas pharmacfas e drogarias ,"\, vell a em o as as oas P I 
L~---~""<!!l___-"'____AI'II>'~A1i=W'-"~~"';@r.~__"'X",,,,__~__w,,,_ 

TO~. SE 


BROMIL 

.. t;romil" é o melhor Xarope pua curar 

a tosst! e .u demais doen~as do peito e dos 
pulmõ~s. ._-. ,-;,!,;!...~.-:._ 

"Broma" cura qualquer tosse. bronchite, 
rouquidão, catarrho, dores nos pulmões. oppres~ 
d,o; faz 'cessar &!I suffoca~ões da asthma e 
combate OI aeceSlOI de tosse na coqueluche. 

"Broma" faz o doente sentir os seus he~ 
r;.~ficiol desde as primeiras dóses. havendo 

~ cc,sos em que a cura se operi' com) poucas 
~ C0;neres d. "Broma". c_,..~, .,~".. 
~ .. :3~·Qm:.l" reune em ai propriedades seda.. 
L~ t:' ;',:> s. balssmicas, desinfectantel, tonicaa e fe~ 
~ b"ifugas. Eis porque o "Bromil" cura e allivÍae q'..<al-~l'.lCr tO!le, combate as excitac;ões nerVOSêl3, 

Um projeclo apresentado ál Esbornia num paque rlUI16't\éotode Doan, sua 
C I fb' - ,. . amara. te americano " rI·caçao e appacaçao

Sf~~dOI:.C~m~~~a~O~e~~~nt~P~~~ 
}eçto : 	 Os passageiros do transadan- ~~II 

I 
I -Os papeis, aclos, livros e tico americano -Minnehanda,que ~I~, I 

mais documentos existentes nos aportou em Plymoufh num dos :;. J,I: lI" 
cartorios dos escriv.1es,tabeJhães, u!tnuos dias de outubro. recor~ 

I T1. / 1) 
officlaes do registro, jUizes e tri* dar~se~ão por mUito tempo d~ I f~ , r t ."U. / • 


bunaes sera.o admittldos a lega- estranha travessia que fizeram 1 ~ ,.4 'I JT! ~ 

hsa..;lo do seBo devido de con~ Pouco depOiS da partida de Yf" :.t',j- \(I:l

I	formidade com o regul~mento do No~a York recebeu o caiJltão um ~J'\J,)â t\~ LI i 
Imposto do sello annexo ao De~ radlOgramma para pôr a secco o, " 

Icreto 14339 de I de Setembro paquele. RepugullnJu-lhe li.lli<.. <tf! O ')r~'~';:7,~"'h7~ ~~~"tr,~r,sn~:1 ,. e..lg~e ....e an~e nas .e
de 1921\ Independentemente de ;10 m",r '" esplendlda cilrga 7<' HYIl!>lI'(O",1 qllf' il. SClf'llCta. (:<;;Ig-e I gaçoes e consulados 
multa de revahdação, desde que'l whlsky, champagne, e vanos l-I Em >lua lompO"lçàn entram "O O Ministro ~as Relações Ex
para tal fim, sejam apresentados I cores, dlstnbulU-a pela tnpula Imente ~ul~>it loll m>l d.1 ruA.1>l tina 'lua tenores da ltaha expedIU uma or 
espontaneamente por qualquer cao e passageiros. A conseque n - hcllue e p'll.;za e de maior pr,der Idem a todas as embaixadas e Je~ 
das partes mteressadas ás repar~ cla foi uma fonmdavel bf>bedelra I medir lHal, qnallda,lef> ef>tfls qllP sito igaçôes da ltalla no estrangeiro, 
ttções fiscaes competentes, den- que durou diaS e dias Nãú ohs- I're\lflmente' e:>tuJaJas IlOil no,,~os Ideterminando-lhes que fizessem 
tro de noventa dias, contados da tante serem numerosos os paS- 113bOrIl.h,rlOS colJocar uma efflgle de Dante 
publicação da leia. ,sag~lros e grande a consumação 1 

N \ ,ma lnllmpnJaçlo PXIKP Re a nas suas respectivas sédes, como 
que fizeram oas bebidas, alOJa: ....~.::l l"""I", t ,\ ,tcl( I'''.''', <t .'Juõll 11 .. ,·,;1. Ium syml)olo nacIOnal. 

- não se tinha acabado ao chega;! ao f'T:111l1p- pod~r antlscptlco dos :-lCllf.! 'I.~ Bebam da BB:AHMA Iaqu~lIe. porto inglez,' toda a ca r-! Ul~d~;e~et~t~~Il.l;~z~ll~ ;~t~~~tnquc~e~t~'~~ _
Tautonia Cerv~Jasem 

nval. 

Nuvem de 
Gafan hotos 

Informou-nos hoje a -Estação 
Climatologica , desta capital que, 
segundo communicação telegra~ 
phica recebida da Directoria de 
Meteorologia ha no territorio ar
gentino uma nuvem de gafanho~ 
tos, presumindo-se que a mes
ma, em sua marcha, attinja tam
bem o nosso Paiz. 

A lucta no Paraguay 

g~ hqu.lda. M.as,. como o vapor IZll.Ilt.C e. Cllrat.I~O ti'lo iUlmcdíl\to como INova re8td~ncla de 
amdatlnha.Qu~ Ir a Hambu;go.',"'''~l1rn 'cardeaes 
ten~o da vlage?1' talv~z ate ~;; I ~o t:<lm':rldor da>! s~uhoras, é nu. I Foi PíOpostn ao Papa transfor~ 
-le-se num J?rr!al II1glez-Ja artigo 1ll'"11~pell,;ave.l; faz. detiflP.pare-1 .._ . ti P I . d S _ 
esteja toda bebida. ('.f'r as e~JlllJhn.s, pano>! , mancha,'!, maO' 'ff: ? dO .go a ac.1O dO han 

sarda;!, bl'(lt.o,~ja:-l RtC.. l't~.... Sp,u uso to IC10 numa espeCle e os
-------.-- n[lo pre,iuriica a reli!'. ma;:> dellcana'l oedaria com qU;1!ro grandes ?par-

I Appl1canrlo·se t.odas ai; noitf's antes I tamentos e de:;...nada It1Jeslden
CASA Id.e deil!l~ .fle COnHCrn\ !l ClitiH fresca, 

. I limpa e >lã.

Vende~se a l'e f\.- 28 á rua VIS u"n_.,,:e em. f,:"hs enfE'rmidaa,.,conde de Ouro Prt'to. Informa- I· 

da pPi1e rE'flultadoOl.;:'Otn 

çOes na redacção deste diario. ~ol~:;l:,I;,~ ~l;lllil(l, l~ pOSSllIr 

. Ven~('.nHe em to:lOfl aR 
SABONETl<':::S Epitacio 1~e8 Cla~. J e,'a o 110StlO lulhf'tn as 

SOa" Parahybanos, e da." Ien!Crmlrlõl(.lefl rla pelle e.. o enviare· 
melhores nl.bl'icas do Bra- mos aloHolntamente gratlf'. 
'1 encontr.a-s" na Casa FOSTER Me CLELLAN Co 

Aurea. C:AI~_A POSTAL. 10<;2I RlO de JaneIro 

.,...= 

'""C,..
,.. 
= 
~ --. 
~ 

~ 

.,.. 
~ .,.... 
~ 

,cam de S. Ignacio para Assum~ Instituto 1000 contos para as v1cti
pção que se deu um sangrento I 

~ ~ülti! o catarrho, fortifica OI pulmões e regll~ encontro entre um grupo revolu- Polytech nico mas de terremoto 

Rio, lu. O Estado. Communi---, -----....-- -

nardo Palacios e as forças com RIO, 13. O Estado-O Presl
~~-~Sli Ma iL._~ mandadas pelo chefe politico Eleição d~ nova director~a dente da Republica assignou um 

Laureies_ Em st'ss~o de congreg<lçao, decreto abrindo um cít:'(iito de 
Os governistas não consegui· ho~tem reahsada, com o comp,a- mil c?ntos, de :1cc~rdo cum litlU 

ram tomar a localidade, soffrendo reClmento ~os sr~. lentes Achll- autorização legIslativa, para au-
O incidente entre. Natal do Asylo de Or- serias baixas. ~e:r~~~~~~:Àc~~~r~o ~~nctl~:: :i~~ ;~!i~o ~h~;~c.timas dos lerremo-

Hugo Stinnes e o; phãs e da Escola _____ gúlo Dias, Bellarmino Corréa
challceller alle-' São José Bulcão Vianna, Elias Lopes, Hei
lnão Listas entregues: SABONETES- Epita- tor Luz, Hçnrique Bruggemann, Aviamento de receitas com 

I N.98 Lourdes Moura, 44$, n. cio Pessôa e outras marcas ~~~rj~!~~j~a~~~:h~~re.j~~~co~~:= p~ecisâo -~~a .P' haI'Jua.
RIO, 13 O Estado-Os lornaes' ~~57 HA~!:~~ee ~::~:s,F~t.0~.1163~ -MEIAS de seda para ho- teux José Pedro Duarte Silva e CH.t tht )1 c-Rua, Tl'a... 

de Berlim notiCiam, que o InCI~ Herrulano Freitas, 5$, n 138 Ur- mens e ~enhoras, o que ha Ped;o Silva, foi eleita c e11lp~s- jano, 2 . 
dente enfre o chance ler Cuno e 01 sulma Senna 13$100; n. 206 Anna de supenor-Massagens sada a seguinte directoria para o 
industrial Hugo 5f1nnes torna~se 'Hoepcke 25$. n 263 Gustavo e electr'ieas-·TRABALHOS biennio de 1923-1924: 
cada tez malz seno, devido á E~ith G~eden',2$, uma duzla de DE MANICURE. Director, dr. }1~erreira Lima; Foi demittido 
opposlção do ultimo 3.0 pro:Ibroches, meia duzla de pregado- No Salão Sepetiba ã rua Vi~e.director,des:mbalgador JO. sé 
gramma de repifaç6es do go res, tres pares de botões para oCnselhetro Mafra 11. 6. Bolteux; Secretario, .dr. :'Chlll~s O E F' . d,~-
vemo. punho um chapéo e vestidO' n. GalloU1; Sub·Secretano, Cirurgia,) Rio, 13. -stado- O! 

Em d]s~urso pro1"jun~~ad~ h~n- 1387 sa'rgento Pedrn Gomes éal~ --------- dentista Achilles Santos; TheslJlI- milti,do, a hem da discipiina da 

inaugurado o n9~o edlflCi0 ~o Irone: 10$; n'. 446 Maria Wen~ novo mspec ...:or e n
cons~lho eCQ~omll.:o I) chanC"el,er I dhausen, 5$; n. 468 Maria do. gaçao . 
refeTlu-se aSh~nes e declarou que: Carmo Silva, 13$500; n. 418 Mi~ RIO, 13. O Estad? AssumIU 
o governo tenclona'Ia levar av~n-I guel Ignacio Faraw, 10$500; n· hontem o cargo de. mspector de 
te o programma que ~"resentara 297 Consulado Italiano, 20$; n· navegação o dr. Affonso, de Vaz 
na recente conferenCia de Lon' 343 Allamiro Guimarães, 13$600; Mdlo, que esteve, por ISSO, no 
dres sobre as repar.ações f n' 182 Olga WendhJusen! 5$; n, ~al.).ac~o ~o Cattre:~. :~uardand~ o 

---~~~-	 1 186 Marina Boto, 18; n. :ldl 50- ~r. _•. thur Be..•~rd_~ para .he 
-, phi.a Boabaid. 10$; n· 53 Felipp'e agradecer a sua nomeação.

Dr. Joe Collaço Teixeira, 8S; n· 146 CustoOlO 
. . . IBandeira, 10$; o' 168 João Mo-. ._ . 

ConcluIU o seu cu.rso de dIreito, I ritz, 5$; n. 281 Arthur C.armo Dentista Sebasbao da Lima 
obtendo nolas d 1stmctas, o nOS-li 5$; n. 244 Amphilochío C. Oon- Rua C. Mafra 39~-Sobrado 
50 estimado ~onterraneo s~. dr_ çalves, 20$; n' 101 1'.1aria das ' 

Joe COllaço, d!gno secretario do Dores Freitas, 15S; n. ? José Ko' 

'ntenor e Justlça l walskí lOS; n· 502 Olga G, Per- Exames 


---- reira,6*; n. 188 Carlos Sfarcker 

,Junior ISS· Curso Primaria Antonieta deDEVOLVE-SE '(Continila). Barros
O DINHEIRO 	 Re~ultado doe exames 

I anno. Approvados plenamen
te &i'. 8: itlaria do C. Unhares eR,~Lq~8'U~íS~LE;'~ ~onã~E11!~: traPnegrfCI'Urma~N~I,aSaNapchioanl~llneaE~ Orlando Cordeiro; approvados

j lr o resultado desejado. Mais de ... simplesmenle gr. 6: Arnaldo 
5,000 pessoas cúmpletamentc cu~ clu, da }'"é-Rua Tra- Sant'Ai1na, Danton Natividade, 

radas em pouco tempo garantem a .IO.DO. 2. Joao Monney e Nelly Carioni. Incontestavel efficacJa do -PEITO- 11 anno B. Approvad':>$ plena-
RAL ROUSSELET. em todos os mente gr.7 : lIza R~gis; appro
casos de lOSSES, fia dos maiS -, 1 f d vados simplesmente gr.6: Ma· 

Mais 	 uma descoberta de 
Wasserm'l!1" ... . O professor Wassermann,des

cobridor da reacção que tem. o 
Iseu name, acaba de annunclar 
I em Berlim uma nov~ descoberta, 
a que el!e denommou e8ayer 

1205- destinado a curar a doençaIdo som no e que tambem produz 
Immumdade temporarla contra 
a Syphllls.I ____ ....!.. ' 
A. ff·. ri D t 1 

da dos carc';:~;;,(;S que n:to pos
suem casa. 

Cerveja Doce e nutriti

Ual:zbier va. Enrija OS 
musculos. 

______ .I 
A exposição do corpo de S. 

Francisco Xavier 
Meio milhão de peregrinos de

It?das as .raças e religiões, incJu~ 
s:ve. mUitos entrevados e ~úentes 
reUOlram-se em Goa no dia 3 do 

)cone:lte, afim de ver o corpo de 

~.""..I,aari_,:& 11 respira~ào. 	 cionario sob o com mando de Ber- . .1 S. Francisco Xavier que e expos
to cada dez annos. 

Os peregrinos dirigiram-se á 
_Oúa á espera de curas milagrosas 
operadas pelo santo. 

O corpo acha~se ainda muito 
bem conservado. 

A cOllgl'Ua dos 
f~ard{~aes 

A cOl1grua annual dos carde~ 
aes foi eievada de vinte e cinco 
mil para trinta mil liras. 

A recusa da Arge.ptina 
Hin, 13. O Estado-Cõmmuni~ 

caro de Buenos Aires Que o se
gundo ministro do exterior em 
exerci cio, 	 sr. Breton, declarou 

tem à nOite, por occaslao. ~e ~er ideira 22$400· n. 28 Antonio Per- O . t d ave- ;eiro, Belfarmino Corn:a Gomes, sub-mspec:toria. de saude ~,\ p~)r- qué a Argentina considera defi-
O ~onseiho Economico íicou I 10 d..:: ~. [-"rilf1Cisco, o i1-1iHillllt"lfú nitivamentc terminada a questão 

const'tuido pelos srs. lentrs BUI-1 Oregorlo Coelho. da conferencia preliminar de Vai. 
cão Vianna. Frederico Selva, I p<ua1so, 
Henriqt::c Bruggemann e José Pc- ~----- A opinião pnblica, reflectida 
dro Duarte SlIva. Nll-ufl'agio de uni vaJlor em toda a imprensa argentina, 

Na mesma sess.o loi empos- frnucoz roce 'eu c.ndossar :l. attitude do 
s.,do o n~vo lente de:' C~rso ,de .!governo, iulgandu nã.o ser pro~ 
CommerClo sr. Amenco rerreHa I Rio, 13. () Estado-- re:q!~am-l prio o momento para uma dis
da [{ocha, ,dIPJnllla,.~(J pela. Aca· i m<lS ~e. Terra Nova informa:!l. 4.·lll' cuss;i.o da ~il1lita-;ão de a~ma-dem~a de Comm~rclO du I~JO de I os offlclaes do vapor «.\L,t::ga- mento.:;, deVido ao curto penodo
Jane~ro, reconhecida pelo {Jtlv<:r- 11.1." verificaram aUI! () vapor Ir,lI:- que falta para a reunião da 5a. 
no f>;,'deral. lez «Hon(h ni1ufrago(J, pn'vavt:l- conferencia pan-americana. 

-:-A congregação resolveu con-j mente antes de 'ter tempo de 
ferlr .9.0 sr. dr. ~.1usto de ~uuza J.ançar os s'gnaes radia.graphicos ___ .. _.. _. ___ ..... ____ 
ex·dlreclOr, o IIlulo de Olreclor de soccorro. A crise dos creados 
Hnnorano, em altenção aos ser
v1ços Que prestou a esse esta- _~___•_____ 


bClecimento de cnsino superior, Uma senhora, madame 0 ...•
que dirigiu desde sua fundação, Pediu reforma conta -Lc Cri de Paris.-. can.. 

em 13 de Março de 1917. Rio, 13, O Estado-Pediu re- sada de percorrer as agencias de 


forma o general Claudio da Ro~ creados, poz nos jornaes um an. 

------ cha Lima. nundo de precisa-se uma creada,


O CON1.·U,ATO~8E «une bonne á tOtlt faire". 
é c-Ie cffclt.o senlS.u.cio~ Recebeu, sem demora, ares" 
oal. Medicosllotavelw A rl~qllisi~ã,o dos sl- po!'ta de uma moça protllpta parat' I'.-~Itnm. DOS J'oub~ulos l)clos o serviço, mas sob estas -condi.. 

11;"......--.. ... 	 çOes"': 
__~_,. austl"lacos eSe proCI:ro i, m Jogar em Pa

ris é porqllt!' <luero seguir o cur.. 
ermnc!ltes MEDICOS attestam ser Padre GO( o I'e o ria Laundes e Nlcanor Gonçalves. O ChU I d Telegrapham de Veneza dl- so do Conservatodo para conse~ 
o "PEITORAL ROYSSELET. que Ma,t,ra Retiraram~se dos exemes2 alum- e respOD< eu e zendo que o Inshtuto encarrega- gU1r uma posição no canto. As. 
supera a todos_~Lelélm com aUen- EstA nesta Capital o nosso nos. aCCOl·t10 ~lJoln a. nota. do de recuperar os sinos das sim, ,,"os peço permissão parafr~~c~ f~~ij~o o '1"UpErfoRKi.n~ao~ distincto patricio revdmo. pa- 11 anno A. Approvados plena- Argentina Egrejas, roubados pelos auslria~ frequeutar o Conservatorio duas 
USSEi.ET., !tem que vos daraOjdrC Oodofredo Mafra. mente gr. 8: Nair Ros~, Toga Rio, 13' O Estado-Diz um te- cosdurantp. a guerra, communica vezes por semana. e parai nos 
outro qualquer que lhes de mais --_.- Sepitiba e Waldyr Wendhausen; legramma de Santiago: ter obtido até agora seis mil dos outros dias estudar l1R1tthora. 

l 

lucro na vcnda.o que estragarà Pomada M inanco ra approvada plenamente gr. 7: .sabemo.s que o governo chi~dez mil sinos que foram retirados, Espero encontrar um bom plano 
vosso cstomago esperdiçando vos- ". • d Violeta Unhares. Retirou-sc dos leno entrp.gou hontem ao minis~ C<lda um desses sinos leva a em vossa casa, e assim conto.que 
1110 dínheíro. . 'I Especl lCO Para queima ura fxames um alumno. tre' do Brasil a resposta á nota seguinte inscripção: consentireis em que eu tome mi~ 

UI anno. Approvado pJcnamcn da chanecllaria brasileira a rcs-I ..Quebrado peta raiva do ini- Ilhas Uçües em vussa IltOpria 
--- te gr. 8: Jurandir tlnhares. Ap- peito da conferencia de Valpa- migo, mas refundido com o bron- easa•• 

provados plenamente gr. 7: Ma.. ralzo, nota que foi immediata· ze da vicloria. Cantemos gloria ,Não se sabe se a madame O",-"lLCOd ROSS Qualidade ria da Graça Monncj'e Mnrladt) mente transmlttida ao uanUUali'"il Deus ca Hulia. . seduziu a idéa c.ic-t.er uma cr.•••e Quantidade R, Llnhares; approvado slmples- Segundo parece, os seus ter- O Instituto .stá escolhendo os da que ensaiasse o .dó d. peito 
• monte gr. 6: Luiz de A. Figuc- mos nao diferem da nota Que a planos para a construcçAo da no- quaQdo c91inhasse um bq,D\ en

. . ' sem liual ,.do, Argenlina ,"vlou .1 Bralll, va Calhedral em Monllllcone, topado,' . 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E8TADo-Quinta-leira 14 üe Dezembro de 1922 
!li 

Pe~am SÓ Licores e cervejas A:'::'~:::: 

da Companhia ANTARCTICA 


VI-da soe-IaI SsoiBdadB de Medicina de \SOIUÇãO a um reque- Uma aggressão /'commentariOS .10 .Correio O sôro anti_rabi~o
Floriaoopolis l'~mento da Cal'bo- P.Alegre 14.0Eslado-Quan da Manha> sobre=========="", Recebemos communicação de a.1lfera de Arara 11- do convers~va sobre assumptos OS cortes Existe ainda em Paris o pri.. 

. Que em sess;io extraordinar1a, \ guá . p~htlcos enaltecendo o dr. As- \ . melro homem que soHeeu a In..M..lLES URBANOS 	 realizada em 10 do corrente, foi RIO, 14. O Es~ado- Relahva- SIS Brasil, fOl aggredldo por RIO, .14. O Estado-Escreve o jecçlo do soro-anti·rabico de 

eleIta a seguinte nova dlrectOrla mente aO,requerlmento em que a tres desconhecl~os, ",a rua da .eorrelO da Manha: Pasteur: é josl:?ph Meister, guar-


Ha quem diga que a ci'tiliza- da Sociedade de Medicina Companhia Carbomfera do Ara ladeira, o escrrpturarlo da AI- -Os cortes effectuados nas da do proprio Instituto Pasteur. 
çlo melhorou as condiçOes da vida' PreSIdente. dr. Bulcã Vianna; ranguá pede ~ue s~ra~H~d~~~~~ ~~~~~a)?,~,,~.es_s3.; q u~e ~~.c:be~ :erb~s_ p...ara ..m~t~~lal nos ~ ~~ça- Interrogado por um redador do 
hum!!1!. Eu enta.o, v'!-ndo essa~! .... ice.pres'dcntc, p:laima ... eu:~.;;o Ipara o l=:ervlç \ de e___ 2,,2 ... _"'I'''~''v", .c.,,,,,,,,,,O:r ue ~<aiJ<alll<a IIdI lIIenll)l) ua t\vlaçao, Agrll.:üllura Iclntranslgente-, Melster contou 
,;,itH'!!a~ sY9!'pathu::lI!s da clv,h<:.a-l Ma'1CIC Cos~a, !. sccret.'lriO MJ.r. 1valiaS que V8e t'xecutar no ba- cabeça. perdendo mUito sangue. e Guerra»('10: respectivos rela- o facto ,!ue deVIa trazer tanto es
çlo moderna, penso que el 1as In- \ cellino Coelho, 2 secretano CI- \nhado sltuad.:> entre as estacas I ~ Itores. na Lamara subiam hURtem plend?r á SClenCla e tanto bene
vejam, de certo, 05 seus aVÓSlrurglãO dentista Alvaro Ramos; 1450 e 1615, no trecho de_eres. a maIS, de 50000 contos. fklO a humanidade Num dia de 
das cavernas, vestidos de pelles orador, dr Carlos C8rrea; com- c!Uma e Araranguá, ainda nao me- Morreu afogado Possivelmente n~s restantes verão de 1885 elle, amda meni
de bicho, ou de folhas de arvo~ missão de redacção drs. LUIZ dldos definitivamente, o preço I P. Alegre, 14. O Estado- orçamentos. da Jushça, Exterior, no. achava-se em uma vrlfa pro
redo! Gualberto. Alfledo AraUJO e de 1$920 por metro cublco o ml- IMorreu afogado Eduardo Silva ..\arlOha e Fazenda uma econo, xlma de SenesthaJ, onde o seu 

Numa capital civilisada é pro- pharco. Heitor Luz e thesourel- nlstro da Vlaç:io declarou estélr Lacerd~, tnpulailte da gazohna ml;: de val?r equivalente sera pae er3 pasteleirO. Eram cinco 
hibido ser-se pobre. O pobre ro, pharco. Elias Lopes, de ac:ordo ~om a resoluçãO dada ..Castro-. tambem reahz~da. , . , horas do manhã e o menino ca
pOe uma mancha no quadro lu- _,_..._~ pe!o mspector de estra~as a res- __~_ Teremos,asslm uma dlmmul- minhava por uma estrada, QiJan
minoso e festivo do luxo das peito, mandand() appllcar aos ção de mais de 100.000 contos do foi assaltado por um cao, que 
grandesmetropoles. ~as a cida Preparados Homeopathicos trabalbos de esc~vação dos ba- Vão evacuar a Irlanda n~ despesa ~eral, sem desorga- o mordeu profundamente nl1ma 
de civUisada n20 dà aos seus ha· _ N. PI . .j. I' nhados, nos casus, em que oc- Rio, 14. O Estado. As tropas nlzar os scrvlços e sem tocar nas das mãos; assus!ado Meister 
bitantes meios de si.tisfazer as ., lal m~c .L .- .l· corra embaraços d agua, não. o britann{cas des~acadas na Irlanda verbas 'par<l pessoal.. caiu por terra e foi seguro pelo 
exigencias com que os oppr 'me Fp - Rn:l. Tr"a,la no. 2. 1preço propo.~to. pela cOmp?nhl3, do sul evacuara!) , deaccordo ~01l1 De accord~ com a op'nião ~o cão, \.Iue o mordeu quatorze \"e
Manda-lhes que collaborem na mas oda dlspõslç:Jo do artIgo 18 o novo est~~Hto do Estad~ livre sr, Antonio Carlos, que náo par- zes nas pernas e o teria matado 
obra geral que appareçam. que _.-'~",,-":"1~- das. especificações approvadas em aquella reglao antes do ataI. ticipou ~o <?ptimismo economico se não fosse o auxilio de um cam
se vistam, que exaggerem as mo- maIO de 1998 rara o pr?longa- do sr. ClOcmato Braga até hon- ponez, Que poz em ruga o animal.
das, que mos1rem as suas mu- A sessão da Camara ment? da Central do BraSil e que --"~.~..;!'.....v~",.~, tem ~omo não applaude agora a Averiguado que o cão softria 
Iheres e a5 SL'lS filhas C'1bertas Rio. 13. O Estado-A ses5ão autOflZê:I a c~llcessa.o de um au- sua'~I~guage,m do desespero, o de raiva, é facil ima~iriar-se a ar
de sedas. de rendas. 1e joias ou de hontem na Camara careceu de gmento, vanando entre 20, a A inauguração do monumen· .deficlt- esta, c0'!l os cortes e~- f1icção da m~e do pobre rapaz. 
de penes opulentas. em canua- i.mportancil. 100 .1' o preço do met.ro cubl:o to a Anchieta fectuados, redUZIdo a 160 mil Por um feliz acaso, nesse mes
([eps bonitas, em camarotes de de !aes escavações,.8 J~I~O da fls- Rio, 14. O Estado-Seguiram contos. mo dia os jornaes davam noticia 
primeira ordem, em banqtlet~s callsaça;o a que esta sUjeita aquel- hontem, em trem especial, para As sugestrJes em est!ld~, .refe- das experiencias de um chimico, 
elegantissimos, em caJas linda la construcça.o. Victoria, o Nuncio ApostoJico, rente.s a um augmento dlmmuto um certo Pasteur, que curava a 
mente mohiliadas, e n10 lhes diz O TE MPO _______ _ o arcebispo de Mariana, o his- ~os Impost(IS sobre a renda.e _a raIVa por meio de injecçOes A 
mais nada! po eleito de Goyaz d. Manoel creação de outros que recalrao desventurada mãe levGu imme-
Marla AmaUa Vas de Carvalho. BELLEZA DA PELLE Gomes de Oliveira, alem da com- soble os grandl!s lucros das ~m- diatamente o filho a Paris, p.... 

Directoria de Meteorologia Adquire-se com o er.-oprego da missão executiva do monumento prezas p~uco oneradas reduzlr:io regrinou cheia de anciedade por 
(Serviço Federal) Synopse POlnadal\:lillllllcura. á Anchieta. representantes do aquella Cifra talvez,l metadee, todos os hospitaes, masnenbumAnniversarios do Tempo Decorrido 	 Senado e da Camara, os quaes . Ha portanto a c.o~~ater,na rea- medico sabia o endereço do sr. 

_____. vão assistir a inaugur.lção do ildade. um .. deftClt~ de 80.000 Pasteur. 

FAZEM Aln'i08 HOJE: 
 monumento lIue perpetuará a contos segundo o sr, Antonio Deante da afflicção com que 

O C~Pi~aJ, daté ás 1.6 h~. de ~oje: Os orçamentos do Estado grande obra do veneravel apos ~arlos e de 320.000 consoante a ella mostrava nos jornaes ~ no-
Senboras : V d Ch ~ es e asl,prh

1m.cltra.s úfas do R,'o tul!) da cathechese em J\nchieta, linguagem de desespero do sr· tida, elles sorriam incredulos 
Maria A, G. Melchiades. ir- e 0le se man In a In clrament'! Estado do Espirito San!!). Cineinato, que estima a despesa osteotaodo uma aberta desr..:renç~ 

ginia Mouta, Felisberta Euflabia encoberto, ~endo o tempo, duran- Rio, 14. O Esti1do--O Presi- superior á receita em cerca de do valor da supposta descoberta• 
de SOUIa e Silva, Virginia Gon- te todo o dIa clncerto~. .. dente da Assemblea Legislativa SOa.DOO contos. Mas a fort.una auxiliava a infe~ 
'ialves da Luz, Cecilia Porto A temperatur.a soffreu decltnlo do Estado d~ Rio promulgou o Presente á IgreJ'a de S. An- A cifra exacla vae apparecer liz mãe: uma pessoa soube, fi-
Grunfeldt e M.atia de Almeida Fi- açcentuado. re~lstrando-se a cMi · orçam!· nl I") votadro peja mesma tania com o relatorio dos dois financIs- nalmentc, indicar o t:ndereço de 
gueredo• ~i~a:M~sXr~3d~ hás~ cln3~021h~. g~~~ assemblêa para 1923. Ias à Camara. Pasteur. A senhora a elle se di

SRco'snahodr.ltaL,~m:a 23,4 grãos. A receita é orç.'ld:l (:i; 1 - - -- CO~s~I~~~~~e ~I~nis:i·r~~rs~or;~~~~~~~ Só dep~is ~isso se re~olve.rà rigiu, expoz o seu caso e sup-

Mar,'. p,'nho e a mdaenC"no,nceAiÇnlinOa' A .. Maxima. de honlem attin· 21812:3165059 e a dc · · pe ~· :l ell~ tantc de diversas firmas commer- sobre a :·maçao do fucclOnalts' pllcou ao sC'entista que experi
30 a 21.798 :743ii411. ciaes, vimos 110je em seu escrip- mo publico. ml! ntasse curar o menino. 

de Moraes lima. ~!U1~,30'is~r rJS e só se registrou O poder Icgisl;;tivo 1l'~ ! 'inRiL: todo á rua Tirad\:ntcs , a bellissi- O que desde. já pode scr aff!r- Pasteur relutou a pr ncipio, de-
S as autor:zaçues orçament ;, : ias fi- ma imagem dlllmmaculado Coração '!lado é que nao será apenas o clarou que as $Ui'lS experiencias
~':~oel Fiuza de Lima e Ale Desde pela manh~ está ~opran cando. porém, o presidente at1· dc Maria. que por este sr. foi pre- Senado que se rebt.lLlá contra pore mqul'lnlo se achavam limi

xandre de Sá. 	 dOAc~~I~la~~~ (~~!~~:s s~?!~)sdu_ torizado a extim;l! :r repartiçlks senteada á IgreJa !:i Antol1lo o córte rh~ 50. '.' na tabeHa Lyra !ad S 30S 3nimaes e qu~ não pc
ranteo dia de honlem foi dedez publicas.allgmcll lJros vencimrn h A/efenda Imagem qUCOé traba- Na CamaracJA hem gr::nde o l1iaaainda prever quaes seriam 
horas e 30 minutos. tos do funccional1smo , orgilninr I °t ralldez'ltem 1m e t1 centt- nucleo dos que se rc ~elam con- os resultad'lS no corpo humano.Agt'adl-cimentos naCapilal do Estadu [LI] con- ~o~~oso ~ atura e cusou ••. Ir~es~e cór!e detaxaçao nosqu.e Mas a senhora chorou, supplicou 

Recebernc5 agradecimentos: Estado do mar: ..VagalhOes·. gr t sso de representJntes das nlU- $Ou. n~o tiveram parte nos desperdl- e não hesitou em offer~·cel' aex-
Do Ir. Pedro tiosco. pela noti No Estado, às 9 hs. de hoje, nic1palidades e lavradores para - .-- ------ -- cIOS elo governo passado-o periencia a vida do filho, Então 

cia do seu anniversariu; da se L C • trat >'i r do.s serviços de extincç;ll) . . Pastcur. com grande em')ç:lo,
nborita Regina ~osco. do sr. An ages e amboriu: -Bom., da formiga saliva, de um plano O mtnlstro da guerra tornou - --- -- procedeu à expenencla A cura 
ton'" Tavares do Amaral e de, sr. t Br~sque e Blumcn~u : «Incer- geral de estrad.1S de r) '1.; cm e sem effelto varias contractas durou vinte e Utu dias 'findos os 
desembargador Navarro Lins. por dO-, emd.~omod em h a~una, sen- de reUo esta,nenlo do solo flu- RIO 14 O Estado-O minIS Artigos Dentartos - N;l 'quaes Melsler V{lltou p~ra a casa 
identico motivo e do sr. José mOa~~~~e I o e c OVISCOS esta rntnense. tro da guerra tornou sem effclto Phal:J!lIa~iu. d~ .Fc -- completamente curado. 
Recc:o. pela noticia de sua en Em Lages: nevoeiro denso. ____ V~~I~_: cOn(raCIO~deobra: novas21RIJa [rala,no" 2. ~ __ _,, _'" _
:ermidade. Hontem á tarde houve relampa- e" ..... ,.egandsa .....ompanulaCons - ".:.lI :.> ........_

gos em Blumenau e Brusque. truct<;>ra de .. <'In~OS de adaptar e --___ 
A maior maxima observada FIDALOA ~ervOe~~~~ ampliar o antigo ptllacete ,da


Edmundo Moreira hontem em todo o Estado foi de BRAHMA. Leve e saborosa Marque"la de Santos, na ~ve111da O presidente do Uruguay BROMIL 

p 36,5 gràos registrados em 81u- ~edro Ivo, em qu~ devenam ser bate-se em duello 


b or telegr~~ma particular sa- menau. 	 tn~~a\lados o archlvO e o museu Rio, 14. O E!:'tado--Informam é o aoc:ego dos asthmatic:os:. 

d::::~nsc~~, Sln~, a!!:~::d~.~o:. No Paiz em geral, 'tis 9 horas Um mlhtares. de Montevideo que, em conse
anno de Direito, na Universida' de hoje: Rio Orande, Santa Vic- gatuno morto peja qusncia de um incidente oriundo 

de do Rio de Janeiro, o nosso toria ~o Palmar, Urugua~ana. policia F b' d Ch ~ ~a~r~l l ~~~a~, el~~~~fJen~~eJ~de~~ .~~~ 

inte11igente conterraneo sr· Vl ct?f1a, Monte Alegre e R.lo de p. Alegre. 14 . O Estado-Em a rica e apeos blica, desafiou para um duello o 
Edmundo Moreira. JaneIro: ~Hom·. Portn Alegre. Bage Ve llsbino Mello roubou aos (Sómente para Famihas) candidato derrotado dr. Luiz Her- Os ataques ao sr, Clomencoan·0 Eltado- felicila-o sincera- Sanra Maria, T?rreS, ~uzambi- negoclann:s Rlsolda &: Cla gratl w A,. senhonla Dorothéa C<H\ialho, !('ra. 
mente. 	 n_ho, Bello HOflzonte, CUfllyha e de quantIdade de mercadoflils e com fabrica de chapims para Se- O duelo realizou-se no hyppodro-

Paranaguà: Incerto, Esta manh a d·nheiro. Quando fugia para D nhnras, Senhoritas e crianças, re- m'l de Colon, sendo trocadas duas Fallando na Camara dos De· 
choveu em Pdranaguá. H(lnt.~!!! a. P edrito a pulici<l cercou o mattv...1.ccbt>u lindo e variado sortim nto balas de cada liido. putadcs de Washington, o De

' PRE tarde em Curilyha e 21uzambinhu sendo Felisbino mortb porque Ide palhas ~ flores, das mellu:~r:s fa- Ambos os contendores ficaram PCuatla"fdoOrnJ".u,liUpS,eKs~dhenndteO Eds.tadcoomde.SEM... houve relampagos. fez fogo contra os seus persegui- bricas naClOllaes e estrangeiras. iJIe~oi mas não se reconciliaram.TRIUMPBANTE Em Belto Horizonte choveu e dores. Kua Esteves Juuior 3 missão de Assumptos Militares, 
Soffrendo de uma forte tOSte trovejou hontem á tarde. atacou fortemente a missão do 

que me fazia emmagrec:er de dia ex·Presidente do Ministerio Cle-
• dia f...ndo-me vomitar todo. O regresso do sr Clemenceau Ataque a um grupo de tas- menceau, nos Estados Unidos. 
os alimentos. me impedindo de ., Matou-se com uma punhala- Rio, 14. o Estado. O sr, Cte- . clstas bavaros . D,sse o nrador: 
grd~i~~ e:,~r}~::er::";,~nt~~~~;lh~; T~nt,Pl'l:l {; pdl'19 nl da no estomaga mcncl'au partiu de Nova York, RIO, 14, O Estado--Commu!u- -O sr Clt'men~eau abso}tI~a-
d j f Numero da surte ~rande da P. Alrgre, 14 O Estado. Em de re resso ;\ ~rança a bordo cam de Sttut.ga~t que em GOC!tIll - mente não pn~cra alcançar eJoto
z:s::'~! d~m.J~r..::;.~ue&U~: loterIa federal ~xtraida hoje; IBoqueirão suicidou·se com uma do pa~uete .Par"is- te~do assis- ~en os opelanos locaes at,a.::a- na sua tental1~a de convencer 
lJelet o qde fiz com fel'cissimo 57 206 punhalada no eslomago Hermillo . ' b i d r ram numeroso g~upo de fascls~as os Estados Umdos de enlrarem 

lresultado, ficando bom em poucos • ! Rodrigues Silva, agricultor e pro- ~~~se~a~~~arque o em a xa o :fi:n3des o~::rva~muh~ c~~ic~u;:~~ numa ali lança defensiva com a 
dias. prletarlo, . .' movido pelosso... ialistas nacionaes. França... 
do~a,:o. p:Or,~ureem adc.on·toel,h..o ~a~~; .---.-.~.~-- . Pouco antes o SUIcida haVia VI- Nesse encontro foi morto um Nessa. altur3 . o ,Sr. Kahn fe~ 

q brado varias pu nha.la.das na sua O prO]'ecto de lei contra a socialista e outros manifestantes ver as çlfras diminutas da nata
us~o~::teAr:2!.,jr:'!t:e:!:!i~ de A morte de Victor Silvd vm.u,lher, que ficou em estado gra~ imprensa sahiram feridos~ a'lcdcard.escennalanRdeO~,ubUca Franceza,

• • P. Alegre, 14, O Estado-Fal· 
t017. leceu odistincto poeta Victor Si1- Hermi1lo apresentava sig:nae! Rio, 14' O Estado. Entrará cNao se póde esperar q1:le as:r_ulo SeHlredo Machado vai dlrector da Blbllolheca Pu- de loucura. hoje novamente na ordem do dia mulheres dos Estados 'Unidos 

•• ,.... bllca. elo Senado o projecto contra a im- LoteriEl de Santa enviem os Seus filhos novamente 
...... A imprensa faz grandes elo- -------- prensa, retirado por cinco dias além dos mares. afim de defender

E8wav recebend!J a. gios ao seu talento. em virtude de um requerlmento Catharina ' as fronteiras da França, quando
a-ratlftcac;ii.o Lyra Vlelor SilVl cra casado e ml. Só poderão entrar com car- do sr. Az.redo. Foram os seguintes os pre- as mulheres Irancezas nao 'que-
Ã CCJlnmlsilo dt Melhoramen- lItua no Partido R..publicano. tões nominaes mias maiores da e:.tra.cça.o de rem tcr filhos para defende. o 

tos dos Portos J' recebeu o nu- Ha poucos diAS Victor recebeu P. Alegre. 14, O Estado. De hoje da loteria do Estado: seu proprio paiz•. 
merarlo preciso par. o p.g.men· convite para apresentar a sua hojo em deanle .6 será permit- Nada de importante 3O:00<mJQO- 8310 Rio Orande ' 
te:o ~:u pe::~oa! :crre:por.dcr.~ Icandídalur.l oi J\cadcmf: de Letras, Itida a entr~da na Assemblétt do!!! Rio, 14. O CiltaJo. Nas seasOeô 3:00n~- 77~S Ri("J ---... 
te aome. de 50lembro. as gra- Vlclor Silva 101 se"elarlo d. Representanles as p"soas que de hontem do Senado e da Ca- 2:000WOO-12368 Rio 
Uflcaçoes anterft)r~5 da tabella.c:ommissâo de limites entre 1l 1l prcscntarcm cartocsnomtnaese IIIllra nao houv~ nada de impor- 1:000$000-10225 Rio ,A SAUDE DA MULHER 
Lyrll" Orelerldo mez. Brasil e I 80llvll, 1

Intransl~rlvel.. tante. IlflOO$OOO-4671 Paranil cura doenç•• do 1J.tuo 
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Que faria o seu doutor? ,li 

I 
Quando v. S. tem indigestllo, e 

vai ao doutor, que faz elle? EUe 

I 

receita O melhor remedio que 

conhece. Na vinte e cinco annos 

atraz a Dr: Richard. receitava o 

melhor remedia do mundo para 

a dyspepsia e indigeol&i. EUa 

chamou a esta receita 


PBSTIlUDS g~. alCHJlBDS 

porque estava orgr,!koso de sua

11\ 	 médicina. Durante vinte e cinco 
annos essa medicina têm sido 11 

primeira do mundo; durllI\te vinte 
é cinco annos ella têm curado dyo. 

\ 

pepsia e indigesUlo. Quê faria o 
seu doutor? EUe recêitar.lhe.hia 
Pastilhas do Dr. Richards, Com· 
pré..... hoje ao sclu dtoguista e 
6cará bom. 

ÉscolasSuJÍ~riot~s'dê.Agri
\cultura e Med.icina~Veferilla·e~am"at\\\a j\,,-\att\\ta ria .S. Bento~/.em Pér

riambuco . 
Achàm-se abertas durante todoCERVE~AS 1o mez de Janeiro, as inscripçOes 

para a matricula em ambas as Es
colas. A's ::eferidas Escolas s!oAntarctlca 	 •.,. '"0nc non ESCURA subvencionadas pelo Governo Re
deraI e registradas no Ministerio 

CLARA da Agricultura nos termos do detlamburr.lle~a ClL~m~3Ch creto 13028 de 1918.~ 
A Escola 80perlbr .de 

Agricultura funcciona ria FaUnllo 	 II PreUnhil zenda S' Bento, em Tapera, E, 
F. C. de Pernambuco, O curso re
gular é de quatro annos ·conferin
do o diploma de Engenheiro-agri
cola. O regimen escolar é de in
ternat~, sendo a pensão anDual de

;BEBIDAS SEII ALOOOL 
f;inger-Ale Agua Tonica de Quinilw il~~~:~, :::~i~~?a, n::l:do~~~~t!~ 

mes, medico e remedi.os de pri
meira necessidade, ,.

I A. Ese!!'lade Medfcina-Ve
terinaria funccjoDa na cidade 
d(" Olinrta, Rendo o regimen de 
externato. O curso abrange quatro 
annos, concedendo a Escola o di
ploma de Medico-Veterinario. 

Informações e prospectos podem 
ser pedidos na Secretaria da Es
cola de Medicina-Veierinaria, em

Dirigir pedidos. DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua JoIo Pinto n.6, Florianopol, Olinda, Pernambuco. 

14' Batalhão da Caçadoras I~~n~~~c~~;r~n;~~e;~e~erl~~~ ~~~Ç~i~!comparecerem para firmar o res-
Coneurrencia para o forneci- I pectivo contracto (art. 29 do Re se o CONTRATOSSEmento de generos armen Igulamento).

• • 1 • - Os proponentes estarlo sujeitos
belOS, forragens e artJgos Iainda ao seguinte: 

de limpeza l' por occasillo da assignatura Ilcu'to-;.R..~aln!::~nrla,2Ifl 
De ordem do sr. tenente-coronel do contracto, ao deposito de dez 

commandante deste Batalhão e I por cento ate 5OS000, e cinco por 
Presidente do Conselho de Admi-j c('nto sobre qualquer excesso da 

~st~~~~'rr~a;t~ ~~b:~oh~~aes,na~r~;~ i ~r~8~a ~~r~~~ti~~~~O c;:~~~~~~ ~~: IllmiO'';''';j''; 
o dito Conselho as propostas !rante o I ' semestre est.IP.ulando o 
p~a o. f?rnec:mento de gi!neros; Conselho a ~a1:'ção mlnlma que 
ahmenhclos, forragens e artigos 1deve ser admlÍtld~.
f8i;.rn peza, durante o anno de Iço~' 'e~t~eC~~Oasd~r~~~~r:sd:e~: g~~: 

Todos os generoi e dem<lis ar- l ferida a do licitante que propuzer 
tigos abaixo serão de Pfimeir.3 ! por eséripto e secretar,lente maior 
qualidade:. abatimento e verificado novo em-

OENEROS pate terà preferencia a do nego

ba~~~!~.a~!~~:r J:~~~2~ g:ta!:~' 1 ~~~~~di~Jo~~eeáti~~~e f~[n:s~:n~~~
caf~ ~ pó. carne d-e por~o, carn~ Iti ....::r concorrido. 

verde com 05&0, carne verde , . 3'. não serão tomadas em can

sem 	 osso, cebola, farinha,gOia-1I slderaçãovantagens não dequaesquer, offertasfeijllo de côr feijão preto previstas no pre
bada, lenha, 'macarrão, ~anteiga sente edit~l de co"cu~rencia nem 
nacional, mt!;SSll de tomate, matte Ias propas.as que contiverem ape
em folha, sal fina, sal grosso, tem- nas o offereclmento de um.a re
pero,s (alho e pimenta do reino), ducção sobre a proposta ma:s ~a
toucmho, verduras (abobora aipim i rata (letra e do art. 54 da lei n· 
batata doce, Ciluve e repoiho) ~ \2.221, de 30 de. Deze.mbro de 1909}; 
xarque, tudo em kilogrammas (peso 4· o proponente ou seu repre
liquido); azeite doce estrangeiro, sentante legal não comparecendo 

~~e~frg~~~ ~~~i~rneal~a~·lg~~l V&â~ I~o~fc~~aiã~uad~:veR~~pos{as, esta 
em litro; ftuctas; ração de 'duas. I 5' o cr)ncurrente que, preferido,

ARTIGOS DE LI UPESA não se apresentar para a assigna-
Alcool e oleo de coco tudo em tura do contracto, perde . de 8C

litro; anti-oxydo. bollistol creo- cardo com o aviso do Ministerio 
Iina e rupi, tudo em lata-' folhas Ida Guerra n. 584, de 30 de Agos 
~e lixa, vassou.ras de cipÓ, ame- to de 1920, a id~:meidade para ou

~;ea;r~St~d~ee~laJ~~r::, !~g~~skil~~ ~::1.O cdoen~:::e~;~~s;i durante um 

gramma. FORRAGENS Ina~~:!úss s~j~i;~~~;~~~~odi~O t:;~f:; 
Alfafa, capim verde e fare!lo de I d~mais con~jçOes, nos termos pre

trigo, tudo em kilogra",mas. IVistos nas mstrucções approvadai 
Para habilitação a esta concur- per aviso do Ministeria da Ouer

rencia. cada proponente deverà l ra. de 2 de Dezembro de 1917, 
a,resentar a esta Secretaria ás 13 publicado no boletim do Exercito 
boras do dia 73 do corrente as !!'. 1~9. d.~ ~ .de. Janeiro de 1918 e 
,uas propostas sujeitando-se ás vlano OnlClal ae 6 do mesmo 
clausulas abaixo e observando as mez e anno; 

sef~i~t;;esceon~~~~~e~e documentos a.l~;n~~e~~naCUJr~~!~~o,Ob~~~a~f~~ 
relativos á idoneidade dos pro- Claes deste Batalhão, nas mesmas 
ponentes. condiçO<:!s acima; 

li-Serem entregues em 3 vias, ~. , o praso para a erilrcga dos 
as relaçôes fornecidas ao Batalha0 artigos será de vinte e quatro ho
sem emendas ou rasunB,- ··Os--n:5- ~s, a ~ontar da data da cntrega 
pectivos preços escriptos por ex-I do pedido extrahido pela inten
tenso e por algarismos; datlld2S e dencla do Batalhão. aos respecti· 
assignadas, sendo a !a. via sobre vos ,fornecedores, correndo todas 
estampilha Federal de 5600, inuti- as despezas por conta dos mesmos 
lizada na forma do regulamento. podendo. e.ste prazo ser prolon

lU-Apresentação de documentos ga.do, a JUIZO do Conselho Admi
que provem: nístrativo, desde que os c8ndida

a) haver pago, como negociante tos justifiquem essa necessidade; 
especialista do genero de que fez 9', nestas propostas devem os 
o objectQ a concurrencia, impo5- ~~nCU1'rentes ~eclarar r.l)mpletn suo 
tos federaes e munlclpaes da casa Jelção áscondlções deste edital, 
commercial, relatiVO$ ao ultimo 10', o Conse!ho annullarà toda 
semestre vencido; a concurreneia, caso os 

b) ser negociante matriculado pedidos sejam superiores 
e ter ca~a importadora, bastando base que serão lidos antes 

~~:aa~!,r~:'re~~~~~~ia~~~t~f~f~ tap:~a r;~fs~~<;tgl~'recimentos os In
~ociaf, extrahido por certidão dos tere5s~dos deverao dirigir-se a Se
livros de registro da Junta Com- crr.~ana d'este Batalha0, nos dias 
mercíal, ou estar constítuído le- utels das 13 as 14 horas. 
galmente nos termos do Decreto Ulcero Sfl.ldnnha Hlco. 
n. 434 de 4 de Julho de 1891, 2' Tenente Ajudante. 
~~~a~O for uma sociedade ano- . Vendo~e-·a-"co~fô~t~;;iCâsa 

c) que fielmente cumpriu o ul- sita a Avemda Rio Branco. n' 30. 
t!mo contracto ou Jljuste celcbrade Araull~ormaçõcs com LUIZ de 
com o g(Jverno, no C3S0 de ler - :...--______ 
!-ido 	fornecedor; -- 

d) ter caucíonado no cofre do BROMI~ 
C<.rnselho Administrativo a qU<lntia
de 300-,orJO, estahelecida para ga- cura constipa
,anUa da assia:Mhlf3 do termo de I çC5es e resfriado. 

11~~:~~~tp~;~~~~n~u~~t~:~e')J~~~~. 

Attenção. Quando pedirem CONTRA1 aSSE não 
Dutro medicamento. 

t~~1t~iS~ae~~~~sêôJ.~f{fi8ss€ e~rod~ea;~~~tod~la 
Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Marra 
Duzia 24.000. ' 

Pat:a f!tzcr bOltS cnrup t'H>! é pl'('e if!o lJl'i 
melro lei" os n,nnllncio.~ d~l,s. pI'illeipa.e~ ca.
sas commcl'claes l)llbii <~:lll(} ,,'O ESTADO. 

Estomago, Figado, Intestinos 
. Digestões difficeis, azia, prisão de ventre, vomitas. en· 
}60s, d~res de ca.beça, vert!gen<;, dor e peso no t.'stomago,
gastralglas, g~strltes, hepatites, enterites agudas ou chroni
c~s.-curam-se com o Elixir eupeptico do Profe~60r Dr. Be
mCIO de Abreu-I calix no fim das refeições. 

Rheumatismo, Syphllls, Impurüza. do Rnngllc 

Eczemas, darthros, ulceras cbronicas e rebeldes, euram

êCar~~ihoo__~Nff~r:sa~~m~~~st!g~\ die ;e~~~~~' c~~a~~f:~dO de 
'l'osse, Bronchitcs, Asthma 

O Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho exclusj
val.ente vegetal, é o que maior numcro de curas r~unc. 
aHir~na~~eros attestados medicoi e de pessoas curadal o 

Neurasthenia, esgotamento nervoso 
F~lta de memoria, phosphataria, con...alescenças das 


mQlestias, curam·se com o Hematogenol de Alfredo de 

Carvalho. Extraordinario consumo pelos pl'oprios medicos 


õepItÃaçdoÃO::'Ã~SE:::A·tP'k"obuzIDA POR VER· 
. 	 MES lDtestmaes, cura rapida e effi- . 

caz eom o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 
curai em-todo o Brasil. Faci! de usar, não exige purgante•. 

A' venda em todo o Brasil 
Depositarias geraes: Alfredo de Carvalho <li Cia. 


Rua 20 de Abril, 16 -RIo de Janeiro 

S. Paulo e Mlnas:··Nas principaes Drogarias. 


Medla.nte ~ate pORtal se remette para qualquer

lugar 


I '
~:r.;'~!~~:,}~;.;~~:j~'~llr;~eC:~i~:~~~·e ain~3';::~~~;ue~:::~~=~::: 
:~~~, ~~ríi~~~~i./~1,'~~(~r~.:':C~~;a3 ~~~e~ !2:~n~~~~::;;3c~ve::c~~ã~.r,:;,..'." .':! C~·.w/;ro;:..;lt" como originalmente acondicionada e vejam 
<J~;e lerr: o nO:1l~ d:t: 

1fifi'J""""Y <. C!!ESEBIiOUGH MFG. Ct'. 
I ~:~,~A.!'f- :""' No' : J (Cor\.olid.t~dl , 

~.!..' NE'.'i YORf. LONDRES M01mlEJL1 	 I 
l( fJ.. ' VE~O A. r:.M '!"OI""h3 ~~'::~~AC(...,Sli 
~ '~--_._~ 

Atterlção! 

Gosto e elegancia com pouco dinheiro 
Só na ca>!a ])HAUUA !, l'na João Pinto, 9 

Venda-S8 barato para vendor muito, eis a nossa divisa 
Te~do o proprietario ~este estabelecilllento regressado do R.ie 

pelo ultll1lO vapor, onde fOI effectuar compras de artigos modernos e 
chies, com~u~lc!l a s~a respeitavel freguezia que acaba de 

11m ~af1adISSllno sortllncnto de artigos novos> c l1lod ernos. 
Armnnnho de toda especie, calçados para homens senhoras e 

creanças, o que ha de chic.; Brinquedos para todo· ô gosto e 
preço. Um col1ossal sortimento de tecido finos que representam o 
ulttm«,t grito da\ moda: setim charmcnse,crepe da Chlna liso e a 
l)lian\as,~, Crepon de seda,ultima novidade! Foulards de s.cda a phan~ 
t~sia; gazes. organ..ty, filos, rendôes, tinho branco para vestidos trio
nns. ~ erctonnes. Pam-Biche, ultima novidade paf;J. ternos de ~eriO,
Kakl mglez, etc. elc.'( 

Em artigos de modas dispomos de um bellissimo sortimento: Pa
~~;pdê~S.seda, plumas, pennas, flores e outros aviamentos para 

Approveltem:todos essa bella occasUio. MultaR novldadea 
Vêr para crQr I ... 

. E' nosso systhema fazer liquidações no, final de cada anno, por 

ISSO não 1 perderemos occasUto pura veuder barato 8... bem 

barato . Visltae a casa Dlu\uru., se quh:erdes approveltar o teln.. 

po eeeonomi.., dinhei'o. Rua. Jo~o Plnto, 9. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:propas.as
http:remedi.os



