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",.rogoverno continuaa ·Bstudar a 
q 

situaaão financB~a 
Rio, 15. (O Estallo.) o jornal A NOITE publica a 

seguinte nota: «Continuando os estudos que os seus Jornal independente e de maior ciiCulaçãü em Santa Gatharina 
== secretarias de Esiado vêm fazendo sobre a situação das 

_ Hedncç30 e ~fflefna!-Rus JnA(· ~i.,\o,l. nossas finanças, o sr. Presidente da Republica realizará ANNO V1\I 
nova reunião amanhã, no Palacio do Cattete, devendoN' 2547 Director e proprietario ,tr Asslgnatura~ , estar presentes os relatores dos orçamentos da Camara 

N awllo 100 n. .'\nno 24$ooo-Semestre 12$000t e do Senado•.Atroado ÍIOO ri, AUGUSTO LOPES Jb\ Telephone, 22-·Calxa Postal, 139 

. i 
AVISO 

. Acabamos de receber instrucções da firma DAVID &; CIA.. do Rio 
de Janeiro, sobre as vendas dos seus artigos, para o proximo Carna
val, taes como: 

rA:~p~~i~;oi~ 
COl1)pal)hia Naciol)al de Seguros de Vida I I Lança perfume VLAN o mais perfumado 

de 1920 I SERPENTINA DAVID prele~l~:: :~:~eiu:.,~I~~~~~e'."UltoJanelOro
Fundada em @onfotti DA.VIJu nom as suas nôros muito vivas 

Unico representante: José F, Glavam
Cal>ital Rs, 3.000:000$000 I _""'''_Z~ JOÃO PINTO N. 4.- FLORlANOPOLlS.-CAIXA POSTAL 42. 

Séde: fiua da Quitanda 2 - S. PAU LO ~",__".Mi I
Pl'esldAnte I

Dr. JOSé Maria Whitaker, (Presidente do Banco do Brasil) @@@@@@@@OOOO HOHOOOOOOj 
Vice Pl'esillcnto @ ! MaiS uma honrosa carta do g~ande

Dr. Erasmo T . de AS5umpção, (Presidente do Banco Commercial do ...,
Estado de S. Paulo) ~ @ sClentista brasileiro 

'< Dlrector Superintendente ; 12 DR. A. FELlCIO DOS SANTOS i 
Df. JOSé Carlos de Macedo Soares Rc.,oro' 2a6md,geoAgo.to de lQlQ.I ~ \ 

Gerente Geral .... 
W A R (E D· t d C' d S S 1 America» l:9tt 4. Req!bl a sua segund'l remessa

I 
I. . e~v85, x· Irec ar a la. e eguros « ' - U Itti)i ~ de .VERMIOL RIOSs para os po- i , ! ' 1 

Actual'lo li Sllb·Gel'elllc: ~ @ bres de S. Thercsa, Agradeço-lhe" - ' , <t ' 

W. S. Hallett F. I. A., (Graduado do Instituto de Actuarios da Oran Bretanha It ~ \... . . e~;d~~~ u~~o~x~~~i~n l~or~~~OI!. nÂ fi ri~i.-) empiastro '~ EXCEL~R1 
te ex-Actuario Chefe da Cia. de Seguros cSul Amcrica~) _ verrni,nose é um terrivel,lIageUoge-" !.n"th o rheuffiB:ti f!mo. d:rsP.P3i~1~ ! A 

~ ~ '11. - ., as ~&, &.neID1&, oatsflt'ho, n~ \ 

Agente-geral para o Estado de Santa Catharina: e.1 @ "; I· ~~:I~~s~~~on~°c1~~:~op~~~' i ~~~~:! ;;:%~' ;~r!5õe~O :or~~;~t~:::;

~, C . { tas vezes e desconhecida essa cau- I pontadu, coqueluche, (lf\Utl1-i 

@ 'I ~ ~ ? '. }#"- 5a de soffrimentos I O VERMIOL ;I!IÕCS €I outra, enfermiJ !ldeli '1n4~
h k § ~ . . .~ por mim admini :- tradotem produzido reQueiram,medioamentos e:rt"t:;.~
Otto Blasc... e i !~ maiéwilhas, e ate quasi resurreiçOes. Em alguns casos e ti :.~. , 

surprehenuentt.! a quantidade de vermes expellidos com ta , E' o umeu ~mplll.l::tro f c.rh$-.P Trs IHOTEL MOURA - FLORIA:"\O · O " _ @ um, un;c. dose. e não tendo visto inconven;e",e ou ac- .o-t•• -Im t d
·d I 1 d . . t ã d 1\ " ..,. Me nocommen a-I!; I~ CI en e.a gum na a n~I01s raç o . e e. " ào pêla I!cienOla medIas~ . Seguros feitos.durante 01 - anno de seu .exercido: 1.3348 contas-,tJe-reis. j ~ .Muita pai! . ~ alegrla '1l1es~~s::;in~ Senhor DI :~ Unleo dep(l5itnrio· ..~1S Idtin~:·2· anno:Z!'162 contos de reis, i 1'* (Ass). Or' A. Fe~iCiO dos Santos O Br&811, A:nbro.l0 Lameiro. . -I 

d dI" ., i. "".' . s. P. p. ode pubr car estes dep~im~n to s ; dese- ~I • , Rio d. J aneiro .~:. ' Caso de ser desejado. Ern cada seguro está incluida uma ren a c !l 'la,! , SI. 1 ]0 que elles influam para a vulgansaçao de tão ::= "'"i dade e o pagamento do dobro do valor segurado, caso de a morte ser cal1sa,ia I ~ ulil medi caçAo_ ~~ 'i}Y.%..~~~~§"~"i;f'õ ~
por accidente. * I~~ O ,VER MIOL RIOS. de Chrispim A, R;os--Vermi- li' E d d' - • '1J 

Os seaurados podem participar em 80 -r· dos lucros liquiuos da Ci :o. $,';'-' ~ fugo, Purgativo (Salvador das ,creanças) puramente vege- I ~ xames 8 aIDlssao aD 1 (~ 
b : f> - tal. inlallivel e inoffensivo, vende-se em todas as Pbar- ~ Od E I N al ~ 

sendo pagos os mesmos á dinheiro quinquennalmente. ~ I@ macIas e Drogarias do Brasil. DepositlUios: Silva Gomes · ann a sco .a orm @)I §..Seguros de educação ou dotação de creanças. (f ~ 6: Com p. Rua I· de J\-\rtrç.o l!'il--Rio de Janeiro. ~ 
A eia. que trabalha pelos planos mais modernos, offerecc <15 !naiores ~ !~ (Bu l1a s em Portuc;uez. Hespanhol. Italiano, Francez, I Professora Anlonfetta de Barros ~

i vantagens e garantias. ~ I@ . .In~lez e P;lIcma~}. . . i$) se encarrega de preparar can- J 
Os premias do mais reduzidos do qu.e de qualquer outra Cia, ""'. ' ~ . EVltel11 as Il11lta.ções e falsllcações, extglndo .... ''il didatos. e.sses exames por 

~ 1lSJ,r. SCJllpre Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. S-- !(4J preços modieos. Rua S~ida-
w. I~ .~ nha Marinho, 17. 

0 ........._0000 O$)@~%@"(M)@?".@ , O"~§~~ (t(f~O"H I ,:,x_~=w~~_"",~ 

Waldeul ir Lesage IA maior forttrn~st~~.nd~~r~O~i~t::O: 
_ ..... .:::,oo',.-'~_ ' . : . .. : . os paes devem legal-o!t a seK':. fi-

Estabelecido desde Novembro de 1888 . ". , ~~":~I~~tá no seguinte luminoso tri
~ com negocio de: e co~:,;;::INSTRUCÇÁO: L~r. Escrever 
.,. •• Amar a verdade até o Infi 20 

nito e a Patria até a morte. 
Conhecer os prodiglos da PoArffiari[l~o~, ~aLC~~as, Perfumarias, etc. MADA.MINANCORA·.Ella cura TODA 

Tomar o pericraneo macio. forle. branco, rom A QUALIDADE DE fERIDAS, tanto hu
ASpecto de perfeita !aude e a miss1lo da 8- RUA JoAo PINTO- 8 manas como de animat'sdomesticos 

J e muitas doenças da pel1e e da C~~Pretendendo retirar-se, vende seu estabeleci beça. Indispensavel aos FUTEa0Tricófero de Barry mento. mercadorias, armação e ~!;\AãSo ~~~~r~~s~:f: fasendeiros e ás familias. Para queimaduê mais pertences.
devido ao que, se obtem uma formosa e abundante § UNICO - Quando tol!os a conhecerem serà o remedio de 
cabelleira que ê admirada por todos. Quem ' pretender, dirija-se á mesma casa ~t~~dt~~u~f:~se~ur~bd~:ra~~:~~~a~ende-se em toda a parte. Aos 

__R~a João Pinto 8 = Florlanopolis 
A Embriaguez 

Este terrivel vicio cura-se com UM 50 frasco de cRI!MEDIO....................0.0. 
 MINANCORA CONTRA AEMBRIAGUEZ'... NAN~~:~.n~:vi~~.Pharm4cias e Drogarias e na DROOA~IA .MI-Peitoral de Angico Pelotense 
LeIam todol o que diz a verdade pelo pensar O 


de um acreditado clinico de Pelotas 

Dt. Alvaro Orumond de Macedo, rormaúo ptla Fa


culdade de Ifediclna da Bahia, etc. 


• 
Padaria BConfeitaria "Carioca" 

Attello que ha muitol annos emprego na minha cli
nlca o .Peftl'lrll de Angico Pelotense-, que considero um 
medlClmento herolco em tOdl1 II enfermidades das vlal Este estabelecimento acaba de receber das afamadaS 
relpirltortll. fabricas FII.Iehl, Bhel'lllg, Ne11gbauer LactaIPelol.., 10 d. Selembro d. 1006. e COl'bl\n grande e variado sortimento de arÍigos para Dr. Alvaro Drumond de Macedo Natal e Anno Bom'O Peitoral de Angico pelotalllJe, ê encon
tr.do em todll I' drogaria e pharmacíllS do Estado. Chamo .á attençlio dos amigos e amaveis freguezes 
Suo IndlclC6e' em tOlteS, bronchites, resrriados, astbma, para adquemem os mesmos por preços rasoaW" i
IlriAte.. inftu,,'I', etc., fuem delle um remedio que se O 
~~c.:-::' n:"t~.emh~::~~i.. e drogarias do Estado. Florianopolis 13-12-922 

Em Curltyba na &olar'l Etzel li Sle~el e outras caBas. 
,.brlca e Deposito Ocrll: Drogaria Eduardo C. Sequelra. Domingos José d" SilvaPelota, Ettldo do Rio Orlnde do Sul. 

1:111 FI,OftIANOPOLI8-Rodolpho PInto d.. 
Lua e outras eua8 CASA CON'l'RATOSSEI O 

Vende·se a de n, 28 á rUI Vis' é de effelto sCllsacio.................. ': Iconde de Uuro Preto, Inlorm ,- u;.l. Medico!! notnvelH 

ÇOu na redacçlo de"e dl.rlo, o receitam. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:A:nbro.l0
http:2a6md,geoAgo.to


J i 	 o ESTADO-Sexta-felra 15 de Dezembto de 1922 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

r=---~---==:=~I "'o MBRIr.. OIOf E' lnf~llivel para ; 1/ I. (\" ,.., Deve ~er us~dap~los fr8COI!I' :'~e~~il· ~T I' OI enzas e molestias do peito em 	 expelIu os vermes ~_ n~~1 ' ~; i'-! coa, neUIastenlCOS, oB~ que S~~.~ ....' ',{ .õr~ .N_~_u_! O U 48 horas. , 	 (lombrigaa) ' - .', ' . ~ ~ . estomago e aras.. que amamentâm,. ~~ . _ , . 
pharmacias e drogarias. A' venda em todas as boa. pharmatlas e drogarias A venda em todas as boa. pharmacla. i 

L~-~ª,___~'-_"'.Ml!>.~ói>..""~'i:,","Y4l,"~=,*,x="""" ='«""~~~~~"'3W"~ 

Grandes có.rtes nOI Reconstrucção da IJulgamento _ Vida so. dai 


orçamento da Cathedral de SalomaoEstomago Sulo! 
UM PERIGO! Guerra Subsc;lpção .: Dois habitantes de Linden'l A"·---: - """ 

Materias Podres dentro do . Quantia já publicada 5:233$900 Estado de New jersey, reivindi' nmVerSallOc 
Estoma(io e Intestinos! ! RIO, 14. O Estada - Para tra- Exma. D. Marietta Ra- cavam, perante a justiça, a pro. . 

A's vezes, sem saber f'<"'rque, nós DOS e:ent.im09 de repente ta~ da s.ituação financeira do malho, em suffragio i priedade de dois gtlnsos. que FAZEM ANN08 HOJE: 
muito iu('omm(1(bdO!J e il)~ j ,",postos, com Moleza e grande A?n. pall reuniu-se novamente a Com- da alma de Luzia I ('ada um, com o mais convincen- . 
limemo Geral , ('om Mal Estar em todo (I Corpo e PregUIÇA missão de Finanças da Camara. Capellinha 10$000 ' te tom dI! sinceridade, aHirmava Senboras: 
para fazer q11alquer E.sforço, ate Dores e Peso no Estowago, Foi estudado apenas o orça- Do sr. Arfhur Mam- (pertencer-lhe. Bellarminà Duarte Silva, Brau": 
na Cabeça e no Ven tre, emfim sem ~ontade nem coragem ne. I 
nbuma de trabalhar! mento da Ouerraem terceira dis- brini 50$000 , O juiz da localidade. a Quem B'iOI'ta,.enScCohumrtidtdaCossl.'iaV'el'rl'a:h, !.Igemoenno'r. 

Ii::to ;,ccr:.t.ece rr.ni:~ n;::cs ...<lo Vid::., sem q-:::;C:lo ;:;e::::te espere cussão. Exma. Viuva Paladini Icompetia julgar a causa, teve, LI 
np:w saib3 porque!! O effectivo do Exercito.. que, em süffiagi\:l d.1s al- para resolver I) litigio, uma idéa Cezar de Carvalho Pontes, Izoli~ 

S~=.;:,~ !l.'1c ':':"~~ ~ P"Z!"~::!" ~'~~~"Z'! ?c;,r:, ~'?""""m !I!""im <l.. 1""'. pela tabella do relator, feita de mas dos falltcidos qUI! julgou digna de SaJomaó. na Penedo e LoJita Coelhu de Oli~ 
pt'na~, a "ppssoo. dt:we ter l (l~o certeza de que o seu r:stamngo 3ccordo com a contabilidade da' de sua familia . !(l$OOO M<Hldn" t.:n llfll';H as rlq",S rlves r.o veira. 
e Intestinos (,9tão muito Sujos e CheioR de Materias Podreg, Guerra, esta'la el~vado a 66.05.2 Affonso Medeiros da Imeio da estrada, em distancia Senhoritas: 
e nt'sre mesmo dia. comece a nsar Ventre-Livre meia hora praças, que podem:m ser r~duzt· Costa 30;;000 egua! das casas de morada dos Luiza T:tvares, Djanira Oar. 
antr-s do Almoço e do Jantar, pa~ e"ita:- que appareça qual das a 56.573, de conform.ldade Produclo da venda de dois litigantes, e proclamou que cia , Djamina Silveira e Annita 
quer ComplicaçãOPerigosa e Molestia Interna! com ~s alteraçOes provenientes uma jarra filtro, usa- pertenciam os gansos á casa pa ra Li ma. 

Comer l\1uito! do artigo 18 do Decreto 15.235 da, offerecida pelo onde se dirigissem depois de Srso 
de.31 de dezembr~ de 1921 e o sr. Miguel Melego 25$000 soltos. . Coronel Benjamin Gallotti Ju-BeIJer Demais! aV.lso ~57 de 24 de Junho de 1922: Oiaria de um empre- Depo! s de ter~m como o asn.o Inior, Pedro Nunes de Magalh:ies, 

Quando tiver prsticado alguma imprudencia ou extravagan fOI afinal fixado em 25.610 ho gado A. J.-obnga~ de BUfluan, mUIto tempo hCS1- os meninos Oswaldo Gomes de 
óa. comido dt>mais ou hebido muito "inbo, muita Cen .eja,Li. mens, men03 de metade, porfan- do a trabal har em sitado enlre as direcções oppos- Oliveira e Frederico Pinho. 

COTes ou outra qualquer Bebida Alcoolica, para não apauhar to, da verba 6a., que era d~.• , um dia ~ar.to (I' de tas das duas casas, os gansos _ 

nlgmna Ind igest~o ou out ro Desarranjo do Estomago, do Fi· 106: 799:249$000 o que baiXOU, Novembro) 6$660 l ,argCl rCln:'.se a tnda pres sCl para o C . . 

g1'dc>. d ,~ e con\'cm tomar á assIm a 47.972:6~1$()(X). . Offerec.ido poralgumas campo, e nin guem mais os viu. I onso I CIO
B!1ço Intestinos, muito noite, 

'l.u..üJ". lvl" JulfIJ'r. DllaS VU Trd Cülh.-:reii de Chão de Ven
 Nesta conformIdade. o I?rol e~to pess(la ~ por interme Uma má acco mmodrt";ao vrlle Com a senhorita Letizia Mattos,tre·Livre em Meio Copo de Agua! 


Faça sempre assim, que nãú soffrerá nunca Indi~estão ou 
 do orçam~nto par~ ~ te~celra d ls- dio de u. Almerinda 1sempre mais que um bom pro- filha do sr. Jose Antunes de Mat~ 
I llflarnaç.ão do Estomago, nem Clltf1lS Enfermidades Perigosas !l cuss~o ficou dlmmuI10 para Trinddde 12$000 I' cesso. los, consorciou-se em Orleans. 

Quem sotfre de Jndigt'stàa. e P ertu rhaçÕE's do F:stOlUltgO e 159.560.794$073. Idem, idem, por in- _____ _ o nosso conterraneo sr. Jorge 
Intestinos está. muito an"iscado a pegar RS mais l;raves Moles. Entretanto, para attender as termedio de D. Ben Moura . 

tias do (:oraç~ UO Fih'1lUO ~ naço] exigencias da s.lt.u?ção, que im· ta Souza 19$200 Aviame nto de receitas com _ ~ 


Para não padecer Uo ddorosas Dvença!! use Ventre-livrei poe novos sacrlficlos ao futuro Idem, idem, por in- I - .- N" uI" " " l' '\. t 

exercicio vae se reduzir á meta- t d' d D Ad _ p,eclsao - 1 ~t ..I: lal.n..t- ';-\1 eellllen OS 

" ...EXTR}:-LIYRl~ e o Remed io que de o nu~ero de segundos tenen- I:r~e ~~vra~ e~ta e 34$000 eia tIa f~é-l{.ua Tra- Falleceu hoje em sua residen~nnico cura Indi . 
gestão. a Vontade Exagerada de Beber Lo..ls, Estomsgo Sujo, 	 tes, ~iminuindo-se em conse- Idem, idem, por in·· j ~HIO. 2. da á rua Estcvcs Junior, a exma. 

quencla de 9.001:200$000 para termedio de O Eu- _______ _ _ sra . d.Joseph ina Lecaroso da Sil~à~J~~~:' ~1:~:a~~ ~~~~l~~o ,AlS:~;~\ ~~Dc!:m~~to~:st~~ra~~ 
4.500:600$000. thaJia Trindad~ 3$700 	 V3. , mãe do Sargento Herciiio Si1

Gosto Amarg-o na Boccl'l. . o e Falta de Apeti te, redulirà a Eugenio da 	 14' batalhão. .,...Fastio a as Na verba nona se Perei ra Elnpin!!.CUS va, doeaticas e Dores de Darri~a. IllIlamaçã(l do Baço e dos Tn testi	 = ração das prlças de 2$(x)(), num Silva 10$000 	 O sepultamento do seu cada-no.s, as Doenç.as do Fi!!ado, as Dores, Colicas e P eso do l<'iWl' 	 u '""Cdo, Hemorroides e Prisão de , 'entre! 	 total de 5.152:0005000. Max Kindermann 3$000 Curada.g pelo .Elixir de In- ve r rea! iso u~ se á tarde, no Ce- ,...
Em pou·:os dias cura a Pri!'ào de Yentre causada pelas DI o. A verba de 1.600:000$000 para Recebidos de diversos hanlo_ r.--:it erio da Irmandade do Divino 

lestias do L"tem, a Prisãl) rle '-entre Durante a Gravidez e IOfficiaes da segunda linha. con- por intermedio de Santa Lu zia do Rio das Velhas Espirito Santo. ,... 
logo Depois do Parto, a Pris.ão de \entre Durante as Viagens! fOrt~e estava proposto, ficou re- D. Leapoldina d'A- 10 de Marçu de 1:J 16. Aos paren tes da extincta en. 

duzldo a 100:000$000. vila 30$000 Diz E Maria Malaq uias em car- viamos sinceros pezames.,renhoe-Lh-re e tambern o Melhor Remedio para as - Do 	 ta de agrad ccimcntn~ _ =I ----	 exmo sr. Bispo
Crt'anças! 	 ~ para a compra de I S(,n'rendo i'l. d0 is .?.!"!!10S empin-I Em Blumenau, falleceu Ilontem,Darriga eCura de-pres;;.a qualquer Indigestãl), Dór de ou. Instituto Polytechnico uma prenda para a gens no rosto c I~O couro Cabdll! -I r'-'pen tinamen te o lnspector de 3a.tros PerigoSús De~rranjoi'l c') Estomago e Intestinos, e faz 	 ~ 
8emp:-e mui to bem 9s Cre-anças! I Começarão amanha os exa- Kermesse, compra ~~oc~~:1~!~~ ~~';'~:;[I~t~~r ~l~~~~ ()re~~= classe, d;:; Repart~çào dos. Tele-

Cun dE'pres..."8., muito depre833.~ mes das mat&ias que 'constituem que não s e effectuou 100$000 dio para o tcrriv.CI mal e guiada Igraphos, sr. JoaqUim AntOniO Pa~ Q;.I 

~ 
Tem Gosto bom! os cursos de especialisaçao do Uma devota -que de- por I ~eus fui acon selh ada parEi checo: 


,~ Instituto POlytechnico. seja a Cathedral re· fa zer uso do Eli xir de !lllJamc O finado era cunhado do Te~ 

Leia com todo Cuidado o Livrinho que dcompanha a n"ro! construida o mais Uoulart .. Com o US{J de UITl vidro Ilegraphista Luiz da S· Pinto. 


_._- breve possivel- 30$000 me ac.hc, quasi ~ã e com (J segu~- A exma . familia e demais pa
., Venda de balas em do v~dro parccla UI11 venJ ad Cl- r '~n t l' S apresentam.:.s nossas t:on

SABONETES- Epita- favor da Cathed ral ro Illllagre, pois de cmping<Uls dulc ncias.!~ cio Pessõa e outras marcas em 7 de Sete mbr(" 32$000 ~el~n !~;;S j~~~~t~~eex~~t~~I~;I~~~I~ _ 
-MEIAS de seda para ho- Uma devota púbre por men te venho por meio esta tornar :\'.1i:'i~a 

> O dvião .,.Sampaio C o rreia_ ; Pal·.\ () ~T 'Ital I~eenssupeer~~~~~~s~~a~!'1~1! I t~e:~mDd~~rtede .d. 1$000 I~;~~~!ed: ~l~~ll:;;ifrê~~~~ ~r,~~o f.a~~:~ Em suffragio á alma da senho
chegou a S Lu' I .. . ..1.., ( . I '" .... TRAB· A'"'LHOS dem, Id~m, por In- ~' ~m se poue denominar o reI dos rita Helena Alves, será C'elebrada

{ . tZ 	 I O sr. mflJor Accacia MoreIra, e e\jtl1c.1R- termed lO de d. Lau· remed ios para a pclle . E para missa, pelo 30 trigessimo dia d~ 
I entregou·nos a lis ta n. 267, com I' DE MANICURE. rita Simas 35000 provar achei conveniente l!:"l r co- seu faJlccimento . amanhã ás 7112 

,~ Rio, 1~. O Estado-Informam . a quantia de 50S000 que se des· Xo Sa;Ião .sepeUba á rua Diversas pessoas por 1110 testenu: nhas da Clll'a os $(5. hor~s na I~reja do Menino Deus.1,

de S. LUIZ : tina ao natal das creanças do oCnselhelro Mafra 11. 6. intermedio das Da- José Uermano dos [{eis .. Iosé Mi
l~ -Aca.ba .de chegar i.nesperada-'I'ASYIO de Orphans e Escola S. masD.Eu lhali a Trin gue\ do .\'ascimento e Felicissimo Na Igreja de S.Francisco SErA
iI mente.) 3\'1 '" orrela- ---... i (Districlo do Engenho).
ao S.,,:n palO C - José. I 	 dade e Adelaide L - Homem do Amaral. resaoa amanhã às 8 horas, missa 

O vapor .~ahlaa, 3ncorad~ no Hoje mesmfl fizemos entrega . vramento 17$1 0U em s lIffr.1gio á alma do sr. Abllio 

porto, deu slgnal ~a rlpprox lma- l aQ rev . Pajre Luiz Scbuller, des- Almoço offerecldo ao dr. D. RomulJ Pires da __ ~._._._~ P. Esteves de Ca,,/alho.

Çao dos aviadores, fazendo as Ite donativo. Cid Campos CoSia 20$000 _ .... _ _ ._ 


saivas do estyio. Ri o, i4. O Estado-O dr. De di versas pessoas Fim do anel nupcial 

Ch?u ~~V~uíanss. t~~~~~::;r1e~_t:e ~':; I ~:og tAedmOiuPmhOJ'aKnOt.nrd, enroOffreersetCaeuUranhtodnO- b~n~n;e~~~~~j~ ~~~ Gigantesca il1usão financBira 


P bras Cat e 1 recinto da Exposição ao za e d. Anninha Ou- Passou a moda do anel nupcial. Us americanos , comose desenfreiadamentese sabe,
maIOr enlhuSlasmo. I ara as o da h dra dr. Cid 	 cl1tregaramA~ eocont.r!) do aviad cres ~os foi en!regue I~oje pelo sr. Cam pos. arle 7;;500 Substituiu·o, em muito!" pares t!ill á Csp;cula~ão ~obre a marco al

"gulfam mUItas lanchas. I ~aJor Accac,o Morelfa, a quan- Aiem da familia do homena- De uma devola, po, ~~~~;I,~tt~ ~O:,~~d~n~o ~:.~~,~, ude; :~n~~0~,~oJc~S,~1,~~,~~~oC~d~~I~~~ 

. HlOton e Marl1.ns foram. rece- ; tIa de 20$000 para as obras de geado compareceram o dr. Ahe- intermedio das mes- ouro fCl1 0 de dOiS fIOS cnr(l';Ca quc ,c encheram de marcos. Ban

bldos pela c?mmlssão eleIta I!a- t, reconstrucção da CathedraJ. !ardo Luz e esposa, dr. J6e Col- mas Damas de Cari- 'N ' 
ra a organlsação dos festeJOS ) _ laço e esposa dr. Henrique Les. dade 12S000 IUOS' lU tll '.! IU, OrU llldrlclllJ 1 (" ,11 - COS, e outras IIlSH!Ulções, mUI1IC1

emA~u~ohrO~~n:~e~~rra os avia-,- --_.--..- - . . isa e outros. ' 5~ ~~n~s~'ilgen~:~~,llt:1l1 ISOOO ~~r~eu~ncJ~~~~~ ~~il~l:T~tl~ l~l' [ ~:~ ~~l1~<~~d~d~bd~tN~e::Y~~t~N~~~~~ 

d0res inau~uraram um marco ~Jr ue1rvcbJa. ~~~eÉI1~rJ· ~I ~; 1, -~- - --- --- - - agradecimento de uma grossa esmeralda CI..' TOt.l .l marcos no valor de 22 mIlhões de 


~~m~~a~~~allt~~v~::~:. ~tl~~~ad~ I ....... Z l~r mU !>C\llos. : Per f~! marias Nacional e Es ~~nêa~~~~~nade San- _ ~~n~~l~~fl~l~~~S h~aq~~.~c~~?~~: ~I~~~~~ 13;~~1~~1~e:àl:~~ t~~,~~:~ 

junto ao ma,. Itrangelra~Na. Pharma- -~~~ pedra da muda.. :~~~~o:~c~;s ~~~i~itõe~~~d~l~~~~ 


Sorte f.';'randc ela, da l"é-- Hua Tra- 5:661$060 ~o n~omellto da fe Jurad~, os Um jornal americano diz Que essa 

- -- . - " ~ - Bilhete 13468 lu"". ...... _ _ ~~I~el~;;;v~~s~~:~~~~~~~~ ~~~r~ó :;.sf;~c~~~r~~'~~~~~iao ;::~~~~, '\:___ _ o n. *_
])EVO]~V}~-8E Osconcéssionarius da loteria - .._-- o da noiva é que traz pedras mais gigantesca illusão financeira


() J). I'l"HEII>O de Santa Catharina.",. La P''' la , CASA AUREA FERiDAS? preciosas. O do no;vo é um fio da histoda,

1"' \. 6: Vlsconh pagaram n'J RIO de I Curam-se rapidamente com leve de ouro, s implicissimo.Nada Mas, a especulação não se res

janeiro, por interme-dio de seus A ..CaM Aurea- á rua Conse- Pomada Minancora de novo e nada de melhor-;lf- tringuiu aos Estados Unidos. Por 

a Quem fizer uso do .PErTO- correspondentes srs. L. Costa &1' Iheiro Malra, acaba de passar firmou um humorista inglez. O ttl~a parte compra-se marcos na 


RAL ROUSSELETo. to: não a!can- Cla, ao sr. Francisco Kremela, por uma grande reforma, dis- brac~letQ: é sempre um. ~anel. E' i;gPle;t~~~: ta~be~~zf~i r~~tu;..'lS!:
I. ~r o resultado deseJado. ,"-'a IS de proprietario da .. CASA ESTYLO pondo actualmente de um varia- um clrculoumpouco ma,ls pesado avaliadas em 700 milhões ãe dol
::d':{)C~CS;~~~r,~~~~~t~~r~~\~~U; em Curityba (E,tado do Para- do s.urtimento de caf~~dos, ar.. Fallollc .laCamara um e que muda de logar. E um pau- ia" as economias ingleza. com

IIIL.mlbLd\/el dfi';jcia j l) ~PE1TO- ná) o bilhete n. 13468. p.remlado marinhos ttc., adQ~lfldos nas deputado parahy- co !"als caro, com bnlhanles e prQmr.ttirl~!'I; na quêr:ta do rnnrco, 

kAI.. ROUSSELET. em todos os CDm rs. 5(~:OOO$()()() (cJncoent~ melhores casas do RIO e do Ex~ bano esmeraldas, não está ao alcance Loucura ainda menos comprehensi
::a~05 de TOSSfS, i,8 dos mais co~tos de réIS) na extracção de trangeiro. das bolsas de todos os noivos. "el - pondera o illtistre jorn;ilista
eminentes MEDiCaS attcslam ser 4 do mel corrente. Faça l&ma visita" -Casa Au- Verdade é que os ricos princi porque a Orã Bretanha nlo está 

o ~PEITORI\L ROUSSELET. que rea-, se quer fazer bOas compras Riot 15. O Estado. Na sess:lo palmente, os ricos ra~tacueras~ n~s antipoda~- 'da Allemanha .e 

supera a todos. Leiam com alten- --- ........---- e por pequenos preços. de hontem na Camara um repre.. jà usaram anels-allianças incrus. nao co~lta, c«;lmo .os Estado~ Unl

fr~~c~. '(H~ij~) () ".u~EIT~RXtn~o~ Sociedade de J\fedlclna de __._ ~~~\~~ted~~~~~~~aa~~raa:~~:e~~a~ tados de pedras pteciosas. ~~s'el;m~~e~~~ões de subdltoS de 

USSEI.ET.. sem que vos darão FlorJanopoll1!l o deputado Macedo Soaros, ac" ___ _ ...~~ ~omprehende-s~ agora o Inte.. 

outro qualquer que lhes de mais . São convidados t~dos os, so- 0. regrce"s"mOpdoo.dr. CJld cusado de cumplicidade nos acon- - . resse dos banqueIros Inglezes e 

lucro na venda o que estra~ara CIOS para uma reum20 domlOKo i d J Ih americanos na regenenlçA"o das 

vo:;;so eMfJmagtS"csperdiçando vos- 17 do correntc, às 10 horas do Rio, 14. O Estado-O dr. Cid tec mentos e u 0, 194 casas foram desinfecta. finanças allemãs~.O amor que eUca 

ao dinheiro. . dia, na séde da Sociedade. Campos embarcou hoje no -Itau- das no ultimo trimestre . ~~~Ia:o Pc~~aç~'f1,i'~a:lh!:ol'hril:~


baÂ:o=ud:~t~~~q~ee~~am~:r~~:~ O Senado nAo traba- P. ~Iegre, 15. .0 Estado. A di· eheio de marcos. 


grande numero de conterraneos- lhou ~~t~r:i'!n~etri!~~:~:,e ~9s~nf~~;~:
KITATo,S Plotenção S8gnra oontra 	 .• I 	 onde morreram pessoas atacadas Esp 'alirl :d Ph " 
GI"IN)!', Febres e . • • Rio, 15. O Estado. No Senado de tuberculose, dyphtcria, typho,. eCI a es armaceu 

~ A • TI&.. H A. Uesfl"lados Denttsta SebastIão de Lima n30 houve hontem numero para jbubonica, men;gite epidemic"v, IItcas " . NaPhar~acla 
Rua C. Mafra, 39--Sobrado lesllo. dceUOI, sarampü e escarlatina. I da. Fé R.ua TraJano.SI~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:TraJano.SI
http:regrce"s"mOpdoo.dr
http:USSEI.ET
http:Marl1.ns
http:tcrriv.CI
http:Doen�.as
http:f~�-l{.ua
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Pe~aInsó LicoresecervejasA=~;~ 

'da Companhia ANTARCTIC:A 


Nos mares Para Intensificar asIA attitude dos naclo- O que houve na reu- Enriquecido pelo IProtostos IlOIItra 8S saias 
t r relações commel'- naes socialistas al- I nião de hontem no clume ·d ". 

an arc ICOS claes entra a In- \ lemães I Cattete As 'coisas extraordinarias se comprl ui 
. - glat€trl-a e o BI·asil Rio. 15. o Estado. Dizem de Rio, 15. O Estado - Esteve succedem ~empre. na. America InaTOddege~!e sabe, amoda femmi 

Uma ex~dlçlo franceza que IBerli~ que, em co~sequencia do reunido hont~m á tarde. ".0. pa· do Norte. EIS a hlstorla de um extrcmo!~1 que d~es atre~~~:s-::~~ 
vae pescar elephantes e Rio. 15. o Estado-Informam confhctode Ooeppmger o gover-\laclO do cat.~te, todo OmlD1ste- ~arido que se tornou rico pelo mediu-se um pouco, e pr~duzlU_

• . de Londres ue o ru o de ar- no de Wurteml:Jerg proh1bm a no, para contmuação da confe clUme da mulher. se então a esperada reacção coo
leopardo~ mannhos na Ilha lamentares q~e re~reientara~ aIr~alisação d.e .comidos pelos na- renCI3 de hontem . e assignaturaI Um ~oço americano chamado tra os eJ:cessos, que haViam 

Kerguelen Camara. dos C:)mmuns nas fes- C10naes socialistas. dos decretos que ficaram para ser Emer Zlm~r casàra-se.com ~m.a sido realmente exaggerados. 
tas d.... Cent..na .. i .... d.... S"'lsII eChí De outra parte, annuncia-se estudados no despacho collectivo. moça gracIOsa, mas clumentlssl- As saias femininas, por exem-

A Kerguelen ou Ilha da Deso-!resol;ido a"~I'~;;;ar'" a '~tten "'~~Ique um comido dos nacionaesl Nessaconferenciatomarampar- ma.. E como lh~. interessava pio, .que havl~m encurtado tanto 
'Iaçlo, que fica' no OceanCl Indico, I do overno ~ediante ioter ,Çel- socialistas de Munich, realizaào Ite o relator geral da receita e (I mUito sua (r.al1quil~dade. para que]à as maIs .~eJcgantes:> acha
a meio caminho entre a A~ica do laço~s do p~rlamento para aPne:- hontem, correu sem incidente. relator da pasta da Fazendana nâo ser suspeitado, lRventou um v~~ n~o s ~e~~am eUas descer 
Sul e a Australia. vae terembre- id d d ' _ O .. Voswaertz- informa que Camara. apparelho telephonico portatil, a a~xo o Joe ~s, passaram de 
ve mais uma das poucas visitas ~:~~olaVI~e:toS~a~r~~:~e:s °cod~ um dos oradorl!S desse comido, O jornal A NOITE, informa a para que sua mulher a todo mo- ~:~:~ : aa::;:r;I~a~~r;:-se .nova
de ho.mens brancos. Está ~ndo merciaes entre Q lnglat~rra e o~ o coronel Xilander, atacou vio- respeito: . mento estivesse informada de até os' artelhos, ou gquas~S Impõe 
k~~I::dau:gd~~e:lm~z:~~irIÇuã~ paizes da America do Sul. lentamente o governo do chan- ..Sal:temos que .na reunião de seus passos. <? apparelho rece- S.eria bem recebida, assim? 
estagio d~ seis mezes tomopro- Entre as medidas alvitradas c.eller Cuno, declarando que Ber- hontem, no palaclO do Cattete, ptor e transmissor ~ra tão pe- MUitos o puzeramem duvida Mui
poSito de se dedicar ã caça dos figura a ídéa de uma proposta ao hm tinha se torna~o a. capital entre os relatl)res da Receita e queno que elle podia .trazer no tos e muitas. Mas, embora lenta
elephantes e leopardos marinhos, governo ara ue envie ao Rio de um nov? estado ,Judaico.. . d~.Fa_zenda da C:a'!lara e o Pre· ~ol!;o. Conversava aSSim a todo mente, eUas s~ foram acompridan
dois typos Ide phocas.monstro en- uma menibre ~ familia real em Em segUida refenu-se ao InCI- sUle!lte da ~epuoi.lca, trat~u se I~stante com a mulher e respon do, como. as ~põe actualment~ a 
contrados especialmente nas aguas commissa.o ara fazer ent're a dente de Zogolstad. da Situação financeira do PalZ. dia às su~s chamadas. moda, e Ja sao raras as salas 
daquella ilha., De differentes. ~o- ao govern~ ~o Brasil do palac10 O coronel Xilanderdisse ent!lo Nessa occasiáo ficou resolvido . Certo dia ,um homem de neg/')- ~~~~~!~~::te chegaram a .ser ex
dos, as .0rganlzaçOes humamtanas construido ara re reseota ão qu~ nâo havia nada a ~eplora:, ser necessari.o reduzir muito a CIOS, que dispunha. tambem, de simples tan ~:rtas, quasl apenas 
e sele~t,ficas promove~am grand~ das industria~ britan~cas na ~x. a.fhrmand~ que era precIso repl despeza publica, fortalecendo-se, ~m posto telephomco sem fios, Eis, porér: que reun'd 
:~a~i~~~ri~~: ~~~:~:dt:s qdu~S ~~_ posição. tlr as mamfestaçoes dessa natu' ao mesmo te!!,po, a receita. mterpretou uma dessas conver· ~ova Yor~. os grJpos d~ ~:d:~ 
ses animaes marinhos, e princi- De outra parte, o deputado reza a.fé que de.sapparecessem as Isto era. feito com ~ a.ggravo sa~ çao Americana dos Clubs Femini
palmente o elephante, estão quasi Hbilid Pillditsb dirigiu uma cart3 commlssões alhadas di controle. de novos Impostos, nao ficando, Quem fala, e onde está seu nos, que conta. nada menos de 
a extinguir-se. A Ilha Kerguelen ao cThe Times- preconizando Outros oradores, segundo o porém, assenladas quaes as ta· poSt~? 300 000 _assocladüs, realizaram 
é uma especie d.e quartel general maior expansâo de commercio ..Worwaertz. j occuparam ~epois xaçôes que deverão ser vigo- O loveo amencano deu seu uma se&sa() no .Hotel Astor e for-
de expedicionaríos. Aultímagran- externo sobretudo com o Brasil a tribuna para fazer elogiOS às radas. nome, re~pondeu Que o p sto mularam enerl:pco protesto COntra 
de exped1ção, effectuadaem .1908, que está em condicçOes que per~ proezas realizadas durant\! a guer A\Oentou-se ainda a possibili- era portatll , e que conversava ~~~daddas salas longas, funda
matou 2.24~ elepbantes ~annhos mittem fazer concurrencia a s Es- ra pelo commandante Ehrhardt dade de ser abolida a tabella com su~ mulher. O homem de h ~n o o protesto em razões de 
em dez dias e conseguiu trazer t d U·d o pedindo que elle fosserestituido Lyra sendo a idéa vencedora a negocioschamou logo o inventor _ ~glen~. e de ... -segurança·. 
ce~ae!e~:ã~iI ~~~~~d.~S ~:t~l~~ a os nl os. á liberdade. de Q~e a mesma deve ser manli- e. maravilhado do invento. resol- gi~~~C~::a~ffi;~~~ :;~es mC~~sbS ~~: 
caminhE e Jeverà deix~r o porto ________ da, SIOáo no todo ao menos em teu. lançar em grande. esca.la o mmlnos, e vestindo-as as mulheres 
de Cape Town dentro em breve. L t . L' d I parte. .. no\o apparelho, pOIS eXlstt;m g?zam de ,maior liberdade de mo-

Kerguelen tem a sua histOlia um O erla 1.' e era Caehorro Nesse. senhdo fiCOU patente a por toda a pa!te mulheres, CIU- v~mcntos, ,ocomovem-se mais fa 
tanto curiosa. O capitão Cook, O Numero da sorte grande, da sympatb1a com que o chefe da mentas e mandos perseguidos ~Ilment~, etc_. o que lhes é de 
I\otavel navegador britannico, quan loteria federal extrai da hoje: PEDE-SE a quem tiver enc!'n- Nação veria um imposto global por ellas. m6reclav~1 van~agem. 
do fazia um cruzeiro pelos mares 42 319 trado um cachorro grande, de sobre a renda, que, si votada, at- Fez com isto a fortuna de Zi- C!nvenclda dISSO a Federação 
Antarcticos acabou descobrindo • pellp preto-cinzento-escuro cau- tingira todas as classes sociaes mer a quem deu sociedade. Des- reUnida em NO\'a York formu la 
essa triste ilha, coberta de musgos da cortada aue acode "O' chaEsSe talvez é o caminho que te modo Zimmer pode gabar-se seu protesto contra a nova moda, 
;ai~frgid~C~~:, de~~~or~s:~1~~~i: 1 . I mado d~ -BeiJo-. o obsequio ~e serà s~gu!do 'pelo Senado para de ser ~os poucos homens a ~~~ ~;ere~~~~naa ..~a~.,C.~it~~. :_i _~r~; 
tas jazid~s de car;"ã~. AVistan-1 A. tabe~a .Lyra e 11 entregai-O na crl~a de residenCla debel]~r as actu~ es aperturas fi- que",l o clume da mulher deu for- manten~am; pelo 1l1~~us: af<~st;d=s 
do-a, Cook tratou de desembarcar sltuaçao fiua ncelra de Carl Hoepcke ~ rua. ~ocayu- nancelrai do palzo mna 20 ce~tlmetros acima do chão. 
nesse..punhado de terra e estavaI do paiz xa n· 44, que sera gratificado. M31s c~mprj~as. do que isso. 
quasi atomar posse da mesma em - --- - ------ ----~..~~-- serão anh-hyglellleas, mcommo

d~~~~~ur~m~a I~:~~t:r::'f~~~~~~ Rio, _15. O Estado-O Chefe . . ~... " Prepaíados Homeopathicos João Rocha das e atrapalhantes. 
a fluctuar em determinado ponto da Naçao convidoll o senador SUICldou-,se em IIcntc .-;.·1 pa- - Na, Pharmacla (\a Chegou da Laguna o sr. João Artigos Dentarios _ Na 
e ali posta por De Kerguelen pou, João Lyra e o deputado Cinci- JaCtO do governo Fé - Rua Trajauo., 2. Cardoso da Rocha. do commer· P barmacia da Fé
co antes, provavelmente em 1762. nato Braga, para com ambos tro- P. Alegre, 15. O Estud0--Sl1i- _ _ __.....____._ ciodaquella cidade, Rua Tral·nno. 2. 
o navegador britannico engoliu o car ideas a respeito da lei da cid ou-se co:n um tiro 11 0 !' uvido __ 

'eu desapontamento por esse 'a· autoria daquellesenador queins- direito, defro ole o pal"io dog'" Notas Maritimas Instituto Com
ct~, e no seu hvro ~e viagem I~- htulu um augmento de venci- verno, na praça Marechal Deo- Festa illtima 

!r~!~~;::r~a~en~~ d.li~~~ ~~e~::~~ mentos para o funccion::tlismo, doro, o italiano (l-!u!>eppe Uone , E' esperado amanhã do norte mercial sr. dr. Baptista
O J oão de 
llçio-, deotandoem esquecimento ~ J.ssumpto dessa reunião será com 50 annos d~ :.dade. o paquete -Sirio.da Companhia Realizaram-se, conforme noticia· · Camargo, por motivo do bapti
propositado a visita anterior que a ~Iscussão, em face da refenda Quando .3 pollc1a . Cnm; l:lreCeU Nacional de Navegaçã .} Lloyd mos os exames nas tres series sado do seu filhinho Jose, reu
á mesma fizera o navegador fran- lel. ao local GlUseppe ainda cunst:r- Brasi!eirn. em que se divide o· Curso de niu hontem em sua residencia as cez. No entretanto, diz o jornal .A vava o revolver 11.1 mão. -O paquete Anna da Com· Guarea-livros do Instituto Com pessõas de suas relações e ami

Alguns annos mais tarde, foi NOlte-, sabemos que o governo panhia Nacional de Navegação mercial desta Cidade be-m como zade, promovendo uma encantafeita uma investigaçJo na repar- procura tomar medidas de forma _. --'~~---- Hoepcke sahirá amanhã ás 7 os exames especiaes para a dora festa intima, qu~ se p~ol on
tição na~al franctza, procurando a diminuir o ·de[cit~ orçamenta- Dl'. T,-o d~ horas da manhã para Itajahy, S· conquista do diploma official de gou até tarde .-"l:·
as au~or!dades conhecer oque se rio sem attingir o au~mento ve. Aqnino Francisco. Santos e Rio de Ja- guarda-livros concedido pelo 1 Uma excellente orchestra do
:~~I~~~ 8'~~='a~~~~oa~!~~~e;~ rificado com a tabeJla Lyra. Ca noinhas, 15. O Estado.- neiro. C. do Rio de Janeiro, raconheci' 14 Batalhão tocou durante as 

b se· h' d A do pelo governo federal. danças, que correram no meio",mm". aUbaa'XOno, '. 'neaUd'. afOrc, e'nVcOoSn'trae_j ..... -_________ companhado do dr! Sezefredo F d •C Krappe regressou hontem para oram approva ·os os srs. tU- da mais franca cordialidade. 
do. A questlo foi encaminhada ao Sa.BONETES Epitacio Pes essa capital o dr, Ivo de Aqui- Um pedi ':lo da ASSOCiação lindo Andrade, gr. 9.7, Americo A todes os seus convidados a 
~~l~~n~a:inf~~~~~~~~o~ a~~~I,~~ ::ib:":~arib~~~::'dOe B~~~ no , superintendente eleito sem Commercial di, Rio Gran- ~~2~tSebg:~t~i;'v~~;: :r~irg,o Af;: familia Camargo dispensou gran

des gentilezas.poucos dias, chegava uma reSPOS- !8U encontnl-se na. Cag"" discrepancia que, experimentado de do Sul J'b N 87 F . 

ta. A ilha havia sido identificada Aurea. e habilidoso, conseguIU unIficar, P. Alegre, 15 O Es~ado-O Sil~a g~.v~~3, f~~é Si:nas r::S~~~
no 

pelos britannicos com o nome de com sa'lsfaç~o geral,os melhore'i presl~ente da Assoclaçao Com za gr. 7.9. Os dois primeiros 
Ilha da De$l)laçlo e era justamen- partidos locaes diSSIdentes, e que rRerclal ~este Estado tele~r~phou classificados vão receber, respe- O 111. Dr. Eduardo Enedino 
~~sa f~:~c!i!:;~~ar:~!;a~~:r~i~~~ A licença pedida á Camara ~e~I!O u:a~~~~~~~~~I~ P~!~cf~:~; a~ preSidente da com~lssao de cti\'amente, as medalhas de ouro Gomes, residente em Pelotas, Rio 

Nos primeiros annos do 18' se- para processar o sr. Macedo dos seus habitantes. Fmança~ da Cama.r./! pedmdo que (premio José Bonifacio) e de Grande do Sul, declara em altes
cuia baleeiras americanas vislta- Soares a commls-:;ão de finanças adopte prata (premio D. Pedro I) ínstí- tado de6de Novembro de 1912, 
ram a Kerg~elen apP"oximada - ...._- a. these do cong:esso das ~s~o- tuidas pelo illustre Director do empregar com \'anta~em o EU-
mente em 1825. Oiz.se ~gora qu; . claçõe.s commerClaes, s!JbstltUln- Instituto Commercial do Rio de Xl~ DE NOGU~(RA •. do. Pharm. 
esta sendo organizada uma nova RI~, 15· O Estado-Hoje, na Exposição Industrial de do o lm~osto sobre. os lucros Janeiro, dr. Hermann Fleuiss. Clum.Joãc da Silva Silveira. 
upediçlo da mesma nacionalida- reuntão da commissão de Justiça Pelotas commerctaes pelo se,lo nas la- A solennidade da entrega das Esc la N I 
de,.para tomar aquelle desUno o da Camara, serà lido o parecer P .. Alegre, 15.. O Est.a~o-Na duras, lDutlhzado pelo compra- medalhas e dos diplomas se rea- O arma 
maIS breve pOlSivel. concedendo a licença pedida pelo proxlma terça-feira sera lDa~gu- dor. Iizará em Janeiro no saUlo nobre Prnseguem na Escola Normal 

procurador criminal da R~publicá rada eo:' Pelotas uma ExpOSição da As~ociação Commercial de Catharinense oS exames oraes 
para processar o deputado Ma- Industrial. Florianopolis. para os alumnos do 4' anno.

SEMPRE cedo Soares. Bebam d. BRAHMA Amanhã farà exame oral de 

TRIUMPHANTE O~ar.cer~~:~.. Ler~J>:~~:~10 Tauto%l.:i.a Cer;~:tm Não perceberão mais diaria :.s~~~~~ogia a terceira turma do 

50" d d I ri t - ....A.O.A I No dia 20 do corrente ãs Rio, 15. O Estado-Ao dire· Almirante Dorvalt 
que '::"fa~ia :m':n":a~c~ere deod: ......,.... :erv~~~J~ 7 112 horas da manhã, na ExposiCão de jOlas cotomr,·nd,~stCroondlaebc'I·~,irdOaUdequdeaogsueorffir~ M I h· d 
~$di:IJ~:~~:,o.=: i~:~~ai~J~dg: BRAHMA. Leve e saborosa ~raat~~~~~hla P,~I·:!~or~~io Cd!~: No proximo d~mingo 17 do ciacs de outr~s,,· guarniçOes que Acompa~a~o Id~ :~ exma. 
dormir, eu teriaeertamentesuccum· --- - .-------- 1,eol.ca~,suo~dco,IPorofLes..slo)r,,~e••e corr~nte a Joalheria OaJluf fará e.sllo nesta capital yencendo dia: familia seguirá am~nM nQ .An' 
bido se nao fossem os conselhol O ~.,.' e na vitrine da casa Athanasio a ria não gosarão n:aa1s dessa van- na .. para o Río. a passeio, o nos 
de pessoa amira para que eu fi- orçamento da Agrl Para esse acto de nossa santa Praça 15 de Novembro gr~n~e t,,~em, excepto SI se acham .em 80 distincto conterraneo sr. al
leSte uso do .Peltoral 8ou8'" cultura religião, sua filha Mariana Lapa- exposlçã.O de modernas . e flms- oblecto permanente de serviço. mirante Dorval Melchiades. 
IMJlet-cl o que fiz com felicisstmo Rio. 150 O Estado. Foi votado gcsse Strauch. marido e filhos da 51mas j01a5 F 
d~::~ta o, ficando bom em poucos honttm na Camara, em ultimo ~~~:saec:~i~::mse~stoedd~ 0ssau~~: . tinc~zec~~~er~~~~so p:r:iaueeOx~!: 

Razlo porflue aconselho a to- turno, o orçamento da Agricul· so morto. Mais uma I familia tenham l11uito'eliz viagem 
dOi qUI ""Irem de lo..e fazer 'I 'ura, Exposição de uvas - 
aIO deite r.rOdi,foIO remedlo. Po Alegre, 15. O Estado-Em Nlo fosse as collossaes novida- Major Luiz de Vasconcellos 

Porto A egre, 16 de Agoato de Pomada Mlnancorst TES'I'EMUNHO Janeiro vindouro haverá aqui d~s 3';1Ruradas pa~a ass~~nalar a Seguirá amanha para o norte,
Ig~áalo I!!_--'-edo Macbado Cura qual~EueRrlDqAusalidade de uma exposiç:lo de uvas. vlctOf1a da Industna Brasl eira. no com destino a S. Bento, o sr . 

~"ir" VALIOSO :f:::I~o pS~~~~~, d:as~~~~aa ae~!~: major L.uiz de ~sconcellos, de
cta "sensacional" que acaba de pu~ado ao Congtesso R:epresen-

Da prospera cidade de Itahuna, Continua licenciado nos dar o nosso conte~aneo Ar: tatlvo. __._._ .. 
Bahia, onde é dlstlnclo negocian Obteve prorogaQaO da licença ~~~g~le~:d~'à p~~ç~e~;lanJ: ~\~ Eduardo Nicolich 
te, o :u. Arlhur Noya, nos refere em cujo goso se achava o au~l- vembro n. 1. Segue amanha pua o Rio, o 
a sua cura de ferinas "y!"hlllUcas llar de amanuense d:l admlnls- A vhlUà tio tlLallça PefrUlIle RI- nosso estimado conterr:mco .sr, N,20 CIGARROS DE LUXO com 2 frascos do -ANTIOAL·, traç!o dos Correios deste Estado Igoletto. a Florian0f,0lis jA nlo • Eduardo Nicolich. do commercio 

IU1Ul.A. VliA.DO do dr, Machado' sr, Estanislau Siqueira. tonvcrsa e 51m um aclo. desta praça. 

Diplomatas deliciosa Mistura 
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O. Es1;adO-Selda-feira 15 de Dezembro de<.1922 

ESC.OI3S<:.Supe de<:Ajii.' . flÕre'SV ·'· ... 
cultura e Medicfna-V~r!i!a·f!om:pa\\\.\aj\n\'àtt\\ta L\taut;st :M I 
ria .8. : BentQr ,., em .;, P'er

" nam!fw;o : . 
Acham;.;se ·-ab~as 'durante ,todo.SelO:=::ã. 

o meL de Janeiro, as inscripçOel 
lar, que diria ell.? Que diria, 

CE.RVE..JAS 
para a matricQf'a em ambas as Es
colas. 4,'5 referidas Escolas 810 

'éll. quándo está solFrendo d. AntareUea ESCURA subveneiOli~das pelo Governo Fe.,...1 Mnnch~n 
dyepepsia e indigestao? 	 1 ~:~fg~i~~fi~:!a~~~ ~e~:i~:t~!~tlambu,"ºueza CLARA CljJmbach ereto 13028 de 1918" 

I1 PR.:.í.4. A Escola, Superl.or de 
Agrlcnltnm- funccion~';-na PaUnt80 	 ,I Pretinh-J zenda S' Bento, em Tapera, E, 
F. C. de Pernambuco.- ·O curso re
gular (! de quatro anno!;" conferin
do o dip!oma, de~·engenheiro-agri

PUSIIlHOS g~"nIGBJlBDS . 

I 
cota. O regimen escolar é de in
ternat@, sendo a pensão annuallie 

Porquê? Porquê estas puti- 1:ZOO$OlJO, estando 'nesta' 'quantia 

:BEBIDA.S SEII .I.LOOOL 
incluidas: matricula, eef:udos, exa

lhas Bcientificas lévam pera o 
fHnger-Ale,, Agua, Tonicu df~ Quinino 

mes. medIco e remedios de pri

mtaE:~~ls~d~~ei\led4e'nlti._Veestomego os seus proprios IIUC-	 Licores ~~ Xaropm>9 
terinaria. funcciona na cidade 
de Olinda, sendo o regimen de4>"" .dig...tivoa na fórmll de pu- GELADEl'R .. S fv1 1. nr<.. ~"'H~""''''''''''' a externato. O curso abrange quatro' .. . ' ! . AI...1~,.1::l.I\;~,JJ\ .t" .bd.~r~11A annos, concedendo a Escola0 ditilhas. EHas d.igerem 08 aii.. ploma de Medico-Veterinario.AlilOO {:ARB4JN~C;O

mllntos pelo estomego até que 	 se:n~~d~ci~e:aeS:~::~~Sd~o~~ 
cola de Medicina-Veterinaria, emêlle os posse digerir. trabalhan Dirifir pedidos. DAVIDCANDIDO :'A SlLVA, llualo:l.o Pính! n.6, floríanopol. 	 Olinda, Pernambuco. 

do por si proprio_ Isto é. como 

um novo ".tomego em lugar de 

um ,vélho. Tome·as hoje. 

c 
I> T'IWRICJ\ 

, Suprema Força! se o CONTRATOSSE li,' _~M.Al~~:~:~ ~;~;~~, ~ molho, u0gy<n" .p'" • <u,o. 

Deus o bom Creador Omnipotente . n~\'e ~C1"empfe§i1dadesde a ITI .iU! tenra inf;lncia. E cunhecida 11: linda 

Que fez a terra e tudo que é preciso, em rodo o mu ndo, Consen'a a cara e as maõs m;td~s e rapidamente 
Que deu á Adão a 'Eva sorridente 1Io1:i ,'; '! aa excoriaç:XI, .Gueim:\U\lf;u. chaf as e todas as irritações 

E deu à Eva a graça do sorri'fo. Imenores nare lle • lnsl5tam em receber li. .. Pau/int! C/ui~brlJug"" 
como originalmente acondicionada e vejam que tem o nome da: 

p~n$OU e repensou maduram~nte; 
E num gesto sereno mas conciliO CHESEBRIJUGR MFG. CO.
Fez a arvore do Mal e a Serpente, (ConlOlid.l.,d) 
que foi a tentação do Paraiso.. , 1f '.' >; NEW 'IilRK LON!l rES MONTREAl. 

' ~ARJASAgr>ra, foi o Lopes per~umista 	 . ~~~~~ l!. PH.<\.RMAClA!lIJ 

que fez o mesmo Q1le o Divino &rtist.íll 
que o geito nlo lhe falta, na verdade. 

PCii5üü € iêpeii50ü; e \iae dahi 

fez o distincto PÓ .:te Arroz J~ADY, 

Que é toda a tentação da Humanitlade.. , 


ALFREDO ALBUQUERQU'; 

Cançonetista 

Companhia NacionaI de COMPANHIA DE mEGAçAO 
Navega~ão Hoepckll Attenç~o. Quando pedirem CONTRA'j a SSE"LLOYD BRASILEIRO" outro medicamento.PAQüETE PAQUETE t~~1t~lS~ae~e~op~:S CaarS~RÂT6ssÉ e~ro!e~~~jtodi~'a

Rodolpho Pinto da Luz, R. Conselheiro Mafra, 132Anna, Sirio Duzia 24~OOO.
Sahiri no dia 16 do corrente 

ás 7 horas da manb3, para Itaja
hy, S. Frandsco, Santos e Rio de 
Janeirc- ' . . ------- - .._ ------ Recebe passageiros, valores. 
encommendas e cargas pero tra
piche Rita Maria. Para fazer buas eOlUI)l':tR é iH'üciso IH' i 

Para mais informaç(jes com 08 E' esperado do Norte no dia moil"o 101' os annulleio~ ,Ia~ pt'ÍI",i paes .",,
16 do corrente, sahindo depois sas commol'ciaos pllhl;e'tü.m 11'0 EST:\ ))O.AGENTES para os portos do Rio Grande e 


Hoepcke. Irmão &; Ui~ Montevidéo, com transbordo no 

primeiro porto para Pelotas e


Fabrica de Chapéos Porto A!egre. 
(Sómente para Familias)· R-;-cebe cargas, enco mmcnd as, !~Qllc*~XX)ICIIC~IC!!XXllC*Cl'OlCaOlrn:~:Jl(;,valores e passageiros, , 

com fabríca de chapéos para Se
nhoru, Senhoritas e cri.anças. re O AGENTE. 

A ,;enhoríta Dorothéa Carvalho. 

I Estomago, Figado, Intestinoscebeu lindo e variado sortimento Heitor Blum . 
de palbas e flores, das melhores fa
bricas nacionacs e estrangeira!'. Digc~tôl' S difficeis, azia, priSão de ventre, vomitos, en

RUII E!I!IteTe~ ,Junior 3; jl\n~, (1'1r(':,; .1e cabeça, vertigcn", dor (' peso no l'sloIH<l.gn)Promessa gastralg-ias, gastrites, hepatites, enteritcs ag[]d;'l~ ou chroni 
--1'ERnE~~ÕS~ cas.--curam-se t:om o Eliltir eupeptico do Prolcsior Dr. Be

Uma senhora que soffreu lon níclo de Abreu;--l callx no fim das ref! \ ôcs, 


gos annos de horrivel broncnite 
Vende-sp., em lotes um exceJ~ asthmaticJ c uma sua irml!, de ltheumn.tlsmo, SyphlUtl, Impureza. do Sangue 

lente terreno para construcç~o , rebelde e pertinaz fn~s(', 0'-' pio 
com 3OfJI) metros quadrados, si- cumprimento de uma promessa . Eczema.s, darthros. ulceras. chronicas e rebeldes, curam Att~0Ção.f
tuado á rua Presid~nte Coutinho, offerecem-se a ensinar ~riltuí:a se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
Para tratar com o propríetarlo j mrnte ás pCSSf/2S que soffrcm Carvalho--Milhares de altestados de pesso!s curadas. Gosto e elegancla com pouco dmhelro 
rua J030 Pínl~.:.~~2.2·. de identico mal o remedío que TOSS(J, Bronchltos. 1\1ÍÍ1;hma 18ó lia casa DIIAURA a rua João Pinto, 9O Peitoral de Juruà, de Alfredo. .ge Ô!rvalho, exclusi

P,ara vende.. :í~I~~!~Utr:ne;~it~,fr!~ pe~~~~:t~~~: van~cnte vegetal, é o que maior numero de: curas reune. Venda-sB barato para vendor muito, ais a nossaditisa 
aflir~~,;;;~eros aUestados medico, e de ,~çJsoas curadas o Tendo o proprictario deste estabelecimento re~ressado do Ri" 

I Machio 3 de escrever _Con ~r~. aA~el~U~o~~~f,rec~ix~a~~:ta~ pt'lo ultimo v:lpor, onde foi Effel..'tl!í\t cOll1pms de artigos modernos e 
tinenlal. e urna BycicJetta para 142. Porto Neurasthenia, esgotamento nervoso 	 chlcM, communica a sua respcitavel freguezia. que acaba. de 

traser um variadisshno sortimento de artigos nOVai e mod entos.criança. Informações na redacção .~~~f,i~~~;;;...",_"'I! Falta de memorla, phosphatarla, con~alescenças das 
molestias, cqram-se com o Hematogenol de Alfredo de Armarinho de toda especic, calçad.05 para Itomcns" senhoras edeste diarío. ~ 
Carvalho, Extraordinario consumo pelos proprios medicos creanças, o que hn de chiei llrinquedos para todo o gosto" o dr. Nereu llamoa que tem usado e Innumeros attestados. ~r,~~~~:ii!!'Sd:~ :~~~~:n~~ti~ c:::r~~u:~~~:ep~l~a ét~~;s~~~,: : 

ADVOGADO OPILA çÃO-~~~~:,~s~~,?e~uc~,lr~Ara~~~ cV~t phantasia, Crepan de se~a.ultima novidadel ·Foulards de seda a phan

transferiu o seu ' escriptorlo caz com o Plienatol, de Alfredo de CarvalllO. Milhares de tasio; gazes. organdy t fI los, rendiles, linho branco para veltidos. mo..
Precisa-se rins e cretonnes. Pam-Bichc) ultima novidade para ternos de veria,
rr~~a n~ ~.a ConHlhelro Ma curas em todo o BrasU, facll de usar, não exige purgantes. 

comprar uma inltaUaçâo compre- ' A' venda em todo ., Brltslt 	 Kaki inglez. etc. etc. 
ta pata torrefacçl0 e moagem de Florlanopnn. Em artigos de modas 'dispomos de um bellissimo sortimento: Pa..

Depositarias geraes: Alfredo de Carvalho & Cia. ~~~p~~s,SCda, plumas, pennns, t1~res e outros ~YiéUU.entos , par.
eolt. / (M;.""";A<.'IO>')<,~,,-,,~.....t>«I.....a I Rua 20 de Abril, t 6 -Rio de janeiro1!,!~rma~~~~.2~~!a ._.:::!~cç!o. Approveilcm:lodos essa bcll. oce.sião. ~Illita. novidades8. Paulo 6 Minas:·-Nas principaes [)rogarias.Prefiram Ohá M9dhll,te ",ate postal IJO rOJDetto para qualquer Vêr t~r~o~~~r ~>;sthcma fazer liquidações no final de cnda anno, porlugar Isso não perderemos occasião pn,rR vender, bltr8:t(J~o.•• bem"SALADA" 	 .. ~aSJ\ ·h".at.ol Visltaf" nbft.lIl'J', se quize,de~ ftl'provettAr1,o tem

(Superior qualidade) po • economioar dinheiro, Rua João Pinto, 9. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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