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,>Q Rio" i6. O Estado. Dizem de Santiago que o minis
tro do exterior Carlos Aldonato desautorizou a declara

,. ção que se lhe imputava, dizendo que dava por encerradaJornal independenle e de maior circulação em Santa Calharina l§, a insinuação feita pela chancellaria brasileira para ul)la .' ~-== ".l'\NNO V1il nedacçfio.e :OHkina~-Rua João P~n'ol I: .,..'7 conferencia em Vaiparaiso. i 

,y A chancellaria chilena declarou mantem-se na espe-N' 2548 t Director e proprielario fi Asslgnaturas " .' "-- ctativa, ·disposta a acolher qualquer proposta leal que seN anlao 100 n. Asno 24$ooo-S~mestre 12$000 lhe dirija.A_dolJO()n. .. AUGUSTO LOPES Jó~ Telephone, "22-09.1I1l 'Poetal, 139 

.IM U···" ··
" 

\.bre O fornecimento prov.avel du- I _ _ T C-·· 1J NA- 'S . rante o ). semestre estipulando o 

:'J AI' tio mortlDcant.. 
 Conselho a cau.ç:lo minima Que 

, . -:. - . ' deve ser admittida. enzaquceas. tambem. Doe Deposito de sementes de Alfafa, Catinguelro Roxo, Jaragua' 2', no caso de igualdadedepremanteeáa sempre de muito 
mau humor. Rhydes, Cabelo de N~ro, Mucunas, etc, para pastos e f~r~d~n~ed~u~~it~~~~o~~~s~~~~~;:~ 

fenaçao, - Plantas Fl'uctlferas euxertadas- mas plantas que por escrlpto e secretar...nte maior
Taeolncommod08 teem rendem e sementes que.nascem. PUlvel'lsadores Vermorel abatimento e vefilicado no~oemc

geralmente por causa • 
e todas as _drogas -e , O b,jectos para. Agricultura scientlfica. ~ ~~;~e~tlj~r~~~~~~ afo~~ec~~~~: 


ruWmenl.e .. 

m.6 digestlo. Tomem re

COCITÓiRMAO-S. P AULO:Ru'a Paula SOl!za 56 ~~~~e~~~~~;;.~~o~ sorle si este não 
· n 5 I O" 3'. não serão tomadas em con-Calxa L7 - Telegr.: "COC T sideração quaesquer ollerlas dePilulas de 

14' Batalhão dB GaçadorBs ~~n~ero~~~~~s~euec~~~~f~:~~:: ;~~Reuter --l~~~~~~~~~=~~~~~EE~f-Ic~~~~~;~~~:: vantagens no' ' não previstas pre-
C f . lias o offerecimento de uma re

e ~ermiDar-.e-hl.o .a. ~~~~~râ~Ci;e~::~s °al~~~~~- ~:t~Ç~~t~~b~ed~ ~~~po:la d~a\~?~: 
enzaquecas recuperando-se 

noa casoe, ..v"".. ~umu tidos, forra~ens e artigos 2.!~1~ ~~;go~;~:Z~~b~~ude ~;g;]~ 
de limpeza sentante legal não comparecendo

S~... usado com-sb.:duLa caflll11Ç& ~~;.tf,:'!''l~r: ' De ordem dOdS:~t~ene;!~;~o;gne~ ~o~rê~ãajã~uad::veR~~postas. el:ta 

I Na ~nQ ~~ct "8 to\lQtte il'.. . . Cons~lho de Admi- 5- o concurrente q~e. preferido,

d8e. s~n~4a ~~~ ,ÍMUrncnoec. mstração, faço publico que no ~la não se apresentar para a assigna~
Banco doBrasil rnolcstUS9 e itir~ ~.w.~~'>~".I~~l :;·" ,., ,_ ~7 ~itocoré~~t~el~~ 13a~O~r~;~::~! ~~r~~~0~n~r~~\~~P2~deMi~fste~?~ 


o bom humor. 

r'" .........r;;..~:t..-.,.. .. '. ........1... p~ra o .r~rneclmento de gen~ros da Guerra n. 584, de 30 de Agos
I,...m I~__ ~_fClftt ~ M '--uj4 ahm~ntlclOs, forragens e artigos to de 1920, a idoneidade para ou-


Capital Rs. 100.000:000$000 rompido (I 4'~. &ctU USO n"CN~ C crvitg de limpeza, durante o anno de tras concurrencias durante um 

r -- 1923. ,prazo de tres annos'; 


ea rnM ConMquenc~ qw poder4'b _,..• •~" \I , Todos os generos e demal~ ~r- 6- os concurrentes digo prop.-

End.. teleg. "SATELLlTE" A _t __ tlgo~ abaixo !erão ele primeira nent"!s sujeitar-se-hl1o a todas as
U d tnJCO epósi &-10 - 'n.rna"'Osio quahdade. . demais condições, nos termos pre

RU3 S.F~&o 133 - Rio de. GENER~S vistos nas instrucçOes approvadaiõAgencia na~ principaes praças do Paiz, 
Buenos Ayres e Montevideo !!III~=:i~~iiii~~~iiiiiiiiiiiiiiiii~~ii!L Arroz, assucar refinado de la, per aviso do Ministerie da Ouer~:f~al~l~upg~~~~n~~o;~~c~,a~~;;~ ~~bft~a~od;o ~o~~i{~br~od~x~~~:~

-=0=- verde com OS&O, carne ~erde n. 149, de 5 de Janei:ú de 1918 e 
Agencia em Florianopolls se.~1 osso, .~~bola, fannl~a, Diario Official de 6 do mesmo

UM MAGNIFICO DEPURATIVO!! feijão de côr, fCljao preto, gO.la- mez e anno;
Rua Trajano n. lO-C. Postal n. 121-TBlephnnB 114 bad.a, lenha, macarrão, mantclga 7', os concurrentes obrigam-se 

--o-- naC!oll,al, mass!1 de tomate, matte a fornecer , a dinheiro. aos oifi
SBm alGool, de bom j!ladar R extraordínaria BffiGaGia em fohla, sal fH~O, sal gros5o, tem- ciac5 deste Batalhão nas mesmasFaz todas 8S operações bancal'las.  pcro,s (alho ü pimenta do rc.ln.o), condiçôes acima; ,


Emprestlmos e Jlescontos.-, tOt1cmho, v('rdu ras (abobora,alplm. 8' , o praso para a entrega dos 

TAXAS MODICAS 
 batata doce, couv:e e repolho) e artigos será de vinte e quatro hoo LUESOlj tudo ,eln kllogrammas (p~so ras, a contar da data da entrega 


azeite .doce estrangeIro, do pedido extrahido pela inten-

Perfeição nos serviços-,de cobranças - DE

~acl0naJ, verde dencla do Batalhão. aos iespecti-

SOUZA SOARES vlllag-re tudo vos fornecedore s, corrcndo todas 


as dcspezas por conta dos mesmos 
podendo. e.ste prazo 

Descontos de promissorias e saques sobre o in PODEROSO DEPDRAlflVJ TONIGO ser prolonterior e outros Estados, Pode se r u$ado por todos; ho coco, tudo em gado, a JUIZO do Conselho Admi
mens, senhora!'. c crianç;:s, As pro anti-oxydo. boIli stol, creo nistrativo, desde que os candida


Depositos. - Ordens de Pagumento.  prias mat!s que amamentam c tDda!o e rupi, tudo em lata; folhas tos justifiquem essa necessidade' 

as pessoa :: delicadas podem 5eguir de lixa, vasso ura!'. de cipó, ame 9', nestas propost8.S devem os
Saques sobre o Exterior. o seu USD. rlcanas e de piassava, tijolos d e 

~C!ncurrentes declarar completa su
O l .. UESUL de Souz a. Soares arear, ludo em duziai sabão kilo jelçlIo ás condiçôes deste edital;

foi experimentado com ru idoso suc gramma, 
FORRAGENS 10' , o Conse!ho annullarà toda cesso nos grandes hospitaes do Rio 

Grande do Sul e Capit al da Repu Alfafa, capim verde e farello de ~eâ?~~~r~~j~~' s~~se~io~:s f~~Çg~
blica-o que constitue {lma glr<mtia trigo, tudo em kilogrammas. base que serão lidos antes de aberAcabaram-se as pomadas, os dI'! sua effic<lcia ! !lara habilitação a esta concur- tas as propostas. 


ungentos e os crêmes O LUESOL é, pois , o melhor ~~I;~~~n:~~daa cit:O~~~~~tt:riad:~e[3 Para mais esclarecimentos os i'1depurativo de que podereis :ançar 


que .&0 ••lh•• forMUI.. d. cal"ranci.mo the
 mão em caso de )nolc~tia~ tia. horas do dia 13 do corrente as ~~~~~~r:od\ds~~eBã~a11~~g:r-~~sad~~; 
....eutlco • ~. , ....,t.1'1\ a pene C01'1\ • pelle, rheuma.til'omo el,()clas suas proposlas sujeitando-se ás uteis das 13 as 14 horas. 

as manitcHtações da. 8Y1,hilis,.0..411.........~o.a q.e co..tem. ~~~~i~lt~~ ~~~li~i~O~s~bservando as Cicero Saldanha Bica 
I~Apresentação de documentos 2' Tenente Ajudante.USE SOMENTE Encontra-se á venda em todas as 

~~~~~~e~.á idoneidade dos pro- Senh.ora.s ' Pharmacias 
\l - Serem entregues em 3 vias,~ JuventndB e formosural1:~~~~;~;~~~~~~~~~;~;;~ sem, emenda. ou os ,"s- Ultima palavra em eDlbel8S relações fornecidas ao Batalhão~~ lezamento feminino com 

cera mercollsada deW-60-U-NA' Lisboa 

=::J:-:;j\~~~,d~":':~jndor:;i;;'~09o~:, ;:~I~ô~r::~ ;:p~~,~~~il~ BRINDE SANTELMO regulamento_ Na~ig~~~a~; sf;~~ P~~I~~!i~n~~.i,~ 

::t!:,!:,~~p~J~ibl:' ' o Iloico meio de IIe coo!'lervar pf'Tfe,ta o 
 Carta Patente n. 6 de documentos ?:~~~do~~mo opthuo producto de 

A L_••Una' o nweo !1l1nedio Brazileiro ..-lopt.a<lo nlt. F.llrol'~ 

Norte Am.nea. Argentina, Urnguay "Chile, ('A')m ~nonn'-! 1II,r.('(lel\o. 
 (Sorteio do Predio da Rua Visconde de Santa cspe~ialist3 PJ~~c~~~o;ee~~~ar~! Ph~~~ca~i~e~~~i:~rio~;:::i~;;Pi~~~

Cara lJffieumetlote .. molMtiu tiA. pelle, ff'.ri<.la.'1, dA.rtrol<, f'<.;zemnl!. 

no!' dOI pe. " do. IIOV-.eoS, queda dOIl <'.... bclln~, etc: O ~AII 11110 con· Izabcl, N. 230) ~oso~~~~~~e: ~o~cuu:r~i~~:S d~~~:; ~~f~r.Pinto, 7 e Pharmacia Po
.Utlte eonMrVa .. ~l1e IT!UW'.& 11 IIvita AI! rngft!l: Antipll.rill1t.liIin e eielt
tlÍaaate poderOllO, ..,itAndo qu.lqnllt' contAgIo 11011 IlfH!I MOXOM: }"01 Jjl'eulia(tu u coupon lI. 37339 commercial, r.elativos ao ultimo A' venda em todas cidades des-


Vnd... em wJ.. l1li Pharma.ciu '!! }'erfumariAlf SORTEIOS DE "151\0 JOÃO" E "NATAV' semestre vencIdo: , teedos Estados do Norte. 

••&ÇO 3eo<>O 
 A COMEÇAR EM 1923 e ~r ~C;sa ni';.f~~~:::'J~ra~a~~;~~~~ vDepositarios no Rio 

U"leol Oepo.ltarl.. Arauto Freitas cn. C. Plano de cada sorteio para as firmas comrnerciaesaapre- letor Ruftler &Ula 

Rua doi OUri.... 88 e S. Pedro, 90 - RIO DE JANEIRO 
 l' Premio Rs. 5:000$000 ~~~~~~.ã~x~r~hi4~~~~v~ert~d~~d~~ CASA AUREA 

2' de ) :000$000 Rs, 2:000$000 livros de registro da Junta Caw- A -Casa Aurea- á rua Conse... 

O' de 5001$000 Rs, 3:000$000 ~:l~~~ieo~'o:s~~~m~~"J~itu~~cr~i~ lheiro Mafra, acaba de passar
AMOR DE COLOMBI NA 20' de 2001;(000 Rs. 4:000$000 n, 434 de 4 de Julho de t89I, por uma grande reforma, di.

30' de 100..-0"0 Rs. 3:000~OOO Quando for uma sociedade ono- pondo actualmente de um varia· 
L b d h d oi RI I F {f>VV oi' do s.ortimento de calçados. ar" 


fale e~:~~or~o I~ ~iler!l : ~,:",~t: onlo ~~ :a~~:çã~, 19!~~~~fc~li: 60' de 50$000 Rs' 3:000$000 que fielmente cumpriu ° ui... marmhos etc., adquiridos nas 

ptlterencl.. ----- contracto ou ajuste celebrado melhores casas do Rio e do Ex-


BI.oleUo pela lua perfeiçlo e perfume seduziu CoJombin.ll . 119 Premios no total de Rs. 20:000$000 o governo, no eaeo de ter trangetro. 

XI~i~~'Rh,:r~e;~:'i~e~ t~i~::t~oc~~~ai~~O:t~:radv~loprogresso c Peçam prospecto explicativo nas casas que ven. ~~~n~~~~~~~dO ~o cofre ~o re:.~ç~e";u~rV::~~~ :6:;::~p~~; 
.~ ~::~~:::t:í~: JI~IOv~~i~:u~~~e:e~~~x~~I~a ~:~hda JJ~gÔ!~:tM~I~~~ tri~ dCI11 os productos da PCI"rnIURrh, GUltl"y. 300$Olt.d~\~~!í:~'W~ ~~~:~~~ eporpequenos preços. 

A. trombetas tocarlo, OI bombo! rufarão, o povo em massa se - e na - ranUa da assignatura do termo de ~' . • ~~i 
.coto~!~~·o: ~:~~:;~m,:.e~A'lr~c:r~IMo~lH8~a~~01;eroe. no ClA. PARRmA DE SABONETE SANTELMO ~~n~~~~t~;rln~~~c~~e~er:a~~~~~Ç~i~ EIames de admissão 80 l' 

~r~:Jbel~:. qualidade, casamento utll e a,radavel • vilta, ao olfato UmL llarlz 6 )Jarros nl>l. 123/G lUo de Janeiro ~~~ry~e~~~~~c~:r(ar:.ir~ad~ r~:: anno da Escola BormaI . 


~~!! ~ ~~o~tt+~grlnilelrfl I ~)IC)C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gU~~~~~~~entes estarlo sujeitos Professora Antonietta de Barrol 
~:::: p~~~;:~ I CA SA I O CONrl'RATOS~.E ai~~ap~~ ~~~!~r~~ :da asslgnatura s~ encarrega de prepar8rcan~ 
Morra o bobo qU! nlo gutar o RtGOLETTO I Vende"se a de n. 28 11 rua Vis. é flc et"f4,lto seosRclo- do contracto, ao deposito de dez dldatos a e~se! exames, por 

conde de Ouro Preto. Informa... l1al. Me(UC08llotaveiN por ceDIa atê: 50$000 c einco por preços modlc.os. RUI Salda...
Pedidos a Armando Blum «"to sobre qualquer' e~cesso da ~ nha Marinho, 17. 

çOes na redacçAo deste dlarlo. •• rncettam. me.ma importancta calçulada .o.. l~~ s.. ,....i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:modlc.os
http:CoJombin.ll
http:cal"ranci.mo


~,_o,: 

) 
o ESTADO-~abbado 16 de De~mbro de 1922 

rT""-",=-.4I·"'~~I~ I C OIDE-;::::::~1Cura IO:==-lO-M8~R K'" -I~S'"
I ==,i O U O enzas e molestias do peito em expellir os vermes Oa 08 cos, neurastenicos, os que so1fre~_ deI 48A~o~~~da em todas as boas (lombngas): estomago e BI'8.8. que amamentam, ' 
~ , pharmacias e drogarias. A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias A' venda em todas as boas pharmaclas ! 
~ ~~J5'l-~~~~ 

o destino das Elites Uma Importante cll'- \Luctando com esforçoIDois autos que se II nstituto , # 
cular do ministro contra a adversidade , chocam Polytechnico

da Fazenda . R'o, 15. o Estado. Um auto-

Quantos somol' 1 Os que governam e os go moveI do ministerio da Marinha'l O sr. desembargador Jo s é 


verllattos.-As fl'acções· privilegiadas Rio, 15. O Estado-O sr. mi-I honiem, quando passava na praia Boiteux, -\'ice-director em exerci

nistro da Fazenda baixou a se- , dm~:do~~!OegAOI'v~orondNuzuinnedsOd~ cC°::'r= I~~~e~o ~n:~~~it~t:f~fetge~h~~_~,. ~~ guinle i::ircular: . ,.,

(D' O JORNAL) -Recomendo aos chefes das re~ v~lho, chefe do gabinete do mi-Is~. Deputado Federal dr. Ferreira 


partições subordinadas a este mstra e sua esposa, chocou-se Lima; _ '. . 

A população do Ufasll, durante Csara, 62676, Pernambuco 58.746, mi_nisterio o maximo esforço violentamente contra um auto -Penhorado pela vossa atten

a RepubiLca, teve um augmento de Pará, 48_000; Maranhão, 32_216, afim de. melhor a arrecadação tja praça, ciosa communicaçao, rogo~vos ac-
I 

mais de cento por cen~o: em 1890, P_a~an_á, 31.893; Santa Cathanna, das rendas federaes. O commandante Alvaro de Car ceitar e transmittir· aos demais 

tmha o palZ l-t ~ 9i:l, em 1920 2,.135, Para..hy~a, 27.07t; Alagoas, A Situação finance:'ra do paiz . vai;).O ficou gravemente ferido_ iIIustres collegas os meus agra_
apõo~r~:~'I-m'cn3t~~~d60,o5'dO Ir,nte- 2sle·r5g2B,p;e.· EI7s.P2'4r7,t.,oR,sOanGtor'andle7.35d8o; Impõe e"sse dever' a tôdos os Trab,,;lboll em officios p!!sados 11 A sua esposa apenas soffreu dedmentos p~la subi'da' honr;a 


f -I m -fabgante!:!, a que mUltas veze~ um grande susto que me confenram elegendo DI
l"W' f". d~ ~ 389 ,!'1a'ie, In 795, P1auhy, 14289, 00- funcclonar~$, come e eli~ .0 tem que recorr.!!r homens e nlUlheref, 'I ú cnauÍÍeur ta·:nbem íicou bas- rector do Instituto' POlytechlii.;:u. 


l
 1ta~~ ~ê~~ d:e~~i~~!a~~?,~~:Ç~~~!1 ;a~~~:o~~' ~~~~~~ Grosso, 10.976 O~~~~~ll~~t:.O. para o equ . rto :a~Il~h:~au~a :X~ta~~~~~~~~~,t~:;:~ _tante machl1rado_ . -Conleaes saudações-. 

Minas. 5.888_174: S. Pau lo _ • .. São, portanto, 1.316_840 os ci- Para es:;e fim lurna-se neces- tornando a sB.llde_ Do outro auto u,? J;a_ssagelro 

4.592.188; Babia, 3.334.465; Rio IVicos, que tem os requisitos legaes sario que os chefes de reparli- Estes organislIlos a9!:! illl exgotadoe, d~ nom.e José Salet! !.J! Jogado a 

Gr.a nde ~o Sul, 2_1.82.;13; Pern~m- I' p,!ra . fazer o nos~o governo, ~o~- ções expeçam circulares e que carilcem de vigor indi';pensnvel p:Rra distanCia e morreu lnstantanea- Sociedade 

bucpo z.I~4.~; RIO de J~nelro, tr.lbumdo com as_ parcellas md~- tratem pessoalmente com todo o a luta contra BS graves en.{erml~a- mente· _ _ d M d' . 

1 :ó59.37 I , Learà~ 1.319.228, Ca- vI~uaes de seu:» deveres e dl- interesse de aperfeiç:Jar o lança~ des, e sobl'etudo, eout1"ll fiS Illfecço(>s Os demaiS passageiros e o e e ICI n a 

~kre~~~~~as~·~~1·~~k ~:::~ ~~t~sf'ra~~~o ~ee ~~pr~i~t:ta~ fr~! ~ento dos impostos, ?~servar r~i::ez~ :~:g~:r~~~r~~~~fi~~~~:ell~~ chauffeurtambemficaram feridos. A Sociedade de Medicina de 

hyba, 961.100; "\aranhão, 874.337; avos da população: rigorosamente as classificações podem filtrar, nem fI.xpt'Jl1i r d0 eorpo _______~~~_.~ ,____ F'll)r~noPOliS reunir~se-à amanhã 

Paranà, 68?711; Santa Catharina, Esses é que estão nas condi- nas alfandeg~s e os ~asos con- e oflllymptoID88 destas enfermidades ás i horas em sua séde social. 


~_7d";: ~~~~;' ~_~~~ R~o~~~~ ~~~~~e~~~~cfp~rod~i~~~~~~~~ev!~ ~~~!?t~:, r~~I~~~~o:c~~i~:~;Õi~~e~~ nãi8ta:~r~~ J: (';b~;;~~~~~zeas, Mr- . SAB<?NETES- Epita- --_._ _ _ 
r.11_91Q: ~ergipe, 477_064; Espiritc. jamos, porém, os que de facto par sa e constante fiscalizaçao -geral vosidll.de!:!, desarranjos urinarias, in· CIO Pessoa c o utras marcas Aviamento de receitas com 

~a~to,~ ~Y.228):-.. Ama.lO!:~;, . . ·1 ticipan:': Em todo o te~ritorio da da arrecadação dos dois ultimos flamação dos olhos. d?res rheumati- -MEIAS de seda para hO- 1 . _ ~ 

363.166; /Vlalto urosso, -'40.612; e IR.epubuca, accorreram as urnas no exercidos. Torna-se preciso ain- c~s nos mU8culo~ e Jllllt~1.S, silo AS mens e senhor.as o que 11a preCisa0 - Na Pharma

o Acre 9~ .379. d.la 1- de março apenas 833.270 da ue no exercic.io dos seus dlfff'~ente!:! mamfe8t~ç.õéS do mlHl . . .' ••• , (~ia da }o'é-Rua Tra
PQ~~lac:t~~~e~~.f~IOn:UI~~d~~s~:: ~~~d~~~àdOo~~r~ ~Uff~:~~~at~ ca~ios tenham se~pre em vi5t~ ~~n~eC~O~l:I~:~~~s~~~;~~:;rS:~Il~el~:~ ?~~e~~f,:r!~;:;~R;~~t~os j Uln~ 2. . 

crescente: Capital fed~ral, S. pau-! o menos votado 341.761. Apenas o ~nteresse, super.lOr da fazendd~ ::Iicameot() qo e aju ..le Pst~1l oq~à'ltl na", DE j\"\ANICURE . 

lo, S. S_.lvador, ReCife, Belém, 163 010 de eleitores cumpriram o eVltandosystematlcamentequaes suas f:n nçõtJ':l , regularise e .. l<.I::! e h I T ' _ ~ • _ , 


F'ortõ Alegre, Nict~eroy, Curit.y- , seu deyer civico, isto é, 'Votaram. quer suggestões de estranhos, ca desnpparecer nqaell ei sTmpto;" , I Nn sa: Ia~" "St'vehba â rua N ataI do Asylo de 

ba, fo~aleza, Manaos•. Maceió, I Os cidadãos que votaram, em que estudem com toda atlenção O descuido nestes ca;jOS pode occfI.- 1 .1Cnselhelro rL-fra 11. 6. 

Therezma, ~ello H~mzont~, Para-.relaçào ã população representam o regulamento geral de contabi- siOllar maiore;; complicações eotno L' ___ _ ~____ Orphãs e da Escola 

hy~~, s_ LUlz,_Flor,IMopoils, A~a-I' a, fracç.ão de um trinta e seis avos: lidada pubhc2 da Uniao para rb eumati!i ~no, dor _iicintir.a, infl.ama- S. Jose
~aJu, Cf:"aba, Natal, Vlctona, E mUIto pouca gente, para fazer que se cumpram fielmente todas ção dos rIDS, cy~tlte~ e ate o lDeu O a Bn ivt.·.,·sario (10 se-

Uoyaz e arau~cá_ um go~erno. _ as suas disposições, que mante- ravellIl~l de Bnght. nador ll'incu ~la- Lis tas entregues: 
 = Os dados. aCllna r~spondem à I E ReJatlvamente á popul<l:çao, o nham em dia a contabilidade da A~ _PIlula.~ de FORter. pa.ra {~hado N. 4U5 Agapito Iconomos, 10$; .~ 

;~~~:o~~~el~,te~~~~~ça;~rqt~ed/o~ Io s~IOoJr~~J:m :aalSU!~le;t53~25~ respectiva repartIção, enviando ??\I~l~~a~O~:t~~~l~r~:J~rl(:~;(!~c~I~~:~~ Bit., 15 O Estado O d,a de n. 161 Z.ica :jantas , 10$400; n_ 

-
~ , parte, a eXCitar a nossa curioSi-1 sobre 2 j·82 713; vem depo·s a Ca os b~lancetes mensaes com re- fumça.. Ajudam pod,'rosamFnte H- hOJe ass q~ l1 a l a o <t nniVerSarlO do n. 111 J\lana das Neves LisbOa, 


dade numa expectação enfermiça. Plt'!.' Federal com 70.102, sobre gulandade, devendo tambem re· 'lueUes oq..(i"1 09 Jebil itados pelo to=< - IIlustre senador dr_ lrmeu M.a . 9;.700, n. 179 Affonso A, D€Jam-. Somos,arrendondando as Cifras, 1.108073, depOIS RIO de Janeiro, !11etter copia de!les a este gabl- C"ess \0 trabalho, falta de h}gieup, \.-hado henJuníor, 55; n. 31 Marçal Car- """ 

tnr.ta e um mllt,ties, na actual!da~ Mmas, Pará, Paraná, e tc e por nete com um quadro comparatl- ror softTlmento de f1ua1qnf'r ne.t<lr, - Os seus correl1glOnarw.... e doso, 9$600: n- 295 JuJia Franco, ~ 
""" 
de, encarregados dos deSU nos de Iultimo Amazonas. vo da arrecadação dos d IS UItI- Zl, por mole!:!tla lDrecclOsn 011 debl Ó 5:5, n 65 Agostmha Taborda, lO';; 

perpetUIdade da raça e do desdo- I Pôde-se amda chegar a uma mos exercI cios que com mUni· hdarle berechtana. A acr.etlll',f1O quI' ~mlg:os, ap ~ a nlissaCque ;nan- n 77 Mana Magdalena da Con .~ 

bramento eeonomlco da grandeza I CUT! osa conclusão, qual a de cal· quem sem dem'ora aos seus SUo as Pl1ulas de Fost.er t~m. fi a aram ceie rar na ande ana, ceíção 10::: · 454 -tã L. 

~~!I~~dze J!~~e ~~~~l~lg,s ~~j~r :v.~= II fr:~~,Ote~dc~f,~~;it~:<;~ ~n~II~~t~~:= ~e~iores hlerarcthlCOS as dlffl::ul~ I':l~fc!~~:~o d~Rs~~a~~llrl:Cl~n ~~l~~: ~~fe~~cJ~~~~~lC~~~).grandC almO- L ' ;;eitaS's~$rl n~ ~~;l\'1~n es· D
me e cntJca, no dommlO das ar- do Para ser eleitor, a condição de a es emergen es no exercI CIO de fama pelas PIlutas de Fos- Anac eto uarte !Iva, 12$, n_ 

tes, das ::,clenclas, da Interatura, saber ler e escrever e mu't!, du- das suas funcções para que pos· ter e tlnlvereal - - - -----. -- - - -- 123 Elza Moura, 10$; n. 420Nor- ~ 

~mflm, no campo de todas as actl ,",dosa, basta que saiba garatujar sam ser Jogo remo\ldas que em VendFlll-se em tonas as plmrmn- ",. _ _ bcrta Moraes da Cunha, 1:2$; n' 

vldades humanas peltence aos o nome Entre" os 1 314 840 elel~ Julho e Janeiro, remettam ao ml- Cla:;. Pey& o nosso lolilet.o sobre a I F Ilen 38 289 ElYseu Dibernardi 10$' n. 
'. 1 

nossos vindouros_ tor~s. sem erro, 26 010 sabem msterlO um relatorlo clrcumstan- doeuçatl reme;! e o enviarelUo~ab:io_ Dcgapp.ucct'tn, ~PP!.camlo.se 44.José Oaux, 108- n. '304 Ber-
Ainda não se sabe, desses 31 apenas escrc.ver, ou melhor , «p:n- ,jado sobre os serviços a seu lutaml'lüe g,·atis. PO.iuada ~lIIUa.Jlcu..a nardjno de Senna 'Vaz 42$- n_ 


milhões, qual o numero dos que tM· o propno nome; estes tam- cargo, indicando os nomes dos FOSTE~~ McCLELLA~; Co. _____ 417 JOilo de Oliveira' Barb;sa, 

lavram os c~mpos .e o dos que bem sao an alphab~tos_ Po~tal1to, funccionarios que mais se destin- ~,lIxa Postal 1Ol>~ lOS; 11_ 41 Olympia Ralisbona 


" flt~!~~s n:suslnn~~st~~~~~d~~~e~ q~~ ~~~r.~71 ~:o arf~~h~~:tos e~c~~o~:~ guiram no ~umprimento do~ seu~ RIO de Janeiro Vae llrocesSar O c:Rlo 15,15; 11. ~:67 majór Accacio Mo~ 

naturalmcnte só mais tarde podcr- ~ais U85.969 tcm a cultura va- d~veres, p.. ra .que esta n,ata, . re - _ _ .......___ J urna.l. rc.ra 50;=., ~aula Schcela, uma 

se-á conhecer. Xo bolo nacional, nave!. Ora, o coefficicntc eleito- glstrada em Itvro espeCial, sirva Rio, 15. O Es tado. O dr. Oraw peça de mon m_ 

ha a computar os que governam e ral apresenta sobre a população a de base para as proporções e Ogeneral Gypriano Farreira foi ça Aranha declarou Que vae chtiw (Continua). 


oso~o~~~n:r~~s'POlltiCOS do paiz ~~~~~nt~u~or~~~ja~~omé a1~~~8a~~1~ I~~r~:~;i~~:~~o para os cargos exonerado do commando da ~::n:l .r,e~~o;~~~~!d~~e s~u ~~~~ §são tres e os clcmentos de que se phabeto e 3,224 0,0 são alphabe- _________-__ regia-o cfor, por motivo de uma publi 
compõem, podem constituir o nu- tas-o .. 

mero de governantes •. Esse nume- Dados estes C~cfflclentes, é ~e DEVOLVE-SE caça0 julgada offensiva á honra o TEMPO .... 

rc} não é grande, o que afinal é fact2 dol?rcsa a Interrogação;mals ~ Porto Al egre , 16. O ESlado- daquelle brilhante escriptor pa
um bereficio_ E' que aselite5 sao dc J ) f!11!hões se. compõem de O DINHEIRO Pai exonerado lo general Cy- tricio_ Directoria de Meteorologia 

destinadas a mandar e dirigir. En- analpha~etos ou sCJam 70 010 da priano F ..-.." reira do com mando da (Serviço Federal) Synopse 
 -!
tre os povos barbaros, como cn- popu!açao. Acham q~p. _cssa pro- . li f d I d t E d ---..........-.- do Tempo Decorrido 

~eem~~ec~l~or~~niad~r~ng~r ~~s~~~~= POhÇ~~s~ing~a~~:'e~~I:, ~nfer~~:;ãa~ RtLqU:ÕU~~EL~T~ ~oni~E~I~2,~ gUÕ~;n~ra~ '~;priae~oe é :~ig~ Donati.vo f ~ 
bí:m as selecçúe5 da5 tlilt:s :;e ope-I a glJ:-,crnantes e govern~dos, no çar O resultado desej ado. J\\ais de dedicado do dr. Borges de Me- O sr. major O.:icar Lima, COIn- Capital, ate ás 16 horas de hoje:' 
ram, egualmenle, em relaçào a Brasil. se red uz ás segu.m~~s. for- 15.000 pessoas completamente cu- d.eiros, no qual votou para prc- mercian te nesta praça, cnviou- Hontem á noite houve chuvas '""C 

; mesmt.gráo de civilizaçào. ~~u.~as. 21A44~~~3 de In.olVlduos radas em pouco. tcmpo garantem a stdente_ , . _ nos20S000para ser cntregue a fracas, hoje pela madrug~da o 
, O governo tende a se desperso_ll--'uuco ou qUd::.1 J.1a~a sa~~m dc IOcontestavel eff lc.acla do .PEITO- Em SlloslltUlÇão ao gener,,1 Uircctoria do Asylo d e: Orphan:i. tempo ainda Continuava: -Incer
nalizar; quanto n:'~is as organiza- seus deveres c dIreitOS CIV!COS e RAL ROUSSELET. em todos ~s Cypriano [!'~rreira foi nomeado o _ .......... ___ to", voltando a: -Bom_ á tarde,
• çoes soclaes-pollllcas penetram o I~e!~es não procuram saber' :--- I cas.os de TOSSFS, bB dos mais general Eunco ée Andrade Neves. ..:om regular nebulosidade_ = 

.1 • tempo, tanto mais o governo se 6.653 991, sabem alg.uma cOisa e emmentes ME01COS attestam ser l E'ml. . A temperatura foi em ascensão)I'II_cre,llt,;!desdobra e dissemina a autorida- po~em sc fazer. eleitores porque o -PEITORAL ROUSSELET~ que ____._ ..-:> ..-:::> ~ 
r I de. l-pintam. o propno nome; 2.537,391 supera a todos. Leiam eom atten~ .. accentuada, registrando-se a -Mi-

O poder um pessoal dos tempos "-'lbern tlf!1 pCilUjuinho mais do Ição o folh~.to 'tue acompanha o I Perfumanas NaCional e Es Curadas Ilelo ... Elixirde In- nima - ás 6,0 hs . com 21,8 grãos 
prcrnedievac3, principalmente en- que os outr?s,. sen~o que neste frasco. EXila o .PEITORAL RO- trangeira- N a Phn,rnla- ha.me~ e a «Maxima" registrando-se até .,.. 
tre os roma~os teve etapas curio- nu"!ero estao mcluldos as "Ietra- USSELET., sem que vos dar~o ela da }~é-Rna Tl.:t- Santa Luzia do Rio das Velhas ás 14,50hs. éra de 29,Ogràos, = 

, i sas' do rei ao decemvir<lto do dos. outro :"jualqucr que lhes de maiS 10 de A,larço.dc 1:'16. . Soprou .. Nordeste. fraco pela ~ , decemvirato ao consulado dC:con- Isto exposto, chegamos a. eSle 1lu cro na venda o qu.e estragarà lano.. 2. D1Z.E MaTl.él MalaqUlas em car- man~a e fresco á tarde. 

sulado ao ttiumvirato e ddpOis aos resultado. de 1.314 M40 el~ltores, voss~ es.tomago esperdJçando vos- ta g(~fi~~I~d~e~I~~:~o~nnos empin- Ch~lv.a TE!colbida ~sta manh.a:: =: 

cesares de qu'7 de~ivararn as .reac - a~~~~~ov~~~~~OO~33.270 e fizeram 50 dlllhelro. ---..... gens no rosto c no couro cabellu- '..5 mllltmetf!?S, ou sejam 2,2 md~ 

ções para a organização medIevaL 'emas para finalizar que a erte b a _______ D do em tão horrivel eslado quc IImelros aba1xo do valor normal. ~ 
~o~~eq~~ ~êg~~~r~~nsPeosSUbmdoldve'dre- sileíra 'equ ivale .a um trinta.~ s~s epois de uma rusga com não pensava encontrar mais rcme- Hontem não se observou inso

avos dos 30 ti35 605 hab ta tes Joaquim Antonio o noivo suicidou-se dio para o lerrivel mal e guiada lação (brilho solar), visto o céo po~que a~ elites augmc!1 tam . . Ou a selecção- é ~igorosa loun so~ por I 'eus fui aconselhada para se ter, durante todo- o dia, con
di;e~~J PJ~z~rd~~~~Cr~t~~~i~'~::~!~ mos ainda muito ~hazados. Pacheco P._ Alegre, 16. O Estado- fazer uso do EliXir dc Inhame servadoellcoberto. 

verno é o voto' odemos verif~~r O que somos finalmente ? Esta SUICidou-se ·com azanurelo Es- (Ioular! Com o uso de um Vidro Estado do mar: -Espelhado_. 

no n03SO paJZ, ~r que partlc:pam é a dolorosa Interrogação_ Anlonia da Silva Pa- ther Pereira, que tivera hontem ~~ a~ll~t;~ q~~~~c~~ e ~~n v~rsde:d~n: .
t 
do governo, conCorrendo com a checo e faml1la, (ausente), á tarde uma rusga com o seu ro mlla rc OIS de cm m I! I No Estado, ás 9 horas de hOle; 

lua vontade pata formar o chefe i;KW~':~@T2Y~~~ Maria JOSé Pacheco 80n- noIVO, ncm mal~ v'csftgl lS eXiste PE' g ons Blumenau, Camboriu e Lagu
oe Estado, . ~ Agenor YBrl8SImo Pereira rg son e família, Luiz da Sil~ ____ o maIOr JublJo ~ue e~'{p~ntaJ~e: na -Bom-. 


Dos 3.1 milhões de ha,bltantes ~ e ~ ",a Pinto e famiJia, Gumercindo, .. mente venho por meIO esta torn.u Brus4uc e Lages. "lncPorto-. 

do ,BraSIl. .~3~ elellor~9I,::n.6.840, i Jull! lima Pereira 8. l:aminha e família, Arthur Ca~ Uervt\Ja. Oocee~!-!trlh- patente a ~inh;l_gratidão ao fabri~ Em Brusque houve esta ma~ 

U!If!1 dlstnbU!dOl\ pc! .. :; u11ldades ~ f . - _ ~~ ptlJa e familia, <lcabrunhados Ualz'biar va. EnuJa us canil! de lao utll preparado que nha nevoeiro secco e em Lages

dMi~~~er{r:C;;13· S Paulo 164 234' ~ tfsa~ I~:!:r~sa~s ~ea~sciPar~~ ,com o fallecimenlo de seu idola- musculoso bem s.e pode denominar o rei dos ne'.'oeiro denso. 

Rio (Jr~~de ·d() 5..1' 153825· 'Ba~ 2 de Sua fil~a _Sulamit!,!e o. s trado e Inesqueclvel esposo, pae IremcdlOs I p.ara a pelle. E para Estado do mar em Laguna. 

hia 1 Z2.63I ;. Rio d~ Ja'nciro,- - f Fpoli~, 15-12-1922' ! cunhado, 50gro, avô e tio. I )~:~v~~Sf~~;I'n~~;vd~e~~~ad~~ ~r~~ ..J.--cquen<1s Vagas"
86.517; Cap,lal Federal, 70.102; i'_"'Á_~~"-'.X<I"'" JOAQUIIM ANTONIO PACHE- Paquete Max Jose Germilno dos Rcis .•Iose Mif.?' Jal eCldo em Blum~nau, em O paquele MAX, da Empreza guel do Nascimento e felicíssimo No Paiz em g'eral, ás 9 boras \ 

---- ---- -------- o corrente, conVidam as Hoepcke se ue amanhã ara Homem do Amaral. de hoje. 
pessoas. amIgas e aas collegas Laguna' g p (Distiicto do Engenho). Porto Alegre. -Bom- • 
.....0000000 .OOOOOO=-! do fallec'do, para as.istirem a • RIo Grande, Torres, St. Ma'
OHli 'C I missa de 7 di di que em suffrR- _ F b' d Ch ,. ria e Cuntyba. "Incerto_.
O prox.mo aroava gio 11 sua alma mandam celebrar • _ a rica e apeos Choveu ..Iil manMem P,Im•••
I ' na Capella de N, S. do Parlo, 5a. ! pharmaDla de planta0 amanbã (Sómente para Familias) Ho.tem á tarde . cho.eu em 


Prefiram as sarpentín:l~ 11 D.AVI OH As feira 21 do corrente" às 8 horas. Conforme o accordo firmado A sent!orita Doro.théa Carvalho, porto. Ale~re, . ho.uve rel. ampa~os
iO .. .. - . .' . '. ' Iagrade.;:endo dCbde li por este pelos p.roprlelariOS das Pharma-l com fabnca de . ChapeOi . para Se- em Sta, ". \aria e em Palmas lro
suas cores são as mais vivas 9 o aclo carIdoso. elas desta capital amanhã só nhorasl.Senhonta~ c crlan~as, re- voada com relampaloa.
I seu pap61 o mais resistente. Ag..ra~_ccm lambem as pe&süaa perm.an~cerà aber.ta a Pharmacia ~:b;!\b~~d~ ffo~~rt~~~ m~?'~~~;fi~ 'tII• .,.,..6.'''a A ___.t w 


.....0 .....00fI000_.. que ..C! I"naram enviar pt:la· Raultvetra, conservando·se fe· bricas nacionaes 'e e8t~angelras IfIil • ..,~. ~ a y0l!Ulai 

, mes por lefegrammas e Olrla., ohadas todas as demais. Rua E.teve. Junior 3' BRAHMA. Leve e sabo~~elada 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO,-'oSabbado" 16:,de,Oezembro ' de 1922, 
la 

,. ' 	 • ' Ai T 'A R C '. T ' '' C, APeçam so LIcores e cervejas ......~ouA 
da (jompanhia ANTAR(jTIüA · 

A lei cont~a a imprensa volta carvãooC·'al Nomeação , tornada sem ef-	 ,Quer analy~ar o , P d ',' 'Confo'ltarl'a "Carl'oca"Vida S. I I lei_to , , a agitar as sessões - I ' naclo~al , I a·arl8 B ' . 
' do Senado ' \======------ Rio, 16. O Estado, O sr, Ar, ' , ' I' Rio, 15, O, Estado-O !)linis- . ' 

i 
Anniversarlos Ihur Bernarde. assignou na pas- Rio, 16, O Estado-A" Lei da ,teria das relações exteriores re· Este estabelecimento acaba de receber das afamadas ,I

ta da Fazenda um decreto tornan- imprensa entrou em fogo nova- metteu .ao da Agricultura uma. .. - N b L t 

do sem effeito a nomeação do mente no Senado. . carta dirigida ao nosso consu- I fabncas Falchl, Bher:lng, ~'Ig auer~ ao a 


FA..ZÉII ANN08 HOJB: prlmeiro e,scripturario da a~fan,:, Era evidente e -mesmo -:ertü la.do em Berlim em, que o en·, e COl'ban grande e variado sortimento de a~lgos para. 

dega· de ~. Francisco Alfredo Vi-; que a maioria, no intuito de fafi-I genhe.iro brª~iI..eiro dr. Martí~s Natal- e Anno 'Bom.. .' 


Sén:tGru: Angel,'na elr3. da Silva para 3' do Tnbu- aar' oS,oPPOSitores"á lei Oor.do-, Frontmo solicita r com ul~~ncl.a_ " Chamô á attenção d.os amoigos e amaveis ,fregueze.·

Ida Moura Coelho~ nal de Contas. ~ 	 I amostras do carvao ml

D' P' Ch .' C t 	 pretendia prorogar a sessão de a gumj as . - " _ para adquerirem OS mesntos por preços rasoave!s.t:M~~f!ec!eeG~~';'ar!~:~~i~tQ~s:: eI .. Ihontem ate me!, noite. Inera n<lclonal, ~lIm de serem . 
Sciente de que o senador lri· anafysados nos !mportantes la

8L8eonnhoorrlL· commissão neu Machado fallaria ate aq uel boratorios de Slemens Holske, Florianopolis 13-j2-9~2,""'.ram:enio, Elza Feur •• O que decidiu, a 
A la hora o sr. Azeredo, cunse- por chimicos de grande compe

chutte e as meninas El.ilda Cal- ae gncultura guindo cassar-lhe a palavra ás tencia, em colta.boração com o Domingos José da Silva
:f!~aIO!~~:~da Martins e Orlan· Rio, 16, O Estado. Reuniu-se 17 horas preferiu erltretanll), fa- mesmo engenhe1ro. 

8rta. a commissao de Agricultura do ~~~~m~~~ ~ed~;o~ui~aeoer!e~~i~ 
JQlo da sn.aAreia•• Jololllar- Senado. sendo ass'gnado, pare' etlelto, ' Almirante Torres Sobrinho A malo.r ancora, no 10 papel substituindo 

celIlno da Silva, OdIlon M. Por- ~~~j~~~sl~:ra:~~o Pp~i~~I~a~ou~ Assim decorreu. a se!1lsAo de Rio 15. O Estado-Falleceu o maior navio O couro 
to t Antonio de Oliveira Pinto, determinava um accordo com os Ihome.m .em que, SI d~. um lado almirante reformado Torres So-
F.a.ZEM ANHOS AMANHÃ: Estados para a coJonisação das a malOTla revelou nttldamente, brinho. O V t 1 d b r d 

terras devolutas. em varias occasiOes, os seus pro com o ~o~:r~: :Le~~at~~~~~ ~ Na AlIemanha obteve-se um 
Senhoras: _ ~~~i~~i~,d~ ;~fi~l~e~te~e~~tefO~~~re~ Um dl'stl' nctl' vo para os um dos navios allemães Que me- subshtuto para o cooro feito de 
LeUa Campos e Argentina Du- Ihores serviços tem prestado aos papelão. fi~ de papel ou tambem 


arte Pereira, sentada peTos srs. Irineu e Fron- congressistas Estados Unidos. Grande e rapi- ch~mado. fi~ de cellul.ose que é 


Senhorl"'" : ' R,I8UEMMpPHRA~TTE ~~í,P~~:~iods~ ~~i~~:;' ,~~i,~i~:; Rio, 16' O Estado-A Camara do. carregou bastantes soldados hOleo princIpal ,sub,t,tut6 alle-

Ignez Constancia da Rocha, ~s- T .1.11 facilmente. norte-americanos para a Europa, mão par..a m~tenaI o.btldo do·,~I · 


meraldina Cunha e as meninas apprQvou em terceira discussão auxiliando a conclusão da guerra godão, la : luta. Mu~to bom ho 

Ruth Carmo. Valda Santos de Soifrendo de uma forte tosse o projccto creando um distinctivo Os grandes navios precisam de se. tem obtIdo de capIm das ruas 

Miranda e Naemia Alves Nunes. aqude me fazia emmagrecer de dia para os congressistas. ancuras colossaes, e do .. Levia-, misturado com um POUC? .de lã. 


ia fazendo-me vomitar todos Bebam da BRAHMA than- é tão grande que um ho- Pa~no para forrar mObilia! pE'l~

~:~eval Altino da Costa. â~ alimentos! me impedindo de Teutonia Cer~~:l~em mem de pe, ao lado della, parece lu.cla, panno para roupa e la para 


Quintino de Magalhaes Lima, Do- biJ~i~~ e~ã~rf~::er:;:":,~nt~~~~~lh~; Permuta de funccionarios da um habitante de Lilipt. E' muito tncol o~tem~se agora desse novo 

oato Pereira. Laa:aro Chanes e os de pessoa amiga para que eu fi- ____ Alfandega maior que todas as ancoras exis- pr~ara O'd f d I 

~I~~;:SA&~~~ir~~~~lo~~hmidt e !~s::t,,~S~ ~~e·~i~i~~~af~Ii~~~:~ A conferencia de hontem Rio, 16. O Estado- O sr. ~~~~~·s ~'e~~n~ e~:::~I;ánt~e ~~~~~ são !oU~~in:~~~sco~ol~. ~'~s~~ro 
resultado, ficando bom em poucos no Cattete Arthur Bernardes assignou um p~uco uso I~OS Estados Unidos para roupa d~ hQspital e le~çoe~ 


A.ldinha Luz dias. decreto na pasta da Fazenda, de pois o "Levlathan- não tem mUI- e.quanto mais lavados mais re 

Fu annos hoje a graciosa me- dO~·a~~~ P~~f1~e.n ~CeOn~~!~~ ~a~~~ RiO, 16. O Estad(l - Honte!n p~rmuta~ dos c3rgos entre o es- to tempo para descançar. sls~~!e~ ~a1~r~~~~rtante acqui

nina Alda. dilecta filha do sr. uso deite p(od'gioso remedio. o sr. Arthur Bernardelt reunm cnpturano da Alfa.ndega de 5an- sição e um panno macio de la 

dr. Rereillo lUI, digno Governa- Porto Alegre , 16 de Agosto de em ~ova conferencia, afim d.e tos. Alvaro Tolentmo e o . confe~ que se pode empregar como ver
dor do Estado. IQt7. conhnuar os estudos sobre a s!~ ren~ dad Alf~ndega dahl JOSé Preparados Homeopathicos dadeira lã, embora sendo papel. 


Paulo Sezefredo IUacbado tuação financeira, além de todos IGOmes a Cunha. - Na PharJnaclu. da Sobretudos assim como pan

P:~":E\;:·!~:::q::-	 ~: ;;~~li::r~e~::~~d~:sR:~~itaLa:; deml'ssa-o Fé - Rua Traia,lU). 2. ~~~t:ç~:~~a,~~~~~:s b~~dai:~Si:Pedl'l' 

terraneo sr. pharmaceutico Hen- . Especialirlades Pharrnaceu Senado,. Antonio Carlos, .rel?tor.. --~~--- são tambem feitos dessa polpa 

rique Bruggmann, directnr de tlcas- Na Pharmacla da ReceIt a na Camara e Cmcma- Quem perdeu 1 de papel .. Uma filma chegou a 

Laticinios e membro da Congre- ria Fé Ron Tr:t.,iano.2. to Braga, rel!ltor da Despeza. I Rio, 16. O Estado-O dr, Fer- O sr. Antonio Sanford encon- fazer arreios de cavallo .. 

ga~lo do Instituto Polytechnico. - reira Ramos. delegado do go- irou hoj~ na estrada da Trinda- Par~ convencer o publico que 


Ao estimado anniversariante O .. • O Ó verno na Exposição, solicitou de, duas garrafas de vinho de os artigos de papel podem ser 

ESTADO apresenta suas felicita· Para oNatal dos Pobres s c rtes por emq uanto, não exoneraçao, sendo substituido laranja e uma tampa de carreta, lavados, uma hrma est~belec:u 

çOes. A gentil senhorita Aurora attingiram O funcü,nalismo pelo sr· Antonio Olyntho. que depositou nesta redacção. ~a~:d~~C~ã~e~v~~~so;u~~~~~~e~~e~ 

Senhorita Almlra Llnharea PiazIa teve a bondÍlde de nOi en- Rio, 16. O Estado-Os córtes ~.-.~ Um par de meia depois de 


Festeja amanhl oseu anniver- tregar SrooD destinados ao natal até agora feitos não attingem o O Perú não muitas vezes lavado ficou mais 

Bario n a t a I i c i o a gracio- dos pobres socrorridos pelo Asy- recente augmento de vencimen ' Um divorcio em En- macio e mais consistente Que 

sa e prendada senhorita Almira lo lrm!o Joaquim. tos do funcci onalismo, segundo comparecerá cantado quando novo. 

Linhares. dlleda filha do nosso as tabelias votadas pelo congres
distincto conterraneo sr. major lO, Rio, 16. O Estado-O Peru 

Lauro Unhares e um dos mais O estudo da situação finan- _ _ _ ~"". ___ ..~ não comparecerá a quint3 con- E P. ~1~greÀJ~: O B~t~t~~o. Em 

~el1os ornamentos da nossa alta ceira ferend a pJn-americalla que vae p~~~~vaor~io c~~~:a 01 s~~':na~r~~ 

sociedade. Rio, 16. O Estado _ Hoje o Pomada Minancora reunir-se em março em Santiago. Urnherto Bittolin. Princezas freiras' 


A'S muitas felicitaçOes que vae Presidente da Republica conti- A maior inimigade doenças da pelle - _ .._- Esse facto causou admiração 

\~~:!~:n~~~~ a:~T~~~ci~~~a nuará o estudo da que1'tâo finan- Uma serie de conferencias por ser o primeiro registrado ali . Se o boato que corre é verda .. 

os 3eus parabena. ee~: r~f~o~~~i~~strCa~a~:z~n~~ - --------- - - sobre a literatura no Brasil A população de Encantado é deiro, a Grã-Duqueza do Luxem· 


Sanado. Viajantes ilIustres superior a vinte mil habitantes. bur.go vae hseguir as pisadas de 


Rio, 15. O Estado-Chegaram Rio, 16. O Estado-rnforma~ ,_ :~~t~~n~ennCi~~:~ ~~ ~~~~;:s~~~~ 

o dr. Souza Castro, governador de Pans que Lezenhl. que f01 ~..-.-......-.....:... o socegode um convento. 

84..BONETES Epltacio Pes do Pará e dr. Assis Brasil, can- um dos delegados da França ás ~---"""~I A Imperatriz da Russla-Eu.
ACha.!n:::~on6~~~indo de 80a, ParahybanOH, e das didato à presidencia do Rio festas do centenan6 realizadas ~ O dr. Nereu Ramos doxla-passou vinte: annos num 


Tubarlo onosso conterraneo sr. ~t?1~~~~~I:~!~~~a8:ao g!:~ Gr~~~ee ~~il~~\eiO acompanhado aquI , maugurará, no correr da ~ mosteIro esfff'gando os soalhos 

Amoldo Luz- Auras, do IIcpttlado Maciel ,'unior. primeIra qumzena de Janeiro, na 1 ADVOGADO e comendo pobremente cúmo a 


Sorbonnc, uma seTle de conferen~ ~~ transferIU o seu escriPtono~" mlfi1ma das frenas, para fugIr às 
()oronel Joio Collaço - ----- re~Spçi!I~S~~1tov~a~~~~~~id!i,V~~~~ cias sobre a literatura no BraSil, f.ara a rua Conselheiro Ma- brutahdades de seu marido Pedro 

C h t d T b a P" Lé E 	 orgamzada pela AcademIa Sra- t:'"ra, n. 2. % o Grande. •
hegou on em e u ar o o rOl.eMSOr ·on U- parecl:ndo a cl1a um representan~ sUelra de Letras. ?1 FlorIanopOll& ~ Munas outras princezas segui

.r.coroneIJoloCollaço. 	 aenio Lapagesse ted@sr· Arthur Bernardes, ~ . .... ..•.. . í3" 

" ~~.~ ram o exemplo de Eudoxla. e nao 


Coronel Octavlo Rauen t Henrique da Silva 	 ha mUItos annos a Grã duqueza
E.ti nelta Capital o Ir. coro-- Fontes, Dlrector da Um projecto Que diz respeito Elisabeth tomou ° vée ~um con

nel Octavio R2uen, luperinten.. Instrucção Publica, ao funccionalismo vento de Moscow, desgostosa 


~enlc de C.noinhas. manda celebrar na D~E N T ~ ~ I 	 Casas para operarios com O assassinato de seu marido 
proxima terça-feira, • Ria, 16. O Estado-Foi apre- P. Alegre, 16. O Estado. Em o Ora. duque Sergio .. 

Eduardo 8antos 19 do rorrentc, na sentado a delibcraça.o da ea· Pelotas o dr. Augusto Simões Parece que nos ~aflos co~ven~ 
Pelo MAX relrel5('lu honfem igreja de São }!'ran- mara o se~uinte projecto: Lopes vae construir pequenas to~ euro.peus eXI~tem maiS de 

!~ i::;~~ S.n~:::o:k,nà~pahn:r~ da mdnha, u;~SC~i!!a7 ~~r ha~~! CGm !I~ PU"l.. Fortmc"nto!~ do gr;t~~~~~oe::~~i~~~~ae~u;::~~~ moradias para operarioS';' que as ~;n~~a~~:~e:::a~e;~~~s"!::b~~S 

mada S. Alultinho. do operoso tducacionist~ catha- ::. .f::.~~crc"n'~I~~~'"";:I~O:: po de serviço ou outro q'lalquel pa~arao em prestaçoes ropa. .. 


- ChelOU de Ua-unl, pelo rinense Professsor LE'ON t:.U- bl'l!" do lIII"fIll". EntrO! Il"hlli motivo para todos os funcciooa No coraçlo da Floresta Negra, 

MAX, o Sr. Edmundo Parido OENIO I.APAOf:SSE, ultimamen ::Rr.:~=~8 :::::1o1I!:~lInl'lln~ rios civis e milHares. num scenario de montanhas e 


- Regre!!'.)u de lagun, a se- te fallecldo na Capital Federal. RUe t Inlulficlenle" pobr41: A aposentadoria ou reforma s6 Banquete 80 dr. Raul de mattas, lon e das habitaçOel 

nhorU. Zen Oarcla, Irma do Ir. Para esse 3CtO convida os pa- A"_mla pode ser concedida por invalidez Fel·naaldes humanas. está! Abbadia de Se~ 

Euclides Oilrei., do commerclo rentes e amigos do finado, bem ~~I::_d:,,:::!I!:' physica comprovada em duas Rio. 15. O Estado-Os ami- ckan cujos membros &lo todos 


duta praça. como OI seus .eX-disCiPUIOS. ~~';!~~r: insl!c1oye:o~:es~au:':'uma o apo- ~~;n:n~~~ir~~r::eSce~:m?the R~~ ~~~~gem real ou de grande no" 


~:~~:'J::·no. ouvidO. sentado ou reformado poderá per- banquete no Hotel da Oloria. Tambem muitos principes e no-
Para vender g~~::':.~;a~U.CUIO. ceber mais do que na actlvidade, bres ·sacrificaram a posiçAo,1.'O lu. 

Dennlmo sendó fixêado em dezoito contos • xo e riquezas para levarem'· vida 
Numero d. sorte grande, ·da tin!n~i.c~i~m~e B~~ri~r:t~a .. ~~~ 

Loteria }'ederal 
::'~:::b~,rd~,::or'. I =::t~d~r~~m~~ r:!j:li::::s~a:u~~'; Os allem~es entregaram mais de espartana austeridadr. 

loterta federal "xtr:dda hoje: criança. InformaçCies na redacção :::!;:::":"'a. quer que sejam os vencimentos ~m milhão de marcos _ _____27.130 des.< dl.,io, Pll ulu FO!1I11r.II"IH d" PII. percebidos ·na acUvidade acima RIO. 15. O Estado-O gover· 

~~p:~~~?~I:~~~~;:~: dessa importancia.. :~I:~~:'~Omen~flt~~ ~oent~r~~: Precisa-se 
belR. Auamentn I "nrlquee! ~ ouro. 

IIITlItI". lOTllncll. os ",,'VIII li o 

"rebto. Curl'lll 1I"p.mlll, 11 chlll'
TaRIGO SUPREMO role... lm!fUlnrldlldc~ dll men" Artigos Dentarlos - Na - compr.r uma installaçlo com ple-VICORON Dá sangue rico e pllro, Pharmacla da Fé -- Dentista Sebastião da Limli ~~I~~r. torrelacçlo e moagem d.tNAç:lo e ouh~, rnolelltlA.' ,ro. 
,nu 11M ~lIhor~'•..A.?I.....A. 

Rua Trajano, 2. 	 Rua C. Malr., 39--SobradQ Inlormaç6eo n.ola reda.iA'" 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Estado- Sabbado , 16 de Dezembro de 1922 

',
I 
' 

•
! 

/ ".• 
-

A~e~~~.~:.~.~~::.n.. 
.........nt881 medicinaes que podem curar
1fI

• 	 cly.pepsia e indigestão. Ellu nlo do mui

tos.-Iete ao toda. Alguns dessa lngre.. I' 

, 	 diell'" ... m';. caroo que ·o,,<roo. Muitao 
medicinas conteem tre:l ou quatro.. 

PJSTIlHJS ~:. ~GBJlBDS 

'conteent todos os ingrediente. medicin••• 
-n..o nos importa o seu cu~ta--que cu,... 
~. dr--. ,No••""' V. S. outra __ 
do para curar-se••e-nlio quando •• UM.

Pola introduum no seu estomago tod08 08 

tngrediêntesl medicinaes 'que o põàem ajudar. 
:)0; quo•• oIoossea ingredientes? SÃO OS 
suecos DIGESTIVOS DO .ESTa· 
MACO NA I'ÓRMA DE PASTIU1AS. 
Eota , • formula da. Pastilha. do Dr. Ri
charth. Nlo quer ver V. S. porque é que
.1Ia. O curam? TOmMs.!I hOje-nlo espere 
maia tempo-o ,eu drogui.ta as tem. 

Suprema Força! 
Deu! IJ bom Creador Omnipotente

Que fez a terra e tudo que é preciso, 

Que deu â Adão a E\'3 sorridente 

E deu à Eva a graça do ~orri'4o. 


Pensou e repensou maduramente ; 
E num ge~to !ereno mas conciso 
fez a arvore do Mal e a Serpente, 
Que foi a tentação do Paraiso. .. 

Agora, foi o Lopes perfumista 
que fez o mesmo que o Divino artista 
q~e o 2eito não lhe falta, na verdade. 

Pensou e repensou; e vae dahi 
f~:! o distincto PÓ de Arroz LADT, 
Que' toda a tentação da Humanidade•.. 

ALFREDO ALBUQUERQUE 

Cançonetista 

PNEUMATICOS 

.. 
• 	

o( 
'U 

D. 	 O 
O 	 ,~ J 
Z SIJ ZO C 

~ 

AGENTE. 

(jullherme H Chaplln 
Praça 1õ de Novembro n, 1i 

FIOrlanopolis 

Promessa Leon Eugê~I- I Lapagesse
Uma senhora que soffreu lon

gos annos de horrível bronchlte 
:.A~:~:f~cap:rl~~aaZ I~~a.e,i~~a·p~oe 

..,
cumprimento de uma promessa. 
offerecem-se a enaln.u gratuíta
mente ás pessoas que 50lhem 

~: !~~~~~~e~:~s:~sr~~::~~s~~~ 
,ídMa~ trlnsmlttJrem eAta noti· 
cia aos que solfrem, Cartas fi 
Sr•• Adelta Rocha, caixa postal 
142, Porto Ale,... 

t No dHt 20 do corrente ás 

7 112 horas da manhã, na 
Cathedral provlsona, cole
brar-se-ha missa pelo des. 
canjO do professor 

Lcon Eugenio l.lal.agoIl8e 

Para esse ficto de nossa santa 
~~!~!:hgtt~~~h~i1~aar~~rj:nnlh~:PJ~ 
mesma convidam a todos os pa
rentes e Rmigol seus e do saudo
'0 morlo. 

eom,a\\\\aJ\\\att\\4!a ' aut\s\a 
OEAVE.JAS 

I\ntarcUca 	 ESCURA 
:",....1 	 MUnchen 

Hambur(!ueza CI.AR!I Glambach 
PR .:lAIUnllo d Pretinha 

\BEBIDAS SEII ALOOOL 

Ginger-Ale Água Tonica dt~ Qninino 

Licores ~ XaropmY 

GELADEIRAS l)1AU,CA PERFEITA 


AlilDO GARBUNICO 

Ilírirír pedidos • DAVID CANDIDO DA SilVA. Rua Jo:" Pinto n. 6. Florianopob 

Preços deíl~sl1cát 

-DA - . ? 


Re~~~,a v,,,po~ 


LINO- ~ONCINI 


o-RUA TRAJANO-r; 
Teieg, ltEFINAÇ.·,Q 

Telephone, 96 

I(~~k~) Airoba!'Val"ljo . I 

Prim~i~ar64JOOO 141500 ·lJOi1O 

Terceira 1411$000 13f200 1940 

Quarta 44$000 12S400 1860 

C,y.taI 53$000 14f200 11000 

oassncar IlStá isompto. 119 S8llo 
ICondições de venda 

Contra saque a 30 dld . ou com 

2 elO de desconto desde Que as fa

cturas sejamlíquidadas até o dia 5
1de cada mez. 


Em 19 de Outubro de 1922. 


se o CONTRATOSSE 


Attenção. Quando pedirem CONTRA1 OSSE não 
outro medicamento, 

Vende-se em todas as ph armacias e Drogarils dfJ 
Capital ha sempre CONTRATOSSE em deposito na 
Rodolpho Pinto da Luz. R. Consel.Í1eiro Mafra, 132
Duzia 24$000• 

PaJ'a fazer boas compras é lll'eclso t)l'i 
melro lel' O" annuncloR da" I'l'incipa",. ca

commerciaes pulJlicadus u·O ESTADO. 

--------- - --- - -_._- -

Estomago, Figado, lnlesfinos 
DigestOes difficeis, azia, prisão de ventre, vomitas, en

jr,os, dores de cabeça, vertigens. dor e peso no estomago,
gastralgias, gastrites, hepatites, enterites agudas ou chroni
cas-curam-se com o Elixir eupeptico do Profe:\ior Dr. Be
nicie de Abreu-l calix no fim das refeições. 

RbeumatJllmo, Syphllls, Impur-;zn do Sangue 

Eczema~, darthros, ulceras cbronicas e rebeldes, curam
se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
Carvalho-·Milt1ares de attestados de pessoas curadas. 

Tosse, Bl'Ollchites, Asthma 
O Peitoral d«l Juruã, de Alfredo de Carvalho, exclusi

varliente vegetal, é o que maior numero de curas reune. 
Innumeros attestados medicai e de pessoas curadas o 

affirmam. 
Neurasthenia, esgotamento nervoso 

mole~~~:, ~~ra~e_~~ri~~mPh~SP~~~~~ge~~~v~:sc~W::dOd~: 
Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicol 
que tem usado e in numeras attestados, 

OPILAçÃO-~~~~~~.:;~~~Uc~lr~A ra:~~ eV~f~: 
caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 

curAI em todo o Brasil. Facil de usar, não exige purgantei,


A' venda enl todo o Bl'usU 

Depositarias geraes: Allredo de Carvalho & Cia. 


Rua 20 de Abril. 16 -Rio de Janeiro 

S. Paulo e Minas:-Nas principaes Drogarias.


M:dl,,"te v.le pootal oe remette pa.a qualquer 

lUla. 


m,Ki .•!·: iI ; ~ 'I' 

,,) ',.,/ / ':;, C/; ( ,, · h1"o~·.:(·h" como oT:ginalmcOtc a::ondicionada e vejam 
G liC te;!: o 1\c: llC J~: 

C~ESEBh'OUCH MFG. cr, 
NEW VIlRf. 	 t f.tND;'ES MijliTRL\l 

A' VE..... CA EM T OrAS AS ORO GAR!A S E PHARMAC!A3 I 
...;;;;:---.-~.;;;;-,.;;;=--

\ ~ , 

Attençãol 

Gosto e elegancia com pouco dinheiro 

Sú na cmm DHAURA a l'ua João Pinto, 9 


Vondo-sa barato para vondar muito, ois a nossa di,isa 

Tendo o proprietario deste estabelecimento reçressado do ~i. 

pelo ultimo vapor, onde foi cffcduar compras de artIgos modcmo"e 
chimt, communica a fiua resjlcitavcl frcguezia que acaba · de 

um vi-Irladissimo sortimento de artigos novos e mod erno•• 
Armarinho de toda especie, calçados para homens, senhoras e 

creanças, o que lia de chie; Brinquedos para todo o .g08tO. 

r:lil~;.~I~)~I~!~s.i~ :l~~~,l:::n~~ti~l~ c~~Cril~~u~~~~:ep~u:a é~~~~Sj~~~ : 
rahs~~!a~i;;c~:e~~~a!fy~~g~~~l~~~~õ~~~i~~~~! ~~~~ll~"'ard;a~: ::.~id~:,h~~:, 
rins e cretonll ('S. Pam-Bichc) ultima novidade para ·ternos de verão. 
Kaki inglez, etc. etc. 

Em artigos de modas dispomos de um bellissimo sortimento. Pa_lha de seda, plumas, pennas, flores c outros aviamentos par. 

l\pprovcitem~todos eSSa be1\a occasião. l\olultn.s nO'fldadel 

Ver ~~r:o~~~ ~);~thema fazer. IiquidaçOes no final· d~ cada ·8~~O, por 

~:::~ I t~~1t~~e~0~as~cc:'h~Ur~~~\ ~~~~~::;' ~:~~:it~:·o.~:: 
po • economioa, dinheiro. Ruo. "oAo,.r1Uto• 9 • . 

; , 
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